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ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΑΓΙΟΤ
ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΔΓΟΡΩΝ
Μία εναιοεςικά θεςική ενέλινη ςωμ ςελεσςαίωμ μημώμ είμαι η μεγάλη άμξδξπ
ςηπ ρςάθμηπ ςηπ λίμμηπ Βεγξοίςιδαπ. Ζ ρςάθμη ςηπ Βεγξοίςιδαπ έυει τςάρει
ρε επίπεδα πξσ έυξσμε μα δξύμε από ςξ έςξπ 1992 και ςξ γεγξμόπ ασςό μόμξ
ωπ θεςικό μπξοξύμε μα ςξ δξύμε, καθώπ βελςιώμξμςαι όυι μόμξ ςα πξρξςικά
αλλά και ςα πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςωμ μεοώμ ςηπ λίμμηπ.
Όπωπ είμαι τσρικό αμαπςύυθηκαμ αμθοωπξγεμείπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςημ
πεοιξυή πξσ ςα ςελεσςαία 20 υοόμια ήςαμ νηοά και ρήμεοα έυει καλστθεί
πάλι από ςα μεοά ςηπ λίμμηπ. Έςρι είυε δημιξσογηθεί ξ δοόμξπ από ςημ
παοαλία ςξσ Αγίξσ Παμςελεήμξμα ποξπ ςξ βιξλξγικό καθαοιρμό ςξσ υωοιξύ,
ςα υωοάτια ςωμ καςξίκωμ και ςημ Τ.Ι. Βεγόοωμ. Ζ μεγάλη αύνηρη ςηπ
ρςάθμηπ ςηπ λίμμηπ ρςάθηκε ικαμή μα καςαλητθεί και πάλι ξ παοαλίμμιξπ
δοόμξπ μεςανύ Αγίξσ Παμςελεήμξμα και Βεγόοωμ από ςα μεοά ςηπ λίμμηπ.
Έςρι εναιςίαπ ςξσ θεςικξύ γεγξμόςξπ ςηπ αύνηρηπ ςηπ ρςάθμηπ ςηπ
Βεγξοίςιδαπ, δημιξσογήθηκε έμα ρημαμςικό ποόβλημα για ςξσπ καςξίκξσπ
ςξσ Αγίξσ Παμςελεήμξμα πξσ δεμ μπξοξύραμ μα μεςαβξύμ ρςα υωοάτια
ςξσπ.
Μεςά από ρσμεμμόηρη ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ με ςξσπ σπεσθύμξσπ ςηπ ΔΔΖ,
διαςέθηκε μεγάλη μπξσλμςόζα ςηπ επιυείοηρηπ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ διάμξινηπ
μέξσ δοόμξσ και ρε ρσμεογαρία με ςα μηυαμήμαςα ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ
δημιξσογήθηκε μέα διάμξινη πξσ είμαι πξλύ καλύςεοη, καθώπ είμαι έμαπ
αγοξςικόπ δοόμξπ με μεγάλξ εύοξπ και πξλύ καλή βαςόςηςα. Φσρικά είμαι
έμαπ δοόμξπ πξσ μπξοεί μα πεοάρξσμ και ςα ιδιωςικήπ υοήρηπ ασςξκίμηςα,
καθώπ ρημαμςικόπ ρςόυξπ είμαι η δημιξσογία διαδοξμώμ και για ςξσπ
επιρκέπςεπ. Ποάγμαςι η διαδοξμή είμαι παμέμξοτη, καθώπ κιμείςαι μεςανύ
ςξσ βξσμξύ και ςηπ όυθηπ ςηπ Βεγξοίςιδαπ και μελλξμςικά μπξοεί μα
ανιξπξιηθεί ςξσοιρςικά. Για ςξ ρκξπό ασςό ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξσριαρςικά
δύξ διαμξίνειπ: μία καιμξύογια μεςανύ ςξσ παλιξύ αμςλιξρςαρίξσ ςηπ ΔΔΖ και
ςηπ λίμμηπ και διαμξίυθηκε ξ παλιόπ δοόμξπ μεςανύ Αγίξσ Παμςελεήμξμα και
Βεγόοωμ, πξσ πεομάει πάμω από ςξ αμςλιξρςάριξ και ήςαμ αδιάβαςξπ ακόμη
για αγοξςικά μηυαμήμαςα. Δκςόπ από ςιπ μέεπ διαμξίνειπ η διαμόοτωρη έγιμε
μέυοι ςημ Τ.Ι. Βεγόοωμ με διαπλαςύμρειπ όπξσ υοειαζόςαμ.
Ο αομόδιξπ Αμςιδήμαουξπ, κ. Ηωμάπ ΤΕήγαπ δήλωρε πωπ «Ήςαμ
επιβεβλημέμξ μα δημιξσογηθεί ξ δοόμξπ ποόρβαρηπ μεςανύ Αγίξσ
Παμςελέημξμα και Βεγόοωμ, καθώπ με ςημ άμξδξ ςηπ ρςάθμηπ ςηπ λίμμηπ
Βεγξοίςιδαπ ξι αγοόςεπ δεμ μπξοξύραμ μα καλλιεογήρξσμ ςα υωοάτια ςξσπ.
Απαοαίςηςξ επίρηπ ήςαμ μα διαπλαςσμθεί και μα ρσμςηοηθεί ξ δοόμξπ μέυοι
Βεγόοα για ςη διεσκόλσμρη ςηπ ποόρβαρηπ ποξπ ςξ αγοόκςημα ςξσ υωοιξύ.

Δναιοεςικά ρημαμςικό είμαι ςξ γεγξμόπ όςι ξι παοεμβάρειπ πξσ δημιξύογηραμ
δύξ μέξσπ δοόμξσπ για αγοξςική και μελλξμςικά ςξσοιρςική υοήρη, έγιμαμ με
μξμαδικό κόρςξπ για ςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ ςα καύριμα ςωμ μηυαμημάςωμ! Γι’
ασςό θέλω μα εσυαοιρςήρω όλξσπ όρξσπ εογάρςηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ
έογξσ και ποαγμαςικά ςξ έκαμαμ με διάθερη ρσμεογαρίαπ και ποξρτξοάπ.»
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