ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη πιo συχνή φυσική
καταστροφή, μετά τις δασικές πυρκαγιές.
Πλημμύρα συμβαίνει λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων και
ισχυρών καταιγίδων, από το ανέβασμα της στάθμης των
ποταμών ή από το λιώσιμο χιονιού. Συμβαίνει επίσης από
υποχώρηση φραγμάτων και στην περίπτωση αυτή οι συνέπειες
είναι πολύ μεγάλες.
Η πλημμύρα από φυσικά αίτια είτε παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη
είτε ανήκει στην κατηγορία της ξαφνικής πλημμύρας, που είναι
και το πιο συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Στον Ελληνικό
χώρο οι πλημμύρες οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές, που
συνοδεύουν τη διέλευση υφέσεων.
Η ξαφνική πλημμύρα είναι το αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών
διαταραχών, που συνοδεύονται από ραγδαίες βροχοπτώσεις, με
μεγάλα ποσά βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι
ξαφνικές πλημμύρες προκαλούνται από καταιγίδες που
κινούνται αργά ή κινούνται πάνω από την ίδια περιοχή. Στη
ζώνη των τροπικών προκαλούνται επίσης από τυφώνες ή
τροπικούς κυκλώνες. Πολλοί παράγοντες συνηγορούν σε μία
ξαφνική πλημμύρα, όπως: η ένταση της βροχής και η διάρκεια
της, η τοπογραφία, οι συνθήκες του εδάφους, η φυτοκάλυψη, η
καταστροφή των δασών καθώς και η αστικοποίηση.
Οι ξαφνικές πλημμύρες εμφανίζονται σε μικρό χρονικό
διάστημα λίγων ωρών ή λιγότερο και έχουν σαν αποτέλεσμα
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ταχεία ύψωση νερού, το οποίο στο πέρασμα του μπορεί να
προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε κατασκευές, όπως κτίρια,
γέφυρες κλπ, να παρασύρει αυτοκίνητα, να ξεριζώσει δέντρα
κ.α. Οι πλημμύρες, που έχουν σαν αίτιο τις βροχοπτώσεις,
μπορεί να προκαλέσουν καταστροφικές κατολισθήσεις εδαφών
(λασποροές-mud slides). Τα περισσότερα θύματα εξαιτίας
πλημμυρών προέρχονται από τις ξαφνικές πλημμύρες.
Ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα
είναι η παράκτια πλημμύρα, η οποία εμφανίζεται στις παράκτιες
περιοχές λόγω του κυματισμού της θάλασσας ή μιας μεγάλης
λίμνης. Ο κυματισμός προκαλείται συνήθως από τους ισχυρούς
ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ σπάνια μπορεί να
εμφανιστούν και θαλάσσια κύματα βαρύτητας (Tsunami).
Διαδίδονται στην επιφάνεια της θάλασσας με ταχύτητα η οποία
εξαρτάται από το πάχος του νερού της θάλασσας και είναι της
τάξης των 200m/sec. Κατά την διάδοσή τους μεταφέρουν
σημαντικές ποσότητες νερού από τον χώρο γένεσης τους σε
άλλους χώρους. Τα μεγαλύτερα θαλάσσια κύματα βαρύτητας
προκαλούν σημαντικές καταστροφές και γίνονται αισθητά σε
πολύ μεγάλες αποστάσεις.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε
προβλήματα με πλημμύρες .
 Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι
φραγμένα και υδρορροές λειτουργούν κανονικά.
 Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
 Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους
χώρους.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Αν είστε μέσα σε κτίριο
 Εγκαταλείψετε υπόγειούς χώρους και μετακινηθείτε σε
ασφαλές υψηλό σημείο.
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
 Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο.
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 Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
 Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί
καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει
 Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί
κατολισθήσεις.
- Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα,
περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ
- Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν
παρασύρει μαζί τους απορρίμματα αντικείμενα και
νεκρά ζώα.
 Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
 Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί
κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
 Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σα κινδυνεύει από
πτώση βράχων.
Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε
περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.
 Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
 Αποφύγετε νερά που ρέουν.
 Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει
σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.
 Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά.
 Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές
από εγκαταστάσεις.
 Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΖΗΜΙΩΝ

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης
 Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν
υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων.
 Βεβαιωθείτε από τις αρχές ότι η περιοχή που βρίσκεται το
σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας είναι πλέον ασφαλής και
κατόπιν επιστρέψτε σε αυτήν ειδικά αν έχει προηγηθεί
εκκένωση.
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 Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα
και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ηλεκτρικό
ρεύμα.
 Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης στο
δίκτυο ύδρευσης.
Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει
 Φορέστε κλειστά παπούτσια ώστε να αποφύγετε
τραυματισμούς από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος
που κρύβουν τα νερά.
 Εξετάστε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα
παράθυρα.
 Εξετάστε τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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