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ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΤΕΣ ΒΛΑΜΑΡΗΣ 
 
Ο περιφερειακός δρόμος Βαθέος που κατασκευάζεται αυτό το καιρό, σε κάποιο 
σημείο στην περιοχή βόλτες Βλαμαρής, θα τέμνει το παλιό καλντερίμι που συνδέει 
το Βαθύ με τη περιοχή της Βλαμαρής. Το καλντερίμι αυτό, που είναι από τα λίγα 
διασωθέντα στη περιοχή μας, χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους, 
ντόπιους αλλά και ξένους περιπατητές, και θα έπρεπε να προστατευτεί και να 
διατηρηθεί. Εκατοντάδες παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το μονοπάτι στις σχολικές 
εκδρομές κάθε χρόνο. Ήδη η χρήση του από οχήματα έχει επιφέρει ζημιές σε 
μικρά τμήματα του.  
 
Σήμερα οι μπουλντόζες έχουν  φτάσει πια το καλντερίμι και διανοίγουν τη 
βουνοπλαγιά ακριβώς δίπλα. 
 
Ζητάμε από τη Νομαρχία, το Δήμο και τις υπεύθυνες υπηρεσίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να προστατέψουν, συντηρήσουν και να αναδείξουν αυτό το παλιό 
καλντερίμι και να ληφθούν μέτρα στο εξής να χρησιμοποιείται  μόνο από πεζούς.  
 
Αυτό το μονοπάτι, γνωστό και ως μονοπάτι του ρέματος της «Στήνειας» 
προσφέρει μια θαυμάσια και αναγκαία δίοδος των πεζών κατοίκων της πόλης μας 
στη φύση. Είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο κομμάτι  της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και θα είναι κρίμα να καταστραφεί ή να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του 
με τσιμέντο και άσφαλτο. Στο σημείο τομής του καλντεριμιού από το νέο 
περιφερειακό δρόμο, (πλησίον υπάρχει μικρό πέτρινο γεφύρι), ζητάμε να 
ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή και να εξασφαλιστεί η εύκολη και ασφαλής 
διέλευση των πεζών. Συγκεκριμένα προτείνουμε στο εν λόγω σημείο ο 
περιφερειακός να έχει ανάλογη κατασκευή και σήμανση που να αποτρέπει τη 
ταχεία διέλευση αυτοκινήτων και να προστατεύονται έτσι οι πεζοί. 
 
Ζητάμε άμεσα την ευαισθητοποίηση των παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των πολιτών σε αυτό θέμα.  
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 



 

Η διάνοιξη του περιφερειακού και οι μπουλντόζες λίγα μόλις μέτρα 
μακριά από το παλιό καλντερίμι 

 
 

Το καλντερίμι και το γραφικό πέτρινο γεφυράκι

 
 

Η διάσχιση του περιφερειακού λίγα μόλις μέτρα από το μονοπάτι και  
το πέτρινο γεφυράκι  

 


