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ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Η ζεύξη (υποθαλάσσια ή υπέργεια) είναι η μόνη λύση αποσυμφόρησης της πόλης, αρκεί να

γίνει  με  απόλυτη  επιστημονική  τεκμηρίωση  προς  όφελος  των  πολιτών  και  σεβασμό  στο

περιβάλλον.

Εφόσον η ζεύξη προχωρήσει, και πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα, τότε δεν έχει κανένα

σκοπό αυτή η περιφερειακή οδός, που κάποιοι την «έφεραν» ως την οδό Ούλαφ Πάλμε, πίσω από

το γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7 του Αθλητικού Κέντρου στα Βαρδάνια.

Η φερόμενη, πολλά χρόνια τώρα, ως Περιφερειακή Οδός με την προσθήκη του τελευταίου

τμήματος δρόμου (Φιλοσόφων-Ούλαφ Πάλμε), όποτε αυτό διανοιχθεί, δεν είναι παρά μια σειρά

δρόμων, με πολλά προβλήματα σε σημεία «καρμανιόλες» καθόλου λειτουργική, που μάλιστα θα

επιβαρύνει μια περιοχή Natura (Λιμνοθάλασσα-Διβάρι-Υγροβιότοπος) ιδιαίτερου φυσικού κάλους,

άθλησης και αναψυχής (Βαρδάνια-Μύλοι-Γύρα).

Ως ένας επιπλέον δρόμος επιλογής για την καλύτερη κυκλοφορά πέριξ και προς την πόλη,

με όλα τα συνοδευτικά έργα, βοηθάει και είναι καλοδεχούμενος.

Τα έργα όμως αυτά (ζεύξη, δρόμος) για την περάτωσή τους απαιτούν πολλά χρόνια και

κάπως έτσι θα «φάμε» ακόμα πολλούς χειμώνες και κυρίως πολλά καλοκαίρια με την κατάσταση

κάθε χρόνο να χειροτερεύει.

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

Επομένως, μέχρι να υλοποιηθούν τα έργα αυτά (ζεύξη, δρόμος), πρέπει να βρεθεί ενδιάμεση

λύση,  που  βεβαίως  υπάρχει,  χρειάζεται  όμως  μια  σειρά  γενναίων  αποφάσεων  για  την

αποσυμφόρηση της πόλης με προϋπόθεση τη συνεργασία και τη συνεννόηση των αρμοδίων, που

δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει.



Και ως κατακλείδα έχω να πω ότι για τα μεγάλα έργα και την πορεία τους ο Λευκαδίτικος

Λαός πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα, γιατί τον αφορούν άμεσα, έχουν να κάνουν με

την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής του.

Οι θέσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες και οι διαδικασίες διαφανείς με Δημόσια Λογοδοσία.

Δεν αρκούν τα Δελτία Τύπου και οι Ανακοινώσεις, μάλλον σύγχυση δημιουργούν.
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