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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε μια προσπάθεια προσέγγισης των 

σύγχρονων ορίων της πόλης, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσω του 

φαινομένου της αστικής διάχυσης. Στα πλαίσια της μελέτης το όριο 

μεταξύ φύσης και πόλης προσδιορίζεται ως το όριο μεταξύ αστικού 

και εξωαστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι «η 

δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος συνδέεται αναπόφευκτα με 

σημαντικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες κυμαίνονται 

από τον περιορισμό των φυσικών περιοχών έως την αλλοίωση, τη 

ρύπανση και την ανεπανόρθωτη καταστροφή τους». 
1
( Κοσμάκη Τζ., 

1999) 

Ο προβληματισμός που τίθεται εξ’ αρχής και διατυπώνεται εμμέσως 

στον τίτλο της εργασίας, είναι το κατά πόσο υφίστανται ή είναι θεμιτό 

να υφίστανται όρια μεταξύ αστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος 

στη βάση της έννοιας της αειφορίας ενός τόπου.  

Στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση των μηχανισμών της αστικής 

διάχυσης, όπως επίσης των χαρακτηριστικών του χώρου 

διαμορφώνεται μέσω του φαινομένου, ώστε να απαντηθεί ο 

παραπάνω προβληματισμός τόσο σε ότι αφορά την ύπαρξη ή μη του 

ορίου, όσο σε σχέση με τη μορφή αυτού.  

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της εργασίας οργανώνονται δύο 

επιμέρους ενότητες.  

Στην ενότητα Α πραγματοποιείται η θεωρητική προσέγγιση του 

φαινομένου της αστικής διάχυσης, και εν συνεχεία αναλύεται το πώς 

αυτό εκφράζεται και διαμορφώνει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του 

σύγχρονου ελληνικού εξωαστικού χώρου.  Επιχειρείται έτσι σε αυτό 

το στάδιο της μελέτης, ο προσδιορισμός των βασικών στοιχείων που 

συγκροτούν τα περιαστικά περιβάλλοντα, τη μεταβατική ζώνη δηλαδή 

                                                 
1
 Αγγελίδης Μ., Βασιλάκης K., κλπ, (1999), Περιβάλλον και Σχεδιασμός του 

Χώρου, Εκδόσεις ΕΜΠ _ Τομέας ΙΙ Πολεοδομίας Χωροταξίας, Αθήνα, σελ.12 
 

μεταξύ του πολεοδομικού ιστού και της υπαίθρου, με απώτερο στόχο 

την προσέγγιση της έννοιας του «μη ορίου». Στο τέλος της ενότητας  

απαντάται ο προβληματισμός που τέθηκε εξ’ αρχής, «όριο η μη;»,  με 

βάση τα δεδομένα της ανάλυσης σε ένα συνολικότερο πλαίσιο 

θεώρησης. 

Στην ενότητα Β της εργασίας, έχοντας διαμορφώσει το αναγκαίο 

θεωρητικό υπόβαθρο, επιχειρείται η εξειδίκευση της μελέτης στα 

συγκεκριμένα χωρικά δεδομένα της πόλης της Λευκάδας. Στο σημείο 

αυτό επισημαίνεται ότι, το να επικεντρωθεί η εργασία σε κάποιο 

παράδειγμα πόλης, σε συνέχεια της αρχικής προσέγγισης, κρίθηκε 

αναγκαίο με δεδομένο ότι ο προβληματισμός της ύπαρξης η μη ορίου 

μεταξύ φύσης και πόλης, διατυπώνεται κατά περίπτωση και 

εξαρτάται από επιμέρους παραμέτρους, που αφορούν κάθε τόπο 

ξεχωριστά και δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη σε μια γενικότερη 

διερεύνηση του θέματος.  

Σε ότι αφορά την οργάνωση της ενότητας, αρχικά οριοθετείται η 

περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται συνοπτικά τα γενικά της 

χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, αναλύεται το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο και επιχειρείται αξιολόγηση αυτού, σε σχέση με τη σύγχρονη 

διάχυση της πόλης. Ακολουθεί η ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, στην οποία μελετώνται οι επεκτατικές τάσεις της πόλης, 

υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του τόπου και σε 

άμεσο συσχετισμό τα  έργα που προγραμματίζονται, με 

χαρακτηριστικότερο μεταξύ αυτών την υποθαλάσσια ζεύξη σύνδεσης 

του νησιού με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα του φυσικού 

τοπίου της περιοχής και η εγγύτητα της πόλης στην Ακαρνανική γη 

αποτελούν βασικές τοπικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη 

στα πλαίσια των ζητημάτων που θίγει η εργασία. Στο τέλος της 

ενότητας, διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα και κατευθύνσεις 

που απαντούν στον αρχικό προβληματισμό της εργασίας 

εξειδικεύοντάς τον ως εξής: « όριο ή μη; στην περίπτωση της 
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Λευκάδας», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα συνολικότερα 

συμπεράσματα της θεωρητικής ενότητας Α, στη μελέτη περίπτωσης 

της Ενότητας Β.  

Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης, η συνολική θεώρηση της 

ενότητας Α, και η μελέτη περίπτωσης της ενότητας Β, συγκροτήθηκαν 

και δουλεύτηκαν παράλληλα, τροφοδοτώντας η μία την άλλη, αφού 

αρκετά ζητήματα εντοπίστηκαν αρχικά στο γενικό πλαίσιο, και 

αποτέλεσαν αφορμή προβληματισμού για το ειδικό, αλλά και το 

αντίστροφο. Για την εκπόνηση της εργασίας, συλλέχθηκαν πρωτογενή 

και δευτερογενή στοιχεία από επιτόπια καταγραφή και βιβλιογραφική 

έρευνα, το διαδίκτυο, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, όπως επίσης 

τοπικούς φορείς και υπηρεσίες του νησιού της Λευκάδας. 

Μελετήθηκε τέλος το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά το νησί και 

την πόλη,  στα επιμέρους επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

 

 

Εικόνα 1. Διαγραμματική απεικόνιση διάρθρωσης εργασίας και αντίστοιχης μεθοδολογικής προσέγγισης 
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    ΕΝΟΤΗΤΑ Α _ Θεωρητική Προσέγγιση 

 
     Εικόνα 2. Το φαινόμενο της αστικής διάχυσης
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Α.1. Το φαινόμενο της αστικής διάχυσης ως μέσο κατάργησης 

του ορίου μεταξύ φύσης και πόλης 
 

«Η αστική διάχυση είναι δύσκολο  να την ορίσεις, αλλά τη γνωρίζεις 

όταν τη δεις» (Cervero R., 2000) . Στη φράση αυτή του Robert Cervero
2
    

αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα του φαινομένου ως προς τη 

διαδικασία εξέλιξής του, την ποικιλία των μορφών της χωρικής του 

έκφρασης,  τις χρήσεις γης και τις λειτουργικές σχέσεις που 

διαμορφώνονται μεταξύ των κατοίκων. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε μια προσπάθεια 

διατύπωσης σχετικού ορισμού, περιγράφει την αστική διάχυση ως 

«…τη φυσική μορφή μιας χαμηλής πυκνότητας επέκτασης των 

μεγάλων αστικών περιοχών κυρίως προς τις περιβάλλουσες γεωργικές 

εκτάσεις, υπό το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς» (EΕΑ, 2006). Σε πιο 

πρόσφατο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι « η 

αστική διάχυση είναι η σταδιακή αστική ανάπτυξη σε προαστιακές και 

αγροτικές περιοχές εκτός των αντίστοιχων αστικών κέντρων, που 

χαρακτηρίζεται από μια χαμηλής πυκνότητας μείξη χρήσεων γης, και 

συχνά συνοδεύεται από έλλειψη παρεμβάσεων για εκ νέου χρήση της 

γης εντός των αστικών κέντρων. Ακόμα και όταν είναι σχεδιασμένη, η 

αστική ανάπτυξη εκτός των ορίων μιας πόλης, έχει ως αποτέλεσμα την 

κατάληψη γης (land take) και τη σφράγιση του εδάφους
3
  (soil 

sealing), αλλά συνήθως προκαλεί μικρότερη περιβαλλοντική 

επιβάρυνση» (European Commission, 2012). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η διάχυση των πόλεων είναι 

συνώνυμη της αποσπασματικής, χαμηλής, κατά κανόνα, πυκνότητας 

                                                 
2
 Καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, 

Μπέρκλεϋ). 
3
 Με τον όρο «σφράγιση του εδάφους» (soil sealing), νοείται η μόνιμη 

κάλυψη του εδάφους μιας περιοχής με μη διαπερατό, τεχνητό υλικό, π.χ. 

μέσω της κατασκευής κτισμάτων και δρόμων. (European Commission, 2012) 

δόμησης, και συνδέεται άμεσα με την αλλαγή χρήσης της αγροτικής 

κυρίως γης, όπως επίσης με την επιβάρυνση του φυσικού 

περιβάλλοντος.   

Η αστική διάχυση είναι το άμεσο επακόλουθο μιας σειράς πολιτικών 

που συνέβαλαν δυναμικά στο να ενθαρρύνουν την αστική διασπορά. 

(Duany, 2000). Οι πολιτικές αυτές όπως και ο τρόπος με τον οποίο 

εκδηλώθηκε το φαινόμενο στης αστικής διάχυσης στο πέρασμα των 

χρόνων, διαφέρουν από τόπο σε τόπο και εξαρτώνται άμεσα από τα 

εκάστοτε κοινωνικά, οικονομικά και ιστορικά δεδομένα.   

 Σε ένα συνολικότερο πλαίσιο θεώρησης, η ανάγκη για νέες περιοχές 

χωροθέτησης κατοικίας, βιομηχανίας και επιχειρήσεων, όπως επίσης 

η ανάγκη επέκτασης των μεταφορικών υποδομών, ως αποτέλεσμα 

του αυξανόμενου πληθυσμού, αλλά και της απαίτησης για καλύτερη 

ποιότητα ζωής  αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία μεταποίησης των 

εδαφών και κατ΄ επέκταση, εξάπλωσης του αστικοποιημένου χώρου. ( 

European Commission, 2012). 

 

 
Εικόνα 3. Οπτικoποίηση των όρων “settlement area” (περιοχή οικισμού) “soil sealing” 

(σφράγιση εδάφους) _ Πηγή: Prokop et al, 2011  

 

Το πρότυπο της κατοίκησης στους μικρότερης κλίμακας οικισμούς των 

προαστίων, που παρείχε τη δυνατότητα διαβίωσης κοντά στη φύση 

παράλληλα με την άνεση που προσέδιδε η μονοκατοικία της κάθε 

οικογένειας, αναδείχθηκε ως ιδανικό, με αφορμή αρχικά την κρίση 
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στα πυκνοδομημένα περιβάλλοντα των βιομηχανικών πόλεων, στα 

τέλη του 19
ου

 και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Επισημαίνεται ότι βασική 

προϋπόθεση διάδοσης του παραπάνω προτύπου, αλλά και της 

μετέπειτα εξέλιξης της προαστιοποίησης φυσικών ή αγροτικών 

περιοχών, υπήρξε η πρόοδος στον τομέα των μεταφορών και 

συγκεκριμένα, αρχικά η ανάπτυξη του δικτύου των σιδηροδρόμων και 

μετέπειτα το Ι.Χ. , που έδωσαν τη δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης του 

τόπου κατοικίας από τον τόπο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο το 

άλλοτε προσδιορισμένο όριο της πόλης, που ταυτιζόταν αρχικά με την 

αντίστοιχη πολεοδομημένη έκταση παύει να υφίσταται αφού η πόλη 

βρίσκεται σε σχέση καθημερινής εξάρτησης με περιφερειακές 

οικήσεις, που χωροθετούνται σε απόσταση από αυτήν. Στην 

περίπτωση ενός μέσου σταθερής τροχιάς η εξάπλωση του 

φαινομένου μπορούσε να είναι αν όχι ελεγχόμενη ως προς την 

έκταση, προβλεπόμενη ως προς τον γεωγραφικό προσδιορισμό. 

Αντίθετα, το ιδιωτικό αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς που απέκτησε 

σταδιακά συνολική απήχηση, εξασφάλισε τη δυνατότητα ελεύθερης 

μετακίνησης σε ατομικό πλέον επίπεδο, διαμορφώνοντας στη 

συνέχεια ευνοϊκές συνθήκες διάχυσης των πόλεων προς πάσα 

κατεύθυνση.  

Ενώ λοιπόν, ιστορικά, η εξάπλωση των πόλεων συνδεόταν κατά βάση 

με το ποσοτικό δεδομένο της αύξησης του πληθυσμού, σταδιακά 

διαμορφώθηκαν επιπλέον, ποιοτικά κυρίως, κριτήρια. Στην Εικόνα 4, 

η επέκταση των αστικών λειτουργιών σε ελεύθερες εκτάσεις, 

παρουσιάζει δυσανάλογη σχέση με την αύξηση του πληθυσμού στις 

αντίστοιχες πόλεις την περίοδο από το 1950 έως το 1990. Σύμφωνα με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1950 η συνολική επιφάνεια των πόλεων της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 

78%, ενώ ο πληθυσμός μόλις κατά 33% γεγονός που ενισχύει την 

άποψη ότι « η αστική εξάπλωση αντανακλά κυρίως τα 

μεταβαλλόμενα πρότυπα διαβίωσης και σύγχρονα καταναλωτικά 

μοτίβο, και λιγότερο την αύξηση του πληθυσμού» (ΕΕΑ, 2006). 

 

 
Εικόνα 4. Συσχετισμός της αύξησης του πληθυσμού με την αύξηση των κτισμένων 

επιφανειών σε πόλεις της Ευρώπης _ Πηγή: ΕΕΑ Report No10/2006 : Urban Sprawl in 

Europe, the Ignored Challenge   

 

   
Εικόνα 5. Η επίδραση της προόδου των μεταφορών στη μορφή της πόλης στην 

Ευρώπη, (Muller, 1995) _ Πηγή: Arbury J., 2005 

 

Πλέον των παραπάνω, σημαντικό ρόλο διαχρονικά στην ενίσχυση του 

φαινομένου της διάχυσης έπαιξε το γεγονός ότι οι αξίες γης στις 



Ε.Μ.Π.      ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 8 

αγροτικές περιοχές ήταν χαμηλότερες, από αυτές στο εσωτερικό των 

πόλεων,  όπως επίσης το ότι η νομοθεσία για την προστασία της 

αγροτικής γης, υπήρξε πιο ελαστική. 

Βασικότερη συνέπεια όσων προαναφέρθηκαν είναι η σταδιακή 

διαμόρφωση συνθηκών εντατικής ανοικοδόμησης της περιφέρειας, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ακολουθίας επαναλαμβανόμενων 

δομημένων επιφανειών χαμηλής πυκνότητας, που καταργεί τον 

παραδοσιακό διαχωρισμό του χώρου σε πόλεις, προάστια και 

ύπαιθρο ενώ υποβαθμίζει αισθητικά το τοπίο , αναδεικνύοντας την 

αστική διάχυση σε μείζον πρόβλημα της πολεοδομικής 

πραγματικότητας με σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές αλλά και 

κοινωνικές επιπτώσεις.  

Σε ότι αφορά το περιβάλλον,  η κατασπατάληση του φυσικού χώρου, 

που δεν αποτελεί ανανεώσιμο πόρο, καθιστά την αστική διάχυση 

κυρίαρχο εμπόδιο της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης.  Συνδέοντας το 

φαινόμενο με τη «σφράγιση του εδάφους»: σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνεται ότι η αστική διάχυση και η 

σφράγιση του εδάφους αποτελούν  βασικές απειλές της 

βιοποικιλότητας , αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους των 

πλημμυρών και της λειψυδρίας (European Commission, 2012), αφού 

οι εκάστοτε επεμβάσεις στο έδαφος επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τα 

επιφανειακά ύδατα, τους  υδροφόρους ορίζοντες των περιοχών και 

τους κύκλους του νερού. Σε άμεσο συσχετισμό με την αλόγιστη 

κατανάλωση των εδαφών, βρίσκονται οι χαμηλές πυκνότητες των 

δομημένων περιαστικών περιοχών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

σήμερα  οι Ευρωπαϊκές περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιαστικές 

περιλαμβάνουν ίδια έκταση κτισμένων επιφανειών, με τις αστικές 

περιοχές, ενώ η πυκνότητα κατοίκησής τους ανέρχεται στο μισό της 

αντίστοιχης των πόλεων (Piorr et al., 2011).Επισημαίνεται ακόμη η 

μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση που συνεπάγεται η 

αραιοδομημένη κατοίκηση εκτός των αστικών πυρήνων, όπως επίσης 

η συνεχής χρήση του αυτοκινήτου, που συμβάλλει στην επιδείνωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κυκλοφοριακού φόρτου των 

περιοχών. Σύμφωνα με τα παραπάνω η αστική διάχυση 

αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παράγοντα περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης, που σχετίζεται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την 

καταστροφή των οικοσυστημάτων αλλά και την κλιματική αλλαγή, 

Συνεπώς, κρίνεται ότι υπονομεύει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και 

την υγεία των κατοίκων.  

Επιπλέον, από οικονομικής άποψης, η διάχυση αποδεικνύεται 

εξαιρετικά κοστοβόρα σε συλλογικό επίπεδο, αφού απαιτεί 

μεγαλύτερης έκτασης δίκτυα υποδομών και υπηρεσίες. Έτσι, ενώ οι 

μηχανισμοί της είναι σχετικά φθηνότεροι για τον επενδυτή ή των 

μεμονωμένο αγοραστή, καταλήγουν δαπανηροί για την ευρύτερη 

κοινότητα και την κοινωνία ως σύνολο. Παράλληλα, γίνεται 

κατανοητό, ότι η αυτονομία που προβάλλει το πρότυπο της 

μονοκατοικίας στην ύπαιθρο, είναι ουτοπική, αφού επί της  ουσίας 

διαμορφώνει συνθήκες απόλυτης εξάρτησης τόσο από το εκάστοτε 

ιδιωτικό μέσο μετακίνησης, όσο και από τις εξυπηρετήσεις και 

εγκαταστάσεις των πόλεων. 

Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πόλη 

παραδοσιακά λειτουργεί ως πυκνωτής των δυνάμεων εκείνων της 

κοινωνικής ζωής, που η ύπαιθρος τείνει να διαχέει , (αφού πέραν του 

γεωγραφικού και υλικού προσδιορισμού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την έννοια της κοινωνικής συμβίωσης και κατ’ επέκταση των 

παραγόμενων εξ’ αυτής δυναμικών) θα μπορούσε να πει κανείς ότι η 

αστική διάχυση υπονομεύει τη συλλογικότητα των κοινωνιών μέσω 

της διασποράς.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Arbury 

Joshua (2005) «…η ειρωνεία της αστικής διάχυσης είναι η 

ελκυστικότητά της σε ατομικό επίπεδο, ειδικά σε ότι αφορά την άνεση 

στο χώρο, σε σχέση με το πόσο καταστροφική αποδεικνύεται σε 

επίπεδο κοινότητας» 
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Συμπερασματικά, η λογική της προαστιοποίησης , που εξελίχθηκε σε 

ανεξέλεγκτη εξάπλωση των αστικών οργανισμών, οδήγησε σε 

συνθήκες γιγάντωσης τους.  Οι πόλεις επεκτείνονται προς πάσα 

κατεύθυνση καταλαμβάνοντας όλο και περισσότερο φυσικό χώρο. Ο 

τρόπος της επέκτασης δε, όντας κατά κανόνα αποσπασματικός, έχει 

ως αποτέλεσμα την άτακτη , τυχαία εναλλαγή νησίδων δομημένης και 

αδόμητης επιφάνειας. Στην περίπτωση αυτή οι ρόλοι αντιστρέφονται, 

αφού η πόλη εκτείνεται και η φύση συναντάται με τη μορφή 

σημειακών ή μεμονωμένων κενών στην επιφάνεια ενός ευρύτερα 

δομημένου περιβάλλοντος. Το όριο μεταξύ αστικού και εξωαστικού 

περιβάλλοντος καθίσταται δυσδιάκριτο και συχνά νοητό , αφού το 

δομημένο περιβάλλον αποκτά προεκτάσεις που δεν έχουν φυσική 

χωρική συνέχεια με τον πυρήνα της εκάστοτε αστικής ανάπτυξης. 

Τεκμηριώνεται έτσι, η αστική διάχυση ως βασικό μέσο κατάργησης 

του ορίου στις σύγχρονες πόλεις 

 

            
Εικόνα 6. Από τη σαφώς ορισμένη στη διαχεόμενη πόλη 
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Α.2. Τα υβριδικά περιβάλλοντα του ελληνικού περιαστικού 

χώρου _ η έννοια του «μη ορίου» 
 

Στον Ελλαδικό χώρο, οι ιδιαίτεροι ιστορικοί και κοινωνικο – 

οικονομικοί παράγοντες που καθόρισαν τις διαδικασίες 

αστικοποίησης, διαμόρφωσαν το διαφορετικό υπόβαθρο εξέλιξης του 

φαινομένου της αστικής διάχυσης, που εμφανίζεται αργότερα χρονικά 

σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με επιμέρους διαφοροποιήσεις, 

αλλά και κοινά χαρακτηριστικά.  

Ιδιαίτεροι μηχανισμοί εξέλιξης αστικής διάχυσης στην περίπτωση των 

ελληνικών πόλεων είναι η επιτρεπόμενη εκτός σχεδίου δόμηση 

αφενός, και η αυθαίρετη δόμηση αφετέρου, που κατακλύζουν τον 

εξωαστικό και τον περιαστικό χώρο υποβαθμίζοντας σταδιακά την 

ελληνική ύπαιθρο. Το φαινόμενο  εμφανίζεται τόσο σε μεγάλα αστικά 

κέντρα , όσο και σε μικρότερα οικιστικά της περιφέρειας, με 

αποτέλεσμα η φυσική ή αγροτική περιοχή να αποδεκατίζεται σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από το διάσπαρτο οικοδομικό 

όγκο.  

Το βάρος που έδωσε μεταπολεμικά η ελληνική οικονομία στην 

οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο ερμηνείας 

τόσο του ότι η εκτός  σχεδίου δόμηση στη χώρα μας είναι νόμιμη υπό 

προϋποθέσεις, όσο και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται από 

την πολιτεία  η αυθαίρετη δόμηση. Ειδικότερα σε ότι αφορά την 

αυθαίρετη δόμηση επισημαίνεται ότι «….ανταποκρίνεται σε 

σημαντικές πλευρές της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας, τις 

οποίες στηρίζει και εικονογραφεί. Έχει δε, θετικά αποτελέσματα για 

ευρείες κατηγορίες ενδιαφερομένων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα 

με αυτήν και αποκτούν ατομικά οφέλη. Έτσι δημιουργείται μια 

αδράνεια σε ενδεχόμενες αλλαγές των σχέσεων που οργανώνονται 

από την αυθαίρετη δόμηση, και επομένως, έμμεσα, μια άρρητη 

ευρύτατη συναίνεση
4
 για τη διατήρηση της». (Μαυρίδου Μ., 

Μαντουβάλλου Μ.,  1993)  

Οι αυθαίρετα, αλλά και νόμιμα δομημένες εκτάσεις στις παρυφές των 

ελληνικών πόλεων, μετατρέπονται σταδιακά σε οικήσεις χαμηλότερης 

ή υψηλότερης πυκνότητας, με συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε 

δίκτυα και υποδομές, τις οποίες συνήθως το κράτος έρχεται να 

καλύψει εκ των υστέρων, με την ένταξη των περιοχών στο σχέδιο της 

εκάστοτε γειτνιάζουσας πόλης, προσαρμόζοντας το σχεδιασμό στο 

ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον. Επισφραγίζεται έτσι ουσιαστικά η 

διαδικασία μιας τέτοιου είδους αντίστροφης αστικοποίησης του 

χώρου, με τη μετέπειτα νομιμοποίησή της, χωρίς να συνυπολογίζεται 

μεταξύ άλλων η καταστροφή που έχει ήδη επέλθει στο φυσικό 

περιβάλλον. 

Η κυκλοφοριακή υποδομή, που έχει αναχθεί σε βασικό οργανωτικό 

στοιχείο της περιφέρειας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, και εν 

συνεχεία καταλυτικό στοιχείο για την εκκίνηση της οικοδόμησης μιας 

νέας περιοχής σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Αν λάβει 

κανείς υπόψη του δε, την προτεραιότητα που δίδεται στην υλοποίηση 

οδικών έργων στα πλαίσια της σύγχρονης ελληνικής «αναπτυξιακής» 

πραγματικότητας, είναι δυνατό να αντιληφθεί την ταχύτητα 

εξάπλωσης του φαινομένου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες η εκτός σχεδίου αλλά 

και η αυθαίρετη δόμηση αφορούν σε μεγάλο ποσοστό τη 

διαμόρφωση κατοικίας, συχνά δεύτερης, μεσαίων αλλά και 

ευκατάστατων οικονομικά στρωμάτων, όπως επίσης τουριστικών 

καταλυμάτων, στα πλαίσια της συνολικότερης έμφασης που δίνεται  

στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα, αναδεικνύοντας έτσι την 

                                                 
4
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω τακτικής, θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι αποτελεί ο πρόσφατος νόμος περί τακτοποίησης των αυθαίρετων, 

με τον οποίο διαμορφώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες μακροπρόθεσμης, 

έμμεσης νομιμοποίησης της αυθαιρεσίας.  
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τουριστική δραστηριότητα σε παράγοντα ενίσχυσης της δόμησης στον 

εξωαστικό χώρο
5
  Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι, το φαινόμενο δε 

σχετίζεται πια  με συνθήκες έκτακτης ανάγκης και διαδικασίες 

αυτοστέγασης ασθενών οικονομικά ομάδων,  αλλά με μια συνειδητή 

επιλογή της κοινωνίας, που πλήττει κυρίως, αγροτικές εκτάσεις στις 

παρυφές των πόλεων, αλλά και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, 

μεταξύ των οποίων δασικές εκτάσεις και προστατευόμενα φυσικά 

τοπία. Οι ομάδες που εξαρτώνται και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, 

στη νόμιμη και παράνομη εκτός σχεδίου δόμηση, που όπως 

προαναφέρθηκε αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς εξάπλωσης 

της διάχυσης των ελληνικών πόλεων, είναι πολλές και προερχόμενες 

από διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα
6
. Συνεπώς, το πλέγμα των 

σχέσεων που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά ισχυρό και πολύπλοκο, 

ενώ όσο διαφορετικά κι αν είναι τα επιμέρους συμφέροντα, συγκλίνει 

υπέρ της ενίσχυσης και διατήρησης αυτής της πρακτικής, παρά τις 

προφανείς αρνητικές επιπτώσεις και τις συχνά μη αναστρέψιμες 

μεταβολές που επιφέρει.  

Στα πλαίσια των παραπάνω συνθηκών, υπό το καθεστώς του 

φαινομένου τη αστικής διάχυσης, παράγεται ο ημι-αστικοποιημένος 

χώρος,  στις «άκρες» των ελληνικών πόλεων. Πρόκειται για μια 

ενδιάμεση ζώνη μεταξύ  πόλης και υπαίθρου, που περιλαμβάνει 

επιμέρους περιοχές διαφορετικών πυκνοτήτων και χρήσεων, οι 

οποίες, ως διευρυμένες, δυσδιάκριτες περιφέρειες αστικών 

λειτουργιών, διαμορφώνουν αυτό που ορίζεται στην παρούσα 

εργασία ως υβριδικά περιβάλλοντα του ελληνικού περιαστικού 

χώρου.  

                                                 
5
 Οι μεταβολές των χρήσεων γης, η αστικοποίηση και ο μαζικός τουρισμός 

απειλούν το Ευρωπαϊκό τοπίο, και οδηγούν σε κατακερματισμό των φυσικών 

οικοτόπων και των οικολογικών διαδρόμων. (Territorial Agenda of the EU 

TAEU, 2011) 

6 μεταξύ άλλων, το σύνολο των εργασιακών κλάδων που εμπλέκονται στην 

οικοδομική δραστηριότητα  και την κατασκευή, ξενοδόχοι κ.τ.λ. 

             
         Εικόνα 7. Μπάμπης Κουγεμήτρος /Έκθεση φωτογραφίας: τα όρια της πόλης 

              
   Εικόνα 8.Υβριδικά περιβάλλοντα στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας _   

               Πηγή: Google Earth 
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Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με τους κανόνες 

της αγοράς και την ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς να είναι δυνατό να 

περιοριστεί η αλλαγή χρήσης γης, ενώ συνολικότερος έλεγχος ή 

σχεδιασμός κατά κανόνα δεν υφίσταται. Έτσι, με δεδομένα αφενός 

όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με την εκτός σχεδίου και την 

αυθαίρετη δόμηση, και αφετέρου το ότι οι αγροτικές εκτάσεις είναι 

φθηνότερες και  γενικώς δεν κατοχυρώνονται ως μη δομήσιμες 

επιφάνειες, θεωρητικά δύναται να επεκτείνεται διαρκώς, έως ότου 

συναντήσει τα όρια της αντίστοιχης ζώνης, σε μια γειτονική περιοχή. 

Επανέρχεται λοιπόν, ο προβληματισμός του Etienne de Sennancourt, 

που διατυπώθηκε στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, « Έρχονται σύντομα οι 

μέρες, που η ρωμαλέα αυτή φύση δε θα υπάρχει πια, όπου κάθε 

έδαφος θα έχει μεταποιηθεί»
7
, ο οποίος καθίσταται εκ νέου 

επίκαιρος. 

Οι επεκτατικές τάσεις του μοντέλου που περιγράφηκε μπορούν 

εξαπλώνονται επ’ άπειρον διαμορφώνοντας ένα χωρικό συνεχές, 

ίδιας έντασης, χωρίς επιμέρους δυναμικά στοιχεία, χωρίς ιστορία ή 

αφηγηματικά τοπικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, στο οποίο οι 

κοινωνικές σχέσεις είναι εξίσου «επίπεδες», αφού παράλληλα με την 

εδαφική και αστική συνοχή, που χάνεται μέσα στο παραπάνω 

πλαίσιο, εκλείπει και η κοινωνική. Με δεδομένα, αφενός τα 

χαρακτηριστικά της πόλης ως κρίσιμου πεδίου δημιουργίας 

πολιτισμού και διανθρώπινων σχέσεων, και αφετέρου την 

«απομόνωση» της διάσπαρτης κατοίκησης που διαχέει το κοινωνικό 

δυναμικό, το χωρικό αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, δεν 

αποτελεί καν πόλη, αλλά ένα ρευστό αραιοδομημένο  συνεχές,  ένα 

μη όριο.  

 

                                                 
7
 Senancourt, (1862), Reveries sur la nature primitive de l’ home _ Κονταράτος 

Σ. (2012), Επιστημονικό Συμπόσιο εις μνήμην καθηγήτριας Π.Κοσμάκη. 

Α.3. «Όριο η μη;» στα πλαίσια του σύγχρονου πολεοδομικού 

σχεδιασμού 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αστική διάχυση βρίσκεται στον 

αντίποδα των αρχών της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, 

τόσο από την άποψη της συνετής διαχείρισης των πόρων ως 

υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές
8
 , όσο και από την άποψη της 

ισορροπίας μεταξύ των στόχων της περιβαλλοντικής προστασίας, της 

οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης
9
 ενώ το μη 

όριο ως χωρικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αποτελεί μη 

επιθυμητή συνθήκη, που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των τόπων, και 

καταστρέφει τη συνεκτικότητά τους σε όλα τα επίπεδα
10

 . 

Συνεπώς, στην ερώτηση «όριο ή μη;» , η απάντηση είναι όριο. Το ποια 

θα είναι η μορφή του ορίου αυτού, όπως επίσης τα κριτήρια με τα 

οποία θα διαμορφωθεί, όχι θεωρητικά αλλά ως έκφραση στο χώρο, 

εξαρτώνται από ειδικές συνθήκες και παραμέτρους που αφορούν 

κάθε τόπο χωριστά και σχετίζονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά και 

τα κοινωνικό - οικονομικά του δεδομένα. Ακολούθως, εξετάζεται η 

περίπτωση της διάχυσης της πόλης της Λευκάδας, ενός μεσαίου 

μεγέθους οικιστικού κέντρου, οπότε ο προβληματισμός του παρόντος 

κεφαλαίου, αναδιατυπώνεται και απαντάται κάτω υπό από 

συγκεκριμένες χωρικές συνθήκες στο τέλος της επόμενης ενότητας. 

Ανεξάρτητα όμως με τη μορφή του ορίου, έχοντας τεκμηριώσει ως 

αναγκαία την ύπαρξή του, επισημαίνεται ότι η έννοια του δικτύου θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα της αλλοίωσης που έχει 

ήδη επέλθει.  

                                                 
8
United Nations (1987) , Brundland Report ;Our Common Future  

9
 The Planner’s Triangle by Scott Campbell, (1996) 

10
 Οι έννοιες της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, αποτελούν 

κεντρικούς άξονες της σύγχρονης ευρωπαϊκής στρατηγικής (Economic, Social 

and Territorial Cohesion) 



Ε.Μ.Π.      ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 13 

Εισάγοντας τη φύση μέσα στην πόλη όχι σημειακά και 

αποσπασματικά, αλλά σε μια συνολικότερη σχεδιαστική θεώρηση, 

μπορεί να διαμορφωθεί το ζητούμενο πλέγμα των δυο συστημάτων, 

με αποτέλεσμα η δεδομένη πλέον επέκταση της πόλης προς τη φύση 

να αντισταθμιστεί από την αντίστροφη επέκταση της φύσης μέσα 

στην πόλη, αποκαθιστώντας, όπου είναι εφικτό, τη συνέχεια των 

οικοσυστημάτων που διακόπηκαν ή δημιουργώντας νέα αστικά 

οικοσυστήματα. Έτσι, έχοντας εξασφαλίσει πρώτα ότι όρια της πόλης 

υπάρχουν και είναι σταθερά, μέσω των δικτύων,  η ρευστότητα του  

μη ορίου, θα μπορούσε να αντιστραφεί αυτή τη φορά υπέρ της 

φύσης, προσδιορίζοντας όχι το αστικό αραιοδομημένο συνεχές, όπως 

διατυπώθηκε παραπάνω, αλλά το φυσικό συνεχές που 

αποκαθίσταται.     

«Ενεργοποιείται» με τον τρόπο αυτό η «αντιστροφή διαδικασία 

αποκατάστασης» που περιγράφεται ακολούθως:   

Το όριο μεταξύ φύσης και πόλης, καθίσταται μέσω της αστικής 

διάχυσης μη όριο. Στην αντίστροφη διαδικασία, το  μη όριο ως 

ρευστό αραιοδομημένο συνεχές μετατρέπεται μέσω της έννοιας του 

δικτύου σε  φυσικό συνεχές. 

 

 

         
 

           
 
         Εικόνα 9. Σχεδιάζοντας με τη φύση στην πόλη _ Πηγή: Παγώνης Θ., 2012 

 

          Εικόνα 10. Αναγκαία βήματα για την ανάπτυξη δικτύου υπαίθριων χώρων _ 

          Πηγή: Αραβαντινός Α. & Κοσμάκη Π., 1988

 



Ε.Μ.Π.      ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 14 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β _ Η περίπτωση της Λευκάδας 

Β.1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
 

Η Λευκάδα ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Επτανήσων του  

Ιονίου πελάγους και διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων (ΠΙΝ). Η ομώνυμη πρωτεύουσα, βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του νησιού και αποτελεί οικιστικό κέντρο 2
ου

 

Επιπέδου (Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της ΠΙΝ, 2004). 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, η Περιφερειακή Ενότητα 

Λευκάδας, περιλαμβάνει τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου, 

ενώ ο Δήμος Λευκάδας απαρτίζεται από επτά επιμέρους Δημοτικές 

Ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δημοτική Ενότητα Λευκάδος στην 

οποία υπάγεται η πόλη. Με βάση την τελευταία απογραφή του 2011, 

ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 8 .611 κατοίκους από το 

σύνολο των 22.928 του Δήμου Λευκάδας (πραγματικός πληθυσμός). 

Η ιδιαιτερότητα του νησιού εντοπίζεται στην εγγύτητα αυτού με την 

Ηπειρωτική Ελλάδα, με την οποία διαχωρίζεται από τεχνητό κανάλι, 

(Δίαυλος) και συνδέεται με κινητή γέφυρα. Μεταξύ των ακτών 

μεσολαβούν τα αβαθή νερά των λιμνοθαλασσών Παλιώνης και 

Αυλαίμονα (Natura 2000, Δίκτυο βιοτόπων Corine, Σύμβαση Ramsar, 

ΤΙΦΚ) που ανήκουν στο ευρύτερο δίκτυο λιμνοθαλασσών του 

Αμβρακικού. Η κομβική θέση της πόλης σε σχέση με την είσοδο του 

νησιού και η γειτνίαση του αστικού ιστού με προστατευόμενες 

φυσικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και αγροτικά τοπία, 

αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης της  

φυσιογνωμίας της.   
Στα πλαίσια της εργασίας, ως περιοχή µελέτης ορίζουµε την 

ευρύτερη περιοχή της πόλης , όπως διαµορφώνεται από τον 

αµµώδη ζωστήρα και την είσοδο του νησιού, από ∆υτικά προς 
Βόρεια, το ∆ίαυλο ανατολικά και τη νοητή γραµµή που προκύπτει 
από το φυσικό ανάγλυφο και τους περιφερειακούς οικισµούς, 

προς νότο (βλ. Εικόνα 13) 

 

 

 

 
Εικόνα 11. Το νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος _  

Πηγή: Google  Earth, Ιδία επεξεργασία  
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Πίνακας 1. Η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού της πόλης και των περιφερειακών 

αυτής οικισμών την περίοδο  1981- 2011. Επισημαίνεται η αυξητική επικρατούσα 

τάση, που εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση ειδικά  σε ότι αφορά τη Λευκάδα και την 

Απόλπαινα μεταξύ των ετών 2001 και 2011, όπως επίσης  το Φρύνι και το Καλλιγόνι 

μεταξύ των ετών 1991 και 2001. _ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2014 _Ιδία επεξεργασία 

 

 
Εικόνα 12. Η πρωτεύουσα του νησιού στην πεδιάδα της Αμαξικής _ 

Πηγή: www.lefkadaslowguide.com  

 
 Εικόνα 13. Η σύγχρονη εικόνα του ελαιώναςστην πεδιάδα Αμαξικής  _  

Πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

 

Εικόνα 14. Ο Δίαυλος στην είσοδο του νησιού και στο βάθος η πρωτεύουσα _  

Πηγή: www.skaikairos.gr 

 

Απογραφές 

Οικισμοί 

 

1981 

 

1991 

 

2001 

 

2011 

Λευκάδα 6.415 6.404 6.903 8.611 

Καλλιγόνι 77 83 201 194 

Φρύνι 202 294 444 497 

Απόλπαινα 292 319 507 840 
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Εικόνα 15. Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης _ Πηγή: Google Earth , Ιδία επεξεργασίαa
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Πολεοδομική εξέλιξη 

Σε μια σύντομη προσέγγιση των επιμέρους φάσεων πολεοδομικής 

εξέλιξης της πρωτεύουσας του νησιού, επισημαίνεται ως κομβική 

χωροταξικά επιλογή, η μεταφορά της από το οχυρωμένο φρούριο της 

Αγίας Μαύρας, στη σημερινή της θέση, στην πεδιάδα της Αμαξικής. Η 

απόφαση για τη μεταφορά της πρωτεύουσας πάρθηκε το 1684 από 

τον Ενετό στρατηγό Μοροζίνι, παρά τις ανθυγιεινές συνθήκες που 

επικρατούσαν στην περιοχή (ελώδη εδάφη). Η ενετική διοίκηση 

οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση όχι μόνο για λόγους αμυντικούς, 

αλλά κυρίως με στόχο τον ευκολότερο έλεγχο των κατοίκων, οι οποίοι 

αναγκάζονται σταδιακά να εγκαταλείψουν την ενασχόλησή τους με το 

εμπόριο και τη ναυτιλία και να στραφούν κατά κύριο λόγο στη 

γεωργία και την αλιεία. Την ίδια περίοδο εξάλλου φυτεύεται στην 

πεδιάδα της Αμαξικής, ο ελαιώνας που σώζεται σε μεγάλη έκταση έως 

σήμερα, παρά τις μεταγενέστερες αλλοιώσεις που έχει υποστεί.  

Έκτοτε διαμορφώνεται το ιστορικό κέντρο της πόλης με κεντρικό 

άξονα οργάνωσης το σημερινό δρόμο της αγοράς, που διασχίζει τον 

πυκνό πολεοδομικό ιστό με κατεύθυνση Βορρά Νότου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντελείται έτσι η μετάβαση από τη σαφώς οριοθετημένη χωρική 

ενότητα του φρουρίου, στην ανοιχτή πόλη που ορίζεται από  φυσικά 

στοιχεία, το υδάτινο όριο της λιμνοθάλασσας και το πράσινο της 

αγροτικής γης του Ελαιώνα, σε μια σαφή διαφοροποίηση των 

σχέσεων πόλης-υπαίθρου.  

Ο πεζόδρομος της αγοράς, αποτελεί προέκταση του οδικού άξονα της 

Αμαξικής, από τον οποίο πραγματοποιείται η είσοδος στο νησί, και 

ακολουθεί τη χάραξη του παλαιού υδραγωγείου, που 

κατασκευάστηκε επί Τουρκοκρατίας για την ύδρευση του Φρουρίου 

της Αγίας Μαύρας.  

Η πρώτη επέκταση του ιστορικού κέντρου πραγματοποιήθηκε μετά 

τον μεγάλο σεισμό του 1948 και περιλαμβάνει τις συνοικίες της 

Νεάπολης και του Μπέη, στις οποίες η πυκνότητα των κατασκευών 

και η αναλογία των υπαιθρίων χώρων, διαφοροποιείται αισθητά σε 

σχέση με την πυκνή οργάνωση του κέντρου. 

Η δεύτερη επέκταση της πόλης πραγματοποιείται το 1989 με την 

έγκριση και δημοσίευση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της 

πόλης, σύμφωνα με το οποίο εντάσσονται στα θεσμοθετημένα όριά 

της, πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες εκτάσεις.  
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             Εικόνα 16. Η παραδοσιακή σχέση της πόλης με την ύπαιθρο _ οι επιμέρους φάσεις πολεοδομικής εξέλιξης 
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Β.2. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο  
 

Το Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 405 Δ/16.06.1989), αναδημοσιεύτηκε το 1993 (ΦΕΚ 838 

Δ/27.10.1993) , και τροποποιήθηκε  τελευταία φορά το 1997  ( ΦΕΚ 

678 Δ/01.08.1997), ενώ η  Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης 

Αναθεώρησης (Π.Μ.Ε.Α.) Λευκάδα-Νυδρί ξεκίνησε το 1984. Η 

πολεοδομική μελέτη σε ότι αφορά την πόλη της Λευκάδας 

ολοκληρώθηκε το 1990 (Φεκ 517/Δ/  21.09.1990). Το 1990 επίσης, 

έγινε αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 

περιοχής του δήμου Λευκάδας, ένταξη στο σχέδιο προϋφιστάμενου 

οικισμού του 1923 οικισμού του ίδιου δήμου και καθορισμός όρων 

και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 95 Δ/05.02.1992 και ΦΕΚ 581 

Δ/16.06.1992 για διορθώσεις σφαλμάτων) (Ζαβιτσάνου, 2008) 

Σε ότι αφορά τις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση καθορίζεται στη 

βάση του Π.Δ./24-05-1985 (Φεκ 270/Δ/1985) με τις ισχύουσες 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης, από τις προβλεπόμενες 

δράσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης 

κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής: 

• Η δημιουργία λιμανιού και μαρίνας νότια της πόλη.  

Τα έργα έχουν υλοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι  μαρίνα της Λευκάδας, 

ολοκληρώθηκε το 2002, και αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες 

μαρίνες της χώρας με 620 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ οι συνολικές 

εγκαταστάσεις και υποδομές του έργου  καταλαμβάνουν έκταση 

70000 τ.μ. (ΕΠ Δήμου Λευκάδας 2012- 2014) 

• Η διαμόρφωση βιοτεχνικού πάρκου σε συνδυασμό με πάρκο 

υψηλού πρασίνου νοτιοανατολικά της πόλης, σε εκτός του 

πολεοδομικού σχεδίου περιοχή, που γειτνιάζει με την προτεινόμενη 

μαρίνα. Η δράση δεν έχει υλοποιηθεί. 

 

 

 

 

 

• Η χωροθέτηση υπεραστικού σταθμού λεωφορείων (ΚΤΕΛ) , 

όπως επίσης  του Νέου Διοικητηρίου στο ΝΑ τμήμα της πόλης.  

Οι κατασκευές έχουν ολοκληρωθεί. Επισημαίνονται οι μεγάλης 

κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της πόλης, 

απέναντι από τη μαρίνα του νησιού, και  η συγκέντρωση του συνόλου 

σχεδόν των διοικητικών υπηρεσιών στην περιοχή. 

• Η λήψη μέτρων για την προστασία περιβάλλοντος και η 

διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου. Μεταξύ των 

βασικών παρεμβάσεων αναφέρεται η προστασία και ανάδειξη του 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της Γύρας της περιοχής Αγίου  

Ιωάννη και του ελαιώνα της πόλης. Επίσης, η ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων σε εκτός πολεοδομικού σχεδίου περιοχές, γύρω από 

τη Λιμνοθάλασσα Παλιώνης και προς την παραλία Αγίου Ιωάννη, 

παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την προστασία τους, μέσω ειδικών 

μελετών. 

Σε ότι αφορά τη λήψη μέτρων προστασίας επισημαίνεται η θέσπιση   

Ζ. Ο. Ε. σε τμήμα της περιοχής της Γύρας, με στόχο τον περιορισμό των 

αλλοιώσεων. Επιπλέον περιορισμός στην περιοχή Αγίου Ιωάννη που 

δεν εντάσσεται στη Ζ.Ο.Ε. η τήρηση απόστασης 200μ από την 

παραλία.(Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Λευκάδας) 

• Η οριστική ζεύξη της Λευκάδας με γέφυρα που θα 

χωροθετηθεί νότια της πόλης και θα εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί.  Το 

έργο είναι προς υλοποίηση. Εκτενής αναφορά στην προβλεπόμενη 

κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο 

της μελέτης.  

 

 

 



Ε.Μ.Π.      ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 20 

 

Εικόνα 17. Απόσπασμα του Γ.Π.Σ. της Λευκάδας _  Πηγή: Φεκ 405/Δ/1989 

 

Σε ότι αφορά την Π.Μ.Ε.Α. παρατίθενται τα εξής αποσπάσματα, που 

καθιστούν σαφείς τις επικρατούσες συνθήκες, κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός της επέκτασης.  

«Η πρωτεύουσα του νομού δε μπόρεσε λόγω του μικρού μεγέθους της 

να διαμεσολαβήσει στη μεταναστευτική ροή από την ύπαιθρο προς τα 

αστικά κέντρα και το εξωτερικό, συγκρατώντας κάποιο μέρος του 

πληθυσμού»  (Παπαδόπουλος κλπ, 1984) 

 

 

 

 

« Η περί τον αστικό χώρο αγροτική γη παρουσίαζε τα τυπικά 

γνωρίσματα της προς οικοπεδοποίηση περιαστικής γης. Τάσεις 

κατάτμησης, έντονες αυξητικές τάσεις στις ήδη υψηλές αξίες γης, 

σχετική κινητικότητα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς» (Παπαδόπουλος 

κλπ, 1984) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η σταδιακή στροφή των 

κατοίκων εκτός του ιστορικού κέντρου σχετιζόταν άμεσα με τη 

στενότητα του χώρου στο εσωτερικό του πυκνοδομημένου ιστού και 

τις ελλιπείς υποδομές (αποχέτευση) που σε συνδυασμό τα αυξημένα 

επίπεδα υγρασίας , διαμόρφωναν επιβαρυμένες συνθήκες διαβίωσης.  

«Ο τουρισμός σαν τομέας απασχόλησης άρχισε να αναπτύσσεται 

τελευταία. Ο νομός διαθέτει σημαντικούς τουριστικούς πόρους, που 

πολλοί από αυτούς είναι αναξιοποίητοι. Το δίκτυο τουριστικής 

υποδομής υπολείπεται σοβαρά των υπολοίπων Ιόνιων νησιών κι η 

μελλοντική ανάπτυξή του στηρίζει τη μόνη ορατή προοπτική σχετικής 

ανάπτυξης του νησιού. Έτσι η τουριστική προοπτική βρίσκεται στο 

επίκεντρο  κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας» (Παπαδόπουλος κλπ, 

1984) 

«…(στη βάση των προβλεπόμενων οδικών αξόνων της Δυτικής 

Ελλάδας) ξεπερνιέται κατά πολύ η λογική της σημερινής επικοινωνίας 

του νησιού με τη Δυτική Ελλάδα, μέσα από το σημερινό σχήμα «δια 

της πόλης», ή κάποιο παρόμοιο «παρά τη πόλη» (Παπαδόπουλος κλπ, 

1984) 

Τέλος, σημειώνεται ότι στα πλαίσια της μελέτης δεν προσδιορίζεται η 

θέση της μελλοντικής ζεύξης. Ο συνολικότερος σχεδιασμός όμως, (με 

τον ακριβή προσδιορισμό χωροθέτησης της μαρίνας, των Κτελ κ.α.), 

διαμορφώνει τις τάσεις δημιουργίας ενός νέου αναπτυξιακού πόλου 

στα νότια της πόλης, στη βάσει της αντίστοιχης κατεύθυνσης του 

Γ.Π.Σ., και προετοιμάζει το έδαφος για τη σημερινή τοποθέτηση της 

νέας εισόδου στο νησί, όπως αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.3. 

της εργασίας.  
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Η ισχύουσα νομοθεσία, όπως αναλύθηκε παραπάνω, σε συνδυασμό 

με τις εκάστοτε κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες διαμόρφωσαν το 

ευρύτερο πλαίσιο,  ανάπτυξης της πρωτεύουσας του νησιού από τη 

δεκαετία του ’90 και μετά. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σημερινής 

εικόνας του πολεοδομικού ιστού, αποτελεί η επέκταση των 

δομημένων επιφανειών σε περιαστικές εκτάσεις, εκτός των περιοχών 

του Γ.Π.Σ.  

Στο σημείο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, 

ενώ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πόλης εκπονήθηκε το 1989 για 

να καλύπτει τις ανάγκες οικιστικού κέντρου 19500 κατοίκων  

(επισημαίνεται ότι το 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης έφτασε 

τους 8.673 κατοίκους), το φαινόμενο διάχυσης της πρωτεύουσας, με 

τη μορφή δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, εκδηλώθηκε στο 

πέρασμα των χρόνων με  ιδιαίτερη ένταση.  

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου επισημαίνονται τα 

εξής:  

• Η παρότρυνση για στροφή των κατοίκων του ιστορικού 

κέντρου αλλά και των μικρότερων οικισμών της υπαίθρου, προς τις 

επεκτάσεις της πρωτεύουσας αποτελεί σαφή κατεύθυνση του Γ.Π.Σ., 

που ενισχύεται από τη διαμόρφωση ζωνών ειδικών κινήτρων και 

κοινωνικών κινήτρων σε τμήματα, αλλά και σε ολόκληρη την 

επέκταση αντίστοιχα. Με την έγκριση του Γ.Π.Σ. και της αντίστοιχης 

πολεοδομικής μελέτης, ξεκίνησε μια περίοδος έντονης οικοδομικής 

δραστηριότητας εντός των επεκτάσεων, που αφορούσε την 

κατασκευή μονοκατοικιών και κυρίως συγκροτημάτων κατοικίας, τα 

οποία απευθύνονταν τόσο σε μόνιμους κατοίκους όσο και σε 

παραθεριστές.  Συνεπώς  ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης δεν 

αποτελεί ποσό ευθέως ανάλογο των οικοδομικού όγκου, αφού ένα 

μέρος των οικοδομημάτων αναφέρεται σε περιοδική χρήση από 

τουρίστες. Σημαντικό δεδομένο ερμηνείας της τάσης για δόμηση στον 

εξωαστικό χώρο, τόσο πριν όσο και μετά το σταδιακό κορεσμό των 

επεκτάσεων, είναι η λογική κατοίκησης εκτός του ιστορικού κέντρου 

της πόλης, που παγιώθηκε σταδιακά ως βέλτιστη από άποψη 

ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες αξίες γης των 

αγροτικών εκτάσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες των περιοχών εντός 

σχεδίου. Επισημαίνεται τέλος, ότι ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων της 

πόλης κυρίως, αλλά και της υπαίθρου, ήταν παράλληλα ήδη 

ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας της 

Αμαξικής συμπεριλαμβανομένου και του Ελαιώνα. Συνεπώς, στην 

περίπτωση αυτή η ανοικοδόμηση εκτός των ορίων της πόλης κόστιζε 

ακόμη λιγότερο αφού αφορούσε μόνο τη διαδικασία κατασκευής των 

κτισμάτων και όχι την εξασφάλιση ιδιοκτησίας της γης.  

• Η ανάπτυξη του τουρισμού λειτούργησε και λειτουργεί ως 

έμμεσος παράγοντας ενίσχυσης του φαινομένου. Η στροφή της 

τοπικής οικονομίας στην τουριστική δραστηριότητα διατυπώνεται 

σαφώς στις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. του 1989 και της αντίστοιχης 

πολεοδομικής μελέτης. Έκτοτε, σε συνδυασμό με τη συνολικότερη 

έμφαση που δίδεται στον τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού, ξεκινά η τουριστική 

ανάπτυξη του νησιού, με αποτέλεσμα στις μέρες μας ο τουρισμός και 

οι συναφείς με αυτόν δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, να 

αποτελούν βασικό οικονομικό πόρο του τόπου. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα του  Ετήσιου ΕΠ Δήμου Λευκάδας  για το 2014, το ποσοστό 

του ενεργού πληθυσμού που απασχολείται στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής φτάνει το 52,50%, ενώ ακολουθεί το δευτερογενής 

τομέας με ποσοστό 34,20% και ο πρωτογενής με 13,30% (Πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε. 2013). Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι:  

«Διαχρονικά, παρατηρείται μια στροφή της τοπικής οικονομίας 

προς τον τριτογενή τομέα, αφού έχει αυξηθεί σημαντικά η 

συμμετοχή του τομέα αυτού στο συνολικό ΑΕΠ του Νομού, ενώ 

έχει μειωθεί η συμμετοχή των άλλων δύο τομέων της 

οικονομίας…. με τον τουρισμό να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

παραγωγή του τοπικού εισοδήματος»  
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Η τουριστική ανάπτυξη δημιούργησε επιπλέον ζήτηση για την 

κατασκευή καταλυμάτων. Ο ορισμός της παραλιακής ζώνης στην 

περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όπως επίσης στο νότιο όριο της 

Λιμνοθάλασσας της Παλιώνης, σε εκτός σχεδίου περιοχές, ως ζώνες 

τουρισμού και αναψυχής, ευνόησε τη δόμηση καταλυμάτων σε αυτές, 

η οποία σταδιακά επεκτάθηκε και στο εσωτερικό του Ελαιώνα, που 

αποτελεί χωρική συνέχειά τους.   Ειδικότερα στην περιοχή του 

ελαιώνα, η χαμηλότερη αξία της αγροτικής γης όπως επίσης το 

γεγονός ότι πολλοί ντόπιοι ήταν ήδη ιδιοκτήτες αυτής, (στοιχεία που  

όπως προαναφέρθηκε αποτελούν σημαντικό δεδομένο ενίσχυσης της 

εξωαστικής δόμησης), σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και 

τη μικρή απόσταση από τις παραλίες κυρίως του Αγίου Ιωάννη, αλλά 

και της Γύρας,  κατέστησαν την περιοχή εξαιρετικά δημοφιλή, σε 

σχέση με τη ανοικοδόμηση καταλυμάτων, που λειτουργούν είτε ως 

αποκλειστική είτε, συχνότερα, ως συμπληρωματική οικονομική 

δραστηριότητα των ιδιοκτητών τους.  

• Πέραν της θεσμοθετημένης ΖΟΕ ΦΕΚ (1096/18-12-97) σε 

τμήμα της περιοχής της Γύρας, όπως επίσης της καθορισμένης ζώνης 

απολύτου προστασίας Α’ του Κάστρου της Αγίας Μαύρας (ΦΕΚ 

1146/Β/15-9-2000 και ΦΕΚ 1061/Β/27-7-2005),  δεν υφίσταται 

κάποιος επιπλέον περιορισμός που να αποτρέπει την εκτός σχεδίου 

δόμηση στα όρια της πόλης, προστατεύοντας την ευρύτερη περιοχή, η 

οποία χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

συμπεριλαμβανομένου και του ελαιώνα (ΦΕΚ 865/Β/7-9-1974 και 

ΦΕΚ 77/Β/22-2-1982). 

Σε ότι αφορά την περιοχή του Ελαιώνα, παρά το ότι παλαιότερα είχε 

χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η δόμηση 

διευκολύνθηκε και συνεχίζει να επιτρέπεται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες παρεκκλίσεις. Πρακτικά, σύμφωνα με το Τμήμα 

Πολεοδομίας Δήμου Λευκάδας, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την 

εκτός σχεδίου δόμηση.  

Από την άλλη, το νοτιοανατολικό τμήμα των ορίων της πόλης, που 

βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 679/Β/2-9-

1993), δεν εμπίπτει σε καθορισμένες ζώνες Α’ και Β’ προστασίας. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η 

ανοικοδόμηση περιμετρικά των ορίων της πόλης, υπάγεται στις 

ισχύουσες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση. Αξίζει να 

σημειωθούν τέλος οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία στις εκτός σχεδίου περιοχές, αφενός σε σχέση με την 

κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και αφετέρου στην περίπτωση 

δόμησης κατά μήκος οδικών αξόνων . 

Όλα τα παραπάνω εκφράζονται εμφανώς, όπως αναλύεται στη 

συνέχεια, στο χωρικό αποτύπωμα της διαχεόμενης πόλης, που 

συνιστά τη σημερινή εικόνα της πεδιάδας της Αμαξικής.  

 

 
Εικόνα 18. Η διαχεόμενη πόλη στην πεδιάδα της Αμαξικής  _ Πηγή: Google Earth 
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Β.3. Η αστική διάχυση της σύγχρονης πόλης 

 

Ακολουθεί συνοπτική καταγραφή των γενικών χαρακτηριστικών της 

αστικής διάχυσης της πόλης της Λευκάδας, ως προς τη μορφή με την 

οποία εκφράζεται χωρικά, τις χρήσεις γης που περιλαμβάνει και τις 

επιμέρους πυκνότητες που διαμορφώνονται σε σχέση με το οικιστικό 

δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη μορφή της διάχυσης, πρόκειται 

για εκτός σχεδίου δόμηση
11

που αναπτύσσεται γραμμικά, παρόδια 

αλλά και παράκτια, όπως επίσης διάσπαρτα στις εκτάσεις της 

ενδοχώρας, με αποτέλεσμα τη μετατροπή ολόκληρης της πεδινής 

έκτασης που μεσολαβεί μεταξύ των ορίων του σχεδίου της πόλης και 

του ορεινού όγκου, σε ενιαία αραιοδομημένη επιφάνεια, χωρίς 

συνοχή. Στην προαναφερθείσα έκταση δε, λόγω των ελλιπών 

υποδομών του οδικού δικτύου (στενότητα αξόνων, αδιέξοδα, 

χωματόδρομοι) και του σημαντικού αριθμού των διάσπαρτα 

ανεγειρόμενων κατασκευών στο εσωτερικό της, δημιουργείται η  

αίσθηση του «ημιτελούς», ενώ επισημαίνεται ότι τα «αποσπάσματα» 

αυτά, όντας χωρικά ασύνδετα, διαμορφώνουν μη ελκυστική εικόνα, 

τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους μόνιμους κατοίκους του 

νησιού. 

                                                 
11

 Η αυθαίρετη δόμηση στον ελλαδικό χώρο αποτελεί παράλληλο κλάδο της 

οικοδομικής δραστηριότητας που δεν καταγράφεται επίσημα και συνεπώς δε 

μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ποσοτικό δεδομένο στα πλαίσια της  εργασίας. 

 
Εικόνα 19. Η μορφή της διάχυσης στο χώρο 
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Οι χρήσεις που κυριαρχούν είναι τα τουριστικά καταλύματα και η 

κατοικία, κυρίως Α και σπανιότερα Β, ενώ εμπόριο συναντά κανείς 

κατά κανόνα στην περίπτωση της παρόδιας δόμησης.  

Επισημαίνονται ακόμη: 

• Η συνεχόμενη μετατροπή της αγροτικής γης του ελαιώνα, που 

σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΙΝ και του Γ.Π.Σ. 

της Λευκάδας, αποτελεί αξιόλογο τοπίο προς ανάδειξη, σε δομημένη 

έκταση.  Το γεγονός έρχεται επίσης σε αντίθεση με την κατεύθυνση 

των υπερκείμενων πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού για αποφυγή 

της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού
12

, αφού στην περίπτωση αυτή 

αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, που θα μπορούσε με τα 

κατάλληλα κίνητρα να δώσει εκ νέου ώθηση στην αναδιάρθρωση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα του νησιού, 

κατασπαταλάται.  

• Η παράκτια εκτός σχεδίου δόμηση, που αφορά κατά κύριο 

λόγω τουριστικά καταλύματα, ενίοτε αρκετά μεγάλης κλίμακας, 

βρίσκεται στο όριο θεσμοθετημένα προστατευόμενων περιοχών, 

θέτοντας σε κίνδυνο ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα, αφού η 

δόμηση σε αυτές τις περιοχές, πέραν της όχλησης και της οπτικής 

αισθητικής επιβάρυνσης,  συνεπάγεται συνεχόμενη και αυξανόμενη 

χρήση του αυτοκινήτου τους θερινούς μήνες, όπως επίσης την ανάγκη 

διαχείρισης των λυμάτων, με δεδομένο ότι το αποχετευτικό δίκτυο 

της πόλης καλύπτει μόνο την εντός σχεδίου περιοχή.   

Σε ότι αφορά τις επιμέρους πυκνότητες της διάχυσης των δομημένων 

επιφανειών, σχετίζονται άμεσα με το οικιστικό δίκτυο της ευρύτερης 

περιοχής, όπως επίσης με το οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, 

                                                 
12

 Επισηµαίνεται ότι, µεταξύ άλλων, η ελαιουργία και η οινοποίηση αποτελούν 

ακόµη ενεργές δραστηριότητες στον τόπο, ενώ σύµφωνα µε την ισχύουσα 

κατανοµή της απασχόλησης στους επιµέρους τοµείς παραγωγής (ΕΛ.ΣΤΑΤ 

2013, βλ. σελ. 21 της εργασίας), παρά το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης στον 

πρωτογενή τοµέα, ο στόχος αποφυγής µελλοντικής µονοκαλλιέργειας του 

τουρισµού δεν είναι ανέφικτος.  

περιφερειακοί οικισμοί της πόλης, Φρύνι, Απόλπαινα και Καλλιγόνι, 

θα μπορούσε να πει κανείς, ότι λειτουργούν ως «προάστια της 

πρωτεύουσας», αφού οι κάτοικοι αυτών στην πλειοψηφία τους  

εργάζονται στην πόλη και εξυπηρετούνται καθημερινά από το 

λειτουργικό της κέντρο, ενώ με δεδομένη τη  μικρή απόσταση, οι 

μετακινήσεις γίνονται πολλές φορές την ίδια μέρα, σε απόλυτη 

εξάρτηση από το Ι.Χ. Η τάση επέκτασης γύρω από αυτούς του 

οικισμούς με κατεύθυνση κυρίως προς την πόλη, όπως επίσης η τάση 

επέκτασης της ίδιας της πόλης προς της ύπαιθρο, πιέζει αμφίδρομα 

την ενδιάμεση πεδινή περιοχή, στην οποία εντοπίζεται το φαινόμενο 

τις διάχυσης. Με δεδομένα τα παραπάνω, μεγαλύτερες πυκνότητες 

διάχυσης εντοπίζονται στις παρυφές των οικιστικών ενοτήτων, όπως 

επίσης στις παρειές των οδικών αξόνων που τις συνδέουν. 

 

Πίνακας 2. Συσχετισμός  των επικρατούντων χρήσεων με την αντίστοιχη     

επικρατούσα μορφή της  διάχυσης 
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Διαμορφώνεται έτσι μεταξύ των θεσμοθετημένων ορίων της πόλης 

και του φυσικού ορίου του αναγλύφου της ευρύτερης περιοχής, μια 

«κρίσιμη ζώνη» που αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά του «μη 

ορίου» της πόλης, όπως αυτό αναλύθηκε στο κεφ. Α.3 της εργασίας. 

Πρόκειται μια ενδιάμεση πεδινή έκταση, στην οποία λόγω της 

επιπεδότητας του τοπίου ευνοείται η οικιστική ανάπτυξη, με 

αποτέλεσμα να  πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από την διάσπαρτη 

εξάπλωση του οικοδομικού όγκου. Βάσει των πιέσεων και των τάσεων 

που περιγράφηκαν παραπάνω, η περιοχή θα μπορούσε να πει κανείς 

ότι τείνει μελλοντικά να καλυφθεί, ενοποιώντας τη σημερινή 

πρωτεύουσα με  τα δορυφορικά οικιστικά σύνολα.  

Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός τω 

προαναφερθέντων οικισμών εντός του νησιού, αντίστοιχη λειτουργική 

συσχέτιση με την πόλη, έχουν  και οι οικισμοί, Πλαγιά, Άγιος Νικόλας, 

και Περατιά, της Ακαρνανίας, λόγω της εγγύτητας τους σε αυτήν. Έτσι, 

εκτός της κρίσιμης ζώνης στην πεδιάδα της Αμαξικής, σε μια 

συνολικότερη προσέγγιση του θέματος ( που ξεφεύγει από τα όρια 

της παρούσας εργασίας)  θα έπρεπε κανείς να συμπεριλάβει και την 

ενδιάμεση έκταση των λιμνοθαλασσών, ως περιοχή που επιβαρύνεται 

εξίσου αλλά με διαφορετικούς μηχανισμούς,  από το ευρύτερο χωρικό 

πλέγμα που διαμορφώνεται μεταξύ της πρωτεύουσας και των 

οικιστικών συνόλων που την τροφοδοτούν. 

 

 

 

 
Εικόνα 20. Διαγραμματική απεικόνιση της κρίσιμης ζώνης και των αντίστοιχων 

πιέσεων από τα επιμέρους οικιστικά σύνολα της περιοχής.
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        Εικόνα 21. Συσχετισμός της κρίσιμης ζώνης με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τα υφιστάμενα οικιστικά σύνολο
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Β.4. Η προοπτική της υποθαλάσσιας ζεύξης και οι αντίστοιχοι μετασχηματισμοί των χώρου 
 

Εικόνα 22. Η χωροθέτηση της προτεινόμενης υποθαλάσσιας ζεύξης και των αντίστοιχων  συμπληρωματικών  έργων _ Πηγή: ΕΠ Δήμου Λευκάδας 2012- 2014, Ιδία επεξεργασία
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Η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας αποτελεί έργο που προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς σύμβασης παραχώρησης, ενώ 

φορέας υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ 

Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού 

(ΕΥΔΕ / Μ-Κ- Ε.Π.Α. & ΙΟ).  Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου 

Υποδομών η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί  για το 

Μάιο του 2014, ενώ η υλοποίησή του θεωρείται μια από τις βασικές 

υποδομές που πρόκειται να αποδοθούν στο νησί, με απώτερο στόχο 

κυρίως την κυκλοφοριακή του αποσυμφόρηση και την τουριστική του 

ανάπτυξη. 

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει:  

o Την κατασκευή οδικού τμήματος συνολικού μήκους 3 χλμ. 

περίπου (συμπεριλαμβανομένης της υποθαλάσσιας σήραγγας). Η 

αφετηρία θα βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού 42 (Αμφιλοχία-Λευκάδα) 

νοτιοανατολικά του Κάστρου της Αγ. Μαύρας και το πέρας θα 

βρίσκεται στον περιφερειακό δακτύλιο της πόλης της Λευκάδας. 

o Την κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον 

υφιστάμενο Δίαυλο Λευκάδας, με τα απαραίτητα τεχνικά έργα 

εισόδου και εξόδου, συνολικού μήκους 1,1 χλμ. περίπου, ώστε να 

είναι δυνατή η απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από τον Δίαυλο και 

η ταυτόχρονη είσοδος/έξοδος των οχημάτων στο νησί της Λευκάδας, 

καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων οδικών συνδέσεων με το 

υφιστάμενο δίκτυο, 

o Τη διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας, στο τμήμα από το 

τεχνικό έργο της υποθαλάσσιας σήραγγας μέχρι το κάστρο Αγ. 

Μαύρας. 

o Την κατασκευή Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) σκαφών 

μεγάλου μήκους στην περιοχή του Διαύλου, βορειοανατολικά του 

υφιστάμενου και υπό λειτουργία τουριστικού λιμένα σκαφών 

αναψυχής Λευκάδας, εφόσον ενταχθούν στο έργο παραχώρησης. 

Πηγή:ypodomes.com  

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοτικού 

συμβουλίου Λευκάδας προβλέπεται επίσης διαμόρφωση θέσης 

πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου στη θέση «Καρνάγιο».
13  

Η μεταφορά της εισόδου του νησιού στα νότια της πρωτεύουσας με 

την ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας σήραγγας αναμένεται να 

προκαλέσει μετασχηματισμούς που θα μεταβάλλουν τις επικρατούσες 

χωρικές σχέσεις.  

Επιχειρώντας μια κριτική προσέγγιση των προοπτικών αλλά και των 

κινδύνων που ενδέχεται να συνεπάγεται η χωροθέτηση του έργου 

στην περιοχή, αναφέρουμε τα εξής: 

• Η κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης πρόκειται να  

αποφορτίσει την πόλη από το κυκλοφοριακό πρόβλημα που γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητό τους καλοκαιρινούς μήνες, ταλαιπωρώντας τόσο 

του μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Επιπλέον 

απαλλάσσει την περιοχή των λιμνοθαλασσών από την κίνηση των Ι.Χ. 

και συγκεκριμένα των βαρέων οχημάτων, που σήμερα, προκειμένου 

να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του κέντρου της πόλης, 

υποχρεούνται σε περιφερειακή κίνηση, μέσω της οδού της Γύρας, 

συμβάλλοντας στη ρύπανση των προστατευόμενων περιοχών. 

• Μέσω του έργου, η επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση του 

νησιού με το κεντρικό οδικό δίκτυο της χώρας και τις βασικές 

αρτηρίες του Δυτικού Αναπτυξιακού Άξονα (ΓΠΧΣΑΑ, 2008)  στον 

οποίο ανήκει. Διευκόλυνση και βελτίωση της προσβασιμότητας, 

συνεπάγεται αύξηση της τουριστικής κίνησης, συνεπώς προώθηση της 

τουριστικής και κατ’ επέκταση οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.  

• Τα έργα διάνοιξης το Διαύλου, όπως επίσης κατασκευής 

συμπληρωματικών λιμενικών εγκαταστάσεων, που συνοδεύουν τη 

μελέτη της υποθαλάσσιας σήραγγας, διαμορφώνουν τις συνθήκες 

ανάδειξης της πόλης, σε θαλάσσιο προορισμό υπερτοπικής σημασίας, 

                                                 
13

 Δελτίο Τύπου Δήμου Λευκάδας,  

Πηγή: http://www.kolivas.de/archives/183244 
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ενώ δημιουργούν σε συνδυασμό με την υφιστάμενη μαρίνα τις 

προϋποθέσεις, για προσέλκυση νέων ομάδων τουριστών, που 

φτάνουν στο νησί από τη θάλασσα, και διαχέονται στην πόλη πεζοί, 

επισκεπτόμενοι τον τόπο. 

Από την άλλη: 

• Αποτελεί μη αναστρέψιμη επέμβαση στο χώρο, ενώ πρόκειται 

για μεγάλο τεχνητό έργο που έρχεται να χωροθετηθεί εντός των 

προστατευόμενων φυσικών περιοχών του Δικτύου Ναtura, συνεπώς 

ενδέχεται τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του όσο και μετά την 

ολοκλήρωσή του, να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 

ισορροπία των αντίστοιχων φυσικών οικοσυστημάτων. 

• τα λιμενικά έργα που συνοδεύουν τη μελέτη με την προοπτική 

προσέλκυσης μεγαλύτερου μεγέθους σκαφών αναψυχής, όπως 

επίσης την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας, κρίνονται εκτός της 

κλίμακας του τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη την επιπεδότητα της 

περιοχής, ενώ ενδέχεται να είναι και εκτός της αντοχής των 

οικοσυστημάτων της. Επισηµαίνεται ακόµη ότι η Λευκάδα δεν 

ανήκει στις περιοχές προτεραιότητας για την ανάπτυξη 

τουρισµού κρουαζιέρας, σύµφωνα µε το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού 

(2013). Κρίνεται λοιπόν, ότι η φέρουσα ικανότητα του τόπου, σε 

σχέση, τόσο με ποσοτικά, όσο και με ποιοτικά δεδομένα της 

ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του, δε λαμβάνεται υπόψη ως συνιστώσα 

σχεδιασμού, με αποτέλεσμα, να τίθεται σε κίνδυνο η ταυτότητά του, 

ως βασικός αναπτυξιακός μοχλός και μέσο ανάδειξης των συγκριτικών 

του πλεονεκτημάτων. 

• Η  αύξηση της τουριστικής κίνησης μέσω της διευκόλυνσης 

που θα παρέχει η ζεύξη, παρά τη θετική συμβολή της στην οικονομία 

του τόπου σε ένα πρώτο επίπεδο θεώρησης,  με δεδομένη την 

ταυτόχρονη έλλειψη νομοθετικών, πολεοδομικών ρυθμίσεων και 

ειδικών μελετών για τις επιμέρους περιοχές, θα σημάνει αύξηση της 

εκτός σχεδίου δόμησης και ενίσχυση το φαινομένου της αστικής 

διάχυσης, τόσο περιμετρικά της πόλης όσο και στο παράκτιο 

ανατολικό χώρο. (Επισημαίνεται ότι η νέα θέση της εισόδου 

τροφοδοτεί απευθείας την κυκλοφορία, το περιφερειακού οδικού 

άξονα του νησιού, που στο μεγαλύτερο μέρος του αναπτύσσεται 

παράλληλα με την ακτογραμμή και σε μικρή απόσταση από αυτήν.) 

Θα ευνοηθεί με τον τρόπο αυτό η επέκταση της δόμησης, στις ήδη 

επιβαρυμένες περιοχές της περιαστικής ζώνης και των ανατολικών 

ακτών, με αποτέλεσμα την περεταίρω υποβάθμισή τους.  

• Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του χώρου στο σημείο εξόδου 

της υποθαλάσσιας ζεύξης, σημειώνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να 

διαφαίνεται η δημιουργία ενός νέου κέντρου της πόλης, με τη 

συγκέντρωση Υπηρεσιών και Εμπορίου (Δημόσιες υπηρεσίες, 

εμπορικά κέντρα, κ.τ.λ.), σε νεόδμητα κτίσματα και λυόμενες 

κατασκευές μεγάλης κλίμακας,, ανάλογες αυτών που συναντώνται και 

στους λοιπούς οδικούς άξονες του αστικού ιστού, στα σημεία εξόδου 

προς την ύπαιθρο. Με την έναρξη των εργασιών της σήραγγας, 

αναμένεται άνοδος των αξιών γης της περιοχής και εκ νέου ενίσχυση 

της εκτός σχεδίου (αν όχι και της αυθαίρετης) δόμησης, που τείνει 

ήδη να ενοποιήσει το νοτιοανατολικό άκρο της πόλης με τον οικισμό 

του Καλλιγονίου. Η παραπάνω εικόνα θα αποτελεί μελλοντικά την 

πρώτη εντύπωση για στον επισκέπτη που θα εξέρχεται από τη 

σήραγγα, εισάγοντάς τον σε ένα ουδέτερο αστικοποιημένο 

περιβάλλον, που δε θα διαφέρει σε τίποτα από αντίστοιχες εισόδους 

οικιστικών κέντρων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το γεγονός δε συνάδει 

με την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στον οποίο στοχεύει ο 

τόπος, αφού ουσιαστικά παρακάμπτει τις ιδιαιτερότητες της 

φυσιογνωμίας του. Τέλος, σημειώνεται  ότι η μετατόπιση του κέντρου 

βάρους των λειτουργιών σε αυτήν την περιοχή, σχετίζεται άμεσα με 

τον ενδεχόμενο κίνδυνο υποβάθμισης και εκ νέου εγκατάλειψης του 

ιστορικού κέντρου, διαμορφώνοντας συνθήκες ανταγωνισμού με την 

παραδοσιακή αγορά και την υφιστάμενη παραλιακή ζώνη αναψυχής, 

εάν δεν προβλεφθεί μέσω του σχεδιασμού η συμπληρωματικότητα 

των δυο περιοχών με στόχο τη συνύπαρξή τους. 
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• Κλείνοντας, ως επιπλέον ζήτημα θα μπορούσε να τεθεί το 

σημαντικό κόστος κατασκευής του έργου, σε σχέση με την 

προτεραιότητα που δίνεται σε αυτό, αφού το νησί υστερεί σε βασικές 

υποδομές ( όπως αυτές που σχετίζονται με τη διαχείριση λυμάτων κα 

απορριμμάτων),οι οποίες στα πλαίσια μιας μελλοντικής βιώσιμης 

ανάπτυξης και ανάδειξής του σε διεθνή τουριστικό προορισμό, 

κρίνονται αναγκαίες ως βασική προϋπόθεση και όχι ως δευτερεύον, 

υποστηρικτικό έργο.  

Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, εντοπίζονται οι αντιφατικές τάσεις 

που αναδεικνύει το ενδεχόμενο κατασκευής της υποθαλάσσιας 

ζεύξης, μέσα από τους μετασχηματισμούς του χώρου, που αυτή θα 

προκαλέσει. Αντίστοιχα συγκρουσιακές είναι οι σχέσεις που 

διαμορφώνονται μεταξύ των επιμέρους ομάδων της τοπικής 

κοινωνίας. Ενδεικτικά θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι οι 

συνθήκες ταχείας τουριστικής ανάπτυξης που εξασφαλίζονται μέσω 

του έργου, ευνοούν μεταξύ άλλων την τόνωση της οικοδομικής 

δραστηριότητας και την επιδίωξη πληρότητας των καταλυμάτων, 

επομένως οι ομάδες που εξαρτώνται οικονομικά, άμεσα και πιθανόν 

αποκλειστικά,  από τους παραπάνω τομείς τίθενται υπέρ της 

υλοποίησης. Αναδεικνύεται έτσι, η πολυπλοκότητα ανάλογων 

αποφάσεων και επιλογών του χωρικού σχεδιασμού, που καθιστά 

αναγκαία την προσέγγισή της αειφορίας ως εξισορρόπηση επιμέρους 

στόχων με δεδομένα τα επιμέρους συμφέροντα και τις εκάστοτε 

πραγματικές συνθήκες  

 

Β.5. «Όριο η μη;»,  στην περίπτωση της Λευκάδας 
 

Γενική τοποθέτηση 

Συνοψίζοντας, τα δεδομένα της ανάλυσης που προηγήθηκε, 

τεκμηριώνεται η ανάγκη περιορισμού της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης 

της πόλης, προσδιορίζοντας την αστική διάχυση ως κυρίαρχο 

παράγοντα αλλοίωσης του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της 

περιοχής μελέτης, Μεταξύ άλλων, βασικές επιπτώσεις του 

φαινομένου είναι: α)Η ταχεία κατανάλωση του φυσικού εδάφους, 

που πέραν της περιβαλλοντικής αισθητικής υποβάθμισης του χώρου, 

θα μπορούσε ως αγροτική γη να αποτελέσει πεδίο οικονομικής 

δραστηριοποίησης σε μια συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης του 

πρωτογενούς τομέα παραγωγής, και β)Η επιβάρυνση των 

προστατευόμενων οικοσυστημάτων που γειτνιάζουν με την πόλη, 

τόσο λόγω της αυξημένης χρήσης του Ι.Χ., όσο και λόγω των 

ελλείψεων στη συνεχόμενα αυξανόμενη ανάγκη υποδομών (ιδιαίτερα 

της αποχέτευσης) , λαμβάνοντας υπόψη και το υψηλό κόστος αυτών.  

Σε ότι αφορά την υποθαλάσσια ζεύξη σε σχέση με το υπό μελέτη 

θέμα, κρίνεται ότι θα μεταβάλλει τις υφιστάμενες χωρικές 

ισορροπίες, αυξάνοντας τις τάσεις διάχυσης της πόλης, Συνολικά 

λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αστική διάχυση και η 

κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης, ως παράγοντας έμμεσης 

ενίσχυσης αυτής, υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού 

αλλά και τον ποιοτικό τουρισμό που επικαλούνται, αφού 

επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του τόπου, τα 

βασικά δηλαδή πεδία διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων και 

μακροπρόθεσμης προσέλκυσης επισκεπτών. 

Στη βάση των παραπάνω, κρίνεται αναγκαία αφενός η λήψη μέτρων 

για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου και της αυθαίρετης δόμησης 

στην ευρύτερη περιοχή, και αφετέρου η εξέταση εναλλακτικών 

λύσεων, πιο ήπιας επέμβασης στο τοπίο, σε ότι αφορά τη σύνδεση το 

νησιού με την Ακαρνανία.  Ειδικά στην περίπτωση πραγματοποίησης 

της ζεύξης σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, ιδιαίτερη έμφαση θα 

πρέπει να δοθεί στην ιεράρχηση των δράσεων σε επίπεδο 

υλοποίησης, ώστε να προβλεφθούν εγκαίρως και να προληφθούν 

κατά το δυνατό οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις του έργου στο 

χώρο. Αναγκαίος κρίνεται τέλος ο συνολικότερος σχεδιασμός και 

προγραμματισμός σε ότι αφορά τη διαχείριση του χώρου, με στόχο 

την επιτυχή διευθέτηση της επιδιωκόμενης προέλκυσης μεγαλύτερου 
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αριθμού τουριστών, ώστε να μην προσβληθεί η φέρουσα ικανότητα 

του τόπου, ακυρώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα σε επίπεδο κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό, το άμεσα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της 

αυξανόμενης τουριστικής κίνησης.  

Κατευθύνσεις πρότασης  

Ως πρωτεύουσας σημασίας δράσεις για τον άμεσο περιορισμό του 

φαινομένου της αστικής διάχυσης περιμετρικά της πόλης ορίζουμε τις 

εξής: 

1. Επέκταση της θεσμοθετημένης Ζ.Ο.Ε τόσο στην περιοχή του Αγίου 

Ιωάννη όσο και στα νότια όρια της λιμνοθάλασσας, έως την πόλη,  με 

στόχο την αποφυγή περεταίρω αλλοιώσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

2. Σε ότι αφορά τον ελαιώνα, προτείνεται ο χαρακτηρισμός του ως 

προστατευόμενο αγροτικό τοπίο, σύμφωνα με την παρ. 5α , του 

άρθρου 5 του Ν 3937/2011 περί διατήρησης της βιοποικιλότητας. Στο 

εσωτερικό της προστατευόμενης περιοχής, με δεδομένη την ύπαρξη 

δομημένων επιφανειών, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 

προσδιορισμού υποπεριοχών, με κριτήρια το βαθμό της υφιστάμενης 

αλλοίωσης, την πυκνότητα της δόμησης κλπ, ώστε να διαχωριστούν 

εντός της χωρικής ενότητας προτεινόμενοι θύλακες απολύτου 

προστασίας, από τις εκτάσεις στις οποίες έχει ήδη εξαπλωθεί 

σημαντικά η οικιστική ανάπτυξη. Ο διαχωρισμός εντάσσεται σε μια 

προσπάθεια κλιμακούμενης αντιμετώπισης του ζητήματος, που θα 

προσαρμόζεται κατά το δυνατόν στα δεδομένα της υφιστάμενης 

κατάστασης. Στο εσωτερικό των θυλάκων απολύτου προστασίας , 

προτείνεται η απαγόρευση της δόμησης και αλλαγής χρήσης της 

αγροτικής γης , με στόχο τη διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα 

της περιοχής. Ως συνολικότερο μέτρο που αποσκοπεί στον περιορισμό 

της εκτός σχεδίου δόμησης εντός του ελαιώνα, θα μπορούσε να 

λειτουργήσει επίσης η αύξηση του κατώτατου ορίου κατάτμησης και 

αρτιότητας σε 10 στρέμματα.  

3. Προς την ίδια κατεύθυνση, προστασίας του ελαιώνα από την εκτός 

σχεδίου δόμηση, προτείνεται συμπληρωματικά η ενίσχυση της 

δόμησης εντός των περιφερειακών οικισμών της πόλης, με 

ενδεχόμενη παροχή σχετικών κινήτρων ή και πιθανή επέκταση των 

ορίων τους, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία και εξασφαλιστεί, κατόπιν 

σχετικής μελέτης, ότι δεν πλήττει αξιόλογα στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος περιμετρικά των οικισμών.  

4. Παροχή ειδικών κινήτρων για αποκατάσταση κτισμάτων του 

ιστορικού κέντρου, με στόχο την αναβίωσή του και την επανάχρηση 

των κενών κελυφών, στρέφοντας ξανά τους κατοίκους προς το 

εσωτερικό της πόλης.  

5. Με δεδομένα: α) την πύκνωση λειτουργιών στο νότιο τμήμα της 

πόλης εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. και β) την υφιστάμενη τάση 

πύκνωσης της εκτός σχεδίου δόμησης μεταξύ του ορίου αυτού και 

του Καλλιγονίου, προκειμένου να αποφευχθεί η άναρχη επέκταση της 

πόλης,  προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο πολεοδόμησης και 

μελλοντικής ένταξης της περιοχής ανατολικά της επαρχιακής οδού 

Λευκάδος - Νυδριού, στο σχέδιο πόλης. Η προς ένταξη περιοχή 

οριοθετείται στο νότιο άκρο της από ρέμα, τηρώντας την αναγκαία 

απόσταση από αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Το 

μέτρο στοχεύει στον έλεγχο των υφιστάμενων τάσεων εξάπλωσης του 

αστικού ιστού προς την περιοχή, που αναμένεται να γίνουν πιο 

έντονες, εφόσον υλοποιηθεί το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης.  

6. Ειδικότερα στην περίπτωση υλοποίησης της υποθαλάσσιας 

σήραγγας, οπότε η είσοδος του νησιού θα μετατοπιστεί, έμφαση  θα 

πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση της περιοχής στο σημείο εξόδου της 

γέφυρας προς της πόλη, σε ότι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις, την 

κλίμακα και τη συνοχή του χώρου, όπως επίσης τον τρόπο με τον 

οποίο ο οδικά εισερχόμενος στο νησί , θα αναγνώσει τη φυσιογνωμία 

του. Στα πλαίσια τα παρούσας εργασίας,  με δεδομένη ακόμα την 

ύπαρξη αδόμητων εκτάσεων στην περιοχή, προτείνεται η οργάνωση 

της εισόδου με την εξασφάλιση μιας ζώνης, ελάχιστου πλάτους 20 

μέτρων εκατέρωθεν της υφιστάμενης περιφερειακής αρτηρίας του 

αστικού ιστού, που θα διαμορφωθεί ως περιοχή ψηλής φύτευσης και 
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θα λειτουργήσει ως νέο όριο πόλης προς την ύπαιθρο. Η 

προτεινόμενη ζώνη ξεκινά από την προβλεπόμενη (βλ. Π.Μ.Ε.Α. και 

Γ.Π.Σ.) περιοχή ψηλού πρασίνου πλησίον του ΒΙΟΚΑ, και συνεχίζει με 

τη μορφή επιμήκους πάρκου προστατεύοντας τις περιοχές κατοικίας 

από τη ρύπανση του αυτοκινητόδρομου. Η περιμετρική αυτή πράσινη 

επιφάνεια θα διοχετεύει την κίνηση στους υφιστάμενους άξονες 

εισόδου της πόλης, οι οποίοι με τη σειρά τους τροφοδοτούν τον 

περιφερειακό δακτύλιο του ιστορικού κέντρου. Με δεδομένο το 

πλεονέκτημα της απαλλαγής του πολεοδομικού ιστού από τον 

κυκλοφοριακό φόρτο που προκαλεί η σημερινή θέση της εισόδου, 

προτείνεται η απαγόρευση του Ι.Χ. στο πυκνοδομημένο, διατηρημένο 

τμήμα, εντός του ιστορικού κέντρου, κατά προτεραιότητα τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Αναγκαία κρίνεται επίσης η πεζοδρόμηση του 

βορειοδυτικού και βορειοανατολικού τμήματος του περιφερειακού 

άξονα του ιστορικού κέντρου, με στόχο την  εκ νέου διαμόρφωση της 

παραλιακής ζώνης σε περιοχή περιπάτου και αναψυχής. Ο περίπατος 

αυτός θα συλλειτουργεί με τον υφιστάμενο πεζόδρομο της αγοράς, 

οργανώνοντας τον ιστό του παλαιότερου τμήματος της πόλης, ενώ η 

απομάκρυνση του αυτοκινήτου θα συμβάλλει σημαντικά στην 

αναβάθμιση της συνολικής εικόνας του. Επισημαίνεται ότι το δυτικό 

τμήμα του παραλιακού περιφερειακού δρόμου λειτουργεί ήδη το 

καλοκαίρι ως πεζόδρομος, ενώ το ανατολικό αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 

προβλήματα, αφού οι χρήσεις εστίασης και αναψυχής που φιλοξενεί, 

εμποδίζονται από τη συνεχόμενη, αλλά αναγκαία με τα σημερινά 

δεδομένα, ροή οχημάτων. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η 

επιπεδότητα του τοπίου καθιστά εύχρηστο το μέσο του ποδηλάτου, 

που αποτελεί βασικό μέσο κίνησης για μεγάλο αριθμό κατοίκων εντός 

των ορίων της πόλης, συνεπώς η προτεινόμενη απαγόρευση του Ι.Χ. 

θεωρείται εφικτή. Στα πλαίσια της παραπάνω ρύθμισης, οι 

αντιδιαμετρικοί, (σε σχέση με το ιστορικό κέντρο) χώροι στάθμευσης ( 

στην περιοχή της μαρίνας και του Πνευματικού κέντρου της πόλης), 

πιθανόν σε συνδυασμό με κάποιους μελλοντικούς σε υφιστάμενα 

αστικά κενά, θα παραλαμβάνουν τον όγκο των αυτοκινήτων των 

επισκεπτών του ιστορικού κέντρου. Επισημαίνεται ότι στα προς 

πεζοδρόμηση τμήματα του περιφερειακού παραλιακού άξονα, όπως 

επίσης στην παράλληλη οδό της μαρίνας η ένταξη πρασίνου θα 

συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του μικροκλίματος, ( με δεδομένα 

τα υψηλά επίπεδα υγρασίας) ενώ προβλεπόταν ήδη στο Γ.Π.Σ. του 

1989, ως διαμόρφωση περιαστικού πρασίνου που όμως δεν έχει 

υλοποιηθεί, (με εξαίρεση την πρόσφατη δενδροφύτευση σε τμήμα 

του δρόμου παράλληλα με τη μαρίνα). Στην περιφερειακή οδό του 

ιστορικού κέντρου προτείνεται η διαμόρφωση μιας δεύτερης, 

μικρότερης ζώνης αστικού πρασίνου, που θα ενσωματώνει 

υφιστάμενους τους ελευθέρους χώρους, ενισχύοντας την παρόδια 

φύτευση, ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος του δρόμου. 

Οργανώνεται έτσι το πράσινο δίκτυο της πόλης, με τη μορφή ενός 

συστήματος αλληλοτροφοδοτούμενων δακτυλίων φύτευσης, που 

διαμορφώνει παράλληλα το σενάριο της αντίστροφης (σε σχέση με τη 

σημερινή) ανακάλυψης του χώρου από τον επισκέπτη. Πιο 

συγκεκριμένα, ο εξερχόμενος από την υπόγεια σήραγγα στο 

εσωτερικό της οποίας θα έχει μηδενική αντίληψη του περιβάλλοντος 

χώρου,  οδηγείται μέσα από το πυκνό πράσινο ( στοιχείο εξίσου 

χαρακτηριστικό της ταυτότητας του νησιού ), στο υδάτινο όριο των 

λιμνοθαλασσών και του διαύλου. Η παλιά  πόλη ενισχύεται ως κέντρο 

βάρους της πρωτεύουσας, αφού ο σχεδιασμός την καθιστά 

προορισμό των περιφερειακών διαδρομών που συγκλίνουν σε αυτή, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενδυνάμωσης αλλά και ανάδειξής 

της. Τέλος, τα φυσικά στοιχεία της φύτευσης και του νερού 

αποκαθίστανται ως όρια της πόλης (βλ. Εικόνα 16), έχοντας πλέον 

επαναπροσδιορίσει τη σχέση τους με το δομημένο περιβάλλον, 

Κλείνοντας, ως βασικές προϋποθέσεις συνολικά βιώσιμης διαχείρισης 

του χώρου, επισημαίνονται ο αποτελεσματικός έλεγχος εφαρμογής 

των εκάστοτε νομοθετικών ρυθμίσεων και η σωστή ενημέρωση με 

στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων. 
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                  Εικόνα 23. Χάρτης γενικών κατευθύνσεων πρότασης _ Πηγή: Google Earth, Ιδία επεξεργασία 
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Συμπερασματικά, οι έννοιες του «υβριδικού περιβάλλοντος» και του «μη ορίου» της Ενότητας Α, εντοπίστηκαν χωρικά και στη μελέτη περίπτωσης 

της Ενότητας Β, κατά τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του περιαστικού χώρου της πόλης της Λευκάδας, ενώ στα πλαίσια των 

κατευθύνσεων της πρότασης επιβεβαιώνεται η δυνατότητα εφαρμογής της «αντίστροφης διαδικασίας αποκατάστασης»  (βλ. κεφ. Α.3 της εργασίας), 

μέσω της έννοιας του δικτύου. Σε ότι αφορά τον αρχικό προβληματισμό της εργασίας  «όριο ή μη;», τα δεδομένα τόσο της θεωρητικής προσέγγισης 

της ενότητας Α, όσο και της μελέτης περίπτωσης της ενότητας Β συγκλίνουν υπέρ της αναγκαιότητας ύπαρξης ορίου με στόχο τον περιορισμό της 

αστική διάχυσης, η μορφή του οποίου μπορεί να διαφοροποιείται , προσαρμοσμένη στις εκάστοτε πραγματικές συνθήκες. 

 Εικόνα 24.  Διαγραμματική απεικόνιση πρότασης _ επιμέρους συσχετισμοί 
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