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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΕΜΑ: «Απνηειέζκαηα απηνςίαο αληηπξνζσπείαο Γεσιόγσλ Παξαξηήκαηνο
ΓΔΩΤ.Δ.Δ. ζην Γήκν Αγξηλίνπ»
Τν Παξάξηεκα Πεινπνλλήζνπ θαη Γπη. Σηεξεάο Διιάδαο ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ., ζηα
πιαίζηα ηεο αξσγήο ζην δνθηκαδόκελν από ηηο πξόζθαηεο πιεκκύξεο πιεζπζκό ηεο
Αηησιναθαξλαλίαο δηελήξγεζε απηνςία ζε πιεγείζεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ.
Ζ απηνςία ηνπ θιηκαθίνπ έγηλε, ζε ζπλέρεηα ησλ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ ζηελ
πεξηνρή, θαηά ηελ 8/12/2017. Tα επίζεκα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα έδεημαλ κεγάια
ύςε βξνρήο γηα ηηο βξνρνπηώζεηο όρη κόλν θαηά ηελ 2/12/2017 αιιά θαη γηα
πξνεγνύκελεο εκεξνκελίεο.
Ζ επίζθεςε θαηέδεημε ζεηξά θαηλνκέλσλ ηα νπνία έπιεμαλ κε αμηνζεκείσηε έληαζε
θαη ελ γέλεη κε αθαλόληζην ηξόπν ζεηξά Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ θαη ηα νδηθά έξγα
πνπ ηα ζπλδένπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή από ην Αηησιηθό ζηα λόηηα έσο βόξεηα ηεο
πόιεσο ηνπ Αγξηλίνπ. Από ηελ άπνςε ησλ επηπηώζεσλ ζην ζθέινο ησλ πιηθώλ
δεκηώλ, ε πεξηνρή έρεη ππνζηεί θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά κε
ηηο θαηαζηξνθέο ηεο Μάλδξαο θαη ηεο Σακνζξάθεο.
Ο ζηόρνο ηνπ θιηκαθίνπ θαηά ηελ απηνςία ήηαλ λα θαηαγξαθνύλ ηα γεσινγηθά αίηηα
πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξόθιεζε ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ απηνςία πεξηέιαβε ηε ιήςε
αεξνθσηνγξαθηώλ θαη θσηνγξαθηώλ θαη επηθεληξώζεθε ζηηο αθόινπζεο πεξηνρέο,
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Κιεηζνύξα (εζληθή νδόο Αληηξξίνπ-Ησαλλίλσλ)
Φξαγθνπιέτθα
Λπζηκαρία
Εεπγαξάθη
Δξκίηζα

Από ηελ απηνςία πξνέθπςε όηη νη βιάβεο ήηαλ ζεκαληηθέο ζε όγθν θαη δηαζπνξά κε
θπξηόηεξε απηή πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Κιεηζνύξαο. Ζ αζηνρία ηεο νδνύ
ζηελ Κιεηζνύξα ρξίδεη ηδηαίηεξεο κλείαο θαη πξνζνρήο σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε,
αλ θαη είλαη κηθξνύ κήθνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε γεθπξώλ πνπ
ππεξρείιηζαλ θαηά ηελ επίκαρε πεξίνδν από 29/11/2017 έσο ηελ 2/12/2017 γηα ηελ
πηζαλή δηάβξσζε ησλ ζεκειίσλ ηνπο.
Σηελ πεξηνρή ηεο Λπζηκαρίαο θαη ηνπ Εεπγαξαθίνπ θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο
ηιπνξξνέο πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ησλ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ. Ζ πεξηνρή όκσο ηνπ
Εεπγαξαθίνπ δηαθέξεη από ηελ πεξηνρή ηεο Λπζηκαρίαο θαηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηιπνξξνώλ θαη πηζαλά ηελ πνιύπινθε γέλεζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ε εμέιημή ηνπο
ζην άκεζν κέιινλ πξέπεη λα κειεηεζεί. Δμ΄αηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο γέλεζεο
θαη ηεο εμέιημεο ησλ ηιπνξξνώλ ην θιηκάθην θαηά ηελ απηνςία ήηαλ αδύλαην λα
πξνζδηνξίζεη παξακέηξνπο θαη λα πξνηείλεη άκεζεο παξεκβάζεηο. Ζ απηνςία όκσο
έδεημε όηη θαη νη δύν πεξηνρέο ρξίδνπλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο αθνύ ιεθζνύλ
ππόςε θαη ηεξαξρεζνύλ νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ νξγάλσζε ησλ πεξηνρώλ απηώλ
θαη ε δσλνπνίεζε ηνπο έλαληη ηνπ θηλδύλνπ ησλ πιεκκπξώλ είλαη αλαγθαία ππό ην
πξίζκα ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ πνπ εθηηκάηαη από ζεηξά εηδηθώλ κεηεσξνιόγσλ
επηζηεκόλσλ όηη επηδξνύλ ηελ πεξίνδν απηή ζηε ρώξα καο θαη πιήηηνπλ κε ηδηαίηεξε
έληαζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ δηαπηζηώζεθε όηη ε δηαζπνξά ησλ θεξηώλ
πιηθώλ ζηε δώλε πνπ πξναλαθέξζεθε ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα
εξεπλεζεί ελδειερώο θαη ζε βάζνο κε βάζε ζύγρξνλεο γεσινγηθέο ηερληθέο.
Σηελ απηνςία ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο
ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ.νη θθ. Γεώξγηνο Σηακνύιεο θαη Ησάλλεο Φαξκάθεο,νη γεσιόγνη κέιε
ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Καζεγεηήο Ησάλλεο
Κνπθνπβέιαο θαη ν Αλ. Καζεγεηήο Κσλ/λνο Νηθνιαθόπνπινο. Ο θ. Ησάλλεο
Φαξκάθεο ζπκκεηείρε κε ηελ δηπιή ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο
ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη σο Αληηδήκαξρνο Αγξηλίνπ ελώ επίζεο ζπκκεηείραλ νη
έκπεηξνη ηερληθνί γεσιόγνη θθ. Βαζίιεηνο Πεξδίθεο θαη Σπύξνο Πεξδίθεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο απηνςίαο ην θιηκάθην ελεκέξσζε αλαιπηηθά γηα ηηο δηαπηζηώζεηο
ηνπ ηνπο αμηόηηκνπο θθ. Γήκαξρν Γεώξγην Παπαλαζηαζίνπ, Αληηδήκαξρν Ησάλλε
Φαξκάθε θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ θ. Γεκήηξην Τζηώιε. Καηά
ηελ ελεκέξσζε έγηλε επνηθνδνκεηηθή θαη γόληκε ζπδήηεζε επί ησλ πξσηαξρηθώλ
ζπκπεξαζκάησλ ηεο απηνςίαο. Τν θιηκάθην ηέινο επραξηζηεί ηδηαίηεξα ηνπο
θαηνίθνπο ησλ πιεγέλησλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ
θαη ηνλ Γήκν Αγξηλίνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ δηάξθεηα ησλ ππαίζξησλ
παξαηεξήζεσλ.

Δηθόλα θεξηώλ πιηθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Εεπγαξαθίνπ.

Φεξηά πιηθά κε νγθνιίζνπο ζηελ πεξηνρή Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Εεπγαξάθη
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