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Αγαπητή κυρία Σταυρούλα Γιαννουλάτου, 

Παραλάβαμε την από 16 Φεβρουαρίου 2021 επιστολή σας που δημοσιεύτηκε επίσης 

και στον διαδικτυακό τοπικό τύπο και θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής: 

1) Ανάμεσα στους σκοπούς του Συλλόγου μας είναι η προστασία της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, του Αγίου Νικήτα και της ευρύτερης περιοχής, της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος είναι και η περιοχή της Λαγκάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

επιστολή μας απευθύνει ερωτήματα προς την Πολεοδομία Λευκάδας και πάντως δεν 

στρέφεται εναντίον σας προσωπικά ή προς οποιονδήποτε από τους επιχειρηματίες 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

2) Η περίφραξη της ιδιοκτησίας σας, που όπως αναφέρετε έγινε σε πλήρη 

συνεννόηση με την Πολεοδομική Υπηρεσία Λευκάδος και σύμφωνα με την 

οριοθέτηση ρέματος, οδήγησε στην παρακάτω εικόνα: 

 

Προφανώς η πρόσβαση των λουόμενων από τον νέο Επαρχιακό Δρόμο προς την 

παραλία που διαμορφώσατε με δαπάνες σας, «εντός της ιδιοκτησίας σας», 

οριοθετείται με την λιθοδομή που φαίνεται, εντός της κοίτης του ρέματος και 

παρεμποδίζει την ελεύθερη ροή του νερού. Η λιθοδομή όμως αυτή, στενεύοντας την 

κοίτη και κατευθύνοντας την ροή του νερού βορειότερα, επηρεάζει δραστικά την 

θεμελίωση της γέφυρας, η οποία έχει πάρει ήδη κλίση και φοβόμαστε ότι πολύ 

σύντομα θα καταρρεύσει, αν δεν αποκατασταθεί άμεσα η ζημιά. 



 

Το ερώτημά μας προς την Πολεοδομία για αυτή την γενικότερη παρέμβαση στην 

γέφυρα και το ρέμα που δημιούργησε την πρόσβαση προς την παραλία, είναι κατά 

πόσο υπήρξαν οι σχετικές μελέτες που απαιτούνται. 

3) Ο παλαιός επαρχιακός δρόμος φαίνεται στην παρακάτω αποτύπωση περιοχής 

του 1975 από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, και το προαναφερθέν γεφύρι ήταν 

προφανώς τμήμα του: 

 



Έπισης φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες: 

 

Άποψη του παλαιού επαρχιακού δρόμου το 1965 (φωτογραφία από αρχείο του Fritz 

Berger) 

 

 

Παλαιότερη φωτογραφία της περιοχής με τον παλαιό επαρχιακό δρόμο και το γεφύρι. 



 

 

Ήταν τότε, μέχρι την διάνοιξη του νέου επαρχιακού δρόμου το 1978,ο μοναδικός 

δρόμος που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Αγίου Νικήτα για να πάνε στην 

Λευκάδα (και όχι κάποιος τυχαίος αγροτικός δρόμος που δίνει πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα χωράφια). Φαίνεται σε όλες τις φωτογραφίες της εποχής, αλλά 

προφανώς μπορούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή του και όλοι οι γηρεότεροι 

κάτοικοι των γύρω χωριών που τον χρησιμοποιούσαν. Επίσης ο παλαιός επαρχιακός 

δρόμος φαίνεται σε πολλά άλλα τοπογραφικά που έγιναν για αγοραπωλησίες στην 

περιοχή και  προφανώς, το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν στο συμβόλαιο της γονικής 

παροχής του πατέρα σας προς εσάς, δεν αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε. Αποδεικνύει 

απλά ότι δεν τον συμπεριέλάβε στο σχέδιο ο εντολοδόχος μηχανικός του αείμνηστου 

πατέρα σας.  

4) Η στοχοπροσήλωσή μας στην προστασία των δημόσιων χώρων σε κτήματα και 

παραλίες της κοινότητάς, μας έχει ήδη φέρει αντιμέτωπους με συμφέροντα και 

επιχειρηματίες και μας έχει εμπλέξει σε δικαστικές διαμάχες. Δεν έχει κάμψει όμως 

την αποφασιστικότητά μας, πράγμα που δεν πρόκειται να συμβεί ούτε στο μέλλον. 

Με εκτίμηση, 

Δ.Σ. Π.Ε.Σ. Αγίου Νικήτα 

 


