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ΤΠΔΡΤΨΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΠΛΗΜΜΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Μόμιμξ ποόβλημα μεςά από κάθε μεοξπξμςή είμαι η δημιξσογία πλημμσοικώμ
ταιμξμέμχμ και ρσγκέμςοχρηπ τεοςώμ σλικώμ ρςξ δοόμξ μεςανύ Αμσμςαίξσ
και Αγίξσ Παμςελεήμξμα. Ειδικά ςξ ποόβλημα ςχμ τεοςώμ σλικώμ είμαι
εναιοεςικά επικίμδσμξ, καθώπ δημιξσογεί μικοά αμαυώμαςα ρςη μέρη ςξσ
δοόμξσ, ρςα ρημεία πξσ καςαλήγξσμ ξι αγοξςικξί δοόμξι πξσ έυξσμ
καςητξοική κλίρη ποξπ ςξ δοόμξ. Τα αμαυώμαςα ασςά είμαι ικαμά μα
ξδηγήρξσμ έμα ιδιχςικήπ υοήρηπ ασςξκίμηςξ πξσ κιμείςαι με ςαυύςηςα ρε
αμαςοξπή με αποόβλεπςεπ ρσμέπειεπ για ςξσπ επιβαίμξμςεπ. Αμ και ξ δοόμξπ
έυει διαμξιυςεί με διαμξοτχςή γαιώμ (γκοέιμςεο) και έυει καθαοιρςεί με
κλαδξκξπςικό μηυάμημα με απξςέλερμα η βελςίχρη ςηπ ξοαςόςηςαπ ρε όλξ
ςξ μήκξπ ςξσ μα είμαι εμταμήπ, ρε κάπξιεπ ρςοξτέπ η επικιμδσμόςηςα είμαι
μεγάλη. Η άμερη απξμάκοσμρη ςχμ τεοςώμ σλικώμ είμαι πάμςα ρςιπ
ποξςεοαιόςηςεπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ, αλλά είμαι αδύμαςη καςά ςη διάοκεια
ςηπ κάθε μεοξπξμςήπ και αμέρχπ μεςά από ασςή, με απξςέλερμα μα
διαςηοείςαι έμαπ μεγάλξπ βαθμόπ επικιμδσμόςηςαπ.
Επειδή η ποόληφη είμαι ρημαμςικόςεοη από ςημ καςαρςξλή γίμεςαι
ρημαμςική ποξρπάθεια μα σπεοσφχθξύμ ξι αγοξςικξί δοόμξι πξσ βοίρκξμςαι
ρςη μξςιξαμαςξλική πλεσοά ςξσ δοόμξσ Αμσμςαίξσ – Αγίξσ Παμςελεήμξμα
πάμχ από ςξ ύφξπ ςχμ παοακείμεμχμ καλλιεογήριμχμ εκςάρεχμ, καθώπ
λόγχ ςηπ καςητξοικήπ κλίρηπ ςξσ εδάτξσπ είμαι ασςξί πξσ δημιξσογξύμ ςξ
ποόβλημα με ςα τεοςά σλικά και ςα πλημμσοικά ταιμόμεμα. Για ςξ ρκξπό
ασςό μεςατέοξμςαι μεγάλεπ πξρόςηςεπ υώμαςξπ, με ςιπ ξπξίεπ ξι αγοξςικξί
δοόμξι σπεοσφώμξμςαι, με απξςέλερμα η απξοοξή ςχμ μεοώμ ςηπ βοξυήπ μα
γίμεςαι από ςιπ πλεσοέπ ςχμ αγοξςικώμ δοόμχμ ρςα παοακείμεμα υχοάτια
και όυι ρςξμ αρταλςξρςοχμέμξ δοόμξ. Με ςξμ ςοόπξ ασςό γίμεςαι
ποξρπάθεια για μόμιμη θεοαπεία ςξσ ποξβλήμαςξπ αμςί ςηπ ρσμευξύπ
καςαρςξλήπ ςξσ με ςημ απξμάκοσμρη ςχμ τεοςώμ σλικώμ, η ύπαονη ςχμ
ξπξίχμ εμέυει ρημαμςικξύπ κιμδύμξσπ για ςξσπ διεουόμεμξσπ ξδηγξύπ, όπχπ
ποξαματέοθηκε.
Ο αομόδιξπ Αμςιδήμαουξπ, κ. Θχμάπ Τζήγαπ αμέτεοε για ςξ θέμα όςι «Εδώ
και υοόμια είυαμε επιρημάμει ςξ ποόβλημα και ήοθε η ώοα μα δξθεί μόμιμη
λύρη. Μάλιρςα είμαι εναιοεςικά εσμξψκή η ρσγκσοία ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ
μεγάλξσ έογξσ αμςικαςάρςαρηπ ςξσ δικςύξσ ύδοεσρηπ ςηπ πόληπ ςξσ
Αμσμςαίξσ, από όπξσ ποξέουξμςαι ςα υώμαςα πξσ υοηριμξπξιξύμε για μα
μπαζχθξύμ και μα σπεοσφχθξύμ ξι αγοξςικξί δοόμξι. Ασςό ρημαίμει όςι ςξ
κόρςξπ ςξσ έογξσ, πξσ γίμεςαι με ςα μηυαμήμαςα ςξσ Δήμξσ, είμαι μηδαμιμό
ατξύ δεμ πληοώμξσμε ξύςε εσοώ για ςα σλικά. Τξ ότελξπ είμαι ςεοάρςιξ εάμ

σπξλξγίρξσμε όςι μέυοι ςώοα έυξσμε οίνει 400 πεοίπξσ τξοςηγά με υώμα για
ςημ σπεούφχρη ςχμ αγοξςικώμ δοόμχμ ςηπ πεοιξυήπ.
Πιρςεύχ όςι με ασςή ςημ εμέογεια θα δξθεί μόμιμη λύρη ρςξ ποόβλημα πξσ
δημιξσογείςαι μεςά από κάθε δσμαςή βοξυή ρςξ δοόμξ Αμσμςαίξσ – Αγίξσ
Παμςελεήμξμα, εμώ έμα παοάλληλξ ότελξπ είμαι και η βελςίχρη ςηπ
βαςόςηςαπ ςχμ αγοξςικώμ δοόμχμ ςχμ αγοξκςημάςχμ Αμσμςαίξσ και Αγίξσ
Παμςελεήμξμα.»
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