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 Σωτήριος για την παραλία στο βόρειο τμημα του Παγκρητίου Σταδίου αποδείχθηκε ύφαλος, ο
οποίος ουσιαστικά την προστατεύει απο διάβρωση και κατ'επέκταση πλήρη αφανισμό.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΙΤΕ ήδη απο τη δεκαετία του 40 (οπότε και ο ύφαλος
δημιουργήθηκε) έχουν εξαφανιστεί περισσότερα απο 80 μέτρα παραλίας.

Οι επιστήμονες που παρακολουθούν τη διάβρωση των ακτών, κάνουν λόγο για άμεση ανάγκη η
πολιτεία να σχεδιάσει πώς μπορεί να αναχαιτίσει την διάβρωση σε κάποια σημεία που επιβάλλεται
να μην έχουν τόση επιβάρυνση και λόγω τουρισμού.

Οι επιστήμονες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και έρευνας που μελετούν από το 1998 το φαινόμενο,
έχουν ήδη καταλήξει στο ότι από τότε που ξεκίνησαν τις μελέτες τους μέχρι και το 2012, μέσα
δηλαδή σε 14 χρόνια, υπάρχουν σημεία που εντοπίζουν διάβρωση μέχρι και δέκα μέτρα, και άλλα
που δεν εμφανίζουν λόγω υφάλου αλλά και συνθηκών, καμία διαφοροποίηση. Με δεδομένα
πάντως τα όσα επικρατούν στο συγκεκριμένο σημείο, τα αποτελέσματα της διάβρωσης θα ήταν
σχεδόν καταστροφικά αν αυτός ο ύφαλος είτε δεν είχε δημιουργηθεί είτε είχε καταστραφεί.

Τα στοιχεία που καταγράφονται όμως συνολικά από τις παραλίες, δείχνουν ότι η διάβρωση φτάνει
σε κάποιες περιπτώσεις με ανησυχητική ταχύτητα κοντά ακόμη και σε σημεία που θα μπορούσε
σημαντικά να πλήξει αμιγώς τουριστικά σημεία, εξαφανίζοντας ανά έτος, πενταετία ή δεκαετία,
μέτρα ακτογραμμής.

Στο ερευνητικό κομμάτι των επιστημόνων του ΙΤΕ εντάσσονται συνολικά δράσεις που υπάγονται
στο έργο ΑΚΤΑΙΑ και αφορούν στην πρώτη επί της ουσίας μεγάλης κλίμακας διερεύνηση της
διάβρωσης των ακτών της Αν. Κρήτης.
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