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Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, 
 
 Όπως γνωρίζετε η πόλη μας , κάθε καλοκαίρι, μαζί με τις χιλιάδες επισκεπτών 
που δέχεται, φιλοξενεί για διακοπές και πολυπληθείς οικογένειες ROMA. 
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικούς τους κώδικες οικογενειακής και κοινωνικής 
λειτουργίας, που αρκετές φορές δημιουργούν προβλήματα στην 
καθημερινότητα της πόλης, των κατοίκων και των επισκεπτών της. 
Μια από τις συνήθειές τους κατά τον ερχομό τους στην πόλη μας,  είναι η 
αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη κατασκηνωτική διαμονή τους σε δημόσιους χώρους. 
Οι επιπτώσεις από τον τρόπο διαμονής τους σ' αυτούς τους χώρους, που 
στερούνται παντελώς υποδομών υγιεινής, είναι αυτονόητες  και ντροπιαστικές 
για την Πρέβεζα. 
 
Ένας από τους χώρους που χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους είναι και αυτός 
του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα ( όπου και οι συνημμένες φωτογραφίες από την 
Κυριακή 15-7-2017). 
Χώρος Ιστορικός, Μνημειακός και Ιερός , ποτισμένος με το αίμα Πρεβεζάνων και 
όχι μόνο πολιτών. Χώρος κατάντημα ντροπής για όσους είχαν την ευθύνη του. 
Το ίδιο θέμα το θίξαμε και στην πρόσφατη συνάντησή σας για θέματα 
τουρισμού ,που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, χωρίς να εισακουστούμε απ  ότι φαίνεται. 
 
Επανερχόμαστε, καταθέτοντας και σε σας παλαιότερη πρότασή μας που είχε 
αποδέκτη  τότε την ευσυνείδητη και περήφανη ηγεσία της VIII Μεραρχίας  που 
ήταν συνυπεύθυνη μαζί με την Δημοτική Αρχή εκείνης της περιόδου, για τη  
λεηλασία, τους βανδαλισμούς και την ατίμωση  του πολύτιμου αυτού χώρου. 
 



Απαιτείται λοιπόν αυτός ο χώρος , ο οποίος ανήκει πλέον στην  διαχείρισή σας, 
να ασφαλισθεί και να προστατευθεί από περαιτέρω κακοποίηση , έως ότου 
αρχίσει η σημαντική ανάπλασή  του , που έχετε σχεδιάσει. 
Να βρείτε τρόπο νόμιμης και ασφαλούς χρήσης των κτιρίων από τους 
συλλόγους που τα χρησιμοποιούν για να συνεχίσουν το έργο τους. 
 
Να ειδοποιήσετε την Δημοτική Αρχή να αποσύρει, άμεσα, όλους τους 
κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων που έχει πετάξει στο χώρο του 
μνημείου (δείχνοντας για άλλη μια φορά την συνέπεια λόγων και έργων της για 
τον  πολιτισμό). 
 
Τέλος παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε  τις υπηρεσίες ασφάλειας και ελέγχου 
της πόλης ( Αστυνομία και Δημοτική Αστυνομία) , για την προστασία του 
κάστρου του Αγίου Ανδρέα από κάθε κακοποίηση της έννοιας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 
 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση. 
 
                                                            Για το Δ.Σ.                          
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