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Mήνυμα του Δημάρχου Πρέβεζας Νικόλαου Γεωργάκου για την Παγκόσμια Ημέρα

Περιβάλλοντος

Σήμερα 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και σας απευθύνω αυτό το μήνυμα για

την ευαισθητοποίηση όλων μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την επικινδυνότητα από

την κλιματική αλλαγή από το Δήμο Πρέβεζας του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου με τις

εκβολές  του  ποταμού Λούρου και  της  μοναδικής  ομορφιάς  της  μεγαλύτερης  ενιαίας  παραλίας

αμμουδιάς στην Ευρώπη με το αισθητικό δάσος του Μονολιθίου κάτω από το ιστορικό Ζάλογγο. 

Στην εθνική στρατηγική 2020-2030 όπως και στο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 το

green μαζί με το smart αποτελεί τον κεντρικό άξονα μετάβασης και ανάπτυξης. Εμείς στο Δήμο

Πρέβεζας προχωρούμε στη δημιουργία Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού Ψηφιακού & Πράσινου

Μετασχηματισμού  για  τη  στρατηγική  ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  όλων  των  εργαλείων  και

προγραμμάτων  που  σχεδιάστηκαν  για  το  περιβάλλον  και  την  κλιματική  αλλαγή.  Η  ανάδειξη,

αξιοποίηση για κέντρο εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης και ανάπλαση του Αμβρακικού Κόλπου,

του φυσικού θησαυροφυλακίου του Δήμου μας αποτελεί μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς και

ήδη θα ετοιμάσουμε ακόμα μια πιο ανεπτυγμένη και πλήρη πρόταση στο πλαίσιο του life 2022

μέσα από το Πράσινο Ταμείο αλλά και από - τα όπως χαρακτηρίζονται - «ανοιχτά προγράμματα»

του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε και προτείνουμε μια δυναμική δράση ενός

προγράμματος ανάπλασης και αξιοποίησης.

Σελ. 1 / 2



Το Περιβάλλον αποτελεί  το  σπίτι  μας,  αποτελεί  το  σπίτι  κάθε  είδους  ζωής  στον πλανήτη και

οφείλουμε και έχουμε καθήκον να το προστατεύουμε και να το σεβόμαστε κάτι που θα επιτευχθεί

μόνο μέσα από την παιδεία και την ενημέρωση είτε με βιωματικές δράσεις σε σχολεία είτε με την

αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Όπως είχα πει πρόσφατα για την καθαριότητα στο Δήμο μας το

μήνυμα είναι ξεκάθαρο και αποτελεί μία πρόσκληση και πρόκληση για όλους στην καθημερινότητά

μας κάθε στιγμή και σε κάθε πεδίο! 

Στη μάχη για το περιβάλλον γίνε ο καλύτερος σύμμαχος και όχι η αιτία!
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