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Από ηε ζέζε απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γηώξγν Βαξειίδε γηα ην 

θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηύμακε ζηνπο κήλεο πνπ πξνεγήζεθαλ.  
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ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ηα θαηλφκελα ησλ θαηνιηζζήζεσλ, 

ππξθαγηψλ θαη πιεκκχξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη αηηίεο απηψλ, ηα κέηξα 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηα ελ ιφγσ 

θαηλφκελα δεκηνπξγνχλ. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εξγαζία είλαη ε μερσξηζηή αλάιπζε ηνπ 

θάζε ζέκαηνο ζε θάζε θεθάιαην. 

ε θάζε θεθάιαην αλαπηχζζεηαη εληαία δνκή, ε νπνία ζπληίζεηαη απφ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, ηνλ έιεγρν ησλ αηηίσλ θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ. Σέινο, ην θεθάιαην 

θιείλεη κε ηελ αλαθνξά ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο απφ ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. 

Να ζεκεησζεί επίζεο πσο ε παξνχζα εξγαζία είλαη θαζαξά βηβιηνγξαθηθή θαη 

δελ πξνέξρεηαη απφ εθπφλεζε θάπνηαο δηθήο κνπ κειέηεο επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Βέβαηα ε ζπγθέληξσζε ζπκπεξαζκάησλ 

δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ πξνέξρεηαη απφ δηθή κνπ έξεπλα θαη θξνληίδα. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ σο κεραληθφο, κέζα 

απφ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία ελδηαθέξνκαη φρη απιά γηα ηελ επηθαλεηαθή έξεπλα 

θαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, αιιά γηα ηελ εκβάζπλζε ζηα ζπγθεθξηκέλα 

θαηλφκελα, ηελ γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη ζηα ηερληθά έξγα, δειαδή ζηνλ θιάδν κνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν κε 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ αλαγέλλεζε ησλ 

Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σα νηθνζπζηήκαηα απηά είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζκέλα ζηε θσηηά, κε απνηέιεζκα λα 

έρνπλ ζπλήζσο ηε δπλαηφηεηα λα αλαγελλεζνχλ άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά κεηά απφ απηή. Καηά κέζν φξν ζε έλα 

Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ δάζνο εκθαλίδεηαη κία ππξθαγηά απφ 

θπζηθά αίηηα θάζε 100-150 ρξφληα. κσο ηα θπζηθά αίηηα 

επζχλνληαη κφλν γηα ην 5% ησλ ππξθαγηψλ πνπ μεζπνχλ ζηελ 

Διιάδα. Σν ππφινηπν 95% νθείιεηαη ζηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε δηαηάξαμε ηνπ θπζηθνχ 

ξφινπ ησλ ππξθαγηψλ ή ηελ εμάληιεζε ηεο θπζηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

κεηαππξηθήο αλαγέλλεζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη πσο νη 

ππξθαγηέο απνηεινχλ πιένλ ηελ πην ζνβαξή απεηιή ησλ 

Διιεληθψλ Μεζνγεηαθψλ δαζψλ. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο δε ζπκβαίλνπλ παληνχ ζηελ Διιάδα αιιά 

θαηά θχξην ιφγν ζηε κεζνγεηαθή δψλε. Με ηνλ φξν Μεζνγεηαθή 

δψλε ελλννχκε ηελ παξάθηηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο, δειαδή φ,ηη 

βξίζθεηαη θάησ απφ 600 κ. πςφκεηξν θαη ζρεδφλ ζε φια  ηα 

λεζηά. Ζ ρισξίδα πνπ ζπλαληάηαη ζηε Μεζνγεηαθή δψλε 

απαξηίδεηαη απφ πεχθα, πνπξλάξηα, θνπκαξηέο, ξείθηα φπνπ θαη 

δηαπηζηψλνληαη ην 95% ησλ ππξθαγηψλ. Λφγνη πνπ ηα ειιεληθά 

δάζε είλαη επάισηα ζηηο ππξθαγηέο: 

 

 ηα παξαηεηακέλα ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα θαη νη ήπηνη ρεηκψλεο 

(ραξαθηεξηζηηθνί ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο) 



[8] 

 

 νη δπλαηνί άλεκνη 

 ην έληνλν αλάγιπθν ησλ δαζηθψλ εδαθψλ 

 ε εχθιεθηε μεξνθπηηθή βιάζηεζε. 

 

ηαλ ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο πξνζηεζεί θαη ε έληνλε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, ε ειιηπήο δηαρείξηζε ησλ εχθιεθησλ απηψλ δαζψλ θαη 

ε επηθξάηεζε ηεο αληίιεςεο φηη ε πξνζηαζία απφ ηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο ηαπηίδεηαη κε ηελ δαζνππξφζβεζε, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ππξθαγηψλ φπσο θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απηέο θαηαζηξέθνπλ.  

 

 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 ν κέζνο όξνο ησλ 

θακέλσλ εθηάζεσλ πξνζέγγηζε ηα 500.000 ζηξέκκαηα, ελώ κόλν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2007 ην ζύλνιν ησλ θακέλσλ 

εθηάζεσλ μεπέξαζε ηα 2,5 εθ. ζηξέκκαηα. 
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1.1 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ έλαξμε θαη εμάπισζε ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη γηα λα ππάξμεη θαχζε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ζπλππάξρνπλ νη ηξεηο βαζηθνχ παξάγνληεο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο 

ππξθαγηάο δειαδή ε θαχζηκε χιε ην νμπγφλν θαη ε ζεξκφηεηα.  

 

 Ζ θαχζηκε χιε ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο:  

 Σν νμπγφλν ππάξρεη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θαη κάιηζηα ζε 

αλαινγία 21% θαη’ φγθν ή 23% θαηά βάξνο.  

 Σελ ζεξκφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο ππξθαγηάο 

(αλάθιεμε).  

 

1.1.1 Καύζηκε Ύιε 

 

ηελ ππεδάθηα θαχζηκε χιε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζε απνζχλζεζε 

νξγαληθή χιε φπσο ν ρνχκνο, ε ηχξθε θαη νη λεθξέο ξίδεο.  

ηελ θαχζηκε χιε επί ηνπ εδάθνπο κέρξη χςνπο 2 κέηξσλ απφ απηφ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ μεξνηάπεηα (πεζκέλα θχια θαη βειφλεο), ηελ 

πνψδε βιάζηεζε (ην θαινθαίξη βξίζθεηαη ζπλήζσο ζε μεξή 

θαηάζηαζε), ηνπο ζάκλνπο, ηα πεζκέλα δέλδξα, ηα ππνιείκκαηα 

ησλ πινηνκηψλ, ηα θξχγαλα θιπ.  

ηελ ελαέξηα θαχζηκε χιε πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαχζηκα πιηθά πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ απφ ηα 2 κέηξα απφ ην έδαθνο φπσο ην θχιισκα 

θαη ηα ιεπηά θιαδηά ησλ δέλδξσλ (θχξηα ησλ θσλνθφξσλ), νη 

ιεηρήλεο, ηα αλαξξηρφκελα θπηά, ηα φξζηα λεθξά δέλδξα θιπ.  

 

1.1.2 Ομπγόλν 

 

Σν νμπγόλν ππάξρεη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θαη κάιηζηα ζε 

αλαινγία 21% θαη’ φγθν ή 23% θαηά βάξνο.  
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1.1.3 Θεξκόηεηα 

 

Ζ ζεξκφηεηα κπνξεί λα δνζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ απνηεινχλ θαη ηηο 

αηηίεο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ είλαη:  

 

Ππξθαγηέο από θεξαπλνύο. Απηέο απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ππξθαγηψλ ησλ δαζψλ. πλήζσο δελ εμαπιψλνληαη, γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο αθνινπζεί βξνρή ε νπνία ζβήλεη ηελ ππξθαγηά. Δάλ φκσο δελ 

αθνινπζήζεη βξνρή, πξνθαινχλ θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο, γηαηί νη θεξαπλνί 

πέθηνπλ θπξίσο ζε αλψκαιεο ή απφθξεκλεο πεξηνρέο πνπ είλαη απξφζηηεο ή 

ηφζν δχζβαηεο, ψζηε λα κεζνιαβεί πνιχο ρξφλνο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ππξθαγηάο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θαηαζηνιήο.  

 

Ππξθαγηέο από εκπξεζκνύο από ακέιεηα. Δδψ ζα κπνξνχζακε λα 

θαηαηάμνπκε ηελ απφξξηςε αλακκέλνπ ηζηγάξνπ, ηελ θαχζε ησλ θαιακηψλ 

ησλ αγξψλ ή ην θάςηκν μεξψλ ρφξησλ, θιαδηψλ θιπ, ηηο βνιέο ηνπ 

ππξνβνιηθνχ θαη ησλ ινηπψλ φπισλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, απφ ηηο 

εμαηκίζεηο ησλ απηνθηλήησλ, ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ην θάςηκν ησλ ζθνππηδηψλ θα.  

 

Ππξθαγηέο από εκπξεζκνύο από πξόζεζε. Με πνιινχο ηξφπνπο θαη 

επηλνήζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία βνζθνηφπσλ ή ρσξαθηψλ, ή ην ρεηξφηεξν γηα 

νηθνπεδνπνίεζε (ζε πεξηνρέο πνπ ε αμία ηεο γεο είλαη κεγάιε). ηελ 

θαηεγνξία απηή νθείινληαη πνιιέο απφ ηηο πην θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο γηαηί 

ζπλήζσο νη εκπξεζηέο ιακβάλνπλ κέηξα θαη επηιέγνπλ εκέξεο πνπ επλννχλ 

ηελ γξήγνξε θαη κεγάιε εμάπισζή ηνπο.  
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1.2 Δίδε Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

 

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο θαχζηκεο χιεο δηαθξίλνπκε ηα δηάθνξα είδε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ:  

 

ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΔΓΑΦΟΤ. ε απηέο θαίγεηαη ε νξγαληθή χιε θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ θπιινζηξψκαηνο ηνπ δάζνπο. Έρνπλ ζαλ θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ε βξαδεία θαχζε θαη είλαη δπλαηφλ λα κελ έρνπκε παξαγσγή 

θαπλνχ, νπφηε γίλνληαη πνιχ δχζθνια αληηιεπηέο, ζπλήζσο ΄΄φκσο αξγά ή 

γξήγνξα πξνθαινχλ ηελ επφκελε θαηεγνξία ησλ επηθαλεηαθψλ ππξθαγηψλ, 

γηαηί εθ’ φζνλ ππάξρεη βιάζηεζε ε θσηηά κεηαδίδεηαη ζ΄ απηή. Οη ππξθαγηέο 

απηέο κπνξεί λα δηεηζδχνπλ ζε βάζνο έσο θαη 2 κέηξα εμαπιψλνληαη αξγά θαη 

είλαη απφ ηηο πην δχζθνιεο ζηελ θαηάζβεζε. Δπηπρψο νη ππξθαγηέο απηνχ ηνπ 

είδνπο είλαη ζπάληεο ζηελ Διιάδα θαη ζπλαληψληαη θχξηα ζηα επηθαλεηαθά 

θνηηάζκαηα ηχξθεο.  

 

ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ Ή ΔΡΠΟΤΔ. ’ απηέο θαίγεηαη ν μεξνηάπεηαο, 

ε ρακειή βιάζηεζε θιπ. Απνηεινχλ ην ζπλεζέζηεξν είδνο δαζηθήο 

ππξθαγηάο θαη απφ απηέο πξνέξρεηαη ην επφκελν είδνο δαζηθψλ ππξθαγηψλ νη 

ππξθαγηέο θφκεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε έσο κεγάιε ηαρχηεηα δηάδνζεο 

(ηδίσο φηαλ πλέεη άλεκνο) κε θιφγα θαη ζεξκφηεηα. Ο θαπλφο ηνπο 

εμαπιψλεηαη ζπλήζσο κέρξη ην χςνο ησλ δέλδξσλ θαη έρεη ζρεηηθά αλνηθηφ 

ρξψκα.  

 

ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΚΟΜΖ Ή ΔΠΗΚΟΡΤΦΔ. ’ απηέο θαίγεηαη ε θφκε ησλ 

δέλδξσλ. Δίλαη απφ ηηο πην θαηαζηξνθηθέο γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

θαηαζηξνθή κεγάισλ δαζψλ, ζπλήζσο νη επηθφξπθεο ππξθαγηέο  

 

 ΜΗΚΣΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ. Σα ηξία παξαπάλσ είδε δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ, γηαηί ην θαζέλα θαηαλαιψλεη κηα δηαθνξεηηθή 

θαηεγνξία θαχζηκεο χιεο. ηαλ ζπλππάξρεη επηθφξπθε θαη έξπνπζα 

ππξθαγηά ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα κέησπν θινγψλ πνπ επεθηείλεηαη απφ ην 

έδαθνο έσο κεξηθά κέηξα πάλσ απφ ηηο θνξπθέο ησλ δέλδξσλ πνπ θηλείηαη 

ζαξψλνληαο ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε 
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Φσηνγξαθίεο από ην θαινθαίξη ηνπ 2007 θαηά ην νπνίν κεγάιν κέξνο ηνπ 

Γξπκνύ ηεο Πάξλεζαο απνηεθξώζεθε 
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1.3 Αίηηα ηνπ Φαηλνκέλνπ 

 

1.3.1 Μεηεσξνινγηθνί Παξάγνληεο 

 

Οη θπξηφηεξνη κεηεσξνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ έλαξμε θαη 

εμάπισζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία 

ηνπ αέξα, ην χςνο ηεο βξνρήο θαη ν άλεκνο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

θαλέλαο κεηεσξνινγηθφο παξάγνληαο δελ δξα κφλνο ηνπ, αιιά 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ έλαξμε θαη εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο.  

  

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, γηαηί 

ζπληειεί ζηελ μήξαλζε θαη πξνζέξκαλζε ηεο θαχζηκεο χιεο.  

 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα είλαη o ιφγνο ηεο κάδαο ησλ ππαξρφλησλ ζηνλ 

αέξα πδξαηκψλ πξνο ηελ κάδα ησλ πδξαηκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη ν 

αέξαο θνξεζκέλνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία επί εθαηφ. ηαλ ε ζρεηηθή 

πγξαζία ηνπ αέξα είλαη ρακειή, ηφηε ε βιάζηεζε μεξαίλεηαη έληνλα, ηδίσο κε 

ηελ ηαπηφρξνλε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ (ρακειή ζρεηηθή πγξαζία έρνπκε ην 

κεζεκέξη). ηαλ φκσο ππάξρεη πςειή ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα, έρνπκε ζαλ 

επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο πγξαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηηο θαχζηκεο χιεο 

(πςειή ζρεηηθή πγξαζία έρνπκε λσξίο ην πξσί). Καηά γεληθφ θαλφλα, φηαλ ε 

ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα είλαη 50 – 55 %, ειάρηζηεο ππξθαγηέο ζπκβαίλνπλ 

θαη απηέο πνπ αλάβνπλ δελ επεθηείλνληαη, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπκε κηθξή 

ηαρχηεηα αλέκνπ.  

 

Σν ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ επηδξά άκεζα ζηελ πεξηερφκελε ζηα θαχζηκα 

πιηθά πγξαζία. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρνπκε 

βξνρφπησζε. Γπζηπρψο ζηε ρψξα καο ην θαινθαίξη θαη κεγάιν κέξνο ηνπ 

θζηλνπψξνπ είλαη ρσξίο βξνρέο, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε μήξαλζε ηεο 

βιάζηεζεο.  
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Ο άλεκνο αζθεί ζνβαξή επίδξαζε ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, γηαηί αθ’ 

ελφο πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε δηάδνζεο ηεο θσηηάο θαη αθ’ εηέξνπ 

ηελ ηαρχηεηα εμάπισζήο ηεο. Ο άλεκνο φηαλ είλαη μεξφο ζπληειεί ζηελ 

μήξαλζε ηεο θαχζηκεο χιεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλέκσλ πνπ 

πλένπλ ην θαινθαίξη είλαη φηη ζπλήζσο ηε λχρηα θαη ηδηαίηεξα ηηο 

πξσηλέο ψξεο θαηαπαχνπλ ή πάλησο ε ζθνδξφηεηά ηνπο ειαηηψλεηαη 

κε απνηέιεζκα λα είλαη επθνιφηεξε ε θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ. 

Δπίζεο ν άλεκνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλνδηθά ξεχκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ππξθαγηά, πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο «θειίδσζεο». «Κειίδσζε» είλαη ε κεηαθνξά 

αλακκέλσλ ηεκαρίσλ θαχζηκεο χιεο ζε απνζηάζεηο ζπλήζσο κέρξη 

100 κέηξα θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο κέρξη 800 κέηξα πεξίπνπ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ εζηηψλ κπξνζηά απφ ην θχξην κέησπν 

ηεο ππξθαγηάο.  

 

1.3.2 Υξνληθή πρλόηεηα ησλ Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

 

Σν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, νη πην 

θαηαζηξνθηθέο, ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο απφ ηηο αξρέο Ηνπλίνπ έσο ην 

ηέινο Οθησβξίνπ θαη ειάρηζηεο ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο 

πξνο ηελ ψξα έλαξμεο νη πεξηζζφηεξεο ζπκβαίλνπλ απφ 8 ην πξσί 

έσο ηηο 11 ην βξάδπ κε κέγηζην κεηαμχ 2 θαη 3 ην κεζεκέξη ελψ 

ειάρηζηεο ελάξμεηο ππξθαγηψλ έρνπκε λσξίο ην πξσί.  
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1.4 Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο 

 

1.4.1 Πξνιεπηηθά Μέηξα 

 

Ζ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηεξίδεηαη ζηα άξζξα 265 θαη 266 ηνπ 

πνηληθνχ θψδηθα πνπ ηηκσξεί ηνλ εκπξεζκφ ησλ δαζψλ απφ δφιν ή θαη απφ 

ακέιεηα (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 267). Δπίζεο ε πξφιεςε ζηεξίδεηαη ζε 

εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεχνπλ νξηζκέλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά δάζνπο θαη εηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 9/2000 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο:  

 

 Να αλάβεηαη θαη λα δηαηεξείηαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θσηηά ζηελ 

χπαηζξν.  

 

 Να αλάβεηαη θαη λα δηαηεξείηαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θσηηά εληφο 

θαηνηθηψλ, μελνδνρείσλ, εξγαζηεξίσλ, θαιπβηψλ, πνηκληνζηαζίσλ, 

ζθελψλ, απιψλ ή πεξηθξαγκέλσλ αθάιππησλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη 

εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη κέρξηο απφζηαζε 300 κέηξσλ.  

 

 Να ηνπνζεηνχληαη, θπιάζζνληαη ή εγθαηαιείπνληαη εχθιεθηεο χιεο ή 

άρξεζηα είδε ή απνξξίκκαηα εληφο ησλ δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη 

κέρξηο απνζηάζεσο 300 κέηξσλ απφ απηέο.  

 

 Ζ δεκηνπξγία ρψξσλ απφξξηςεο θαη ε θαχζε απνξξηκκάησλ εληφο ησλ 

δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη κέρξηο απνζηάζεσο 500 κέηξσλ απφ 

απηέο.  

 

 Ζ εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη κέρξηο απνζηάζεσο 100 κέηξσλ 

απφ απηέο θαχζε αλζξαθνθακίλσλ, φπσο θαη ε εγθαηάζηαζε εξγαζηεξίνπ 

ή ηερληθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί κε θαχζηκε χιε.  

 

 Ζ εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ζήξα κε φπια, πνπ έρνπλ βχζκα 

απφ χιε, απφ ηελ νπνία κπνξεί λα κεηαδνζεί θσηηά.  
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1.4.2 Πξόιεςε ηεο Γηάδνζεο ησλ Ππξθαγηώλ ζε Οηθνδνκήκαηα 

πνπ Βξίζθνληαη Μέζα ζε Γάζνο . 

 

Γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηάδνζεο κηα δαζηθήο ππξθαγηάο ζε ζπίηηα ή άιια 

νηθνδνκήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζε δάζνο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο:  

 

 Ζ εμσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκήκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ 

αλζεθηηθά ζηε θσηηά πιηθά. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ νηθνδνκήκαηνο πιηθά φπσο ην πηζζφραξην, 

πιαζηηθφ θιπ. Σα μχιηλα εμσηεξηθά κέξε ζα πξέπεη λα επαιείθνληαη ή 

λα εκπνηίδνληαη κε θαηάιιειν αληηππξηθφ πγξφ πνπ επηβξαδχλεη ηελ 

αλάθιεμε. Ζ επάιεηςε ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

αληηππξηθνχ πγξνχ.  

 

 Να κελ ππάξρνπλ γχξσ απφ ην νηθνδφκεκα ζε ζέζεηο πνπ κπνξεί λα 

επεξεαζζνχλ απφ ηελ ππξθαγηά εχθιεθηα πιηθά φπσο ζθνππίδηα, 

μχια, δεμακελέο πεηξειαίνπ θιπ. Σα πιηθά απηά ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη κέζα ζε ππξάληνρε θαηαζθεπή αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 30 

min.  

 

 Να θαζαξίδεηαη ηαθηηθά (αλά 15λζήκεξν πεξίπνπ) ε απιή θαη ε ζηέγε 

ηνπ νηθνδνκήκαηνο απφ πεπθνβειφλεο, μεξά θχιια, ρφξηα θιπ. Σα 

πιηθά απηά ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ 

λα ζάβνληαη ζην έδαθνο θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 20 cm.  

 

 Σα δέλδξα θαη νη ζάκλνη γχξσ απφ ην ζπίηη ζα πξέπεη λα θιαδεχνληαη 

θαη λα θαζαξίδνληαη, ηαθηηθά, απφ ηπρφλ ππάξρνληα μεξά θιαδηά. 

Κιαδηά πνπ εθάπηνληαη ή βξίζθνληαη πάλσ απφ ηε ζηέγε ζα πξέπεη λα 

θφβνληαη.  
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 Να ηνπνζεηεζεί κάληξα απφ άθαπζηα πιηθά πάλσ απφ ηελ νπνία λα 

ππάξρεη ζπξκαηφπιεγκα κε κηθξφ άλνηγκα βξφρσλ.  

 

 Να ππάξρνπλ ζηελ απιή κηα ή πεξηζζφηεξεο βξχζεο κε ιάζηηρν ην 

κήθνο ηνπ νπνίνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

απιήο θαη ηνπ νηθνδνκήκαηνο.  

 

 ηαλ ππάξρεη πηζίλα ή άιιε δεμακελή λεξνχ λα ππάξρεη αληιία λεξνχ 

πνπ λα θηλείηαη απφ κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ ζηελ ππξφζβεζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη θαιφ ην πεξίβιεκα 

ηνπ θηηξίνπ λα θαιχπηεηαη απφ ζχζηεκα θαηαησληζηήξσλ λεξνχ 

(sprinkler).  

 

 Δξγνζηάζηα ή άιια νηθνδνκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ κφληκν 

πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ 

ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κεηάδνζεο ππξθαγηάο απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 

 Σα αλνίγκαηα εμαεξηζκνχ θιπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα θιείζνπλ λα 

θξάζζνληαη κε ρνληξφ, ππθλφ, κεηαιιηθφ πιέγκα.  

 

 

 

Σπίηη ζην Λόθν Παλί ηνπ Λαγνλεζίνπ 
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1.4.3 Ζ άκεζε ππξαλίρλεπζε  

 

Σν δεύηεξν επίπεδν αθνξά ηελ άκεζε ππξαλίρλεπζε, ηελ έγθαηξε αλαγγειία 

ηεο ππξθαγηάο θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε, ην αξγφηεξν ζε 15΄ απφ ηελ 

εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απαηηείηαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

δίθηπν παξαηεξεηεξίσλ (ππξνθπιαθίσλ) θαηάιιεια εμνπιηζκέλσλ κε φξγαλα 

θαηφπηεπζεο, ππξαλίρλεπζεο θαη επηθνηλσλίαο, επαξθψο ζηειερσκέλσλ κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ε δηάζεζε θαη δηαζπνξά επαξθψλ ζε αξηζκφ, 

επθίλεησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη νκάδσλ δαζνθνκάληνο πνπ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα βξίζθνληαη ζηελ εζηία ηεο εθδεισζείζεο ππξθαγηάο ζε δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ 15’ ην αξγφηεξν. 

 

 

1.4.4 πληνληζκόο  

 

Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ηε δαζνππξφζβεζε απηή θαζαπηή. Δάλ παξφιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο πξφιεςεο θαη άκεζεο παξέκβαζεο ε ππξθαγηά δελ κπφξεζε λα 

ηεζεί ππφ έιεγρν θαη πάξεη δηαζηάζεηο ηφηε αξρίδεη ην πιένλ δχζθνιν, ζχλζεην 

θαη πνιπδάπαλν έξγν ηεο δαζνππξφζβεζεο ή θαιχηεξα ηεο αλαραίηηζεο ηεο 

ππξθαγηάο.  

Σν δπζθνιφηεξν κέξνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο. ε φινλ ηνλ 

θφζκν, αλεμάξηεηα απφ ην πνηεο δπλάκεηο κεηέρνπλ ζηε δαζνππξφζβεζε, ηελ 

επζχλε ζπληνληζκνχ ηελ έρεη ν ηνπηθφο δαζάξρεο. Απηφο γλσξίδεη θαιχηεξα 

απφ θάζε άιινλ ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο ηνπ, ην νδηθφ δίθηπν, ηηο ζέζεηο 

πδξνιεςίαο, ηελ επθιεθηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ, ηηο πηζαλέο θαηάιιειεο ζέζεηο αλαραίηηζεο ηεο ππξθαγηάο, 

ηηο ζέζεηο πνπ επηδέρνληαη ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίππξνο, ην δηαζέζηκν 

πξνζσπηθφ ζε δαζηθνχο ππαιιήινπο, δαζνππξνζβέζηεο θαη δαζεξγάηεο, ηηο 

ηπρφλ απεηινχκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νηθηζκνχο ελψ γλσξίδεη ηελ 

νηθνινγία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
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1.5 πκπεξηθνξά Γνκηθώλ Τιηθώλ ζε Τςειέο Θεξκνθξαζίεο1 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ θαηαζθεπψλ γηα θαηαπφλεζε ζε ππξθαγηά είλαη ίζσο κία 

απφ ηηο “παξακειεκέλεο” εξγαζίεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, αθνχ θπξηαξρεί 

ε σο έλα βαζκφ δηθαηνινγεκέλε πεπνίζεζε φηη ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

πξνζθέξεη πξαθηηθά απεξηφξηζηε πξνζηαζία έλαληη ππξθαγηάο. Ζ πξάμε 

φκσο, έρεη απνδείμεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 2κεγάινη θέξνληεο 

νξγαληζκνί ππέζηεζαλ ζνβαξφηαηεο δεκηέο πνπ έρξεδαλ άκεζεο επηζθεπήο 

θαη ελίζρπζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ μαλά ιεηηνπξγηθνί. Σν πξφβιεκα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε πεξηπηψζεηο βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ θαη γεληθά φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αλαθιέμεσο (θαχζηκα πιηθά, 

εκπνξεχκαηα θιπ.). αλ πξψην βήκα γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

θαηαζθεπψλ γηα θαηαπφλεζε ζε ππξθαγηά απαηηείηαη ε γλψζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 

Δπεηδή ε θαηαζηξνθή ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ππφ ηελ επίδξαζε ππξθαγηάο είλαη 

δήηεκα ρξφλνπ δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πιηθά κε απεξηφξηζηε αληνρή ζε 

ζεξκνθξαζίεο ζπλήζσλ ππξθαγηψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο εμάιινπ εμαξηάηαη 

απφ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν ζηεξέσζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ νπνίνπ 

απνηεινχλ κέξνο. Μπνξνχκε λα κηιάκε, επνκέλσο, γηα αληνρή δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θη φρη γηα αληνρή πιηθψλ ζε ππξθαγηά. Ζ αληνρή απηή ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ζχλζεζεο ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη γη απηφ ζα παξαζέζνπκε παξαθάησ κεξηθέο. 
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1.5.1 θπξόδεκα 

 

Σν θαιχηεξν ίζσο απφ ηα ζχγρξνλα δνκηθά πιηθά απφ άπνςε ζπκπεξηθνξάο 

ζε ππξθαγηά εθφζνλ: 

α) Ζ κάδα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ απηφ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ απηή ζηνηρείσλ απφ ράιπβα ή μχιν. 

β) Πεξηέρεη λεξφ ην νπνίν ζπγθξαηείηαη : κε θπζηθέο δπλάκεηο φπσο ε 

ηθαλφηεηα ησλ 

ηξηρνεηδψλ πφξσλ λα ζπγθξαηνχλ λεξφ αλάινγα κε ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε θπζηθνρεκηθέο δπλάκεηο φπσο νη ηάζεηο ζπλάθεηαο πξνο 

ηνπο θφθθνπο ησλ ζθχξσλ θαη κε ρεκηθέο δπλάκεηο φπσο ην θξπζηαιιηθφ λεξφ 

ελπδάησζεο ηνπ ηζηκεληνπνιηνχ. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην λεξφ εμαηκίδεηαη 

αξρηθά ζηελ επηθάλεηα θαη ζηγά-ζηγά, φζν δηαξθεί ε ππξθαγηά, βαζχηεξα. Καηά 

ηελ εμάηκηζή ηνπ απνξξνθάηαη ζεξκφηεηα κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε 

ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ζηξσκάησλ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ην είδνο ησλ 

αδξαλψλ. Σα αζβεζηνιηζηθά αδξαλή είλαη θαιχηεξα. Ο αζβεζηφιηζνο ράλεη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηνπο 900ν C, νπφηε αξρίδεη ε αζβεζηνπνίεζε κε έθιπζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή απνξξνθψληαη ζεκαληηθά 

πνζά ζεξκφηεηαο). Δμίζνπ θαιή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ νη ζθσξίεο 

πςηθακίλσλ (εθφζνλ πξσηίζησο εθπιεξψλνπλ θαηαιιειφηεηα γηα κπεηφλ. Σα 

ππξηηηθά αδξαλή (ζπλήζσο ραιαδίηνπ απφ θνηηάζκαηα θπζηθνχ ακκνράιηθνπ) 

παξνπζηάδνπλ δηφγθσζε θαη ζπάδνπλ φηαλ ζεξκαλζνχλ ζηνπο 500ν C, νπφηε 

γίλεηαη αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θξπζηάιισζεο ηνπ ραιαδίηνπ ζπλνδεπφκελε 

απφ δηφγθσζε. 
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Δπηξξνή πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζθπξνδέκαηνο ζηε ζιηπηηθή αληνρή 

θπιίλδξσλ (d = 5 cm, h = 7 cm). 

 

 

1.5.2 ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΣΗΜΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΜΔ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ ΠΟΤ 

ΥΖΜΑΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

Ζ εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

θηηξίνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ κεηαγελέζηεξε έξεπλα εθηίκεζεο 

ηεο απνκέλνπζαο αληνρήο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. ηαλ ην ζθπξφδεκα 

θαίγεηαη, αλάινγα κε ηελ αλαπηπζζφκελε ζεξκνθξαζία απνθηά δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα. Πεηξακαηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη φηαλ νη ζεξκνθξαζίεο αλεβαίλνπλ 

ζηνπο 300-600
0 

C ην ρξψκα ηνπ κπεηφλ γίλεηαη θφθθηλν ή ξνδ. Δλψ αλ ην 

ρξψκα γίλεηαη γθξη απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεξκνθξαζία έθηαζε ζηνπο 600-900
0 

C. Σα ρξψκαηα απνηεινχλ κηα πξψηε έλδεημε θαη ηεο ελαπνκέλνπζαο 

αληνρήο, έηζη, γηα παξάδεηγκα ζε ζεξκνθξαζία 600-800
0 

C ην ζθπξφδεκα 

ράλεη ην 50%-80% ηεο αληνρήο ηνπ. 
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1.5.3 Υάιπβαο 

 

Απνηειεί βέβαηα άθαπζην πιηθφ, αιιά δελ αληέρεη γηα πνιιή ψξα ζηηο 

ζεξκνθξαζίεο ησλ ζπλήζσλ ππξθαγηψλ. χκθσλα κε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

ζπλήζνπο καιαθνχ ζηδήξνπ ε αληνρή ηνπ ζε εθειθπζκφ απμάλεη κέρξη 

ζεξκνθξαζίαο 250ν C θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ζηνπο 400ν C απφ φπνπ 

πέθηεη, θαη ζηνπο 550ν C θζάλεη ζηελ επηηξεπφκελε ηάζε κε ηνπο 

ζπλεζηζκέλνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο. Σε ζηηγκή απηή έρνπκε ζπληειεζηή 

αζθαιείαο 1, γη’ απηφ θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 550ν C ζεσξείηαη σο θξίζηκε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ράιπβα. αθψο ηαρχηεξε πηψζε δείρλνπλ ράιπβεο πνπ κε 

ςπρξή εμέιαζε έρνπλ απνθηήζεη πςειή αληνρή, δηφηη κε ηελ αλφπηεζε πνπ 

επέξρεηαη ράλεηαη ε πξφζζεηε αληνρή. Ζ θξίζηκε ζεξκνθξαζία απηψλ ησλ 

ραιχβσλ είλαη 400ν C έσο 450ν C. 

 

 

 

 

Δπηξξνή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθειθπζηηθή αληνρή βΕ, ζην όξην β0.2 γηα 

παξακόξθσζε 0.2% θαη ζην όξην δηαξξνήο βS ηνπ δνκηθνύ ράιπβα St 

I θαη St III. 
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1.5.4 ΟΙ ΒΛΑΒΔ ΠΟΤ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ΣΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΗ Ο ΥΑΛΤΒΑ 

Χ ΓΟΜΗΚΑ ΜΔΡΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δ ΤΦΖΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ  

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ (απφ άπνςε αλάθιεμεο, δηαηήξεζεο ηεο κνξθήο 

θαη ησλ “Ππξθαγηά-Δπηζθεπέο-Δληζρχζεηο Καηαζθεπψλ” κεραληθψλ ηδηνηήησλ 

ζε ππξθαγηά), εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν ζηεξέσζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξνο. Έηζη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε κφλν 

γηα αληνρή πιηθψλ ζε ππξθαγηά, αιιά θαη γηα αληνρή δνκηθψλ ζηνηρείσλ. [2] Οη 

ζεκαληηθφηεξεο δεκηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ιφγσ ππξθαγηάο είλαη νη εμσζήζεηο 

θαη ε ραιάξσζε ηεο δνκήο ηνπ . Λφγσ ησλ εμσζήζεσλ απειεπζεξψλνληαη νη 

νπιηζκνί, κε απνηέιεζκα λα ζεξκαίλνληαη ηαρχηεξα θαη λα αζηνρνχλ. ε 

πνιιέο θαλνληθά εμειηζζφκελεο ππξθαγηέο θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, νη δεκηέο πεξηνξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα πξψηα 3 έσο 5 cm 

ζθπξνδέκαηνο πνπ είλαη απεπζείαο εθηεζεηκέλα ζηε θσηηά, ράλνπλ κελ ηελ 

αληνρή ηνπο, αιιά ζπγρξφλσο δξνπλ ζαλ πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε ηνπ 

ππξήλα, θαη έηζη ν θέξσλ νξγαληζκφο ράλεη έλα κέξνο κφλν ηεο 

θνξηνηθαλφηεηάο ηνπ. Ο ράιπβαο ζηελ αξρή επηκεθχλεηαη ιφγσ ηεο 

ζεξκάλζεσο θαη εθηηλάζζεη ηελ επηθάιπςε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ελψ φζν 

εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ην φξην δηαξξνήο ηνπ ππνβηβάδεηαη. 

θαηά πνιχ. Ζ θσηηά πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θαηαζθεπέο κέρξη θαη 

ηελ θαηάξξεπζε απηψλ. Οη δεκηέο θαη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο νθείινληαη ζηα 

εμήο αίηηα: 

α) ε αληνρή ηνπ ράιπβα κεηψλεηαη αηζζεηά θαη παξάιιεια ν ράιπβαο 

κεθχλεηαη.  

β) ην κπεηφλ ππφθεηηαη ιφγσ εκπνδηδφκελεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζε ηάζεηο 

εμαλαγθαζκνχ θαη ζξαχεηαη  

γ) Ζ ζιηβφκελε δψλε θακπηφκελσλ θνξέσλ αζηνρεί ιφγσ κήθπλζεο ηνπ 

ράιπβα.  

δ) Σν κπεηφλ εθξήγλπηαη ιφγσ νγθνκεηξηθήο κεηαβνιήο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

απφ ραιαδία. ε) ην κπεηφλ αλαπηχζζνληαη αλνκνηφκνξθεο ζεξκηθέο ηάζεηο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απέλαληη ζηελ θσηηά δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ην πιηθφ, αιιά θαη απφ ηε κνξθή, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα άιια θέξνληα ζηνηρεία.  
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Τπνζηπιώκαηα  

 

Ο θπξηφηεξνο θίλδπλνο είλαη ε απνθινίσζε ηνπ κπεηφλ ηδίσο ζηηο γσλίεο, 

νπφηε ν νπιηζκφο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο θιφγεο θαη αλ ζεξκαλζεί πάλσ απφ 

600 
0

C θζάλεη, γηα ηηο ζπλήζεηο θνξηίζεηο , ην φξην δηαξξνήο ηνπ. Ζ αληνρή 

ησλ ππνζηπισκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζην κπεηφλ, πνπ αξγεί λα ζεξκαλζεί 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ έηζη αθφκα θαη αλ απνθινησζνχλ νη επηθάλεηεο, αλ νη 

δηαζηάζεηο είλαη κεγάιεο, ν ζηχινο δελ θαηαξξέεη. Τπνζηπιψκαηα κε δηαηνκή 

πάλσ απφ 40x40cm αληέρνπλ ζε ππξθαγηά 1 ½ ηεο ψξαο κε ην θνξηίν ηνπ 

ζηαηηθνχ ππνινγηζκνχ. Τπνζηπιψκαηα 25x25cm αληέρνπλ ζε ππξθαγηά 1 

ψξαο .  

 

 

 

Ζ ζέξκαλζε ηνπ νπιηζκνύ δεκηνύξγεζε πιαζηηθή άξζξσζε ζην κέζν ηνπ 

αλνίγκαηνο ηεο δνθνύ. Ζ ύπαξμε άλσ νπιηζκνύ επηηξέπεη ζηα δύν θνκκάηηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ πξόβνινη 
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Γνθνί 

Οπζηψδε ξφιν ζηελ αληνρή ζε ππξθαγηά παίδνπλ ην πιάηνο δηαηνκήο ηεο 

δνθνχ, ην βάζνο ηνπ νπιηζκνχ απφ ηελ επηθάλεηα θαη ε χπαξμε ππθλνχ 

επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ (ζπλδεηήξσλ). εκαληηθφ ξφιν παίδεη ην ζχζηεκα 

ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δνθνχ: ακθηέξεηζηνη δνθνί ή πιαίζηα ελφο αλνίγκαηνο 

είλαη εππαζέζηεξα, ελψ ζπλερείο δνθνί θαη πνιχζηεια πιαίζηα είλαη 

αζθαιέζηεξα, γηαηί απφ ηελ ζεξκφηεηα πξνζβάιιεηαη ν θάησ νπιηζκφο 

(αλνηγκάησλ), ελψ ζηηο ζηεξίμεηο ν νπιηζκφο είλαη θνληά ζην δάπεδν (ηνπ 

ππεξθείκελνπ νξφθνπ), φπνπ θπθινθνξεί ν εηζεξρφκελνο αέξαο θαη νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειφηεξεο. Έηζη αλ ν νπιηζκφο ησλ αλνηγκάησλ θζάζεη 

ην φξην δηαξξνήο ζα γίλεη αλαθαηαλνκή ησλ ξνπψλ κε αχμεζε ησλ ξνπψλ 

ζηεξίμεσο, ηηο νπνίεο ν εθεί ςπρξφηεξνο νπιηζκφο είλαη ηθαλφο λα ηηο 

αλαιάβεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έλα θαιφ κέηξν απμήζεσο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

ζπλερψλ δνθψλ είλαη ε ζπλέρηζε κέξνπο ησλ ξάβδσλ ησλ ζηεξίμεσλ ζην 

άλνηγκα. Έηζη παξαηεξνχκε φηη ελψ ε ζέξκαλζε ηνπ νπιηζκνχ πξνθάιεζε 

πιαζηηθή άξζξσζε ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δνθνχ, ιφγσ ηνπ πάλσ 

νπιηζκνχ ηεο ηα δπν ηκήκαηα ζηα νπνία θφπεθε ε δνθφο, ιφγσ ηεο πιαζηηθήο 

άξζξσζεο, ιεηηνπξγνχλ πιένλ σο πξφβνινη.   

 

Πιάθεο  

Δκθαλίδνληαη ξσγκέο θαηά κήθνο ησλ δνθψλ ζηήξημεο. Αχμεζε ηεο αληνρήο 

ζπλερψλ πιαθψλ γίλεηαη αλ ηνπνζεηήζνπκε θαη ζηα αλνίγκαηα νπιηζκφ θαη 

ζην πάλσ κέξνο θαη’ επέθηαζε κέξνπο ηνπ νπιηζκνχ ζηεξίμεσλ.[8] 
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1.5.5 Μέζνδνη Βειηίσζεο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο  

 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 
 
Απηά έρνπλ γηα αδξαλέο πιηθφ βεξκηθνπιίηε ή πεξιίηε. Καηά θαλφλα 

εθαξκφδνληαη πάλσ ζε κεηαιιηθφ θνξέα (απφ εθηεηακέλν πιέγκα π.ρ. 

λεξβνκεηάι) πνπ ζηεξεψλεηαη κε κεραληθά κέζα ζε επηθάλεηεο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο. Ωο ζπλδεηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην (πνπ κπνξεί λα 

πξνζηεζεί 10% πνιηφο αζβέζηε γηα θαιχηεξε εξγαζηκφηεηα) ή γχςνο. 

Ο βεξκηθνπιίηεο παξάγεηαη απφ έλπδξε κίθα πνπ ππφθεηηαη ζε απφηνκε 

ζέξκαλζε. Ο πεξιίηεο είλαη παιψδεο πέηξσκα (ξπφιηζνο) πνπ έρεη έλα 

πνζνζηφ 4 έσο 5% λεξνχ ζηε ζχλζεζή ηνπ θαη θαζψο ζεξκαίλεηαη απφηνκα 

απφ θιφγα ζηνπο 850ν C δηνγθψλεηαη θαη εμέξρεηαη απφ ηελ θάκηλν ζε κνξθή 

θφθθσλ έσο 4 mm, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ άκκνο ζην πιηθφ επηρξίζκαηνο. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζηαζία πιαθψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη άκεζα σο νξνθνθνλίακα, αθνχ πξψηα ζηεξεσζεί κε 

κπεηφθαξθα έλα ζπξκαηφπιεγκα. Δηδάιισο θηλδπλεχεη λα απνθνιιεζεί ην 

επίρξηζκα. 

Σν εηδηθφ βάξνο ησλ επηρξηζκάησλ είλαη (κεηά ηε μήξαλζε) κεηαμχ 300 θαη 800 

kgr/m3. ε πεξίπησζε δπλαηφηεηαο κεραληθήο επηπφλεζεο κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε ζηξψζε ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο κε ζπλήζε άκκν. 

 
 
 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 
 
Δθαξκφδνληαη θπξίσο ζε αλαθιέμηκα πιηθά γηα ηελ επηβξάδπλζε κεηάδνζεο 

ηεο θσηηάο. Δίλαη δπλαηφλ, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ππξνπξνζηαζία θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζε ρψξνπο φπνπ δελ είλαη πηζαλή ε 

ζπγθέληξσζε κεγάινπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ. 

Δθαξκφδνληαη κε πηζηνιέην ζε ζηξψζεηο πάρνπο 0,5 έσο 3 mm. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο φηη αθξίδνπλ φηαλ ζεξκαλζνχλ ζηνπο 100ν C έσο 150ν 

C νπφηε μεξαίλεηαη ν αθξφο ζρεκαηίδνληαο έλα κνλσηηθφ ζηξψκα 5 έσο 15 

mm πάρνπο. 
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ΠΛΑΚΔ ΛΗΘΟΒΑΜΒΑΚΑ 
 
Απνηεινχληαη απφ ζπκπηεζκέλεο ίλεο κε ιίγε ζπλδεηηθή χιε, ζπλήζσο 

πδξχαιν, θαη πξέπεη λα είλαη εηδηθνχ βάξνπο πάλσ απφ 150 kgr/m3. 

Καηαζθεπάδνληαη επίζεο θαη πιάθεο πνπ πεξηέρνπλ θαη θφθθνπο πεξιίηε. 

ηεξεψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή είηε κε ππξάληνρε θφιια είηε κε κεραληθά κέζα 

ζηεξέσζεο. Σν πάρνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκεηή ππξνπξνζηαζία, κε 

πάρε απφ 30 έσο 70 mm, ελψ κηθξφηεξα πάρε δελ είλαη εθαξκφζηκα εμ αηηίαο 

ηεο επθακςίαο ηνπο. Δπεηδή είλαη κηθξήο κεραληθήο αληνρήο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε ζέζεηο φρη άκεζα πξνζηηέο. 

 
 
 ΠΛΑΚΔ ΒΔΡΜΗΚΟΤΛΗΣΖ Ή ΠΔΡΛΗΣΖ 
 

Έρνπλ βαζηθφ πιηθφ δηνγθσκέλν πεξιίηε ή πεξιίηε κε ζπλδεηηθφ απφ 

ζπλδπαζκνχο πδξχαινπ, ηζηκέληνπ ή αζβεζηνππξηηηθήο ζχλζεζεο πιηθνχ θαη 

δηακνξθψλνληαη κε ηξφπν πνπ λα έρνπλ πνξψδε ερναπνξξνθεηηθή 

επηθάλεηα θαη εηδηθφ βάξνο κεηαμχ 350 θαη 500 kgr/m3. Υάξε ζηε δηακφξθσζε 

ηεο επηθάλεηαο θαηά δηάθνξεο παηεληαξηζκέλεο κεζφδνπο, έρνπλ 

ερναπνξξνθεηηθέο ηθαλφηεηεο, θαη επεηδή είλαη αξθεηά άθακπηεο θαη 

αλεπεξέαζηεο απφ πγξαζία ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα γηα αλαξηεκέλεο 

νξνθέο ζπλδπάδνληαο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο κε ερναπνξξφθεζε, 

ζεξκνκφλσζε θαη ππξνπξνζηαζία. Καηαζθεπάδνληαη ζε πάρε 10 έσο 30 mm. 

Δπηθνιιψληαη κε ππξάληνρε θφιια ζηνπο θνξείο ή ζηεξεψλνληαη κε κεραληθά 

κέζα. 
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1.6 Μέζνδνη Καηάζβεζεο ησλ Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ  

  

Οη κέζνδνη θαηάζβεζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ρσξίδνληαη, θχξηα, ζε δχν 

θαηεγνξίεο ηελ άκεζε πξνζβνιή πνπ νη ππξνζβέζηεο ζβήλνπλ απ’ επζείαο ην 

κέησπν ηεο ππξθαγηάο θαη ηελ έκκεζν πξνζβνιή φπνπ επηιέγνπκε κηα 

γξακκή ζηελ νπνία ε αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο είλαη επθνιφηεξε θαη 

επηρεηξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ ππξθαγηά ζηε γξακκή απηή. Γεληθφηεξα 

φκσο ν αληηθεηκεληθφο καο ζθνπφο ζα πξέπεη λα είλαη λα ζβήζνπκε ηελ 

ππξθαγηά θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξα, επθνιφηεξα θαη κε ηνλ αζθαιέζηεξν 

ηξφπν. 

 

1.6.1 ΑΜΔΖ ΠΡΟΒΟΛΖ.  

 

Καηά ηελ άκεζν πξνζβνιή ελεξγνχκε απεπζείαο ζην κέησπν ηεο ππξθαγηάο 

ζβήλνληαο θαη δηαρσξίδνληαο ηα θακέλα απφ εθείλα πνπ δελ έρνπλ 

πξνζβιεζεί απφ απηή. Κάζε πιηθφ αθαηξνχκελν ξίπηεηαη πξνο ηε κεξηά ηνπ 

ππξφο.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ. Γηα λα ελεξγήζνπκε άκεζε πξνζβνιή ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Υξόλνο εξγαζίαο. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο θαηάζβεζεο είλαη κηθξφο 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, ηεο επλντθήο επηθαλείαο, ηνπ είδνπο ηνπ 

θαπζίκνπ θιπ.  

 Θεξκηθή αθηηλνβνιία. Θα πξέπεη ηα επίπεδα ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο 

λα είλαη αλεθηά θαη λα επηηξέπεη ζηνπο Ππξνζβέζηεο λα εξγάδνληαη 

θνληά ζην κέησπν ηεο ππξθαγηάο.  

 Καπλόο. Ζ πνζφηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηνπ θαπλνχ λα επηηξέπεη ηελ 

εξγαζία θνληά ζην κέησπν ηεο ππξθαγηάο.  

 Γνκή εδάθνπο ή ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο. Ζ δνκή ηνπ εδάθνπο ή νη 

ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο (ξπάθηα, δξφκνη, αληηππξηθέο ισξίδεο θιπ) 

είλαη επλντθέο γηα ηελ θαηαζθεπή αληηππξηθήο ισξίδαο ή επηηξέπνπλ 

ηελ εγθαηάζηαζε δψλεο αληηκεηψπηζεο ηεο ππξθαγηάο.  
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο άκεζεο κεζφδνπ πξνζβνιήο είλαη:  

 

 Ζ θακέλε πεξηνρή πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ.  

 Μηθξέο ππξθαγηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμεζνχλ.  

 Οη ππξνζβέζηεο κπνξνχλ λα θηλνχληαη κεηαμχ θακέλεο θαη άθαπηεο 

πεξηνρήο.  

 Γελ έρνπκε ηελ αβεβαηφηεηα αλ ζα θξαηήζνπκε ηελ πξνεπηιεγκέλε 

γξακκή ακχλεο.  

 Απαηηεί κηθξφηεξν αξηζκφ αλδξψλ, θαηά ηνκέα, νπφηε είλαη επθνιφηεξε 

ε επηηήξεζή ηνπο.  

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ.  

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο άκεζεο πξνζβνιήο ηεο ππξθαγηάο είλαη:  

 

 Πξνθαιεί κηα αλψκαιε πεξηθέξεηα ππξθαγηάο.  

 Δίλαη δχζθνιν λα επηηεξεζεί ην κέησπν ζηνπο θφιπνπο κεηαμχ δχν 

ζεξκψλ ζεκείσλ.  

 Σν πξνζσπηθφ εξγάδεηαη ζε άζρεκεο ζπλζήθεο ζεξκφηεηαο θαη θαπλνχ 

νπφηε ρξεηάδεηαη γξεγνξφηεξε αληηθαηάζηαζε.  

 Γελ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ δηαθνπψλ ή ηεο ειάηησζεο ηνπ 

θαπζίκνπ πιηθνχ.  

 Τπάξρεη ν θίλδπλνο νξηζκέλα ζεξκά ζεκεία λα κελ κπνξέζνπκε λα ηα 

ζέζνπκε ππφ έιεγρν νπφηε λα καο μεθχγεη ε ππξθαγηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[30] 

 

1.6.2 ΔΜΜΔΟ ΠΡΟΒΟΛΖ.  

 

Καηά ηελ έκκεζν πξνζβνιή ε γξακκή αληηκεηψπηζεο ηεο ππξθαγηάο, ζηελ 

νπνία γίλνληαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο, βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ πεξίκεηξφ 

ηεο. Σν θαχζηκν κεηαμχ ηνπ κεηψπνπ θαη ηεο γξακκήο αληηκεηψπηζεο θαίγεηαη. 

Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ κεηψπνπ ηεο ππξθαγηάο θαη ηεο γξακκήο 

αληηκεηψπηζεο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Κάζε 

πιηθφ αθαηξνχκελν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ππξθαγηά.  

 

ΥΡΖΖ.  

Ζ έκκεζε κέζνδνο πξνζβνιήο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί:  

  

 ηαλ ζεξκφηεηα θαη ν θαπλφο δελ επηηξέπνπλ ζην πξνζσπηθφ λα 

εξγαζζεί θνληά ζην κέησπν ηεο ππξθαγηάο.  

 Ζ δνκή ηνπ εδάθνπο ή ε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο επηηξέπεη ηελ 

γξήγνξε δηάλνημε αληηππξηθήο δψλεο.  

 Ζ ππξθαγηά έρεη κεγάιε ηαρχηεηα εμάπισζεο.  

 Τπάξρνπλ θπζηθά εκπφδηα φπσο ξπάθηα, δξφκνη, αληηππξηθέο δψλεο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο έκκεζεο πξνζβνιήο ηεο ππξθαγηάο είλαη:  

 

 Ζ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ δηαθνπψλ ηεο θαχζηκεο χιεο ή ηεο 

κείσζεο ηεο θαζψο θαη ηεο χπαξμεο πην δχζθιεθησλ εηδψλ.  

 Γηεπθνιχλεη ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

θ.α.) θαζψο θαη ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ.  

 Απνκαθξχλεη ηελ ηάζε ησλ ππξνζβεζηψλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο ζε έλα ζεκείν θαζψο θαη ην λα πιεζηάδνπλ ηελ 

ππξθαγηά πεξηζζφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη.  

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ. 

 Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο έκκεζεο πξνζβνιήο ηεο ππξθαγηάο είλαη:  

 

 Καίγεηαη κεγαιχηεξε έθηαζε.  

 Ζ ππξθαγηά είλαη πηζαλφλ λα απμεζεί ζε έληαζε θαη λα ππεξπεδήζεη ηε 

γξακκή αληηκεηψπηζεο ή λα πξνθαιέζεη θειίδσζε.  

 Απαηηεί πεπεηξακέλν επηθεθαιήο ν νπνίνο λα ραξάμεη ηελ θαηάιιειε 

γξακκή αληηκεηψπηζεο.  

 Απαηηεί πιήξε ζπληνληζκφ ησλ Σνκεαξρψλ ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ 

επηθεθαιήο θαζψο θαη εμαζθεκέλα θαη πεηζαξρεκέλα άηνκα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 ΓΑΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ  Γηνλχζηνο Βνξίζεο  

Γαζνιφγνο Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π. 
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1.6.3 ΣΡΟΠΟΗ ΚΑΣΑΒΔΖ  

 

Ζ θαηάζβεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ φπσο θαη θάζε άιιε ππξνζβεζηηθή 

επηρείξεζε απαηηεί έκπεηξν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Δηδηθφηεξα φκσο νη 

δαζηθέο ππξθαγηέο απαηηνχλ πνιχ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ. Οη ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζηε ρψξα καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. Γπζηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ εγθαηαιεηθζεί φιεο ζρεδφλ 

νη άιιεο κέζνδνη θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ γίλεηαη κφλν κε 

ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κε ηελ πξνζβνιή απφ αέξνο. Υσξίο λα 

ππνβαζκίδνπκε ην ξφιν ησλ ππξνζβεζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζεκεία πνπ 

απηφ είλαη δπλαηφλ, δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπνπκε φιεο ηηο άιιεο 

κεζφδνπο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Θα πξέπεη πάληνηε λα έρνπκε 

ππφςε καο φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ νη θιφγεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ζε χςνο ην 1,5 m. 

Οη ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θχξηα γηα 

ηνλ αξρηθφ εληνπηζκφ ηεο ππξθαγηάο ή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θειίδσζεο πίζσ απφ κηα αληηππξηθή δψλε. Θεσξεηηθά κε εγθαηαζηάζεηο 

λεξνχ ζα κπνξνχζακε λα ζβήζνπκε νπνηαδήπνηε ππξθαγηά ζηελ πξάμε 

φκσο ην λεξφ απνηειεί έλα παξάγνληα ν νπνίνο δελ βξίζθεηαη ζε επάξθεηα 

δηφηη ε κεηαθνξά ηνπ είλαη δχζθνιε θαη πνιιέο θνξέο αδχλαηε ζην ζεκείν ηεο 

ππξθαγηάο. Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε νηθνλνκία 

ηδηαίηεξα ηηο πξψηεο ζηηγκέο πνπ ε δηαδηθαζία αλεθνδηαζκνχ, απφ νρήκαηα 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, δελ έρεη νξγαλσζεί. Ζ ρξήζε ηεο ζπκπαγνχο βνιήο 

ή βνιψλ κεγάιεο δηακέηξνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζρεδφλ απαγνξεπκέλε 

γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Ζ ρξήζε ησλ απιψλ νξνθήο ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

νρεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε ηε ρξήζε πξνζηνκίσλ κηθξήο 

δηακέηξνπ, ε νπνία αθελφο κελ εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκία λεξνχ θαη αθεηέξνπ 

βειηηψλεη ην βειελεθέο ηνπ λεξνχ. Ζ ρξήζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα θηλνχληαη ζηνπο κηθξνχο 

δαζφδξνκνπο ή θαη εθηφο δξφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κεγάια ζρεηηθά νρήκαηα 

κεηαθνξάο λεξνχ είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ αλαινγία έλα ή δχν κεγάια νρήκαηα 

κεηαθνξάο λεξνχ αλά ηξία κηθξά είλαη ε ζπλήζσο 
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ρξεζηκνπνηνχκελε θαη εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε θαη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ κε λεξφ. Καηά ηε ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή ζηα παξαθάησ θχξηα ζεκεία:  

  

 Γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πξνηηκνχληαη ζσιήλεο κηθξήο 

δηακέηξνπ δηφηη δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη ηελ 

πηζαλή κεηαθνξά ηεο.  

 

 Να γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ γηα ηελ αχμεζε ή 

ειάηησζε ηεο πίεζεο. Καηά έλα πξαθηηθφ θαλφλα έρνπκε αχμεζε ή 

κείσζε ηεο πίεζεο θαηά κία αηκφζθαηξα αλά 9 m πεξίπνπ πςνκεηξηθήο 

δηαθνξάο.  

 

 Αλά 100 - 200 m πεξίπνπ ηεο εγθαηάζηαζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη 

δίθξνπλν ή άιιε δηάηαμε πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ 

λεξνχ γηα αληηθαηάζηαζε ή πξνζζήθε ζσιήλνο.  

 

 πκπαγήο βνιή ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ έρνπκε εμαζθαιίζεη 

επάξθεηα λεξνχ θαη ζε θαχζηκα εδάθνπο γηα ην δηαρσξηζκφ, κε 

θαηάιιειν ρεηξηζκφ, ηνπ θακέλνπ απφ ην άθαπην πιηθφ.  

 

 Πάληνηε δηαηεξνχκε εληφο ηεο δεμακελήο ην 10% έσο 20% πεξίπνπ 

ηνπ λεξνχ γηα απηνπξνζηαζία.  
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1.6.4 ΑΜΔΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΜΔ ΦΟΡΖΣΑ ΜΔΑ. 

 

 Ο έιεγρνο κε θνξεηά κέζα θαηάζβεζεο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην χςνο ησλ θινγψλ δελ μεπεξλά ην 1 m θαη είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφο φηαλ έρνπκε ειαθξά επηθαλεηαθά θαχζηκα. Καηά ηνλ ηξφπν 

απηφ απνκαθξχλνπκε κε ηζνπγθξάλεο θ.α. θνξεηά κέζα ηα θαχζηκα σζψληαο 

απηά πξνο ηελ πιεπξά ηεο ππξθαγηάο. Σπρφλ ππάξρνληεο ζάκλνη ή άιια 

βαξχηεξα θαχζηκα θφπηνληαη κε αιπζνπξίνλα ή ρεηξνπξίνλα θαη ξίπηνληαη 

φζν ην δπλαηφλ βαζχηεξα ζηελ ππξθαγηά. Θεξκά ζεκεία ηεο ππξθαγηάο 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε ρηππήκαηα κε ρισξά θιαδηά, θηεξά θαηάζβεζεο 

θιπ. Σα θηππήκαηα δελ ζα πξέπεη λα δίδνληαη θάζεηα, αιιά κε θάπνηα γσλία 

σζψληαο απηά πξνο ηελ πιεπξά ηεο ππξθαγηάο, πνπ εμαξηάηαη απφ ην βάξνο 

ησλ θαπζίκσλ. Οη επψκηνη ςεθαζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη θχξηα γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηιίδσζεο κπξνζηά απφ ην κέησπν ηεο ππξθαγηάο.  

 

1.6.5 Γηάλνημε Αληηππξηθήο Εώλεο 

 

Ζ δηάλνημε αληηππξηθήο δψλεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ζ αληηππξηθή δψλε κπνξεί λα 

αλνίγεηαη ζηελ παξπθή ηεο ππξθαγηάο φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ 

δηαθνξεηηθά απηή αλνίγεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε. Γηα ηε δηάλνημε κηαο 

αληηππξηθήο δψλεο κπξνζηά πξνρσξεί κηα νκάδα κε αιπζνπξίνλα ε νπνία 

θφπηεη ηα δέλδξα θαη ηα απνκαθξχλεη θαη πίζσ αθνινπζεί κηα δεχηεξε ε νπνία 

κε ρεηξνπξίνλα, ηζάπεο, ηζνπγθξάλεο θ.α. εξγαιεία ρεηξφο θαζαξίδεη ηε 

ζρεκαηηδφκελε αληηππξηθή δψλε. Πνιιέο θνξέο, φηαλ νη εδαθηθέο ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ, κεηά ηελ νκάδα κε ηα αιπζνπξίνλα αθνινπζεί κπνπιληφδα ή 

άιιν κεραληθφ κέζν.  
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1.6.6 ΑΔΡΟΠΤΡΟΒΔΖ. 

 

 Ζ ρξήζε αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ βνεζά πνιχ ηα επίγεηα ηκήκαηα. Θα πξέπεη φκσο λα έρνπκε 

πάληνηε ππφςε καο φηη ηα παξαπάλσ είλαη κέζα ειέγρνπ ηεο ππξθαγηάο θαη 

φρη πιήξνπο θαηάζβεζεο. ε πνιχ ζπάληεο πεξηπηψζεηο κηα δαζηθή ππξθαγηά 

ζβήλεη κφλν κε ελαέξηα κέζα. Απνζηνιή ησλ ελαέξησλ κέζσλ ππξφζβεζεο 

είλαη:  

 Ζ ειάηησζε ηνπ ύςνπο ησλ θινγώλ θαη ηεο εθιπόκελεο 

ζεξκόηεηαο ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ ηα επίγεηα ηκήκαηα θνληά 

ζην κέησπν ηεο ππξθαγηάο.  

 Ο πεξηνξηζκόο ππξθαγηώλ πνπ μεζπνύλ ζε απνκαθξπζκέλα 

ζεκεία, ψζηε απηέο λα κελ πάξνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο, κέρξη ηελ 

άθημε ησλ επηγείσλ δπλάκεσλ.  

 Ζ δηάζσζε πξνζσπηθνύ ην νπνίν έρεη εγθισβηζηεί απφ ηελ 

ππξθαγηά.  
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4 Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ελαέξησλ κέζσλ είλαη κεγαιύηεξε όηαλ νη ξίςεηο 

γίλνληαη κε ηε κνξθή αιπζίδαο δειαδή απηά ξίπηνπλ ην λεξό ην έλα θαηόπηλ 

ηνπ άιινπ ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ κεηώπνπ θαη πεγαίλνπλ όια καδί γηα 

αλεθνδηαζκό. Σην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ επόκελε ξίςε 

ζα πξέπεη λα επεκβαίλνπλ ηα επίγεηα ηκήκαηα. 

 

 

 

5Τα επηβξαδπληηθά πιηθά ζα πξέπεη λα ξίπηνληαη κπξνζηά από ην κέησπν ηεο 

ππξθαγηάο γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ύςνπο ησλ θινγώλ, θαζώο θαη πίζσ από ηε 

δεκηνπξγνύκελε ή ππάξρνπζα αληηππξηθή δώλε γηα ηελ ειάηησζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θειίδσζεο. 
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1.7 Πεινπόλλεζνο – Αύγνπζηνο 2007  

 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2007 θαηαγξάθεθαλ σο νη πην 

θαηαζηξνθηθέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, φρη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά 

θαη επξχηεξα ζε Δπξσπατθφ. Σν ζχλνιν ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ μεπέξαζε ηα 

2,5 εθ. ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 301.320 ζηξέκκαηα αθνξνχλ 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Γηα πξψηε θνξά νη 

θαηαζηξνθέο επεθηάζεθαλ πνιχ πέξα απφ ηα δάζε θαη ηηο αγξνηηθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη έπιεμαλ ζνβαξά νηθηζκνχο θαη ππνδνκέο. Σν ηδηαίηεξν φκσο 

ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο ηξαγσδίαο κε 67 λεθξνχο θαη ρηιηάδεο άζηεγνπο θαη 

νηθνλνκηθά πιεγέληεο έδσζε κηα πξαγκαηηθά ηξνκαθηηθή δηάζηαζε ζηε θεηηλή 

θαηαζηξνθή. 

 

 

Ζ έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη ν ραξαθηήξαο ησλ εθηάζεσλ πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ. 

 

Γνξπθνξηθή εηθόλα ηεο Πεινπνλλήζνπ, όπνπ κε γθξη εκθαλίδνληαη νη θακέλεο 

πεξηνρέο θαη κε θόθθηλν ηα δάζε 
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Γνξπθνξηθή εηθόλα ηεο Πεινπνλλήζνπ, όπνπ κε πξάζηλν απεηθνλίδνληαη νη 

πεξηνρέο Natura 2000. 
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Σα φξηα ησλ θακέλσλ πεξηνρψλ (κε θίηξηλν) – πξνβνιή ζε ράξηε ρξήζεσλ 

γεο 
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1.7.1 Καηαζηξνθέο ζε ππνδνκέο θαη παξαγσγηθό δπλακηθό 

 

Δθηφο απφ ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ηεο ππξθαγηάο 

ζηηο παξαγσγηθέο θαη νηθηζηηθέο ππνδνκέο ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, θαηαζηξάθεθαλ 

απφ ηηο ππξθαγηέο 781.043 ζηξέκκαηα αγξνηηθήο γεο (ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ειαηψλεο), αιιά θαη 16.432 ζηξέκκαηα νηθηζκψλ, γεπέδσλ θαη άιισλ 

ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Καηά ηελ επίζεκε θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ ζε θηήξηα 

(Πίλαθαο 2), ην ΤΠΔΥΩΓΔ θαηέγξαςε ηελ νιηθή θαηαζηξνθή 1644 θηηζκάησλ 

φισλ ησλ ρξήζεσλ, θαζψο θαη δεκηέο ζε 887 αθφκε. 

Οη απηνςίεο ζηελ πεξηνρή θαηέγξαςαλ επίζεο αξθεηά εθηελείο δεκηέο ζηηο 

ππνδνκέο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, αιιά θαη ζηηο ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ειεθηξνδφηεζεο. 

 

 
6 Καηαγξαθή δεκηώλ ζε θηήξηα ππξόπιεθησλ πεξηνρώλ ζύκθσλα κε ην 

ΥΠΔΦΩΓΔ 
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 ΥΠΕΦΩΔΕ 2007 



[41] 

 

ε φηη αθνξά ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ, πην ζεκαληηθέο φισλ 

είλαη νη δεκηέο ζηνπο εθηεηακέλνπο ειαηψλεο ηεο πεξηνρήο. εκεηψλεηαη φηη 

ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, κφλν ζηελ Ζιεία 

θαηαζηξάθεθε ην 50% ηνπ δπλακηθνχ ειαηνπαξαγσγήο, ελψ ζεκαληηθέο είλαη 

θαη νη απψιεηεο ζηνλ ηνκέα απηφλ απφ ηηο δεκηέο ζηνλ Κάκπν ηεο Κπλνπξίαο. 

χκθσλα κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ WWF Διιάο, κεηά απφ 

απηνςίεο ζηελ Πεινπφλλεζν δηαπηζηψζεθαλ θαη αξθεηά εθηεηακέλεο –αλ θαη 

κηθξφηεξεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο- δεκηέο ζε ακπέιηα ελψ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη δεκηέο ζηηο αξνηξαίεο εθηάζεηο θαη ηα θεπεπηηθά. 

Οη δεκηέο ζηε γεσξγία ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ ηηο έκκεζεο δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ θαηαζηξνθέο ζε ζρεηηθέο ππνδνκέο (απνζήθεο) αιιά θαη 

ζηνλ εμνπιηζκφ. 
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Ο θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο επιήγε επίζεο ζνβαξά. Μέρξη ηε ζχληαμε απηήο 

ηεο έθζεζεο, νη ζρεηηθέο απνηηκήζεηο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί απφ ηνλ ΔΛΓΑ, 

φκσο νη εθηηκήζεηο θάλνπλ ιφγν γηα ηεξάζηηεο απψιεηεο ζε δσηθφ θεθάιαην 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ ηηο θαηαζηξνθέο ζρεηηθψλ ππνδνκψλ, φπσο νη 

ζηάβινη. ε επφκελε θάζε, ε θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα δερηεί 

επίζεο ηζρπξά πιήγκαηα απφ ηηο ζρεηηθέο απαγνξεχζεηο ηεο βφζθεζεο, εάλ 

απηέο δελ απνθαζηζηνχλ θαη κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηνπ θιάδνπ ζηελ/ 

πεξηνρή. ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ην θηελνηξνθηθφ δπλακηθφ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, πξν ησλ ππξθαγηψλ (δελ αλαθέξνληαη ρνίξνη θαη 

πνπιεξηθά). 

 

 

 

7 Εσηθό θεθάιαην ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο πξηλ ηηο ππξθαγηέο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΠΛΖΜΜΤΡΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη πιεκκχξεο απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην ζπρλή θπζηθή 

θαηαζηξνθή, κεηά ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Πιεκκχξα ζπκβαίλεη 

ιφγσ ξαγδαίσλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηζρπξψλ θαηαηγίδσλ, απφ ην 

αλέβαζκα ηεο ζηάζκεο ησλ πνηακψλ ή απφ ην ιηψζηκν ρηνληνχ. 

πκβαίλεη επίζεο απφ ππνρψξεζε θξαγκάησλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη ζπλέπεηεο είλαη πνιχ κεγάιεο. 8 

Ζ πιεκκχξα απφ θπζηθά αίηηα είηε παξνπζηάδεη βξαδεία εμέιημε 

είηε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο μαθληθήο πιεκκχξαο, πνπ είλαη 

θαη ην πην ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ Διιάδα. ηνλ Διιεληθφ 

ρψξν νη πιεκκχξεο νθείινληαη ζε θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο, πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε δηέιεπζε πθέζεσλ.  

Ζ μαθληθή πιεκκχξα είλαη ην απνηέιεζκα αηκνζθαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο, κε 

κεγάια πνζά βξνρήο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη μαθληθέο 

πιεκκχξεο πξνθαινχληαη απφ θαηαηγίδεο πνπ θηλνχληαη αξγά ή 

θηλνχληαη πάλσ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή. ηε δψλε ησλ ηξνπηθψλ 

πξνθαινχληαη επίζεο απφ ηπθψλεο ή ηξνπηθνχο θπθιψλεο. 

Πνιινί παξάγνληεο ζπλεγνξνχλ ζε κία μαθληθή πιεκκχξα, 

φπσο: ε έληαζε ηεο βξνρήο θαη ε δηάξθεηα ηεο, ε ηνπνγξαθία, νη 

ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο, ε θπηνθάιπςε, ε θαηαζηξνθή ησλ 

δαζψλ θαζψο θαη ε αζηηθνπνίεζε. Οη μαθληθέο πιεκκχξεο 

εκθαλίδνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ σξψλ ή ιηγφηεξν 

θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηαρεία χςσζε λεξνχ, ην νπνίν ζην 

πέξαζκα ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε 
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θαηαζθεπέο, φπσο θηίξηα, γέθπξεο θιπ, λα παξαζχξεη 

απηνθίλεηα, λα μεξηδψζεη δέληξα θ.α. Οη πιεκκχξεο, πνπ έρνπλ 

ζαλ αίηην ηηο βξνρνπηψζεηο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

θαηαζηξνθηθέο θαηνιηζζήζεηο εδαθψλ (ιαζπνξνέο-mud slides). 

Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα εμαηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο μαθληθέο πιεκκχξεο.  

 

Έλα ζπαληφηεξα εκθαληδφκελν είδνο πιεκκχξαο ζηελ Διιάδα 

είλαη ε παξάθηηα πιεκκύξα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο ιφγσ ηνπ θπκαηηζκνχ ηεο ζάιαζζαο ή κηαο 

κεγάιεο ιίκλεο. Ο θπκαηηζκφο πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ ηνπο 

ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή, ελψ ζπάληα 

κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη ζαιάζζηα θύκαηα βαξύηεηαο 

(Tsunami). Γηαδίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κε 

ηαρχηεηα ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηνπ λεξνχ ηεο 

ζάιαζζαο θαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 200m/sec. Καηά ηελ δηάδνζή 

ηνπο κεηαθέξνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηνλ ρψξν 

γέλεζεο ηνπο ζε άιινπο ρψξνπο. Σα κεγαιχηεξα ζαιάζζηα 

θχκαηα βαξχηεηαο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

γίλνληαη αηζζεηά ζε πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 

 

Φαηλόκελν παξάθηηαο πιεκκύξαο 
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2.1 Οη έλλνηεο ηνπ θαηξνύ θαη ηνπ θιίκαηνο 

 

Μηα νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο γεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε 

ηελ ζσζηή θαηαλφεζε θαη αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ, ησλ ελεξγεηαθψλ 

αληαιιαγψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ πέληε κεγάισλ ελνηήησλ 

νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηκήκα ηνπ πιαλήηε, ην νπνίν είλαη νξαηφ ή αηζζεηφ απφ 

ηνλ άλζξσπν (ζρήκα 1). Οη ελφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

α) ηε Ληζφζθαηξα, ε νπνία ζπληζηά ην ζηέξεν επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηεο Γεο. 

β) ηελ Τδξφζθαηξα, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κηθξέο θαη κεγάιεο 

πδάηηλεο επηθάλεηεο ηνπ πιαλήηε. 

γ) ηελ Αηκφζθαηξα, ε νπνία κε ηε κνξθή ελφο αεξίνπ πέπινπ πεξηβάιιεη απφ 

ηε επηθάλεηα κέρξη έλα κεγάιν χςνο νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Απνηειείηαη απφ 

έλα πιήζνο αεξίσλ, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο αλαινγίεο. 

δ) ηε Βηφζθαηξα, ε νπνία ζπληζηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ 

νξγαληζκψλ ηεο γεο. 

ε) ηε Κξπφζθαηξα , ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο αηψληνπο πάγνπο θαη ηνπο 

παγεηψλεο. 

 

 

 

Παξάγνληεο ηνπ θαηξνύ θαη ηνπ θιίκαηνο 
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Ζ Μεηεσξνινγία είλαη ε επηζηήκε ε νπνία κειεηά ηελ αηκφζθαηξα θαη ηα 

θαηλφκελα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ κέζα ζ’ απηήλ. Πέξα απφ ηνλ πεξηιεπηηθφ 

απηφ νξηζκφ ε Μεηεσξνινγία κπνξεί κε ηελ επξχηεξε ηεο έλλνηα λα 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ ε επηζηήκε ε νπνία αζρνιείηαη θαη’ εμνρήλ κε ηελ 

αηκφζθαηξα θαη έρεη ζαλ εξεπλεηηθφ ηεο ζηφρν ηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ δπλακηθψλ αηηίσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

Δπηπιένλ, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ηεο Φπζηθήο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο 

αηκνζθαηξηθήο Υεκείαο. 

Ζ έλλνηα ηνπ θαηξνχ κπνξεί λα απνδνζεί απφ έλα πεξηνξηζκέλν αιιά 

πνιχπινθν ζπλδπαζκφ αηκνζθαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία εθδειψλνληαη 

ζε έλαλ ηφπν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, ή θαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Μηα ηέηνηα θαηξηθή πνηθηιία πεξηγξάθεηαη θαζεκεξηλά απφ ηα δειηία ηνπ 

θαηξνχ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο. Οη θαηξηθέο απηέο θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αέξηα κάδα ε νπνία επεξεάδεη ηελ πεξηνρή θαη 

ζρεηίδεηαη επίζεο άκεζα κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ζεξκφηεηαο, ηεο πγξαζίαο θαη 

ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα. πλζήθεο νη νπνίεο εθδειψλνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

αέξηα κάδα θαη γίλνληαη αηζζεηέο θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, φπνπ θηλείηαη ν 

άλζξσπνο. 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ έλλνηα ηεο εκέξαο κε πνιχ κεγαιχηεξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο (κήλεο, ρξφληα, δεθαεηίεο) θαη αλαιχνληαο ην ηειηθφ θαη ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ησλ δηεξγαζηψλ ησλ αληαιιαγψλ ηεο κάδαο θαη ηεο ελέξγεηαο 

κεηαμχ γεο θαη αηκφζθαηξαο - πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεγάιεο απηέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο - νδεγνχκαζηε ζηε δηακφξθσζε ελφο θιηκαηηθνχ θαζεζηψηνο ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεη ηελ θάζε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε. 

Δπνκέλσο κε ηνλ φξν θιίκα απνδίδεηαη πνιχ θαιά ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αηκνζθαηξηθψλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηθιείνπλ ηε ζεξκφηεηα, 

ηελ πγξαζία θαη ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ζε ζπγθεθξηκέλεο κεγάιεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Ζ επηθξαηνχζα ζην παξειζφλ άπνςε φηη ην θιίκα είλαη ν κέζνο 

φξνο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ( δειαδή ν κέζνο θαηξφο ) ζα πξέπεη ζήκεξα λα 

αλαζεσξεζεί. Σν θιίκα είλαη θάηη πνιχ παξά πάλσ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζχλζεην απφ ηνλ κέζν φξν. Δίλαη αλεμάξηεην απφ ηηο ζηηγκηαίεο θαηξηθέο 
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θαηαζηάζεηο θαη επεθηείλεη ην πεδίν κειέηεο ζε πεξηπηψζεηο εθδήισζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ηάζεσλ κεηαβνιήο ησλ θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ, 

πηζαλνηήησλ εκθάληζεο εμαηξεηηθψλ γεγνλφησλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ, κε 

ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ. 

Ζ επηζηήκε ε νπνία κειεηά ην θιίκα νλνκάδεηαη Κιηκαηνινγία θαη έρεη ζαλ 

αληηθεηκεληθφ θαη θχξην ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη ηε θχζε ηνπ 

θιίκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ απφ ηφπν ζε ηφπν θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε 

ζχλδεζε απηνχ κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κε ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ θιηκαηνινγία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο 

ηεο –φπσο θαη ε Μεηεσξνινγία - βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπιινγή 

κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ έλα επξχ θαη 

αμηφπηζην δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ 

ζηαζκψλ. Μέρξη πξφζθαηα, ην κεγάιν εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θιηκαηνινγίαο απνηεινχζε ην πεξηνξηζκέλν πιηθφ ησλ κεηξήζεσλ, είηε 

εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζηαζκψλ είηε θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο γηα ηελ παγθφζκηα δηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. ήκεξα, ην 

πξφβιεκα απηφ έρεη αληηκεησπηζζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαζφηη: 

 

 α) έρεη αλαπηπρζεί έλα ζεκαληηθφ παγθφζκην δίθηπν ζηαζκψλ ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ αξθεηέο ρηιηάδεο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, νη νπνίνη 

βέβαηα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ηνπο ζηε Β. Ακεξηθή θαη ηελ 

Δπξψπε θαη 

 

β) ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Μεηεσξνινγίαο (WMO) θαηφξζσζε λα ζπλδέζεη 

πνιινχο απφ ηνπο ζηαζκνχο απηνχο ζε έλα δηεζλέο δίθηπν, ην νπνίν 

αληαιιάζζεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα θαη 

 

γ) ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επηηξέπεη ηελ ηαρεία επεμεξγαζία 

ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

 

 



[48] 

 

2.2 Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη θιηκαηηθνί παξάγνληεο 

 

Ζ αξηζκεηηθή έθθξαζε ηνπ θαηξνχ ζε έλαλ ηφπν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

έλα ζπλδπαζκφ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο, ηεο λέθσζεο, ηεο 

βξνρφπησζεο, ησλ αλέκσλ θ.ι.π, θαη ηα ζηνηρεία 

απηά κεηξνχληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα ηεο εκέξαο, ζε έλαλ ηφπν θαη 

εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Οη κεηξήζεηο 

απηέο γίλνληαη ηαπηφρξνλα ζε φιν ηνλ πιαλήηε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

παγθφζκην ζχζηεκα κέηξεζεο ρξφλνπ, ην γλσζηφ Universal Time 

Coordinated 

(UTC), κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ πξψην κεζεκβξηλφ ηνπ Greenwich. 

Μεηαβηβάδνληαη άκεζα κέζσ ελφο ζχγρξνλνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ην 

νπνίν επνπηεχεηαη απφ ηνλ WMO, ζε φια ηα εζληθά κεηεσξνινγηθά θέληξα 

(π.ρ. ΔΜΤ). 

Σα δεδνκέλα απηά νλνκάδνληαη κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία θαηξνχ. Οη 

κέζεο ηηκέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

θαη νη ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ, απαξηίδνπλ ηα 

αληίζηνηρα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία. Δπνκέλσο, γηα θάζε κεηεσξνινγηθφ 

ζηνηρείν ζα αληηζηνηρεί θαη έλα θιηκαηνινγηθφ ζηνηρείν. Σν αληίζεην φκσο δελ 

ηζρχεη. Έηζη, ππάξρνπλ θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ην εκεξήζην 

ζεξκνκεηξηθφ εχξνο, γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη αληίζηνηρν κεηεσξνινγηθφ 

ζηνηρείν. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θαηαγξαθψλ, ε νπνία απαηηείηαη γηα λα 

ραξαθηεξηζηνχλ ηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ θιίκαηνο 

κηαο πεξηνρήο, πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ην αλάγιπθν ηεο 

κειεηoχκελεο πεξηνρήο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα θνηλή θαηά ην δπλαηφλ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ θιηκαηνιφγσλ, ν 

Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO) έρεη θαζνξίζεη ην φξην κηαο 

ζπλερνχο ηξηαθνληαεηίαο, ζαλ ηε ζσζηή πεξίνδν θαηαγξαθψλ. Οη θαηαγξαθέο 

ησλ 30 ζπλερψλ εηψλ αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέγεζνο πνπ είλαη γλσζηφ ζαλ 

θαλνληθή θιηκαηηθή πεξίνδνο. ήκεξα ε θαλνληθή θιηκαηηθή πεξίνδνο φισλ 

ησλ θιηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ αλαθέξεηαη ζηελ ηξηαθνληαεηία 1961-1990 

θαη κε ηηο κέζεο ηηκέο απηήο ζπγθξίλεηαη ε θάζε κεηαβνιή ηνπ νπνηνδήπνηε 

θιηκαηνινγηθνχ ζηνηρείνπ, βέβαηα πνιχ ζχληνκα ε πεξίνδνο απηή ζα 
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αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηξηαθνληαεηία 1971-2000. Ζ ίδηα ηξηαθνληαεηία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε ζχληαμε θαη θαηαζθεπή ησλ θιηκαηηθψλ ραξηψλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ πιήζνο επηζηεκνληθψλ εξεπλεηψλ. 

Ζ κειέηε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εηήζηα, ηελ επνρηθή ή ηε κεληαία 

πνξεία ηνπο, απνθαιχπηεη φηη απηά παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο δηαθπκάλζεηο 

εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ελφο πιήζνπο αηηίσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο 

παξάγνληεο ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ θιίκαηνο. 
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2.3 Οξηζκόο ηνπ αθξαίνπ θαηξηθνύ θαηλνκέλνπ 

 

Έρεη κπεη πηα ζηε δσή καο ν φξνο ≪αθξαίν θαηξηθφ θαηλφκελν≫. ην κπαιφ 

καο έξρνληαη νη θαηαζηξνθέο πνπ αθνινπζνχλ, πιεκκχξεο, θξχα, βξνρέο ην 

ρεηκψλα, θαη δέζηεο, μεξαζία, ππξθαγηέο ην θαινθαίξη. 

ηελ ελφηεηα απηή, καο ελδηαθέξεη λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ φξν ≪αθξαία≫ θαη 

λα δνχκε ηα απνηειέζκαηά ηνπο πνπ ζπρλά είλαη θαηαζηξνθηθά. Θα 

αλαιχζνπκε θαηξηθά θαηλφκελα θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην πσο απηά κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ αθξαία, αλάινγα ηε δηάξθεηα ή ηελ έληαζή ηνπο. 

Έλα θαηξηθφ θαηλφκελν ραξαθηεξίδεηαη σο αθξαίν είηε απφ ηελ έληαζε ηνπ, 

είηε απφ ηελ δηάξθεηα ηνπ ή θαη απφ ηελ ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο ηνπ. 

Ζ ζρέζε έληαζε - δηάξθεηα - ζπρλφηεηα ραξαθηεξίδνπλ έλα εθδεισζέλ αθξαίν 

θαηξηθφ θαηλφκελν ην νπνίν είλαη δπλαηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ λα πξνθάιεζε κηα 

εθηεηακέλε θπζηθή θαηαζηξνθή. Γεληθά κεγάιεο θιίκαθαο αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα δελ ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζπρλά ψζηε λα ζεσξνχληαη σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα, ελψ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα κηθξήο θιίκαθαο είλαη 

ζπρλφηεξα , πξνθαιψληαο θαηαζηξνθέο ζε κηθξέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Οη 

ζπλέπεηεο ελφο αθξαίνπ θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ ζρέζε 

ηεο έληαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ κε ηε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο 

ηνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Αληηθεηκεληθά είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζζεί κία ηηκή κεγέζνπο πάλσ απφ ηελ 

νπνία έλα θαηξηθφ θαηλφκελν ζα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο αθξαίν θαη απηφ 

γηαηί ζην ραξαθηεξηζκφ ελφο θαηλνκέλνπ σο αθξαίν ζπλεγνξνχλ πνιχ 

παξάγνληεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ραξαθηεξηζκφο ελφο θαηξηθνχ 

θαηλνκέλνπ σο αθξαίν είλαη απνηέιεζκα ησλ θαηαζηξνθψλ ή αθφκε θαη ησλ 

ζαλάησλ πνπ πξνθάιεζε ζε κία πεξηνρή. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαπηχζζνληαη πνιιέο ζεσξίεο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θπζηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ θιίκαηνο ζπρλά νδεγεί ζε 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη θαηαζηξνθέο (ζρήκα 2). ε ρξνληθή θιίκαθα 

εκεξψλ, κελψλ ή αθφκα θαη εηψλ, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θχκαηα θαχζσλα, 

πιεκκχξεο, έληνλεο θαηαηγίδεο θαη άιια αθξαία θαηλφκελα ιφγσ ηεο θπζηθήο 

δηαθχκαλζεο ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ θιίκαηνο. Έλα αθξαίν θαηξηθφ θαηλφκελν 

απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ απέρεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαλνληθή - 
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θπζηνινγηθή κνξθή ηνπ θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξαγκαηηθή επίδξαζε ζηε δσή ή ζηελ νηθνινγία ηεο Γεο. 

 

 

 

Μεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηνλ θόζκν 1963-1992 
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2.4 Καηαηγίδεο 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη θαηαηγίδεο είλαη έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά θπζηθά 

θαηλφκελα. Ζ θχζε ζε κηα θαηαηγίδα αιιάδεη εληειψο ραξαθηήξα θαη γίλεηαη 

άγξηα θαη βίαηε. Ζ θαηαηγίδα κπνξεί 

λα νξηζηεί σο εμήο: 

Σν θαηλφκελν εθείλν ην νπνίν παξάγεηαη απφ ζχλλεθα θαηαθφξπθεο 

αλάπηπμεο (Cumu1onimbus) θαη ζπλνδεχεηαη πάληα απφ αζηξαπή θαη 

βξνληή.(Glossary, 1959). Δπίζεο, ε θαηαηγίδα είλαη έλα λέθνο θαηαθφξπθεο 

αλάπηπμεο πνπ μεθηλάεη ζαλ cumulus ην νπνίν ζπλερψο κεγαιψλεη 

πεξλψληαο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν, cumulus congestus (νγθψδεο), 

cumulus calvus (θαξαθιφ) θαη cumulonimbus ή ζσξεηηνκειαλίαο, ν νπνίνο 

ζην ψξηκν πηα ζηάδην, θαιείηαη σο θαηαηγίδα. 

 

 

2.4.1 Αίηηα δεκηνπξγίαο θαηαηγίδσλ 

 

Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ πξψηα ηα αίηηα δεκηνπξγίαο κηαο θαηαηγίδαο, θαη ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο επλνείηαη ε αλάπηπμή ηνπο. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγία ησλ θαηαηγίδσλ είλαη ε χπαξμε 

αηκνζθαηξηθήο αζηάζεηαο θαη πγξαζίαο ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ πγξαζία ηεο 

αηκφζθαηξαο είλαη ην ζηνηρείν πνπ βνεζά ζηε απνβνιή ηεο ιαλζάλνπζαο ή 

άδειεο ζεξκφηεηαο (latent heat). Καζψο ην λέθνο δεκηνπξγείηαη, νη πδξαηκνί 

θηάλνληαο ζην ζεκείν δξφζνπ ζπκππθλψλνληαη θαη απφ αέξηα κνξθή 

κεηαηξέπνληαη ζε πγξή. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνβνιή ελέξγεηαο 

ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο, θαη έηζη ππάξρεη ψζεζε ηνπ αέξα ςειά. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ε θαηαηγίδα αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη. 

Έρνληαο ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία – ηελ αζηάζεηα θαη ηελ πγξαζία – ρξεηάδεηαη 

έλαο κεραληζκφο αλχςσζεο (triggering mechanism) γηα λα μεθηλήζεη ε 

δεκηνπξγία ηεο. ηελ δηαδηθαζία αλχςσζεο ζπκβάιινπλ ηα βνπλά ή ε 

δηέιεπζε ελφο ςπρξνχ κεηψπνπ, ηα νπνία αλπςψλνπλ ςειά ηνλ πγξφ θαη 

ζεξκφηεξν αέξα. (Σα βνπλά ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπο ελψ ην ςπρξφ 

κέησπν εθηνπίδνληαο θαη αλπςψλνληαο ηνλ ζεξκφηεξν αέξα.) 
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ε πεξηνρέο κε αξθεηή πγξαζία, θαηαηγίδεο δεκηνπξγνχληαη ηελ εκέξα αιιά 

θαη ηε λχρηα, φηαλ έλα ςπρξφ κέησπν θηλείηαη ζηελ πεξηνρή αλεβάδνληαο 

ςειά ηνλ πγξφ θαη ζεξκφηεξν αέξα. 

Καζψο ηα κέησπα θηλνχληαη πην αξγά ηε λχρηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαηαηγίδεο νη νπνίεο έρνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Ο θχθινο δσήο 

κηαο θαηαηγίδαο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: 

· Σν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο 

· Σν ζηάδην ηεο σξίκαλζεο 

· Σν ζηάδην ηεο δηάιπζεο 

ην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο κηαο θαηαηγίδαο εκθαλίδεηαη ην θαηαηγηδνθφξν 

λέθνο ην νπνίν νλνκάδεηαη ζσξείηεο (Cumu1us). ην ζηάδην απηφ, έρνπκε 

κφλν αλνδηθέο θηλήζεηο ζεξκνχ θαη. πγξνχ αέξα νη νπνίεο νθείινληαη ζηε 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κε ην πεξηβάιινλ. Οη ηαρχηεηεο ηνπ αλνδηθνχ 

ξεχκαηνο δελ αξγνχλ θαζφινπ λα απμεζνχλ κε ην χςνο θαη κάιηζηα παίξλνπλ 

ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπο εθεί πνπ ππάξρεη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ζεξκνχ αεξίνπ ξεχκαηνο θαη πεξηβάιινληνο. Ζ 

ηαρχηεηα απηή κπνξεί ζε έληνλεο θαηαηγίδεο λα μεπεξάζεη ηα 15m/sec. 

Παξαηεξείηαη φηη ε αλάκεημε ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην θαηαηγηδνθφξν 

λέθνο είλαη κηθξή. Υξνληθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη δηαδηθαζίεο ζ’ απηφ ην 

ζηάδην δηαξθνχλ πεξίπνπ 15 min θαη ην ζχλλεθν κπνξεί λα θηάζεη ζε χςνο 

κέρξη θαη ηα 10 Km. 

 

 

 

ηάδην αλάπηπμεο θαηαηγίδαο 
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Σν επφκελν ζηάδην κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζα ζηάδην σξηκφηεηαο θαη 

αξρίδεη κε ηηο πξψηεο θαζνδηθέο θηλήζεηο. Οη θηλήζεηο απηέο θέξλνπλ θαη ηελ 

εκθάληζε βξνρήο ε νπνία κάιηζηα είλαη. θαη πνιχ ηζρπξή. Οη θαζνδηθέο 

θηλήζεηο θαη ε βξνρή είλαη ζηνηρεία αιιειέλδεηα. Κη απηφ γηαηί νη θαζνδηθέο 

θηλήζεηο νθείινληαη ζηε βξνρή φπσο θαη ζηελ εμάηκηζε νξηζκέλσλ 

πδξνζηαγφλσλ νπφηε ε ςχμε ηνπ αέξα εληζρχεη ην θαζνδηθφ ξεχκα. 

πγθεθξηκέλα νη κεγάιεο θαη βαξχηεξεο πδξνζηαγφλεο θαη παγνθξχζηαιινη δε 

κπνξνχλ λα ζπγθξαηεζνχλ απφ ηηο αλνδηθέο θηλήζεηο θαη αξρίδνπλ θαη 

πέθηνπλ ζπκπαξαζχξνληαο ςπρξή αέξηα κάδα απφ ηα ςειά ζηξψκαηα. 

Σν ξεχκα πνπ ηειηθά δεκηνπξγείηαη πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο βξνρήο θαη 

ζπλππάξρεη κε ην αλνδηθφ. Έπεηηα επεθηείλεηαη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα. 

Υξνληθά ην ζηάδην απηφ δηαξθεί 15 σο 30 min θαη ην χςνο κπνξεί λα θηάζεη 

κέρξη θαη ηελ ηξνπφπαπζε 

 

 

 

Σηάδην σξίκαλζεο θαηαηγίδαο 
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Σν ζηάδην ηεο δηάιπζεο, ηέινο, είλαη ην ηξίην κέξνο ηεο αλάπηπμεο κηαο 

θαηαηγίδαο. Δδψ επηθξαηνχλ παληνχ κφλν θαζνδηθέο θηλήζεηο.  Σν ζχλλεθν 

αξρίδεη ζηγά-ζηγά λα δηαιχεηαη αθνχ δελ ππάξρεη ηξνθνδνζία γηα ηελ 

θαηαηγίδα κε πγξή θαη ζεξκή αέξηα κάδα απφ ην έδαθνο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ δελ είλαη θαζνξηζκέλε πιήξσο αιιά πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

γχξσ ζηα ηξηάληα ιεπηά ηεο ψξαο 

 

 

 

 Σηάδην δηάιπζεο ηεο θαηαηγίδαο 
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2.5 Αλεκνζηξόβηινο 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζην θαηλφκελν αλεκνζηξφβηινο ή αιιηψο 

ζίθσλαο φπνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην βίαηα θαη θαηαζηξεπηηθά αηκνζθαηξηθά 

θαηλφκελα. Γεκηνπξγνχληαη πάλσ απφ ηελ μεξά ή ηε ζάιαζζα, εμ΄ αηηίαο ηεο 

ζχγθξνπζεο κεγάισλ αεξίσλ καδψλ, νη νπνίεο πεξηζηξέθνληαη, ελψλνληαο 

θαη ζρεκαηίδνληαο έλα γηγάληην ρσλί. ηαλ θηάζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο ή ζην έδαθνο, παξαζχξνπλ ζηελ μέθξελε πνξεία ηνπο ηα πάληα: 

δέληξα, ζπίηηα, πινία, αλζξψπνπο,. ην θέληξν ελφο αλεκνζηξφβηινπ νη 

άλεκνη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηαρχηεηα 650 ρικ. ηελ ψξα. 

Οη ζίθσλεο μεξάο είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζηξφβηινη αέξα πνπ εθηείλνληαη 

απφ ηε βάζε ελφο θαηαηγηδνθφξνπ λέθνπο κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

θαη ε δεκηνπξγία ηνπο νθείιεηαη ζηε κεγάιε αηκνζθαηξηθή αζηάζεηα. Ζ 

αζηάζεηα απηή πξνθαιείηαη φηαλ ςπρξφο θαη μεξφο αέξαο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ 

βξεζεί πάλσ απφ κηα πεξηνρή κε ζεξκφ αέξα. Οη ζίθσλεο μεξάο κπνξεί λα 

ζπλνδεχνληαη απφ θαηαηγίδεο, βξνρέο θαη ραιάδη. 

Οη ζίθσλεο ηεο ζάιαζζαο είλαη κηθξφηεξνη απφ ηνπο ζίθσλεο ηεο μεξάο, 

δεκηνπξγνχληαη θάησ απφ ην θαηαηγηδνθφξν λέθνο θαη κπνξεί λα θηάζνπλ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ζίθσλεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ρσξίο ηελ χπαξμε 

θαηαηγηδνθφξνπ λέθνπο. Οη ζίθσλεο ηεο ζάιαζζαο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα 

ζηελ ηξνπηθή δψλε, ζε ζρέζε κε ηηο εχθξαηεο δψλεο. Οη ζπλζήθεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο είλαη ίδηεο κε εθείλεο ησλ ζηθψλσλ μεξάο, ε δηάκεηξνο ηνπο 

θζάλεη θαη ηα 150 m θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπο 10΄-30΄ ιεπηά. 

Ζ νξηδφληηα έθηαζε ηνπ αλεκνζηξφβηινπ θζάλεη θαη ηα 250 m, ε δε ηαρχηεηα 

θίλεζεο ηνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή (8-20 m/s). Ζ ηαρχηεηα ηεο ζηξνβηιηδφκελεο 

ζηήιεο ηνπ αέξα ζηελ θεληξηθή πεξηνρή θηάλεη ηα 100 m/s, κπνξεί φκσο θαη 

λα ππεξβεί ηηο ηαρχηεηεο απηέο θηάλνληαο ηα 200 m/s. 

Παξάιιεια ηζρπξέο είλαη θαη νη θαηαθφξπθεο θηλήζεηο ηνπ αέξα. Ζ πίεζε απφ 

ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ αλεκνζηξφβηινπ παξνπζηάδεη κεγάιε 

πηψζε θαη κπνξεί λα θζάζεη ηα 25 hPa. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο κείσζεο είλαη θαη ε ζθνδξφηεηα ηεο πεξηζηξνθηθήο 

θίλεζεο ηνπ αλέκνπ ζην ζίθσλα. Ζ ηξνρηά πνπ δηαλχεη έλαο ζίθσλαο είλαη 

ζρεηηθά κηθξή, 10 Km, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη 
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νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξνρηά ηνπ θηάλεη ηα 200 Km θαη ε πεξίνδνο ηεο δσήο 

ηνπ είλαη 4-5 ψξεο. Ζ δηέιεπζε ελφο αλεκνζηξφβηινπ πξνθαιεί κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο ιφγσ ησλ ζπειισδψλ αλέκσλ θαη ηεο κεγάιεο πηψζεο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Αλεκνζηξφβηινη 9κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Με βάζε ηελ έξεπλά ηνπ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε πιεηνςεθία ησλ αλεκνζηξφβηισλ ζεκεηψζεθε ζηε δπηηθή θαη λφηηα 

Διιάδα θαη θπξίσο ζε παξαιηαθέο πεξηνρέο. εκεηψζεθαλ εηεζίσο θαηά κέζν 

φξν 8 αλεκνζηξφβηινη (ζίθσλεο μεξάο), πνπ πξνμέλεζαλ απφ κέηξηεο κέρξη 

κεγάιεο δεκηέο, θαζψο επίζεο, θαη 10 ζίθσλεο ζάιαζζαο. Οη αλεκνζηξφβηινη 

ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην, επηέκβξην, 

Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην. 

ηνλ αθφινπζν ράξηε (ζρήκα 18) ζεκεηψλνληαη νη πεξηνρέο πνπ 

εκθαλίζζεθαλ αλεκνζηξφβηινη (ζίθσλεο μεξάο) θαη ζίθσλεο ζάιαζζαο θαηά 

ηελ πεξίνδν 2000-2002 ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη επίζεο ε έληαζή ηνπο, φπσο 

ππνινγίζζεθε ζηε κειέηε ηνπ Γξ. Μ. ηνχηα κε βάζε ηε δηεζλή θιίκαθα 

ΣΟRRO (Σ0 κέρξη Σ10). Με WS ζεκεηψλεηαη ε εκθάληζε ζαιάζζησλ ζηθψλσλ 

(Waterspouts). 

 

 

                                                 
9
 χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Γξ. Μηράιε ηνχηα (ΔΛ.Γ.Α. - Κέληξν Μεηεσξνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ, Θεζζαινλίθε) 
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2.6 Οη πιεκκύξεο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ 

 

Οη πιεκκχξεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην αλζξψπσλ θαη δψσλ, λα 

πξνθαιέζνπλ αζζέλεηεο θαη λα αθήζνπλ αλζξψπνπο άζηεγνπο. Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην πεξηβάιινλ, ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο θαη ηα 

ηδησηηθά αθίλεηα.        

Ωζηφζν, ελδέρεηαη λα 

έρνπλ επίζεο ζεκαληηθή 

ζεηηθή επίδξαζε ζηα 

πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα, 

ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

ππφγεησλ 

πδάησλ θαη ζηε γνληκφηεηα 

ηνπ εδάθνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θπζηνινγηθψλ (εηήζησλ) 

πιεκκχξσλ, πνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ ειάρηζηεο ή θαζφινπ δεκηέο θαη ελίνηε 

έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε, θαη ησλ εμαηξεηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

ζνβαξφ αξλεηηθφ αληίθηππν. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ηδηαίηεξα ζνβαξψλ 

πιεκκχξσλ ζηελ ηελ αλζξψπηλε πγεία είλαη ζχλζεηεο θαη κεγάιεο έθηαζεο. Ο 

θίλδπλνο ζαλάηνπ απφ ζηηγκηαίεο πιεκκχξεο είλαη πςειφο, θαζφζνλ απηέο 

ζπκβαίλνπλ κε ειάρηζηε ή θαζφινπ πξνεηδνπνίεζε. Σν πνζνζηφ ησλ 

ζαλάησλ είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζηελ πεξίπησζε ησλ πιεκκχξσλ απφ ηελ 

ππεξρείιηζε πνηακψλ ή ζπειιψλ, εθφζνλ ηα θαηλφκελα απηά είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ. Άιιεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ηεο αχμεζεο λφζσλ θαη ηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο. 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ πιεκκχξσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζε 

κεγάινπο πνηακνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε απφθξαμε ζηαζκψλ επεμεξγαζίαο 

πδάησλ (δπλεηηθά επηθέξνληαο ηελ απνδέζκεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

ξππαληψλ), ε θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο θαη ε θηλεηνπνίεζε ξππαληψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην έδαθνο. Οη ζηηγκηαίεο πιεκκχξεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

επίζεο κεγάιεο θαηαζηξνθέο ελ γέλεη θαζψο θαη πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο, φπσο δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο νη θαηνιηζζήζεηο. 
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2.7 Πξόγλσζε θαη πξόιεςε πιεκκπξώλ 

 

Οη επηζηήκνλεο βξίζθνληαη πιένλ ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ην χςνο ησλ 

πδάησλ ζηνπο πνηακνχο  φινπ ηνπ θφζκνπ, γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη φρη 

κφλν λα πξνβιεθζνχλ πιεκκχξεο φπσο απηέο πνπ έπιεμαλ πξφζθαηα 

πνιιέο πεξηνρέο πξνθαιψληαο κεγάιεο θαηαζηξνθέο, αιιά θαη λα 

δηαπηζησζεί εάλ απηέο νθείιεηαη θαη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.  

Οη δνξπθφξνη κεηξνχλ ην χςνο ηεο επηθάλεηαο ησλ πνηακψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα φξγαλν πνπ νλνκάδεηαη "πςνκεηξηθφ ξαληάξ", ην νπνίν 

ππνινγίδεη ην ρξφλν πνπ θάλεη λα επηηξέςνπλ νη αθηίλεο πνπ απνζηέιιεη θαη 

αλαθιψληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.  

Ζ ειπίδα είλαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή 

ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζπγθπξηαθψλ πιεκκπξψλ θαη εθείλσλ πνπ νθείινληαη 

ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ θαζεγήηξηα Φηιίπα Μπέξη, ηνπ παλεπηζηεκίνπ De 

Monfort, ππνινγίδεη φηη θάηη ηέηνην ζα κπνξεί λα γίλεη ζε ιίγα ρξφληα. 

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ πιεκκπξψλ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη Κνηλνβνχιην 

επηβάιιεη απφ ην 2006 ζηα θξάηε κέιε ηελ ππνρξέσζε λα πηνζεηήζνπλ 

πξνζέγγηζε καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ 

πιεκκπξψλ, ζε ηξία ζηάδηα, σο εμήο: 

 

 Μέρξη ην 2011, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβεί ζε 

πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ πιεκκπξψλ γηα ηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο θαη ηηο αληίζηνηρεο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο.  

 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πθίζηαηαη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο δεκηψλ απφ 

πιεκκχξεο, ζα νθείινπλ λα εθπνλήζνπλ, κέρξη ην 2013, ράξηεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ράξηεο θηλδχλνπ πιεκκπξψλ.  

 

 Τέλος, ηο αργόηερο ηο 2015, πρέπει να έτοσν καηαρηιζθεί ζτέδια διατείριζης 

ηων κινδύνων πλημμσρών για ηις ζσγκεκριμένες περιοτές. Τα ζτέδια ασηά θα 

περιλαμβάνοσν μέηρα με ζκοπό ηη μείωζη ηης πιθανόηηηας να ζημειωθούν 

πλημμύρες και ηων δσνηηικών ζσνεπειών ηοσς.    
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Σηελ Δζληθή νδό Αζελώλ Κνξίλζνπ 
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Πιεκκύξεο ζηελ Δπξώπε 

 

Οη πιεκκχξεο είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηελ 

Δπξψπε. χκθσλα κε ηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο θαηαζηξνθέο EM-

DAT, νη πιεκκχξεο απνηέιεζαλ ην 43 % ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

γεγνλφησλ γηα ηελ πεξίνδν 1998–2002. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, 

ε Δπξψπε ππέζηε πεξίπνπ 100 θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο πνπ πξνθάιεζαλ 

πεξίπνπ 700 ζαλάηνπο, ηε κεηαηφπηζε πεξίπνπ κηζνχ εθαηνκκπξίνπ αηφκσλ 

θαη ηνπιάρηζηνλ 25 δηζ. Δπξψ αζθαιηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ. Οη 

πιεκκχξεο θάιπςαλ πεξίπνπ έλα εθαη. Σεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (νη πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο ζεκεηψζεθαλ επαλαιακβαλφκελεο πιεκκχξεο ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ππνινγίζηεθαλ πάλσ απφ κία θνξά). Πεξίπνπ 1,5 % ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Δπξψπεο επιήγε απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Γεθέκβξην 2002, 

ζεκεηψζεθαλ 15 κεγάιεο πιεκκχξεο ζηελ Δπξψπε, ζε ρψξεο φπσο ε 

Απζηξία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία θαη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Οη πιεκκχξεο 

απηέο επέθεξαλ ην ζάλαην ζε πεξίπνπ 250 αλζξψπνπο θαη είραλ δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα άιιν έλα εθαηνκκχξην. 
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Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ πιεκκχξσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ 

Δπξψπε ην δηάζηεκα 1998–2002 δείρλεη ηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ επηξξεπείο ζε 

πιεκκχξεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε 1, ε αλαηνιηθή Οπγγαξία, 

ε Ρνπκαλία, ε λνηηναλαηνιηθή Γαιιία, ε λφηηα Γεξκαλία θαη ε Διβεηία είλαη νη 

πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ πιεκκχξεο. 
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2.8 Έβξνο  

 

O πνηακφο Έβξνο, είλαη ην θπζηθφ ζχλνξν κεηαμχ Διιάδαο, Βνπιγαξίαο (ζηα 

βφξεηα) θαη Σνπξθίαο (ζηα αλαηνιηθά). Έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 530 ρκ. εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 230 ρκ. αλήθνπλ  ζηελ Διιάδα. 

 

Ο Έβξνο πεγάδεη απφ ηελ Βνπιγαξία θαη εθβάιιεη ζην Θξαθηθφ πέιαγνο, 

αξδεχνληαο θαζ' νδφ νιφθιεξε ηελ πεδηάδα ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ. 

Ο Έβξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αμηφινγε ηρζπνπαλίδα θαη παξαπνηάκηεο 

ζπζηάδεο κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο, ελψ ε γεηηλίαζε ηνπ πδάηηλνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ πνηακνχ κε ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Ρνδφπεο δεκηνχξγεζε 

κεγάιε πνηθηιία βηνηφπσλ, κε πινχζηα παλίδα θαη ρισξίδα. Ζ πινήγεζή ηνπ 

απφ κηθξά ζθάθε είλαη δπλαηή κέρξη ην χςνο ηεο Αδξηαλνππφιεσο. 

Παξαπφηακνη ηνπ Έβξνπ εηο ηνλ Διιεληθφ ρψξν είλαη: 

 

 Ο πνηακφο Άξδαο, ν νπνίνο δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή ηνπ Σξηγψλνπ εηο ηα 

βφξεηα ηνπ λνκνχ. 

 Ο Δξπζξνπφηακνο, ν νπνίνο δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ ινθψδε θαη θαηά 

ζέζεηο πεδηλή πεξηνρή ησλ Μεηαμάδσλ – Παινπξηνχ, θαη δηαζρίδεη ηελ 

πφιε ηνπ Γηδπκφηεηρνπ. 

 Σν Γηαβνιφξεκα. 

 Ο Κακεινπφηακνο, 

 Σν Μεγάιν Ρέκα. 

 

Άιινη παξαπφηακνη εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ είλαη ν Σνχληδαο 

(Βνπιγαξία θαη Σνπξθία), θαη ν Δξγίλεο (Σνπξθία). 
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Σν έιιεηκκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο, Σνπξθίαο θαη Βνπιγαξίαο, φζνλ 

αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ Έβξνπ, είλαη 

γεγνλφο. Τπάξρνπλ θξάγκαηα  ζην βνπιγαξηθφ έδαθνο, ηα νπνία γέκηζαλ 

θαηά ηελ εθδήισζε ηεο ηειεπηαίαο παξαηεηακέλεο βξνρφπησζεο θαη 

εθηακηεχζεθαλ απφηνκα ελψ ζα έπξεπε λα εθηακηεπζνχλ πξννδεπηηθά, θαζ’ 

φζνλ είλαη γλσζηφ ην πεξηνξηζκέλν χςνο ησλ αλαρσκάησλ ηνπ Έβξνπ. 

Δίλαη αλαγθαίνο ινηπφλ έλαο ζνβαξφο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ζα μεθηλάεη απφ 

ηα ςειά πξνο ηα ρακειά. 

Δηο ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε, ηφηε ζα πξέπεη απφ ειιεληθήο 

πιεπξάο λα θαηαζθεπαζζνχλ φια ηα απαξαίηεηα έξγα, ψζηε νπνηαδήπνηε θαη 

λα είλαη ε πνιηηηθή ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, νη πιεκκχξεο ηνπ Έβξνπ λα κελ 

πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο. 

Ωζηφζν, γηα κηα νξζνινγηζηηθή κειέηε ρξεηάδεηαη ε γλψζε πνιιψλ 

γεσπεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο, νη νπνίεο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ κε θάζε θφζηνο. 
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Υεηκψλαο 2010, Έβξνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ 

ΥΩΡΟ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Απνηέιεζκα ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ  θαηλνκέλσλ απνηεινχλ νη εδαθηθέο 

θαζηδήζεηο θαη ελ ζπλερεία νη θαηνιηζζήζεηο κεγάισλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

νη νπνίεο πιήηηνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκφζηα ηερληθά έξγα, ( νδηθφ δίθηπν).  

Έρεη επηθξαηήζεη κεηαμχ ησλ γεσιφγσλ θαη ησλ κεραληθψλ ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

θαηνιίζζεζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνο ηα 

θάησ θίλεζε ηκήκαηνο βξαρνκάδαο ή απνζαζξσκάησλ θαηά κήθνο κηαο 

εδαθηθήο επηθάλεηαο πξαλνχο. O Schusterην 1978 πεξηφξηζε ηνλ φξν ζηελ 

νκάδα εθείλε ησλ κεηαθηλήζεσλ πξαλψλ φπνπ ιακβάλεη ρψξα δηαηκεηηθή 

ζξαχζε θαηά κήθνο κηαο θαζνξηζκέλεο επηθάλεηαο ή θαηά κήθνο πνιιψλ 

επηθαλεηψλ. 

Ζ θαζίδεζε είλαη κία ηνπηθή ππνρψξεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ 

πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ ηελ θαηάξξεπζε θάπνηαο ππφγεηαο θνηιφηεηαο, 

φπσο ελφο ζπειαίνπ. πάληα κεγάιεο θαζηδήζεηο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ 

μαθληθά θαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πξνθαιψληαο ηελ θαηάξξεπζε θηηξίσλ. 

Tα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ρξεζηκεχνπλ ζηελ 

αλίρλεπζε ζεκείσλ ή πεξηνρψλ νη νπνίεο επηδεηθλχνπλ επηδεθηηθφηεηα ζε 

θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα.  Σππηθέο πεξηνρέο γηα ηελ εθδήισζε 

θαηνιηζζήζεσλ απνηεινχλ νη απφηνκεο πιαγηέο, γθξεκνί θαη βξάρηα απφηνκα 

ηα νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ην θαζεζηψο ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο 

απνζάζξσζεο, πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο λεξνχ, θαζψο θαη ξεμηγελείο δψλεο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηνιηζζήζεηο δε ζπκβαίλνπλ πάληα ζε 

επηξξεπείο πεξηνρέο, αλ δελ επηθξαηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  Oη 

θαηνιηζζήζεηο είλαη ζπλεζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε εδαθψλ φπσο ζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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καλδχεο απνζάζξσζεο ησλ πεηξσκάησλ, ζηα θνξήκαηα θαη ζηα πξντφληα 

δηάβξσζεο απφ ην λεξφ ή ηνλ άλεκν ελψ είλαη πνιχ ζπάληεο ζε άιια. 

ε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη θαηνιηζζήζεηο θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε 

αλάκεζα ζηα θπζηθά θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα απφ άπνςε πξφθιεζεο 

δεκηψλ. Οη επηπηψζεηο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε άκεζεο, φπσο απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη θαηαζηξνθή 

πεξηνπζηψλ, θαη ζε έκκεζεο, φπσο πιήξσζε ιεθαλψλ θαη ηακηεπηήξσλ, 

απνθξάμεηο ξεκάησλ, θαηαζηξνθή δξφκσλ θαη αγξνηηθψλ εθηάζεσλ. 

 

3.1 Δίδε θαηνιηζζήζεσλ θαη ηαμηλόκεζε ηνπο 

 

Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο ησλ θαηνιηζζήζεσλ, νη 

νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πνηθίια θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο. 

 

 Αλάινγα κε ην είδνο ηεο θίλεζεο, νη θαηνιηζζήζεηο δηαρσξίδνληαη ζε 5 

θαηεγνξίεο: πηψζεηο (fallsfalls), αλαηξνπέο (topplestopples), νιηζζήζεηο  

(slidesslides), εμαπιψζεηο (spreadsspreads) θαη  ξνέο (flowsflows). 

 Αλάινγα κε ην πιηθφ ε κάδα ε νπνία θαηνιηζζαίλεη κπνξεί λα είλαη 

βξάρνο ή  έδαθνο. 

 Αλάινγα κε ην ζηάδην δξάζεο ραξαθηεξίδνληαη σο ελεξγέο, 

επαλελεξγνπνηεκέλεο, αδξαλείο, αλελεξγέο, αξραίεο ή απνιηζσκέλεο, 

απνιηζσκέλεο. 
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3.2 Παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

Σν θαηλφκελν ησλ θαηνιηζζήζεσλ πξνθαιείηαη απφ ηελ ζπλδπαζκέλε δξάζε 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο παξαγφλησλ. Μεξηθνί απφ ηνπο 

παξάγνληεο επηδξνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ άιινη επηδξνχλ 

πεξηνδηθά θαη απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

χκθσλα κε κειέηε10 πνπ δηελεξγήζεη ην 1990, δελ είλαη ζσζηή ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ αίηηα θαηνιηζζήζεσλ αιιά ζπλζήθεο θαη  δηεξγαζίεο νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηζνξξνπίαο ηνπ πξαλνχο. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη:  

 

 νη ζπλζήθεο εδάθνπο  

 νη γεσκνξθνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

 νη θπζηθέο δηεξγαζίεο 

 νη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο 11 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

θαηνιίζζεζεο είλαη: 

 

 Ζ δνκή ηνπ γεσινγηθνχ ππφβαζξνπ θαη ε ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. Έλα 

έδαθνο πνπ απνηειείηαη απφ ελαιιαγέο πνιιψλ εηεξνγελψλ 

ζηξσκάησλ, είλαη πηζαλφηεξν λα παξνπζηάζεη θαηνιηζζεηηθά 

θαηλφκελα, ιφγσ ησλ πνιιψλ πηζαλψλ επηθαλεηψλ νιίζζεζεο, απφ 

έλα άιιν έδαθνο ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα κφλνζηξψκα. 

 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο θαη ε θιίζε ησλ ζηξσκάησλ. 

 

 Σν είδνο ησλ πεηξσκάησλ θαη εδαθψλ ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ 

πεηξψκαηα, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζε θαηνιηζζήζεηο, 

φπσο ν θιχζρεο θαη ηα αξγηιηθά εδάθε. 

 

                                                 
10

 UNESCO Working Party on World Landslide Inventory (WP/WLI) 
11

 PopescuM 1996 
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 Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Σν χςνο 

ηνπ λεξνχ πνπ πέθηεη ζηελ πεξηνρή, κε ηε κνξθή βξνρφπησζεο ή 

ρηνλφπησζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηνιίζζεζε. 

 

 Ζ ζεηζκηθφηεηα θαη ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ ππφβαζξνπ. Οη ζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνχλ πνιιέο 

θνξέο λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηελ εθδήισζε κηαο 

θαηνιίζζεζεο, πξνζζέηνληαο ζηηο ήδε αζηαζείο κάδεο ηελ επηπιένλ 

δπλακηθή θφξηηζε, πνπ ηηο σζεί ζηελ νιίζζεζε. Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ πεξηνρέο κε 

λενηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα. 
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3.3 Μεραληζκνί ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο ρσξίδνληαη ζε :  

 

Α) Μεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο, νη νπνίνη νθείινληαη ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο θαη ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε δηαηκεηηθήο ηάζεο φπσο: 

 

 Αχμεζε ηνπ θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο, ή βάξνπο ηνπ φγθνπ ησλ 

πιηθψλ, ιφγσ ηεο βξνρφπησζεο (επηξξνή ηνπ θιίκαηνο). 

 Αχμεζε ηεο θιίζεσο ησλ πξαλψλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ θπζηθνχο 

παξάγνληεο, είηε απφ αλζξψπηλε επέκβαζε. 

 Αχμεζε ηνπ βάξνπο απφ επηβνιή θνξηίνπ. 

 

 

Β) Μεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο, νη νπνίνη νθείινληαη ζε ελδνγελείο 

παξάγνληεο θαη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ κείσζε ηεο δηαηκεηηθήο 

αληνρήο φπσο: 

 

 Αχμεζε ηεο αλψζεσο πνπ εμαζθείηαη ζε κηα κάδα απφ ηα ππφγεηα 

λεξά. Ζ αχμεζε ηεο πηέζεσο ηνπ λεξνχ ησλ πφξσλ, γλσζηή θαη σο 

νπδέηεξε ηάζε uw 

 Ζ ειάηησζε ηεο ζπλνρήο πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ 

 Διάηησζε ηεο ηξηβήο πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηελ παξνπζία λεξνχ 

 •Αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ πξαλνχο 
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3.4 Αιιεινπρία γεγνλόησλ ζπκβάιιεη ζηε ζξαύζε ηνπ εδάθνπο 

 

Γηα λα εθδεισζεί κηα θαηνιίζζεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

αιιεινπρία γεγνλφησλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ πξαλνχο θαη 

πξνθαινχλ ηε δηαηάξαμή ηνπ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ζξαχζε θαη 

κεηαθίλεζή ηνπ.  

 

Απηά ηα γεγνλφηα ραξαθηεξίδνληαη σο αίηηα ηεο θαηνιίζζεζεο (landslide 

causes) θαη φηαλ ζπλδπάδνληαη ζέηνπλ ηε κάδα ζε νξηαθή θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο. Ο ηειηθφο παξάγνληαο πνπ απνηειεί ηελ αθνξκή κεηαθίλεζεο ηεο 

νξηαθά ζηαζεξήο κάδαο ραξαθηεξίδεηαη σο έλαπζκα κεηαθίλεζεο (triggering 

factor).  

 

Έλα πξαλέο δηέξρεηαη απφ ηξία ζηάδηα:   

 ηαζεξφ, ην νπνίν αληηζηέθεηαη ζε φιεο ηηο δπλάκεηο 

απνζηαζεξνπνίεζεο.  

 Οξηαθά ζηαζεξφ, πνπ θάπνηα ζηηγκή αλακέλεηαη ε εθδήισζε αζηάζεηαο 

απφ ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ απνζηαζεξνπνίεζεο.  

 Δλεξγά αζηαζέο, φπνπ νη δπλάκεηο απνζηαζεξνπνίεζεο πξνθαινχλ 

ζπλερείο ή πεξηνδηθέο κεηαθηλήζεηο. 

 

Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, νη παξάγνληεο απηνί ηαμηλνκνχληαη ζε: 

 Δδαθηθέο ζπλζήθεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εδαθηθψλ θαη βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ.  

 Γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο.  

 Φπζηθέο δηεξγαζίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επξχηεξν πεξηβάιινληα 

ρψξν θαη κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ, φπσο 

πηεδφκεηξα, ζεηζκνγξάθνη,        βξνρφκεηξα.  

 Αλζξσπνγελείο δηεξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  
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3.5 Αηηίεο ησλ θαζηδήζεσλ εδάθνπο 

 

Μηα αιιαγή ζηε ζηαζεξφηεηα κηαο θιίζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, ελεξγψληαο απφ θνηλνχ ή κφλν: 

 

Φπζηθέο αηηίεο: 

 

 ππφγεηα λεξά ππφ πίεζε πνπ ελεξγεί γηα λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ 

θιίζε 

 απψιεηα ή απνπζία θάζεηεο θπηηθήο δνκήο, εδαθνινγηθέο ζξεπηηθέο 

νπζίεο, θαη εδαθνινγηθή δνκή 

 δηάβξσζε απφ ην toe κηαο θιίζεο, θνληά πνηακνί ή σθεαλνί (θχκαηα) 

 απνδπλάκσζε κηαο θιίζεο κέζσ ηνπ θνξεζκνχ, θνληά snowmelt, 

παγεηψλεο ηήμε, ή βαξχο βξνρέο 

 ζεηζκνί πξνζζήθε ησλ θνξηίσλ ζηηο κφιηο-ζηαζεξέο θιίζεηο 

 ζεηζκφο-πξνθαινχκελνο ξεπζηνπνίεζε απνζηαζεξνπνηψληαο θιίζεηο  

 εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο 

 

Ο άλζξσπνο πξνθαιεί: 

 

 δνλήζεηο απφ κεραλήκαηα ή θπθινθνξία 

 αλαηίλαμε 

 ρσκαηνπξγηθά έξγα, φπνηνο αιιάδεη ηε κνξθή κηαο θιίζεο, ή φπνηνο 

επηβάιιεη ηα λέα θνξηία ζε κηα ππάξρνπζα θιίζε 

 αθαίξεζε βαζηάο ξηδνβνιεκέλεο βιάζηεζεο  

 δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο, πνπ αιιάδνπλ ην πνζφ χδαηνο πνπ 

δηεηζδχεη ζην ρψκα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Groundwater
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Soil_structure
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Erosion
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/River
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Wave
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Snow
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Glacier
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Rain
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Earthquake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Soil_liquefaction
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Volcano
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Oscillation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Machine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Traffic
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Explosive_material
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Earthworks
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Root
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Vegetation
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3.5.1 Ζ ώζεζε σο παξάγνληαο θαζίδεζεο. 

 

Οη αηηίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξάγνληεο πνπ θαηέζηεζαλ ηελ θιίζε 

ηξσηή ζηελ απνηπρία, ην νπνίν πξνδηαζέηεη ηε θιίζε λα γίλεη αζηαζήο. Ζ 

ψζεζε είλαη ην εληαίν γεγνλφο πνπ άξρηζε ηειηθά ηελ θαζίδεζε εδάθνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη αηηίεο ζπλδπάδνπλ λα θαηαζηήζνπλ κηα θιίζε ηξσηή ζηελ 

απνηπρία, θαη ε ψζεζε αξρίδεη ηειηθά ηε κεηαθίλεζε. Οη θαζηδήζεηο εδάθνπο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο αηηίεο αιιά κπνξνχλ κφλν λα έρνπλ κηα ψζεζε. 

πλήζσο, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα θαζνξηζηεί ε ψζεζε αθφηνπ έρεη εκθαληζηεί 

ε θαζίδεζε εδάθνπο (αλ θαη είλαη γεληθά πνιχ δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ε 

αθξηβήο θχζε ησλ σζήζεσλ θαζηδήζεσλ εδάθνπο κπξνζηά απφ έλα γεγνλφο 

κεηαθίλεζεο). 

Πεξηζηαζηαθά, αθφκα θαη κεηά απφ ηηο ιεπηνκεξείο έξεπλεο, θακία ψζεζε δελ 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί. Δίλαη αζαθέο σο πξνο ην εάλ ε έιιεηςε κηαο ψζεζεο 

είλαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην απνηέιεζκα θάπνηαο άγλσζηεο δηαδηθαζίαο 

ελεξγψληαο κέζα ζηελ θαζίδεζε εδάθνπο, ή εάλ χπαξμε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα ψζεζε, αιιά δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί. Ίζσο απηφ είλαη 

επεηδή ε ψζεζε ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα αξγή αιιά ζηαζεξή κείσζε 

ζην πιηθφ δχλακε ζπλδεκέλνο κε δηάβξσζε απφ ην βξάρν - ζε θάπνην βαζκφ 

ην πιηθφ γίλεηαη ηφζν αδχλαην πνπ ε απνηπρία πξέπεη λα εκθαληζηεί. Ωο εθ 

ηνχηνπ ε ψζεζε είλαη ε δηαδηθαζία δηάβξσζεο, αιιά απηφ δελ είλαη 

αληρλεχζηκν εμσηεξηθά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζθεθηφκαζηε κηα 

ψζεζε σο εμσηεξηθφ εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί κηα άκεζε ή θνληηλφο-άκεζε 

απάληεζε ζηελ θιίζε, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππφ κνξθή κεηαθίλεζεο ηεο 

θαζίδεζεο εδάθνπο. Γεληθά απηή ε κεηαθίλεζε πξνθαιείηαη είηε επεηδή νη 

πηέζεηο ζηελ θιίζε αιιάδνπλ, ίζσο απφ  απμαλφκελε πίεζε θνπξάο ή κε ηε 

κείσζε ηεο θαλνληθήο πίεζεο, ή κε ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηε κεηαθίλεζε 

ίζσο κε ην λα κεησζεί ε δχλακε θνπξάο απφ ηα πιηθά κέζα ζηελ θαζίδεζε 

εδάθνπο. 

 

 

 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Slope
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Strength
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Weathering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Stress_%28physics%29
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Shear_strength
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3.5.2 Μεηξηαζκόο θαζηδήζεσλ εδάθνπο 

 

Οη θαζηδήζεηο εδάθνπο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ πνιιέο ζπρλά 

ζπλαθφινπζεο αηηίεο. Δθηφο απφ ηε ξερή δηάβξσζε ή ηε κείσζε ηεο δχλακεο 

θνπξάο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο επνρηαθέο βξνρνπηψζεηο, νη αηηίεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο αλζξψπνπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πξνζζήθε ηνπ 

ππεξβνιηθνχ βάξνπο επάλσ απφ ηελ θιίζε, ζθάςηκν ζηα κέζα ηεο θιίζεο ή 

ζην πφδη ηεο θιίζεο, κπνξνχλ επίζεο λα πεξηιεθζνχλ. Δληνχηνηο, ηα ζπρλά 

κεκνλσκέλα θαηλφκελα ελψλνπλ καδί γηα λα παξαγάγνπλ ηελ αζηάζεηα, 

επίζεο αθφηνπ έρεη παξέιζεη θάπνηνο ρξφλνο, ην νπνίν, εθηφο απφ ηηο θαιά-

ελνξγαλσκέλεο πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο, δελ επηηξέπνπλ κηα αλαδεκηνπξγία 

ηεο εμέιημεο ηεο εκθαληζκέλεο θαζίδεζεο εδάθνπο. Δίλαη επνκέλσο άζθνπν, 

κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κέηξσλ κεηξηαζκνχ θηλδχλνπ θαζηδήζεσλ 

εδάθνπο, λα ηαμηλνκεζεί ε εξγαζία σο ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ή ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ θαηλνκέλσλ, αξκέλνο νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα 

πεξηγξαθνχλ αθξηβψο φιεο νη αηηίεο ή νη φξνη πνπ, ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ρξφλνπο, ζπκβάιινπλ ζην πεξηζηαηηθφ ηεο θαζίδεζεο εδάθνπο.  

 

Δπνκέλσο, νη κέζνδνη ζηαζεξνπνίεζεο θιίζεσλ ζην βξάρν ή ζηε γε, 

κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ ζε ηξεηο ηχπνπο κέηξσλ: 

 

 Γεσκεηξηθέο κέζνδνη, ζηηο νπνίεο ηε γεσκεηξία ηεο βνπλνπιαγηάο 

αιιάδνπλ     (γεληθά ε θιίζε)  

 

 Τδξνγεσινγηθέο κέζνδνη, ζηηο νπνίεο κηα πξνζπάζεηα γίλεηαη λα 

ρακειψζεη ην επίπεδν ππφγεησλ λεξψλ ή λα κεηψζεη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε χδσξ ηνπ πιηθνχ  

 

 Υεκηθέο θαη κεραληθέο κέζνδνη, ζηηο νπνίεο νη πξνζπάζεηεο γίλνληαη λα 

απμήζνπλ ηε δχλακε θνπξάο ηεο αζηαζνχο κάδαο ή λα εηζαγάγνπλ ηηο 

ελεξγέο εμσηεξηθέο δπλάκεηο. 
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3.5.3 Μέηξα ελίζρπζεο 

 

Σα κέηξα ελίζρπζεο απνηεινχληαη γεληθά απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

κεηάιισλ ν ησλ νπνίσλ ζθνπφο είλαη λα απμεζεί ε δχλακε θνπξάο ηνπ 

βξάρνπ θαη λα κεησζεί ε απειεπζέξσζε πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεηά απφ ηελ θνπή. Σα κέηξα ελίζρπζεο απνηεινχληαη 

απφ ηα θαξθηά ή ηηο άγθπξεο βξάρνπ κεηάιισλ. Σν Anchorage κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί σο ελεξγφ αγθπξνβφιην, ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία 

ππνβάιινληαη, θαη ην ελεξγεηηθφ αγθπξνβφιην. Σν παζεηηθφ αγθπξνβφιην 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα θαξθψζεη ηνπο εληαίνπο αζηαζείο 

θξαγκνχο θαη γηα λα εληζρχζεη ηηο κεγάιεο κεξίδεο ηνπ βξάρνπ. Μπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηνηρεία πξν-ελίζρπζεο ελφο scarp επαλ-πνπ 

ζρεδηάδεηαη πεξίγξακκα πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε απνζπκπίεζε 

βνπλνπιαγηψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θνπή. 

 

 ε έλα αγθπξνβφιην θαζνξίδεηαη: 

 ε επηγξαθή: ην ζχλνιν ζηνηρείσλ (πηάην αγθπξνβνιίνπ, θ.ιπ.) κε 

ζθνπφ ηε δηαβίβαζε ηεο δχλακεο έιμεο ηεο άγθπξαο ζηε δεκέλε δνκή 

ή ζην βξάρν, 

 ε ελίζρπζε: κέξνο ηεο άγθπξαο, θαη εηδάιισο, ηνπνζεηεκέλνο θάησ 

απφ ηελ έιμε κπνξέζηε λα απνηειεζζείηε απφ κηα ξάβδν κεηάιισλ, 

έλα θαιψδην κεηάιισλ, έλα ζθέινο, θ.ιπ.  

 ην κήθνο ηνπ ηδξχκαηνο: ε βαζχηεξε κεξίδα ηεο άγθπξαο, πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην βξάρν κε ηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο ή ηηο κεραληθέο 

ζπζθεπέο, πνπ κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ν ίδηνο ζην βξάρν, 

 ην ειεχζεξν κήθνο.  

 

ηαλ ην αγθπξνβφιην ελεξγεί πέξα απφ έλα ζχληνκν κήθνο νξίδεηαη σο έλα 

κπνπιφλη. Δίλαη επνκέλσο έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αγθπξνβνιίνπ, πνπ 

ζπλδέεηαη φρη δνκηθά κε ην ειεχζεξν κήθνο, θηαγκέλν επάλσ απφ ζηνηρείν 

αλζεθηηθφ ζηελ έιμε, θαλνληθά έλαο θξαγκφο ράιπβα ιηγφηεξν απφ 12 κ, πνπ 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηάβξσζε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζήθε. Καζφζνλ ε 

ζπζθεπή αγθπξνβνιίνπ ζην έδαθνο είλαη ελδηαθεξφκελε, κπνξεί λα είλαη 

ρεκηθή, ή ρξεζηκνπνηεί ηε κεραληθή επέθηαζε ή. 
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ηελ πξψηε πεξίπησζε, κεξηθέο θαζέηεο ξεηίλεο πνιπεζηέξα ηνπνζεηνχληαη 

ζηε δηάηξεζε γηα λα γεκίζνπλ ην δηάζηεκα δαρηπιηδηψλ πεξίπνπ ην κέξνο 

ηειψλ ηνπ κπνπινληνχ. Σν θχξην πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ αγθπξνβνιίνπ 

βξίζθεηαη ζηελ απιφηεηά ηνπ θαη ζηελ ηαρχηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν θχξην 

κεηνλέθηεκα είλαη ζηελ πεξηνξηζκέλε δχλακή ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην 

αγθπξνβφιην απνηειείηαη απφ ηηο ζθήλεο ράιπβα πνπ νδεγνχληαη ζηηο 

πιεπξέο ηεο ηξχπαο. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ αγθπξνβνιίνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηαρχηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζην γεγνλφο φηη λα εληείλεη 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηε ζηηγκή ην αγθπξνβφιην ηίζεηαη ζηελ εξγαζία. ην 

θχξην κεηνλέθηεκα κε απηφλ ηνλ ηχπν αγθπξνβνιίνπ είλαη φηη κπνξεί κφλν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ην ζθιεξφ βξάρν. Δπηπιένλ, ε κέγηζηε δχλακε έιμεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

ηελ ηξίηε πεξίπησζε, ην αγθπξνβφιην ιακβάλεηαη κε νιφθιεξνο ν θξαγκφο 

κεηάιισλ. Απηφ είλαη ε πηφ πνιχ-ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο δεδνκέλνπ φηη ηα 

πιηθά είλαη θηελά θαη ε εγθαηάζηαζε είλαη απιή. Σα εγρζκέλα ζπγθεθξηκέλα 

κίγκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο βξάρνπο 

θαη ιφγνπο επηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζήθε πξνζηαηεχεη ην θξαγκφ απφ ηε 

δηάβξσζε. Σν ζπγθεθξηκέλν κίγκα απνηειείηαη γεληθά απφ ην χδσξ θαη ην 

ηζηκέλην ζε αλαινγία W/Γ = 0.40-0.45, δεδνκέλνπ φηη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

έλα αξθεηά ξεπζηφ κίγκα ιακβάλεηαη γηα λα επηηξέςεη ζηελ ηξχπα, ελψ 

ζπγρξφλσο, φηαλ ηίζεηαη, παξέρνληαο ηελ πςειή κεραληθή δχλακε. Καζφζνλ 

ν ιεηηνπξγψληαο κεραληζκφο ελφο θαξθηνχ βξάρνπ είλαη ελδηαθεξφκελνο, νη 

πηέζεηο ηνπ βξάρνπ πξνθαινχλ έλα θξάηνο πίεζεο ζην θαξθί πνπ ζπληίζεηαη 

ηεο πίεζεο θνπξάο θαη έιμεο, ιφγσ ηεο ηξαρχηεηαο ησλ ελψζεσλ, ζην 

άλνηγκά ηνπο θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ θαξθηνχ, γεληθά κε-νξζνγψληα ε ίδηα 

ζηελ έλσζε.  

Ζ εθηέιεζε ζπγρξνλίδεη ηεο θαζηέξσζεο πνπ ην θαξθί επηηξέπεη: 

 ζρεκαηηζκφο νπνηαζδήπνηε ζέζεο επηγξαθψλ θαη δηάηξεζε  

 θαζηέξσζε ελφο θξαγκνχ ελίζρπζεο (π.ρ. έλαο καθξχο Φεβξ. 44 Κ 

θξαγκφο 4-6 κ)  

 ζπγθεθξηκέλε έγρπζε ηνπ θξαγκνχ  

 ζθξάγηζε ηεο επηγξαθήο ή ηνπ θνξπθαίνπ κέξνπο ηεο ηξχπαο. Δίλαη 

νπσζδήπνηε θαηάιιειν λα θιεηζνχλ επάλσ θαη λα ηζηκεληαξηζηνχλ 
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νπνηεζδήπνηε ξσγκέο ζην βξάρν γηα λα απνηξέςεη ηελ πίεζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην χδσξ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ freeze-thaw θχθισλ 

απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πξννδεπηηθνχ ζπαζίκαηνο ζην ζχζηεκα 

ελίζρπζεο πνπ νξγαλψλεηαη.  

 

ε απηφλ ηνλ ζθνπφ κηα δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη: 

1. λα θαζαξίζεη έμσ θαη πιχζηκν ησλ ξσγκψλ  

2. επηθνλίαζε ηεο ξσγκήο  

3. πξνδηάζεζε ησλ ζσιήλσλ εγρχζεσλ ζηνπο θαηάιιεινπο δηά-άμνλεο, 

παξάιιειε ζηε ξσγκή, κέζσ ηεο νπνίαο ην ζπγθεθξηκέλν κίγκα 

εγρέεηαη  

4. ε δηαδνρηθή έγρπζε ηνπ κίγκαηνο απφ ζηελ απφ θαησ έσο επάλσ θαη 

ρακειή πίεζε (1-3 ATM.) κέρξη ηελ άξλεζε ή κέρξη ην πίζσ κέξνο 

απνπζίαο ξνήο ηνπ κίγκαηνο ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο ζσιήλεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη πςειφηεξνπο επάλσ.  

 

Σα κίγκαηα εγρχζεσλ ζα έρνπλ πεξίπνπ ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

 ηζηκέλην 10 θι  

 χδσξ 65 ι 

 ξεπζηφηεηα θαη πξφζζεηε νπζία ή βεληνλίηεο αληη-δηαθέλσζεο 1-5 θι. 

 Spriz-Beton (shotcrete) 

 

 

πσο θαζνξίδεηαη απφ ην ακεξηθαληθφ ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα «Shotcrete 

είλαη θνλίακα ή ζθπξφδεκα πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ κηαο κάληθαο θαη πνπ 

πξνβάιιεηαη πλεπκαηηθά ζηελ πςειή ηαρχηεηα επάλσ ζε κηα επηθάλεηα. 

Τπάξρνπλ δχν επδηάθξηηεο δηαδηθαζίεο shotcrete ηεο εθαξκνγήο: μεξά 

δηαδηθαζία θαη πγξή δηαδηθαζία. ζπρλά ν φξνο gunite ρξεζηκνπνηείηαη, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ μεξά δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Shotcrete


[78] 

 

3.5.4 Απνμήξαλζε 

 

Ζ παξνπζία χδαηνο κέζα ζε κηα δχζθνιε βνπλνπιαγηά είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αζηάζεηα. Ζ γλψζε ηεο 

πίεζεο χδαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ απνξξνψλ είλαη ε βάζε γηα θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αμηφπηζηεο αλαιχζεηο ζηαζεξφηεηαο, θαη λα 

πξνγξακκαηίζεη ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

βνπλνπιαγηψλ. Σν Hoek (1981) παξέρεη έλα ζρέδην ησλ πηζαλψλ κέηξσλ πνπ 

κπνξνχλ λα σζεζνχλ ζε κηα βνπλνπιαγηά γηα λα κεηψζνπλ φρη κφλν ην πνζφ 

χδαηνο, πνπ ζεσξνχλ ζε ην ακειεηέν σο παξάγνληα αζηάζεηαο, αιιά πξν 

πάλησλ ηελ πίεζε πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην χδσξ.  

 

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην δηακνξθψζεθε ιακβάλνληαο ηξεηο αξρέο ππφςε: 

 Παξεκπφδηζε ηνπ χδαηνο ηε βνπλνπιαγηά κέζσ ησλ ξσγκψλ αλνηθηήο 

ή έιμεο αζπλέρεηαο 

 Μείσζε ησλ πηζαλψλ επηθαλεηψλ ζξαχζεο πεξίπνπ πίεζεο χδαηνο 

κέζσ ηεο εθιεθηηθήο ξερήο θαη ππν--ξερήο απνμήξαλζεο. 

 Σνπνζέηεζε ηεο απνμήξαλζεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε χδαηνο 

ζηελ άκεζε εγγχηεηα ηεο βνπλνπιαγηάο. 

 

Σα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ γηα λα κεηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

χδαηνο κπνξνχλ λα είλαη ξερά ή ζε βάζνο. Ζ ξερή εξγαζία απνμεξάλζεσλ 

έρεη ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο παξεκπφδηζεο ηνπ χδαηνο απνξξνψλ 

επηθάλεηαο θαη ηεο θξάηεζεο ηνπ καθξπά απφ ηηο ελδερνκέλσο αζηαζείο 

πεξηνρέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο δχζθνιεο βνπλνπιαγηέο απηφο ν ηχπνο 

κέηξνπ αλ θαη ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ πνζνχ δηήζεζεο, είλαη κφλν 

αλεπαξθήο λα ζηαζεξνπνηήζεη κηα βνπλνπιαγηά. Ζ βαζηά απνμήξαλζε είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε κε απηφλ ηνλ ηχπν θιίζεο. Ζ ππν- νξηδφληηα απνμήξαλζε 

είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηεο πφξνο-πίεζεο θαηά κήθνο ησλ 

επηθαλεηψλ ξσγκψλ ή ησλ πηζαλψλ επηθαλεηψλ ζξαχζεο.  
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ηνπο βξάρνπο ε επηινγή ηνπ δηαζηήκαηνο, ηεο θιίζεο, θαη ηνπ κήθνπο 

αγσγψλ ππάγεηαη, εθηφο απφ ηε γεσκεηξία βνπλνπιαγηψλ, πξν πάλησλ ζην 

δνκηθφ ζρεκαηηζκφ ηεο Μαζαρνπζέηεο. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα φπσο ε 

ζέζε, ν αλνίγνληαο φξνο εκκνλήο δηαζηήκαηνο θαη αζπλέρεηαο, εθηφο απφ ηα 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξάρνπ, ν ηξφπνο απνξξνψλ χδαηνο κέζα ζηε 

Μαζαρνπζέηε. Δπνκέλσο, κφλν κε ηελ παξεκπφδηζε ησλ ζπλήζσο 

απνζηξαγγηδφκελσλ αζπλερεηψλ κπνξεί λα ππάξμεη έλα απνδνηηθφ 

απνηέιεζκα. Οη ππν- νξηδφληηνη αγσγνί ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο surficial 

ζπιιέθηεο πνπ ζπιιέγνπλ ην χδσξ θαη ην παίξλνπλ καθξηά κέζσ ησλ δηθηχσλ 

ησλ κηθξψλ θαλαιηψλ επηθάλεηαο. 

Ζ θάζεηε απνμήξαλζε ζπλδέεηαη γεληθά κε ηηο βπζηζκέλεο αληιίεο πνπ έρνπλ 

ην ζηφρν ην χδσξ θαη ην επίπεδν ππφγεησλ λεξψλ. Ζ ρξήζε ησλ ζπλερψλ 

αληιηψλ θχθισλ ππνλνεί ηηο πνιχ πςειέο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο γηα κφλν ηηο πεξηνξηζκέλεο πεξηφδνπο. Οη ζηνέο 

απνμεξάλζεσλ είλαη κάιινλ δηαθνξεηηθή απφ άπνςε απνδνηηθφηεηα. 

Θεσξνχληαη ην απνδνηηθφηεξν ζχζηεκα απνμεξάλζεσλ γηα ηνπο βξάρνπο 

αθφκα θη αλ έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο απαίηεζεο ηεο πνιχ πςειήο 

ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο επέλδπζεο. 

In particular, ρξεζηκνπνηεκέλνο ζηνπο βξάρνπο απηή ε ηερληθή κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζην ρακήισκα ηεο πίεζεο χδαηνο. Οη ζηνέο 

απνμεξάλζεσλ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε κηα ζεηξά αθηηλσηψλ αγσγψλ πνπ 

απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

εξγαζίαο ζπλδέεηαη βεβαίσο κε ηηο ηνπηθέο κνξθνινγηθέο, γεσινγηθέο θαη 

δνκηθέο ζπλζήθεο. 
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«Καζίδεζε» δελ ζεκαίλεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

θελψλ ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε θνξεζκέλνπ εδάθνπο, θαζίδεζε κπνξεί 

λα πξνθχςεη κφλν κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο 

πφξνπο ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιχ ρακειή δηαπεξαηφηεηα ησλ 

αξγηιηθψλ εδαθψλ αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

ζηξαγγίζεη ην λεξφ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ εδάθνπο θαη λα νινθιεξσζεί ην 

θαηλφκελν ηεο ζηεξενπνίεζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάινο (αθφκα θαη 

δεθαεηίεο). Ο ρξφλνο απηφο είλαη αλάινγνο ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο απφζηαζεο 

πνπ πξέπεη λα δηαλχζεη ην λεξφ γηα λα θζάζεη ζε έλα ειεχζεξα ζηξαγγηδφκελν 

ζηξψκα (π.ρ. έλα πνιχ εθηεηακέλν ζηξψκα άκκνπ ή ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο). Καηά ζπλέπεηα έλαο ηξφπνο γηα λα κεησζεί δξαζηηθά ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο ζηεξενπνίεζεο (άξα θαη ησλ 

θαζηδήζεσλ), είλαη ε κείσζε ηνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαλχζεη ην λεξφ γηα λα απνκαθξπλζεί απφ ηνπο πφξνπο ηνπ εδάθνπο. 

Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα εδάθε έρνπλ κεγαιχηεξε 

δηαπεξαηφηεηα θαηά ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε’ φηη θαηά ηελ θαηαθφξπθε 

(ζπλήζσο 2-5 θνξέο) ιφγσ ηεο ζηξσζηγέλεηαο πνπ εκθαλίδνπλ θαη ηεο 

παξνπζίαο πνιιψλ ιεπηψλ ελζηξψζεσλ ηιχνο ή ιεπηήο άκκνπ. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κεησζεί ν ρξφλνο 

ζηεξενπνίεζεο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην λεξφ λα απνζηξαγγίδεη 

νξηδφληηα θαη ζε κηθξή απφζηαζε. Απηφ επηηπγράλεηαη πνιχ απνηειεζκαηηθά 

κε ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ εδάθνπο θαηαθφξπθσλ ζηξαγγηζηεξίσλ ζε 

κηθξή κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κε έλα νξηδφληην 

ζηξψκα κεγάιεο δηαπεξαηφηεηαο (π.ρ. έλα θνθθψδεο ζηξψκα) ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο, θάησ απφ ην επίρσκα πξνθφξηηζεο. 
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3.6 Παξαδείγκαηα θαηνιηζζήζεσλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν 

 

Οη πεξηζζφηεξεο θαηνιηζζήζεηο ζηε ρψξα καο απνηεινχλ δψλεο παιαηφηεξεο 

ελεξγνπνίεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε ζεκαληηθφηεξε πνπ έρεη θαηαγξαθεί 

εθδειψζεθε ζηελ Διίθε ηεο Πεινπνλλήζνπ ην 373 π.Υ. απφ ηζρπξή ζεηζκηθή 

δφλεζε.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν είλαη ζπρλή ε εθδήισζε θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, 

πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζε επξεία θιίκαθα. Οη κεγαιχηεξεο θαηνιηζζήζεηο πνπ 

έρνπλ εθδεισζεί νθείινληαη ζηηο γεσινγηθέο θαη θιηκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

επέξρνληαη δηαρξνληθά, ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο κε ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζην πιαίζην ηεο απμεκέλεο αζηηθνπνίεζεο, αγλνεί ην 

ηερληθνγεσινγηθφ πεξηβάιινλ.  

Σνλ 12κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνιηζζήζεσλ ζπγθεληξψλεη ε Γπηηθή Διιάδα 

φπνπ ππάξρεη έληνλν κνξθνινγηθφ αλάγιπθν, νη ζρεκαηηζκνί είλαη λεαξνί θαη 

φρη κε ζπκπαγή πεηξψκαηα, θαηαγξάθνληαη ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο 1.400-

2.000 ρηιηνζηά ηνλ ρξφλν θαη ζπλδέεηαη κε ηάθξνπο νη νπνίεο είλαη ελεξγέο -

φπσο ε θνξηλζηαθή πνπ παξνπζηάδεη έληνλε ζεηζκηθφηεηα. Σα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη πνιχ ζνβαξά, ηφζν απφ θνηλσληθννηθνλνκηθή φζν 

θαη απφ ηερληθή πιεπξά, αθνχ ζπρλά αλαθέξνληαη ζε θαηαζηξνθέο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ζηε κε βησζηκφηεηα νιφθιεξσλ νηθηζκψλ ιφγσ επηζθαιψλ 

ζπλζεθψλ 
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 ν ππεχζπλνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηηο Καηνιηζζήζεηο.  
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Καηνιίζζεζε ζηελ εζληθή νδό Σξίπνιεο-Αξραίαο Οιπκπίαο. 

 

νβαξφ πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 67ν ρηιηφκεηξν ηεο εζληθήο νδνχ 

Σξίπνιεο-Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ζπγθεθξηκέλα έλα πεξίπνπ ρηιηφκεηξν κεηά 

ηα Λαγθάδηα Γνξηπλίαο,  φπνπ έρνπλ απνθνιιεζεί ηεξάζηηα ηκήκαηα βξάρσλ 

θαη έρνπλ πέζεη ζην νδφζηξσκα, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαθεί νινζρεξψο 

θαη λα θαζίζηαηαη πιένλ αδχλαηε ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ.  Ζ αζηπλνκία 

έρεη δηαθφςεη ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απφ ην ζηαπξνδξφκη Σξνπαίσλ 

θαη ζηελ άιιε πιεπξά απφ ηελ Καξθαινχ Γεκεηζάλαο θαη ζπλεξγεία ηεο 

Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Καηαζθεπήο έξγσλ (ΓΔΚΔ) θαη ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ 

πληήξεζεο Έξγσλ (ΓΔΔ) Πεινπνλλήζνπ θαηεπζχλνληαη ζην ζεκείν, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ θπθινθνξία. 

Λφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ βξάρσλ θαη ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ νδεγψλ, δελ κπνξεί ν δξφκνο λα δνζεί ζηελ θπθινθνξία, ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε κε ηνλ δηεπζπληή ηεο ΓΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ην θαηλφκελν. 

Δληφο ηεο επφκελεο εκέξαο ηνπ θαηλνκέλνπ μεθηλνχλ νη εξγαζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αλέθεξε ν 

δήκαξρνο ηεο πεξηνρήο. 

 

 

 

Φσηνγξαθία από ηηο πξόζθαηεο θαηνιίζζεζεηο ζηα Τέκπε 
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Σν δπζηχρεκα ζηα Σέκπε αλέδεημε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ην ζχλνιν ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εζληθνχ θαη 

επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, γηα λα απνηξαπνχλ θαη άιιεο 

επηθίλδπλεο θαηνιηζζήζεηο θαη θαηαπηψζεηο, ηφληζε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδαο (ΣΔΔ).  

Σν παξαηεξεηήξην νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ ΣΔΔ έρεη θαηαγξάςεη κηα ζεηξά απφ 

θξίζηκεο ζέζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζηηο νπνίεο ε γεσινγηθή αζηάζεηα ή άιινη 

ζνβαξνί παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνπέο ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ζηε ζπλεπαγφκελε αλάγθε ρξήζεο παξαθακπηήξησλ νδψλ.  

Γηα ην ιφγν, απηφ θαιεί ηελ Πνιηηεία, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, λα 

ειέγμεη ηα ζεκεία απηά, ηαπηφρξνλα, φκσο, λα εληνπίζεη ηηο παξαθακπηήξηεο 

νδνχο, νη νπνίεο, ζε έλα ελδερφκελν θαηνιίζζεζεο ή θαηάπησζεο, κε 

αμηνπηζηία θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο, ζα δερηνχλ ηνπο 

κεγάινπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο, πνπ ζα πξνθχςνπλ. χκθσλα κε ηελ 

αλαθνίλσζε, κεγαιχηεξνο αξηζκφο επίκαρσλ ζεκείσλ εληνπίδεηαη ζην 

επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 33.000 ρηιηνκέηξσλ, ε 

ζπληήξεζε ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο. Ήδε, απφ ην 

Ννέκβξην, ζε νξεηλά, θπξίσο, ηκήκαηα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θαηνιηζζήζεηο, κε 

επηπηψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη φρη κφλν.  
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Φσηνγξαθίεο από ηα πξόζθαηα αηπρήκαηα ζηα Τέκπε 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε εζηίαζε ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, 

ζπγθεθξηκέλα ζε θαηλφκελα ππξθαγηψλ, πιεκκπξψλ θαη θαηνιηζζήζεσλ. Ζ 

κεζνδνινγία φπνπ εθαξκφζηεθε είρε σο ζθνπφ ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ άκεζα 

ζρεηηδφκελσλ κε ην έξγν ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο  αλαιφγσο ην 

θαηλφκελν. 

 
 
 

ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

 
 

Ζ ππξθαγηά έρεη πνιχ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζε κηα θαηαζθεπή απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκα θαη ηελ αρξήζηεπζε 

απηήο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο νη βιάβεο είλαη επηζθεπάζηκεο κε ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, απφ ηελ 

παξαπάλσ ζπλνπηηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο, ζε θαηαζθεπέο 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είλαη ηα αθφινπζα:  

1) Σα ειαθξνζθπξνδέκαηα έρνπλ κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζε ππξθαγηά απφ 

ηα ζθπξνδέκαηα κε ππξηηηθά αδξαλή.  

2) Σα ζπλήζε ζθπξνδέκαηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζεξκηθή επηκήθπλζε 

απφ ηα ειαθξνζθπξνδέκαηα.  

3) Ο ράιπβαο πνπ ππέζηε θαηεξγαζία ελ ζεξκψ είλαη αλζεθηηθφηεξνο απφ 

απηφλ πνπ ππέζηε θαηεξγαζία ελ ςπρξψ. Απηφ ηζρχεη είηε ην πείξακα γίλεηαη 

“θαηά ηε δηάξθεηα” ηεο ππξθαγηάο είηε “κεηά ηελ απφςπμε”.  

4) Σα νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα ζρεηηθά πςειφηεξεο αληνρήο έρνπλ κηθξφηεξν 

ξπζκφ πηψζεσο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο θάησ απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε 

αληίζεζε κε ηα ζρεηηθά ρακειφηεξεο αληνρήο νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα.  

5) Ζ θιηκάθσζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη πην 

έληνλε γηα ξάβδν νπιηζκνχ κε ηελ κηθξφηεξε δηάκεηξν ησλ 8 mm θαη γηα ην 

ζθπξφδεκα κηθξφηεξεο αληνρήο ησλ 22.5 MPa φπσο πξνέθπςε απφ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.  

6) Απφ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία παξαηεξείηαη φηη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ νπιηζκφ δνθηκίνπ επηθάιπςεο 20 mm, είλαη ζρεηηθά ίδηεο 
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κε απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ. Έηζη παξαηεξείηαη 

πψο επεξεάδεηαη ν νπιηζκφο απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη 

γη’ απηφ είλαη ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα έλαληη 

ππξθαγηάο ρξεηαδφκαζηε κεγαιχηεξε επηθάιπςε νπιηζκνχ.  

7) Ωο ζηαηηθά ζπζηήκαηα πξνηηκψληαη ζπλερείο δνθνί θαη πνιχζηεια πιαίζηα.  

8) Καιχηεξε ιχζε γηα ηελ πξφιεςε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο 

ππξθαγηάο είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη θαηάιιειεο θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο 

ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

 

ΠΛΖΜΜΤΡΔ 

 
 
Ζ χπαξμε λεξνχ επεξεάδεη δπζκελψο ην έδαθνο ζεκειίσζεο κηαο θαηαζθεπήο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηερληθφ έξγν. Σν πιένλ επηθίλδπλα θαηλφκελν πνπ 

πιήηηεη κηα ζεκειίσζε είλαη ην θαηλφκελν μήξαλζεο (ζηεξενπνίεζεο) ηνπ 

εδάθνπο. ηε πεξίπησζε απηή ην έδαθνο ζε πξψηε θάζε είλαη θνξεζκέλν θαη 

ζε κεηέπεηηα ζηάδην ε πγξαζία έρεη απνκαθξπλζεί κε απνηέιεζκα ηελ 

θαζίδεζε ηνπ εδάθνπο. Λχζεηο – κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

απνηεινχλ ηα θαηαθφξπθα γεεσζχλζεηα ζηξαγγηζηήξηα, θαη ε πξνθφξηηζε ηνπ 

εδάθνπο 
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 ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ 

 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ηνπ εδάθνπο γηα θίλδπλν θαηνιηζζήζεηο ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ  ην πξψην ηνκέα ηεο εξγαζίαο. Υξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα γίλεη 

εθηεηακέλε θαη νινθιεξσκέλε γεσινγηθή θαη γεσηερληθή έξεπλα γηα ηε κειέηε 

κηαο θαηνιίζζεζεο. Πξέπεη λα κειεηεζεί ε γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο, ηα 

πεηξνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξαρσδψλ ζρεκάησλ, θαζψο 

θαη νη ηνπηθά επηθξαηνχζεο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

 πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο Zaruba and Mencl (1976), απαηηείηαη λα 

γίλνπλ  ηα αθφινπζα: 

 Αξρηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ε πεξηνρή πνπ πξέπεη λα 

κειεηεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξηζζνχλ νη ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ, 

ησλ θξεαηίσλ, ν θάλλαβνο ησλ γεσθπζηθψλ κεηξήζεσλ, εθφζνλ 

απαηηεζεί θιπ. 

 Λεπηνκεξήο ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο, ιεπηνκεξήο 

γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, αθφκε θαη κε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ. 

 Σαπηφρξνλα ζην εξγαζηήξην γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο 

εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο.Σν ζηάδην απηφ νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ πιήξε γεσηερληθή κειέηε, θαζψο θαη κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

απνθαηάζηαζεο ηεο αζηνρίαο. 

 Σν ηξίην ζηάδην αθνξά έιεγρν ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ 

εξγαζηψλ ππαίζξνπ. 

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην αλαθέξεηαη ζε παξαθνινχζεζε κε κεηξήζεηο 

νξγάλσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο. 

Ζ ρξήζε ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηελ έξεπλα κηαο 

θαηνιηζζαίλνπζαο πεξηνρήο, θαζψο απνηππψλεη ηξηζδηάζηαηα ηελ 

πεξηνρή. Δπηπιένλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα νξηζζνχλ αθξηβψο ηα φξηα ηεο 

θαηνιίζζεζεο (θξχδη, πξάλεο κπξνζηά απφ ην θξχδη, πφδη θαηνιίζζεζεο 

θιπ.) Δπηπιένλ ην κέγεζνο ηεο κεηαθίλεζεο κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηε 

κεηαηφπηζε γξακκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο νδηθφ ή ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, επηθαλεηαθά ζηξαγγηζηήξηα θιπ. 
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Ζ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ γεσινγηθψλ ραξηψλ είλαη απαξαίηεηε. πλήζσο 

φκσο νη ράξηεο απηνί έρνπλ κεγάιε θιίκαθα, δελ αθνξνχλ κφλν ηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη παξνπζηάδνπλ ηα εδαθηθά πιηθά πνπ 

ππέξθεηληαη ησλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ. πλεπψο είλαη απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ηερληθνγεσινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο φπνπ θαη ζα 

ζεκεηψλνληαη κε θαηάιιεινπο ζπκβνιηζκνχο φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνδειψλνπλ ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηεο θαηνιηζζαίλνπζαο κάδαο, θαζψο 

θαη ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ( π.ρ. κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο λεξνχ ππφ κνξθή πεγψλ πνπ είλαη ζπλήζσο βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αζηνρία ελφο πξαλνχο θιπ). 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ 

ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο, κέζσ ηνπνγξαθηθψλ 

κεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα κε ηηο ζπκβαηηθέο γεσδαηηηθέο κεζφδνπο 

επηιέγνληαη ζεκεία κέζα ζηε κάδα πνπ είρε θαηνιηζζήζεη, θαζψο θαη 

ζεκεία εθηφο απηήο πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη γίλνληαη κεηξήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή ηνπο κεηαθίλεζε. Οη κεηξήζεηο είλαη πηζαλφ λα 

γίλνπλ είηε ζε ηαθηά πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε ζε 

πεξηφδνπο πνπ επηθξαηνχλ έληνλα θαηλφκελα βξνρνπηψζεσλ, είηε κεηά 

απφ εθδήισζε ζεηζκνχ. Δπίζεο είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

θσηνγξακκεηξίαο ,φπνπ ιακβάλεηαη δηαδνρηθή ζεηξά θσηνγξαθηψλ απφ 

δχν ή θαη πεξηζζφηεξα ζηαζεξά ζεκεία, πνπ επηθαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο θαη κε απιε επίζεζε είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

κεηαθίλεζεο. 

Σα άκεζα κέηξα πνπ κπνξεί λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί κηα 

θαηνιίζζεζε , είλαη ηα αθφινπζα : 

 Σνπνζέηεζε ρσξηζκάησλ ζηε βάζε ηεο νιηζζαίλνπζαο κάδαο ή 

αθαίξεζε ρξσκαηηζκψλ απφ ηελ θεθαιή ηεο θαηνιίζζεζεο. 

 πιινγή θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ πνπ ξένπλ 

κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ νιίζζεζε κε ρξήζε επηθαλεηαθψλ 

ζηξαγγηζηεξίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη είηε παξάιιεια κε ην θξχδη ηνπ 

πξαλνχο, είηε πάλσ ζηελ νιηζζαίλνπζα κάδα. 
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 Γηάλνημε κέζα ζηελ νιηζζαίλνπζα κάδα ζπζηήκαηνο θχξησλ θαη 

δεπηεξεπνπζψλ απνζηξαγγηζηηθψλ ζηνψλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ (κε θπζηθή ξνή). 

 Γηάλνημε θξεάησλ γηα άληιεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε ζηφρν ηελ 

ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.  

 

Δπηπιένλ κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

θαηνιίζζεζεο είλαη θαη ηα αθφινπζα: 

 Φπηνθάιπςε ηνπ πξαλνχο κε ηαπηφρξνλε ρξήζε γεσπιέγκαηνο. 

 Καηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε βάζε ηνπ πξαλνχο. Οη ηνίρνη 

βαξχηεηαο ζπλεηζθέξνπλ κφλν κε ην βάξνο ηνπο ζηε ζπγθξάηεζε ηεο 

νιηζζαίλνπζαο κάδαο ( αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε), ελψ αληίζεηα αλ ν 

ηνίρνο αληηζηήξημεο εδξάδεηαη πάλσ ζε παζζάινπο  ηφηε θαη απηνί 

κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ νξηδφληηα θνξηία, ελψ επηπιένλ 

πξνζηαηεχνπλ ην πξαλέο θαη απφ πηζαλέο επηθάλεηεο νιίζζεζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε κεγαιχηεξα κεγέζε. 

 Καηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε βάζε ηνπ πξαλνχο ΄΄ε 

παζζαιφηνηρνπ θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε αγθπξίσλ. 

 Μείσζε θιίζεο ηνπ πξαλνχο ( π.ρ δεκηνπξγία αλαβαζκίδσλ) ή νιηθή 

κείσζε ηεο θιίζεο  

 Απνθπγή εμσηεξηθψλ θνξηίζεσλ ζηε θνξπθή αιιά θαη ζην ζψκα ηνπ 

πξαλνχο. 

 

Ζ παξνχζα κειέηε είλαη βηβιηνγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ απνηέιεζε πξντφλ 

πεηξακαηηθήο κειέηεο. Ζ ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απνηεινχλ ηελ 

πξνζσπηθή άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΛΔΞΗΚΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

 

 

Αδηαβαηηθέο κεηαβνιέο (Adiabatic variations) Δίλαη νη κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ νθείινληαη ζηηο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο ηνπ. ηαλ 

αλέξρεηαη ςχρεηαη γηαηί δηαζηέιιεηαη ( αδηαβαηηθή ςχμε), φηαλ θαηέξρεηαη 

ζεξκαίλεηαη γηαηί ζπκπηέδεηαη (αδηαβαηηθή ζέξκαλζε) 

 

Αεξνρείκαξξνο (Jet Stream) Ο αεξνρείκαξξνο είλαη έλα ειηθνεηδέο δπλαηφ 

θαη ζηελφ ξεχκα αλέκνπ ζηελ αλψηεξε ηξνπφζθαηξα θνληά ζηε ηξνπφπαπζε. 

πλήζσο ν αεξνρείκαξξνο έρεη κήθνο ρηιηάδεο λαπηηθά κίιηα, πιάηνο 

εθαηνληάδεο κίιηα θαη πάρνο κεξηθέο ρηιηάδεο πφδηα. Σν θέληξν ηνπ, φπνπ 

ππάξρνπλ θαη νη δπλαηφηεξνη άλεκνη νλνκάδεηαη ''ππξήλαο ηνπ  

εξνρεηκάξξνπ''. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 60 Κφκβνη, νη κέζεο 

ηαρχηεηεο είλαη 120 - 160 Κφκβνη θαη έρνπλ παξαηεξεζεί αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

κέρξη θαη 350 Κφκβνη. Οη αεξνρείκαξξνη αλαπηχζζνληαη φπνπ ππάξρνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ κηα ζρεηηθά κηθξή νξηδφληηα 

απφζηαζε θαη δηα κέζνπ αξθεηψλ ρηιηάδσλ πνδψλ ζηε θαηαθφξπθν δειαδή 

θχξηα κεηαμχ ζεξκψλ θαη ςπρξψλ καδψλ αέξα. 

 

Αίζξηα κέξα (Clear Sky) ηαλ ε λέθσζε θαηά ηελ ψξα ησλ παξαηεξήζεσλ 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην 10% ηεο επηθάλεηαο ηνπ νπξαλνχ. Αθηηλνβνιία Ζιίνπ 

(Sun radiation) Ζ εθπνκπή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο θαη ηεο ζσκαηηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. 

 

Άθξαηεο ηηκέο (Extreme values) Οη κεγαιχηεξεο θαη νη κηθξφηεξεο ηηκέο ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Αιεγείο άλεκνη (Trade winds) Δίλαη νη άλεκνη πνπ πλένπλ απφ ηηο ηξνπηθέο 

δψλεο πςειήο πίεζεο πξνο ηηο ηζεκεξηλέο πεξηνρέο ρακειήο πίεζεο. Έρνπλ 

δηεχζπλζε ΒΑ ζην Β. εκηζθαίξην (trade winds) θαη ΝΑ (antitrade winds) 
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Άισο (Halo) Φσηεηλφο θχθινο κε ηα ρξψκαηα ηεο ίξηδαο γχξσ απφ ηνλ ήιην 

(Ζιηαθή άισ) ή ην θεγγάξη (ειεληαθή άισ) πνπ παξάγεηαη απφ ηε δηάζιαζε 

ηνπ θσηφο φηαλ πξνζπεξάζεη πάλσ ζηνπο παγνθξπζηάιινπο ησλ 

ζπζαλνζηξσκάησλ 

 

Αιθπνλίδεο Μέξεο (Halcyon Days) Οη Αξραίνη Έιιελεο είραλ παξαηεξήζεη 

ηηο ιίγεο κέξεο θαινθαηξίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ην ρεηκψλα. Δίλαη κέξεο 

ειηφινπζηεο ρσξίο ζχλλεθα θαη αλέκνπο. Ζ νλνκαζία ηνπο πξνήιζε απφ ηηο 

αιθπφλεο πνπ ηηο κέξεο απηέο γελλνχλ. 

 

Αλαηάξαμηο (Turbulence) Γηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζηηο θηλήζεηο ζπλερνχο 

κεηαβνιήο θαη αθαλφληζηνπο θηλήζεηο ηνπ αέξα Αλαζηξνθή / Αληηζηξνθή 

ζεξκνθξαζίαο ( Inversion) ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απμάλεηαη κε ην 

χςνο κέζα ζ' έλα ζηξψκα. Ζ αλαζηξνθή ζπρλά εκθαλίδεηαη θνληά ζην έδαθνο 

ζε θαζαξέο θξχεο λχρηεο φηαλ ν άλεκνο είλαη ειαθξχο. Σν έδαθνο αθηηλνβνιεί 

θαη ςχρεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απ' φηη ν ππεξθείκελνο αέξαο. Ο αέξαο πνπ 

είλαη ζε επαθή κε ην έδαθνο γίλεηαη πην θξχνο ελψ ε ζεξκνθξαζία κεξηθέο 

εθαηνληάδεο πφδηα πην πάλσ αιιάδεη πνιχ ιίγν. Έηζη ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη κε ην χςνο. Αλαζηξνθέο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε θάζε χςνο φηαλ 

νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο. Γηα παξάδεηγκα έλα ξεχκα δεζηνχ αέξα πνπ 

πεξλά ςειά πάλσ απφ θξχν αέξα θνληά ζηελ επηθάλεηα δεκηνπξγεί κηα 

αλαζηξνθή ζεξκνθξαζίαο. Πεξηνξηζκφο ηεο νξαηφηεηαο, φπσο νκίριε, αριχο 

ή ρακειά ζχλλεθα κέζα ή θάησ απφ ρακειέο αλαζηξνθέο είλαηζπλεζηζκέλα 

θαηλφκελα. 

 

Αλεκνγξάθνο (Anemograph) Σν φξγαλν πνπ θαηαγξάθεη ζπλερψο πάλσ ζε 

ράξηηλε ηαηλία ηε δηεχζπλζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. 

 

Αλεκνδείθηεο (Windvane) Απιή ζπζθεπή πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ αλέκνπ 

 

Αλεκνκεηξηθή θιίκαθα ( Beaufort scale) Καηαζθεπάζζεθε απφ ηνλ 

Μπσθφξ. Δίλαη απζαίξεηε θιίκαθα 
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ζηελ νπνία νη ελδείμεηο ηεο δχλακεο ησλ αλέκσλ παξνπζηάδνληαη κε ηνπ 

αξηζκνχο απφ 1-12. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηεο δχλακεο ηνπ αλέκνπ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ.  

 

Αλεκόκεηξν (Anemometer) ξγαλν πνπ κεηξά ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ ξέεη γεληθά 

παξάιιεια πξνο ην έδαθνο. Άλεκνο (Wind): Δίλαη ε θπζηθή θίλεζε ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ ξέεη 

γεληθά παξάιιεια πξνο ην έδαθνο. 

 

Άλεκνο βαξνβαζκίδαο (Gradient Wind) Δίλαη ζπληζηακέλε ηξηψλ δπλάκεσλ 

ηεο βαξνβαζκίδαο ηεο 

εθηξεπηηθήο δπλάκεσο (ή γεσζηξνθηθήο ή δχλακεο Corriolis) θαη ηεο 

θπγνθέληξνπ δπλάκεσο. 

 

Αλεκνζηξόβηινο (Whirlwind) Μηθξή δίλε αλέκνπ πεξηζηξεθφκελε γχξσ απφ 

ππξήλα ρακειήο πίεζεο. πλήζσο νη αλεκνζηξφβηινη παξαηεξνχληαη κέρξη 

χςνο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ. ηαλ ζρεκαηίδνληαη ζηελ έξεκν 

πξνθαινχλ ζχειιεο θνληνξηνχ. 

 

Αλνδηθό ξεύκα (Updraft) Ρεχκα αέξνο θηλνχκελν πξνο ηα επάλσ. 

 

Αληηθπθιώλαο (High / Anticyclone) Μηα κεγάιε πεξηνρή (ή ζχζηεκα 

πςειψλ πηέζεσλ ηνπ αέξα), ζηελ νπνία ν άλεκνο θηλείηαη ειηθνεηδψο απφ ην 

θέληξν πξνο ηα έμσ. Οη άλεκνη ζην Β. εκηζθαίξην έρνπλ θίλεζε θαηά ηε 

δηεχζπλζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ θαη ζην Ν. εκηζθαίξην αληίζεηε πξνο ηελ 

θίλεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε απμάλεη απφ ηελ 

πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν. 

 

Απόιπηνο ζεξκνθξαζία (Absolute Temperature) Ζ ζεξκνθξαζία πνπ 

κεηξάηαη κε ηελ θιίκαθα Κέιβηλ 

ηνπ απφιπηνπ κεδελφο (-273 Α). 
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Απνηέιεζκα ζεξκνθεπίνπ (Greenhouse effect) Ζ ηθαλφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο λα δέρεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο κηθξνχ κ.θ. αθηηλνβνιίαο, ε νπνία 

ζεξκαίλεη ηε γε, ελψ παγηδεχεη ηελ κεγάινπ κ.θ. αθηηλνβνιία. 

 

Αζηξαπή (Lighting) Δίλαη ν ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο ηεο ειεθηξηθήο εθθέλσζεο 

πνπ παξάγεηαη κεηαμχ δχν λεθψλ. Αλ φκσο ν ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο γίλεη 

κεηαμχ λέθνπο θαη εδάθνπο ηφηε θαιείηαη θεξαπλφο. 

 

Αζπλέρεηα (Discontinuity) Μηα κεηαβαηηθή δψλε κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ 

αεξίσλ καδψλ. 

 

Άηιαο λεθώλ (Cloud Atlas) Πεξηιακβάλεη εηθφλεο απφ ζχλλεθα δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ, πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλα κε ηα δηεζλψο παξαδεδεγκέλα 

 

Αηκόζθαηξα (Atmosphere) O ηεξάζηηνο θάθεινο απφ κίγκα αεξίσλ πνπ 

πεξηβάιιεη ηε γε. Δθηφο απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέρεη πδξαηκνχο θαη άιιεο 

μέλεο νπζίεο. 

 

Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε (Atmospheric pollution) Οθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

πξνζζήθε ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο θαχζεηο 

ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

 

Αηκνζθαηξηθή πίεζε (Atmospheric pressure) Ζ δχλακε πνπ εμαζθείηαη 

απφ ηελ αηκφζθαηξα ζηε κνλάδα ηεο επηθάλεηαο. Δίλαη απνηέιεζκα ηνπ 

βάξνπο ηνπ ππεξθείκελνπ αέξα. Ηζνχηαη κε 1,05 ρηιηφγξακκα γηα 

θάζε 1 cm2 ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, δειαδή ζε χςνο κεδέλ κέηξα. 

ηελ κεηεσξνινγία ε πίεζε δίλεηαη ζε εθηνπαζθάι (hPa), παιηφηεξα ζε 

κηιηκπάξ (millibars) ή ίληζεο πδξαξγχξνπ (in Hg). Ζ κέζε ηηκή ηεο 

αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο είλαη 1013,25 hPa. 

 

λχθηα ε απφγεηνο αχξα. ηνπο αλέκνπο απηνχο ππάγνληαη επίζεο ε αχξα 

θνηιάδσλ, νξέσλ θ.ι.π. 
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Απρέλαο (Col) Δίλαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ δχν πθέζεσλ θαη δχν 

αληηθπθιψλσλ πνπ έρνπλ 

ζηαπξνεηδή δηάηαμε. 

 

Αριύο πγξά (Mist) Δίλαη νκίριε, δειαδή ζχλλεθν πνπ ζρεκαηίδεηαη πνιχ 

θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη πνπ επηηξέπεη νξαηφηεηα 1-2 ρικ. 

 

Αριύο μεξά (Haze) Οκίριε κε νξαηφηεηα κεγαιχηεξε απφ 2 ρικ. 

 

 

Βαζκίδα (Gradient) Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηάζεη ηε 

κεηαβνιή ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε. 

 

Βαξνβαζκίδα (Pressure gradient) H κεηαβνιή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο 

κεηαμχ δχν ηφπσλ. 

 

Βαξνγξάθνο (Barograph) Μεηαιιηθφ ή πδξαξγπξηθφ φξγαλν πνπ  αηαγξάθεη 

ζπλερψο ηε βαξνκεηξηθή πίεζε. Σα αλαγλψζκαηα είλαη ζε ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ 

ε ζε inches ζηήιεο πδξαξγχξνπ ε θαη ζε ρηιηνβαξίδεο. 

 

Βαξνκεηξηθόο ζύιαθαο (Trough) Ηζνβαξείο ρακειήο πίεζεο πνπ εηζρσξνχλ 

αλάκεζα ζε δχν πεξηνρέο πςειψλ πηέζεσλ ζε ζρήκα V. 

 

Βαξνκεηξηθόο Λαηκόο (COL) Δίλαη κηα πεξηνρή ζρεδφλ νκνηφκνξθεο πίεζεο 

κεηαμχ δχν πςειψλ θαη δχν ρακειψλ. Γελ έρεη θακηά ηζνβαξηθή νξηνζέηεζε. 

Οη ηζνβαξείο ζηηο δχν πιεπξέο ησλ ρακειψλ εθαηέξσζελ ηνπ ιαηκνχ έρνπλ ηηο 

ίδηεο ηηκέο ελψ νη ηζνβαξείο ζηηο πιεπξέο ησλ αληηθπθιψλσλ έρνπλ ηηο ίδηεο 

ηηκέο κεηαμχ ηνπο αιιά ιίγν κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ πθέζεσλ. 

 

Βαξνκεηξηθή ζθήλα (Wedge or Ridge) Δίλαη κηα πξνεμνρή αληηζηνηρνχζα 

ζε πξνέθηαζε αληηθπθιψλα, ε 

νπνία ζπλήζσο εηζρσξεί αλάκεζα ζε δχν πθέζεηο. 

Βαξνγξάθνο (Barograph) Καηαγξαθηθφ Βαξφκεηξν 
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Βαξόκεηξν (Barometer) ξγαλν γηα ηελ άκεζε κέηξεζε ηεο βαξνκεηξηθήο 

πίεζεο. 

 

Βαξόκεηξν αλεξνεηδέο (Barometer aneroid) Βαξφκεηξν ρσξίο πγξφ. Δίλαη 

δειαδή έλα κεηαιιηθφ βαξφκεηξν. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ηππηθνχ 

αλεξνεηδνχο βαξνκέηξνπ είλαη ην ηχκπαλν πνπ είλαη αηαζθεπαζκέλν απφ 

ιεπηφ κέηαιιν θαηάιιεια επεμεξγαζκέλν γηα λα γίλεη εχθακπην. Σν ηχκπαλν 

είλαη θελφ απφ αέξα έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη κε επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο 

ηεο πίεζεο. Σν έλα άθξν ηνπ ηπκπάλνπ είλαη ζηεξεσκέλν ελψ ην άιιν 

ζπλδέεηαη κε έλα δείθηε πνπ θηλείηαη κπξνζηά απφ κηα βαζκνινγεκέλε 

θιίκαθα πίεζεο. 

 

Βαξόκεηξν πδξαξγπξηθό (Barometer mercurial) Απνηειείηαη απφ αλνηθηή 

ιεθάλε (δεμακελή) γεκάηε κε πδξάξγπξν κέζα ζηελ νπνία αληηζηξέθνπκε θαη 

βπζίδνπκε ζσιήλα αλνηθηφ απφ ηε κηα πιεπξά γεκάην επίζεο κε πδξάξγπξν. 

Σν κήθνο ηεο ζηήιεο ηνπ Τδξαξγχξνπ αληηζηνηρεί ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

θαη θάζε κεηαβνιή ηεο πίεζεο κεηαβάιιεη ηελ ζηήιε ηνπ πδξαξγχξνπ 

 

Βεξληέξνο (Vernier) Δηδηθή θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε θιαζκάησλ 

ππνδηαηξέζεσλ κηαο θιίκαθαο. 

 

Βηνκεηεσξνινγία (Biometeorology) Δίλαη ην θεθάιαην ηεο Μεηεσξνινγίαο 

πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ζρέζεηο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δσήο. 

 

Βξνληή (Thunder) Δίλαη ν ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ απφηνκε 

δηαζηνιή ηνπ αέξα, πνπ απφηνκα ζεξκαίλεηαη, φηαλ δηα κέζνπ απηνχ πεξλά ε 

αζηξαπή. 

 

Βξνρή (Rain) πκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ ζε πδξνζηαγνλίδηα θαη ε 

ζπλέλσζε απηψλ ζε κεγαιχηεξα 

ζηαγνλίδηα πνπ θαηφπηλ πέθηνπλ ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπο. 

Βξνρή αζζελήο (Light Rain) ηαγφλεο χδαηνο κηθξήο πνζφηεηαο αιιά ιίγν 

κεγαιχηεξεο ησλ ςεθάδσλ. 
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Βξνρόκεηξν (Rain gauge) Μεηξά ηα πδαηψδε θαηαθξεκλίζκαηα πγξά ή 

ζηεξεά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Βξνρόκεηξα Απηνγξαθηθά (Rain recorder) Μεηξνχλ ην χςνο ηεο βξνρήο 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε, θαζψο θαη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο βξνρήο. 

 

Γεσζηξνθηθόο άλεκνο (Geostrophic wind) O άλεκνο πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηε δχλακε ηεο πίεζεο θαη ηελ εθηξεπηηθή δχλακε (ή γεσζηξνθηθή 

δχλακε) πνπ νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο. Δίλαη νξηδφληηνο θαη ε 

έληαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε ησλ ηζνβαξψλ. Πάλσ απφ ην 

ζηξψκα ηξηβήο θαη εηδηθφηεξα πάλσ απφ σθεαλνχο ή κεγάιεο ζάιαζζεο ν 

Γεσζηξνθηθφο άλεκνο πιεζηάδεη ην πξαγκαηηθφ. Ο Γεσζηξνθηθφο Άλεκνο φζν 

αλεβαίλνπκε ζηε ηξνπφζθαηξα αληηζηξέθεηαη θαη εληζρχεηαη κέρξη ηελ 

Σξνπφπαπζε. 

 

Γήηλε Αθηηλνβνιία (Terrestrial Radiation) Αθηηλνβνιία κεγάινπ κ.θ. 

(ρακειήο ζπρλφηεηαο), πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

 

Γξακκή Θύειιαο (Linesquall) Μηα εθηεηακέλε γξακκή ε δψλε κήθνπο 150 

ρικ., πνπ κεηαθέξεη φιεο ηηο θαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαηγίδεο θιπ. 

 

Γήηλνο Μαγλεηηζκόο (Terrestrial magnetism) Ζ γε κνηάδεη ζαλ έλαο 

ηεξάζηηνο καγλήηεο. Ζ δηαλνκή ηεο καγλεηηθήο δχλακεο ζηελ επηθάλεηα ηεο 

είλαη πεξίπνπ φπσο κηα νκνηφκνξθε καγλεηηζκέλε ζθαίξα, αιιά κε θιίζε ηνπ 

καγλεηηθνχ άμνλα θαηά 10° ή 12°. 

Γηάξθεηα Ζιηνθάλεηαο (Duration of sunshine) Ο αξηζκφο ησλ σξψλ, 

εκέξαο, κελφο ή έηνπο πνχ o ήιηνο 

ήηαλ ηφζν έληνλνο, ψζηε λα θάςεη εηδηθή ηαηλία απφ ραξηί ρσξηζκέλε ζε ψξεο, 

κέζσ ζπγθέληξσζεο ησλ 

αθηίλσλ κε γπάιηλε ζθαίξα. 

 

Γηαζθνξπηζκόο / Γηαζθεδαζκόο (Diffusion) Σν απνηέιεζκα ηεο δηάρπζεο 

ηνπ θσηφο, φηαλ πξνζπίπηεη 

επάλσ ζηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ηεο αηκφζθαηξαο. 
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Γηαηάξαμε ή Γίλε (Eddy) Ολνκαζίεο πνπ δίλνληαη ζηηο αθαλφληζηεο θηλήζεηο 

ησλ ξεπζηψλ. 

 

Γηαηκεηηθόο άλεκνο (Wind shear) Απφηνκε ηνπηθή θαη ρξνληθή κεηαβνιή 

ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. 

 

Δμώζθαηξα (Exosphere) Δίλαη ε πεξηνρή ηεο αηκφζθαηξαο πνπ βξίζθεηαη 

πάλσ απφ ηε ζεξκφζθαηξα θαη 

επεθηείλεηαη κέρξη ηνπ θνζκηθνχ δηαζηήκαηνο, κε ην νπνίν θαη αλακηγλχεηαη. 

Δπηθάλεηα αζπλέρεηαο / Μεησπηθή επηθάλεηα (Discontinuity Surface) Ζ 

ζπλνξηαθή επηθάλεηα πνπ 

ρσξίδεη δχν κάδεο αέξνο, πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ ππθλφηεηα, ηε 

ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία θαη 

ηνλ άλεκν. 

 

Δηήζηνη άλεκνη (κειηέκηα) (Etesian winds) Παξαηεξνχληαη ζηνπο ζεξκνχο 

κήλεο ηνπ ρξφλνπ ζην Αηγαίν Πέιαγνο θαη γεληθά ηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ. Πλένπλ απφ ΒΑ-ΒΓ ή θαη απφ Γ δηεπζχλζεηο, 

απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ κέρξη ηνπ Ηνπιίνπ κε κηθξή ζπρλφηεηα θαη έληαζε θαη απφ 

ηηο αξρέο Ηνπιίνπ κέρξη ηέινπο Οθησβξίνπ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη 

έληαζε. Απφ ην 2ν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ κέρξη ηα κέζα επηεκβξίνπ έρνπλ 

ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη έληαζε. 

 

Δύξνο ζηνηρείνπ (Amplitude of Element) Ζ δηαθνξά κεηαμχ κεγαιχηεξνπ 

θαη κηθξφηεξνπ αλαγλψζκαηνο ελφο κεηεσξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Θενδόιηρνο (Theodolite) ξγαλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αλεκνβνιήζεσλ, ηεο κέηξεζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ 

ζε ειεχζεξε αηκφζθαηξα. Υξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ χςνπο ηεο βάζεο ησλ λεθψλ 

 

Θεξκίο (Caloric)Μνλάδα ζεξκφηεηαο. Δίλαη ην πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αλπςσζεί έλα γξακκάξην χδαηνο απφ 14,5° ζε 15,5° C. 
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Θεξκνβαζκίδα (Lapse-rate) Ζ ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην χςνο. ε 

κέζεο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο αληηζηνηρεί κε 0,6° ειάηησζε πεξίπνπ, ζε θάζε 

100 κέηξα άλνδν. 

 

Θεξκνγξάθνο (Thermograph) Καηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν. 

 

Θεξκνθξαζία (Temperature) Ο βαζκφο ζέξκαλζεο ή ςχμεο πνπ κεηξήζεθε 

κε έλα ζεξκφκεηξν. Πέθηεη φζν απμάλεη ην χςνο 6,5°C / 1000 κέηξα κέρξη 

ηνπο -56,5° C, ζηα 11000 κέηξα. απφ ηα 11 ρηιηφκεηξα κέρξη ηα 20 ρηιηφκεηξα 

ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή ζηνπο -56,5° C. Απφ ηα 20 ρηιηφκεηξα 

κέρξη ηα 32 ρηιηφκεηξα χςνο ε ζεξκνθξαζία απμάλεη 1°C / 1000 κέηξα 

 

Θεξκόκεηξν (Thermometer) ξγαλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ ζσκάησλ. 

 

Θεξκό κέησπν (Warm Front) Ζ γξακκή ζχλνξν κεηαμχ ζεξκνχ αέξα πνπ 

πξνρσξεί θαη κηαο κάδαο ςπρξνχ αέξα, πάλσ απφ ηελ νπνία ν ζεξκφο αέξαο 

αλπςψλεηαη. 

 

Θεξκόπαπζε (Thermopause) Δίλαη ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμχ 

ζεξκφζθαηξαο θαη εμψζθαηξαο. 

 

Θεξκόζθαηξα (Thermospere) Σν ζηξψκα ηεο αηκφζθαηξαο, ην νπνία αξρίδεη 

απφ ηε Μεζφπαπζε θαη ζην νπνίν ε ζεξκνθξαζία ζπλερψο απμάλεη κέρξη ησλ 

αλσηάησλ νξίσλ ηεο 400-500 ρικ. πεξίπνπ. 

 

Θπειιώδεο Άλεκνο (Gale) Θχειια. Άλεκνο κεγάιεο έληαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ θιίκαθα Μπσθφξ 8 θαη άλσ 

 

Ηνλόζθαηξα (Ionosphere) Ζ πεξηνρή ηεο αηκφζθαηξαο, ε νπνία αξρίδεη 

θπξίσο απφ χςνο ησλ 400-500 ρικ. θαη θζάλεη κέρξη ηα αλψηαηα φξηα ηεο 

αηκφζθαηξαο. Πεξηέρεη ειεθηξηθψο θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα, ηα ηφληα. 
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Ηζαιινβαξείο (Isallobars) Oη γξακκέο πνπ ελψλνπλ ηφπνπο κε ηελ ίδηα 

βαξνκεηξηθή ηάζε. 

 

Ηζνβαξήο (Isobars) Ζ γξακκή ζην ράξηε πνπ ελψλεη ζεκεία ε ζέζεηο, πνπ 

έρνπλ ηελ ίδηα βαξνκεηξηθή πίεζε θαηά ηελ απηή ρξνληθή ζηηγκή θαη 

εθθξάδεηαη ζε ρηιηνβαξίδεο (Millibars). 

 

Ηζόζεξκνο (Isotherm) Ζ γξακκή ζην ράξηε πνπ ελψλεη ζεκεία κε ηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαηά ηελ απηή ρξνληθή ζηηγκή θαη εθθξάδεηαη ζε 

βαζκνχο Κειζίνπ ή Φαξελάηη. 

 

Ηζνϋςείο (Contours) Oη γξακκέο πνπ ζπλδένπλ ζεκεία κε ίζα χςε ζην 

ράξηε, κε θαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα π.ρ. θάζε 60 κέηξα. Σν ζχζηεκα ράξαμεο 

ηέηνησλ γξακκψλ επηιέρζεθε δηφηη ην πξαγκαηηθφ χςνο κηαο ζηαζεξήο ηηκήο 

πίεζεο αιιάδεη απφ κέξα ζε κέξα θαη απφ ηφπν ζε ηφπν. Σα χςε 

θαηαγξάθνληαη ζε πίλαθα γηα ζηαζεξή ηηκή πίεζεο θαη έρνπλ πνηθίιεο ηηκέο. Ζ 

βαζηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ ζηνπο ράξηεο αλψηεξεο 

αηκφζθαηξαο είλαη λα ππνινγηζζνχλ ηα αιεζηλά χςε ζηελ επηζπκεηή πίεζε. 

 

Καζνδηθό Ρεύκα (Downdraught) Ρεχκα αέξα θηλνπκέλνπ πξνο ηα θάησ. 

Καλφλαο BUYS - BALLOT: 

Δίλαη έλαο πξαθηηθφο θαλφλαο πνπ ιέεη φηη: '' ην Βφξεην Ζκηζθαίξην 

παξαηεξεηήο ζηξακκέλνο πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ έρεη ηηο ρακειέο 

πηέζεηο δεμηά θαη ιίγν πίζσ θαη ηηο πςειέο πηέζεηο αξηζηεξά θαη ιίγν κπξνζηά. 

Καλνληθή Αηκόζθαηξα (Standard Atmosphere) Γηεζλψο ζηελ Καλνληθή 

Αηκφζθαηξα δέρνληαη 

ζεξκνθξαζία 15°C, πίεζε 1013,2 ρηιηνβαξίδεο, ζεξκνβαζκίδα 6,5°C αλά 

ρηιηφκεηξν κέρξη ην χςνο ησλ 

11ρικ. απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Πάλσ απφ ην χςνο απηφ ε 

ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη είλαη 

ίζε κε -56,5°C.  
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Καηαβαηηθνί Άλεκνη (Katabatic Winds) Δίλαη νη άλεκνη ζεξκνί θαη μεξνί πνπ 

πλένπλ ζηηο ππήλεκεο πιαγηέο ησλ βνπλψλ θαη έρνπλ ζαλ γεληθή νλνκαζία 

άλεκνη ηχπνπ Foehn. ε θάζε ρψξα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθή νλνκαζία. 

 

Καηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα (Lapse Rate) Δίλαη ν ξπζκφο ειάηησζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο. πκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα ''γ'' θαη 

κεηξηέηαη ζε °C / 1000 m ή °C / 1000/ 

 

Καηαηγίδεο (Thunderstorms) Δίλαη ηα πεξηζζφηεξν εληππσζηαθά θαη βίαηα 

θαηλφκελα ηεο θχζεο. Οθείινληαη ζηνπο ζσξεηηνκειαλίηεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

ησλ θαηαηγίδσλ είλαη νη ξαγδαίεο δηαιείπνπζεο βξνρέο, πνπ ζπλνδεχνληαη 

απφ ραιάδη, βίαηεο ξηπέο αλέκσλ θαη απφ αζηξαπέο θαη βξνληέο. 

 

Καπλνκίριε (Smog) Δίλαη κίγκα αηζάιεο (θαπληέο) θαη νκίριεο. 

 

Κεξαπλόο (Thunderbolt) Βιέπε αζηξαπή 

 

Κιίκα (Climate) Οη κέζεο θαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ γηα κηα 

κεγάιε πεξίνδν 30 εηψλ θαη άλσ ζε έλαλ ηφπν. 

 

Κιηκαηνινγία (Climatology) Ο θιάδνο ηεο Μεηεσξνινγίαο πνπ κειεηά ηα 

θιίκαηα ηνπ πιαλήηε καο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα θαζνξίδνπλ. Κφκβνο 

(Knot) 1 λαπηηθφ κίιη/ψξα 

 

Κνληνξηόο (Dust) Γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζ' φιεο ηηο ιεπηέο πξνζκίμεηο 

πνπ πεξηέρεη ν αέξαο φπσο ε ζθφλε ηνπ εδάθνπο, ε γχξε, ην αιάηη, ηα 

βαθηεξίδηα θ.ιπ. 

 

Κνληνξηνζηξόβηινο (Dustdevil) Αλεκνζηξφβηινο πνπ ζρεκαηίζζεθε ιφγσ 

κεγάισλ αλνδηθψλ θηλήζεσλ πάλσ απφ ακκψδε πεξηνρή θαη κεηαθέξεη πξνο 

ηα πάλσ θνληνξηφ. 
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Κνξεζκόο (Saturation) Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλν φγθν αέξα, πνπ ε 

ρσξεηηθφηεηά ηνπ ζπκπιεξψλεηαη κε πδξαηκνχο, ρσξίο λα κπνξεί λα 

απνξξνθήζεη πεξηζζφηεξνπο. 

 

Κπαλό ρξώκα ηνπ νπξαλνύ (Blue of the sky) Οθείιεηαη ζηε δηάρπζε ησλ 

θπαλψλ αθηίλσλ ηνπ ειηαθνχ θσηφο πνπ πξνζπίπηνπλ επί ησλ κνξίσλ θαη 

ησλ άιισλ ζσκαηηδίσλ ηεο αηκφζθαηξάο. 

 

Κπθιώλαο (Hurricane-Typhoon) Βιέπε Όθεζε 

 

Λαίιαπα (Squall) Ηζρπξφο άλεκνο πνπ πλέεη αηθλίδηα. Γηαξθεί ιίγα ιεπηά θαη 

ζηακαηά ζρεηηθά απφηνκα. 

 

Λίβαο ή Γαξκπήο Άλεκνη λνηηνδπηηθνί ζεξκνί θαη μεξνί 

 

Μηθξό θαινθαηξάθη ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ Δίλαη κηα ζεηξά σξαίσλ θαη δεζηψλ 

εκεξψλ πνπ ζπλήζσο παξαηεξνχληαη ηνλ Οθηψβξε 

 

Μαΐζηξνο ή θίξσλ (Mistral) Άλεκνο Βνξεηνδπηηθφο 

 

Μάηη ζπέιιεο (Eye of Storm) Ζ θεληξηθή ήζπρε πεξηνρή ηξνπηθνχ θπθιψλνο 

 

Μάδα Αέξνο ε Αληηθπθιώλαο (Air Mass or Anticyclone) Έλα ηεξάζηην 

"ζψκα'' ηεο αηκφζθαηξαο εληφο ηεο ηξνπφζθαηξαο πνπ παξνπζηάδεη νξηδφληηα 

νκνηνγέλεηα κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

θαπλνχ αλεβαίλεη θαη' επζείαλ πξνο ηα πάλσ. ηε θιίκαθα Μπσθφξ 

αληηζηνηρεί κε κεδέλ. 

 

Νπρηεξηλά λέθε (Noctilucent Clouds) Παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηηο βφξεηεο 

πεξηνρέο ησλ κέζσλ πιαηψλ θαη 

ησλ δχν εκηζθαηξίσλ, πάληνηε ην θαινθαίξη θαη κεξηθέο θνξέο θαη ζε άιινπο 

κήλεο. Βξίζθνληαη ζε χςνο 80 
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ρικ. πεξίπνπ ή θαίλνληαη θαηά ην ιπθαπγέο θαη ιπθφθσο. Πηζαλφλ λα 

απνηεινχληαη απφ παγνθξπζηάιινπο. 

 

Ξεξή θαηαθόξπθε αδηαβαηηθή ζεξκνβαζκίδα Δίλαη ε ςχμε ρσξίο ηελ 

επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ηζνχηαη κε 1° C γηα θάζε 100 κέηξα αλχςσζεο 

ζε μεξφ αέξα, δειαδή ζε αέξα πνπ δελ είλαη θνξεζκέλνο κε πδξαηκνχο. 

 

Σίξνο (Tiros Satellite) Μηα ζεηξά απφ κεηεσξνινγηθνχο δνξπθφξνπο 

εμνπιηζκέλνπο κε φια ηα κεηεσξνινγηθά φξγαλα. Βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ 

απφ ηε γε. Σν ίδην φλνκα έρνπλ θαη κεξηθά πνπιηά ηνπ θαηξνχ. 

 

Σξακνπληάλα (Tramontana) Άλεκνο β φξεηνο θαη μεξφο. Ολνκαζία ηνπηθή 

πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε Μεζφγεην 

 

Σξνπηθή αέξηα Μάδα (Tropical Air Mass) Θεξκή αέξηα κάδα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηξνπηθέο πεξηνρέο. 

 

Σξνπόπαπζε (Tropopause) Δίλαη ην δηαρσξηζηηθφ φξην κεηαμχ 

ηξνπφζθαηξαο θαη ζηξαηφζθαηξαο. Παξνπζηάδεη θιίζε απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ 

πξνο ηνπο πφινπο. Υσξίδεηαη ζε ηξία θπξίσο κέξε πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ χςνο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν, ρσξίο λα 

εθάπηνληαη. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ ηξνπφπαπζε θπκαίλεηαη απφ -50°C έσο -

80°C. 

 

Σξνπόζθαηξα (Troposphere) Σν θαηψηεξν ζηξψκα ηεο αηκφζθαηξαο πνπ 

επεθηείλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο κέρξη ηελ ηξνπφπαπζε. Έρεη πάρνο 

θαηά κέζν φξν 10 ρικ. ζηνπο πφινπο θαη 20 ρικ. ζηνλ Ηζεκεξηλφ. 

Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ ηξνπφζθαηξα ζπλήζσο ειαηηψλεηαη κε ην χςνο. Δίλαη ην 

ζηξψκα φπνπ ζπκβαίλνπλ φια ηα θαηλφκελα ηνπ θαηξνχ. 

 

Σξνπηθνί Κπθιώλεο (Tropical Cyclones/Typhoons/Hurricanes) Δίλαη 

πεξηνρέο ρακειήο βαξνκεηξηθήο πίεζεο. ην θέληξν ηνπο ππάξρεη πεξηνρή 

ηέιεηαο λελεκίαο πνπ είλαη γλσζηή σο ην κάηη ηνπ θπθιψλα. Οη ηξνπηθνί 

θπθιψλεο είλαη βίαηνη ζπειιψδεηο άλεκνη. Γεκηνπξγνχλ γηγαληηαίεο δίλεο πνπ 
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ζπλνδεχνληαη απφ θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο. ηελ θιίκαθα Μπσθφξ 

αληηζηνηρνχλ ζηε δχλακε 12. 

 

Τγξαζία (Humidity) Σν πνζφ ησλ πδξαηκψλ πνπ ππάξρεη ζηελ αηκφζθαηξα 

νλνκάδνπκε γεληθά πγξαζία. Ο φξνο απηφο ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή 

πγξαζία. 

Τγξό ζεξκόκεηξν (Wet bulb) Δίλαη πδξαξγπξηθφ ζεξκφκεηξν. Σν δνρείν ηνπ 

πδξαξγχξνπ ηνπ ζθεπάδεηαη κε χθαζκα θαζαξφ (κνπζειίλα) θαη δηαβξέρεηαη 

κε θαζαξφ απνζηαγκέλν λεξφ. 

Τγξόκεηξν (Hygrometer) ξγαλν πνπ κεηξά ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα. 

 

Τδξνγξάθνο (Hydrograph) Απηφκαην θαηαγξαθηθφ πγξφκεηξν 

 

Τδαηώδε Καηαθξεκλίζκαηα (Precipitation) Ζ πηψζε απφ ηελ αηκφζθαηξα 

ησλ αφξαησλ πδξαηκψλ απφ νπνηαδήπνηε νξαηή κνξθή λεξνχ, ρηνληνχ, 

ραιαδηνχ θιπ. θαζψο θαη δξφζνπ, πάρλεο, πνπ είλαη ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ 

επί ηνπ εδάθνπο. 

Τδξαηκνί (Water vapor)To λεξφ πνπ πεξηέρεη ε αηκφζθαηξα ζε θαηάζηαζε 

αεξίνπ. Σα πεξηζζφηεξα κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα απφ ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

λεθψλ κέρξη θαη ησλ θαηαηγίδσλ νθείινληαη ζηεζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ πνπ 

απνηακηεχνπλ νη πδξαηκνί. 

 

Τεηόο Ζ κεηαηξνπή ησλ αθαλψλ πδξαηκψλ ζε νξαηνχο ππφ κνξθή βξνρήο, 

ραιαδηνχ, ρηνληνχ θιπ. 

 

Τδξνινγηθόο Κύθινο ή Κύθινο ηνπ Νεξνύ (Water Cycle) Σν ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ κεηαηξέπνπλ ην λεξφ ζηε κνξθή ησλ αφξαησλ πδξαηκψλ 

θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ λεξνχ ζηε γε. 

 

Τπεξθνξεζκόο (Super Saturation) Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ ππάξρνπλ ζηνλ 

αέξα ππξήλεο ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ. Σφηε ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 100%. 
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Ύθεζε Βαξνκεηξηθή (Depression) Ζ πεξηνρή ηεο αηκφζθαηξαο κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο πξνο 

απηή πεξηνρέο ηεο αηκφζθαηξαο. 

 

Ύςνο βάζεσο λεθώλ (Cloud ceiling) Δίλαη ην Όςνο πνπ έρεη ην ζηξψκα 

ησλ λεθψλ πνπ θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ νπξαλφ. 

 

Υάξηεο Πξόγλσζεο (Forecasting Map) Υάξηεο πνπ θαηαζθεπάζζεθε απφ 

κεηεσξνιφγν θαη δείρλεη ηελ αλακελφκελε θαηξηθή θαηάζηαζε. 

 

Υηιηνβαξίδα (millibar) Μνλάδα πίεζεο πνπ ηζνδπλακεί πξνο ηελ πίεζε 

ζηήιεο πδξαξγχξνπ χςνπο 750,1 mm θαη ζεξκνθξαζία 0°C θαη ζε πιάηνο 

45°. 

 

Φεθάδεο (Drizzle) Μηθξέο ζηαγφλεο βξνρήο κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 0,5 

mm. 

 

Φπρξόκεηξν (Hygrometer) Μηα κνξθή πγξνκέηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε κέηξεζε ηεο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο ηνπ αέξα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηεινχλ ηα θαηλφκελα ησλ 

θαηνιηζζήζεσλ, ππξθαγηψλ θαη πιεκκχξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη αηηίεο απηψλ, 

ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηα ελ ιφγσ θαηλφκελα δεκηνπξγνχλ. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εξγαζία είλαη ε μερσξηζηή αλάιπζε ηνπ 

θάζε ζέκαηνο ζε θάζε θεθάιαην. 

ε θάζε θεθάιαην αλαπηχζζεηαη εληαία δνκή, ε νπνία ζπληίζεηαη απφ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, ηνλ έιεγρν ησλ αηηίσλ θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ. ην ηέινο θάζε 

θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαηαιήγνπλ ζηηο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο 

ησλ δεκηψλ πνπ πεξηθιείνληαη ζε ηερληθά έξγα. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Purpose of this study are the effects of landslides, fires and floods in particular 

causes, the actions of prevention and treatment, as well as the problems 

these phenomena pose The methodology to work is the separate analysis of 

each topic in each chapter. In each chapter, a single structure, which consists 

of the definition of the phenomenon, the characteristics of an audit of the 

causes and consequences and how to tackle it. At the end of each chapter 

cite specific examples from Greece. The conclusions of the work leading to 

methods of repairing damage in enclosed structures.  

 

 


