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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα: «Άμεση τεχνική αποκατάσταση του φάρου των Αντίπαξων και
παραχώρηση του στο Δήμο Παξών»
Ο φάρος των Αντίπαξων παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα που
ενδεχόμενα να χρίζουν και στατικών παρεμβάσεων για τα οποία, συχνά
λαμβάνονται πρωτοβουλίες του Δήμου Παξών προκειμένου να κατανοηθεί η
ανάγκη αποκατάστασης του. Παρόλα αυτά, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική
ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσιακής αρχής που εποπτεύει τη λειτουργία των
φάρων.
Σκοπός και επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι να αξιοποιήσει την
εγκατάσταση του φάρου ως χώρου φιλοξενίας επιστημόνων, δεδομένου ότι το
νησί των Αντιπάξων αποτελεί μέρος του δικτύου Ναtura 2000, καθώς και ως
πυροφυλακίου κατά την αντιπυρική περίοδο.
Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή θα δημιουργούσε τις τυπικές προϋποθέσεις
προκειμένου να καταστεί επισκέψιμος ο φάρος υπό τη μορφή μουσειακού χώρου
ανάδειξης της ναυτικής κληρονομιάς στους επισκέπτες του νησιού.
Επειδή, η αποτελεσματική λειτουργία των φάρων αποτελεί διαχρονικά
παράγοντα εκτέλεσης ασφαλών πλεύσεων για τη ναυτιλία στα νησιά μας
Επειδή, οι ίδιοι υφίστανται παράλληλα ως μοναδικής ιστορικής
προέλευσης αλλά και αρχιτεκτονικής αισθητικής, στοιχεία των νησιωτικών και
παράκτιων περιοχών της χώρας μας
Επειδή, η ορθή αξιοποίηση του φάρου των Αντιπάξων με σεβασμό στην
ιδιαιτερότητα της κτιριακής του υποδομής μπορεί να αποβεί σημαντική για την
τοπική οικονομία του νησιού και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω
Επειδή, ο Δήμος Παξών επιθυμεί να αναλάβει σημαντικό κόστος
εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που απαιτούνται
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει για την άμεση αποκατάσταση των
φθορών του φάρου των Αντίπαξων και γιατί μέχρι σήμερα, δεν
καταγράφεται από την αρμόδια υπηρεσίας του, οποιαδήποτε εξέλιξη
στις σχετικές εκκλήσεις του Δήμου Παξών;

2. Πώς σκοπεύει να ενεργήσει αναφορικά με τη βούληση του Δήμου
Παξών να αναλάβει το κόστος συντήρησης του φάρου σχεδιάζοντας
την ένταξη και αξιοποίησή του προς όφελος της τοπικής οικονομίας;
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