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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣτα απόνερα του «Μπάλλου»

Realnewswww.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

στροφής καταγράφηκαν στο Νησί των Φαι-
άκων, το οποίο κόπηκε στα δύο. Οι έντονες 
βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαι-
νόμενα, κατολισθήσεις, διακοπές κυκλοφορί-
ας στο οδικό δίκτυο και ακυρώσεις πτήσεων 
στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας». Ο 
όγκος του νερού και η χαμηλή ορατότητα πα-
ρέσυραν Ι.Χ. αυτοκίνητο που έπεσε σε τάφρο 
στην περιοχή Τρία Γεφύρια, έξω από την πόλη, 
χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν οι επιβάτες 
του. Κατέρρευσε, επίσης, τμήμα τοιχίου που 
περικλείει τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλο-
γο, στην καρδιά της πόλης, χωρίς ευτυχώς να 
σημειωθούν τραυματισμοί, καθώς το γήπεδο 
ήταν άδειο. Η Κεφαλονιά ήταν ένα ακόμα νη-
σί που δοκιμάστηκε από τη σφοδρή κακοκαι-
ρία. Με τη γέφυρα του Πόρου εκτός λειτουρ-
γίας, η περιοχή κόπηκε στα δύο, επιβεβαιώ-
νοντας τους αρχικούς φόβους των κατοίκων. 
Το ποτάμι κατέβασε νερό και η διέλευση από 
την ακτή γινόταν συνεχώς όλο και πιο δύσκο-
λη για τους κατοίκους, οι οποίοι κλείστηκαν 
στα σπίτια τους. 

Στη Θεσσαλονίκη, στιγμές αγωνίας έζησαν 
οι δεκαπέντε επιβάτες λεωφορείου, όταν τμή-
μα του οδοστρώματος στην οδό Εθνικής Αντι-
στάσεως στην Καλαμαριά υποχώρησε, με απο-
τέλεσμα να πέσει μέσα το όχημα στο οποίο 
επέβαιναν. Σύμφωνα με τον οδηγό, ο οποί-
ος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μόλις πέρα-

σε τον φωτεινό σηματοδότη με χαμηλή ταχύ-
τητα, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και μετά το 
λεωφορείο έπεσε στο ρήγμα που δημιουργή-
θηκε στο οδόστρωμα. 

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν από τη 
σφοδρή κακοκαιρία στα Μεσοχώρια Ευβοίας. 
Ο επαρχιακός δρόμος στο μέτωπο προς την πα-
ραλία Λιμνιώνα κόπηκε στα δύο, ενώ δεκάδες 
σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Στύρων. 
Στην περιοχή Τσακαίοι, στη νότια Εύβοια, με-
ταφέρθηκαν τρία άτομα σε ασφαλές σημείο, 
εξαιτίας των καιρικών φαινομένων που εκδη-
λώθηκαν στην περιοχή. 

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η 
Ηλεία. Σε πολλές περιοχές του νομού, κυρίως 
από τον Κάμπο μέχρι και την Αμαλιάδα, σημει-
ώθηκαν πολλά προβλήματα εξαιτίας των ισχυ-
ρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. 

Σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν, ενώ ζώα 
δεν μπόρεσαν να προστατευτούν από τους 
τεράστιους όγκους νερού και, δυστυχώς, πνί-
γηκαν. 

Αμέτρητα προβλήματα
Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας «Μπάλλος», αφήνο-
ντας πίσω του αμέτρητα προβλήματα και επιβεβαιώνοντας την 
αναγκαιότητα έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Πλημμυρι-
σμένοι δρόμοι, διακοπές κυκλοφορίας, εγκλωβισμοί ανθρώπων, 
περιοχές «κομμένες» στα δύο, σχολεία και πανεπιστήμια που με-
τατράπηκαν σε… υδάτινες πολιτείες, χιλιάδες κλήσεις στην Πυρο-
σβεστική για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων ήταν η εικόνα 
από την επέλαση του νέου κύματος κακοκαιρίας. Τραγικός ήταν 
ο επίλογος και στην επιχείρηση ανεύρεσης ενός 69χρονου βο-
σκού στην Εύβοια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από το ελικό-
πτερο της Πυροσβεστικής, το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο άτυ-
χος άνδρας είχε καλέσει σε βοήθεια, λόγω των καιρικών φαινο-
μένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, την Πυροσβεστική βλέ-
ποντας ότι παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Από την πρώ-
τη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού με 15 πυρο-
σβέστες και πέντε οχήματα. Οι ισχυρές καταιγίδες από την κα-
κοκαιρία «Μπάλλος» στην Αττική και ιδιαίτερα στην Αθήνα εί-
χαν ως αποτέλεσμα την καταγραφή πολύ υψηλών ποσοτήτων 
νερού λόγω βροχόπτωσης σε κάποιες περιοχές, προκαλώντας 
πληθώρα προβλημάτων.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους σταθ-
μούς Πατησίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr 
(147 χιλιοστά), Αμπελοκήπων (145 χιλιοστά), Περιστερίου (139 
χιλιοστά) και Υμηττού-Δάφνης (130). Ενα χιλιοστό ύψους βρο-
χής αντιστοιχεί σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα. Επί παραδείγ-
ματι, στην περιοχή των Πατησίων από το πρωί -οπότε και ξεκί-
νησαν οι βροχοπτώσεις- έως το απόγευμα της Πέμπτης έπεσαν 
147 τόνοι νερού ανά στρέμμα! Οι περιοχές στην Αττική που κά-
ηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού δέχθηκαν 

μικρότερους όγκους νερού, με εξαίρεση την περιοχή του Τατο-
ΐου όπου έπεσαν 101 χιλιοστά βροχής. Την ίδια στιγμή, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του δικτύου των αυτόματων μετεωρολογι-
κών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, 
τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την αρχή του εικοσιτετραώρου 
έως το πρωί της Παρασκευής καταγράφηκαν σε Αμαλιάδα (104 
χιλιοστά), Αιτωλικό και Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας (54), 
Παλαιοχώρα Χανίων (53), Κριεζά Ευβοίας (52), Βατοπέδι Αθω 
(49), Λευκάδα (48) και Πύργο Ηλείας (47 χιλιοστά).

Καταστροφές
Τα δόντια της έδειξε η κακοκαιρία «Μπάλλος» στην Ιθάκη, προ-
καλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε επιφυλακή τις το-
πικές Αρχές, προκειμένου με παρεμβάσεις να προλάβουν τα χει-
ρότερα. Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε το νησί μετέτρεψε 
τους κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πλημ-
μύρισαν κατοικίες, μαγαζιά και αυτοκίνητα. Ενδεικτικό της κατά-
στασης είναι πως τα συνεργεία του δήμου Ιθάκης χρειάστηκε να 
σπάσουν τα τοιχία που προστατεύουν την παράκτια περιοχή από 
τα υψηλά κύματα, ώστε να διοχετευθούν τα νερά στη θάλασσα. 

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τέθηκε η Κέρκυρα λόγω της 
έντονης κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εικόνες βιβλικής κατα-

κας και κάνει ειδική αναφορά στα γεωγραφι-
κά χαρακτηριστικά της Ελλάδας που ευνοούν 
τις ξαφνικές πλημμύρες. «Στο σημείο αυτό πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι το φυσικό-γεωγραφι-
κό υπόβαθρο της χώρας μας είναι τέτοιο, που 
διευκολύνει τις ξαφνικές πλημμύρες μετά από 
έντονες και μεγάλες βροχοπτώσεις. Διαφέρου-
με πολύ από την κεντρική Ευρώπη, όπου βλέ-
πουμε ποτάμια να ξεχειλίζουν. Αυτό το φαινό-
μενο στη χώρα μας παρουσιάζεται μόνο στην 
περίπτωση του Εβρου». 

Παράλληλα, ο Ευθ. Λέκκας εκτιμά ότι τα επό-
μενα χρόνια τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πο-
λύ πιο έντονα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής 
και υπογραμμίζει ότι ο μελλοντικός σχεδιασμός 
για την αντιπλημμυρική θωράκιση του τόπου 
θα πρέπει να επανεξεταστεί. «Δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή παίζει καθορι-
στικό ρόλο σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. 
Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιή-
σει το μέγεθος της κλιματικής αλλαγής. Είμα-
στε σε νέα φάση, σε φάση κλιματικής κρίσης, 
χρειάζονται νέες δομές», λέει χαρακτηριστικά. 

Στοχευμένες δράσεις
Οι εικόνες καταστροφής που σημειώθηκαν 
στην πυρόπληκτη Εύβοια εξηγούν με τον κα-
λύτερο τρόπο ότι κάθε περιοχή απαιτεί ξεχω-
ριστές και στοχευμένες δράσεις. «Στην Εύβοια 
και στις υπόλοιπες περιοχές που κατέκαψε η 

φωτιά χρειάζονταν στοχευμένες και καινοτόμες 
παρεμβάσεις, ωστόσο υλοποιήθηκε μια ολιστι-
κή κατάσταση που προέβλεπε παρεμβάσεις σε 
όλη την περιοχή. Χρειάζονται διαφορετικά έρ-
γα σε κάθε περιοχή. Εργα καινοτόμα σε επιλεγ-
μένα σημεία με παρεμβάσεις κατά μήκος της 
κοίτης. Σε συγκεκριμένες θέσεις, εκεί όπου το 
δυναμικό διάβρωσης, η βροχή και η μορφο-
λογία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
αυτών των πλημμυρικών φαινομένων», σημει-
ώνει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και προσθέτει ότι 
οι περιοχές που υπέστησαν τις πυρκαγιές έχουν 
να αντιμετωπίσουν έντονες πλημμύρες, φαινό-
μενα διάβρωσης και κατολισθήσεις. 

«Οι ολιστικές παρεμβάσεις είναι σωστές σε 
βάθος χρόνου, για το μέλλον, αλλά δεν επαρ-
κούν τώρα που ο κίνδυνος πλημμυρών είναι 
ορατός. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα γενι-
κότερο σχεδιασμό, ο οποίος είναι καλός, αλλά 
πρέπει να κάνουμε και έναν ειδικό σχεδιασμό 
κατά μήκος συγκεκριμένων περιοχών», κατα-
λήγει ο Ευθ. Λέκκας. 
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διέξοδος
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