
 

 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 



Τα Κύρια Αίτια Των Πυρκαγιών 

  Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν στις μέρες μας ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα για τις Μεσογειακές κυρίως χώρες λόγο των πυκνών 
δασικών περιοχών που τις απαρτίζουν. Από τις διαπιστωμένες αιτίες 
πυρκαγιάς 8/10 οφείλονται στην ανθρώπινη απροσεξία και αδιαφορία. 
Περισσότερες αιτίες είναι:   

•  Η καύση των βοσκοτόπων 
• Οι κεραυνοί 
• Οι βολές του στρατού 
• Τα βραχυκυκλώματα στα καλώδια της Δ.Ε.Η.  
• Η καύση της καλαμιάς 
• Τα  πεταμένα τσιγάρα 
• Η ξηρασία 
• Τα σπασμένα γυαλιά ή τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται 

πεταμένα στο δάσος και δημιουργούν ανάφλεξη έπειτα από την 
συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένη κατεύθυνση 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

• 508 μ.Χ. το Παρίσι γίνεται παρανάλωμα του πυρός 
με την τεράστια αυτή πυρκαγιά να αφήνει πίσω της 
νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές 

• 1666 μ.Χ. μεγάλη πυρκαγιά στο Λονδίνο που 
κατέκαψε το ιστορικό κέντρο της πόλης (το οποίο 
περιβαλλόταν από τα τείχη της ρωμαϊκής εποχής) 
και τον παλιό καθεδρικό ναό του Άγιου Παύλου 

• 1731 μ.Χ. μια από της σημαντικότερες πυρκαγιές της 
Κωνσταντινούπολης με μεγάλες απώλειες για τους 
κατοίκους και την Πόλη  



ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
1983-2008 

• 38.085 πυρκαγιές σε διάστημα 25 χρόνων!  

• 19% των πυρκαγιών στην Πελοπόννησο 
(μεγαλύτερο ποσοστό) 

• 7% των πυρκαγιών στην Θεσσαλία (μικρότερο 
ποσοστό) 

 



ΟΙ ΠΙΟ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

• Νομός Κεφαλληνίας (2.105 πυρκαγιές) 

• Νομός Ηλείας (2.109 πυρκαγιές) 

• Νομός Ιωαννίνων (2.105 πυρκαγιές) 

• Οι πυρκαγιές των τριών αυτών νομών αποτελούν το 
17% των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα! 



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣ 
ΒΑΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

• Τα νερά από τις βροχές δεν συγκρατούνται από τα 
δέντρα 

• Το χώμα δεν καταφέρνει να απορροφήσει όλο το 
νερό που έρχεται ορμητικά από τα βουνά 

• Κατολισθήσεις που προέρχονται από μετακίνηση 
βράχων εξαιτίας της ορμητικότητας του νερού 



ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ   

 
• Κατολισθήσεις είναι η βαρυτική κίνηση μάζας βράχου, 

χώματος ή επιχώματος (μπάζα) που βρίσκεται υπό κλίση, η 
οποία μπορεί να συμβεί σε παράκτιες και χερσαίες 
περιοχές. Η εμφάνιση ή επανεργοποίηση τους ελέγχεται 
από μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται  

• με γεωλογικές ιδιότητες του υποβάθρου  
• Τη μορφολογία της περιοχής  
• Τη σεισμική δραστηριότητα  
• Τις κλιματολογικές συνθήκες  
• Τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

 



 
 
 

• Οι κατολισθήσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην 
Ελλάδα, κυρίως στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας, 
όπου το μορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία των ψηλών βουνών με απότομες πλαγιές που 
δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη τεκτονική 
δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις αποσαθρωτικές 
διαδικασίες.  

• Οι γεωλογικοί σχηματισμοί των περιοχών αυτών είναι 
εξαιρετικά κατακερματισμένοι λόγω της έντονης 
παραμόρφωσης και συνήθως καλύπτονται από ένα παχύ 
μανδύα αποσάθρωσης λόγω των κλιματικών συνθηκών 

     Οι περισσότερες κατολισθήσεις οφείλονται σε 
επανεργοποίηση των παλαιότερων, ενώ πολλές από αυτές 
προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα 
 
 



 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  

 

• Ξαφνική συγκέντρωση νερών σε περιοχές με τα χαμηλότερα μορφολογικά 
σημεία, όπου η παροχετευτική ικανότητα των ρεμάτων ή φυσικών 
αποδεκτών είναι μικρή 
 

• Οι πλημμύρες έχουν μια αυξητική τάση στις οικιστικές περιοχές απ΄ ότι 
παλαιότερα όταν τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν κυρίως σε πεδινές 
περιοχές.  

• Οι αιτίες που τα πλημμυρικά γεγονότα αυξάνονται στις οικιστικές 
περιοχές είναι :  

• ο δραστικός περιορισμός της κοίτης των ρεμάτων λόγω ανεξέλεγκτης 
δόμησης και ρίψης απορριμμάτων  

• η καταστροφή των δασών από πυρκαγιές και αποψίλωση  
• η μείωση της κατείσδυσης και η αύξηση της επιφανειακής απορροής 

λόγω κάλυψης της επιφάνειας από την αστικοποίηση  
• Ανύπαρκτα ή άστοχα αντιπλημμυρικά έργα ή παρεμβάσεις που 

αδυνατίζουν τη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων. 
 



Τυφώνες •  
 



Τυφώνας 

• Τροπικός κυκλώνας (tropical cyclone) ή τυφώνας (typhoon ή στον Βόρειο 
Ατλαντικό hurricane), ονομάζεται στην Μετεωρολογία ένα σύστημα θύελλας με 
μία κλειστή περιστροφική (κυκλωνική) κυκλοφορία γύρω από ένα ήρεμο κέντρο 
χαμηλής βαρομετρικής πίεσης, γνωστό ως μάτι του τυφώνα (eye of the 
hurricane). Το όνομα υπογραμμίζει την προέλευσή τους στην τροπική ζώνη και την 
κυκλωνική φύση τους. 
Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται πάνω από θερμούς ωκεανούς ή μεγάλες 
θάλασσες υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά ποτέ πάνω από στεριές και όταν 
φτάνουν σε ψυχρότερα νερά ή στεριά, διαλύονται. Παράγουν βαριές καταιγίδες 
και εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους και αποτελούν τους μεγαλύτερους 
μετεωρολογικούς κινδύνους των ναυτιλλομένων στις τροπικές θάλασσες, καθώς 
και των πληθυσμών των παράκτιων περιοχών που πλήττονται από αυτά. 
Στους μετεωρολογικούς χάρτες οι τροπικοί κυκλώνες παριστάνονται με κλειστές 
ισοβαρείς καμπύλες, όπως και οι σπανιότεροι εξωτροπικοί κυκλώνες (που 
δημιουργούνται εκτός τροπικής ζώνης) και που γενικότερα λέγονται υφέσεις, 
αλλά με εντονότερες βαροβαθμίδες. Γενικά οι τροπικοί κυκλώνες θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν ως τεράστιοι σίφωνες ή ανεμοστρόβιλοι, με ανοδική 
συνιστώσα. 



Παράγοντες που είναι αναγκαίοι για 
την δημιουργία τυφώνων: 

• 1. Θερμοκρασίες νερού τουλάχιστον 26,5 °C (79,7 °F) 
που φτάνουν σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων 
2. Ταχεία ψύξη με το ύψος 
3. Έντονη υγρασία 
4. Σχετική ήρεμη ατμόσφαιρα 



Ξηρασία 
 

• Η ξηρασία είναι μια φυσιολογική, 
επαναλαμβανόμενη ιδιότητα του κλίματος και 
εμφανίζεται σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Η ξηρασία 
είναι συνέπεια της φυσικής μείωσης του ποσοστού 
κατακρήμνισης που λαμβάνει χώρα σε μια 
εκτεταμένη περίοδο του χρόνου, συνήθως σε μία 
εποχή ή περισσότερο, παρόλα αυτά συχνά 
συμβάλουν και άλλοι κλιματικοί παράγοντες (όπως 
οι υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και χαμηλή 
σχετική υγρασία) και επιδεινώνουν τη σοβαρότητα 
του φαινομένου. 
 



Συνέπειες της Ξηρασίας 

• • Μείωση της ανάπτυξης της καλλιέργειας 
• υποβάθμιση του τοπίου 
• Θύελλες σκόνης, όταν η ξηρασία χτυπήσει μια περιοχή που πάσχει από απερήμωση και 
διάβρωση 
• Λιμός λόγω της έλλειψης νερού για άρδευση 
• Επιπτώσεις στους οικότοπους επηρεάζοντας τόσο τη χερσαία όσο και την υδρόβια ζωή 
• Υποσιτισμός, αφυδάτωση και ασθένειες που οφείλονται σ’ αυτά 
• Μαζικές μεταναστεύσεις, που προκύπτουν σε εσωτερικό εκτοπισμό των πληθυσμών και 
των διεθνών προσφύγων 
• Μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται σε ανεπαρκή διαθέσιμο 
ψυκτικό μέσο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και μειωμένη ροή νερού 
μέσω των υδροηλεκτρικών φραγμάτων 
• Έλλειψη νερού για τους βιομηχανικούς χρήστες 
• Κοινωνική αναταραχή • Πόλεμοι για τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του 
νερού και των τροφίμων 
• Πρόκληση πυρκαγιών 
• Απώλεια των υδατικών οικοσυστημάτων 
• Απώλεια των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

 
 



Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα; 

• Σύσταση μιας τοπικής επιτροπής για την ξηρασία με τη συμμετοχή 
τοπικών επιστημόνων και των υπευθύνων που λαμβάνουν 
αποφάσεις. Έτσι, η ανάμειξη της επιστήμης και της πολιτικής 
μπορεί να σχεδιάσει και να δράσει από κοινού. 
Προετοιμασία ενός τοπικού σχεδίου ετοιμότητας για τη ξηρασία, 
το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί με τη συμμετοχή των τοπικών 
φορέων. Να μην ετοιμαστούν σχέδια και να ανακοινωθούν 
ενέργειες που δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. 
Να επιλέγονται ανθεκτικά στην ξηρασία και στην υψηλή 
θερμοκρασία 
Κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους με αυτά τα φυτά, ιδιαίτερα 
στους μεγάλους δημόσιους χώρους και ενθάρρυνση των κατοίκων 
να χρησιμοποιούν ανθεκτικά μη-υδροφόρα φυτά στους κήπους 
τους. 
Μείωση των απωλειών νερού – ενθάρρυνση της χρήσης συσκευών 
εξοικονόμησης νερού στα σπίτια και στη γεωργία 


