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Μετά από αυτοψία που πραγματοποίθςε το Ινςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν
Ερευνϊν (Ι.Γ.Μ.Ε) ςτο φαράγγι του Πολυλιμνίου κατζλθξε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα τα
οποία παρακζτουμε ωσ ζχουν:
«Από τισ παρατθριςεισ τθσ αυτοψίασ που πραγματοποιικθκε ςτο χϊρο του Πολυλιμνίου
προκφπτουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1. Σο Πολυλίμνιο ςαν ςφνολο (φαράγγι , λίμνεσ, καταρράκτεσ, χλωρίδα, πανίδα)
αποτελεί ζνα τοπίο ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ.
2. Ο χϊροσ προβάλλεται ιδιαίτερα ςτα μζςα πλθροφόρθςθσ και παρουςιάηει πολφ
μεγάλθ επιςκεψιμότθτα, ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, χωρίσ να υπάρχουν
ωςτόςο επίςθμεσ καταγραφζσ του θμεριςιου αρικμοφ των επιςκεπτϊν ι τθσ
χρονικισ κατανομισ τουσ.
3. Ζχουν γίνει ςτο παρελκόν αποςπαςματικζσ διαμορφϊςεισ από τον Καποδιςτριακό
Διμο Βουφράδων, οι οποίεσ διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των επιςκεπτϊν ςτο
φαράγγι. Δεν είναι όμωσ ςαφζσ αν οι υπάρχουςεσ υποδομζσ πλθροφν τισ ςυνκικεσ
αςφάλειασ και ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του πλικουσ των επιςκεπτϊν, αφοφ δεν
υπάρχει επίςθμθ Διαχειριςτικι Μελζτθ για το ςφνολο τθσ περιοχισ,

οφτε

Τπεφκυνοσ Φορζασ Διαχείριςθσ.
4. Από τθν τεχνικογεωλογικι εξζταςθ προζκυψε ότι ο κίνδυνοσ καταπτϊςεων από τα
πρανι του Πολυλιμνίου είναι υπαρκτόσ. Η χρονικι ςτιγμι, θ ςυχνότθτα και θ
κλίμακα εκδιλωςθσ τζτοιων φαινομζνων δεν μπορεί να υπολογιςτεί, αφοφ εκτόσ
των άλλων παραμζτρων επθρεάηεται ςθμαντικά από τυχαίουσ και απρόβλεπτουσ

ςε περίπτωςθ ιςχυροφ ςειςμοφ ςε ϊρα ου κινείται πολφσ κόςμοσ κατά μικοσ τθσ
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παράγοντεσ όπωσ είναι ο ςειςμόσ ι θ ζντονθ βροχόπτωςθ. Σονίηεται ότι ιδιαίτερα
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διαδρομισ του φαραγγιοφ, οι ςυνζπειεσ μπορεί να είναι τραγικζσ, δεδομζνου ότι θ
μορφολογία του χϊρου δεν προςφζρει αςφαλζσ καταφφγιο ςτουσ επιςκζπτεσ.
Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα αλλά και το τελευταίο τραγικό ςυμβάν, είναι φανερό
ότι ο χϊροσ του Πολυλιμνίου κα πρζπει να επανεξεταςτεί, τόςο από άποψθ αςφάλειασ
των επιςκεπτϊν από καταςτροφικά φαινόμενα, όςο και από πλευράσ αλλοίωςθσ του
φυςικοφ τοπίου, που μπορεί να προκαλζςει θ μαηικι και ανεξζλεγκτθ προςζλευςθ
κόςμου. Η επανεξζταςθ αυτι προχποκζτει τα ακόλουκα:
1. Οριοκζτθςθ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ
2. Αποςαφινιςθ του νομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ περιοχισ (ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ
προςταςίασ κλπ)
3. Δθμιουργία φορζα Διαχείριςθσ, ο οποίοσ κα εκπονιςει Διαχειριςτικι Μελζτθ τθσ
περιοχισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο πρόςφατο ςχζδιο υπουργικισ
απόφαςθσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ με τίτλο «Καιοριςμόσ
τεχνικών προδιαγραφών χάραξησ, ςθμανςησ, διάνοιξησ και ςυντθρηςησ των
ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Η Δθμόςια Διαβοφλευςθ για το εν
λόγω ςχζδιο, που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του άρκρου 42 παρ. 9 του ν. 428/2014,
ολοκλθρϊκθκε ςτισ 22/8/2016. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Vτου ςχεδίου Τ.Α περιγράφεται
λεπτομερϊσ το περιεχόμενο τθσ Διαχειριςτικισ Μελζτθσ, ειδικό κεφάλαιο τθσ
οποίασ καλφπτει το κζμα των απαιτιςεων αςφάλειασ.

4. τθν παροφςα κατάςταςθ κανζνα προςωρινό μζτρο δεν μπορεί να εγγυθκεί
απόλυτα τθν αςφάλεια των επιςκεπτϊν, εκτόσ από τθν απαγόρευςθ ειςόδου ςτο
φαράγγι.Αν αυτό δεν είναι εφαρμόςιμο, προτείνεται ςαν ελάχιςτθ άμεςθ ενζργεια
θ ςαφισ ςιμανςθ του χϊρου ςχετικά με τον κίνδυνο των καταπτϊςεων, κακϊσ και
θ κοινοποίθςθ αυτοφ του κινδφνου ςτα μζςα, προκειμζνου οι επιςκζπτεσ να είναι
ενθμερωμζνοι για τον κίνδυνο και να αποφαςίηουν αν κα ειςζλκουν με δικι τουσ
ευκφνθ ςτο χϊρο».

Κατόπιν των ανωτζρω ο Διμοσ Μεςςινθσ αναλογιηόμενοσ τθ ςοβαρότθτα του κζματοσ
και τθν επικινδυνότθτα που παρουςιάηει θ περιοχι βάςει τθσ προαναφερκείςασ
αυτοψίασ που πραγματοποιικθκε από το Ι.Γ.Μ.Ε

τοποκζτθςε ιδθ ςιμανςθ που

απαγορεφει τθν είςοδο ςτο Πολυλίμνιο και απζκλειςε με ςυρματόπλεγμα τθν είςοδο,

για τθν απαγόρευςθ ειςόδου ςτο φαράγγι κα υπάρξει και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
Μεςςινθσ.
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αφοφ θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ είναι το κφριο μζλθμά του. χετικι ενθμζρωςθ
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