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Η Κλιματική Αλλαγή δεν είναι τελικά fake news. Είναι παρούσα παντού, 

σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η σφοδρότητα και η έκταση των 

καιρικών φαινομένων, που  έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, με τις 

συνεχόμενες βροχοπτώσεις με σημαντικές ποσότητες νερού στο έδαφος 

(ξεπέρασαν και τα 1000 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές), και τους πολύ 

δυνατούς (έως θυελλώδεις) ανέμους προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στις 

υποδομές των ΠΕ Χανίων & Ρεθύμνης, μαζί με ανυπολόγιστες καταστροφές 

στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αγροτικές κατασκευές και τις υποδομές του 

πρωτογενή τομέα, με κορύφωση του δράματος την απώλεια της ζωής πέντε 

συνανθρώπων μας. 

Τα καιρικά φαινόμενα ήταν σίγουρα μεγάλα σε ένταση και διάρκεια, οι 

ποσότητες των νερών που έπεσαν τεράστιες, αλλά και οι μεγάλες 

καταστροφές των βασικών υποδομών των περιοχών (γέφυρες, επαρχιακοί 

δρόμοι, κατολισθήσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο)  ανέδειξαν τη 

διαχρονική παθογένεια της κατασκευής των δημόσιων έργων μαζί με τις 

αλόγιστες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση. Σημαντικές κακοτεχνίες και 

ανεπάρκειες σε δημόσια έργα, η ελλιπής συντήρηση τους και οι πάσης φύσεως 

αυθαίρετες παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον (μπάζωμα 

ρεμάτων και ποταμών, την επέμβαση αλλαγής στη ροή του νερού σε αυτούς, 

τον ελλιπή ή ανύπαρκτο καθαρισμό της κοίτης και των παρόχθιων περιοχών, 

τις πάσης φύσεως αυθαίρετες κατασκευές στις ποτάμιες περιοχές, τη μη 

στήριξη με κατάλληλο τρόπο των πρανών δίπλα στο οδικό δίκτυο κά) ήρθαν 

στο φως. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι ολέθριες συνέπειες της απουσίας 
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επιστημόνων όπως  οι γεωλόγοι ή οι δασολόγοι στο σχεδιασμό και κατασκευή 

των έργων υποδομής. 

Η αποκατάσταση των ζημιών είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί η 

διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των έργων υποδομής στη χώρα μας. Η 

κλιματική αλλαγή έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, και τέτοιου μεγέθους 

καιρικά φαινόμενα, θα επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο 

μέλλον. Για τον λόγο αυτό στις μεσοπρόθεσμες και στις μακροπρόθεσμες 

παρεμβάσεις   πρέπει να μπει η λογική της πρόληψης.  

Ο κλάδος των Γεωτεχνικών και ειδικά των Γεωλόγων συνδέεται άρρηκτα με 

τον τομέα της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης των 

συνεπειών. 

Ήδη από το 2016 η χώρα μας έχει σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή και εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος των  Γεωλόγων, διότι μιλάμε και για 

πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς, πυρκαγιές κλπ. Η συμβολή των 

Γεωλόγων στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, που επιτέλους μετά 

από πολλά χρόνια εκδόθηκαν, όπως και στα διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών 

Απορροής που αναθεωρήθηκαν το 2017 είναι καθοριστική και το ΓΕΩΤΕΕ είναι 

εδώ για να επαγρυπνεί όταν αυτό ξεχνιέται.  

 

Η πρόληψη και η ανάσχεση των προβλημάτων εκεί που 
σχηματίζονται και όχι εκεί που εκτονώνονται πρέπει να είναι ο κύριος 
στόχος. 
 
 

Γι' αυτό είναι αναγκαίο, ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των ζημιών και των 

πληγέντων: 

• η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου  θεσμικού πλαισίου  για την 

κατασκευή και συντήρηση των υποδομών, 

• να υπάρξει συνεργασία των επιστημονικών κλάδων για την σωστή 

αποκατάσταση των έργων. Δεν νοείται πλέον μεγάλο τεχνικό έργο να 

μη συνοδεύεται από γεωλογικές και υδρολογικές μελέτες  και 

• να συζητηθεί ξανά ο αναπτυξιακός προγραμματισμός κάποιων 

περιοχών, σε συνδυασμό με τα απαραίτητα έργα, ώστε να μπορέσουν 

οι παραγωγοί να διατηρήσουν τις καλλιέργειες και το αγροτικό τους 

εισόδημα.  

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Παράρτημα Κρήτης με τους 

επιστημονικούς του κλάδους θα συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην 

παραπάνω διαδικασία, καθώς και στην προστασία του πρωτογενούς τομέα 

(φυτική, ζωική παραγωγή) και του φυσικού περιβάλλοντος, ως 



θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, συγκαλώντας άμεσα, έκτακτη ΓΣ 

αντιπροσώπων για ανταλλαγή απόψεων και συνδρομή στο πεδίο της γνώσης.  

Επίσης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Παράρτημα Κρήτης, είναι στη 

διάθεση όλων των φορέων για επιστημονική υποστήριξη και καλεί να 

ευαισθητοποιηθούν όλοι - κρατικοί και μη φορείς – με στόχο τη 

γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλή επαναφορά στην 

κανονικότητα με παράλληλες ενέργειες πρόληψης. 
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