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Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου διοργανώνει συμμετοχικό 
εργαστήριο με τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Δυτικής Λέσβου για τις αιτίες, τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση των 
πλημμυρών της Καλλονής 

     

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 τους υπαλλήλους του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στο κεντρικό Δημαρχείο της Καλλονής την Δευτέρα 17 
Φεβρουαρίου 2020, στην οποία έλαβαν μέρος 20 συμμετέχοντες από τις 
υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών και 



 
 

 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες παρευρέθηκαν και δύο 
Αντιδήμαρχοι καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 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 των διοικητικών υπηρεσιών στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους. 
Αναλυτικότερα με τη χρήση διαδραστικών ερευνητικών εργαλείων 
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 αλλά και να 
σχεδιάσουν με τη χρήση χάρτη, προτεινόμενες θέσεις για τα έργα αυτά. 

 

Οι υπάλληλοι του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε πρώτη φάση φάνηκε να 
εστιάζουν σε τεχνικές λύσεις σκληρών μέτρων, όπως διεύρυνση της κοίτης 
εντός του οικισμού, εκτροπή παραποτάμων σε γειτονικό ποτάμι και 
κατασκευή φράγματος σε ανάντη θέση, τα οποία όμως, όπως φάνηκε να 



 
 

 

αντιλαμβάνονται, απαιτούν εκτεταμένη διερεύνηση ως προς την δυνατότητα 
υλοποίησής τους στις παρούσες συνθήκες. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του 
εργαστηρίου έδειξαν να συμφωνούν με αρκετά από τα ήπια μέτρα και μικρά 
έργα ορεινής υδρονομίας που πρότεινε η ομάδα του ERMIS-F. Ιδιαίτερα, 
συζητήθηκαν διάφορα διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με την 
απαλλοτρίωση εκτάσεων, οι οποίες δεν καλλιεργούνται εντατικά για την 
δημιουργία πλημμυρισμένων αγροτικών πεδίων και η κατασκευή μικρών 
φραγμάτων σε στρατηγικές θέσεις στις ανάντη ορεινές εκτάσεις. Τέλος ένα 
σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι, σύμφωνα με 
μαρτυρίες των συμμετεχόντων, η εισχώρηση μεγάλων ποσοτήτων 
θαλασσινού νερού στις περιοχές εκβολής όταν επικρατεί νότιος άνεμος, 
αποτρέποντας έτσι την εκφόρτωση μεγάλου όγκου απορροής προς τη 
θάλασσα. Σε αυτή την κατεύθυνση μία σημαντική λύση που πρότειναν οι 
συμμετέχοντες είναι η εκτόνωση του ρέματος μέσω αποστραγγιστικών 
καναλιών κατάντη του οικισμού.  

Επόμενες δράσεις θα ακολουθήσουν με άλλες ομάδες ενδιαφέροντος 
(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. 

 

 


