
3η  παρέμβαση πολιτιστικών φορέων τής Πρέβεζας 
 

Πρζβεηα  22 Φεβρουαρίου 2014 

 
 ΠΡΟ:   1. Σον Πρόεδρο του ΕΟΣ Δρ. Χριςτο Πάλθ  
 2.  Διμο Πρζβεηασ         

 
Θέμα: Το έργο ανάπλασης της «Κυανής Ακτής». 
 
Με μεγάλθ ανθςυχία και αγωνία παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ και προςπακοφμε να 
ακροαςτοφμε «τι μζλει γενζςκαι» ςτθν πιο ςθμαντικι ηϊνθ πραςίνου τθσ πόλθσ, ςτθν μοναδικι 
και πιο ιςτορικι πλαη τθσ Πρζβεηασ τθν Κυανι Ακτι, όπου ςτοιχεία τθσ καταςκευισ του ζργου, 
μασ κάνουν να ςκεφτόμαςτε τα χειρότερα και ςυγκεκριμζνα: 
 

1. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τροποποιείται θ μελζτθ του πεηόδρομου –ποδθλατόδρομου με 
ςυνζπεια να βγαίνει από το οδόςτρωμα και να μεταφζρεται απαράδεκτα μειωμζνοσ μζςα 
ςτο αλςφλλιο τθσ Κυανισ Ακτισ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για το δάςοσ και τθν προςταςία 
του πάρκου. 
Η μελζτθ με βάςθ τθν οποία εκτελείται το ζργο που αυτονόθτα επιβάλλει μονοδρόμθςθ 
του δρόμου τθσ Κυανισ Ακτισ, προβλζπει πεηόδρομο-ποδθλατόδρομο πλάτουσ 4 μζτρων 
και εντόσ του πλάτουσ του αςφαλτοςτρωμζνου δρόμου. Οι εργαςίεσ που εκτελοφνται 
οριοκετοφν πεηόδρομο-ποδθλατόδρομο, που εκτόσ των προαναφερκζντων, διακόπτεται 
από τθν περίφραξθ του υφιςτάμενου κολυμβθτιριου(!).   

2. Όπωσ διαπιςτϊςαμε ςτθν οριηοντιογραφία τθσ μελζτθσ, προβλζπεται μζςα ςτο άλςοσ τθσ 
Κυανισ Ακτισ δίκτυο τςιμεντζνιων μονοπατιϊν 2.150 μζτρων χωρίσ να ζχουν αποτυπωκεί 
τα δζντρα. Σι κα γίνει με όςα δζντρα προκφψουν εντόσ τθσ χάραξθσ;  Θα περικοποφν ι κα 
αλλάξει θ χάραξθ; Προτείνουμε ανεπιφφλακτα το δεφτερο. 
Βεβαίωσ ζχουμε και μια άλλθ ζνςταςθ. ’ ζνα  τόςο μικρό και  περιοριςμζνο δάςοσ, δεν 
καταλαβαίνουμε τι εξυπθρετοφν τα πυκνά τςιμεντζνια μονοπάτια μιασ ανοιχτισ και όχι 
κλειςτισ πλαη και μάλιςτα ςε απόλυτα επίπεδθ επιφάνεια και με πολφ ςυμπιεςμζνα 
εδάφθ. 
Σο πλικοσ των μονοπατιϊν κα οργϊςει όλο το δάςοσ, θ κεμελίωςι τουσ κα προκαλζςει 
βλάβεσ ςτο ριηικό ςφςτθμα των γιγάντιων ευκαλφπτων και πικανόν μελλοντικά κα 
καταςτραφοφν από αυτό. 

3. Σα αποδυτιρια, με μεγάλθ μασ λφπθ, βλζπουμε ότι κα ςυνδεκοφν με ςτεγανοφσ (!) 
βόκρουσ αντί να ςυνδεκοφν με το δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ πόλθσ. Βόκροι ςτθν παραλία 
και ςτθν ιαματικι ηϊνθ κεωροφμε ότι είναι περιβαλλοντικά απαράδεκτοι και 
επιβαρυντικοί για τθν υγεία των πολιτϊν. Η υψομετρικι διαφορά με τον ςυλλεκτιριο 
αγωγό αποχζτευςθσ τεχνολογικά είναι λυμζνθ και δεν μπορεί να εξαιρείται θ ςφνδεςθ 
των αποδυτθρίων με τον βιολογικό κακαριςμό από το παρόν ζργο. Σαυτόχρονα με τα 
απόβλθτα των δφο αποδυτιριων κα πρζπει να μεταφερκοφν ςτον βιολογικό κακαριςμό 
και τα λφματα του κολυμβθτθρίου και του καφενείου. Eπίςθσ μασ ανθςυχεί το μζγεκοσ, ο 
όγκοσ και το υλικό καταςκευισ των αποδυτθρίων (24+8 καμπίνεσ) που δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ ακτισ (υπερβολικά μεγάλοσ 
ταυτοχρονιςμόσ). 

4. Παρότι το ζργο κεωρείται «ανάπλαςθ τθσ Κυανισ ακτισ» δεν γίνεται καμιά αναφορά ςτθν 
αποκατάςταςθ και απομάκρυνςθ των οικοδομικϊν μπαηϊν που είχαν ριχκεί προ 
εικοςαετίασ, για τθν αποφυγι διάβρωςθσ τθσ ακτισ μεταξφ καφενείου και Αγράμπελθσ.  



5. Από τα ςτοιχεία τθσ οριηοντιογραφίασ προκφπτει ότι το τμιμα τθσ ακτισ κατάντθ του 
κολυμβθτθρίου  φαίνεται πολφ μεγαλφτερο από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ(20 μζτρα 
πλάτοσ ακτισ αντί 4 μζτρων που είναι ςιμερα). Θα υπάρξει αποκατάςταςθ; Από τθ 
μελζτθ δεν προκφπτει αποκατάςταςθ τθσ ακτισ ςε κανζνα ςθμείο. 

6. Σα μπαςτοφνια απαιτοφςαν εξωραϊςμό που δεν προβλζφτθκε ι εξαιρζκθκαν; 
7. Η μελζτθ εφαρμογισ αγνοεί πλιρωσ το γιπεδο beach volley το οποίο ςφμφωνα με τθ 

μελζτθ καταςτρζφεται και διαςχίηεται από  ξφλινο ακτόδρομο και τςιμεντζνιο μονοπάτι.  
Πρόκειται να καταργθκεί ι προβλζπεται θ ενςωμάτωςι του με τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ; 

8. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί εξαιρζκθκε από το ζργο το τμιμα «Αγράμπελθ-κάςτρο 
Παντοκράτορα» που ίςωσ απαιτοφςε υπερκετικά, ανάπλαςθ και αποκατάςταςθ. 

9. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί εξαιρζκθκαν από τθν αποκατάςταςθ τθσ Kυανισ Aκτισ τα 
γιπεδα τζνισ και το κολυμβθτιριο. τον ίδιο χϊρο δεν ανικουν; Ή δεν ζχουν ςχζςθ με τον 
τουριςμό και τθν άκλθςθ; (!) 

10. Δεν τοποκετοφμαςτε ςτα ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ φάςθσ (τμιμα Α ςτον Παντοκράτορα) όπου 
θ μζχρι τϊρα εφαρμογι, ζχει προκαλζςει όπωσ ςασ είναι γνωςτό, πλικοσ αντιδράςεων 
και διαμαρτυριϊν και προκαλεί και ςε μασ, εφλογεσ ανθςυχίεσ γιϋ αυτά που κα 
ακολουκιςουν ςτον τμιμα Β τθσ Κυανισ Ακτισ. 

11. Σο ζργο τθσ  Κυανισ Ακτισ, υπερβολικά ευαίςκθτο για το μζλλον τθσ πόλθσ και τθν 
ανάπτυξθ, κεωροφμε ότι απαιτεί κακθμερινι επίβλεψθ από τισ υπθρεςίεσ και όχι όταν 
προκφπτει πρόβλθμα. Αν ο ΕΟΣ δεν μπορεί  να υποςτθρίξει κακθμερινά τθν επίβλεψθ του 
ζργου, κα πρζπει να οριςτοφν επιβλζποντεσ και από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου.  

12. Πιςτεφουμε ότι ο ΕΟΣ και ο Διμοσ,  κα πρζπει ζςτω και τϊρα, να αντιμετωπίςουν με πολφ 
μεγαλφτερθ ςοβαρότθτα το ζργο, να εξετάςουν τισ «κακυςτερθμζνεσ ενςτάςεισ» μασ και 
να δϊςουν λφςεισ παγϊνοντασ προςωρινά εργαςίεσ που κα προξενιςουν  αναπότρεπτεσ 
βλάβεσ ςτο περιβάλλον.  

Άλλωςτε πραγματικι διαβοφλευςθ για τθν Κυανι Ακτι, δεν υπιρξε ποτζ! 

 
Ελλθνικι Φωτογραφικι Εταιρεία / Παράρτθμα Πρζβεηασ 

Ελλθνικόσ Ορειβατικόσ Σφλλογοσ Πρζβεηασ 
Θεατρικό Εργαςτιρι Πρζβεηασ 

Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολισ” 
Κινθματογραφικι Λζςχθ Πρζβεηασ 

Κίνθςθ Φίλων Ποδθλάτου Πρζβεηασ 
Περιβαλλοντικι Εταιρεία Πρζβεηασ 
Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ “Πρζβεηα” 

Σφλλογοσ “Περί Βιβλίου” 
Xορευτικόσ Όμιλοσ Πρζβεηασ 

Χορωδία “Αρμονία” Πρζβεηασ 
Culturepolis-Πολιτιςτικι Αντζνα Πρζβεηασ 


