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Θέμα: Καθαρισμός Ασωπού ποταμού.      
   

 
   κ. Περιφερειάρχη, 
 
  έχω και στο παρελθόν απευθυνθεί  στις αρμόδιες αρχές για να τονίσω πως 
τα ¾ του μήκους της κυρίως ροής του Ασωπού ποταμού περνάει  μέσα από  
τον κάμπο της Νεμέας. 
 
   Στο ποτάμι αυτό δεν έχουν γίνει συνολικές παρεμβάσεις καθαρισμού ποτέ 
απ’ όσο δύναμαι να θυμηθώ , καθ’ ότι είμαι γηγενής και ζω 50 χρόνια στη 
Νεμέα.       
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  Οφείλω να σας ενημερώσω πως το πρόβλημα πλέον είναι πολύ μεγάλο 
καθώς φερτές ύλες και μεγάλα πεσμένα δέντρα σε πολλά σημεία του 
ποταμού, έχουν εκτρέψει τη ροή του σε παρακείμενες καλλιέργειες 
προκαλώντας καταστροφές σε αμπέλια , σταφίδες , περιβόλια και κυρίως 
σε αγροτικούς δρόμους . 
 
  Ζώντας από κοντά την αγωνία και την ανασφάλεια πολλών καλλιεργητών , 
κάθε φορά που ο ποταμός <<εκτρέπεται>> , έχω προσπαθήσει, ενίοτε  με ίδια 
μέσα , για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όμως η υλικοτεχνική 
υποδομή του Δήμου είναι  ελάχιστη και δεν επαρκεί για την επίλυσή τους. 
 
  Γνωρίζω πως πάντα οι ανάγκες είναι περισσότερες και μεγαλύτερες από τα 
μέσα που διαθέτουμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Πρέπει όμως κάποια στιγμή 
και ίσως άμεσα να παρθούν αποφάσεις για τη συνολική αντιμετώπιση του 
προβλήματος καθαρισμού του Ασωπού ποταμού. 
 
   Επίσης  θα ήθελα να σας κάνω γνωστό πως η μορφολογία του εδάφους και 
οι υπάρχοντες παραποτάμιοι δρόμοι θα μπορούσαν να αναδείξουν τον 
Ασωπό , με τις κατάλληλες παρεμβάσεις , ως τουριστικό προορισμό και 
χώρο άσκησης πολλών συναφών δραστηριοτήτων . 
 
   Όμως κατά την  εκτίμησή μου και ιεραρχώντας προτεραιότητες τώρα 
προέχει η διασφάλιση των καλλιεργειών και η αποκατάσταση της 
αγροτικής οδοποιίας κατά μήκος του ποταμού. 
 
  Παρακαλώ να δείτε ευμενώς το θέμα που απασχολεί την περιοχή μας , ώστε 
να προγραμματιστούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτησή του. 
 
                                                                                  Με εκτίμηση 
                                                                           
                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
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