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Κ. Κουρτίδης: Στον Νέστο έχουμε πρόβλημα

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΠΡΙΝ 
«ΑΓΡΙΕΨΕΙ» Ο ΝΕΣΤΟΣ

Με αφορμή τις τελευταίες 
πλημμύρες στην Γαλάνη, 
στον Νέστο ποταμό όπου 
«πνίγηκαν» επιχειρήσεις στα 
θυμωμένα νερά του Νέστου 
που απέκλεισε μόνο τις δύο 
επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στα «στενά του 
Νέστου» και ευτυχώς που η 
πλημμύρα δεν «βγήκε» στο 
χωριό και να θρηνήσουμε 
θύματα, η ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
συνομίλησε με τον Αντιπερι-
φερειάρχη Ξάνθης Κ. Κουρ-
τίδη, ανοίγοντας το θέμα της 
πλημμύρας στον Νέστο όπου 
η τελευταία παρέμβαση και 
δημιουργία αναχωμάτων 
έγινε την δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τότε, δεν 
έγινε ιδιαίτερη παρέμβαση και τα 
αναχώματα, λόγω της υπέρογκης 
ποσότητας του νερού, το υπάρ-
χων αντιπλημμυρικό έργο περα-
σμένων δεκαετιών, είναι αδύνατο 
να την συγκρατήσουν και ο κίνδυ-
νος πλέον είναι ορατός να γίνει το 
κακό και να θρηνήσουμε θύματα.

Μπορεί φέτος τον Δεκέμβριο να 
κινδύνεψαν δύο επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στα στενά του 
Νέστου, κανένας όμως δεν εγγυάται 
αν το φαινόμενο επαναληφθεί ότι το 
κακό θα σταματήσει μόνο στον «τραυ-

ματισμό» των δύο επιχειρήσεων.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι σε εκεί-
νο το σημείο του Νέστου έχουμε 
σοβαρό θέμα και δεν έκρυψε ότι 
από την πρώτη ημέρα της ανάλη-
ψης των καθηκόντων του, ασχο-
λείται με αυτό το καυτό θέμα. Ο 
ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά. 
«Έχουμε θέμα, έχει τετραπλα-
σιαστεί η ροή του Νέστου, δεν 
φταίει το φράγμα.  Η ροή του 
Νέστου από 150 κυβικά το δευ-
τερόλεπτο, έφτασε τα 600 κυ-
βικά το δευτερόλεπτο, το ανά-
χωμα που έγινε την δεκαετία 
του 70, ήταν ένα μεγαλόπνοο 
έργο, αλλά πλέον δεν επαρκεί, 
έχει φθαρεί. Δεν σας κρύβω ότι  
είναι το πρώτο θέμα που αντι-
μετώπισα και δεν σας κρύβω 
ότι έχω πολύ μεγάλη αγωνία 
αν θα γίνει πλημύρα και πρέ-
πει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Ο κ. Κουρτίδης στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης του καυτού θέματος 
ανέθεσε στις Τεχνικές υπηρεσίες 
της Π.Ε. να κινηθούν στην λογι-
κή προτάσεων για βραχυπρόθεσμα 
μέτρα προστασίας και φυσικά  μα-
κροπρόθεσμα σε μία προσπάθεια 
να γίνει ένα μεγαλύτερο ανάχωμα 
πριν είναι αργά. Ποιο συγκεκριμέ-
να αναφέρει: «ήδη η αντίστοιχη 
διεύθυνση των Τεχνικών Υπη-
ρεσιών έχει πάρει βραχυπρό-
θεσμα μέτρα και θα πρέπει να 
πάρει και μακροπρόθεσμα μέ-

τρα,  θα πρέπει να γίνει ακό-
μη ένα μεγαλύτερο ανάχωμα 
πριν θρηνήσουμε θύματα και 
σας διαβεβαιώ ότι ασχολού-
μαι με αυτό το θέμα και συ-
γκάλεσα για αυτόν τον λόγο 
το ΣΧΟΠ όπου πλέον όλη η 
συζήτηση που πραγματοποι-
ήθηκε συγκεντρώνεται και 
μελετάται, καθώς επίσης 
ετοιμάζεται και ένα σχέδιο 
απεγκλωβισμού των ανθρώ-
πων σε περίπτωση που δεν 
προλάβουμε να υλοποιήσου-

με τα έργα προστασίας”.

Αυτές είναι οι σκέψεις του 
αντιπεριφερειάρχη έτσι 
όπως καταγράφηκαν από 
την ΗΧΩ και ελπίδα όλων, 
αφού ήδη ο Νέστος μας 
έδωσε «δείγματα γραφής» 
τον περασμένο Δεκέμβριο, 
είναι ο αντιπεριφερειάρ-
χης να ασχοληθεί με το όλο 
θέμα, άλλωστε, ο ίδιος είπε 
ότι  το θεωρεί ένα από τα σο-
βαρότερα, πριν είναι αργά.

Σαφέστατα και με ευχολόγια δεν σώζονται ζωές και περιουσίες των 
πολιτών και ο Κ. Κουρτίδης θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στην 
πράξη. Πρέπει να του αναγνωρισθεί ότι καταγράφει σαν νούμερο 
ένα το πρόβλημα την υπερχείλιση του Νέστου Ποταμού, όχι μόνο στην 
περιοχή της Γαλάνης αλλά σε όλον τον Νομό Ξάνθης που διατρέχει και 
που μπορεί στις περισσότερες φορές να είναι ευλογία για τον κάμπο, 
αλλά αν ξαφνικά γεμίσει και τα αδύναμα αναχώματα δεν καταφέρουν 
να κρατήσουν την ορμή των μανιασμένων του νερών, τότε ίσως με-
τατραπεί σε κατάρα... Θα είναι καλό, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. να 
δώσουν άμεση προτεραιότητα και αντίστοιχα, επειγόντως να βρεθούν 
τα απαραίτητα κονδύλια και εδώ πλέον, θα μετρήσουμε αν ο Χ. Μέτιος 
θα σταθεί στο πλευρό του Κ. Κουρτίδη ή αν τον θεωρεί «αναλώσιμο».
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