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    Προς  
Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας  κο Στρατή Παράκοιλα 
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας  κο Νίκο Γκουγκούλιο 
 
Αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί μας συγχωριανοί, 

Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη, 
καταθέσαμε από κοινού συγκεκριμένα αιτήματα, από τα οποία τέσσερις 
σχεδόν μήνες μετά ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί, παρά τις συγκεκριμένες 
διαβεβαιώσεις του Υπουργείου. Για τον λόγο αυτό σας στείλαμε επιστολή, την 
οποία δεν δημοσιοποιήσαμε, προσφέροντας όποια βοήθεια χρειάζεται εκ 
μέρους μας και ζητώντας να κινητοποιηθούμε εκ νέου για την επίλυση των 
προβλημάτων. Στην επιστολή αυτή δεν μας δόθηκε καμία απάντηση, ούτε 
γραπτή ούτε προφορική.  

Διαπιστώνουμε ότι οι διαδικασίες κατεδάφισης-αδειών ανοικοδόμησης ή 
επισκευής των σπιτιών καθυστερούν δραματικά, ενώ σχεδιασμός για τις 
υποδομές και τα δημόσια κτίρια δεν υπάρχει ούτε στα χαρτιά. Μπορεί να 
ζούμε στην Αθήνα, αλλά η καρδιά μας κτυπάει ακόμα στο χωριό. Θεωρούμε 
αναγκαίο να γνωρίζουμε: 

 Τι ενέργειες έχουν γίνει εκ μέρους σας όσον αφορά την υλοποίηση των 
αιτημάτων που  κατατέθηκαν στον Υπουργό; 

 Τι ενέργειες έχουν γίνει εκ μέρους σας όσον αφορά τη ζημιά στο 
παραδοσιακό γεφύρι του χωριού μας από τον Αύγουστο του 2018 που 
μας ενημερώσατε για το πρόβλημα αυτό; Αναζητήθηκαν  οι υπεύθυνοι; 
Πώς και πότε θα αποκατασταθεί η ζημιά; 

 Τι ενέργειες έχουν γίνει για την φύλαξη του χωριού, μετά την απάντηση της 
Αστυνομίας Αγιάσου ότι το προσωπικό της δεν επαρκεί; 

 Τι ενέργειες έχουν γίνει προς τον Δήμο και την Περιφέρεια για την άμεση 
αντιμετώπιση ζητημάτων του χωριού που εμπίπτουν σε δικές τους 
αρμοδιότητες; 



 Γιατί έχει σταματήσει  η συλλογή μπάζων από τον εργολάβο στα 
δυσπρόσιτα σημεία του χωριού μας?.   

 Τι ενέργειες έχουν γίνει για την προστασία των εκθεμάτων της Συλλογής 
Φυσικής Ιστορίας Βρίσας και τι ενέργειες έχουν γίνει για την 
αποκατάσταση του Μουσείου; 

 Τι απέγινε με τη διαμαρτυρία από τους σεισμοπαθείς που αποφασίστηκε 
στη συνέλευση του Σεπτεμβριου στα Βατερά; Γιατί δεν έχει γίνει ως τώρα 
καμιά ενέργεια; 

 Γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση από την μεριά σας όταν επισκέφθηκε το νησί 
μας ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ώστε να τον 
ενημερώσετε για τα προβλήματα του χωριού μας και έτσι να αναδείξουμε 
ξανά το θέμα του σεισμού της Βρίσας; 

Είναι βέβαιο πως αν δεν υπάρξει ξανά κινητοποίηση, τα προβλήματα θα 
συσσωρεύονται και θα γινόμαστε θεατές σε μια παράσταση δίχως τέλος. Δεν 
έχουμε το περιθώριο να επαναπαυόμαστε ούτε στιγμή, παρόλο που ο χρόνος 
όλων είναι περιορισμένος. Για μια ακόμα φορά δηλώνουμε παρών  σε δικές 
σας πρωτοβουλίες και προτάσεις ώστε, σε συνεννόηση και με τα μέλη του 
δικού  μας Συλλόγου, να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Θέλουμε όμως να 
γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις σας, γιατί η αδράνεια που διαπιστώνεται 
επιδεινώνει την κατάσταση όχι μόνο των σεισμοπαθών της Βρίσας αλλά και 
τη διάθεση των κατοίκων της Αθήνας να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους και 
να δοθεί  ξανά ζωή στο χωριό μας. 

 

     Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 
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  Κωνσταντίνος Σταυρινός Αικατερίνη Σκιά  

 

 

 


