
Καλά κρατούν τα αυθαίρετα
στις «Μπανιέρες» - «Ναυτικό Όμιλο»

Την απόπειρα νομιμοποίησης των πάρα πάνω αυθαιρέτων, που έχουν γίνει τα 
τελευταία 15 χρόνια εντός Αρχαιολογικού χώρου και Αδόμητης ζώνης, αποκαλεί 
«αποκατάσταση νομιμότητας» το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.

 Οι «Μπανιέρες» και ο «Ναυτικός Όμιλος» κάτω από τα τείχη της Ακροναυπλίας και 
δίπλα στη θάλασσα λειτουργούσαν μέχρι το 2005 ως εστιατόρια χωρίς φαινομενικά 
να προσβάλλουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης. Από έγγραφα της 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) φαίνεται πως όλες οι εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν μετά το 1990 - προσθήκες χρήση των καταστημάτων - έγιναν 
χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας και κατά παράβαση του Ν. 3028/2002 «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»...

Από το 2006 άλλαξε η λειτουργία τους σε εστιατόριο-καφετερία-μπαρ όπου τις 
νύχτες του καλοκαιριού ο ¨Ναυτικός Όμιλος¨ μετατρέπεται σε νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης προκαλώντας σημαντική όχληση. Για την νέα τους λειτουργία έγιναν 
πάλι, ανακαινίσεις και προσθήκες χωρίς την έγκριση της αρμόδιας 25ης ΕΒΑ η οποία 
με την υπ.αρ. 283/13-7-2006 απόφαση, ζήτησε την απομάκρυνση όλων των 
αυθαίρετων κατασκευών που είχαν από παλιά επισημανθεί με έγγραφα της 5ης ΕΒΑ. 
Επεσήμανε επίσης ότι η λειτουργία των καταστημάτων γίνεται χωρίς την κατά νόμο 
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και γιʼ αυτό το λόγο θα πρέπει να σταματήσει η 
λειτουργία τους. Τα καταστήματα δεν σταμάτησαν να λειτουργούν και η 25η ΕΒΑ 
διαβίβασε την υπόθεση στον εισαγγελέα Ναυπλίου ( κάτι που γινόταν και στο 
παρελθόν μετά από κάθε αυθαίρετη παρέμβαση από τη Λιμενική Αστυνομία 
Ναυπλίου ) προκειμένου να εξετάσει την οριστική και μόνιμη παύση λειτουργίας 
τους. Προφανώς μέχρι σήμερα δεν την έχει εξετάσει μιας και τα καταστήματα 
συνεχίζουν να λειτουργούν!! 

Το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου είτε ως ¨κρατικό¨ που ήταν μέχρι το 2004 είτε ως 
Δημοτικό στη συνέχεια, έχει την ευθύνη της απομάκρυνσης όλων των αυθαίρετων 
κατασκευών, αλλά αντί αυτού προτίμησε να κάνει διάφορες ενέργειες εκ των 
υστέρων, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα εντός του Αρχαιολογικού 
χώρου και της Αδόμητης ζώνης!!! 

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Λιμενικού στις 20-7-06 και αποφάσισε:

1) Να γίνει ένσταση στο ΥΠ.ΠΟ κατά της πάρα πάνω απόφασης της 25ης ΕΒΑ 

2) Να εγκριθούν εργασίες προσθήκης σε υφιστάμενα κτίρια με βάση τους όρους 
δόμησης. ( υπάρχουν και όροι δόμησης για τις αδόμητες περιοχές μάθαμε από το 
Δ.Λ.Τ.Ν)

3) Να απαιτηθεί η διατήρηση όλων των υφιστάμενων κτιρίων και να δοθεί επαρκής 
χρόνος αποκατάστασης της νομιμότητας.



4) Να χορηγηθεί έγκριση λειτουργίας των καταστημάτων σύμφωνα με την χρήση 
που αναφέρεται στους όρους δημοπράτησης. 

Προσπάθεια νομιμοποίησης και μέσω του ΥΕΝ έκανε το Δ.Λ.Τ.Ν. από το 2005. Η 
πρότασή του εγκρίθηκε στις 30-9-2005 με την προϋπόθεση να λαμβάνεται η 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Επιτροπής 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για οποιαδήποτε παρέμβαση….. Οι αυθαίρετες εργασίες, 
οι προσθήκες και η παράνομη λειτουργία των καταστημάτων το 2006 και το 2007 
έδειξαν πόσο λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υ.Ε. Ναυτιλίας!!!

Μία μικρή παράγραφος του εγγράφου της 25ης ΕΒΑ λέει πολλά «…Οι 
προτεινόμενες νομιμοποιήσεις και επεκτάσεις των κατασκευών λειτουργούν σε 
πνεύμα άκρατης εκμετάλλευσης του προνομιακού χαρακτήρα της περιοχής( κάτω 
από τα αρχαία τείχη και δίπλα στη θάλασσα). Όλος ο σχεδιασμός και η πρόταση για 
τον υποτιθέμενο εναρμονισμό των κατασκευών με τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
της πόλης δεν είναι τίποτε άλλο από μία αντιγραφή των υφιστάμενων αυθαίρετων 
κατασκευών από υαλοστάσια.. ..Ενδεχόμενη νομιμοποίηση θα προκαλέσει κακό 
προηγούμενο για άλλα καταστήματα εντός της παλιάς πόλης του Ναυπλίου» και όχι 
μόνο !!

Κατά τη διάρκεια των αυθαίρετων εργασιών τον Μάιο του 2007 στο Ναυτικό Όμιλο, 
σημειώθηκε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, με το οποίο έχει επίσης επιληφθεί ο 
εισαγγελέας Ναυπλίου !!

 Βάσω Χριστοπούλου 7-10-2007

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΥΓΗ


