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Κύριε Υπουργέ,   
 

είναι γνωστό ότι το πέρασμα του Ιανού από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν 
ιδιαίτερα έντονο αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένες καλλιέργειες, περιουσίες, 
άστεγους κατοίκους που έχουν ανάγκη από πόσιμο νερό και καθαρή τροφή αλλά 
δυστυχώς και θύματα. 

Σας ενημερώνω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ επισκεφθήκαμε τις περισσότερες 
από τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να δούμε από κοντά τις καταστροφές, να 
συνομιλήσουμε με τους Δημάρχους, τους τεχνικούς υπαλλήλους των Δήμων και τους 
τοπικούς παράγοντες. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω την επικρατούσα κατάσταση 
διότι είμαι βέβαιος ότι τη γνωρίζετε και είστε πλήρως ενημερωμένος. Είναι απαραίτητο 
όμως να σας μεταφέρω το ομόφωνο αίτημα όλων των Δημάρχων και όλων των 
ανθρώπων που βιώνουν από κοντά αυτή την τεράστια καταστροφή. 

Το αίτημα είναι να προβείτε στον άμεσο προγραμματισμό για την κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων. Πρέπει η Πολιτεία να επιληφθεί αυτού του θέματος και να 
δρομολογήσει άμεσα τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει  τα 
απαιτούμενα κονδύλια που είναι αναγκαία  για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων 
τουλάχιστον στις πιο ευάλωτες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και για να 
την αντιμετωπίσουμε πρέπει με συνέργειες να δράσουμε άμεσα.  

Σας κάνω γνωστό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσαμε  από 
όλους τους Δήμους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των 
ακραίων καιρικών φαινομένων και των πλημυρών. Έχουμε δε συστήσει μια ειδική 
επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις των Δήμων και αμέσως μετά θα σας τις 
κοινοποιήσουμε με την ελπίδα να συμβάλουμε και εμείς από τη μεριά μας στο πολύ 
δύσκολο έργο που καλείσθε  να επιτελέσετε. 

Κύριε Υπουργέ θέλω να σας δηλώσω ότι όλοι οι συνεργάτες μου και εγώ 
προσωπικά είμαστε στο πλευρό σας έτοιμοι να συμπορευτούμε στη διαδρομή που στόχο 
θα έχει τη λύση αυτού του τεράστιου προβλήματος. 
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