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         κ. Δήµαρχε  

         και κ.κ. σύµβουλοι του Δηµοτικού Συµβουλίου 

 

         Πληροφορηθήκαµε ότι µερίδα καταστηµαταρχών (ορισµένα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος) που δραστηριοποιούνται στο Παράλιο Άστρος, µερικοί εκ 
των οποίων εποχιακά, και κάποιοι εκτός Παραλίου Άστρους, απεύθυναν προς τον Δήµο 
Βόρειας Κυνουρίας έγγραφο, µε το οποίο ζήτησαν την κατάργηση του εδαφ. β΄της παρ. 3 
άρθρου 2 του πδ/τος  της 01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004), το οποίο θεσπίζει ειδικά 
για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται εντός του Β΄ τοµέα του 
Παραδοσιακού Οικισµού του Παραλίου Άστρους, την απαγόρευση εγκαταστάσεων 
µουσικής µε ενισχυτές ήχου.  

         Ωστόσο οδυνηρή έκπληξη αποτέλεσε για εµάς η εισαγωγή του εν λόγω θέµατος 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήµου και πολύ περισσότερο µας εξέπληξε η ευκολία 
µε την οποία ελήφθη απόφαση καταρχήν θετική προς το ανωτέρω αίτηµα.  

         Κατόπιν της εξέλιξης αυτής σας επισηµαίνουµε τα εξής: 

         Ι.- Επί των διαλαµβανοµένων στο έγγραφο των καταστηµαταρχών. 

         Ι.1. Έννοιες. Ως γνωστόν ο ορισµός του «παραδοσιακού οικισµού» δεν δίδεται σε 
κανένα νοµοθετικό κείµενο που αφορά την προστασία του. Παρά ταύτα από τα νοµο-
θετικά κείµενα, τόσο της εθνικής, όσο και αυτά υπερεθνικής ισχύος, αλλά και την 
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νοµολογία των δικαστηρίων (ιδίως του ΣτΕ) προκύπτει καταρχήν ότι ως παραδοσιακός 
οικισµός ή περιοχή ή σύνολο νοείται (και επέκταση προστατεύεται ειδικά) κάθε 
οµοιογενές σύνολο αστικών ή αγροτικών κατασκευών, το οποίο λόγω του ιδιαίτερου 
αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού ή ιστορικού ενδιαφέροντός του είναι άξιο 
κρατικής προστασίας. Συνεπώς λοιπόν ο παραδοσιακός οικισµός είναι περισσότερο 
σύνθετη έννοια απ’ όσο αντιλαµβάνονται στην προκειµένη περίπτωση οι καταστηµα-
τάρχες που κάνουν λόγο µόνο σε ζητήµατα «ιστορικότητας».  
Αισθανόµαστε την ανάγκη να τονίσουµε ό,τι ως προς τους παραδοσιακούς οικισµούς, το 
άρθρο 24 του Συντάγµατος ορίζει, ότι οι παραδοσιακές περιοχές και στοιχεία τελούν υπό 
την προστασία του κράτους. Μάλιστα, µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του 
Συντάγµατος το 2001 και τη συνταγµατική κατοχύρωση του περιβάλλοντος ως ατοµικού 
δικαιώµατος, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονται και οι παραδοσιακοί οικισµοί, συνιστά και δικαίωµα του κάθε 
πολίτη. Επίσης, µε την συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής της «αειφορίας», σύµφωνα 
µε την οποία το Κράτος έχει την υποχρέωση για τη διαφύλαξη του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, η προστασία των παραδοσιακών οικισµών αποκτά µία νέα ευρύτερη 
διάσταση. Τη διάσταση αυτή οφείλει να λάβει οπωσδήποτε υπόψη του ο νοµοθέτης κατά 
την εκπόνηση τόσο του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης» όσο και των «Περιφερειακών» και των «Ειδικών Πλαισίων» για τον 
«χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη». Άλλωστε κατά τον νόµο ο 
χωροταξικός σχεδιασµός κινείται γύρω από το τρίπτυχο «προστασία – ανάπτυξη – 
συνοχή» και έχει ως στόχο τη «συστηµατική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και 
ανάδειξη των περιοχών, οικισµών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, 
πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

         Ι.2. Παραδοσιακός οικισµός Παραλίου Άστρους εν σχέση µε άλλους. 

                Σε ότι αφορά ειδικά τον χαρακτηρισµό τµήµατος του οικισµού Παραλίου 
Άστρους ως παραδοσιακού, τούτος (ο χαρακτηρισµός) έγινε δια του από 13.10.1998 
πδ/τος (ΦΕΚ 908Δ/13.11.1998) µε το οποίο έγινε παρόµοιος χαρακτηρισµός σε άλλους 
40 οικισµούς της Αρκαδίας (ενδεικτικά αναφέρουµε τους οικισµούς του Τυρού, 
Σαπαουνακέϊκων, Πουλίθρων, Αγίου Ανδρέα που αφορούν στην Ενότητα της Κυνουρίας) 
Με το πρώτο εδάφιο  του άρθρου 2 του εν λόγω πδ/τος, προβλέπεται ότι: «Εντός των 
ορίων των παραπάνω οικισµών επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικία, όπως προσδιορίζεται 
µε το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ΄166) µε εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης καθώς 
και τα επαγγελµατικά εργαστήρια που δηµιουργούν όχληση και δυσµενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τους κατοίκους του οικισµού. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να είναι 
ορατή οποιαδήποτε δραστηριότητά τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, από τους 
κοινόχρηστους χώρους του οικισµού.» Επιπλέον µε δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου 
προβλέπεται ότι «Στα εστιατόρια και αναψυκτήρια, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις µε 
ενισχυτές ήχου». 
             Παρατηρούµε λοιπόν από τα αναφερόµενα αµέσως παραπάνω ότι η απαγόρευση 
εγκαταστάσεων ενισχυτών ήχου σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός 
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παραδοσιακών οικισµών δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο και δεν έχει να κάνει µόνο µε 
τον παραδοσιακό οικισµό του Παραλίου Άστρους, όπως εσφαλµένα θεωρούν οψίµως οι 
καταστηµατάρχες που σας απεύθυναν το παραπάνω έγγραφο, όσο και τα µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έσπευσαν να συµφωνήσουν, αφού αφορά καταρχήν και 
σε άλλους 40 παραδοσιακούς οικισµούς της Αρκαδίας (αποτελώντας σαφώς 
κατευθυντήρια κεντρική επιλογή της πολιτείας-ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ ΤΕΘΕΙΣΑ). Βεβαίως 
ειδικά σε ότι αφορά τον παραδοσιακό οικισµό του Παραλίου Άστρους είναι γεγονός ότι 
τούτος εισήχθη ΚΑΙ ΟΡΘΩΣ, πράγµατι µε το µεταγενέστερο π.δ. της 01.07.2004 (ΦΕΚ 
629 Δ΄/20.07.2004) µε το οποίο τέθηκαν οι ειδικοί όροι και περιορισµοί που αφορούν στο 
παραδοσιακό τµήµα του οικισµού του Παραλίου Άστρους. 
            Εξάλλου, η απαγόρευση εγκαταστάσεων ήχου σε καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος εντός παραδοσιακών οικισµών δεν αφορά µόνο στο Παράλιο Άστρος ή 
µόνο στους παραδοσιακούς οικισµούς της Αρκαδίας, ούτε βεβαίως πρέπει να 
εκλαµβάνεται (δήθεν) ως τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη των συγκεκριµένων 
οικισµών, αφού το αντίθετο στην πραγµατικότητα συµβαίνει (και εξ αυτού του λόγου 
είναι κατευθυντήρια αρχή της πολιτείας), δεδοµένου ότι η απαγόρευση αυτή ισχύει και 
για άλλους παραδοσιακούς οικισµούς που βρίσκονται στην 1η γραµµή του εθνικού 
«τουριστικού κεφαλαίου».  
Αναφερόµαστε έτσι για παράδειγµα στον παραδοσιακό οικισµό του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, όπου 
εν αντιθέσει µε τα όσα διαλαµβάνονται στο έγγραφο των καταστηµαταρχών, η 
αντίστοιχη απαγόρευση των εγκαταστάσεων ενισχυτών ήχου στα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχει συµπεριληφθεί στο άρθρο 3 του από 30.12.1998 
πδ/τος (ΦΕΚ 38Δ/26.01.1988)  µε το οποίο έγινε χαρακτηρισµός ως παραδοσιακού 
τµήµατος της πόλης του Ναυπλίου και καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών 
δόµησης αυτού.  
Αλλά και πέραν του στενού γεωγραφικού χώρου της Ανατολικής Πελοποννήσου πολύ 
αυστηρότερες απαγορεύσεις έχουν τεθεί και αλλού: 
α) Για παράδειγµα στην ΜΥΚΟΝΟ (βλ. εν προκειµένω το άρθρο 3 του από 05.09.1995  
πδ/µατος σε ΦΕΚ 721Δ/14.09.1995 «Αναθεώρηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου του οικισµού της χώρας Μυκόνου του Δήµου Μυκονίων....») όπου σε 
σηµαντικότατα τµήµατα εντός της χώρας του οικισµού της ΜΥΚΟΝΟΥ υπάρχουν ειδικές 
απαγορεύσεις λειτουργίας ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ, σουβλάκια, εν γένει νυκτερινών κέντρων, 
αλλά και εν γένει απαγορεύσεις όπως, λειτουργίας οποιασδήποτε χρήσης καταστήµατος 
που άσχετα µε το είδος της, το µέγεθός της ή την ονοµασία της, αποτελεί πηγή όχλησης 
για το περιβάλλον και ιδιαίτερα νύχτα. Μάλιστα σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη του 
προαναφεροµένου πδ/τος της χώρας της Μυκόνου η απαγόρευση επιβάλλεται σε 
περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται  
από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία (µεγάφωνα, 
µικρόφωνα, ενισχυτές, µουσικά συγκροτήµατα, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, 
κυκλοφοριακά προβλήµατα, σκουπίδια). Επιπλέον δε στο ίδιο ως άνω πδ/µα για την 
Μύκονο ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται κάθε είδους χρήση µικροφωνικών εγκαταστάσεων 
σε ανοικτούς ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους».  
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β) Επίσης ενδεικτικά αναφέρουµε την ΠΑΡΟ (βλ. εν προκειµένω άρθρο 3 παρ. 5, 6, 
άρθρο 6 παρ. 34 υποπ.  2 και 3, του από 15.10.2002 πδ/τος σε ΦΕΚ 927Δ/23.10.2002 
«Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης τµήµατος της πολεοδοµικής ενότητας του οικισµού 
παροικιά του δήµου Πάρου...»), όπου υπάρχουν αντίστοιχες ή και αυστηρότερες 
απαγορεύσεις µε αυτές που προαναφέρθηκαν για την Μύκονο. 
             Ως εκ τούτων λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι η απαγόρευση λειτουργίας  εγκατα-
στάσεων ενισχυτών ήχου στον παραδοσιακό οικισµό του Παραλίου Άστρους ούτε 
πρωτόγνωρη είναι για τους παραδοσιακούς οικισµούς, ούτε λειτουργεί ανασχετικά στην 
τουριστική κίνηση, όπως εσφαλµένα διαλαµβάνεται στο έγγραφο των συγκεκριµένων 
καταστηµαταρχών, δεδοµένου ότι τόσο το Ναύπλιο, όσο και η Μύκονος, αλλά και η 
Παροικία της Πάρου (που ενδεικτικά- το τονίζουµε- αναφέρθηκαν) µε το προαναφερθέν 
αυστηρότερο του Παραλίου Άστρους καθεστώς όχι απλώς έχουν πολλαπλάσια 
επισκεψιµότητα τουριστών έναντι αυτού, αλλά είναι από τους πλέον αναγνωρίσιµους 
διεθνώς τουριστικούς προορισµούς. 
  
             Ι.3. Τα περί αναχρονιστικών διατάξεων. 

              Οι καταστηµατάρχες που σας απέστειλαν το συγκεκριµένο έγγραφο διατείνονται 
ότι  στην προκειµένη περίπτωση το εδαφ. β΄της παρ. 3 άρθρου 2 του πδ/τος  της 
01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004), συνιστά αναχρονιστική απαγόρευση (;;;). Ωστόσο, 
από όσα µέχρι στιγµής εκτέθηκαν, αποδεικνύεται ότι το αντίθετο συµβαίνει (αλήθεια σε τι 
συνίσταται το «αναχρονιστικό»;).  
              Τονίζουµε βεβαίως εν προκειµένω ότι η σύγχρονη νοµολογία του ΣτΕ προσδίδει 
µεγάλη εννοιολογική ευρύτητα στους όρους «πολιτιστικό περιβάλλον», «µνηµεία», 
«παραδοσιακές περιοχές και οικισµοί» που περιέχονται στο άρθρο 24 παρ. 6 του 
Συντάγµατος. Για παράδειγµα έχει κριθεί ότι στην προστατευόµενη «πολιτιστική 
κληρονοµιά» εντάσσονται «τα ανθρωπογενή µνηµεία και τα στοιχεία που προέρχονται 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα και επιδεξιότητα και συνθέτουν την ιστορική, 
καλλιτεχνική και τεχνολογική κληρονοµιά. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα κτίρια και οι εν 
γένει κατασκευές, οι οικισµοί ή τµήµατά τους, που κηρύσσονται διατηρητέα ή τους 
προσδίδεται η ιδιότητα του παραδοσιακού». Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Συντάγµατος καθιερώθηκε για πρώτη φορά αυξηµένη κρατική προστασία του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και των µνηµείων και στοιχείων αυτού. Η προστασία αυτή 
περιλαµβάνει αφενός την διατήρηση εις το διηνεκές των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων, 
υπό την έννοια ότι το Κράτος έχει την υποχρέωση να λαµβάνει ειδικά νοµοθετικά µέτρα 
εξασφαλίζοντας την διηνεκή προστασία αυτών προς διατήρησή τους, αφετέρου δε τη 
δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισµών ή ιδιαιτέρων µέτρων για την αποφυγή 
οποιασδήποτε βλάβης αλλοιώσεως ή υποβαθµίσεως του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
               Ενόψει µάλιστα αυτής της συνταγµατικής προστασίας του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο αναµφίβολα περιλαµβάνονται και οι παραδοσιακοί οικισµοί, 
απευθύνονται επιταγές στον κοινό ή κανονιστικό νοµοθέτη να ρυθµίσει τη χωροταξική 
ανάπτυξη ή πολεοδοµική διαµόρφωση βάσει ενός σχεδιασµού υπαγορευόµενου από 
πολεοδοµικά κριτήρια, «προσανατολισµένου στις πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις και 
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προσαρµοσµένου στην ιδιοµορφία και τις ανάγκες κάθε περιοχής». Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπεται ότι µπορεί να θεσπίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης για την προστασία 
και την ανάδειξη του παραδοσιακού οικισµού ως στοιχείου του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και ότι για να επιτευχθεί ο ανωτέρω συνταγµατικός σκοπός, οι όροι και οι 
περιορισµοί αυτοί µπορεί να είναι διάφοροι εκείνων που προβλέπει ο ΓΟΚ.  
              Εποµένως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι διάταξη νόµου µε την οποία 
αντικαθίστανται όροι και περιορισµοί δοµήσεως παραδοσιακού οικισµού, µε επαναφορά 
σε ισχύ του πολεοδοµικού καθεστώτος που είχε θεσπισθεί πριν από τον χαρακτηρισµό 
του, χωρίς να αξιολογείται η ιδιαίτερη φυσιογνωµία του οικισµού, είναι αντίθετη προς το 
άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγµατος. Και τούτο, διότι συνεπάγεται την υπαγωγή του 
οικισµού σε κανόνες δοµήσεως που είχαν θεσπισθεί µε γενικά πολεοδοµικά κριτήρια που 
δεν συναρτώνται ούτε µε τον παραδοσιακό του χαρακτήρα ούτε και µε την ανάγκη της 
διατηρήσεως και της αναδείξεως του χαρακτήρα αυτού. 
              Εξάλλου, το ΣτΕ έχει διαµορφώσει ένα αυστηρό καθεστώς προστασίας, το οποίο 
διέπει οποιαδήποτε επέµβαση στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
παραδοσιακού οικισµού, ενώ ακόµα το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο δέχεται ότι 
οποιαδήποτε επέµβαση σε παραδοσιακό οικισµό δεν µπορεί να έχει µόνο οικονοµικό 
προσανατολισµό, αλλά οφείλει να ενσωµατώνει και τα κριτήρια προστασίας του 
παραδοσιακού του χαρακτήρα, να εντάσσεται σε συνολικό σχεδιασµό και να 
υπαγορεύεται από ειδικώς και επαρκώς αιτιολογηµένο λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 
            Οι συγκεκριµένοι λοιπόν καταστηµατάρχες στην περίπτωσή µας και ενόψει των 
ατυχών συγκρίσεων που κάνουν µε άλλους οικισµούς, αλλά και µε βάση τα 
διαλαµβανόµενα στο έγγραφό τους περί αναχρονιστικών διατάξεων, προφανώς 
εκλαµβάνουν ως ισχύον νοµικό καθεστώς και αποδεκτή κατάσταση, τα φαινόµενα 
παραβατικότητας που παρουσιάζονται αλλού, και ζητούν την έκδοση αποφάσεων που 
δεν συνάδουν µε τις εκ του νόµου προτεραιότητες τις οποίες Δήµος οφείλει να τηρεί. 
Έχοντας υπόψη µάλιστα ότι σύµφωνα µε το νόµο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά την 
άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της οφείλει µα λαµβάνει ειδική µέριµνα για το 
σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής δεν θα 
πρέπει να λαµβάνει αποφάσεις που οδηγούν στην υποβάθµισή της. 
 
                Ι.4. Περί ισότητας. 

                      Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη από το άρθρο 4 παρ. 1 
του Συντάγµατος αρχή της ισότητας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Συµβούλιο της 
Επικρατείας) δέχεται ότι «οι διακρίσεις µεταξύ ακινήτων που βρίσκονται µέσα σε τµήµα 
οικισµού που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό και ακινήτων που βρίσκονται εκτός 
αυτού δικαιολογούνται ανεξάρτητα από τη µεταξύ τους απόσταση, αφού οι δύο αυτές 
περιοχές δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, αλλά η περιοχή που είναι µέσα στο 
παραδοσιακό τµήµα έχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας». Άλλωστε, όπως παγίως 
δέχεται το ΣτΕ, η αρχή της ισότητας επιβάλλει την ίση µεταχείριση όµοιων περιπτώσεων, 
όπως και την διαφορετική µεταχείριση διαφόρων περιπτώσεων. 
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               ΙΙ. Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων ενόψει των υποχρεώσεων που εκ του       
                    νόµου έχετε. 
              ΙΙ.1. Η διατήρηση του χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισµών συνδέεται 
άρρηκτα τόσο µε τη συνταγµατική προστασία του άρθρου 24 παρ. 6 όσο και µε τις 
διατάξεις της σύµβασης της Γρανάδας του 1985 για την προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς της Ευρώπης που κυρώθηκε µε το ν. 2039/1992. Με την προαναφερόµενη 
ρύθµιση καθορίζονται οι γενικοί όροι και παρέχεται πλήρης προστασία της 
αρχιτεκτονικής, αλλά και της φυσικής κληρονοµιάς, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
του ΓΟΚ, που ρυθµίζουν τα άλλα κτίρια και τους οικισµούς. Η προστασία αυτή 
αποσκοπεί στη διατήρηση αναλλοίωτων τόσο των µνηµείων και των λοιπών 
στοιχείων που συνθέτουν την ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική και εν 
γένει πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας όσο και του χώρου που τα περιβάλλει. 

              ΙΙ.2. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία που 
προστατεύεται από το άρθρο 5 του Συντάγµατος, αυτή υπόκειται στους περιορισµούς οι 
οποίοι δικαιολογούνται από το γενικότερο συµφέρον. Η επιβολή, εποµένως, όρων και 
περιορισµών στη χρήση και την εκµετάλλευση ακινήτων προς εξυπηρέτηση του 
γενικότερου συµφέροντος, που συνιστά η προστασία παραδοσιακού οικισµού, δεν 
προσκρούει στο άρθρο αυτό, εφόσον υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας. 
Σύµφωνα, µάλιστα, µε τη νοµολογία του ΣτΕ το λαµβανόµενο για την προστασία 
παραδοσιακού οικισµού µέτρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, να συνεπάγεται τα λιγότερα κατ΄ ένταση και διάρκεια 
δυνατά µειονεκτήµατα για τους ιδιώτες και, τέλος, τα συνεπαγόµενα µειονεκτήµατα 
δεν πρέπει να υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήµατα. 

               ΙΙ.3. Ο παραδοσιακός οικισµός του Παραλίου Άστρους είναι ο λόγος 
προσέλκυσης των επισκεπτών του Παραλίου Άστρους και σ’ ένα µεγάλο βαθµό και 
ολόκληρου του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας. Δηλαδή το κριτήριο των επισκεπτών 
σίγουρα δεν είναι ο ήχος των καταστηµάτων και οι ηχητικές τους εγκαταστάσεις. Εξ όσων 
αντιλαµβανόµαστε (φανταζόµαστε και εσείς) η επισκεψιµότητα του Παραλίου Άστρους 
θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όσο το περιβάλλον που διαµορφώνεται (και από την 
λειτουργία των όποιων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος) συνάδει µε τους 
όρους του παραδοσιακού αυτού οικισµού και όχι όταν τους καταργεί.  
             Άλλωστε δεν µπορεί να λέγεται από υπεύθυνα χείλη ότι η αύξηση της επισκεψι-
µότητας στο Παράλιο Άστρος και εν γένει την περιοχή, εξαρτάται από την ένταση της 
µουσικής καθώς από την ελεύθερη εγκατάσταση παντός είδους µηχανηµάτων ήχου 
(αδιακρίτως) εντός του παραδοσιακού οικισµού (έλεος). Πρέπει να αντιληφθείτε ότι εντός 
του παραδοσιακού οικισµού υπάρχουν κυρίως και πρωτίστως κατοικίες, υπάρχει 
ευαίσθητος πληθυσµός, υπάρχουν µικρά ξενοδοχεία/πανσιόν, και δεν µπορεί ο 
παραδοσιακός οικισµός να µεταβληθεί σε χώρο εκτέλεσης συναυλιών και διαµάχης για το 
ποιος καταστηµατάρχης διαθέτει το ισχυρότερο ηχοσύστηµα (υπάρχει σαφής κίνδυνος 
εκτράχυνσης της κατάστασης και σας παρακαλούµε να αναζητήσετε τα στατιστικά της 
Εισαγγελίας και των Αστυνοµικών Αρχών ειδικά για την παραβατικότητα των 
καταστηµάτων εν γένει στο Παράλιο Άστρος). 

               ΙΙ.4. Οι παραδοσιακοί οικισµοί (µεταξύ των οποίων και αυτός του Παραλίου 
Άστρους, που θα έπρεπε ο Δήµος να τον προστατεύει υπερασπιζόµενος όλους τους όρους του 
νοµικού καθεστώτος του, αφού είναι τύχη για τον Δήµο που τον έχει στην τοπική του 
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αρµοδιότητα) αποτελούν ένα µοναδικό και ανεπανάληπτο στοιχείο του ελληνικού 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και συνιστούν µία εις το διηνεκές µαρτυρία για την ύπαρξη, 
τη δράση και τον πολιτισµό του λαού µας στον χώρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η 
διατήρηση, εποµένως, των οικισµών αυτών αναλλοίωτων και η ένταξή τους µε τον τρόπο 
που τους αρµόζει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και λαογραφικής 
κληρονοµιάς δεν συνιστά σήµερα παρά τη στοιχειώδη υποχρέωση της ελληνικής 
πολιτείας. Κατ’ επέκταση λοιπόν και ο Δήµος Βόρειας Κυνουρίας έχει την 
στοιχειώδη αυτή υποχρέωση για την προστασία του παραδοσιακού οικισµού του 
Παραλίου Άστρους.  

______ 

 

             Υπό τα άνω δεδοµένα η βιασύνη, η ευκολία αλλά και η διαθεσιµότητα από 
πλευράς σας να συζητάτε και µόνο (αν είναι δυνατόν), ενώ θα έπρεπε προκαταβολικά να 
έχετε απορρίψει, αιτήµατα κατάργησης όρων προστασίας του παραδοσιακού οικισµού του 
Παραλίου Άστρους, πέραν του ότι θεωρούµε πως µας εκθέτει εν συνόλω ως Κυνουριάτες  
στο πανελλήνιο, είναι άκρως επικίνδυνη εξέλιξη για την ποιότητα της ζωής όλων ηµών 
στο Παράλιο Άστρος.  

             Επιβάλλεται έστω και τώρα η άµεση αναθεώρηση της στάσης σας και η ανάκληση 
όποιων τυχόν αποφάσεων έχετε ήδη λάβει προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης 
απαράδεκτων αιτηµάτων ολίγων καταστηµαταρχών που έχουν δυστυχώς συνδέσει την 
οικονοµική τους επιτυχία µε τους ενισχυτές του ήχου και τα ηχοσυστήµατα των 
καταστηµάτων τους (τα οποία σηµειωτέον ίδρυσαν µετά την ισχύ του καθεστώτος αυτού). 
Ελπίζουµε να αντιληφθείτε µετά ταύτα και εσείς ότι και η οικονοµική ανάπτυξη του 
τόπου, αλλά και η τουριστική κίνηση δεν εξαρτάται ούτε από τα ηχοσυστήµατα, ούτε από 
το µέγεθος της έντασης του ήχου των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.   

Μετά Τιµής 

Οι κάτοικοι 

 

  

 


