
Μας απασχόλησε το θέμα των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περιβάλλον. 
Προσανατολιστήκαμε σε τρεις άξονες: ποιοι λόγοι μπορεί να προκαλούν τις 
πλημμύρες, τι καταστροφές μπορεί να προκληθούν στις υποδομές, με τι τρόπους θα 
μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το "περισσευούμενο" νερό, αυτό δηλαδή που 
προκαλεί τις καταστροφές όταν δεν απορροφιέται από τη γη.     

1. Αιτίες: 

Πυρκαγιές δασών, λαθροϋλοτομία, υπερβόσκηση, υπερχείλιση φραγμάτων. 

 α. Πυρκαγιές: από την αμέλεια στην καταστροφή 

 Οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα ξεκινάνε από αμέλεια του 
ανθρώπου. Είτε πετώντας ένα 
αναμμένο τσιγάρο από το 
αυτοκίνητό τους πάνω σε ξερά 
χορτάρια το καλοκαίρι, είτε 
κάποιο πλαστικό ή αλουμινένιο 
δοχείο και τα σκουπίδια. Με 
αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος 
συμβάλλει στην αρχή της 
καταστροφής. Αλλά στην χώρα 
μας παρατηρείται πολύ έντονα 
το φαινόμενο του εμπρησμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό γίνεται 
συχνά από τους καταπατητές που θέλουν περισσότερα οικόπεδα στην περιοχή 
αυτή. Έτσι, μεγάλες δασικές εκτάσεις, δένδρα, άγρια ζώα, ακόμα και ολόκληρα 
χωριά βρίσκονται κάθε χρόνο κάτω από το νέφος της φλόγας. Όταν πλέον έχουν 
τελειώσει όλα αυτά το μόνο που μπορείς να δεις είναι μια καμένη γη. Αυτό έχει 

δύσκολες επιπτώσεις και 
στα κοντινά μέρη  με τις 
πλημμύρες. Καθώς δεν 
υπάρχουν δένδρα να 
συγκρατήσουν το νερό της 
βροχής και υπάρχει μόνο 
χώμα, με τον καιρό αρχίζει 
να υποχωρεί και αυτό. Έτσι 
δημιουργείται η πλημμύρα, 
παρασύροντος, χώμα και 
λάσπη. Ολόκληροι λόφοι 

έχουν εξαφανιστεί  με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί που έχασαν τη 
ζωή τους έτσι. Για αυτόν τον λόγο ποτέ δεν πετάμε τα απορρίμματα μας στο δάσος . 
Επίσης όταν υπάρχει μια καμένη έκταση κοντά μας καλό θα είναι να φυτεύουμε 



μικρά δενδράκια, για να ξαναγίνει δάσος. Για να μην δημιουργηθούν πλημμύρες 
μπορούμε να τοποθετούμε οριζόντια μεγάλους κορμούς δένδρων για να 
συγκρατήσουν τη διάβρωση του εδάφους από τη βροχή. 

  

 

 

 

 

 

 

 

β.  λαθροϋλοτομία 

Ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί  τη φύση, πολλές φορές 
προκαλεί μεταβολές στο περιβάλλον, οι οποίες  στη συνέχεια γίνονται αιτίες 
προβλημάτων. Ένα από αυτά τα 
προβλήματα είναι και η 
λαθροϋλοτομία όπου ο 
άνθρωπος κόβει ανεξέλεγκτα 
τους κορμούς  των δέντρων 
παράνομα με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν δάση  αλλά και 
όταν βρέχει οι ρίζες των 
δέντρων να μην μπορούν να 
απορροφήσουν το νερό της 
βροχής έτσι  το έδαφος δεν 
συγκρατιέται  και πέφτει.   

Η λαθροϋλοτομία πήρε εκρηκτικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
Υπάρχει η σκέψη να μετατραπεί η παράνομη υλοτομία σε κακούργημα.  

Σημαντικές τροποποιήσεις στον Δασικό Κώδικα και αυστηροποίηση των ποινών  
επιβάλλονται σε συμβάντα  λαθροϋλοτομίας και παράνομης μεταφοράς δασικών 
προϊόντων.  



 

   

γ. υπερβόσκηση  

Η  υπερβόσκηση είναι ένα από τα βασικότερα 
αίτια της καταστροφής των δασών και των 
βοσκοτόπων. Έχει πραγματικά ολέθριες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η υπερβόσκηση 
συντελείται όταν πέφτουν στα σαγόνια των 
αιγοπροβάτων πουρνάρια -θάμνοι –δέντρα -
αγριόχορτα και μετατρέπονται σε καμένη γη.  

Η ανεξέλεγκτη και εντατική υπερβόσκηση αιγοπροβάτων σε περιοχές όπου 
υπάρχουν ελάχιστοι φυσικοί χώροι βλάστησης έχει καταστροφικές επιδράσεις στην 
τοπική χλωρίδα.  

Οι καταστροφικές πλημμύρες και η εκτεταμένη 
διάβρωση των εδαφών είχαν μεγάλη σχέση με 
την ανεξέλεγκτη βόσκηση των γιδιών.  

 

 

 

 

 



δ. υπερχείλιση φραγμάτων  

Ένας από τους λόγους που δημιουργούνται οι πλημμύρες είναι η υπερχείλιση 
φραγμάτων. Ένα φράγμα υπερχειλίζει από πολλούς λόγους. Μερικοί είναι:  

1)Υπερχειλίζει από την πολύ δυνατή βροχή. 

2) Αν μια πυρκαγιά κάψει ένα δάσος ολόκληρο και δεν αφήσει τίποτα όρθιο και 
βρέξει, δεν θα απορροφήσει τίποτα το νερό και υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. 

3) Αν ένας χείμαρρος εισχωρήσει σε ένα ποτάμι, το ποτάμι θα ξεχειλίσει. Και αν 
αυτό το ποτάμι κατευθύνεται προς το φράγμα, το φράγμα θα υπερχειλίσει. 

 

 

2. Καταστροφές από τις πλημμύρες στις υποδομές 

α. Στα οδικά δίκτυα  

- Πλημμύρες και καταστροφές δρόμων 

Στην Ικαρία το 2010 έγινε μια μεγάλη βροχόπτωση και οι δρόμοι πλημμύρισαν και 
καταστράφηκαν δρόμοι. 



- κατολίσθηση γέφυρας 

Η μεγάλη πλημμυρά προκάλεσε κατολίσθηση γέφυρας  

 

Σπάσιμο γεφυρών: μεγάλη πλημμύρα και καταστροφή γέφυρας 

 

β. στις καλλιέργειες και σε αγροτικές περιοχές 

 



Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι πλημμύρες που κατέκλυζαν την έρημη αυτή περιοχή 
προέρχονταν από χείμαρρους του Λεκανοπεδίου και τον Κηφισό, που είναι ο 
δημιουργός αλλά και ο εφιάλτης του Μοσχάτου. Τον τελευταίο αιώνα, μικρό 
μερίδιο έχει και ο Ιλισός. 

 

Πολλά και σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες στην Αχαΐα και την Ηλεία, αλλά και 
σε σπίτια, αγροικίες και δρόμους προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε το 
βράδυ της Παρασκευής. Χθες ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η μέρα για τον Δήμο 
Δυμαίων, μιας και πλημμύρισαν καλλιέργειες, σπίτια και δρόμοι. 

 

Όπως είπε στο www.thebest.gr o Αντιδήμαρχος Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, 
Πολιτικής Προστασίας και Αθλητισμού Κανέλλος Κανελλόπουλος, η βροχόπτωση 
ήταν έντονη και συνεχής χθες, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, ενώ δεν 



έλειψαν και διαστήματα χαλαζόπτωσης. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν 
καλλιέργειες, σπίτια, αγροικίες και δρόμοι... 

 

Οι πλημμύρες, που έπληξαν σήμερα τον νομό Ηλείας, δεν στοίχισαν τη ζωή μόνο σε 
μια ηλικιωμένη γυναίκα, ούτε κατέστρεψαν απλώς περιουσίες, οχήματα, 
καλλιέργειες. Προφανώς στα ορμητικά νερά, που φτάνουν τα 70 εκατοστά ύψος, 
έχασαν τη ζωή τους δεκάδες αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα, παραγωγικά, 
συντροφιάς κ.ά.. 

 



3. Διαχείριση υδάτινων πόρων 

α. Φράγματα 

Το φράγμα είναι τεχνικό έργο που κατασκευάζεται κάθετα στην κοίτη ενός φυσικού 
ρεύματος (ποταμού) για την αποκοπή της ροής , με σκοπό την αποθήκευση, 
παροχέτευση ή ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής του ρεύματος. 

Με την κατασκευή των φραγμάτων το νερό δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για 
άρδευση, ύδρευση ή περικλείει ενέργεια εξ’ αιτίας της διαφοράς στάθμης για την 
κίνηση υδροστρόβιλων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αρχικά, η ανάγκη εξασφάλισης νερού για άρδευση ανάγκασε τους ανθρώπους να 
κατασκευάσουν φράγματα. Αργότερα ακολούθησε η υδροδυναμική αξιοποίηση του 
αποθηκευμένου νερού και η τόσο μεγάλη χρησιμότητα των φραγμάτων για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κατασκευή ενός φράγματος και η δημιουργία τεχνητής λίμνης δημιουργεί 
διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον, μεγαλύτερες και εντονότερες από οποιοδήποτε 
άλλο έργο, γιατί στην περιοχή που κατακλύζεται από νερό του ποταμού (λίμνη), 
συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα το υπέδαφος να 
καταπονείται από τις αναπτυσσόμενες πιέσεις. 

Τα φράγματα βαρύτητας κατασκευάζονται έτσι που να αντέχουν στις πιέσεις του 
νερού με μόνο στοιχείο το μεγάλο βάρος τους. Η χάραξη του φράγματος σε 
οριζοντογραφία, μπορεί να είναι ευθύγραμμη ή καμπυλωτή ανάλογα με την 
τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχή και τις λειτουργικές ανάγκες. 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 
άρχισε να ενδιαφέρεται για την 
κατασκευή φραγμάτων στη χώρα μας 
και το Υπουργείο Γεωργίας. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1970, έγιναν 
αναθέσεις μελετών φραγμάτων από το 
υπουργείο Γεωργίας.  

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

Η αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας, κυρίως μετά την μικρασιατική καταστροφή, 
δημιουργούσε διαρκώς νέες ανάγκες. Το 1925 άρχισαν να κατασκευάζονται τα 
πρώτα σύγχρονα έργα ύδρευσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Το πρώτο μεγάλο 
έργο ήταν η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, η οποία ξεκίνησε το 1926 
και ολοκληρώθηκε το 1931. Αργότερα, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του 
πληθυσμού της Αθήνας χρησιμοποιήθηκαν τα νερά της Υλίκης και τελικά  έγινε ένα 



νέο τεχνικό έργο στον ποταμό Μόρνο το 1979, το οποίο ενίσχυσε την υδροδότηση 
της πόλης. 

Φράγμα τεχνητής λίμνης Πλαστήρα.  

 

Το φράγμα στον Αλιάκμονα. 

 

Το φράγμα του Ασωπού.

 



β. Έργα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Υδροηλεκτρική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια του νερού το οποίο, μέσω 
υδατοπτώσεων κινεί υδροστροβίλους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας πραγματοποιούταν από την 
αρχαιότητα μέσω των υδρόμυλων για το άλεσμα των δημητριακών και την 
κοπή ξυλείας (υδροπρίονα) 

  

 

 



 

  
Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια οδήγησε, τα τελευταία 
χρόνια, στην επένδυση χρόνου και πόρων για την έρευνα και την αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως από την πλευρά των περισσότερο 
ανεπτυγμένων χωρών. Καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια συνεχώς αυξάνεται, 
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της πληθυσμιακής αύξησης, τα συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται σταδιακά. Είναι πλέον αποδεκτό πως για να 
καλυφθούν οι σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες πρέπει να υπάρχει µια πολυμορφία 
στην ενεργειακή παραγωγή. Οι τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 
να προσανατολίζονται σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά και να 
εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος παραγωγής. 
 
Υβριδικά υδροηλεκτρικά έργα 



  

 
  
Ένα υβριδικό υδροηλεκτρικό έργο δοκιμάζεται στην Ικαρία  
 
Ο τρόπος αυτός αποθήκευσης ενέργειας δίνει τη δυνατότητα αύξησης της 
συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή καθαρής πράσινης ενέργειας. Το καινοτόμο 
αυτό έργο έχει σχεδιαστεί με βάση τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού κατά τη 
χειμερινή και θερινή περίοδο, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και το 
σεβασμό στο ευρύτερο περιβάλλον του νησιού και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία 
του. Αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της 
Ικαρίας με χρήση ΑΠΕ, να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας και να προβληθεί η Ικαρία, διεθνώς, ως πόλος έλξης επιστημονικού 
τουρισμού. Η επιτυχής κατασκευή και λειτουργία του Υβριδικού Ενεργειακού έργου 
Ικαρίας μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος για την υιοθέτηση παρόμοιας μορφής 



Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε ενεργειακά 
αυτόνομα, μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό.  
 
 
 

 


