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Το ΚΚΕ κατέθεσε αναφορά για τα πετρόκτιστα
γεφυρια Τεμπλας και Αυλακιου

Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Οι βουλευτές Νίκος Μωραΐτης και Γιώργος Λαμπρούλης
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή του Πολιτιστικού Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου
Κοιλάδας Αχελώου με την οποία γίνεται έκκληση για την προστασία των πετρόκτιστων
γεφυριών Αυλακίου και Τέμπλας του Δήμου Αμφιλοχίας
Οι καταθέτοντες βουλευτές........

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ
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ΚΚΕ Κατέθεσε ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή του Πολιτιστικού
Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου Κοιλάδας Αχελώου με την οποία
γίνεται έκκληση για την προστασία των πετρόκτιστων γεφυριών
Αυλακίου και Τέμπλας του Δήμου Αμφιλοχίας
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Xiromeronews.gr
Η πετρογέφυρα Αυλακίου σήμερα (4.2.2018)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
•Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ.Σταθάκης
•Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλος
•Υπουργός Πολιτισμού Αθλητισμού, κ. Λ. Κονιόρδου
•ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
•ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
•ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
•ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
•ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
•ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
•ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
•ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
•ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
•ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΕΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
•ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΙΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΜΠΛΑΣ !!!

Κύριοι,
       Την ώρα που διαβάζετε τούτες τις γραμμές, τα γραφόμενά μας μπορεί να είναι άνευ
ουσίας. Και συγκεκριμένα, τα χειρόκτιστα πετρογεφύρια Αυλακίου και Τέμπλας στο
Δήμο Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας - ιστορικά μνημεία του τόπου μας - ίσως να έχουν
καταρρεύσει. Το νερό κάλυψε σχεδόν στο σύνολό του το γεφύρι Αυλακίου, εξαιτίας των
παρανομιών της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Και η κατάσταση στο γεφύρι Τέμπλας, δεν είναι πολύ καλύτερη. 
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        Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, τα κοντινά Χωριά Ευρυτανίας και Καρδίτσας παραμένουν
αποκομμένα και δεν έχουν πρόσβαση για κάλυψη βασικών αναγκών υγείας και προμηθειών. 
          Όλα αυτά έγιναν από το φράγμα της ΤΕΡΝΑ και ειδικότερα από την παράνομη
υπερύψωσή του. 
        Να σημειώσουμε ακόμα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις στις προ μηνών καταγγελίες μας
και εκθέσεις αυτοψίας ούτε από το ΥΠΟΟΑ, ούτε από το ΥΠΕΝ. Ελπίζουμε να μην είναι
αργά.
      Η έκκλησή μας αυτή δεν είναι η πρώτη, ελπίζουμε να μην είναι και η τελευταία !!!
        Αναρωτιόμαστε αλήθεια, τι πρέπει τελικά να κάνουμε, ώστε να υπερασπίσουμε τον τόπο
μας από τα αδηφάγα βλέμματα των εταιριών και από όσους - στο όνομα της λεγόμενης
ανάπτυξης - καλύπτουν τις συνεχείς παρανομίες τους.

 

Κάνουμε ύστατη έκκληση: 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΥΡΩ - ΝΑ
ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝΕ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΑΣ !!!
Τα υπόλοιπα - και είναι πολλά - θα τα δούμε στην πορεία. Αν οι αρμόδιοι δεν το κάνετε, τότε
έχετε σεις την μεγαλύτερη ευθύνη για την όποια καταστροφή επέλθει.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


