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Α.Π. 47004            Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
για τη Μαρίνα Ρεθύμνου 

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, αφού ενημερώθηκε από το τοπικό του 

τμήμα  σχετικά με τη μελέτη:  χωροθέτηση λειτουργιών/ δραστηριοτήτων και θέσεων ελλιμενισμού  

εντός της λιμενολεκάνης και των χερσαίων χώρων του λιμένα Ρεθύμνου και, μετά από επί τόπου 

διερεύνηση των σημερινών συνθηκών και των προτάσεων της παραπάνω μελέτης, συμφωνεί με 

τον προβληματισμό και τις θέσεις του που εκφράζονται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 106.210 του 

ΣΑΡ (συνημμένο). Παράλληλα, θέτει και τα παρακάτω ζητήματα/παρατηρήσεις:

1. Είναι απαράδεκτο να εκπονούνται και να προωθούνται προς υλοποίηση μελέτες αυτής της 

κλίμακας, που αλλάζουν τη φυσιογνωμία – λειτουργία της πόλης, χωρίς στοιχειώδη κάλυψη 

από τον υπερκείμενο σχεδιασμό.

2. Αποτέλεσμα της παραπάνω μη αποδεκτής, επιστημονικά και κοινωνικά, διαδικασίας είναι 

να  τίθενται  ερωτήματα  ήδη  από  τις  υποθέσεις  βάσης  που  στήριξαν  τη  συγκεκριμένη 

πρόταση  όπως,  για  παράδειγμα,  η  άποψη  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  οφείλει  να 

εξυπηρετήσει τουρισμό κρουαζιέρας στην προτεινόμενη κλίμακα. 

3. Χαρακτηριστική  είναι  επίσης  η  προσπάθεια  να  ενταχθούν  («στριμωχθούν»)  όλες  οι 

δραστηριότητες  και  οι  ανάγκες  των  κατοίκων  και  τουριστών  στον  συγκεκριμένο  χώρο. 

Κάποια από τα αποτελέσματα είναι μεγάλα έργα εκσκαφών, προβληματικές χωροθετήσεις 

ΟΤ  στους  μώλους  και  προβληματικές  γειτνιάσεις,  όπως  η  άμεση  γειτνίαση  του 

εμπορευματικού τομέα του λιμανιού με τον μώλο πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων,  τη στιγμή 

που,  δυτικά  του  παραλιακού  μετώπου  υπάρχει  εναλλακτική  δυνατότητα  χωροθέτησης 

κάποιων  από  τις  λειτουργίες  με,  πιθανά,  πολλαπλά  πλεονεκτήματα  χωροταξικά, 

πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά  (βλ. και  νόμο 2160/93 ΦΕΚ 118/19/7/1993, 

όπου αναφέρεται ο «τουριστικός λιμένας Κουμπέ»).

4. Τέλος, ενδεικτικά για τα επιμέρους θέματα, η πρόταση που αφορά στον προσήνεμο μώλο 

προβληματίζει ως προς το κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι καιρικές συνθήκες.

Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω,  ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  εφιστά  την  προσοχή  σε  κάθε,  αρμόδιο  για  την 

περιοχή,  φορέα στην  κατεύθυνση της  διασφάλισης  επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων  
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αναβάθμισης αυτού του τμήματος  της  πόλης,  σε άμεση σχέση όμως με  την  κλίμακά της,  την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων, το περιβάλλον και την οικονομία.

Τέλος,  ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  δηλώνει  ότι  θα  βρεθεί,  πανελλαδικά,  απέναντι  σε  κάθε  προσπάθεια 

οικονομικής  υπερεκμετάλλευσης  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς  πλούτου  της  χώρας  και 

παράδοσης στη λογική  της ανεξέλεγκτου και χωρίς τους απαραίτητους όρους  εκτέλεσης έργων, 

όταν υποβαθμίζουν, αφενός τη σημασία της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας κάθε χώρου για 

την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων χρήσεων και,  αφετέρου,  τον σημαντικό ρόλο όλων των 

επιπέδων σχεδιασμού – προγραμματισμού στην παραπάνω εκτίμηση.
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