
«Το περιβάλλον του ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ / Ανάδειξη –
Προστασία»

Η  «προσβλητική   για  την  ιστορία  μας» εικόνα   της  εισόδου  στο  Νησί,  όπως  την
χαρακτήρισαν  τόσο  το Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο στο υπόμνημά του προς το ΚΑΣ  όσο  και  η
αρχαιολογική υπηρεσία  Λευκάδας  στην σχετική εισήγησή της,  με κανένα τρόπο δεν μπορεί να
αποτελέσει το άλλοθι για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής  με ενέργειες ή παραλείψεις
των εχόντων την ευθύνη αυτής της εγκατάλειψης …  «Mας χρώσταγαν το γάιδαρο, μας παίρνουν
και το βόδι θάλεγε ο θυμόσοφος λαός μας»

 Έχουν  περάσει  σχεδόν  8  χρόνια  από  την  ημέρα  που  αποφάσισε  η  Δημοτική  αρχή   να
παραδώσει   σε  ιδιώτη  για  τουριστική  εκμετάλλευση   ολόκληρη  την  περιοχή  του  τουριστικού
περίπτερου  δηλαδή εκτός από τα  εξαιρεθέντα από την κατεδάφιση  κτίρια και την έκταση του
γηπέδου συνολικά.

Παράλληλα η Διοίκηση του ΤΑΟΛ μεθόδευσε την πώληση του παρακείμενου γηπέδου  του
παλιού οινοποιείου στην κατά σύμπτωση ίδια εταιρεία, για  να κατασκευάσει Ξενοδοχείο 5 Αστέρων
σύμφωνα με τα λεγόμενα του νυν  προέδρου του ΤΑΟΛ. : «Μην ξεχνάμε πως με την επένδυση αυτή
θα  αλλάξει  μορφή  Λευκάδα,  θα  βρουν  συμπολίτες  μας  δουλειά  στο  ξενοδοχείο  και  δίπλα  στο
τουριστικό  περίπτερο,  θα  δημιουργηθεί  άλλο  ένα  πεντάστερο  ξενοδοχείο…»
https://prismaradio.gr/2022/05/30/thomas-katopodis-ston-prisma-91-6.

Είναι  όμως  η  περιοχή  της  σκοπούμενης  επένδυσης  μια  οποιαδήποτε  περιοχή   που
προσφέρεται για Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα και beach-bar  με πρόσχημα την δήθεν  πεντάστερη
τουριστική  αξιοποίηση ?

 Μήπως η σκοπούμενη επέμβαση  στο εμβληματικό τοπόσημο  της παραλίας του Κάστρου
αποτελεί  προσβολή  και  ύβρη  της  ιστορίας,  του   πολιτισμού,  της  πνευματικής  και  καλλιτεχνικής
παράδοσης  και  δημιουργίας  του  λευκαδίτικου  λαού  αλλά  και   του  ουσιαστικού  νοήματος  του
τουρισμού  δεδομένου ότι η μοναδική  αμμώδης ακτή του Κάστρου  αποτελεί  βασικό  τουριστικό
πόρο – προορισμό  η οποία  υποστηρίζει  από μόνη της,   χωρίς   «σουίτες» και beach Bar,  την
καλώς νοούμενη τουριστική ανάπτυξη, λειτουργώντας  ως ελεύθερη παραλία, για τους κατοίκους
και τις επιχειρήσεις της  Λευκάδας?

Όπως επανειλημμένα έχει  γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Λευκάδας:

https://prismaradio.gr/2022/05/30/thomas-katopodis-ston-prisma-91-6


1. Η μέχρι  σήμερα πορεία  της  προσπάθειας  από το  Δημοτικό   Λιμενικό Ταμείο  της
παραχώρησης σε ιδιώτη  ολόκληρης της κατ ευφημισμόν  « χερσαίας ζώνης Λιμένα  στο κάστρο»
αποδεικνύει  καθαρά πλέον  ότι δεν συνάδει το επιχειρηματικό κέρδος με την   σύμφωνα με τον
προορισμό τους λειτουργεία των κοινόχρηστων χώρων πόσο μάλλον όταν  ο χώρος ανήκει σε ζώνη Α
απόλυτης προστασίας αρχαιολογικού   χώρου,  η οποία  σύμφωνα  με   τον αρχαιολογικό νόμο είναι
αδόμητη.

2. Η  μοναδική  αιτιολόγηση   της  έγκρισης  της  επέμβασης   στο  εξαιρεθέν  από  την
κατεδάφιση κτίριο   εντός της σύμφωνα με τον νόμο αδόμητης ζώνης  όπως  διατυπώνεται στην
εισήγηση της αρχαιολογίας προς το ΚΑΣ είναι  ότι: « η χρήση του κτηρίου ως αναψυκτηρίου θα
εξυπηρετήσει  το  Κάστρο  Αγίας  Μαύρας,  το  οποίο  δεν  διαθέτει  τέτοιες  υποδομές  για  τους
επισκέπτες» .  Βέβαια όταν   καταργηθεί η πλωτή γέφυρα  ( βλ. υποθαλάσσια)   οι επισκέπτες του
κάστρου θα αποκλειστούν από το  δήθεν αναψυκτήριο του Κάστρου !!! 

3. Μετά  την  απόφαση  της   Υπουργού  Πολιτισμού   της  3ης  Δεκεμβρίου/2021  που
ουσιαστικά επιτρέπει την παράδοση  ΕΝΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ  του  αρχαιολογικού χώρου   του κάστρου
της Αγίας Μαύρας,  για τουριστική αξιοποίηση με χρήση  beach Bar   και κατάληψη όλου του γηπέδου
από  κουρτινοξαπλώστρες  και  στέγαστρα,   αποδεικνύεται   πόσο  δίκιο  είχε   το  Αρχιτεκτονικό
Συμβούλιο της  ΠΕ Λευκάδας  όταν στο πρακτικό του  της 21-1-2021 , κατηγορηματικά γνωμοδοτούσε
ότι η  παραχώρηση από το Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο ολόκληρου  του γηπέδου του τουριστικού
περιπτέρου σε  Τουριστική /Ξενοδοχειακή εταιρεία,   θα αλλοιώσει ανεπίστρεπτα την φυσιογνωμία
της περιοχής.

4. Ευτυχώς  δεν  λείπουν  τα  καλά  παραδείγματα  επανάχρησης  για  κοινόχρηστες
λειτουργίες χώρων, οι οποίοι επί μακρόν είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους όπως εν προκειμένω το
τουριστικό περίπτερο και το οινοποιείο του ΤΑΟΛ. Με αξιοποίηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο
πρέπει και μπορεί ο δήμος να μιμηθεί τα παραδείγματα του Δήμου Πάτρας στο παραλιακό μέτωπο ή
και του Δήμου Κερατσινίου στο χώρο του Εργοστασίου Λιπασμάτων.

5. Ήδη μετά και την δεύτερη  απόρριψη της μελέτης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
της ΠΕ Λευκάδας (  Πρακτικό ΣΑ 23/2/2022 : «ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:  καθώς οι παρεμβάσεις
που  συντελούνται,  τόσο  στα  υπάρχοντα  κτίρια,  τα  οποία  αξίζουν  ιδιαίτερης  προσοχής  και
προσέγγισης,  όσο  και  οι  παρεμβάσεις  στον  ευρύτερο  περιβάλλοντα  χώρο,  του  οποίου  η
υπάρχουσα διαμόρφωση προσαρμόζεται ήπια στον επίπεδο-παραλιακό χαρακτήρα της περιοχής,
αλλοιώνουν ή αποκρύβουν την αρχική αρχιτεκτονική ιδέα….»)  το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο  και ο
Δήμος  οφείλει   να απεμπλακεί  από την διαδικασία παραχώρησης που ξεκίνησε από το 2018  και να
προχωρήσει  στην  ακύρωση  του  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9.9  της  διακήρυξης   που
προβλέπει ότι « Εάν οι μελέτες του πλειοδότη-παραχωρησιούχου …δεν τύχουν της εγκρίσεως του
Συμβουλίου  Αρχιτεκτονικής  του  Νομού  Λευκάδας…   ο  κύριος  του  έργου  μπορεί  να  διακόψει  τη
διαδικασία του διαγωνισμού…
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