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ΠΤΡΔΣΩΔΔΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΣΙΒΑΛ ΒΔΓΟΡΙΣΙΔΑ
Έμαπ μέξπ θερμόπ δημιξσογείςαι με ρςόυξ ςημ ποξβξλή και ανιξπξίηρη ςξσ
ρημαμςικόςεοξσ ίρχπ ρςξιυείξσ τσρικξύ πεοιβάλλξμςξπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ:
ςχμ λιμμώμ μαπ και ρσγκεκοιμέμα ςηπ λίμμηπ Βεγξοίςιδαπ.
Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ με ςη ρςήοινη ςχμ πξλιςιρςικώμ εκδηλώρεχμ «ΠΡΔΠΔ
2011» έυει εμςάνει ρςξ πλαίριξ ςχμ πξλιςιρςικώμ εκδηλώρεχμ «ΑΜΤΝΣΑΙΑ
2011» ςξ ΥΔΣΙΒΑΛ ΒΔΓΟΡΙΣΙΔΑ. Δτέςξπ, ποώςη υοξμιά διξογάμχρηπ ςξσ
Υερςιβάλ, θα ποαγμαςξπξιηθεί ρσμασλία ςηπ Δσαμθίαπ Ρεμπξύςρικα, ςξσ
Παμαγιώςη Καλαςζόπξσλξσ και ςηπ «Οουήρςοαπ ςξσ Δοόμξσ», εμώ
παοάλληλεπ εκδηλώρειπ, πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ κοαρί ςηπ πεοιξυήπ
Αμσμςαίξσ και ςιπ αουαιξλξγικέπ αμαρκατέπ ρςξμ Άγιξ Παμςελεήμξμα, θα
πλαιριώρξσμ ςημ ρσμασλία.
Η καιμξςξμία ςηπ εκδήλχρηπ είμαι όςι θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςημ παοαλία ςξσ
Αγίξσ Παμςελεήμξμα και μάλιρςα ξ ρυεδιαρμόπ είμαι η ξουήρςοα μα
βοίρκεςαι ρε ενέδοα μέρα ρςη λίμμη, έςρι ώρςε η μξσρική, ςα μεοά ςηπ
λίμμηπ και η παμρέλημξπ μα δημιξσογήρξσμ μία αςμόρταιοα μξμαδική.
Για ςημ καλύςεοη δσμαςή ποξεςξιμαρία ςξσ ΥΔΣΙΒΑΛ ΒΔΓΟΡΙΣΙΔΑ
διαμξοτώμεςαι ξ υώοξπ ςηπ παοαλίαπ ςξσ Αγίξσ Παμςελεήμξμα με ςη
ρσμδοξμή βαοέχμ μηυαμημάςχμ ςξσ ρςοαςξύ. Η καςάρςαρη ςξσ υώοξσ ςηπ
παοαλίαπ ςξσ Αγίξσ Παμςελήμξμα δεμ ήςαμ καλή και ρίγξσοα δεμ
ποξρτέοξμςαμ για αμαφσυή. Οι παοεμβάρειπ πξσ έγιμαμ από ςα μηυαμήμαςα
και ςιπ σπηοερίεπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ρςιπ αουέπ ςξσ καλξκαιοιξύ,
βελςίχραμ ςημ εικόμα ςξσ υώοξσ, αλλά δεμ έδχραμ ρςημ παοαλία ςη μξοτή
πξσ απαιςείςαι για μα ρσμβάλει ρςημ αμάπςσνη ςξσ εμαλλακςικξύ ςξσοιρμξύ
και μα καςαρςεί έμαπ υώοξπ αμαφσυήπ για ςξσπ δημόςεπ. Οι παοεμβάρειπ
πξσ απαιςξύμςαι για μα πάοει η παοαλία ςξσ Αγίξσ Παμςελεήμξμα ςη μξοτή
πξσ ρυεδιάζει η Δημξςική Αουή είμαι πξλύ μεγαλύςεοεπ και απαιςξύμ
ρημαμςικξύπ πόοξσπ και ρσμευή ποξρπάθεια. Ασςή ςη ρςιγμή γίμεςαι μία
πξλύ μεγάλη παοέμβαρη πξσ θα βξηθήρει ιδιαίςεοα ρςημ ςελική
διαμόοτχρη ςξσ υώοξσ πξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ςημ επόμεμη υοξμιά.
Η ανιξπξίηρη ςχμ λιμμώμ έυει πξλλά ρςάδια: ςημ ποξρςαρία ςξσπ από αρςικά
και βιξμηυαμικά λύμαςα, ςξμ καθαοιρμό από ρκξσπίδια και μπάζα, ςη
δημιξσογία σπξδξμώμ για καςξίκξσπ και επιρκέπςεπ με ςη διαμόοτχρη
υώοχμ αμαφσυήπ και εμημέοχρηπ και ςημ ποξβξλή ςχμ υαοακςηοιρςικώμ
ρςξιυείχμ ςξσ ςόπξσ έςρι ώρςε ξι λίμμεπ μαπ μα διαδοαμαςίρξσμ καθξοιρςικό
οόλξ ρςημ αμαπςσνιακή ποξρπάθεια ρςξμ ςξμέα ςξσ εμαλλακςικξύ
ςξσοιρμξύ.

Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ έυει νεκιμήρει ςημ ποξρπάθεια για όλα ασςά ςα ρςάδια
πξσ απαιςξύμςαι για μα τςάρξσμε ρςξ επιθσμηςό απξςέλερμα. Σξ ΥΔΣΙΒΑΛ
ΒΔΓΟΡΙΣΙΔΑ πιρςεύξσμε όςι θα απξςελέρει έμαμ θερμό πξσ θα βξηθήρει
ρημαμςικά ποξπ ασςή ςημ καςεύθσμρη.
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