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Οη θάηνηθνη ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Ακνξίνπ δειώλνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηελ 

επηθείκελε παξάδνζε ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ θάζεηνπ άμνλα ζηελ θπθινθνξία, 

ην νπνίν δηέξρεηαη θαη από ην δεκνηηθό δηακέξηζκα Ακνξίνπ. 

Η λέα πεξηθεξεηαθή νδόο δίλεηαη ζηελ θπθινθνξία κε ζθνπό ηελ αζθαιέζηεξε 

δηέιεπζε ησλ νδεγώλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνύλ σζηόζν νη εξγαζίεο έρνπλ αθήζεη 

πνιιέο εθθξεκόηεηεο θαη ειιείςεηο πνπ εθζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηελ αζθάιεηα 

όισλ ησλ ρξεζηώλ ηνπ λένπ ηκήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ακνξίνπ. 

Γηαπηζηώλνπκε:   

 Έιιεηςε πξόβιεςεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.  

Γελ ππάξρεη πιάλν θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιειεο εξγαζίεο γηα 

ηελ εθηόλσζε ησλ ξεκάησλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θακία απνιύησο 

πξνζηαζία από πιεκκύξεο, θαηλόκελν πνπ δελ είλαη ζπάλην ζηελ πεξηνρή  

(ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηελ πιεκκύξα ηνπ 2014 πνπ πξνθιήζεθε από 

ηελ ππεξρείιηζε ησλ ξεκάησλ 

 Απνπζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θόκβνπ ηνπ Ακνξίνπ όπσο είρε αξρηθά 

ζρεδηαζηεί, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ λένπ 

πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ. 

 Αλππαξμία θαηάιιειεο θαηαζθεπήο πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε πεδώλ 

θαη πξόζβαζε ζηνλ θάκπν αιιά θαη ζην γήπεδν ηνπ Ακνξίνπ. 

 Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη εκπνδίδνπλ ηελ άξδεπζε ησλ 

αγξνηεκαρίσλ. Οη εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θάζεηνπ 



άμνλα επέθεξαλ αιιαγέο ζην αξδεπηηθό ζύζηεκα ηνπ θάκπνπ ηνπ Ακνξίνπ 

γεγνλόο πνπ εκπνδίδεη ηελ άξδεπζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ. ηα ίδηα πιαίζηα 

παξεκβάζεηο ππήξμαλ θαη ζηνπο πεξηθεξεηαθνύο δξόκνπο ηνπ θάκπνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ δπζρεξή ρξήζε ηνπο θαζώο νη δξόκνη πιεκκπξίδνπλ ζπρλά.  

 Εγθαηάιεηςε πιηθώλ ζηελ απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν πνπ ππάξρεη 

παξάιιεια ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ θαζέηνπ άμνλα. πγθεθξηκέλα 

εγθαηαιειεηκκέλεο ξάγεο θαη ζηξσηήξεο ηεο παιαηάο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο δελ απνκαθξύλζεθαλ, αιιά ζηνηβάρηεθαλ ζηελ απνζηξαγγηζηηθή 

ηάθξν κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη αγξνηεκάρηα από πιεκκπξηθά 

θαηλόκελα ιόγσ ηεο παξεκπόδηζεο ηεο ξνήο ησλ όκβξησλ πδάησλ πξηλ 

θαηαιήμνπλ ζηνλ πνηακό Έβξν. ηελ απνζηξαγγηζηηθή απηή ηάθξν 

θαηαιήγνπλ ηα λεξά όισλ ησλ ξεκάησλ πνπ έξρνληαη από ηνλ νξεηλό όγθν κε 

ην κεγαιύηεξν από απηό λα πεξλά κέζα από ην ίδην ην ρσξηό. 

 Δελ ππάξρεη πξόβιεςε πνπ λα εμππεξεηεί ηελ δηέιεπζε ησλ θνξηεγώλ 

από θαη πξνο ηελ βηνηερλία ζπξκαηνπξγίαο πνπ ππάξρεη ιίγν έμσ από ην 

Ακόξην κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο πξόθιεζεο αηπρεκάησλ αιιά 

θαη δπζθνιία ησλ εξγαζηώλ ηεο βηνηερλίαο, ε νπνία απνηειεί ηνπηθή 

επηρείξεζε, πξνζθέξεη εξγαζία θαη απνηειεί βηνπνξηζκό γηα 15 νηθνγέλεηεο.   

Απαηηνύκε λα κελ δνζεί ην λέν ηκήκα ηνπ θάζεηνπ άμνλα ζηελ θπθινθνξία αλ 

δελ πινπνηεζνύλ ηα παξαθάησ:  

1. Να πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο νη θαηάιιειεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθπγή 

πιεκκύξσλ όπσο: θαζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε πιηθώλ από ηελ 

απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν θαζώο θαη από ηκήκα ηνπ ξέκαηνο θαη ηεο γέθπξαο 

ζηελ πεξηνρή «Μαύξνο Όγθνο», λα αλνηρηνύλ ηα δύν ππάξρνληα θξεάηηα 

(ζηελ πεξηνρή ησλ λεθξνηαθείσλ θαη ηνπ ζπλεξγείνπ αληίζηνηρα) αιιά θαη 

όπνηεο άιιεο εξγαζίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα απηό ηνλ ζθνπό 

2. Να απνθαηαζηαζνύλ νη πεξηθεξεηαθνί δξόκνη κε ηα πςόκεηξα πνπ είραλ 

αξρηθά θαη λα πξνζηεζνύλ ζσιελσηέο θαηαζθεπέο εληόο ηνπ αλαδαζκνύ 

3. Να νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θόκβνπ ηνπ Ακνξίνπ 

4. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή ελαέξηαο πεδνγέθπξαο ζην ύςνο ηεο 

παιαηάο θπιαζζόκελεο δηάβαζεο πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ 

ηκήκαηνο ηνπ θαζέηνπ άμνλα Αξδαλίνπ - Οξκελίνπ, αληί ηεο θπιαζζόκελεο 

δηάβαζεο ε νπνία εμππεξεηνύζε παιαηόηεξα ηόζν ηνπο αγξόηεο γηα ηελ 

κεηαθίλεζε ηνπο πξνο ηα ρσξάθηα θαη ηελ γεθπξνπιάζηηγγά ηνπο, όζν θαη ηα 

παηδηά εμαζθαιίδνληαο ηελ πξόζβαζε ηνπο ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ 

5. Να εληζρπζεί κε ηζηκέλην ε θαηαζθεπή ηεο Παιαηάο Γέθπξαο 

6. Να ππάξμεη πξόζβαζε ησλ θνξηεγώλ από θαη πξνο ηελ βηνηερλία 

ζπξκαηνπξγίαο 

Θεσξνύκε απαξάδεθην κεηά ηελ αλακνλή ηόζσλ εηώλ λα δνζεί ζηελ θπθινθνξία 

έλαο δξόκνο κε ηόζεο παξαιείςεηο ν νπνίνο κάιηζηα θαηαζθεπάζηεθε κε θύξην 

ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Έβξνπ. Σνλίδνπκε όηη 

είλαη πξνηηκόηεξε ε αλακνλή παξά ε ρξήζε ελόο δξόκνπ πνπ πξνζθέξεη ηα αθξηβώο 



αληίζεηα από απηά πνπ ππόζρεηαη θαη βάδεη θαζεκεξηλά ζε θίλδπλν ηόζεο αλζξώπηλεο 

δσέο.   

  


