
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

 -Η ππεξβνιηθή βξνρόπησζε. 28
 -Η ειιεηπήο πξόιεςε-θαζαξηζκόο  ηνπ πνηακνύ. 106
 -Τα αθαζάξηζηα θξεάηηα. 33
 -Η έιιεηςε έξγσλ πξνζηαζίαο όπσο θξάγκα, εθηξνπή. 25
 -Τν κηθξό βάζνο πνηακνύ. 45

Λίγα λόγια για την Έρευνα

1. Ποιέσ θεωρείτε οτι είναι οι αιτίεσ που προκάλεςαν την πλημμφρα τησ Καλλονήσ;
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-Το μικρό βάθοσ ποταμοφ.

-Η ζλλειψη ζργων προςταςίασ όπωσ 
φράγμα, εκτροπή.
-Τα ακαθάριςτα φρεάτια.

-Η ελλειπήσ πρόληψη-καθαριςμόσ  
του ποταμοφ.
-Η υπερβολική βροχόπτωςη.

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με αφορμή την πλημμύρα του περασμένου Δεκέμβρη, από την υπερχείλιση 

του χειμάρρου  Αχυρώνα. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες  στην Καλλονή αποτελούν περιοδικό φαινόμενο που 

επαναλαμβάνεται κάθε 5 - 6 χρόνια,  καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης λύσεων στο  πρόβλημα αυτό 

που, δυστυχώς, είναι βέβαιο πως θα επαναληφθεί.

Οι μαθητές του Τομέα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής, με την 

καθοδήγηση του καθηγητή τους  Αριστοτέλη Μαβίδη στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνητικές Εργασίες 

αποφάσισαν να διερευνήσουν τις απόψεις των κατοίκων  με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Οι προτεινόμενες 

απαντήσεις προέκυψαν ως επιλογές απο  τις συζητήσεις που γίνονται γύρω απο το θέμα απο τοους αρμόδιους 

φορείς και έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο  Τύπο.

Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 158  κατοίκων με τυχαία δειγματοληψία και τους ζητήθηκε να απαντήσουν στις 4 

ερωτήσεις γραπτώς. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα, με την ελπίδα να βοηθήσουν στην αναζήτηση λύσης στο 

Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ θαηνίθσλ γηα ην πιεκκπξηθό πξόβιεκα ηεο Καιινλήο.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

 -Τν "άλνηγκα ηνπ πνηακνύ" 138
 -Η θαηαζθεπή θξάγκαηνο 14
 -Η εθηξνπή ηνπ Αρπξώλα ζηνλ Τζηθληά 21
 -Τν θαζάξηζκα ηνπ πνηακνύ 102
 -Σπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ 50
 -Άιιν 3

 -Bειηίσζε ηεο "ηνπξηζηηθήο εηθόλαο" ηεο Καιινλήο 60
 -Aπνκάθξπλζε ηνπ ελδερόκελνπ πιεκκύξαο 136
 -Kαιύηεξνο θιηκαηηζκόο ηεο πόιεο 36
 -Bειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο ηεο πόιεο 79
 -Aλάπηπμε πνηάκηνπ νηθνζπζηήκαηνο εληόο ηεο πόιεο 60
 -Άιιν: 3

2. Ποιά θεωρείτε την πιο αποτελεςματική λφςη για το πρόβλημα;

3. Ποιά θεωρείτε οτι είναι τα πλεονεκτήματα από το άνοιγμα - ξεςκέπαςμα του Αχερϊνα;
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-Το "άνοιγμα του ποταμοφ"

-Η καταςκευή φράγματοσ

-Η εκτροπή του Αχυρϊνα ςτον Τςικνιά

-Το καθάριςμα του ποταμοφ

-Συνδυαςμόσ των παραπάνω

-Άλλο

Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ θαηνίθσλ γηα ην πιεκκπξηθό πξόβιεκα ηεο Καιινλήο.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

 -Μπξσδηέο απν αζηηθά ιύκαηα 26
 -Ελδερόκελν λα γίλεη ρώξνο ζπγθέληξσζεο ζθνππηδηώλ 30
 -Κνπλνύπηα θαη άιια έληνκα 26
 -Μείσζε ηνπ όγθνπ απηνθηλήησλ ζην εζσηεξηθό ηεο πόιεο 17
 -Πξνβιήκαηα απν ηελ έιιεηςε ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ όπσο 

πεξηθεξεηαθόο,πάξθηλγθ,πεδνδξόκηα 54
 -Άιιν  5

ab

4. Γράψτε τα μειονεκτήματα του ανοίγματοσ του ποταμοφ Αχυρϊνα τησ Καλλονήσ
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-Bελτίωςη τησ "τουριςτικήσ εικόνασ" τησ Καλλονήσ

-Aπομάκρυνςη του ενδεχόμενου πλημμφρασ

-Kαλφτεροσ κλιματιςμόσ τησ πόλησ

-Bελτίωςη τησ προςπελαςιμότητασ τησ πόλησ

-Aνάπτυξη ποτάμιου οικοςυςτήματοσ εντόσ τησ …

-Άλλο:
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-Μυρωδιζσ απο αςτικά λφματα

-Ενδεχόμενο να γίνει χϊροσ ςυγκζντρωςησ …

-Κουνοφπια και άλλα ζντομα

-Μείωςη του όγκου αυτοκινήτων ςτο εςωτερικό τησ …

-Προβλήματα απο την ζλλειψη ςυμπληρωματικϊν …

-Άλλο
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Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ θαηνίθσλ γηα ην πιεκκπξηθό πξόβιεκα ηεο Καιινλήο.


