Ο Κακοδιάβατος
Ο ραξαθηεξηζκόο Καθν-δηάβαηνο (δειαδή δύζθνιν θαη επηθίλδπλν πέξαζκα) αλαθέξεηαη ζηνλ επαξρηαθό δξόκν πνπ ζπλδέεη ην Ηξάθιεην κε ην Οξνπέδην ηνπ
Λαζπζίνπ κέζσ Λαγθάδαο θαη απρέλνο ηεο ακπέινπ θαη δίδεηαη ζην δξόκν απηόλ ιόγσ ησλ δπζρεξεηώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ηελ δηαδξνκή
ηνπ, παξά ην γεγνλόο όηη είλαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαη πην πνιπζύρλαζηεο ηνπξηζηηθέο αξηεξίεο ηεο Κξήηεο.Σηελ αθεηεξία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δξόκνπ
απηνύ βξίζθεηαη ην δύζβαην ηεο πεξηνρήο πνπ δηαζρίδεη θαη ην γεγνλόο όηη θαηαζθεπάζηεθε κε πξόρεηξα κέζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, νπόηε
ε ράξαμε ηνπ αθνινύζεζε αλαγθαζηηθά ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, εμ νπ νη πνιιέο θαη δύζθνιεο ζηξνθέο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Σηηο δπζθνιίεο απηέο έξρεηαη
λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλόο όηη ν δξόκνο απηόο είλαη κηα δηαλνκαξρηαθή αξηεξία, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ λνκνύ
Ηξαθιείνπ, ελώ εμππεξεηεί, ηνπιάρηζην θαηά έλα ηκήκα ηεο, απνθιεηζηηθά κηα επαξρία ηνπ λνκνύ Λαζπζίνπ, εμ νπ θαη ην όρη ηδηαίηεξα ζεξκό ελδηαθέξνλ ησλ
αξρώλ ηνπ γεηηνληθνύ λνκνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ηξαθιείνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, όπσο απνδεηθλύεη ε πξάμε.
Αθνξκή γηα ηελ παξνύζα κνπ έδσζε ην πξόζθαην ζαλαηεθόξν δπζηύρεκα πνπ ζπλέβε ζηελ ζέζε "Καθηά Σθάια" ηεο εζληθήο νδνύ Αζήλα-Κόξηλζνο, θαηά ην
νπνίν, σο γλσζηό, έλαο βξάρνο απνθνιιήζεθε από ηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ έπεζε πάλσ ζε έλα δηεξρόκελν όρεκα θαη θόλεπζε κηα επηβάηηδα.
ζα ήζεια ινηπόλ λα γλσξίζσ θαη λα επηζεκάλσ ζηνπο αξκνδίνπο όηη ν ίδηνο αθξηβώο θίλδπλνο ππάξρεη θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ Ηξάθιεην-Οξνπέδην
Λαζπζίνπ, θπξίσο ζην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ βξίζθεηαη ιίγεο εθαηνληάδεο κέηξα πξηλ από ηελ είζνδν ηνπ Οξνπεδίνπ.
Βέβαηα ηνλ θίλδπλν απηόλ ηνλ έρεη επηζεκάλεη ε αξκόδηα ππεξεζία θαη πξηλ από 4- 5 ρξόληα έιαβε νξηζκέλα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ όπσο
ε θάιπςε ηκήκαηνο ηνπ ύπεξζελ ηνπ δξόκνπ πξαλνύο κε κεηαιιηθό δηθηπσηό πιέγκα θαη ε θαηαζθεπή πεξηθξάμεσο θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ γηα ζπγθξάηεζε
θαηνιηζζαηλόλησλ πιηθώλ.
Σπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ α) Από θαηαπηώζεηο βξάρσλ θαιύθζεθε κε πξνζηαηεπηηθό κεηαιιηθό πιέγκα έλα κηθξό ηκήκα ηνπ
επηθίλδπλνπ πξαλνύο, ελώ ην ππόινηπν (θαη κεγαιύηεξν) παξέκεηλε αθάιππην, πξνθαλώο ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ πηζηώζεσλ θαη έηζη ν θίλδπλνο από θαηνιηζζήζεηο
εμαθνινπζεί πάληα λα ππάξρεη β) Από θαηνιηζζήζεηο ινηπώλ πιηθώλ θαηαζθεπάζζεθε θαηά κήθνο ηνπ ξείζξνπ ηνπ νδνζηξώκαηνο πξνο ηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ
πεξίθξαμε κε δηθηπσηό πιέγκα γηα ζπγθξάηεζε ησλ θαηνιηζζαηλόλησλ πιηθώλ.
Οκσο ε πεξίθξαμε απηή ππό ηελ πίεζε ησλ πιηθώλ απηώλ έρεη θακθζεί ζε δηάθνξα ζεκεία θαη πξνβάιιεη επηθίλδπλα κε κεγάιε θιίζε ζην νδόζηξσκα,
απεηιώληαο λα εκβνιίζεη όπνην όρεκα ζα αλαγθαζζεί λα θηλεζεί ζην άθξνλ δεμηόλ ηνπ δξόκνπ.
Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο όηη εθηόο ησλ άιισλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζεκαληηθή απηή νδηθή αξηεξία, από ηελ νπνία δηαθηλείηαη νιόθιεξε
ζρεδόλ ε αγξνηηθή παξαγσγή ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ αιιά θαη κεγάινο αξηζκόο Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο κπζνινγηθήο γελέηεηξαο ηνπ Γία θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ, κεγάινο είλαη ν θίλδπλνο πξνθιήζεσο δπζηπρήκαηνο αθ' ελόο κελ από ηελ θαηάπησζε βξνρηώλ, ηδηαίηεξα ηελ ρεηκεξηλή
πεξίνδν, αθεηέξνπ δε από ηνπο παζζάινπο ηεο πεξηθξάμεσο πνπ πξνβάιινπλ ζην δξόκν (όπσο πνιύ θαιά θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία) θαη απνηεινύλ ζνβαξή
απεηιή απηή ηελ επνρή πνπ ε νκίριε είλαη ζπρλή θαη ππθλή ζην δύζθνιν απηό πέξαζκα.
ζεξκή παξάθιεζε ινηπόλ πξνο θάζε αξκόδην ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ηξαθιείνπ, ή αθόκε θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (ιόγσ ηνπ δηαλνκαξρηαθνύ
ραξαθηήξα ηνπ δξόκνπ) λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο θαη λα ελεξγήζεη ώζηε αθ' ελόο κελ λα ζπκπιεξσζεί ε θάιπςε ηνπ επηθίλδπλνπ πξαλνύο κε ην πξνζηαηεπηηθό
δηθηπσηό πιέγκα αθ' εηέξνπ δε λα επηζθεπαζζεί θαη λα ζπληεξεζεί ε πθηζηάκελε πεξίθξαμε ώζηε απηή λα επηηειεί ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζζεθε θαη
όρη λα απνηειεί κόληκε απεηιή εκβνιηζκνύ αλύπνπησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ.
Διπίδσ θαη εύρνκαη νη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο κνπ λα βξνπλ αληαπόθξηζε από ηνπο αξκόδηνπο θαη ε δεκόζηα πξνβνιή ησλ από ηηο ζηήιεο ηεο αγαπεηήο
"Παηξίο" ηελ νπνία επραξηζηώ ζεξκά, λα έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα.
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