
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες, 

 

Πέντε ολόκληρους μήνες χρειάστηκε ο Δήμος Λουτρακίου για να απαντήσει σε εξώδικη 

διαμαρτυρία 169 πολιτών δείχνοντας την ολιγωρία σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν περιουσίες 

και συνθήκες διαβίωσης στην πολη.  

Ουσιαστικά βέβαια ούτε τώρα ήρθε απάντηση διότι δεν απαντάται κανένα ερώτημα από αυτά που 

θέσαμε αναλυτικά στον Δήμαρχο και τις τεχνικές υπηρεσίες. Το έγγραφο που λάβαμε θυμίζει 

απάντηση του ΟΣΕ και όχι της δημοτικής αρχής στην οποία απευθυνθήκαμε για να σώσουμε τις 

περιουσίες μας αλλά και τις γειτονιές της πόλης.  

Επίσης ούτε λόγος γίνεται για το εδώ και μήνες αίτημα μας για διενέργεια Δημοτικού Συμβουλίου 

με σκοπό να εκπροσωπηθούμε και να εκφράσουμε δημοκρατικά τις θέσεις μας.  

Αναλυτικά: 

1) Στην απάντηση αναφέρεται ο Δήμος δεν έχει συμμετοχή στο έργο και δεν δύναται να 

εμποδίσει την κατασκευή του. Με λίγα λόγια μας λένε ότι αν κάποιος έχει την οικονομική 

δυνατότητα να χτίσει το οτιδήποτε, απλά μπορεί. Ο Δήμος δεν έχει λόγο αν επηρεάζεται το 

Σχέδιο πόλης, οι προσβάσεις σε οικίες και προς τον αιγιαλό, υποδομές, δρόμοι έκτακτης 

ανάγκης, αν επηρεάζεται το κυκλοφοριακό κτλ. Αν έχεις λεφτά χτίζεις τα πάντα.  

2) Μας ενημερώνουν ότι κατά την κατασκευή του έργου δεν επηρεάζονται ιδιοκτησίες και δεν 

απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Δηλαδή είμαστε εντάξει διότι δεν θα περάσει το τρένο ΜΕΣΑ 

από το σαλόνι μας αλλά για 20 εκατοστά έξω την αυλόπορτα μας, κάτι το οποίο δεν εγείρει 

ζήτημα απαλλοτρίωσης. Για απαλλοτριώσεις θα συζητούσαν μόνο αν είχε εμπόδιο το έργο, όχι 

οι πολίτες.  

3) Γράφουν ότι οι κάτοικοι δεν έχουν δικαίωμα χρήσης της γραμμής για πρόσβαση στις οικίες 

τους. Μπορούν να μας απαντήσουν ποιος έδωσε την άδεια να χτιστούν οι πολυκατοικίες επι 

της οδού Εθν.  Αντιστάσεως όπου ακόμα και σήμερα χτίζονται παρόλο που δεν ισχύει ακόμα το 

νέο ΓΠΣ;  

4) Παραδέχονται ότι δεν έχει εφαρμοστεί το ΓΠΣ και μας ενημερώνουν ότι καμία οικία δεν 

εγκλωβίζεται κάτι βέβαια που δεν ισχύει. Πάνω από 20 οικίες εγκλωβίζονται τελείως, πάνω 

από 50 οικόπεδα ενώ απαιτούν ΔΩΡΕΑΝ παραχωρήσεις από ιδιοκτήτες για να δημιουργήσουν 

σήμερα προσβάσεις. 

5) Μας ενημερώνουν ότι τα ρέματα δεν επιβαρύνονται επιπλέον από το έργο και ότι έχουν 

προχωρήσει διαδικασίες αντιπλημμυρικών έργων. Αυτά συνήθως γίνονται πριν την εκκίνηση 

των έργων και όσο αφορά τα αντιπλημμυρικά τα ακούμε εδώ και 20 χρόνια αφού έχουμε 

«πνιγεί» 20 φορές. Το έργο δημιουργεί φράγμα των όμβριών προς την θάλασσα, 

δημιουργώντας εντονότερα προβλήματα.  

6) Στην τελευταία παράγραφο μας ενημερώνουν για κάτι πραγματικά αστείο στα χρονικά. Ο 

Δήμος και οι τεχνικές του υπηρεσίες περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου που ΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ για να πάρει θέση. Δηλαδή μας ενημερώνουν ότι δεν 

έχουν καμία δουλειά με όσα αναφέρουμε νωρίτερα, δεν παίρνουν θέση ούτε εξετάζουν 

επίσημες προβλήματα κατοίκων και περιμένουν το δικαστήριο για να πουν την γνώμη τους.  



Αγαπητοί συμπολίτες είναι εμφανές ότι υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική ενάντια στις θέσεις των 

πολιτών και της ποιότητας ζωής τους με μόνο γνώμονα την προστασία «έργων». 

Απαιτούμε, ακόμα και σήμερα, την διενέργεια Δημοτικού συμβουλίου για να ενημερώσουμε 

δημοκρατικά τους πολίτες αυτής της πόλης. Είναι υποχρέωση του Προέδρου σύμφωνα με τον 

κανονισμό για άνω των 25 υπογραφών από πολίτες.  

Δυστυχώς όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες καταλύονται στο Λουτράκι και θα αναγκαστούμε να 

κινηθούμε νομικά απέναντι σε πρόσωπα. 

 

 

Θιγόμενοι Κάτοικοι Προαστιακού Λουτρακίου. 


