
Εισήγηση του εκπροσώπου της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στα Ιόνια, Σπύρου 
Κοντομάρη, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων της 20/2/2021, σχετικά με 
τις  βίαιες και αυθαίρετες ενέργειες κατά κατοίκων, κατά του φυσικού περιβάλλοντος και 
κατά της πολεοδομικής νομιμότητας, που εξελίσσονται στην περιοχή του Ερημίτη, στην 
περιοχή Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας. 

Το 2012, το ΤΑΙΠΕΔ μέσω μιας κωμικοτραγικής διαγωνιστικής διαδικασίας με τη 
συμμετοχή μιας μόνο προσφοράς, παρέδωσε τον Ερημίτη, στην NCH Capital εταιρεία 
διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, η οποία εφόσον υλοποιήσει τα τερατώδη 
τουριστικά της σχέδια, ακολούθως θα τα δημοπρατήσει μεταξύ πιθανών ενδιαφερόμενων 
ξενοδοχειακών ομίλων.  

Ο τερατώδης χαρακτήρας του έργου οφείλεται στην σκανδαλώδη μεταπώληση 
σπάνιου υδροβιότοπου 490 στρεμμάτων και 700 μ. ακτογραμμής, προκειμένου να 
πολεοδομηθούν 180 στρέμματα και να οικοδομηθούν πάνω από 35.000 τετραγωνικά μέτρα 
ξενοδοχειακών, εμπορικών και λιμενικών εγκταστάσεων. 

Παρότι πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια, το έργο συνεχίζει να παλινωδεί, καθώς όχι 
μόνο βρίσκει αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, αλλά και 
προσκρούει στον εγγενώς τυχοδιωκτικό χαρακτήρα της ίδιας της επένδυσης. 

Ο ευσεβής πόθος των επενδυτών ότι το έργο θα εκτελεστεί με την ευκολία 
αυτοκρατορικής εντολής σε κατακτημένη αποικία κάτω από τις επευφημίες των ιθαγενών, 
διαψεύδεται μέρα με τη μέρα και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος της έλλειψης 
ψυχραιμίας και των τραμπουκισμών που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες κατά 
κατοίκων που κινούμενοι στα δημοτικά μονοπάτια τόλμησαν να ζητήσουν τις άδειες 
εργασιών και έλαβαν λεκτικές και σωματικές επιθέσεις από τα συνεργεία και την ιδιωτική 
ασφάλεια του έργου, τις οποίες ακόμα και τώρα οι επενδυτές δεν έχουν καταδικάσει. 

Πέρα από τις εξόφθαλμες παραβάσεις που συντελούνται με πλήρη κυβερνητική 
πολιτική κάλυψη και αποτελούν ύστατη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, τις οποίες 
εκθέτουμε στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι η αντίθεση μας στο έργο 
δεν αφορά μόνο την πολλαπλή καταπάτηση περιβαλλοντικής και πολεοδομικής 
νομοθεσίας, αφορά πρώτα και κύρια την αντίθεση μας με το κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο 
ανάπτυξης που οδηγεί σε ασφυξία και σε συνθήκες φεουδαρχικής δουλείας  εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους στην Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά. 

Ο τουρισμός των τελευταίων δεκαετιών έχει καταδικάσει την κοινωνία των 
Επτανήσων σε μόνιμη φτώχεια, σε μόνιμη έλλειψη προοπτικής, προκοπής και 
χειραφέτησης για μια καλύτερη ζωή. Τίποτα καλό δεν έχει επιστρέψει στην τοπική κοινωνία 
από τα ξενοδοχειακά μεγαθήρια πέρα από την ανελέητη εκμετάλλευση, την 
περιβαλλοντική καταστροφή και αφαίρεση του δημόσιου χώρου από την ελεύθερη χρήση 
του.  Κανένα από τα ζωτικά προβλήματα έλλειψης υποδομών, περίθαλψης, σύγχρονης 
εκπαίδευσης και αξιοπρεπούς εργασίας δεν επιλύθηκε από την τουριστική λεηλασία. 

Η αντίθεση μας στο μοντέλο της Χώρας Ξαπλώστρας, της Χώρας Γκαρσόνι των 
δυτικών εταίρων της, που δεν εξάγει τίποτα παρά μόνο τους άνεργους επιστήμονές της, 



είναι ο κύριος και βασικός λόγος της καθολικής μας άρνησης για τον Ερημίτη και για κάθε 
Ερημίτη σε όλη την Ελλάδα. 

Σε ότι αφορά τις παραβάσεις που ως τώρα έχουν διαπιστωθεί και για τις οποίες δεν 
έχει υπάρξει καμιά απολύτως πειστική απάντηση: 

1. Οι εργασίες διαμόρφωσης εδάφους που συντελούνται και αποτυπώνονται σε 
φωτογραφίες των κατοίκων και του τοπικού τύπου, εκτείνονται υψομετρικά πέρα από τα 
+/- 0,80μ από την επιφάνεια του εδάφους συνεπώς απαιτούν την έκδοση οικοδομικής 
άδειας εκσκαφής από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ 
 
2. Εκρίζωση αυτοφυών αγριελιών που συντελούνται και αποτυπώνονται σε 
φωτογραφίες των κατοίκων και του τοπικού τύπου, απαιτούν άδεια και αυτοψία Γεωπόνου 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΠΙΝ 
 
3. Οι εργασίες διάνοιξης οδεύσεων και καταστροφής των δημοτικών μονοπατιών, που 
συντελούνται και αποτυπώνονται σε φωτογραφίες των κατοίκων και του τοπικού τύπου, 
εκτίνονται πέρα και έξω από τα όρια των ΟΤ 03/04/06 της υποτιθέμενης οικοδομικής 
άδειας που εξέδωσε η επισπεύδουσα Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών 
και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ αφαιρώντας την αρμοδιότητα από την Πολεοδομία 
Κέρκυρας 
 
4.  Η υποτιθέμενη οικοδομική άδεια της ΔΑΟΚΑ παρότι αφορά αυστηρά και μόνο τα 
τρία ΟΤ 03/04/06 από το σύνολο των 180 στρεμμάτων της πολεοδόμησης, ωστόσο 
αναφέρει το σύνολο των προς οικοδόμηση τετραγωνικών μέτρων (43.683)  
 
 
Σχέδιο λήψης απόφασης 
 
Η ΠΙΝ στέκεται ενάντια σε οποιαδήποτε παράνομη και αδιαφανή οικοδομική πρακτική 
στην περιοχή του Ερημίτη και καλεί τους «επενδυτές» να σταματήσουν άμεσα 
οποιαδήποτε δραστηριότητα και να δημοσιοποιήσουν όλες τις αναγκαίες άδειες για την 
οικοδόμηση εντός της προστατευόμενης περιοχής, εάν φυσικά τις έχουν. 
 
 
Παράρτημα 1 : Δίκες σε εκκρεμότητα 
 

1.  Προσφυγή Δήμου Β. Κέρκυρας για την καταπάτηση της ιδιοκτησίας των μονοπατιών  
(ο επενδυτής λέει ότι του ανήκει η χρήση για 99 χρόνια και θα εξετάσει εάν θα επιτρέψει 
την ελεύθερη πρόσβαση) 

2.  Προσφυγή Δήμου Β. Κέρκυρας στο Εφετείο Αθηνών για την ανάκληση της 
υψομετρικής μελέτης στον Ερημίτη. 
3.  Προσφυγή Συλλόγου Ερημίτη Πλους  στο ΣτΕ για την ανάκληση της υψομετρικής 
μελέτης στον Ερημίτη. 



 
4.  Προσφυγή Συλλόγου Ερημίτη Πλους στο Δικαστήριο Ιωαννίνων για το αν είναι 
δασική έκταση ή όχι η έκταση γύρω από το Παλαιό Οχυρό (το οποίο γκρέμισαν οι 
επενδυτές το καλοκαίρι του 2020 παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η δίκη) 
 
5.  Προσφυγή στο  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου του Συλλόγου 
Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας και του Συλλόγου Ερημίτη Πλους για την πώληση 
έκτασης 490 στρεμμάτων στον Ερημίτη προκειμένου να πολεοδομηθεί ως τουριστικό 
χωριό. (Οι σύλλογοι ζητούν την ανάκληση της σύμβασης αγοραπωλησίας επικαλούμενοι 
συνταγματικούς (ΤΑΙΠΕΔ, πώληση δημόσιας περιουσίας) και περιβαλλοντικούς (περιοχή 
φυσικού κάλλους) λόγους. 
 
 
Παράρτημα 2 : Καταγγελίες κατοίκων 
 
Καταγγέλλουμε τις απρόκλητες και απαράδεκτες τραμπούκικες βιαιοπραγίες σε ομάδα 
περιπατητών (μεταξύ των οποίων φοιτητών  του Ιονίου Πανεπιστημίου ) στην περιοχή 
Κορφοβονιά Ερημίτη Σινιών από τον χειριστή εκσκαφέα - καταστροφέα την ώρα που 
περπατούσαν και κατέγραφαν το κατεστραμμένο δημοτικό μονοπάτι και το τοπίο. 
 
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους ο χειριστής αντέδρασε με λεκτική και σωματική βία, 
προκαλώντας ζημιά στην φωτογραφική κάμερα του ενός, τους έσπρωξε, τους έβρισε 
χυδαία και τους απείλησε σηκώνοντας πέτρα, έτοιμος να τους χτυπήσει με αυτήν. Κατόπιν 
αυτού οι περιπατητές ειδοποίησαν την αστυνομία την οποία συνάντησαν στον Άγιο 
Στέφανο Σινιών που κατέγραψε και τα γεγονότα.  
 
Μέχρι τώρα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τους αλλεπάλληλους βιασμούς σε βάρος του 
περιβάλλοντος και την προκλητική απαξίωση των θεσμών.  
 
Τώρα βιώνουμε και την έμπρακτη βία απέναντι στον άνθρωπο.  
 
 
 
Το διοικητικό Συμβούλιο 
 
ΕΡΗΜΙΤΗ Πλους  
Περιβαλλοντική Προστασία Ακτίων  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτημα 3 : Τεχνική έκθεση μηχανικού μετά από αυτοψία 

 
Τεχνική Έκθεση 
  
Κληθείς υπό του υπευθύνου αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών του Δήμους Βόρειας 
Κέρκυρας κ. Κουτσούρη Χαρίτωνα και του προέδρου του Διοικητικού συλλόγου Ερημίτη 
Πλους επισκέφθηκα το χώρο ιδιοκτησίας της εταιρείας Επενδύσεις Ακινήτων Νέας 
Κέρκυρας Α.Ε. στη θέση Αρταβάνη όπου έχουν εκκινήσει χωματουργικές και διαμορφωτικές 
εργασίες 
  
Διεπίστωσα ότι σε μια έκταση, η οποία δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αλλά ανέρχεται 
σε αρκετές δεκάδες στρέμματα, έχουν συντελεστεί εργασίες κοπής εκρίζωσης 
ελαιόδεντρων, κοπής δέντρων, και διανοίξεως διόδων εργασίας. 
  
Το ότι οι εργασίες συντελούνται σε εγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα δεν σημαίνει ότι 
δεν είναι απαραίτητη η έγκριση  άδειας για την διαμόρφωσης εδάφους (της τάξεως άνω 
των 0,8 μέτρων) σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. Ιζ του νέου ΓΟΚ (ΦΕΚ Α’ 245/9-12-20), 
καθώς και αδειοδότηση αποψίλωσης  των συγκεκριμένων επιφανειών από την αρμόδια 
Διοικητική υπηρεσία. 
Για τα μη καλλιεργημένα δέντρα (πουρνάρια, αγριελιές) απαιτείται απόφαση της 
Διεύθυνσης Δασών. Χρειάζεται επίσης από τη Διεύθυνση Γεωργίας άδεια για τη μεταφορά 
ξυλείας κλαδεμένων δέντρων   και  δεν απαγορεύεται η εκρίζωση. 
  
Από την φωτογραφική αποτύπωση διαπιστώνω ότι δεν πρόκειται για χορτολιβαδική έκταση 
αλλά για ελαιώνα. Ο ισχυρισμός που διατυπώνεται στην χθεσινή ανακοίνωση του 
διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.»  για την 
παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας δεν έχει ουδεμία σχέση με την νομιμότητα και τη 
φύση της υπό διαμόρφωσης πραγματικότητας. 
  
Το αρμόδιο τμήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να ενημερωθεί αμέσως για την 
ύπαρξη ή όχι νόμιμων νομιμοποιητικών εγγράφων των υπό εκτέλεση εργασιών και να 
προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. 
  
Σε ερώτηση μου προς τον χειριστή του εκσκαπτικού μηχανήματος για το εάν υπάρχει 
ανάθεση από συγκεκριμένο εργοδότη και αν έχει εκδοθεί κάποιο τιμολόγιο. Δεν έλαβα 
ουδεμία απάντηση. 
  
Μετά τιμής 

 

 


