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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 αξίζει 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. 
 
Αυτό το μονοπάτι, γνωστό και ως μονοπάτι του ρέματος της «Στήνιας» 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, 
υπάρχει και ένα πολύ παλιό πέτρινο γεφύρι. 
 
Μέλη της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών Σάμου επισκέφτηκαν τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Βαθέος (26/03/2008) για ενημέρωση τους σχετικά με μελέτη 
της περιμετρικής οδού στο εν λόγω σημείο. Από τα στοιχεία της μελέτης 
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
 

1. Η διέλευση της περιμετρικής οδού όχι μόνο θα τέμνει και θα αποκόπτει το 
καλντερίμι της Στήνιας αλλά, θα κατασκευαστεί και επί του μονοπατιού. Με 
λίγα λόγια, τμήμα μήκους 100 μέτρων του λιθόστρωτου μονοπατιού 
καταστρέφεται ολοσχερώς.  

 
2. Στην μελέτη κατασκευής δεν περιλαμβάνεται έργο επανασύνδεσης του 

μονοπατιού καθώς αυτό αποκόπτεται εντελώς και μάλιστα με μεγάλη 
υψομετρική διαφορά 4 περίπου μέτρων.  

 
3. Το πέτρινο γεφύρι πλησίον δεν κινδυνεύει άμεσα εφόσον η διάνοιξη και 

κατασκευή της περιμετρικής οδού γίνει με βάση τη μελέτη. Σημειωτέον  πως 



δεν είδαμε κάποια σχετική αναφορά στο γραφικό αυτό πέτρινο γεφυράκι άρα 
και επίσημη διασφάλιση του από τυχόν εκτροπές του έργου. 

 
4. Στο σημείο διέλευσης της περιμετρικής και συγκεκριμένα ανάμεσα στο 

πέτρινο γεφύρι και στο κόμβο με τη οδό Βλαμαρής προβλέπεται μικρό 
πεζοδρόμιο πλάτους μόλις 1.2 μέτρων. 

 
5. Γενικά, μεγάλη εντύπωση έκανε το γεγονός πως ένα σημαντικό κομμάτι της 

παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, που σήμερα 
προσφέρει μια απαραίτητη,  όμορφη και ασφαλή διέλευση πεζών από τη 
πόλης μας στη φύση, δεν λήφθηκε υπόψιν στη μελέτη της περιμετρικής 
οδού αλλά και στη μετέπειτα διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής της. 

 
Ακόμη και αυτή την ύστατη στιγμή, που οι μπουλντόζες βρίσκονται δίπλα στο 
μονοπάτι, μπορεί να υπάρξει μια λύση, ώστε να μη χαθεί. Για αυτό το σκοπό η 
Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου κάνει τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Να διασωθούν οι πέτρινες πλάκες επίστρωσης του μονοπατιού της Στήνιας. 
 

2. Να χρησιμοποιηθούν οι πλάκες αυτές στο πεζόδρομο που εφάπτεται στη 
περιμετρική οδό και να γίνει λιθόστρωτος.  

 
3. Ο πεζοδρόμος αυτός να κατασκευαστεί με μεγαλύτερο πλάτος (τουλάχιστον 

3.5 μέτρων) και να αποτελέσει συνδετήριο τμήμα του μονοπατιού. Αυτό 
μπορεί να γίνει καθώς η ζώνη απαλλοτρίωσης από τη μία πλευρά της 
περιμετρικής οδού το επιτρέπει. 

 
4. Στα σημεία υποχρεωτικής αποκοπής του πεζόδρομου/ μονοπατιού με την 

περιμετρική οδό να εξασφαλιστεί η ασφαλή διέλευση των πεζών με τις 
απαραίτητες σημάνσεις και όλα τα αναγκαία μέσα. 

 
5. Στο σημεία αυτά, ειδικά στο βόρειο τμήμα της περιμετρικής όπου και θα 

υπάρχει σημαντική υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην οδό και τη σύνδεση 
με το μονοπάτι, να εξασφαλιστεί η συνέχιση του μονοπατιού και η διέλευση 
των πεζών με τη κατασκευή ανάλογης ράμπας ή βαθμίδων. 
 

Οι παραπάνω προτάσεις είναι απλές, πρακτικές και με πολύ μικρό κόστος σε 
σχέση με τον οικονομικό προγραμματισμό όλου του έργου αλλά και τα οφέλη που 
θα αποκομίσουν. Για αυτό ζητάμε άμεσα την ευαισθητοποίηση του Δημάρχου, του 
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και όλων των παραγόντων και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη προστασία, επισκευή 
και ανάδειξη του μονοπατιού της Στήνιας.  

 
Μέλη της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών Σάμου συναντήθηκαν με το Δήμαρχο 
Βαθέος κ. Φίλιππα Πετρούσκα (27/03/08) στο γραφείο του όπου εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και παρέδωσαν γραπτώς τις προτάσεις τους.  
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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  

 
 



 
 
 

 


