
Αθήνα, 27-06-2016 

Η παρούσα επιστολή επισυναπτόμενη με την μελέτη των 125 σελίδων από το ΕΜΠ για 
λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ” με ημερομηνία ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 περιέχει την ανάλυση των σημείων 
του κειμένου με σκοπό την κατάδειξη αλλοίωσης των δεδομένων και την άμεση ακύρωση της 
επιλαχούσας θέσης του Αμμόκαμπου. 

Σύμφωνα με την απόφαση 141-2015 του Δημοτικού Συμβούλιου Λευκάδας στις 02-07-2015 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 αποφασίστηκε η έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου 
Λευκάδας με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση 
θέσης ΧΥΤΥ εντός του Δήμου Λευκάδας.  Εισηγητής είναι ο κ. Ευστάθιος Βλάχος ο οποίος και 
αναλαμβάνει εκ μέρους του Δήμου μαζί με την αναπληρώτρια Κα Καρφάκη Μαριάννα την 
σύσταση τριμελής επιτροπής αποτελούμενη από τον ίδιο και δύο εκπροσώπους του ΕΜΠ την 
παρακολούθηση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου. Το κόστος του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 20.000 € + Φ.Π.Α. 

Στις 06-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με την απόφαση 277-2015 με εισηγητή και 
πάλι τον κ. Ευστάθιο Βλάχο ψηφίζεται η επικαιροποίηση της παλαιότερης απόφασης 
141-2015. 

Η τελική μελέτη παραλαμβάνεται από τον Δήμο τον Ιούνιο του 2016. Να σημειώσουμε ότι η 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου αναφέρεται στο διάστημα των 2 μηνών που προφανώς 
επιμηκύνθηκε κατά πολύ. 

Παρακάτω αναλύουμε τα  ενδιαφέροντα προς έρευνα σημεία (13) όπως αυτά καταγράφονται 
στην μελέτη. Αναφέρουμε αριθμό σελίδας της μελέτης και με επισήμανση τα επίμαχα εδάφια. 

1. Σελίδες 25-26 της μελέτης 

5. ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΥΤΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Αντικείμενο του παρόντος ερευνητικού έργου είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση 
θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της  Μονάδας  
Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και  Κομποστοποίησης Απορριμμάτων του Δ.  
Λευκάδας, εντός του Δ.  Λευκάδας. Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με την από 
05-03-2015 επιστολή του Δήμου  Λευκάδας θα διερευνηθούν οι ακόλουθες θέσεις 
ως προς την καταλληλότητα για ΧΥΤΥ στα γεωγραφικά όρια του Δήμου  Λευκάδας: 
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1. Θέση «Αμμόκαμπος». Βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 0,7 χλμ. Β-ΒΔ του  Οικισμού 
Εγκλουβή 0,75 χλμ.  του παλαιού οικισμού Στρυφτούνα και 2,3 χλμ.  Ν-ΝΔ της  
Καρυάς με κέντρο θέσης περίπου στις συντεταγμένες (38ο 44 2́9.99  ́ ́Ν,20 38 2́9.16 
̈Ε). 
2. Θέση « Περδικοφωλιές» πλησίον της επαρχιακής οδού  Κομηλιού-Αγ. Πέτρου. Οι 
κοντινότεροι οικισμοί σε ευθεία απόσταση είναι οι Δράγανο (1,3 χλμ  ΝΔ),  Κομηλιό 
(1,4 χλμ.Β) και  Μανάση (1,4 χλμ.Α) με κέντρο θέσης περίπου στις συντεταγμένες 
(38ο 41 3́7.81  ́ ́Ν, 20ο 35 2́7.48  ́Έ). 
3. Θέση « Μπαμπάκια» σε ευθεία απόσταση 1,5 χλμ. ΝΔ του οικισμού 
Ασπρογερακάτα με κέντρο θέσης περίπου συντεταγμένες(38ο 46 3́8.36  ́ ́Ν,20ο38 
1́6.85  ́Έ). 
4. Θέση « Νταμάρι  Καλαβρού» σε ευθεία απόσταση 2,4 χλμ. ΝΔ της Απόλπαινας και 
1,8 χλμ. ΝΑ του  Κάβαλου με κέντρο θέσης περίπου στις συντεταγμένες: (38ο 48 
1́1.30  ́ ́Ν,20ο 40 1́.89  ́Έ). 
Επί πλέον, προτείνονται από την ομάδα έργου να διερευνηθούν προς αξιολόγηση μία 
επιπλέον θέση την οποία θα εγκρίνει ο Φορέας Ανάθεσης μεταξύ των ακολούθων 
τεσσάρων που εντόπισε η ομάδα έργου και τηρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και 
οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
5. Θέση «Ακόνη» στη ΒΑ  Λευκάδα 2 χλμ. περίπου Δ της πεδινής περιοχής του 
Επισκόπου, με συντεταγμένες: (38°45'58.32"N, 20°41'52.96"E). 
6. Θέση « Πύργος» σε ευθεία απόσταση 0,8 χλμ. NA του οικισμού Δρυμώνας και 1,2 
χλμ ΒΔ του οικισμού  Καρυάς με κέντρο θέσης περίπου στις συντεταγμένες: 
(38°45'42.04"N, 20°37'50.37"E). 
7. Θέση « Λιανοσκάλια» σε ευθεία απόσταση 1,5 χλμ.   του οικισμού  Κολυβάτα με 
συντεταγμένες: (38°44'34.90"N, 20°41'38.97"E) 
8. Θέση « Ξηροράχη» σε ευθεία απόσταση 1,3 χλμ.   του οικισμού  Κατούνα, 1,1 χλμ. 
Δ του οικισμού Επίσκοπος και 1,3 χλμ. ΒΔ του οικισμού  Νικιάνα, με συντεταγμένες: 
(38°46'1.17"N, 20°42'19.38"E). 
Από τις θέσεις αυτές ο Φορέας Ανάθεσης ενέκρινε τη θέση « Πύργος». 

Επομένως, οι εξεταζόμενες θέσεις είναι οι εξής: 
1. Θέση «Αμμόκαμπος». 
2. Θέση «Περδικοφωλιές». 
3. Θέση «Μπαμπάκια». 
4. Θέση «Νταμάρι Καλαβρού». 
5. Θέση «Πύργος». 

Εδώ παρατηρούμε πως η θέση Αμμόκαμπος είναι η κοντινότερη (0,7χλμ) σε οικισμό από όλες 
τις υπόλοιπες. Το πως ο Δήμος και με ποια κριτήρια έδωσε στην ερευνητική ομάδα αυτές τις 4 
συγκεκριμένες θέσεις και όχι κάποιες άλλες είναι ένα σοβαρό ερώτημα. 
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2. Σελίδα 26 

6.1 Ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικοί χώροι 
Τα κυριότερα μνημεία πολιτισμού είναι οι μεσαιωνικές βυζαντινές και ενετικές 
εκκλησίες, τα κάστρα της Λευκάδας (Αγία Μαύρα, Αγ. Γεώργιος), ο αρχαιολογικός 
χώρος της αρχαίας Λευκάδας (Νήρικος) με ερείπια και ταφικά μνημεία στις 
παρυφές του δρόμου μεταξύ Καλιγονίου και Καρυωτών, ο αρχαιολογικός χώρος 
ανασκαφών Δαίρπφελδ Ν. του Νυδριού (περιλαμβάνει τάφους Μυκηναϊκής εποχής 
στις παρυφές του δρόμου μεταξύ Νυδρίου και Βλυχού), ο αρχαιολογικός χώρος της 
Νηράς. Στο νησί υπάρχει πλήθος ερημοκλησιών και μονών. 
Η Ι. Μονή Ευαγγελιστρίας – Κόκκινης Εκκλησιάς έχει κηρυχθεί ιστορικό και 
διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 473/17-12-62). 

Στην παρούσα έκθεση ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝ ως ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος το 
οροπέδιο της Εγκλουβής και ο οικισμός των Βόλτων που ως συνέχειά τους είναι ο 
Αμμόκαμπος, καμία αναφορά επίσης στον Προφήτη Ηλία πάνω απ’ τον Αμμόκαμπο και στον 
Άγιο Δονάτο παραπέρα! Να αναφέρω ότι ο οικισμός των Βόλτων έχει ανακηρυχθεί 
αρχαιολογικός χώρος. Για τον Δήμο Λευκάδας και την ερευνητική ομάδα λοιπόν αυτά δεν 
υπάρχουν! 

3. Σελίδες 28-29 

2. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (σύμφωνα με το Ν. 5351/1932 και το Ν.
1465/1950) 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα τοπία Φυσικού Κάλλους (σύμφωνα με το Ν. 
5351/1932 και το Ν.1465/1950) στη νήσο Λευκάδα. 
Αναφέρονται 2: 
1. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΑΡΙ 
2. ΟΡΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 

Στην παρούσα έκθεση ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝ ως τόπος ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους το 
οροπέδιο της Εγκλουβής με τους Βόλτους! Το οροπέδιο της Εγκλουβής περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο του FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) ως μια από τις 
5 προστατευόμενες περιοχές μοναδικού αισθητικού - φυσικού και πολιτιστικού κάλλους της 
Ελλάδος. Για τον Δήμο Λευκάδας και την ερευνητική ομάδα λοιπόν το οροπέδιο δεν υπάρχει! 

4. Σελίδες 33-34 

5 Άλλα Αξιόλογα Τοπία 
Στην Λευκάδα υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά τοπία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα 
οποία αναφέρονται στον επόμενο πίνακα 5.5.4. 
Εδώ αναφέρονται 15 τόποι: 
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1. ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΔΙΑΔΑ, ΤΗ ΓΥΡΑ, ΤΑ ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ, ΤΟΝ 
ΑΛΜΥΡΟΒΑΛΤΟ, ΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΥΛΑΙΜΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΗΣΑΚΙΑ 
2. ΣΤΕΝΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΜΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΥΛΑΙΜΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΑΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΩΣ ΤΟ Β  ́ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΣΤΕΝΟΥ  
3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ  
4. ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΡΩΝ  
5. ΟΡΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ  
6. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΛΑΤΡΟ  
7. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ “ΚΑΘΙΣΜΑ”  
8. ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ  
9. ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΡΥΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ  
10. ΚΟΥΖΟΥΝΤΕΛΗ  
11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣΑΡΙΟΥ – ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
12. ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΛΑΤΡΟΥ  
13. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ  
14. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΡΑΣ - ΛΕΥΚΑΤΑ  
15. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ “ΠΟΡΤΟ- ΚΑΤΣΙΚΙ”  

Ούτε καν στα αξιόλογα τοπία δεν τολμάνε να αναφέρουν το οροπέδιο με τα πηγάδια και τους 
Βόλτους, ούτε καν την καταπληκτική θέα πάνω στον Προφήτη Ηλία δεν αναφέρουν! Για τον 
Δήμο Λευκάδας αυτά δεν υπάρχουν, είναι μαύρη τρύπα εκεί! 

5. Σελίδες 39-40 

Οι σημαντικότερες πεδινές καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού είναι: 
- Το Καλλιγόνι, που βρίσκεται μεταξύ της πόλης της Λευκάδας και του αρχαιολογικού 

χώρου της αρχαίας Λευκάδας, και η Λυγιά που βρίσκεται νότια του αρχαιολογικού 
χώρου της αρχαίας Λευκάδας. 

- Το οροπέδιο Καρυάς 
- Η πεδινή αγροτική περιοχή του περιβάλλει το Νυδρί 
- Το βόρειο τμήμα του κάμπου Αγ. Πέτρου - Βασιλικής 
- Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς Κοντάραινα και Μαραντοχώρι 

Αυτές λοιπόν θεωρεί όλες κι όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις πάνω στο νησί ο Δήμος 
Λευκάδας! Το σημαντικότερο και γνωστότερο καλλιεργήσιμο προϊόν του νησιού, γνωστό στα 
πέρατα του κόσμου και μοναδικό παγκοσμίως, που είναι οι φακές Εγκλουβής προφανώς ο 
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Δήμος θεωρεί πως πέφτουν από τον ουρανό και όχι ότι καλλιεργούνται σε όλη την έκταση του 
οροπεδίου της Εγκλουβής! Τα αμπέλια με το επίσης μοναδικό Βαρτζαμί και τα υπόλοιπα 
χωράφια μέσα και πλησίον του Αμμόκαμπου είναι επίσης αόρατα.  

Παρακάτω να σημειώσω πως αναφέρεται η Κτηνοτροφία της νήσου και επισημαίνω πως 
πλησίον του Αμμόκαμπου λειτουργεί σημαντική κτηνοτροφική μονάδα από κάτοικο Εγκλουβής 
που και αυτή επίσης είναι αόρατη για τον Δήμο! 

6. Σελίδες 41-42 

Τουρισμός 
Ο τουρισμός της Λευκάδας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και 
αυξάνεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Χωρικά, η τουριστική ανάπτυξη 
περιορίζεται στην ανατολική παραλία, από την πόλη της Λευκάδας μέχρι το Βλυχό, 
και στους οικισμούς Αγ. Νικήτας, Βασιλική, Σύββοτα. 

Θαυμάστε που περιορίζεται η τουριστική ανάπτυξη στην Λευκάδα σύμφωνα με τον Δήμο! Από 
Λευκάδα μέχρι Βλυχό και Άγιο Νικήτα, Βασιλική και Σύβοτα! Φαντάζομαι πως ο Δήμος έχει 
μείνει 20 χρόνια πίσω στην συγκεκριμένη αναφορά αλλιώς δεν εξηγείται πως εξαφάνισαν 
τουριστικά όλα τα υπόλοιπα μέρη του νησιού και ειδικά της ορεινής Λευκάδας! 

7.  Σελίδα 44 

Πίνακας 6.5.2 Πηγές της Νήσου Λευκάδας 
Μεγάλη Βρύση - Λευκάδα 
Βαυκερή - Βαυκερή 
Σφαελάς - Κούτρελη - Βαυκερή 
Κερασία - Δάφνη - Σύβρος 
Καλύβια - Σύβρος 
Κολυβάτα Βασιλικής - Βασιλική 
Μεγάλη Βρύση Κεφαλληνοί - Άγ. Πέτρος 
Βρύση Αλάτρου - Άλατρο 

Δεν γνωρίζω για όλες τις υπόλοιπες πηγές που ξέχασε να αναφέρει ο Δήμος αλλά σίγουρα 
λείπουν από αυτόν τον κατάλογο οι πηγές της Καρυάς και της Εγκλουβής. Η γνωστή Βρύση 
της Καρυάς, η Κόϊτσα της Εγκλουβής που μέχρι και σήμερα πίνουμε νερό, Τα Πλατύστομα, την 
Βρύση του Παύλου στην Νικιάνα και άλλα. Αμνησία ή άγνοια; 
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8. Σελίδες 59-60 

7.2 Κριτήρια καταλληλότητας – Προτεινόμενες ελάχιστες αποστάσεις ΧΥΤΥ από 
δραστηριότητες, σημαντικές περιοχές, μνημεία και οικισμούς 
Η ΚΥΑ 114218/17.11.1997 θέτει κριτήρια καταλληλότητας (ανελαστικοί 
περιορισμοί) για την επιλογή θέσεων όπου μπορούν να χωροθετηθούν 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Εν συντομία 
ακατάλληλες είναι θέσεις με κάποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. περιοχές αρχαιολογικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλ. κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι 
(Ζώνη Α’), 
2. παραδοσιακοί οικισμοί, 
3. θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και μεμονωμένα στοιχεία φύσης και του 
τοπίου όπως ορίζονται στα άρθρα 18,19, 21 του Ν. 1650//86 και στις διατάξεις του 
Ν.Δ. 996/71 (ΦΕΚ/192/71), εκτός αν η συγκεκριμένη χρήση έχει προβλεφθεί από 
άλλο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλη νομοθετική ρύθμιση, 
4. οικιστικές περιοχές: εντός ορίων σχεδίου πόλης και εντός ορίων οικισμών με 
πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, 
5. περιοχές εντός ορίων οικοδομικών Συνεταιρισμών Α ή και Β κατοικίας, 
6. περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης του Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση, 
7. αεροδρόμια, 
8. περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη, που αφορά 
και σε θέματα Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. 
Οι θέσεις 1 – 5 εξετάσθηκαν ως προς τα ανωτέρω κριτήρια προκύπτει ότι είναι 
κατάλληλες. 

Εδώ αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα ότι εάν είχαν δοθεί οι σωστές πληροφορίες από τον Δήμο 
στην ερευνητική ομάδα η θέση Αμμόκαμπος λόγω των παραπάνω άρθρων 1, 3 και 8 θα 
κρινόταν ακατάλληλη εξ’αρχής. Να σημειώσουμε ότι ακριβώς δίπλα στον Αμμόκαμπο 
λειτουργεί στρατιωτική βάση της Αεροπορίας. 

9. Σελίδα 67 

Αναφέρεται η περιοχή του Αμμόκαμπου ως η περιοχή με το μεγαλύτερο απόλυτο 
υψόμετρο και με το μεγαλύτερο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης και συνεχίζει: 
1. Θέση «Αμμόκαμπος» 
Βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε απόλυτο υψόμετρο 910m στα ανατολικά περιθώρια 
ενός μικρού σε έκταση υψιπέδου. Αμέσως ανατολικότερα του χώρου, άρχεται 
μικρός κλάδος απορροής ο οποίος στρέφεται προς νότια κι έπειτα ξανά προς τα 
ανατολικά, συμβάλλοντας τελικά με το ρέμα Ασπροπόταμος Η γενική κλίση του 
αναγλύφου είναι σχετικά ομαλή προς δύση και με μεγάλες κλίσεις προς ανατολικά, 
στην περιοχή του ρέματος. 
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Στη περιοχή δεν υπάρχουν πηγές, γεωτρήσεις ή άλλα αρδευτικά έργα που θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν από τη λειτουργία ΧΥΤΥ στη θέση αυτή. Δεν υπάρχει 
συγκέντρωση ρεόντων υδάτων. Λόγω της φύσης των πετρωμάτων (αποσαθρωμένοι 
δολομίτες και ασβεστόλιθοι) υπάρχει σχετική απορρόφηση των ρεόντων υδάτων. 

Το οροπέδιο με τα φακοχώραφα εδώ αναφέρεται ως “μικρό σε έκταση υψίπεδο”! Στην 
περιοχή λέει “δεν υπάρχουν πηγές, γεωτρήσεις ή άλλα αρδευτικά έργα”, τα πηγάδια της 
περιοχής, γνωστά σε όλη την Λευκάδα και όχι μόνο, για ακόμα μια φορά δεν υπάρχουν για τον 
Δήμο! Υπάρχει επίσης γεώτρηση στο πλησίον στρατόπεδο με επαρκή ποσότητα νερού καθώς 
και παλαιά γεωλογική μελέτη που παραγγέλθηκε από τον τότε Διοικητή του στρατοπέδου και 
παραδόθηκε στο τότε σύλλογο της Εγκλουβής, που αναφέρει τον πλούσιο υδροφόρο 
ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής και η οποία έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα της Εγκλουβής. 

10. Σελίδα 72 

1. Θέση «Αμμόκαμπος» 
Το έδαφος στη θέση αυτή χαρακτηρίζεται άγονο με κυρίαρχη την παρουσία 
ασβεστολίθων και η πανίδα είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχουν δάση ή 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Βρίσκεται εντός του εκτεταμένου Καταφυγίου Άγριας 
Ζωής και απέχει περί τα 2 χλμ. από τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό 
GR2240002 (Περιοχή Χορτάτων, Λευκάδα). Με την παύση λειτουργίας του έργου η 
περιοχή θα αναβαθμιστεί σε σχέση με την παρούσα κατάσταση (εξορυγμένα πρανή 
ανενεργού λατομείου) με αποκατάσταση αναγλύφου και φύτευση της τελικής 
επιφάνειας. 

Η χλωρίδα και πανίδα που είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ σε όλο το νησί ειδικά στην συγκεκριμένη περιοχή 
του Αμμόκαμπου για τον Δήμο είναι ανύπαρκτη! Τα ενδημικά φυτά της περιοχής όπως ή άγρια 
Παιωνία και άλλα είναι μοναδικά σε όλο το νησί. Επαναλαμβάνει εσφαλμένα ότι δεν υπάρχουν 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, ότι δεν υπάρχουν δάση! Το πευκόδασος από την πίσω πλευρά του 
συγκεκριμένου βουνού κάτω από τον Προφήτη Ηλία ο Δήμος μάλλον το θεωρεί καμένο! Το 
μοναδικής ομορφιάς “σεληνιακό” τοπίο των αμμόλοφων θα αναβαθμιστεί μετά την μετατροπή 
του σε χαβούζα! 

11. Σελίδα 74 

1. Θέση «Αμμόκαμπος» 
Βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 1,4 χλμ. Β-ΒΔ του Οικισμού Εγκλουβή 0,75 χλμ.Ν του 
παλαιού οικισμού Στρυφτούνα και 2,3 χλμ. Ν-ΝΔ της Καρυάς με κέντρο θέσης 
περίπου στις συντεταγμένες (38ο 44 2́9.99  ́Ν́,20 38 2́9.16 ̈Ε). 
Δεν υφίσταται οπτική παρεμπόδιση, ωστόσο η θέση είναι μερικώς ορατή από την 
ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου. Η αισθητική επιβάρυνση του τοπίου με τη 
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λειτουργία του ΧΥΤΥ δεν κρίνεται σημαντική, αφού η γεωμορφολογία της περιοχής 
του έργου χαρακτηρίζεται από εξορυγμένα πρανή ανενεργού λατομείου. 
Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει αρχαιολογικό, τουριστικό δασοπονικό ή άλλης 
δημόσιας ωφέλειας έργο, εκτός της βάσης ραντάρ στα ΝΑ σε απόσταση 0,7 χλμ. και 
ΒΔ σε απόσταση 0,2 χλμ. της Αεροπορικής Βάσης που βρίσκεται στην κορυφή του 
Μέγα Όρους. 
Η μεταφορά των υπολειμμάτων από τη ΜοΠΑΚ στη θέση αυτή μπορεί να γίνεται 
μέσω της επαρχιακής οδού Λευκάδας – Βασιλικής διερχόμενα από τον οικισμό της 
Καρυάς. 

Τα 0,7 χλμ, της αρχικής απόστασης που αναφέρθηκαν στην σελίδα 25 εδώ έγιναν 1,4χλμ. 
Μάλλον το χωριό μετατοπίστηκε! Δεν υπάρχουν καλλιέργειες, δεν υπάρχουν μνημεία, δεν 
υπάρχει ούτε καν ο Προφήτης Ηλίας που για να πας διασχίζεις υποχρεωτικά τον Αμμόκαμπο. Η 
στρατιωτική βάση δεν μας πειράζει και πολύ…Οι σκουπιδιάρες όλου του νομού θα περνούν 
μέσα από τον οικισμό της Καρυάς μας ενημερώνει η έρευνα διερχόμενα τον κακοτράχαλο 
επαρχιακό δρόμο μονής λωρίδας που ανεβαίνει στην ορεινή Λευκάδα! Πόσα ατυχήματα, πόση 
κυκλοφοριακή συμφόρηση για ολόκληρη την διαδρομή και τα διερχόμενα χωριά; Για τον 
χειμώνα θα έχουν υπολογίσει άραγε τις αλυσίδες και τα εκχιονιστικά για να πάνε στα 910 μέτρα 
που πιάνει μέχρι και 2 μέτρα χιόνι; 

Προφανώς ο Δήμος έχει υπολογίσει και δεχτεί ότι μία από τις γνωστότερες και 
πολυπληθέστερες εορτές του νησιού που είναι η “Γιορτή της Φακής Εγκλουβής” κάθε 6 του 
Αυγούστου δεν θα γίνεται πλέον ή θα γίνεται με την μεγαλύτερη διέλευση του κόσμου 
διαμέσου της χωματερής!  

12. Σελίδα 77 

Πίνακας 8.1.1 Υποψήφιες θέσεις και έκταση 
1. Αμμόκαμπος - 160 στρέμματα 
2. Περδικοφωλιές - 12 στρέμματα 
3. Μπαμπάκια - 68 στρέμματα 
4. Νταμάρι Καλαβρού - 8 στρέμματα 
5. Πύργος - 50 στρέμματα 

Παρακάτω αναφέρεται το Ιδιοκτησιακό καθεστώς του Αμμόκαμπου ως: δημόσια 
έκταση. 

Όπως αντιλαμβάνεστε υπολογίζουν όλη την έκταση του Αμμόκαμπου από το ρέμα μέχρι το 
στρατόπεδο, 160 στρέμματα και ψευδώς αναφέρεται ως δημόσια έκταση διότι μέσα 
υπάρχουν ιδιωτικές περιούσιες με αμπέλια και χωράφια, να αναφέρουμε δε ότι η συγκεκριμένη 
έκταση ήταν περιουσία της κοινότητας Εγκλουβής στην οποία έχουν γίνει ιδιωτικές δωρεές και 
υπόλοιπων αγροτεμαχίων. 
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13. Σελίδα 79 

Πίνακας 8.1.2 Υποψήφιες θέσεις και απόσταση από την υπό αδειοδότηση ΜοΠΑΚ 
στη θέση Αλυκές Λευκάδας 

1. Αμμόκαμπος - 23,8 χλμ. - 45 λεπτά 
2. Περδικοφωλιές - 31,7 χλμ. - 52 λεπτά 
3. Μπαμπάκια - 17,7 χλμ. - 32 λεπτά 
4. Νταμάρι Καλαβρού - 7,7 χλμ. - 17 λεπτά 
5. Πύργος 20,6 χλμ. - 39 λεπτά 

Οι αποστάσεις και ο χρόνος μεταφοράς εκτιμήθηκαν με τη βοήθεια του Google 
Earth και επιλέχθηκαν οι συντομότερες διαδρομές (βλ. Εικόνες 7.3.1-7.3.5). 

Εδώ παρατηρούμε ότι ο Αμμόκαμπος είναι το δεύτερο σε μεγαλύτερη απόσταση χιλιομετρικά 
και χρονικά που το μετρήσανε βέβαια μέσω του google earth! 

Στις επόμενες σελίδες 84-98 ακολουθεί η βαθμολόγηση των επιλεχθέντων περιοχών σύμφωνα 
με τα κριτήρια και την νομοθεσία και η τελική τους βαθμολογία είναι η εξής: 

1. Αμμόκαμπος = 6,9 / 10 
2. Νταμάρι Καλαβρού = 6,7 / 10 
3. Περδικοφωλιές = 6,5 / 10 
4. Μπαμπάκια = 6,2 / 10 
5. Πύργος = 6,1 / 10 

και συνεχίζει το τελικό συμπέρασμα στην σελίδα 98: 

8.1.2 Συμπεράσματα ελέγχου καταλληλότητας με βάση το θεσμικό πλαίσιο 
1. Θέση «Αμμόκαμπος» 
Αποτελεί την ευνοϊκότερη θέση για λειτουργία ΧΥΤΥ. Λόγω της φύσης των 
πετρωμάτων στη θέση αυτή (αποσαθρωμένοι δολομίτες και ασβεστόλιθοι) υπάρχει 
σχετική απορρόφηση των ρεόντων υδάτων απαιτούνται έργα στεγάνωσης 
αυξημένου κόστους ώστε να αντιμετωπισθούν οι γεωλογικές / υδρογεωλογικές / 
γεωτεχνικές αδυναμίες που παρουσιάζει. Δεν βρίσκεται σε τεκτονικό ρήγμα. 
Το λειτουργικό κόστος του έργου (που εμφανίζεται ως τέλος για τους δημότες) στη 
συγκεκριμένη θέση θα είναι αυξημένο, λόγω της μεγάλης απόστασης της θέσης από 
την ΜοΠΑΚ (θέση Αλυκές Λευκάδας). Ομοίως και η κοινωνική / χωροταξική όχληση 
και περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω μεταφοράς. Ωστόσο η θέση δεν παρουσιάζει 
ορατή επαφή με δραστηριότητες και σημεία του οδικού δικτύου και παρουσιάζει 
φυσική προκάλυψη από ορεινούς όγκους περιμετρικά που την προστατεύουν από 
τους ισχυρούς ανέμους. 
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Εμφανίζει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, έχει εύκολη πρόσκτηση λόγω δημόσιας 
έκτασης, έχει υψηλή διαθεσιμότητα υλικού επικάλυψης. Ως προς την ευχέρεια 
εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων υποδομής, εμφανίζει ευκολία διαμόρφωσης 
πυθμένα και κατασκευής στεγάνωσης και εύκολη αποκατάσταση του τελικού 
αναγλύφου (πλήρωση ορυγμάτων). Έχει χαμηλή αξία γης και υφίστανται δίκτυα 
κοινής ωφέλειας. 
Συνολικά, η υποψήφια θέση «Αμμόκαμπος» ικανοποιεί τα κριτήρια καταλληλότητας, 
συγκεντρώνει σταθμισμένη βαθμολογία 6,9/10 και αξιολογείται ως η πλέον ευνοϊκή 
θέση για τη φιλοξενία του ΧΥΤΥ Δ. Λευκάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η 
νομοθεσία. 

Όπως όλοι συμπεραίνουμε, η μικρή διαφορά πρόκρισης του Αμμόκαμπου από τις υπόλοιπες 
επιλογές, μόλις 0,2 από την δεύτερη και 0,4 από την τρίτη, διαμορφώθηκε από την ξεκάθαρη 
παραποίηση των δεδομένων στοιχείων του τόπου και της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος που 
διέθεσε τα παραπάνω στοιχεία στην ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ δεν αναφέρει ούτε τις 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις των μοναδικών φακοχώραφων, ούτε τον αρχαιολογικό χώρο των 
Βόλτων, ούτε το οροπέδιο του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ούτε την χλωρίδα και πανίδα της 
περιοχής, ούτε τα πηγάδια και τις πηγές της, ούτε και τον Προφήτη Ηλία. Για τον Δήμο 
Λευκάδας η περιοχή αυτή είναι η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ του νησιού, ένα απλό νταμάρι και με αυτή την 
κατάφωρη αλλοίωση των δεδομένων “φωτογραφίζει” επιδεικτικά ως προκρινόμενη θέση τους 
Αμμόλοφους.   

Δεν λαμβάνεται καν υπόψη πως η κατασκευή του εν λόγω έργου, λόγω της μόλυνσης του 
υδροφόρου ορίζοντα και της γενικότερης υποβάθμισης του παρθένου αυτού τόπου θα 
καταστρέψει την καλλιέργεια της φακής που είναι και το μοναδικό εισόδημα των λιγοστών 
κατοίκων της Εγκλουβής. 

Να σημειώσω δε από το τελικό συμπέρασμα της μελέτης τα σημεία που αναφέρει: 
1. Απαιτούνται έργα στεγάνωσης αυξημένου κόστους 
2. Το λειτουργικό κόστος του έργου (που εμφανίζεται ως τέλος για τους δημότες) στη 

συγκεκριμένη θέση θα είναι αυξημένο, λόγω της μεγάλης απόστασης της θέσης από την 
ΜΟΠΑΚ 

3. Ομοίως και η κοινωνική / χωροταξική όχληση και περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω 
μεταφοράς. 

Όπως αντιλαμβάνεστε το έργο όχι μόνο είναι βασισμένο σε ψευδή και ελλιπή στοιχεία,  αλλά το 
κόστος κτήσης-χρήσης και όχλησης θα είναι ίσως το υψηλότερο όλων για τους δημότες της 
Λευκάδος! 

Από όλα τα ανωτέρω συμπεραίνω, με μια μικρή επιφύλαξη, πως η ερευνητική ομάδα δεν έχει 
κληθεί για επιτόπιο έλεγχο και αναρωτιέμαι πως μια τόσο σημαντική απόφαση-έρευνα με 
αποδέκτες τους κατοίκους ενός ολόκληρου νομού για τα υπόλοιπα 30 χρόνια, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως χωρίς οι εν λόγω ερευνητές να πατήσουν καν το πόδι τους 
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στα συγκεκριμένα σημεία και να επαφίενται αποκλειστικώς στην βιβλιογραφία, στα δοθέντα 
στοιχεία από την Δημοτική αρχή και στο google earth..; 

Ως ενεργός πολίτης, δημότης Λευκάδος, περιστασιακός κάτοικος Εγκλουβής και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου των Απανταχού Εγκλουβησάνων απευθύνω τα παρακάτω ερωτήματα 
στην δημοτική αρχή της νήσου και τους αρμόδιους υπεύθυνους του εν λόγω ζητήματος: 

1. Με ποια κριτήρια ο Δήμος επέλεξε εξ’αρχής τις 4 αυτές περιοχές; 
2. Ποιος είναι ο υπεύθυνος εκ μέρους του Δήμου της παρουσίασης των στοιχείων στην 

ερευνητική ομάδα; 
3. Ο Δήμαρχος τι γνώση είχε για το συγκεκριμένο ζήτημα; 
4. Γιατί και με ποιο σκοπό έγινε η παραποίηση των δεδομένων στοιχείων από τον Δήμο προς 

το ΕΜΠ; 
5. Εκλήθη η ερευνητική ομάδα για επιτόπιο έλεγχο στις επιλαχόντες περιοχές και αν όχι ποιος 

ο λόγος που δεν εκλήθη; 
6. Γιατί η τόσο σημαντική απόφαση για ολόκληρο τον νομό δεν πέρασε από ψήφιση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και έθεσε την τοπική κοινωνία της Εγκλουβής προ τετελεσμένων 
γεγονότων; 

7. Γιατί η Δημοτική και Περιφερειακή αρχή δεν έχει εκδώσει ακόμα επίσημη ανακοίνωση; 

Σημ. Η αναδημοσίευση της παρούσας επιστολής καθώς και ο εμπλουτισμός της με επιπλέον 
στοιχεία είναι ελεύθερη σε όλα τα ενημερωτικά μέσα παντός είδους καθώς και στον οιοδήποτε 
πολίτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφη ένσταση στο Δ.Σ της Λευκάδας καθώς και σε 
πιθανή προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Γιάννης Θ. Στεριώτης 

Δημότης Λευκάδας και μέλος του Διοικητικού 
Συμβούλιου των Απανταχού Εγκλουβησάνων 
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