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ΘΕΜΑ:
«Σχετικά µε το Πολιτιστικό Απόθεµα
της περιοχής Γοργοποτάµου».

ΚΟΙΝ:

Π.Α

Σχετ. 1. Το µε αρ. πρ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΜΤΕ/22923/1097/13-03-2012 έγγραφο της Γ∆ΑΜΤΕ.
2. Το µε αρ. πρ. 1697/12-3-2012 έγγραφο του Γραφείου της κ. Γενικής Γραµµατέως του
ΥΠΠΟΤ.
3. Το µε αρ. πρ. 229/12-01-2012 έγγραφο της κ. Κατερίνας Μπατζελή, Βουλευτού
Φθιώτιδας.
Σας διαβιβάζουµε τα ανωτέρω σχετικά µε το θέµα έγγραφα καθώς και πρόσφατες φωτογραφίες
του τόπου και του µνηµείου της γέφυρας του Γοργοποτάµου και σας κάνουµε γνωστά τα εξής:
Όπως είναι γνωστό η γέφυρα του Γοργοποτάµου είναι χαρακτηρισµένη ως ιστορικό διατηρητέο
µνηµείο και η γύρω απ΄ αυτή περιοχή σε ακτίνα 500,00 µ. από το µέσο της, ως ιστορικός τόπος,
(Y.A. ΥΠΠΕ/1419/27429/27-06-1984, ΦΕΚ 494/Β/24-07-1984), γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τη νεοελληνική ιστορία και συγκεκριµένα µε την Εθνική Αντίσταση της περιόδου 1940 – 1944.
Επίσης, το φαράγγι του Γοργοποτάµου, στην έξοδο του οποίου δεσπόζει η γέφυρα, έχει
περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών ∆ίκτυο NATURA 2000 µε κωδικό GR 2440003.
Επίσης, όσο αφορά τις κηρύξεις µνηµείων ή ιστορικών τόπων µεταγενέστερων του 1830, σήµερα
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», ΦΕΚ153/Α/28-06-2002.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παρ. δ του Ν.3028/2002 όπου αναφέρεται ότι ως
ιστορικοί τόποι νοούνται εκτάσεις στις οποίες περιέχονται σύνθετα έργα του ανθρώπου και της
φύσης, µεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και οµοιογενείς
χώρους, κ.λ.π , η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι το σηµείο της κήρυξης της γέφυρας, πληροί τις
ανωτέρω προϋποθέσεις µε την ήδη υπάρχουσα κήρυξη ως ιστορικού τόπου, καθώς δεν
υπάρχουν συνδυαστικά έργα του ανθρώπου και της φύσης µεταγενέστερα του 1830, σε όλο το
µήκος του φαραγγιού, ώστε να εξεταστεί η επέκταση ή η αναοριοθέτησή της.
Η προστασία του φαραγγιού και του µνηµείου εξασφαλίζονται παράλληλα µε τις ήδη υπάρχουσες
θεσµοθετηµένες δοµές – κήρυξη του µνηµείου και του ιστορικού τόπου – προστασία του
φαραγγιού µε την ένταξή του στο δίκτυο NATURA 2000, οι οποίες ισχύουν ταυτόχρονα για τη
θέση όπου βρίσκεται το ιστορικό µνηµείο της γέφυρας του Γοργοποτάµου.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, εν αναµονή της ολοκλήρωσης των κατά Νόµο
διαδικασιών λειτουργίας της ΥΝΜΤΕΣτΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88, του Π.∆.
191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού».
Συνηµµένα: Τρία (3) έγγραφα
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