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   Προς :              Περιφερειάρχη Πελλοπονήσου κ. Πέτρο Σατούλη 

                           Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη 

                           Περιφέρεια Πελλοπονήσου (Σμήμα υγκοινωνιακών Εργων) 

   Κοινοποίηση : Δήμαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας κ. Γεώργιο 

                           Γκιώνη                

                           Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας  (   Διεύθυνση       

                           Σεχνικών Τπηρεσιών)                                                                     

                           Δασαρχείο Κορίνθου 

                           Εξωραϊστικό και πολιτιστικό σύλλογο χοίνου ¨Σα Γεράνεια¨ 

   Θέμα :             Δασική οδός χοίνου – τραβών 

 

 

   Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα. 

   Ο σύλλογός μας, έχει ιδρυθεί από 35ετίας και αποτελείται από 100 μέλη μετά των 

οικογενειών τους, ιδιοκτήτες μονίμων και εξοχικών κατοικιών αναγερθέντων με νόμιμες 

πολεοδομικές άδειες. 

   Η περιοχή μας με το τοπονύμιο ΄΄τραβά΄΄, βρίσκεται στον κόλπο Αλκυωνίδων, ανήκει 

διοικητικά στον Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας, και καλύπτεται σε 

ποσοστό 90% από το πυκνό πευκοδάσος των βορειοδυτικών Γερανείων. 

   Δυνατότητα οδικής πρόσβασης σε αυτήν, υφίσταται με τους ακόλουθους δύο 
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       Α.      Μέσω παράκαμψης εφαπτόμενης στην οδό Περαχώρας – Λίμνης Ηραίου, 

ασφαλτοστρωμένης μήκους 11 χιλιομέτρων. 

       Β.   Μέσω της δασικής οδού χοίνου – τραβών, χωμάτινης  μήκους 5 

χιλιομέτρων. 

   Η εν λόγω χωμάτινη οδός, συντηρείτο σε ετήσια βάση αποκλειστικά με πόρους 

προερχόμενους από έσοδα του συλλόγου μας. Λόγω όμως της οικονομικής συγκυρίας 

και της συνεπαγόμενης αδυναμίας του συλλόγου μας να ανταπεξέλθει σε ένα πάγιο και 

σημαντικό έξοδο, κατά την παρελθούσα τριετία δεν έγινε καμία επισκευή, με 

αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση εξ αιτίας των έντονων καιρικών 

φαινομένων, μη επιτρέποντας την διέλευση οχημάτων παρά μόνο τετρακίνητων (τύπου 

τζιπ), και αυτών με δυσκολία. 

   Ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη οδός, αποτελεί την μοναδική εναλλακτική έξοδο 

διαφυγής από την περιοχή μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα απαιτηθεί η 

εκκένωσή της από τους κατοίκους.  

   Ειδικά σε περίπτωση ενδεχόμενης δασικής πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες που 

θα αποκόψει την πρόσβαση προς / από την οδό Περαχώρας – Λίμνης Ηραίου, δεν θα 

υπάρχει δυνατότητα διαφυγής από την περιοχή για τους τουλάχιστον 500 κατοίκους και 

εκδρομείς που διαβιούν σε αυτή, αλλά και δυνατότητα έγκαιρης επέμβασης για τις 

δυνάμεις της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας. Οι συνέπειες ενός τέτοιου καθόλου απίθανου 

να συμβεί σεναρίου, θα είναι η καταστροφή μιας περιοχής χαρακτηρισμένης ως 

¨υψίστου φυσικού κάλλους¨, η καταστροφή της ιδιωτικής περιουσίας των κατοίκων, και 

το σημαντικότερο, η απώλεια ανθρώπινων ζωών. 

   Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές 

σας προ κειμένου να αναληφθούν εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης της 

οδού χοίνου – τραβών.  

   Βέβαιοι για την ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων, 

παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. 

 

                                                                                     

                                                                                                 Για το Δ.. του υλλόγου 

                                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                    Αθανάσιος Νικολάου 

 


