
Αλλαξε τη ροή του Λεύκου ποταµού, η «Πράσινη ∆ιαδροµή» του 
∆ηµάρχου Κατερίνης 

Οικολογικό έγκληµα από την πρωτοφανή προχειρότητα των έργων της δηµοτικής αρχής 

 

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η δηµοτική αρχή Κατερίνης ανακοίνωσε στους πολίτες της την 
κατασκευή της «Πράσινης ∆ιαδροµής», βλέπε παραποτάµια περιοχή από Νέο Κεραµίδι µέχρι τον 
Καταυλισµό Τσιγγάνων, µήκους περίπου 7 χιλιοµέτρων, στον επισυναπτόµενο χάρτη.  

Να τι έλεγε ο ∆ήµαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης: 
“Στόχος είναι ο Πέλεκας να µπει στη ζωή µας και αυτό κάνουµε. Ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα 
είναι ορατά, καθώς και τα σκουπίδια αποµακρύνθηκαν και η διαµόρφωση της κοίτης προχωρά και 
η περιµετρική οδός έχει διανοιχθεί. Παράλληλα, όπου δεν δηµιουργούµε κοινωνικό πρόβληµα, 
γκρεµίζουµε και τα αυθαίρετα κτίσµατα. Αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, αλλά θα 
προσπαθήσουµε όσο µπορούµε. Έχουµε σχέδιο βάσει του οποίου δηµιουργούµε µια διαδροµή που 
θα ξεκινά από το Νέο Κεραµίδι και θα καταλήγει στο Μαυρονέρι, δίπλα στον ποταµό Λεύκο ή 
Πέλεκα, όπως τον ξέρουµε, µια διαδροµή, πάνω από 7 χιλιόµετρα, όπου θα µπορεί κάποιος να την 
περπατάει ή να έρχεται µε το ποδήλατο”.   

Ο υπό κατασκευή παραποτάµιος δρόµος αποτέλεσε σηµείο τριβής ανάµεσα στο δήµο και στις 
οικολογικές οργανώσεις της Πιερίας, οι οποίες από την πρώτη στιγµή εξέφραζαν την 
ανησυχία τους λέγοντας, ότι πρόκειται να δηµιουργηθεί ένας δρόµος ταχείας κυκλοφορίας που θα 
συνδέει την περιοχή µε την εθνική οδό.    

Το ζητούµενο, υποστήριζαν, είναι να γίνει ανάπλαση της περιοχής και όχι δρόµος ταχείας 
κυκλοφορίας και µάλιστα χωρίς τις απαιτούµενες µελέτες. Έτσι, η µεν επιτροπή πρωτοβουλίας για 
τη σωτηρία του Πέλεκα προσέφυγε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και στις ελεγκτικές του 
περιβάλλοντος υπηρεσίες της, οι δε “Φίλοι του Περιβάλλοντος” καλούσαν δήµο και νοµαρχία 
να σταµατήσουν τις εργασίες κατασκευής του δρόµου. Όπως µάλιστα ανέφερε τον 
περασµένο Απρίλιο στην εφηµερίδα “Θεσσαλονίκη” το µέλος των “Φίλων Περιβάλλοντος” Γιώργος 
Τούλης, “σ’ αυτή τη φάση των έργων παρατηρούµε ότι κατασκευάζεται ένας δρόµος µεγάλου 



πλάτους, που παραπέµπει σε αυτοκινητόδροµο ταχείας κυκλοφορίας και όχι σε διαδροµή 
πρασίνου, όπως διατείνεται ο δήµος. Παράλληλα υπόνοιες προκαλούν και οι εργασίες που 
γίνονται στην κοίτη του χειµάρρου. Εµείς ζητήσαµε από το δήµο να µας δείξει τις µελέτες 
διαµόρφωσης του χώρου και αναµένουµε…”. 

Τότε, η Εθελοντική Οµάδα ∆ράσης Ν. Πιερίας, εξέφρασε και αυτή τη διαφωνία της µε τον 
τρόπο κατασκευής του έργου και κατέθεσε δηµόσια τις ενστάσεις της. Σύµφωνα µε την άποψη 
της οµάδας µας, ένα µέρος της κοίτης του ποταµού, απλά µπαζώθηκε και δηµιουργήθηκε η 
υποδοµή, όχι για έναν απλό ποδηλατόδροµο, αλλά για έναν δρόµο διπλής κυκλοφορίας ο 
οποίος κατά την άποψή µας δεν θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ποδηλατών. Τότε, στις αρχές 
του µήνα Ιούνη, σε δηµόσιες συζητήσεις, τονίζαµε σε κάθε ευκαιρία την προχειρότητα 
κατασκευής του έργου αλλά και την έλλειψη περιβαλλοντικής µελέτης. Εκτός αυτού, ήταν 
οφθαλµοφανές, πως η κατασκευή δρόµου 6 έως και 8 µέτρων πλάτους δεν προορίζονταν για 
πεζούς και ροµαντικούς ποδηλάτες (βλέπε φωτογραφία 1). 

Επειδή το ποτάµι είναι γνωστό σε όλους µας, επειδή εκεί µεγαλώσαµε και γνωρίζουµε κάθε 
σπιθαµή του, από την πρώτη στιγµή αντιληφθήκαµε, πως η εναπόθεση των υλικών για την 
κατασκευή του δρόµου έγινε εντός της κοίτης (βλέπε φωτογραφία 1 και σηµερινή 2).  

Ζητήσαµε τότε από τη δηµοτική αρχή να µας δείξει την εγκεκριµένη µελέτη κατασκευής του 
έργου, όπως επίσης και την ειδική περιβαλλοντική µελέτη η οποία απαιτείται για παρεµβάσεις 
αυτού του είδους. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν λάβαµε καµία πειστική απάντηση. 

Το περασµένο Σαββατοκύριακο όµως, η φύση έδωσε τη δική της απάντηση και µε µια δυνατή 
νεροποντή ακύρωσε τα σχέδια της δηµοτικής αρχής Κατερίνης, του ∆ηµάρχου της κ. Σάββα 
Χιονίδη και όλων εκείνων που συναποφάσισαν την κατασκευή της «πράσινης διαδροµής» (βλέπε 
φωτογραφία 2). 

Ενα µέρος του έργου, δρόµος περίπου 350 µ ο οποίος είχε κατασκευαστεί µέσα στο ποτάµι, 
δηλαδή περίπου 4.000 κ.µ πέτρας και χαλικιών έχουν παρασυρθεί από τα ορµητικά νερά του 
Πέλεκα (βλέπε φωτογραφίες 3, 4, 5 και 6). 

Μπορεί το περασµένο Σαββατοκύριακο ένα µέρος της Πιερίας να έχει πληγεί από τις πρωτοφανείς 
βροχοπτώσεις, όµως τα παραπάνω δεν οφείλονται στη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Αυτό ήταν 
αναµενόµενο και το είχαµε επισηµάνει από την πρώτη στιγµή. Στην παρακάτω φωτογραφία 7 
φαίνεται καθαρά ότι το νερό δεν έφτασε καν στο χείλος της κοίτης, αφού τα διπλανά 
αγροκτήµατα έµειναν ανέπαφα. Η νεροποντή στην Πιερία ήταν δυνατή, από τις δυνατότερες των 
τελευταίων δεκαετιών, όµως δεν ήταν η αιτία του κακού στο σηµείο αυτό. Τα χαλίκια και τα 
µπάζα της δηµοτικής µας αρχής παρασύρθηκαν, επειδή τοποθετήθηκαν µέσα στο ποτάµι. 
 
Αξιότιµοι άρχοντες της πόλης της Κατερίνης, όλοι εσείς που αβίαστα αποφασίσατε µέσα σε µια 
νύχτα να ακυρώσετε τα σχέδια και τις επικυρωµένες µελέτες Αµοιρίδη (προηγούµενος δήµαρχος 
Κατερίνης) για να κατασκευάσετε τη δική σας «πράσινη διαδροµή» (βλέπεις το πράσινο 
«πουλάει» σήµερα), όπως διαπιστώνετε από το φωτογραφικό υλικό, η φύση είχε διαφορετική 
άποψη από τη δική σας. Ποια δική σας, δηλαδή που αµφιβάλω, αν κάποιοι από εσάς µπήκατε ποτέ 
στον κόπο να περάσετε από εκεί για να δείτε, για ποια ασχήµια καταθέσατε την υπογραφή σας. 
Όπως επίσης αµφιβάλω αν ποτέ, η άλλη, η αντιπολιτευτική πλευρά, αποφάσισε ποτέ να ελέγξει το 
«µέγα τούτο έργο», που θα έδινε νέα πνοή στην πόλη και να αντισταθεί στα σχέδια της 
πλειοψηφίας. 

Το νερό κύριοι, έτσι αποφάσισε και σε λίγα µόνο λεπτά, πήρε τα χαλίκια και το δρόµο σας από το 
σηµείο εκείνο και τα πήγε κάπου αλλού. Η φύση, το περασµένο Σαββατοκύριακο, χάλασε τα 
σχέδιά σας και συγκέντρωσε αυτά τα 4.000 κυβικά µέτρα πέτρας και χαλικιών σε ένα σηµείο, 
300µ πιο κάτω, µε αποτέλεσµα να αλλάξει η ροή του ποταµού (βλέπε φωτογραφία 8)!!. 

Τα χαλίκια του δρόµου, µαζί µε τα µπάζα της φωτογραφίας 9, η φύση τα συγκέντρωσε σε µια 
στροφή του χειµάρου, µε αποτέλεσµα, αυτή τη στιγµή το νερό να κυλάει διαφορετικά απ’ ότι 
κυλούσε τόσα χρόνια και να «τρώει» την απέναντι όχθη και σε λίγο και τα χωράφια των γεωργών 
της περιοχής. 



Όλα αυτά κύριοι τα γνωρίζατε, σας τα είχαµε επισηµάνει πολλές φορές τους τελευταίους µήνες, 
όµως εσείς µας αγνοήσατε. Εσείς µάλιστα κ. Σατραζέµη, ελπίζω να θυµάστε το τηλεφώνηµά µου 
για την παράνοµη ρίψη µπάζων της φωτογραφίας 9, στο Νέο Κεραµίδι και την έντονη 
διαµαρτυρία µου για την προχειρότητα του έργου. Ηταν η 26η Μαίου 2009, στις 16:00 το 
απόγευµα όταν σας τηλεφώνησα, σας πήρα µε το αυτοκίνητό µου από το σπίτι σας και πήγαµε 
µαζί στο σηµείο αυτό, για να σας δείξω τα 8 φορτηγά µπάζα τα οποία ασυνείδητοι είχαν ρίξει στο 
ποτάµι. Θυµάµαι, µου είχατε υποσχεθεί, την επόµενη ηµέρα, στις 10:00 το πρωί να πηγαίναµε 
µαζί στον εισαγγελέα. Κύριε Σατραζέµη, την επόµενη ηµέρα πήγα στον εισαγγελέα, όµως δεν 
ήρθατε εσείς.  

Σήµερα, στο σηµείο αυτό, δεν υπάρχει κάτι που να θυµίζει «πράσινη διαδροµή», όµως αυτό που 
έχει µείνει είναι ένα µέρος από τα 8 φορτηγά µπάζων, τα οποία βρίσκονται, ευτυχώς, ακόµη εκεί 
για να θυµίζουν το ραντεβού µε τον Αντιδήµαρχο Κατερίνης κ. Σατραζέµη Ζήνωνα, την υπόσχεσή 
του για άµεση παρέµβαση και την προχειρότητα των έργων της δηµοτικής µας αρχής. 
 
Φίλες και φίλοι, 
παραλήπτες αυτής της επιστολής, µέλη και φίλοι της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης Ν. Πιερίας σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι πνίγεται ο τόπος µας. Ο Πέλεκας της Κατερίνης αποτελεί κλασσικό 
παράδειγµα ωµής και άλογης παρέµβασης στη φύση. 

Ο χρόνος µου είναι περιορισµένος και αυτή τη στιγµή αδυνατώ να συντάξω µια άλλη επιστολή, µε 
διαφορετικό ύφος, για τον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, την Επιτροπή Περιβάλλοντος του 
συνηγόρου του Πολίτη και τη Νοµική Οµάδα του WWF-Ελλάς, επίσης αποδέκτες της παρούσης.  
Σας παρακαλώ δεχτείτε την επιστολή µου ως έχει. 
Για ότι άλλο χρειαστεί θα είµαι στη διάθεσή σας 
Φιλικά 
Ηλίας Τσολακίδης
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Χάρτης 


