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ΘΕΜΑ: «Βραχοπτώσεις παρά την Κασταλία Πηγή Δελφών» 
 
 

Σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας με το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Φωκίδας, για τις βραχοπτώσεις στην Κασταλία Πηγή στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, 
οφείλουμε ως Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους να επισημάνουμε τους κινδύνους, που 
ελλοχεύουν από αυτό το φαινόμενο και να σας επιστήσουμε την προσοχή για την άμεση 
αντιμετώπισή του.  

Καταρχήν οι συνεχιζόμενες αποκολλήσεις βραχωδών μαζών στη συγκεκριμένη 
περιοχή καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη τη διέλευση πεζών και οχημάτων στην Ε.Ο. Άμφισσας – 
Αράχωβας και πρέπει να υπάρξει η δέουσα προσοχή, για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες 
ζωές. Από την άλλη πλευρά το κλείσιμο του δρόμου δεν είναι εφικτό, αφού θα αποκοπεί η 
επικοινωνία της Ε.Ο. από Λειβαδιά – Αράχωβα σε όλο το Νομό μέχρι Ναύπακτο, καθώς δεν 
υπάρχει άλλη οδική πρόσβαση, ενώ ανυπολόγιστης αξίας θα είναι και η ζημιά που θα υποστεί 
ο σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, λόγων των υλικών φθορών αλλά και 
της δυσφήμισης που θα υποστεί η χώρα μας. Πρέπει δε να συνυπολογιστεί ότι μετά από 30 
χρόνια πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις 21.07.2012 στο αρχαίο θέατρο του εμβληματικού 



αυτού χώρου, γεγονός που αναδεικνύει -πέραν της ιστορικής- τη μέγιστη πνευματική και 
καλλιτεχνική αξία του θεάτρου των Δελφών.  
 Θα πρέπει, επομένως, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση: 
Α. Τοπογραφικών Μελετών (κατ. 16) 
Β. Γεωλογικών Μελετών (κατ. 20) 
Γ. Γεωτεχνικών Μελετών (κατ. 21) σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο. 
Η οριστική μελέτη των παρεμβάσεων, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα με τη δημοπράτηση 
του έργου.   
 Η οποιαδήποτε φιλότιμη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου των 
κατολισθήσεων από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας ή άλλης περιφερειακής Τεχνικής 
Υπηρεσίας δεν θα είναι αποτελεσματική, λόγω έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών και φυσικά 
πόρων.  

Δεδομένου ότι οποιαδήποτε τεχνική λύση, κάθε Τεχνικής Υπηρεσίας υπόκειται στην 
τελική έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων (ΚΑΣ) στου οποίου την αρμοδιότητα, 
κατά το νόμο, εμπίπτουν όλα τα θέματα που αφορούν στην προστασία αρχαίων μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, προφανώς καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το 
Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο πρέπει να αναλάβει το ταχύτερο το σύνολο των 
ενεργειών που απαιτούνται. 
 Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση του προβλήματος είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η αντιμετώπιση των 
βραχοπτώσεων για την προστασία του χώρου των Δελφών και την ασφάλεια των επισκεπτών 
και των διερχόμενων αυτοκινήτων.   

Συνεπώς, σας παρακαλούμε να δράσετε άμεσα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, 
προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και είμαστε βέβαιοι ότι η 
πρόταση του ΤΕΕ/ΤΑΣ θα τύχει της δέουσας ανταπόκρισης.  
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