Αγία Πελαγία -Κύθηρα

Ημ/νία (σύνταξης) :13/5/2018

Προς:

Δήμο Κυθήρων
Δημοτικό συμβούλιο

Κοινοποίηση: Τοπικά Μ.Μ.Ε
ΑΙΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φωτισμού της κεντρικής παραλιακής
οδού από το λιμάνι της Αγίας Πελαγίας με κατεύθυνση προς Καραβά,
πληροφορήθηκα ότι το έργο θα συνεχιστεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση
του χωριού, δηλαδή κατά την παραλιακή οδό του κόλπου του Νέου κόσμου
Αγίας Πελαγίας.
Επιθυμώ τον φωτισμό της παραλιακής οδού, καθώς καλύπτεται μόνο
από μερικές κολώνες της Δ.Ε.Η.
Με την ευκαιρία όμως της υλοποίησης της πρώτης φάσης του έργου
(με κατεύθυνση προς Καραβά, φωτο.1), βρίσκομαι σε θέση να έχω πλέον
εικόνα για το πως λειτουργεί ο φωτισμός από τις συγκεκριμένες κολώνες που
τοποθετήθηκαν σε σχέση με τις ανάγκες και με το τοπίο.
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φωτο.1

φωτο.2
Παρατηρώ στο πεδίο ότι η ανάγκη του φωτισμού μπορεί να καλυφθεί
επαρκώς με το ένα τρίτο περίπου (φωτο.3) από αυτές που τοποθετήθηκαν
(φωτο.4) μιας και αυτός ο αριθμός φωταγωγούνταν μέχρι τον Απρίλιο.

φωτο.3
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Φωτισμός από όλες τις κολώνες κατά την παρούσα περίοδο:

φωτο.4

Επίσης υπάρχει σημαντική αλλαγή του τοπίου το οποίο αποτελεί
και σημαντικό πόλο έλξης των περιπατητών και ιδίως των επισκεπτών του
χωριού μας αλλά και καθημερινή ανάγκη των μόνιμων κατοίκων.

Η φωταγώγηση των κολώνων στο ύψος που βρίσκονται ενοχλούν
οπτικά τους κάτοικους των παραλιακών σπιτιών όταν αυτοί βρίσκονται στις
αυλές τους και στα μπαλκόνια τους (παρατήρηση από προσωπική εμπειρία και
επίσκεψή μου σε φιλικό παραλιακό σπίτι καθώς και συζητήσεις με κατοίκους)
ενώ ο λευκός φωτισμός και η έντασή του δείχνει να επιβαρύνει την ενόχληση
αυτή. (φωτο.5,6).
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φωτο.5

φωτο.6
Ο ίδιος φωτισμός χρησιμοποιήθηκε στην παραλιακή οδό της Νεάπολης
Λακωνίας . Φαίνεται, αν επισκεφτεί κανείς το μέρος, ότι ήταν κατάλληλος
καθώς τα μεγέθη που καλύπτει ( πλάτος πεζοδρομίου-οδός) είναι πολύ
μεγαλύτερα σε σχέση με αντίστοιχα της Αγίας Πελαγίας Κυθήρων.

Η σήμανση που έχει ήδη γίνει στην παραλιακή οδό του Νέου κόσμου
(όπως ομοίως είχε συμβεί στον κόλπο που ολοκληρώθηκε ο φωτισμός) μου
επέτρεψε να μετρήσω είκοσι (20) σημάνσεις (κόκκινα βελάκια) για την
τοποθέτηση είκοσι κολώνων που θα καλύπτουν τον κόλπο (συγκεκριμένα
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από την πινακίδα “stop” στην αρχή του κόλπου μέχρι και μετά το εκκλησάκι,
στην γλύστρα, φωτο.7) οι οποίες συνεχίζουν περισσότερες και πέραν του
κόλπου.

φωτο.7

Εκτός από το μεγάλο πλήθος των σημάνσεων φαίνεται επίσης να μην
έχουν ληφθεί υπόψιν οι θέσεις των ήδη υπαρχόντων κολώνων της Δ.Ε.Η. που
καλύπτουν μέρος του φωτισμού με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμανση και
αμέσως πριν και αμέσως μετά αυτών (φωτο.8,9):

φωτο.8
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φωτο.9
Κατόπιν της εμπειρίας που δημιουργήθηκε με την μέχρι τώρα
υλοποίηση του έργου, θεωρώ ότι το πλήθος των κολώνων είναι υπερβολικό,
(βλ. λόγοι παραπάνω) και ξεπερνά την ανάγκη φωτισμού ενώ καταστρέφει
οπτικά το τοπίο που με τόση προσπάθεια εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε
να το διατηρήσουμε όσο πιο φυσικό γίνεται.
Η διατήρηση του τοπίου είναι μια πολύ σημαντική ανάγκη για την
καθημερινότητα όσων επιλέγουμε να ζούμε μόνιμα στα Κύθηρα αλλά
και για την εικόνα του νησιού μας ως ξεχωριστό τόπο προορισμού
επισκεπτών
Η πρότασή μου, αν και δεν είμαι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, αλλά
ως μόνιμος κάτοικος στην συγκεκριμένη περιοχή και ως μηχανικός, είναι η
αντικατάσταση των κολώνων με άλλου τύπου φωτιστικά όπως με βάθρα
φωτισμού που αποτυπώνονται στην παρακάτω φωτογραφία ή με παρόμοιου
τύπου και η επανεξέταση του πλήθους που θα τοποθετηθούν. Στην
φωτογραφία απεικονίζεται ο φωτισμός που έχει υλοποιηθεί στην Μονεμβασία
στο δρόμο που οδηγεί στην είσοδο της Καστροπολιτείας. (φωτο.10-11)

6

φωτο.10

φωτο.11
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Όσοι έχουν επισκεφτεί το μέρος μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν
τον επαρκή φωτισμό χωρίς αυτός να δημιουργεί οπτική όχληση ούτε για το
ανθρώπινο μάτι κατά το φωτισμό αλλά ούτε και για την συνολική εικόνα του
τοπίου καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο (και αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται κυρίως
από το χαμηλό ύψος τον βάθρων).
Υπάρχουν παρόμοιοι τύποι εξωτερικών φωτιστικών δρόμων που
προτείνω να εξεταστούν λόγω του χαμηλού τους ύψους και του ήπιου
φωτισμού (σχέση έντασης-χρώματος του φωτός).
Πιστεύω ότι ο κόλπος στον «Νέο κόσμο» της Αγίας Πελαγίας του
οποίου η χρήση και ελλείψει καταστημάτων, διαφοροποιείται σε σχέση με τον
κόλπο που ήδη έχει φωταγωγηθεί, αποτελεί κυρίως οδό καθημερινών
περιπάτων (μόνιμων κατοίκων και περιηγητών) λόγω της ομορφιάς του
φυσικού τοπίου και μπορεί να αποκτήσει νέο φωτισμό χωρίς αυτό να
επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο το εν λόγω τοπίο.
Για τους παραπάνω λόγους και με στόχο την καλύτερη δυνατή
επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής,
αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής,
λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς, ζητώ και την δημοσιοποίηση
της μελέτης φωτισμού είτε πριν την έγκρισή της από το ΣΑ Π.Ε. Νήσων
Αττικής, είτε με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται με την υπ’ αριθμ. οικ
26804/16−6−2011 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β'/2011) ώστε να
δοθεί η ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να ενημερωθεί.
Κόλπος Νέου κόσμου
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Κόλπος Νέου κόσμου-υπάρχων φωτισμός

Τέλος, παραθέτω μια βραδινή απεικόνιση του χωριού στο σύνολό του,
ώστε να καταγραφεί η υπερβολή του φωτισμού που δημιουργούν οι
τοποθετημένες κολώνες από την πρώτη φάση του έργου:
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Παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψιν τα παραπάνω και να επανεξετάσετε
το θέμα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Χρυσούλα Σοφίου
Μόνιμος κάτοικος Αγίας Πελαγίας (Ν. Κόσμου) Κυθήρων
Τοπογράφος Μηχανικός

Συν υπογράφοντες : 58 κάτοικοι του χωριού και ιδιοκτήτες ακινήτων
στην Αγία Πελαγία- κατά το πλείστον του «Νέου Κόσμου».
Οι υπογραφές έχουν κατατεθεί στο Δήμο με αρ. πρωτ. 3073/10-08-2018
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