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Συνέδριο 

Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου 

Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου 

(Λευκάδα, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1999) 

, , | ^ τ η Λευκάδα, νησί το οποίο έχει σημαδευτεί ανά τους αιώνες από τη λειτουργία 

î fcaÂUKœv, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 1999) συ

νέδριο με αντικείμενο την Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου 

(Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου), με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Λευκάδας και της Εταιρείας Μελετών Ιονίου. Στο συνέδριο αυτό υπήρξε άμεση η εμπλο

κή του Δήμου της Λευκάδας, ο οποίος ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της οργανωτικής 

φροντίδας ενώ κατά το επιστημονικό μέρος πολλά χρωστά η όλη εκδήλωση στις προ

σπάθειες του Θανάση Καλαφάτη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατά τη διάρ

κεια του συνεδρίου προβλήθηκαν ενδιαφέροντα ντοκυμαντέρ με σκηνές από τη λει

τουργία των αλυκών της Λευκίμμης και του Αλέξανδρου, λειτούργησε έκθεση φωτο

γραφίας από τη δράση των αλυκών και έγινε επίσκεψη στις αλυκές Αλέξανδρου της 

Λευκάδας καθώς και μουσική εκδήλωση που επιμελήθηκε ο Κυριάκος Σφέτσας. 

Το συνέδριο για τις αλυκές των Επτανήσων, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι πα

ρουσίαζε μια τολμηρή ιδιαιτερότητα, επειδή εκτός από την ιστορική προοπτική, έπρεπε -

σύμφωνα με τις εξαγγελίες των οργανωτών του- να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα η 

οποία συνοψίζεται στην περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των ανενεργών αλυκών 

των τριών νησιών και την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των χώρων τους. 
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~™"~ Στο σημείο αυτό θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι η επαναλειτουργία των αλυκών 

πρέπει εξ ορισμού να αποκλεισθεί επειδή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα παραγω

γής του αλατιού η λειτουργία τόσο μικρών μονάδων είναι οικονομικά ασύμφορη αφού 

η εισαγωγή αλατιού κοστίζει φθηνότερα από την παραγωγή του υπό μικρή κλίμακα. Αυ

τές οι διαπιστώσεις εύστοχα και τεκμηριωμένα παρουσιάστηκαν από τον χημικό-μηχα-

νικό, τεχνικό διευθυντή της Εταιρείας "Ελληνικές Αλυκές" κ. Νικ. Κοροβέση, ο οποίος 

και σε άλλη ανάλογη περίπτωση είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει με εξαιρετικά απλό 

τρόπο τις μεθόδους παραγωγής αλατιού και όλα τα συναφή προβλήματα που δημι

ουργούνται (οικονομικά-οικολογικά) διαλύοντας αρκετούς μύθους που η άγνοια κρίσι

μων λεπτομερειών εύκολα δημιουργεί και ενίοτε διογκώνει άνισα. 

Αφήνοντας για την ώρα ασχολίαστη την ιστορική πλαισίωση, η οποία υπήρξε επι

τυχής από κάθε άποψη, προβαίνουμε σε μια παρουσίαση του προβλήματος όπως κα

ταγράφεται επί του παρόντος καθώς και στις προτάσεις αξιοποίησης που οι τοπικές 

κοινωνίες, κυρίως, προέβαλαν: 

α) Ζάκυνθος (Αλυκές Κατασταριού): Ουσιαστικά οι αλυκές αυτές δεν υπάρχουν. Ο 

χώρος έχει καταπατηθεί και έχει αλλάξει χρήση. Ο πρόσφατα δημιουργηθείς δήμος 

στην περιοχή έλαβε το όνομα Αλυκές" ίσως για να τονίσει την παλαιότερη χρήση της 

περιοχής, ίσως για να επιλύσει προβλήματα ονοματοδοσίας... Τα ελάχιστα εναπομείνα

ντα τηγάνια (αλοπήγια) ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Η τοπική κοι

νωνία απαιτεί δυναμικά την παραχώρηση του χώρου των παλαιών αλυκών που απέμει

ναν "αναξιοποίητοι" προκειμένου να τους μετατρέψει σε γήπεδο, παιδική χαρά, οικό

πεδα προς ανέγερση οικιών για τουριστική εκμετάλλευση. Υπάρχουν έντονες αντιδρά

σεις από μεμονωμένους φορείς (δημοσιογράφους, συλλόγους κ.λπ.) που σηματοδο

τούν μια διένεξη για το μέλλον του χώρου, διένεξη που εμφανίστηκε έντονη και κατά τη 

διάρκεια του Συνεδρίου. 

β) Κέρκυρα (Αλυκές Λευκίμμης): Έπαψαν να λειτουργούν. Στον χώρο τους έχουν 

γίνει, με πρωτοβουλία του Δήμου, σχεδιασμένες παρεμβάσεις, οι οποίες σκοπεύουν στη 

δημιουργία ενός σύνθετου χώρου, ο οποίος υπό την μορφή μουσείου, συντήρησης κτι

σμάτων κ.λπ. θα θυμίζει την παλαιότερη χρήση της περιοχής ενώ παράπλευρα επιζη

τείται η δημιουργία όλων εκείνων των διευρύνσεων που συνιστούν την λεγόμενη "του

ριστική" αξιοποίηση με ό,τι καλό και κακό αυτή συνεπάγεται. Πάντως η παρέμβαση εί

ναι οργανωμένη και συστηματική και υπόκειται σε έλεγχο καθώς έχει ενταχθεί στα σχέ

δια του δήμου Λευκίμμης. 

γ) Λευκάδα (Αλυκές Αλέξανδρου): Το άμεσο πρόβλημα που συνετέλεσε, πιθανόν, 

και στην οργάνωση του συνεδρίου στο νησί της Λευκάδας. Οι αλυκές της Λευκάδας 

έχουν μακρά παράδοση λειτουργίας (περίοδος Τόκκων-δεκαετία 1980) και λειτούργη

σαν σε δύο σημεία του διαύλου από τις αρχές του 18ου αι. (Παλαιές- Νέες). Για τον χώ

ρο των παλαιών αλυκών δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα καθώς λύθηκε με την καταπά

τηση του και την ένταξη του στον οργανικό ιστό της πόλης. Το μεγάλο πρόβλημα λοι

πόν και συγχρόνως στοίχημα είναι οι εναπομείνασες αλυκές του Αλέξανδρου, λίγα χι

λιόμετρα από την πόλη, σε χώρο που εύκολα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πε-



ριηγηθεί και να δει ό,τι απόμεινε- και απόμειναν σχεδόν τα πάντα: κατακλυσμένα τηγά

νια, ανάχωμα, βάνες, εκκλησάκι, οικοσύστημα κ.λπ.). Και κοντά σ' αυτά υπάρχει ακόμα 

η νωπή μνήμη και οι βασανισμένες μορφές των εργατών-εργατριών που με την πα

ρουσία τους χρωμάτισαν έντονα το συνέδριο, και των επιστατών που με τις παρεμβά

σεις τους έδωσαν και πάλι την ευκαιρία της αποκατάστασης ορισμένων ζητημάτων. 

Η παρέμβαση στις Αλυκές Αλέξανδρου είναι ζήτημα κρίσιμο. Πολλά ακούστηκαν 

γι'αυτές (δημιουργία χώρου περιπάτου, ανάπλαση του χώρου ώστε να θυμίζει το πα

ρελθόν του, οργάνωση ενός υπαίθριου μουσείου, επαναλειτουργία αλυκών και παρα

γωγή βελτιωμένου τύπου αλατιού και προώθηση του ως τέτοιου στην αγορά κατ' ανα

λογία προς άλλα προϊόντα, επαναλειτουργία αλυκών και ένταξη τους σε ένα ευρωπαϊ

κό πρόγραμμα παρουσίασης παραδοσιακών μορφών παραγωγής κ.λπ.). Ο δήμος Λευ

κάδας δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον, τα προβλήματα όμως είναι πολλά καθώς δεν έχει 

αποσαφηνισθεί καλά-καλά ακόμη ούτε καν το νομικό καθεστώς των αλυκών, όπως άλ

λωστε παρουσιάστηκε από νομικούς-συνέδρους ως η πρώτη κίνηση που απαιτείται 

προκειμένου να ακολουθήσουν και άλλες. 

Γενική εντύπωση πάντως του ιδιόμορφου κατά κάποιο τρόπο αυτού συνεδρίου εί

ναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μιά κρίσιμη πρωτοβουλία δεδομένου ότι ο ελληνικός 

χώρος -παράλιος και νησιωτικός- είναι διάστικτος από παρόμοιες μικρές αλυκές οι 

οποίες καθώς έχουν πλέον χάσει τη σημασία της οικονομικής αξίας κινδυνεύουν να χα

θούν οριστικά και ως χώροι μνήμης, ενώ αντίθετα οι χώροι που προκρίθηκαν για να 

συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία (αλυκές Μεσολογγίου, Καλλονής, Πολυχνίτου, 

Κιτίου, Θράκης) παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά μιας ενδιαφέρουσας παρέμβασης 

που ανέδειξε τόσο τα οικονομικά όσο και τα οικολογικά χαρακτηριστικά. 

Παναγιώτης Μιχαηλάρης 

Διεθνές Συνέδριο 

The Oriental Gateways: Voyages and Poetry 

(Βενετία, 11-13 Νοεμβρίου 1999) 

To διεθνές συνέδριο Οι πύλες της Ανατολής. Ταξίδια και ποίηση ήταν το πέμπτο στη 

σειρά που οργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Φι

λολογίας, με θέμα: Ταξίδια στη λογοτεχνία. Οι ετήσιες διεθνείς συναντήσεις πραγματο

ποιούνται κάθε φορά σε διαφορετική πόλη (Arrabida, Παρίσι, Leiden, Macao, Βενετία) 

και στόχο έχουν την αποτίμηση των εργασιών και των συμπερασμάτων, επιστημόνων 

και ερευνητικών ομάδων που συνεργάζονται με την Επιτροπή. Πρόεδρος της Επιτρο

πής είναι η καθηγήτρια Maria-Alzira Seixo, έδρα της το Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας 

και μέλη της οι καθηγητές Pierre Brunei (Παν/μιο Sorbonne - Paris IV), Wladimir 

Krysinski (Παν/μιο του Montréal), Paola Mildonian (Παν/μιο Ca'Foscari της Βενετίας), 


