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ΘΕΜΑ: «Προστασία Κορινθιακού κόλπου»
ΣΧΕΤ.: Η από 5/10/2015 ηλεκτρονική επιστολή προς το Παράρτημά μας

Αξιότιμοι Κύριοι,
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λάβαμε την σχετική επιστολή σας που αφορούσε σε
διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ημέρες Κορινθιακού», στην οποία δυστυχώς για
λόγους ανώτερους από την θέλησή μας δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε. Είναι
γεγονός πως οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το μέλλον
του Κορινθιακού κόλπου και έχουν ως αποτέλεσμα εκτός από τα άμεσα
αποτελέσματα (πιθανή μείωση ιχθυοαποθεμάτων, ρύπανση βυθού κ.α.) και άλλα
έμμεσα κυριότερο από τα οποία είναι η διάβρωση των ακτών που παρατηρείται σε
όλο το βόρειο μέτωπο του κόλπου και που σε ορισμένες περιοχές (π.χ. Δερβένι) έχει
πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει παρακολουθήσει το φαινόμενο και έχει
πραγματοποιήσει αυτοψία με ειδικούς επιστήμονες στην περιοχή του Δερβενίου
υποβάλλοντας ταυτόχρονα κάποιες αρχικές προτάσεις. Βασικό ζητούμενο για την
εξέλιξη του φαινομένου που έχει εξαφανίσει μεγάλες επιφάνειες ακτών είναι, όπως
και εσείς αναφέρετε, η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου που θα καταγράφει τις
εξελίξεις στον κόλπο και θα προγραμματίζει κατάλληλες δράσεις, θα προχωρήσει δε
και σε καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης του φαινομένου συνδυάζοντάς το με τα
αποσπασματικά έργα που έχουν γίνει σε βάθος χρόνου κατά μήκος των βόρειων
ακτών του.
Αντί λοιπόν να τεθεί το ζήτημα σε μια αρχική βάση εντοπισμού και ανάσχεσης των
πραγματικών αιτίων και μέσω συνεργασιών όλων των εμπλεκομένων Περιφερειών να

αναζητηθεί συνολική και προγραμματισμένη λύση διαπιστώνουμε ότι τόσο η
Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρούν σε
αποσπασματικά έργα ή μελέτες των οποίων το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να καταστεί
ισχυρά αμφισβητήσιμο αφού είναι γνωστό ότι πολλές από τις μέχρι σήμερα
παρεμβάσεις για την ανάσχεση του διαβρωτικού φαινομένου σε κάποια περιοχή απλά
μεταθέτουν το πρόβλημα κάποια χιλιόμετρα. Αυτό που μένει τελικά είναι μεγάλα
τεχνικά έργα, αποσπασματικές μελέτες επί μελετών και φυσικά το ίδιο το πρόβλημα
της διάβρωσης.
Στα πλαίσια λοιπόν της πολύ αξιόλογης προσπάθειάς σας πιστεύουμε ότι θα πρέπει
να αναδείξετε και αυτήν την πτυχή του ζητήματος του Κορινθιακού κόλπου έτσι ώστε
όλοι μαζί να πετύχουμε μια συνολική και βιώσιμη λύση του προβλήματος.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας.
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