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Επίθαηξε Εξώηεζε
Πξνο Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο
Θέκα: Εθβξαζκνί δηθηώλ ζε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ Κέξθπξα όπνπ δηεμάγνληαη
ζεηζκηθέο έξεπλεο γηα πεηξέιαηα

Παξόιν πνπ είρα πξνεηδνπνίεζεη ηελ Οινκέιεηα θαη εηδηθά ηνλ ππνπξγό γηα όζα
δηαθπβεύνληαη κε ηελ έλαξμε ησλ ζεηζκηθώλ εξεπλώλ ζηνλ Κππαξηζζηαθό θόιπν
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε απ 334/22.1.2022 επίθαηξεο εξώηεζήο κνπ κε ζέκα „Ελ
θξππηώ ζεηζκηθέο έξεπλεο γηα πεηξέιαηα αλνηρηά ηνπ Κππαξηζζηαθνύ θόιπνπ‟,
ζήκεξα μεθίλεζαλ νη εθβξαζκνί θεησδώλ ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπλερίδεη λα
„βνκβαξδίδεη‟ ην εηδηθό εξεπλεηηθό ζθάθνο “SW Cook”.
Δπζηπρώο πνιύ ζύληνκα θαίλεηαη όηη δηαςεύζηεθε ν ππνπξγόο ν νπνίνο
δηαβεβαίσλε όηη „έσοςν ληθθεί μέηπα για ηη διαθύλαξη αςηήρ ηηρ οικολογικά
εςαίζθηηηρ πεπιοσήρ και ηων θαλάζζιων ειδών, ηηρ θαλάζζιαρ σελώναρ και ηων
κηηωδών ηα οποία διαβιούν εκεί, δεδομένος όηι οι ζειζμικέρ έπεςνερ διεξάγονηαι
με ηη σπήζη ησοβολιζηικών μεθόδων, δηλαδή μεθόδων οι οποίερ δεν
διακινδςνεύοςν ηη διαβίωζη αςηών ηων ειδών’.
Οη επηζηεκνληθνί θνξείο είραλ πξνεηδνπνηήζεη όηη ε έληαζε ησλ αθνπζηηθώλ
«εθξήμεσλ» γηα ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο κε ερνβνιηζκνύο από ην εηδηθά εμνπιηζκέλν
πινίν πνπ μεθίλεζε ζηηο 15 Γελάξε από ηνλ Κππαξηζζηαθό Κόιπν -θαη ζπλερίδεηαη
απηή ηε ζηηγκή βνξείσο θαηά κήθνο ηεο Ειιεληθήο Τάθξνπ- μεπεξλά ηα 250 dB,
όηη πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε 10-15 δεπηεξόιεπηα, 24 ώξεο ην 24σξν θαη όηη ν
ζόξπβνο κπνξεί λα θηάζεη εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα καθξηά. Τν εηδηθό πινίν “SW
Cook” ζηηο 2 Φιεβάξε πέξαζε αλελόριεην θαη εληόο ηεο ζαιάζζηαο
Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρεο Natura - Νόηηαο Μεζζελίαο GR2550010 ελώ
βξίζθεηαη ζπλερώο εληόο ηεο „Σεκαληηθήο Πεξηνρήο γηα ηα Θαιάζζηα Θειαζηηθά‟
γηα θπζεηήξεο θαη δηθηνύο ηεο IUCN θαη ηνπ „Κξίζηκνπ Ελδηαηηήκαηνο‟ γηα ηηο
θάιαηλεο βάζεη ηεο Σπκθσλίαο ACCOBAMS ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη ε ρώξα καο.
Σήκεξα ζηε πεξηνρή Μαύξεο Πέηξεο, Αγίνπ Γνξδίνπ θαη Αξίιια εθεί πνπ γίλνληαη
νη ζεηζκηθέο έξεπλεο εθβξάζηεθαλ 2 Ζηθηνί (Ziphius cavirostris). Γηα θάζε έλα
δηθηό πνπ εθβξάδεηαη, κε βάζε ηηο δηεζλείο κειέηεο 10-33 άηνκα πεζαίλνπλ ζην
βπζό. Απηή ηε ζηηγκή θηλδπλεύνπλ νη δηθηνί ηεο Ειιάδαο κε εμαθάληζε.
Εξωηάηαη ν ππνπξγόο:
Θα ζηακαηήζεηε άκεζα ηηο έξεπλεο γηα πεηξέιαηα;
Ο εξωηώλ Βνπιεπηήο
Κξίηωλ Αξζέλεο

