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ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΒΛΥΧΑ∆Α- SAVE VLYHADA 

www.facebook.com/savevlyhada 

southsantorini@gmail.com 

Τις τελευταίες εβδοµάδες στη Σαντορίνη συµβαίνει ένα µοναδικό έγκληµα µε θύµα 

τους προστατευόµενους από το ελληνικό κράτος ηφαιστειακούς σχηµατισµούς στην 

µοναδικής αισθητικής αξίας παραλία της Βλυχάδας. Πρόκειται για γεωλογικούς 

σχηµατισµούς, οι οποίοι έχουν σµιλευτεί από τον αέρα και το νερό για πάνω από 

3000 χρόνια. Οι γεωλογικοί αυτοί σχηµατισµοί είναι διάσηµοι σε όλο τον κόσµο και 

για ένα πρόσθετο λόγο: Είναι φτιαγµένοι από την ίδια ηφαιστειακή τέφρα που 

κάλυψε τον προϊστορικό οικισµό του Ακρωτηρίου και ο οποίος βρίσκεται αµέσως 

προς στα δυτικά (εικ 1,2). Σήµερα, στο όνοµα της «ανάπτυξης» και µε δεδοµένη την 



ηγετική τουριστική φυσιογνωµία του νησιού της Σαντορίνης, ορισµένοι 

επιχειρηµατίες βεβήλωσαν αυτό το µοναδικό τοπίο.   

     Ήδη από τον Αύγουστο του 2016 έχουν υπάρξει έγγραφες καταγγελίες προς το 

Αστυνοµικό Τµήµα Θήρας για παράνοµες οικοδοµικές εργασίες σε συγκεκριµένο 

σηµείο και οι οποίες έγιναν εκ νέου αντιληπτές την Τετάρτη 12/10/2016 (εικ 2 & 4).  

Ενηµερώθηκε άµεσα ο ίδιος ο ∆ήµαρχος αλλά δυστυχώς ολιγωρίες των αρµόδιων 

υπαλλήλων δεν οδήγησαν σε άµεση διακοπή των εργασιών παρόλη την εξόφθαλµη 

καταπάτηση του Νόµου που προστατεύει την περιοχή. Μετά από δύο ηµέρες 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος από κλιµάκιο της ∆.Ο.Υ. και του ΙΚΑ το οποίο 

διαπίστωσε ότι η εν λόγω οικοδοµή αφορά σε υπόσκαφο κτίσµα περίπου 250τµ (εικ. 

3, 5-14), µε ολοκληρωµένο τον φέροντα οργανισµό (µπετόν) και µε διανοίγµατα 

επάνω στην πρόσοψη της ηφαιστειακής τέφρας µε θέα στην παραλία. Ουσιαστικά 

δηλαδή αφορά σε ένα υπόσκαφο ξενοδοχείο που έχει προκαλέσει ήδη τεράστια 

οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Περιττό είναι να αναφερθεί ότι ουδεµία 

γεωλογική µελέτη δεν έχει υλοποιηθεί για τη συγκεκριµένη κατασκευή και άρα είναι 

άγνωστες οι επιπτώσεις που θα είχε µια κατάρρευση τµήµατος των ηφαιστειακών 

σχηµατισµών. Πολιτικός Μηχανικός που είδε την καταστροφή εξέφρασε έντονες 

ανησυχίες για τη στατικότητα της κατασκευής λόγω της ιδιαιτερότητας του 

ηφαιστειακού εδάφους. Μεγάλα και επικίνδυνα κοµµάτια ηφαιστειακής τέφρας είναι 

πλέον µετέωρα πάνω από την παραλία και τους λουόµενους. Επιπλέον οι τεράστιοι 

όγκοι θηραϊκής γης που εξορύχτηκαν παράνοµα, προκειµένου να δηµιουργηθεί το 

υπόσκαφο έχουν εναποτεθεί εντός της ζώνης προστασίας αλλοιώνοντας και άλλο το 

φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 

Το αγροτεµάχιο ανήκει στην Αθηναίων Γη Α.Ε.Σ.Τ. & Ο.Ε. Για αυτή την κατασκευή 

δεν έχει εκδοθεί και δε θα µπορούσε ποτέ να εκδοθεί Οικοδοµική Άδεια - καθώς το 

ισχύον καθεστώς για την περιοχή της Βλυχάδας περιγράφεται στο ΦΕΚ 

139∆/19.03.1990 µε το οποίο καθορίζονται οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου της 

Σαντορίνης και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ 

144/ΑΑΠ/30.4.2012. Στη νοµοθεσία αυτή καθορίζεται µε σαφήνεια ειδική ζώνη 

απόλυτης προστασίας για τους ηφαιστειακούς σχηµατισµούς της Βλυχάδας που 

φτάνει µέχρι και τα 150 µ. από τη γραµµή του αιγιαλού. Οι οικοδοµικές εργασίες 

πραγµατοποιούνται εξολοκλήρου εντός της ζώνης προστασίας (εικ. 15)!   

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση απλών πολιτών του νησιού και τη βοήθεια του 

∆ηµάρχου Θήρας κ. Ζώρζου, το έγκληµα απλώς πάγωσε µε διακοπή εργασιών από το 

Πολεοδοµικό Γραφείο Θήρας. Παρόλο τη διακοπή βέβαια ο εργολάβος προχώρησε 

στο µπάζωµα της εισόδου της οικοδοµής την 22/10/2016 έτσι ώστε να µην είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στα υπόσκαφα και έτσι να µην υπάρχει δυνατότητα για 

περαιτέρω έλεγχο των υπόσκαφων τµηµάτων από τις αρµόδιες αρχές (εικ. 14). Επί 

πλέον µε τη µπουλντόζα κατέστρεψε το οδόστρωµα ώστε να µην είναι εφικτή η 

πρόσβαση µε τροχοφόρα οχήµατα στο σηµείο της οικοδοµής. 

Επειδή η Σαντορίνη αντιµετωπίζεται από πολλούς επιχειρηµατίες σαν την κότα που 

κάνει τα χρυσά αυγά, έχουµε το χρέος ως πολίτες του νησιού να το προστατέψουµε 

και να µην επιτρέψουµε σε κανένα να καταστρέψει την οµορφιά και τη µοναδικότητα 

του τοπίου. ∆ηµιουργήσαµε µια ψηφοφορία στην avaaz.org 

https://secure.avaaz.org/el/petition/Elliniki_Kyvernisi_YPEKA_Dimos_Thiras_Soste

_ti_Vlyhada_sti_Santorini_Save_Vlyhada_Santorini_1/?cdpYklb  η οποία έχει ήδη 

συγκεντρώσει πάνω από 2200 υπογραφές σε µόλις 4 ηµέρες. Οι υπογραφές αυτές 



είναι οι φωνές των πολιτών για την οικολογική καταστροφή που δυστυχώς έχει ήδη 

γίνει αλλά και για την προστασία της µοναδικής αυτής περιοχής που επιθυµούµε και 

πρέπει να κληροδοτήσουµε στα παιδιά µας ανέπαφη.  

Ο πολυετής αγώνας του ∆ηµάρχου Θήρας για την προστασία της περιοχής είναι 

γνωστός, και είµαστε ευτυχείς που τον έχουµε στο πλευρό µας. Μέσα στα τελευταία 

40 χρόνια τουριστικής ανάπτυξης στο νησί µας, το τοπίο του έχει γίνει αγνώριστο. 

Ήρθε η στιγµή για όλους µας να αναλογιστούµε πως οραµατιζόµαστε αυτόν τον τόπο 

µετά από χρόνια. Τσιµεντοποιηµένο πλήρως, έχοντας χάσει κάθε παραδοσιακό 

χαρακτήρα και την σπάνια οµορφιά του; Ήδη το ποσοστό δόµησης στο νησί είναι  το 

11% της συνολικής του επιφάνειας. Αυτό το ποσοστό µόνο µε την Αττική µπορεί να 

συγκριθεί! Το γεγονός ότι ασύδοτοι επιχειρηµατίες έχουν στραφεί σε περιοχές που 

µέχρι τώρα ήταν ανεκµετάλλευτες είναι ένα ακόµα δείγµα ότι η Σαντορίνη έχει 

φτάσει σε σηµείο που αναπτύσσσεται µόνο θυσιάζοντας τα τελευταία της κοµµάτια 

προστατευµένης γης. Πρέπει να στραφούµε σε αποφάσεις και δράσεις που θα 

προστατέψουν το φυσικό κάλλος του τόπου µας, άλλωστε αυτό το φυσικό κάλλος 

είναι εκείνο που µας φέρνει στις πρώτες θέσεις τουριστικών προορισµών παγκοσµίως 

και δίνει δουλειά στις επιχειρήσεις και στα σπίτια µας.  

• Καλούµε την πολιτεία µε τις υπηρεσίες της να επιβάλλει το νόµο και να 

προστατεύσει την περιοχή. 

• Καλούµε την κεντρική Κυβέρνηση να εξετάσει σοβαρά την συνολική 

προστασία της περιοχής, και να περάσει µεταβατική διάταξη που να 

αναστέλλει την δόµηση στην περιοχή, και να καταργεί την ισχύ οικοδοµικών 

αδειών που έχουν τυχόν εκδοθεί,  για να τεθούν αυστηρότεροι κανόνες και να 

µην ανοίξουν οι ορέξεις σε κανένα άλλο επιχειρηµατία.  

• Καλούµε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους του νησιού, συµπολίτευσης και 

αντιπολίτευσης να πάρουν θέση στο θέµα της Βλυχάδας. 

• Καλούµε την Έπαρχο Θήρας και τους βουλευτές Κυκλάδων να τοποθετηθούν 

στο θέµα.  

• Καλούµε να αποδωθούν ευθύνες σε αυτούς που επέτρεψαν το παραπάνω 

έγκληµα και την άµεση αποκατάσταση της περιοχής. 

Επιθυµούµε να έχουµε δίπλα µας όλους τους πολίτες της Σαντορίνης και 

όλους όσους αγαπούν το νησί µας. Επιθυµούµε να έχουµε συµπαραστάτες 

τους τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους, την Έπαρχο και τους βουλευτές.   

 

 

 

 

 

    



 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

 
Εικόνα 1: Γενική άποψη της παραλίας της Βλυχάδας.  

 

 
Εικόνα 2: Η είσοδος για το εν λόγω παράνοµο υπόσκαφο. Ο αρχαίος οικισµός του Ακρωτηρίου καλύφθηκε 

µε την ίδια ηφαιστειακή στάχτη που έχει διαµορφώσει το µοναδικό τοπίο της Βλυχάδας.  



 
Εικόνα 3: τα µπετά ήταν ακόµη υγρά όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες 

 
Εικόνα 4: η εξωτερική όψη του ορύγµατος, όπου φαίνεται το πρώτο από τα υπόσκαφα. 

 

Εικόνα 5: άποψη από το εσωτερικό του φρεατίου για το ασανσερ. 



 
Εικόνα 6: ένας από τους υπόσκαφους χώρους µε πρόσβαση στον υπέροχο θηραϊκό ήλιο. Ο τοίχος στο βάθος, 

που έχει ήδη τρυπήσει τους ευαίσθητους γωλογικούς σχηµατισµούς, θα γκρεµιστεί και θα γίνει ένα τεράστιο 

παράθυρο.  

 
Εικόνα 7: Άλλος ένας υπόσκαφος χώρος που πρόλαβε να τσιµεντοποιηθεί.  

 



 

Εικόνα 8: Τρία ανοίγµατα στη θηραϊκή γη για να δώσουν φως και θέα στα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα. Ο 

ξενοδόχος φυσικά δε θα τα αφήσει έτσι. Μεγάλες τζαµαρίες θα καταστρέψουν το φυσικό ανάγλυφο. Οι 

τρεις τρύπες της φωτογραφίας αντιστοιχούν σε αυτές της εικόνας 7. 



 
Εικόνα 9: Το φρεάτιο του ασανσερ και οι διάδροµοι. 



 
Εικόνα 10: Η απρόσκοπτη θέα που επιθυµούσαν να εξασφαλίσουν πληγώνοντας ηφαιστειακή τέφρα 3000 

ετών! Έγκληµα µοναδικής αθλιότητας. 

 

Εικόνα 11: Υδατοδεξαµενή την αποκάλεσαν παράγοντες του νησιού. ∆εξαµενή µε παράθυρο στη θάλασσα; 



 
Εικόνα 12: Οι ανεπανόρθωτες βλάβες που επέφερε η οικοδοµή στους µοναδικούς σχηµατισµούς της 

Βλυχάδας. Τώρα κρέµονται επικίνδυνα µεγάλοι όγκοι "βράχων" πάνω από την παραλία και τους 

λουόµενους. 

 

 
Εικόνα 13: άποψη από τα εσωτερικά δωµάτια που έχουν ήδη κατασκευαστεί. 



 
Εικόνα 14: Το πρίν και το µετά. Μπάζωσαν πρόχειρα την είσοδο ώστε να µην είναι δυνατή η αυτοψία από 

τα αρµόδια όργανα.  



 
 
Εικόνα 15 Με έντονη κόκκινη γραµµή έχει σηµειωθεί ο αιγιαλός. Η κοκκινισµένη περιοχή είναι η ζώνη 

απόλυτης προστασίας των ηφαιστειακών σχηµατισµών  πλάτους 150 µ. Με κίτρινο είναι τα υπόσκαφα και 

µε πράσινο είναι η πλάκα µε το φρεάτιο του ασανσερ. ∆ιακρίνεται στο πάνω τµήµα της φωτογραφίας η 

περιοχή που απόθεσαν την θηραϊκή γη εντός των 150 µ. (άλλο ένα έγκληµα). Οι διαστάσεις είναι κατά 

προσέγγιση αλλά εξαιρετικά κοντά στην πραγµατικότητα.  


