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ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

23 Φεβ 2023, 13:56 

Αναρωτιόμαστε,  τι είδους διαβούλευση μπορεί να γίνει σε κείμενο μιας σελίδας; 

Ελπίζουμε να μην είναι άλλη μία “φούσκα, καθρεφτάκια και χάντρες” για τους ιθαγενείς. 

Πρόεδρος  

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 

 

 

Μ. Ε.  

23 Φεβ 2023, 20:37 

Η επένδυση ενισχύει ή καταργεί εντελώς  την υπάρχουσα  λειτουργία του λιμανιού σαν 

εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο ?  

 

 

 

Χολής Παναγιώτης – Παναιτωλοακαρνανικη Συνομοσπονδία 

 

 

23 Φεβ 2023, 22:58 

Η αξιοποίηση του λιμανιού για εμπορική και τουριστική χρήση αποτελούσε και αποτελεί μέχρι 

σήμερα το ζητούμενο για τους κατοίκους του Νομού μας. Το ότι δεν έγινε εδώ και τριάντα πέντε 

χρόνια καθιστά δύσπιστη την κοινωνία σε ότι εξαγγέλλεται. Μακάρι τώρα να μην είναι μύθος 

και να είναι πραγματικότητα. Αν και τα αναγραφόμενα στη μία σελίδα της διαβούλευσης δεν 

μας φωτίζει περισσότερο για το αληθές της ειδησης. Ερώτηση. Έχετε λάβει υπόψη σας ότι 

μπροστά από το λιμάνι και σε έκταση 23.000 θαλάσσιων στρεμμάτων, Εχινάδες,Αστακός,έως 

τον Μύτικα και Νήσος Κάλαμος  ,πρόσφατα η κυβέρνηση θεσμοθέτησε με προεδρικό διάταγμα 



(αρ.φυλλου 25 τεύχος τέταρτο /23-01-23) βιομηχανική ζώνη ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών; ( Π.Ο.Α.Υ ) Πως γίνεται να συνδυάζονται αυτές οι δύο αντίθετες 

επενδύσεις στον ίδιο χώρο ;  Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε; Ως δημότης του Αστακού πάντα 

επιθυμούσαμε και επιθυμούμε τουριστική ανάπτυξη στον τόπο μας. Αν μας δίνατε περισσότερα 

στοιχεία για το εγχείρημα ίσως η δυσπιστία μας να εξέλειπε. Θα μας ενδιέφερε η απάντηση σας 

στο σχόλιο μας.  

 

 

 

 

ΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

24 Φεβ 2023, 21:18 

Μία ιστορία πολλών χρόνων, τέλη της δεκαετίας του ’80, για το λιμάνι στο Πλατυγιάλι, ένα 

λιμάνι που δεν το δημιούργησαν οι ανάγκες, όπως γίνεται με όλα τα λιμάνια σε όλο τον 

κόσμο, αλλά η απληστία και η ακόρεστη δίψα για χρησιμοποίηση χρηματικών κονδυλίων, να 

γίνει ένα φαραωνικό έργο κυριολεκτικά στο πουθενά, απλά και μόνο για να απορροφηθεί και να 

διακινηθεί ένας τεράστιος πακτωλός χρημάτων. 

Όλα αυτά έγιναν με ανοχή και συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού εννοείται, και δεν 

χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί θα στενοχωρήσουμε αρκετούς... 

Αποτέλεσμα αυτού που αναφέρουμε παραπάνω, ότι δηλαδή ξεφύτρωσε ένα τεράστιο λιμάνι 

στο πουθενά, που δεν το δημιούργησαν οι ανάγκες, είναι ότι μέχρι σήμερα το λιμάνι αυτό, 

είναι στην ουσία του ανεκμετάλλευτο, ένας κοιμώμενος γίγαντας, χωρίς επαρκή οδική 

πρόσβαση, χωρίς σιδηροδρομική υποστήριξη και χωρίς κάποια δραστηριότητα ανάλογη του 

μεγέθους του. 

Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και η αξιοποίηση του έχει καταντήσει ανέκδοτο, με τη 

δυσπιστία σε κάθε τι που ακούγεται γι αυτό το λιμάνι, να είναι πλέον φυσιολογική. 

Όσον αφορά την συγκεκριμένη κατεύθυνση που ακούγεται για το Πλατυγιάλι, 

δηλαδή για Mega Yachts, κατοικίες, τουρισμό και commercial park, μόνο θετικά 

μπορεί να αντιμετωπιστεί, για ένα λιμάνι που με τον ανταγωνισμό που έχει από 

Πάτρα και Ηγουμενίτσα και με την μη πρόβλεψη σιδηροδρομικής σύνδεσης, δεν 

δύναται να λειτουργήσει ως διαμετακομιστικό λιμάνι με προβλεπόμενες 

βιομηχανικές χρήσης υψηλής όχλησης (αυτό προβλέπουν οι χρήσεις των νέων 

περιβαλλοντικών όρων του 2013, για όσους το ξεχνάνε). 



Σίγουρα λοιπόν η συγκεκριμένη προοπτική είναι με τα θέλω της τοπικής 

κοινωνίας, σε ένα τομέα που είναι τελείως διαφορετικός από τα 2 άλλα κοντινά 

λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας και άρα και με προοπτική βιωσιμότητας. 

Φυσικά θα πρέπει με μία ευελιξία στο χωροταξικό σχεδιασμό, οι 

ιχθυοκαλλιέργειες να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο μεγάλο χώρο προς την 

ανοικτή θάλασσα, ώστε εκεί να αναπτυχθούν απρόσκοπτα στο δικό τους ζωτικό 

χώρο, γιατί τουριστική ανάπτυξη και ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στον ίδιο 

ακριβώς χώρο δεν υπάρχει πουθενά. 

Θα κλείσω την συμμετοχή μου στη διαβούλευση λέγοντας ότι ακούμε, 

διαβάζουμε, αλλά με επιφύλαξη λόγω του παρελθόντος, όπου έχουμε ξανακούσει 

πάλι προθέσεις για αξιοποίηση του κοιμώμενου αυτού γίγαντα που δεν 

ευοδώθηκαν, κυρίως περιμένουμε να δούμε έμπρακτες εξελίξεις. Πάντως απ’ ότι 

φαίνεται υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και είναι σίγουρα θετικό. 

Δημότης Δήμου Ξηρομέρου 

Σούλας Βασίλειος 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 

Μηχανικός Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. 

Msc στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ε.Α.Π. 

 

 

 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 

24 Φεβ 2023, 23:41 

Δεν αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης του έργου. Πρόκειται για ίδια κεφάλαια της 

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ; Για κεφάλαια των ιδικτητριων Τραπεζών; Για κεφάλαια κάποιων 

επενδυτών Ελλήνων και ξένων; Θα υπάρξει χρηματοδότηση από το ελληνικό Δημόσιο; Θα 

δοθούν κοινοτικά κονδύλια; Είναι κάτι που πρέπει να διασαφηνιστει  

 


