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 Τα δεηήκαηα ρώξνπ θαη 

πεξηβάιινληνο ζηελ Πξέβεδα απνηεινύλ ζαθέζηαηε εθδήισζε 
δηακάρεο κεηαμύ ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ ζηξσκάησλ κε 

απνηέιεζκα ηε  κεηαθνξά πινύηνπ από ην κόρζν ηνπ πξεβεδάληθνπ 
θνηλσληθνύ ζπλόινπ ζε επλνεκέλνπο ή πξνλνεηηθνύο ηδηώηεο, 

θαηαζθεπή θαη ελίζρπζε πνιηηηθώλ ζπζρεηηζκώλ θαη απνζάξξπλζε 
ησλ παξεκβάζεσλ θνηλσληθνπνίεζεο ηεο πόιεο θαη παξαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ηεο ππαίζξνπ. Η ζρέζε ηεο θνηλσλίαο καο κε ην 
πξεβεδάληθν πεξηβάιινλ είλαη ζρέζε απεξίζθεπηνπ  γίγαληα πνπ κε 

ηε δύλακή ηνπ αιινίσζε ηε θπζηθή θαη νηθηζηηθή κνξθή ηεο πόιεο 
θαη ηεο ππαίζξνπ. Οη παξεκβάζεηο καο αθαλίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα 

θπζηθά ζηνηρεία νκνξθηάο θαη ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηθέξεηά καο. Η 

αζύκκεηξε πύθλσζε πιεζπζκνύ θαη δξαζηεξηνηήησλ αζρεκίδνπλ 
όιν θαη πεξηζζόηεξν ην ρώξν. Η πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνιιώλ πξεβεδάλσλ θηεκαηηώλ έγηλε κε 
απεξίζθεπηε δεκνηηθή ζεζκηθή ελζάξξπλζε ηεο θαηαζηξνθηθήο 

παξέκβαζεο ζην πξεβεδάληθν θπζηθό, πνιηηηζκηθό θαη ηζηνξηθό 
πεξηβάιινλ. Ο Δήκνο Πξέβεδαο εγθιεκάηηζε θαη ππάξρεη θόβνο πσο 

ζα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ αλ δελ αλαθνπεί ζαξξαιέα απηή ε πνξεία. 
Σηηο «δηεπαθέο» θύζεο-πόιεο επηθξαηεί ε κηδέξηα θαη ε εζηθή ηνπ 

άκεζα ή θεξδνθόξα ιεηηνπξγηθνύ (π.ρ. ε ληξνπή ηεο παλάζρεκεο 
γέθπξαο Λαξγαξώλαο ή ην «ζόισκα» ηεο πξεβεδάληθεο παξαιίαο 

από ηηο «παξάγθεο» ησλ καγαδηώλ).  
Έλαο από ηνπο ζεκειηαθνύο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καο είλαη 

ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 
δσήο ησλ δεκνηώλ  νιόθιεξνπ ηνπ λένπ Δήκνπ Πξέβεδαο θαη ησλ 

επηζθεπηώλ. Απηό ην βιέπνπκε κε ηε δηπιή νπηηθή 1) ηεο 

δηαηήξεζεο-πξνζηαζίαο αιιά θαη 2) σο παξεκβάζεηο «θαιήο 



ζέιεζεο». Ελλννύκε «θαιή ζέιεζε» πσο ζα δηεξεπλεζνύλ νη 

θηεκαηίεο ησλ δηαθόξσλ ππό έληαμε πεξηνρώλ γηα λα «παξάμνπλ» 
θάηη ζαλ θνηλόρξεζην ρώξν γηα λα ρσξνζεηεζνύλ εθεί ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηόηεηαο (γηα παξάδεηγκα πξνζηηνί ρώξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα 
απηνθίλεηά ηνπο, δηάδξνκνη πνδειαηνδξόκεζεο θαη παξαδξόκεζεο, 

παξθάθη ή βηβιηνζήθε θαη γσληά επηθνηλσλίαο ή εθθιεζία ή ζεαηξάθη 
ή αθόκα ην λέν δεκαξρείν).    

Ιεληξηθή ηδέα ηνπ «Δεκόζηνπ ρώξνπ Πξέβεδα - Κνύξνο - 
Ζάινγγν» ζηελ πεξηβαιινληηθή-ρσξηθή απηή πξνζπάζεηα είλαη «ΘΣΑ 

ΔΘΙΑΘΩΛΑΤΑ» γηα όινπο ηνπο δεκόηεο θαη επηζθέπηεο ηνπ Δήκνπ. 
Απηό εμεηδηθεύεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

- Πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε 1) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
ζεκεξηλώλ αλαγθώλ ρσξίο όκσο 2) ππνζήθεπζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ 

δπλακηθνύ γηα ηηο επόκελεο γεληέο. Τα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη 
πξνβιήκαηα ζα επηδηώμνπκε λα πξνζεγγίδνληαη ζηε βάζε 

επηζηεκνληθώλ αιιά θαη θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ θηιαιιειίαο. «Αγαπώ 

ην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη ζέβνκαη ηνλ άιινλ».   
- Πξνιεπηηθή αιιά θαη όπνπ ρξεηάδεηαη δηνξζσηηθή παξέκβαζε 

ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο θύζεο. Όζν θαη λα θαλεί παξάμελν, ε 
δηεθδίθεζε, γηα παξάδεηγκα, ηεο ζύλδεζεο ηεο Πξέβεδαο κε ην εζληθό 

θαη δηεζλέο ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν απνηειεί κηα πξώηεο ηάμεσο 
δηνξζσηηθή πεξηβαιινληηθή δξάζε ζηελ νπνία ε απόκαθξε γσλίηζα 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Δήκνο καο θαη ηδηαίηεξα ε πόιε καο ζα 
πξσηνζηαηήζεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο απεξίζθεπηεο ξππαληηθήο 

απηνθηλεηηθήο ιαίιαπαο πνπ ελζθήπηεη ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Πξέβεδα. 
Πξέπεη θαη εκείο λα κπνύκε ζηνλ εηθνζηό (θαιά δηαβάζαηε) αηώλα.  

- Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ δεκνηώλ θαη θύξηα ησλ λέσλ 
γεληώλ (καζεηώλ, θνηηεηώλ, θιπ.). Απηή ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα επηδηώθεηαη λα εθπνλνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε 
θνξείο-ζπιινγηθόηεηεο πνιηηώλ πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηα ζέκαηα. 

Τέηνηα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα αθνξνύλ ζε ζέκαηα νηθνινγηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ πξνο ράξηλ ηνπ «ήπηνπ», ηνπ «κηθξόηεξνπ», ηνπ 
«ιηγόηεξνπ», ηνπ «θηιηθόηεξνπ», αθόκα θαη «αξγόηεξνπ». Μα ηη 

ζεκαίλεη απηό: κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ όγθσλ θηλεηηθόηεηαο 
(πεδόο αληί πνδήιαην, πνδήιαην αληί κεραλάθη, κεραλάθη αληί 

απηνθίλεην), πεξηνξηζκόο, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθύθισζε ησλ 
πιηθώλ ησλ απνξξηκκάησλ, ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά ζηηο αθηέο κε 

πξόβιεςε ζαθνύιαο γηα άκεζε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηεο 
εκέξαο καο, θιπ.  

Οη παξαπάλσ άμνλεο, πνπ ιέκε πσο κπνξνύλ λα πξαγκαησζνύλ κέζα θαη από 

ηελ ζηελή θαη ζε βάζνο ζπλεξγαζία ηνπ Δήκνπ κε όινπο ηνπο ζπλαθείο θνξείο 

(νηθνινγηθέο-πεξηβαιινληηθέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη άιιεο 

νξγαλώζεηο-ζπιινγηθόηεηεο), πξνϋπνζέηνπλ θαη πξνθαηαβνιηθή δέζκεπζε ή 

ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  
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