
Σε συνέχεια της 1ης διαβούλευσης ΟΧΕ μικρών νησιών (3/10/2022), όπου συμφωνήθηκε να 

ακολουθήσει τεχνική συνάντηση με κάθε έναν από τους δημάρχους των μικρών νησιών, 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/10/2022 τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχαν η ΕΥΔ, η 

Δήμαρχος του Αη Στράτη, η σύμβουλος σχεδιασμού ΟΧΕ και ο σύμβουλος της δημάρχου. 

Το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε στην σκιαγράφηση του οράματος για το νησί του 

Άη Στράτη, βασισμένο στην επίλυση βασικών προβλημάτων, και στην ανάπτυξη ενός πλάνου 

αναστροφής της κατάστασης. 

1. Προβλήματα  

1.1. Ελλιπής συνδεσιμότητα/ επικοινωνία του νησιού το οποίο εντείνει την 

απομόνωση αποκλεισμό, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους κακοκαιρίας 
▪ Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Άη Στράτη – Λήμνου- ηπειρωτικής Ελλάδας, 

παραμένει τροχοπέδη στην άρση απομόνωσης και αποκλεισμού του 

νησιού. 

▪ Το ζήτημα αυτό απαιτεί την εμπλοκή του αρμόδιου υπουργείου για την 

επίλυση. 

1.2. Προβλήματα λειτουργικά και ασφάλειας στη χερσαία ζώνη λιμένα 
▪ Απουσιάζουν πλήρως οι λιμενικές υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών 

(επιβατικός σταθμός, παράρτημα λιμεναρχείου, , πρακτορείο, αποθήκες 

για τους αλιείς). 

▪ Ο πυθμένας του λιμανιού δεν  επιτρέπει την ασφαλή προσέγγιση πλωτών 

μέσων. 

▪ Χερσαία διάβρωση ανάντι της χερσαίας ζώνης και της ΜΕΛ. 

1.3. Δημογραφικά και κοινωνικό οικονομικά ζητήματα 
▪ Συρρίκνωση του πληθυσμού των νέων. 

▪ Γερασμένος πληθυσμός. 

▪ Έλλειψη σταθερών δομών πρόνοιας. 

▪ Περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.4. Προβληματικό οικιστικό απόθεμα 
▪ Ο παλαιός οικισμός, μετά τον σεισμό του 1968, εγκαταλείφθηκε και 

μετατοπίστηκε στην παραγωγική πεδινή περιοχή, σε συγκροτήματα και 

υποδομές ανεπαρκείς. 

▪ Υπάρχει ένα χρονίζον πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικιών 

που κατεδαφίστηκαν ή θάφτηκαν την περίοδο της χούντας. 

1.5. Εγκαταλελειμμένο πολιτιστικό / τουριστικό απόθεμα 
▪ Το νησί είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA. Εντούτοις τα σημεία 

τουριστικού/ πολιτισμικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως ο 

παλαιός οικισμός, οι παραλίες και άλλα τοπόσημα, είναι πλήρως 

εγκαταλελειμμένα. Έως και σήμερα απουσιάζουν οι ενέργειες ανάδειξης, 

προστασίας, προσβασιμότητας, επιτείνοντας το πρόβλημα της τοπικής 

ανάπτυξης. 



2. Αναστροφή της κατάστασης  

2.1.  Το πρόβλημα της συνδεσιμότητας/ επικοινωνίας απαιτεί την εμπλοκή του 

αρμόδιου υπουργείου και της Περιφέρειας για την επίλυσης. 

2.2. Χερσαία ζώνη λιμένα: 
▪ Κατασκευή συγκροτήματος εξυπηρέτησης επιβατών (επιβατικός 

σταθμός, παράρτημα λιμεναρχείου, πρακτορείο), και λειτουργικής 

αποθήκης για τους αλιείς. Πλήρης ανωριμότητα μελετών. Υπουργείο 

υποδομών. 

▪ Εργασίες εκβάθυνσης του πυθμένα του λιμανιού. Πρόκειται να 

υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με την ΠΒΑ για τη βυθομετρική 

αποτύπωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει σύνταξη ειδικής 

μελέτης για το τεχνικό έργο. 

▪ Απαιτείται προστασία της χερσαίας ζώνης και της ΜΕΛ εξαιτίας των 

καταπτώσεων βραχωδών τμημάτων ανάντι. Απουσία ωριμότητας. 

2.3. Δημογραφικά και κοινωνικό οικονομικά ζητήματα 
▪ Δράσεις συγκράτησης του παραγωγικού δυναμικού και των νέων στο 

νησί, μέσω κατάρτισης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

και υποδομών υποστήριξης αυτών (τουριστικές υπηρεσίες, ψηφιακοί 

νομάδες, πρωτογενής παραγωγή, brand name) καθώς και παροχής 

κινήτρων προσανατολισμένων στο επιχειρηματικό δυναμικό της 

περιοχής. 

▪ Δράσεις πρόνοιας και φροντίδας των γερόντων και ευάλωτων ομάδων. 

2.4. Στοχευμένη ανάπτυξη του οικιστικού αποθέματος 
▪ Εργασίες ανάδειξης, ανάπλασης του παλαιού οικισμού και άρση της 

απαλλοτρίωσης. Υπάρχει μια σημειακή κινητικότητα από την υπηρεσία 

νεοτέρων μνημείων. Πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός που θα υποστηρίξει 

το δήμο στην ανάδειξη των ιδιοκτησιών και στη λειτουργική αξιοποίησή 

του (κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης). 

▪ Ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων, και δημιουργία ενοποιημένου 

δικτύου διαδρομών με τα τοπόσημα του οικισμού (γέφυρα, Μαράσλειος 

Σχολή κλπ). Για την ανακατασκευή της γέφυρας υπάρχει μελέτη η οποία 

πρέπει να επικαιροποιηθεί. Η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων είναι 

ενταγμένη στο ειδικό αναπτυξιακό με την τεχνική συνδρομή της ΜΟΔ ΑΕ. 

▪ Ολοκλήρωση υποδομών ύδρευσης- αποχέτευσης και υποδομών κοινής 

ωφελείας. 

2.5. Ανάπτυξη και ανάδειξη του πολιτιστικού / τουριστικού αποθέματος 
▪ Δράσεις ανάδειξης και προστασίας και πρόσβασης σημείων 

ενδιαφέροντος και ιστορικής μνήμης.  

▪ Αναβάθμιση δρόμου πρόσβασης προς τις παραλίες του νησιού. 

3. Σύνοψη και βηματισμός 
Η δήμαρχος περιέγραψε ένα συνεκτικό σχέδιο επίλυσης προβλημάτων και αναστροφής της 

οικονομίας και φυσιογνωμίας του νησιού. Τόνισε ότι χρειάζεται εγκαίρως την τεχνική 



συνδρομή για την ωρίμανση των κρίσιμων δράσεων. Επισήμανε ότι όλα τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του οράματος, 

δεδομένου ότι το στρατηγικό σχέδιο των ΟΧΕ μικρών νησιών θα περιλαμβάνει ένα μπουκέτο 

δράσεων πολυτομεακό. 

Η χωρική αρχή πρέπει να καθοριστεί άμεσα ώστε  να συμβάλει ουσιαστικά στην κατάρτιση, 

υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της στρατηγικής, ώστε να μην επαναληφθούν 

τα λάθη της περιόδου 2014-2020. 

Επιπλέον, η Περιφέρεια και η Γενική γραμματεία νησιωτικής πολιτικής οφείλουν να 

υπηρετήσουν με κάθε τρόπο την στρατηγική με κατάλληλες και στοχευμένες συναρμογές των 

χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 


