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Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με 
τον αγροτικό συνεταιρισμό Καλλονής για τις πλημμύρες 

 

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 
ERMIS– F "Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες", 
του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020” υλοποίησε 
συμμετοχικό εργαστήριο με τα μέλη συνεταιρισμών  αγροτών και 
κτηνοτρόφων Καλλονής. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο 
χώρο του καφέ Dream στο κέντρο της Καλλονής, στην οποία έλαβαν μέρος 9 
συμμετέχοντες που σχετίζονται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και 



 
 

 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Καλλονής. Η συζήτηση 
πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση μελών της ομάδας του ERMIS-F από 
τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή 
μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διεξαγωγή της με χρήση ειδικών 
εργαλείων έρευνας. 

Στη δράση αυτή οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την κατανόηση των συνιστωσών που οδηγούν σε πλημμύρες 
και συζήτησαν για τις αιτίες και επιπτώσεις των πλημμυρών αλλά και για το 
ρόλο της φυσικής βλάστησης, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην 
αντιμετώπισή τους. Αναλυτικότερα με τη χρήση διαδραστικών ερευνητικών 
εργαλείων (focus group discussion, Problem/Solution Trees) αναγνωρίστηκε η 
πολυπλοκότητα των επιμέρους ζητημάτων που τελικά κατανοήθηκαν και 
κατηγοριοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες. Τέλος, παρουσιάστηκαν ως 
αντιπλημμυρικά μέτρα κάποιες λύσεις βασισμένες στη φύση και έργα ορεινής 
υδρονομίας, που προτείνονται από την ομάδα για την ευρύτερη λεκάνη της 
Καλλονής, τις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν μέσω της 
συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων. 

Στόχος των συμμετοχικών δράσεων είναι η αποτύπωση της γνώμης των 
ομάδων ενδιαφέροντος (stakeholders), καθώς αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων. Τα 
μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού, παρά την αρχική επιφυλακτικότητα και 
τη μικρή συμμετοχή, τελικά εξέφρασαν με άνεση την γνώμη τους ενώ ήταν 
ιδιαίτερα διαφωτιστικοί σχετικά με τα προβλήματα και τις αιτίες που 
οδήγησαν σε ιστορικές πλημμύρες στην περιοχή. Αξιοσημείωτη ήταν η 
μαρτυρία ενός συμμετέχοντα που έγραψε στην ομάδα τα εξής: 

“…Σωστά αναφέρεται στα Καλλονιάτικα (Τ. 148/2012 Σ16 Στήλη 2) ότι 
αποφασίζουν για εμάς, άλλοι, που δεν γνωρίζουν ούτε την ιστορία…Είναι 
απαραίτητο να ακούσουν όμως και την άποψη κάποιου γηγενούς...Βεβαίως, 
δεν είμαστε ούτε επαΐοντες, ούτε επιστήμονες στο γνωστικό πεδίο, ούτε 
παράγοντες, είμαστε όμως κάτοικοι, έχουμε περιουσιακά στοιχεία στην 
περιοχή και επί πλέον ‘κάτι’ κατέχουμε από την ιστορία του τόπου...” 



 
 

 

Επόμενες δράσεις θα ακολουθήσουν με άλλες ομάδες ενδιαφέροντος 
(Δημοτικοί Υπάλληλοι, Εκπαιδευτικοί, Μηχανικοί) αλλά και με μεικτές ομάδες 
διαφορετικών ειδικοτήτων που καλούνται να αλληλεπιδράσουν με στόχο την 
εξαγωγή ασφαλών και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων . 

Οι συμμετοχικές δράσεις διοργανώνονται από την Πράξη  "Διαδικτυακή 
Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες" ERMIS-F του 
Προγράμματος INTERREG V-A 2014-2020. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη 
συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου, του Πολυτεχνείου της Κρήτης, του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, του 
Δήμου Χανίων και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντος. 

 

 


