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Πρόλογος για το Β΄ μέρος του «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» 

Το Β’ μέρος του «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» περιλαμβάνει τις επιπλέον 

εργασίες του συνεργατικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Αυτές οι εργασίες είτε προγραμματίστηκαν από την αρχή, όπως η πρόταση «Μια 

εκπαιδευτική προσέγγιση για τις Πλημμύρες μέσα από τη Συστημική του Παρατηρητή» ή 

προέκυψαν μέσα από τις ανάγκες του έργου και άλλες δημιουργικές εμπνεύσεις των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Σ’ αυτές συγκαταλέγονται η έρευνα για τις «Απόψεις μαθητών/τριών Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού και 

Α΄, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου για τις φυσικές καταστροφές», το εγχειρίδιο για τις «Μορφές και πλημμυρική 

συμπεριφορά των ρεμάτων», η Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για 

Τις Πλημμύρες» και ο σχετικός Οδηγός της Έκθεσης. 

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα σε εργασίες που πρόκειται να 

υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το θέμα που διαπραγματεύεται. Θεωρούμε, όμως, ότι 

είναι ιδανικότερο να συνδυαστεί με τις δραστηριότητες του Α΄ μέρους, καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις οι εργασίες αυτού του βιβλίου είναι συνοδευτικό υλικό, που βοηθά και 

«συμπληρώνει» την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.  

Οι επιπλέον εργασίες, όπως και όλο το συνεργατικό εκπαιδευτικό υλικό, αντιπροσωπεύουν 

την κατάθεση ψυχής και διάθεσης των εκπαιδευτικών, που μέσα από πολλές ώρες δουλειάς 

θέλησαν να δώσουν ερεθίσματα για γνώση και δράση που αφορούν το ολοένα και πιο επίκαιρο 

θέμα των πλημμυρών στη σχολική κοινότητα. Οι δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού «βάδισαν»

σε αχαρτογράφητα νερά και σηματοδότησαν έναν ενδιαφέροντα δρόμο για την εκπαίδευση για τις 

πλημμύρες που σκοπό έχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια του αυριανού πολίτη από τις φυσικές 

καταστροφές. 

Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου 
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 Ποιες είναι οι πρώτες πέντε λέξεις που έρχονται στο νου σου όταν ακούς τον όρο «φυσική 

καταστροφή»  

 Δώσε έναν δικό σου ορισμό στον όρο «φυσική καταστροφή» 

 Τι από τα ακόλουθα μπορεί να δημιουργήσει φυσική καταστροφή κατά την άποψή σου; - 

Ακολουθούσε σειρά φαινομένων για καθεμιά από τις οποίες ζητούνταν η άποψη 

 Σε ποιες από τις ακόλουθες αιτίες πιστεύεις πως οφείλονται οι μεγαλύτερες φυσικές 

καταστροφές; - Ακολουθούσε σειρά αιτιών για καθεμιά από τις οποίες ζητούνταν η άποψη 

 Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες πιστεύεις πως πρέπει να ακολουθήσουν οι άνθρωποι 

προκειμένου να αποφύγουν τις φυσικές καταστροφές; - Ακολουθούσε σειρά ενεργειών για 

καθεμιά από τις οποίες ζητούνταν η άποψη 

Στις δύο πρώτες ερωτήσεις που ήταν ανοιχτές, τα παιδιά έπρεπε να διατυπώσουν τη σκέψη τους.

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Βασίλειος Κωτούλας 

Οργανωτικός Συντονιστής

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας

vaskotoulas@sch.gr  

Η ανάγκη της καταγραφής 

Η διδασκαλία σε θέματα που αφορούν φυσικά φαινόμενα είναι καλό να εκκινεί από τις βασικές 

θεωρήσεις που οι μαθητές/μαθήτριες έχουν για το θέμα προκειμένου να γίνεται προσπάθεια να 

ανατάσσεται η αρχική γνώση εφόσον δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.  

Το ερωτηματολόγιο 

Προκειμένου να αποκτήσουμε μια κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική εικόνα των απόψεων που 

έχουν οι μαθητές/μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου και των τάξεων 

του Γυμνασίου για τα φαινόμενα που θεωρούνται φυσική καταστροφή, τις αιτίες που τα προκαλούν 

και τις ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να τις αποφύγουμε. Με αυτόν τον σκοπό 

δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο μετά από συνεργασία μεταξύ μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μουζακίου και Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, που 

αποτελούνταν από 5 ερωτήματα: 

Στις τρεις επόμενες ερωτήσεις έπρεπε να δηλωθεί ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας σε πεντάβαθμη 

κλίμακα. Τα φαινόμενα, οι αιτίες και οι ενέργειες που αναφέρθηκαν στο ερωτηματολόγιο είχαν

καταγραφεί σε συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε εκ του σύνεγγυς συνθήκες σε διάφορα 

τμήματα  τάξεων  σχολικών  μονάδων  στη  Θεσσαλία,  στα  οποία  είχε  αναπτυχθεί  συζήτηση.  Στις

βασικές  οδηγίες  που  δόθηκαν  ήταν  πως  η  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  δεν  πρόκειται  να

Καταγραφή απόψεων μαθητών/τριών Ε΄ &  ΣΤ΄ Δημοτικού και
Α΄, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου για τις φυσικές καταστροφές
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επιστρέψει βαθμολογία και πως όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές. Ως παράδειγμα για τη 

βαθμολογία στην πεντάβαθμη κλίμακα δόθηκε η φράση «Μου αρέσει το παγωτό σοκολάτα». 

Στοιχεία έρευνας 

Στην καταγραφή αυτή συμμετείχαν 388 μαθητές/τριες Δημοτικού και 123 μαθητές/τριες 

Γυμνασίου που φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας. Δεν ζητήθηκε να δηλωθεί το φύλο 

παρά μόνο η τάξη φοίτησης. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε σε εκ του σύνεγγυς 

συνθήκες, δηλαδή με χαρτί και μολύβι. 

Αποτελέσματα 

Στα πρώτα ερωτήματα οι μαθητές/τριες έγραφαν ελεύθερα και τα αποτελέσματα στηρίχθηκαν 

στις καταγραφές και την κωδικοποίηση των αναρτήσεών τους. Στις τρεις επόμενες ερωτήσεις, οι 

επιλογές των μαθητών/τριών αντιστοιχίστηκαν με τους αριθμούς 1-5. Οι μέσες επιλογές που 

κυμαίνονταν μεταξύ 1-2 μεταφράστηκε ως διαφωνία, ενώ αυτές που κυμαίνονταν μεταξύ 4-5 ως 

συμφωνία. Οι μέσες επιλογές που ήταν κοντά στο 3 (±0,1) μεταφράστηκαν ως ασαφής άποψη.

Ακολουθούν αναλυτικά οι απαντήσεις που δόθηκαν σε καθεμιά από τις ερωτήσεις. 

1. Ποιες είναι οι πρώτες πέντε λέξεις που έρχονται στο νου σου όταν ακούς τον όρο «φυσική 

καταστροφή» 

Στο Δημοτικό καταγράφηκαν 134 διαφορετικές λέξεις ενώ στο Γυμνάσιο 31 διαφορετικές λέξεις, 

οι συχνότερες εκ των οποίων αποδόθηκαν στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Σε γενικές γραμμές οι 

πρώτες 10 λέξεις σε συχνότητα φαίνεται πως είναι οι ίδιες και στις δύο ομάδες μαθητών/τριών. 

Καθώς τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από άσχετες μεταξύ τους σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε 

όλες τις Π.Ε. της Θεσσαλίας συμπεραίνουμε πως από την ηλικία των 11 ετών έως το Γυμνάσιο η 

φυσική καταστροφή εκφράζεται κυρίως με τις λέξεις: σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, τσουνάμι, 

τυφώνας, ηφαίστειο, κατολίσθηση, θύελλα, φωτιά, ανεμοστρόβιλος, ξηρασία, καύσωνας. 

Το γεγονός πως στο Γυμνάσιο καταγράφηκε μικρότερος αριθμός λέξεων σε σχέση προς αυτόν 

που καταγράφηκε στο Δημοτικό εκτιμάται πως οφείλεται στη διαμόρφωση των γνώσεων που 

πραγματοποιείται στη μεγαλύτερη εκπαιδευτική βαθμίδα σε συνδυασμό πάντα με τη γνωστική 

ωρίμανση των παιδιών. Η διδασκαλία πάνω στα φυσικά φαινόμενα που εμπλέκει τα παιδιά στην 

επεξεργασία σχετικών πληροφοριών φαίνεται πως συντελεί σε αυτή την εξέλιξη. Αυτά είναι άλλωστε 

τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις δύο ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

7



  

 

 

Δημοτικό (συχνότητα καταγραφής) Γυμνάσιο (συχνότητα καταγραφής) 

Σεισμός 302 Σεισμός 89 

Πλημμύρα 283 Πλημμύρα 82 

Πυρκαγιά 188 Πυρκαγιά 55 

Τσουνάμι 119 Τυφώνας 41 

Τυφώνας 119 Ηφαίστειο 32 

Ηφαίστειο 92 Τσουνάμι 30 

Κατολίσθηση 72 Θύελλα 23 

Θύελλα 71 Ξηρασία 18 

Φωτιά 63 Κατολίσθηση 16 

Ανεμοστρόβιλος 60 Φωτιά 13 

Ξηρασία 26 Καύσωνας 10 

Χαλάζι 23 Θάνατος 8 

Καταιγίδα 20 Παγωνιά 8 

Κατακλυσμός 17 Τρικυμία 6 

Τρικυμία 17 Αρρώστιες 5 

Καταστροφή 15 Καταιγίδα 5 

Πίνακας 1. Οι λέξεις που κατατέθηκαν από τις/τους μαθήτριες/μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου 

πώς περιγράφουν τον όρο «φυσική καταστροφή» με τη συχνότητα. 

 

 

2. Δώσε έναν δικό σου ορισμό στον όρο «φυσική καταστροφή» 

 

Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχουσες/οντες στην έρευνα κλήθηκαν να ορίσουν τη φυσική 

καταστροφή. Οι ορισμοί που διατυπώθηκαν από μαθήτριες/θητές και των δύο βαθμίδων έδειξαν 

πως δεν έχει διαμορφωθεί ενιαία στάση απέναντι στον όρο. Οι ορισμοί κωδικοποιήθηκαν και 

διακρίθηκαν σε τρεις ομάδες, αυτούς που εστίασαν αποκλειστικά α) στη φύση είτε σε επίπεδο 

πρόκλησης είτε σε επίπεδο αποτελεσμάτων, β) στην πρόκληση των φαινομένων από τον άνθρωπο

και γ) στην επίδραση των φαινομένων στον άνθρωπο και τις δημιουργίες του. Οι περισσότεροι 

ορισμοί που κατατέθηκαν ταξινομήθηκαν στην τρίτη κατηγορία που αφορά στην επίδραση των 

φαινομένων στον άνθρωπο και τις δημιουργίες του αναδεικνύοντας ουσιαστικά τον αντίκτυπο από 

τις αρνητικές εμπειρίες που είχαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανού. Στον Πίνακα 2, που 

ακολουθεί, αποδίδονται ενδεικτικά ορισμοί ανά ομάδα, ο αριθμός που αναφέρεται στην παρένθεση 

αντιστοιχεί στο ερωτηματολόγιο που καταγράφηκε. 
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Ορισμοί που εστίασαν αποκλειστικά…

… στη φύση είτε σε 

επίπεδο 

πρόκλησης είτε σε 

επίπεδο 

αποτελεσμάτων 

· Φυσική καταστροφή είναι αυτό που δεν είναι καλό για τη φύση και το 

περιβάλλον (153) 

· Είναι έντονα φαινόμενα που εμφανίζονται στη φύση και συνήθως 

ξαφνικά (54) 

· Σπάσιμο ζωτικής αλυσίδας, δηλαδή να εξαλειφθεί ένα είδος ζώου από τη 

γη (460) 

· Φυσική καταστροφή ορίζουμε το αποτέλεσμα ενός ακραίου φυσικού 

φαινομένου (277) 

… στην πρόκληση

των φαινομένων 

από τον άνθρωπο 

 

· Φυσική καταστροφή είναι να μη βάζουμε φωτιά, να μη σκοτώνουμε τα 

ζώα και να μη χαλάμε το δάσος, δηλαδή να μην κόβουμε τα δέντρα για 

να φτιάξουμε εργοστάσια (155) 

· Φυσική καταστροφή είναι η καταστροφή των δασών, των ποταμών και 

γενικά της φύσης (215) 

· Καταστροφή της φύσης, ο άνθρωπος καταστρέφει το περιβάλλον και με 

τις καταστροφές του ανθρώπου γίνονται πλημμύρες, πυρκαγιές, 

ξηρασίες, παγωνιά, αρρώστιες κ.λπ. (222) 

· Όταν η φύση αντιδρά στα πράγματα που έχουμε κάνει εμείς, δηλαδή, 

εκδίκηση της φύσης στους ανθρώπους (285)  

· Η καταστροφή που προέρχεται από τη φύση. Το περιβάλλον μολύνεται, 

εκδικείται. Φυσική καταστροφή είναι και το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

όταν η θερμοκρασία αυξάνεται (219) 

… στην επίδραση 

των φαινομένων 

στον άνθρωπο και 

τις δημιουργίες 

του 

 

· … είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα και 

εύκολα όπως π.χ. πυρκαγιά, βροχή, τυφώνας (230) 

· … είναι η καταστροφή από φυσικά φαινόμενα (237) 

· … είναι ένας φυσικός κίνδυνος που έχει συνέπειες στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες (244) 

· Κίνδυνος: είναι ένα καταστροφικό γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμούς, ζημιές και απώλειες ζωής (249) 

· Είναι η καταστροφή που στην ουσία για αυτήν ευθύνεται η μητέρα φύση 

(257) 

· Με τον όρο φυσική καταστροφή εννοούμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

τα οποία είναι ικανά να καταστρέψουν ολόκληρη πολιτεία (297) 

· … λέμε ένα έντονο καιρικό ή φυσικό φαινόμενο τόσο έντονο που 

προκαλεί μεγάλες ζημιές σε μια περιοχή (13) 

· Η καταστροφή της φύσης από διάφορους παράγοντες (65) 

· Φυσική καταστροφή παράδειγμα είναι οι κατολισθήσεις που 

καταστρέφουν τις κατοικίες μας, η ξηρασία που καταστρέφει τα χωράφια 

των αγροτών και η τρικυμία της θάλασσας που πλημμυρίζει τα σπίτια 

μέχρι και να πνιγούν πολλοί άνθρωποι (84) 

Πίνακας 2. Ορισμοί που αφορούν στις φυσικές καταστροφές και κατατέθηκαν από τις/τους 

μαθήτριες/μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Η ποικιλία των ορισμών που κατατέθηκαν αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης διδασκαλίας πάνω 

στα θέματα αυτά ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις ή/και να ολοκληρωθεί μια ημιτελής υπάρχουσα 

γνώση. 

 

3. Τι από τα ακόλουθα μπορεί να δημιουργήσει φυσική καταστροφή κατά την άποψή σου; 

 

Στην ερώτηση αυτή προτάθηκαν δεκαέξι φαινόμενα / συνθήκες που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν φυσική καταστροφή και ζητήθηκε να τα βαθμολογήσουν σε πεντάβαθμη κλίμακα, 

επιλογές που εκτιμήθηκαν όπως ήδη αναφέρθηκε ως διαφωνία (1-2), συμφωνία (4-5) και ως μη 

ξεκάθαρη άποψη (3). Με άλλη διατύπωση, οι μέσες επιλογές πάνω από το 3,1 εκτιμήθηκε ως 

συμφωνία, οι μέσες επιλογές γύρω από το 3 εκτιμήθηκε πως δείχνει πως δεν έχουν άποψη και, τέλος 

οι μέσες επιλογές που είναι χαμηλότερα από το 3 εκτιμήθηκε ως ασυμφωνία. Στον Πίνακα 3, που 

ακολουθεί, αποδίδονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις για καθεμιά από τις ομάδες 

συμμετεχόντων. Οι μέσες επιλογές ταξινομήθηκαν ως προς τον βαθμό αποδοχής των μαθητών/τριών 

Δημοτικού.  

Η σύγκριση μεταξύ των μέσων επιλογών για καθεμιά από τις αιτίες μεταξύ των μαθητών/τριών 

των δύο βαθμίδων ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές για αρκετές από τις αιτίες. Όπου δεν 

καταγράφηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων εκτιμήθηκε πως δεν 

αντανακλούν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές δεν 

καταγράφηκαν στον καύσωνα, την παγωνιά, το χιόνι και το ποτάμι. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης 

αναδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει διδασκαλία πάνω στις αιτίες της φυσικής καταστροφής 

διακρίνοντας φυσικά τις καταστάσεις  στις οποίες συμβαίνουν. 

 

 

 Δημοτικό Γυμνάσιο  

 Μέση 

Επιλογή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 

Επιλογή 

Τυπική 

Απόκλιση 

t-test 

Πλημμύρα 4.33 1.22 3.83 1.45 3.292 (p=0.001)* 

Σεισμός 4.27 1.24 3.86 1.45 2.709 (p=0.007)* 

Τυφώνας 4.22 1.29 3.79 1.46 2.747 (p=0.007)* 

Πυρκαγιά 4.17 1.34 3.79 1.51 2.380 (p=0.018)* 

Θύελλα 4.05 1.33 3.42 1.53 3.945 (p=0.001)* 

Ηφαίστειο 4.12 1.42 3.86 1.49 1.952 (p=0.053)* 

Κατολίσθηση 3.91 1.41 3.20 1.48 4.488 (p=0.001)* 

Τρικυμία 3.44 1.55 2.98 1.55 2.717 (p=0.007)* 

Ξηρασία 3.39 1.60 2.66 1.46 4.529 (p=0.001)* 

Αρρώστιες 3.07 1.76 2.55 1.65 2.879 (p=0.004)* 

Καύσωνας 2.99 1.56 2.73 1.52 1.580 (p=0.116) 

Παγωνιά 3.02 1.59 2.77 1.35 1.606 (p=0.110) 

Βροχή 2.87 1.67 2.31 1.44 3.456 (p=0.001)* 

Χιόνι 2.74 1.58 2.52 1.49 1.354 (p=0.178) 
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Ποτάμι 2.67 1.61 2.57 1.60 0.552 (p=0.582) 

Ήλιος 1.17 2.710 (p=0.007)* 

Πίνακας 3. Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και τιμές t (σύγκριση) για τις αιτίες φυσικών καταστροφών ανά 

βαθμίδα φοίτησης. Όπου σημειώνεται * οι διαφορές είναι στατιστικώς σημαντικές. 

 

 

4. Σε ποιες από τις ακόλουθες αιτίες πιστεύεις πως οφείλονται οι μεγαλύτερες φυσικές 

καταστροφές;  

 

 

Και στην ερώτηση αυτή προτάθηκαν δεκαέξι αιτίες και ζητήθηκε να δηλώσουν για καθεμιά τον 

βαθμό συμφωνίας τους. Οι αιτίες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες επιλογές από τα παιδιά είναι 

αντίστοιχες και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Τις δύο υψηλότερες μέσες τιμές στα παιδιά του Δημοτικού 

συγκέντρωσαν τα εργοστάσια και ο πόλεμος, ενώ στην ομάδα του Γυμνασίου οι δύο αιτίες 

καταγράφηκαν με διαφορετική σειρά. Οι άλλες αιτίες που καταγράφηκαν είναι ο άνθρωπος, τα 

αυτοκίνητα, τα ποτάμια. Στον Πίνακα 4, που ακολουθεί, αποδίδονται οι μέσες τιμές, οι τυπικές 

αποκλίσεις και οι τιμές που δείχνουν τη σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων στις δύο βαθμίδες.  

Οι διαφορές που καταγράφηκαν εκτιμούμε πως αντανακλούν τις θεωρήσεις όπως αυτές 

διαμορφώνονται από την αύξηση των εμπειριών των παιδιών, καθώς και από το βαθύτερο επίπεδο 

διδασκαλίας και σκέψης. Πίσω, δηλαδή από τις αναφορές ως πιθανές αιτίες είναι πολύ πιθανό να 

υπάρχουν θεωρήσεις και εμπειρίες που υπαγορεύουν την απάντηση. 

 

 Δημοτικό Γυμνάσιο  

 Μέση 

Επιλογή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 

Επιλογή 

Τυπική 

Απόκλιση 

t-test 

Πόλεμος 4.03 1.48 3.50 1.71 2.904 (p=0.004)* 

Εργοστάσια 3.95 1.43 3.44 1.56 3.099 (p=0.002)* 

Άνθρωπος 3.79 1.56 3.50 1.64 2.747 (p=0.007)* 

Αυτοκίνητα 3.52 1.60 3.11 1.53 2.439 (p=0.016)* 

Άνεμος 3.43 1.53 2.84 1.51 3.537 (p=0.001)* 

Ποτάμια 3.34 1.60 3.03 1.49 1.889 (p=0.060) 

Θάλασσες 3.20 1.65 2.91 1.57 1.714 (p=0.088) 

Αέρας 2.87 1.63 2.56 1.56 1.780 (p=0.077) 

Βουνά 2.57 1.61 2.21 1.39 2.211 (p=0.028)* 

Ήλιος 2.33 1.61 1.87 1.22 3.196 (p=0.002)* 

Φαγητό 2.28 1.64 2.01 1.46 1.639 (p=0.103) 

Δέντρα 2.27 1.60 2.10 1.53 0.977 (p=0.330) 

Ουρανός 2.19 1.60 1.71 1.19 3.429 (p=0.001)* 

Διάστημα 2.09 1.48 1.69 1.18 2.877 (p=0.004)* 

Άγρια ζώα 1.84 1.34 1.46 1.00 3.196 (p=0.002)* 

Φεγγάρι 1.81 1.60 1.60 1.12 1.610 (p=0.109) 

Πίνακας 4. Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και τιμές t (σύγκριση) για πιθανά αίτια φυσικών καταστροφών 

ανά βαθμίδα φοίτησης. Όπου σημειώνεται * οι διαφορές είναι στατιστικώς σημαντικές. 

 

2.14 1.52 1.77 
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Πρέπει να σημειωθεί πως καμιά από τις προτεινόμενες επιλογές δεν συγκέντρωσε βαθμολογία 

κοντά στο μέγιστο. Την ίδια στιγμή λίγο περισσότερες, οι μισές σχεδόν, συγκέντρωσαν βαθμολογία 

χαμηλότερη του μέσου - διαφωνία δηλαδή - τόσο από τα παιδιά του Δημοτικού όσο και από αυτά 

του Γυμνασίου.  

 

5. Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες πιστεύεις πως πρέπει να ακολουθήσουν οι άνθρωποι 

προκειμένου να αποφύγουν τις φυσικές καταστροφές; 

 

Η τελευταία ερώτηση πρότεινε κάποιες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να 

αποφευχθούν οι φυσικές καταστροφές. Οι περισσότερες από αυτές στηρίχθηκαν σε απόψεις 

μαθητών/τριών του Δημοτικού και κατατέθηκαν σε συζήτηση που είχαμε πριν την έρευνα. Το θέμα 

της συζήτησης αφορούσε στις φυσικές καταστροφές και τα παιδιά κατέθεσαν άποψη με βάση κυρίως 

τις εμπειρίες τους. Εστιάζοντας στα αποτελέσματα της καταγραφής θα δούμε πως τα παιδιά 

πιστεύουν πως προκειμένου να αποφύγει ο άνθρωπος τις φυσικές καταστροφές πρέπει να 

σταματήσει την οικοδόμηση στα δάση, να περιορίσει τον αριθμό των αυτοκινήτων και τις πτήσεις 

των αεροπλάνων. Αυτές είναι οι πιθανές λύσεις που συγκέντρωσαν μέση επιλογή λίγο πάνω από το 

3 και μέχρι το 4. Όλες οι υπόλοιπες πιθανές αιτίες δεν είναι αποδεκτές δείχνοντας πως υπάρχει 

άποψη για τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για να αποφύγουμε καταστροφές. Στον Πίνακα 

5, που ακολουθεί, αποδίδονται οι μέσες επιλογές, οι τυπικές αποκλίσεις και οι δείκτες ελέγχου της 

στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς. 

 

 Δημοτικό Γυμνάσιο  

 Μέση 

Επιλογή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 

Επιλογή 

Τυπική 

Απόκλιση 

t-test 

Να σταματήσει η οικοδόμηση 

στα δάση 
3.96 1.49 3.26 1.65 3.939 (p=0.001)* 

Να περιορίσει τον αριθμό των 

αυτοκινήτων 
3.76 1.56 3.08 1.59 3.480 (p=0.001)* 

Να περιορίσει τις πτήσεις των 

αεροπλάνων 
3.33 1.63 2.72 1.59 3.873 (p=0.001)* 

Να φτιάξει φράχτες στις 

θάλασσες 
2.66 1.67 2.73 1.62 0.392 (p=0.696) 

Να ισιώσει τα βουνά 1.99 1.39 1.72 1.26 1.867 (p=0.064) 
Να ξεράνει τα ποτάμια 1.84 1.33 1.95 1.45 0.747 (p=0.456) 
Να κόψει τα δέντρα 1.78 1.34 1.90 1.52 0.715 (p=0.476) 
Να σκοτώσει τα άγρια ζώα 1.71 1.26 1.58 1.24 0.955 (p=0.341) 

Πίνακας 5. Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και τιμές t (σύγκριση) για πιθανές ενέργειες που πρέπει να 

αναληφθούν για να αποφευχθούν φυσικές καταστροφές ανά βαθμίδα φοίτησης. 

Όπου σημειώνεται * οι διαφορές είναι στατιστικώς σημαντικές. 
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Στατιστικώς σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν μεταξύ των τριών κύριων αιτιών χωρίς όμως 

να τροποποιείται και η σειρά της επιλογής τους. Οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στην επίδραση 

της σκέψης των παιδιών από τις αρνητικές εμπειρίες που είχαν και τις εικόνες από όσα έζησαν. Σε 

κάθε περίπτωση θα χαρακτηρίσουμε τις επιλογές τους πως ακολουθούν τη λογική της πληροφορίας 

που παρουσιάζεται στα μαθήματα του σχολείου και στην πληροφορία που διακινείται στα ΜΜΕ. 

Συμπεράσματα 

Διακρίνουμε τα συμπεράσματα σε δύο επίπεδα, αυτό των βασικών θεωρήσεων που 

αναδείχθηκαν από τα παιδιά στην καταγραφή και αυτό των εκπαιδευτικών συνεπειών. 

Σε ό,τι αφορά στις βασικές θεωρήσεις: 

 Οι απαντήσεις αναδεικνύουν πως στις ηλικίες αυτές δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα του τι είναι 

οι φυσικές καταστροφές και, φυσικά, πώς μπορούν να εκδηλωθούν. 

 Οι εμπειρίες των παιδιών διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις θεωρήσεις τους για το τι είναι 

φυσική καταστροφή. 

 Οι σωστές απόψεις των παιδιών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δε 

συνοδεύονται πάντα από σωστές εκτιμήσεις. Η αδυναμία σύνδεσης αιτίας και αποτελέσματος 

των ανθρώπινων ενεργειών δεν οδηγεί σε στάση ζωής που είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία 

της αειφορίας. 

Σε ό,τι αφορά στις εκπαιδευτικές συνέπειες: 

 Η διδασκαλία πρέπει να εστιάσει στο να στηρίξει τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν τις αντιλήψεις 

τους για το τι είναι φυσικό φαινόμενο και τι φυσική καταστροφή. 

 Η κατανόηση αυτών των εννοιών στα επίπεδα αιτιολογίας, εκδηλώσεων και συνεπειών θα 

δώσει πληρέστερη θεώρηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η φύση. 

 Ένα ασφαλές βήμα προς την αειφορική ανάπτυξη είναι η σαφής γνώση του τρόπου με τον 

οποίο λειτουργεί η φύση. 

Δεν είναι υπερβολή να σημειωθεί πως η γενίκευση της καταγραφής σε μεγαλύτερο δείγμα θα 

δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα για τις αντιλήψεις που κυριαρχούν σε 

αυτές τις ηλικίες. Η καταγραφή αυτή θα μπορούσε να γίνει και διαδικτυακά εφόσον πλέον υπάρχει 

η γνώση χειρισμού των συγκεκριμένων φορμών στις ηλικίες αυτές. 
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Περίληψη 

Οι σκέψεις και οι ιδέες που περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες είναι προϊόντα 

συνεργασίας μιας ομάδας έμπειρων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

Οι συγγραφείς προτείνουν στην ουσία ένα «διδακτικό μοντέλο» που προσεγγίζει το 

περιβάλλον ως αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα ως μία «συστημική πραγματικότητα» με 

αναφορές στο «σύστημα - παρατηρητή». 

Αρχικά γίνεται αναφορά στην «αφόρμηση». Δίνεται με παράδειγμα η μεγάλη σημασία 

που έχει η αφόρμηση σε σχολικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. 

Γίνεται στη συνέχεια αναφορά στους κινδύνους από τα βίαια καιρικά φαινόμενα, τις 

καταστροφές που συμβαίνουν στα οικοσυστήματα και την ανάγκη το σχολείο να ασκεί 

μακροχρόνια και σε βάθος την εκπαίδευση για τη «βιωσιμότητα». 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της διδακτικής μεθόδου «Συστημικής του 

Παρατηρητή» καθώς και της πορείας υλοποίησης ενός προγράμματος περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης / εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα μέσα από τέσσερις φάσεις. Περιγράφονται 

τα βήματα κάθε φάσης και ενδεικτικές δράσεις/δραστηριότητες.  

Περιλαμβάνονται ακόμα δύο παραδείγματα προγραμμάτων που θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο, όπως και μια πρόταση για την 

αξιοποίηση του θεάτρου forum (συμμετοχική μορφή θεάτρου, ανοιχτό θέατρο) σε μια 

εκπαιδευτική προσέγγιση των «πλημμυρών».  
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Εισαγωγικό σημείωμα 

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε το ρόλο και τη λειτουργία των 

μηχανισμών της φύσης, ήταν επόμενο να δημιουργηθούν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα 

στο γεωσύστημα «πλανήτης γη».  

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα λοιπόν είναι έτσι όπως τα βιώνουμε σήμερα, 

παρατηρώντας τα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το ερώτημα είναι: Μήπως θα μπορούσαν να 

ήταν αλλιώς; Και εάν ναι, γιατί δεν είναι; Βλέπουμε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια

να συμβαίνουν πλημμυρικά ή άλλα γεγονότα στο μορφοαανάγλυφο της γης. Να πλήττονται 

και περιοχές της χώρας μας. Να χάνονται ανθρώπινες ζωές. 

Ας σκεφτούμε προσεγγίζοντας το θέμα και λίγο κριτικά. Είναι «πλημμύρα» π.χ. η 

συγκέντρωση του νερού με ροή σε συγκεκριμένη διαδρομή που εμείς δημιουργήσαμε και ο 

εγκλωβισμός του σε συγκεκριμένο χώρο; Μήπως πρέπει να σκεφτούμε και διαφορετικά;  

Η φυσική διαδρομή του νερού, τα υγροτοπικά συστήματα, ήταν και παραμένουν δομές 

των μηχανισμών της φύσης. Εάν ο άνθρωπος έκοψε την αμυγδαλιά που άνθιζε και 

τσιμεντοποίησε το λιβαδικό ή δασικό οικοσύστημα, τότε σκέφτηκε και έπραξε ωφελιμιστικά 

και δεσποτικά.  

Αυτές ήταν σκέψεις και προβληματισμοί που συζητήσαμε, αφού συγκροτηθήκαμε ως 

ομάδα. Η απόφαση των Υπευθύνων των ΚΠΕ Μουζακίου & Χίου να γραφτεί κάτι για τις 

πλημμύρες με τη μέθοδο της «Συστημικής του Παρατηρητή» μας βρήκε σύμφωνους. Στη 

συνέχεια στο κάλεσμα του Ζήση Αγγελίδη για συγκρότηση ομάδας ανταποκριθήκαμε με 

χαρά. Εργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε ως ομάδα και τελικά με μεράκι ολοκληρώσαμε το 

παρόν τεύχος. Σας το παραδίδουμε με την ευχή να είναι χρήσιμο στο μορφωτικό, 

περιβαλλοντικό σας έργο.  

Από την εμπειρία μας, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην εκπόνηση 

περιβαλλοντικών και άλλων καινοτόμων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράζουμε στον σκιτσογράφο και φίλο Ιορδάνη Χουδαμά για τα 

ταιριαστά σκίτσα που φιλοτέχνησε και προσέφερε με περισσή χαρά ειδικά για την παρούσα 

έκδοση. Ευχαριστούμε, επίσης, τους κριτικούς φίλους Παύλο Κοσμίδη και Άννα Αγγελίδου 

για τις παρατηρήσεις τους κατά τη συγγραφή των κειμένων. 

Αφιερώνεται στη μνήμη της μεγάλης δασκάλας Ντίνας Σχίζα. 

Με αγάπη σε όλες και όλους 

Τα μέλη της ομάδας 
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Εν είδει αφόρμησης 

Έκτακτο δελτίο  

«Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε έκτακτη είδηση. 

Ύστερα από ραγδαία πολύωρη νεροποντή, καταστροφικές πλημμύρες παρέσυραν τους 

φράχτες και τον περίβολο από εξοχικές κατοικίες. Χείμαρροι έπνιξαν κοπάδια ζώων. Στη 

λάσπη βυθίστηκαν καλλιέργειες και ανθοκηπευτικά. Οι κάτοικοι της Αετοράχης φροντίζουν 

να περισώσουν ό,τι μπορούν με κίνδυνο της προσωπικής τους ασφάλειας και ζωής».  

Οι δύο φίλοι ο Βασιλάκης και ο Γιάννης μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

σταμάτησαν το παιχνίδι τους και πάγωσαν μπροστά στο έκτακτο δελτίο. «Κατακλυσμός, 

Θεομηνία», ψέλλισε η μαμά του Βασιλάκη, που έντρομη έμεινε να παρακολουθεί το 

τηλεοπτικό ρεπορτάζ.  

«Πόσο μακριά είναι η Αετοράχη;», ρώτησε ο Βασιλάκης, που αμέσως έστρεψε το βλέμμα 

του προς τον Γιάννη και θυμήθηκε πως οι παππούδες του ζουν στο διπλανό χωριό. Εκεί είναι 

το πατρικό σπίτι του πατέρα του και τα καλοκαίρια ο φίλος του περνούσε ξένοιαστες 

διακοπές μαζί με τους παππούδες και τα ξαδέρφια του.  

Πολύ γρήγορα ο Γιάννης μάζεψε τα βιβλία και τα επιτραπέζια παιχνίδια του, ταράχτηκε, 

δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει σπίτι του να συναντήσει τους δικούς του, να μάθει σε τι 

κατάσταση βρίσκονται στο χωριό του, αν είναι καλά οι άνθρωποί του. Η μητέρα του Βασιλάκη 

τον οδήγησε στην εξώπορτα.  

«Τι έγινε μαμά;», ρώτησε ο Βασιλάκης, «πώς έγινε τέτοια καταστροφή σε λίγες ώρες;» 

«Πολύ νερό ξαφνικά, αλλά βέβαια και άλλες αιτίες αγόρι μου που οπωσδήποτε γρήγορα 

θα βγουν στην επιφάνεια».  

Ο Βασιλάκης επέστρεψε στα παιχνίδια του. Χωρίς όρεξη ξάπλωσε στον καναπέ. Χάλασε 

η διάθεσή του. Η τηλεόραση εξακολουθούσε να δίνει πληροφορίες και εικόνες. Η σκέψη του 

χάθηκε στην είδηση που άκουσε. Νερό, καταστροφή, ζώα, άνθρωποι, φυτά σε κίνδυνο. Ο 

κατακλυσμός του Νώε, μύθος ή πραγματικότητα, ανάμνηση μιας ακατάσχετης νεροποντής ή 

Θεομηνία, όπως τόλμησε να ξεστομίσει η μητέρα του;  

Ξαφνικά, σύννεφα γέμισαν τον ουρανό, κατάμαυρα, πυκνά. Ένας αέρας δυνατός 

ξεσήκωσε τα φυλλώματα των δέντρων. Οι τέντες στο μπαλκόνι χτύπησαν δυνατά. Ο μικρός 

μας φίλος βρέθηκε πιο μπροστά από τη μητέρα του στο ανοιχτό παράθυρο. Χοντρές σταγόνες 

βροχής πολύ γρήγορα κατέβρεξαν τα πάντα. Γρήγορα έκλεισαν τα παράθυρα και οι γείτονες, 

ενώ ξαφνικά χάθηκαν τα πουλιά στον ουρανό ψάχνοντας για καταφύγιο. Ο δρόμος 

μετατράπηκε σε χείμαρρο. Οι περαστικοί έτρεξαν να κρυφτούν στα περιφερειακά υπόστεγα, 

χώθηκαν στα μαγαζιά, ήταν επικίνδυνο να παραμένουν στα πεζοδρόμια. Η ορμή παρέσυρε 

τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, ενώ τα αδέσποτα της γειτονιάς τρομαγμένα 

μπερδεύτηκαν στις εισόδους των πολυκατοικιών και μπροστά στον κίνδυνο έγιναν φίλοι 

γάτες και σκύλοι.  
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«Κυρίες και κύριοι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στα ρέματα, τα βουλωμένα φρεάτια, η 

αδιαφορία της δημοτικής αρχής για τη συλλογή των απορριμμάτων έγκαιρα και 

αποτελεσματικά σε συνδυασμό με την ακατάσχετη βροχή, έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο 

πρόβλημα στην πόλη μας. Απειλούνται άνθρωποι, περιουσίες, κινδυνεύει η ασφάλεια των 

πολιτών. Κάνουμε έκκληση να παραμείνετε στάσιμοι, όπου βρίσκεστε, αποφεύγοντας τις 

μετακινήσεις».  

Όμως και ο πατέρας ακόμη δεν γύρισε, μήπως κινδυνεύει; Πού βρίσκεται;...  

Ανασηκώθηκε έντρομος στον καναπέ του σαλονιού, έψαξε τη μητέρα του, έτρεξε στο 

μπαλκόνι, ένας ήλιος κουρασμένος έγερνε στη δύση του, όλα ήταν απείραχτα, στεγνά, τι 

συνέβη, αναρωτήθηκε;  

Ο πατέρας ήταν μπροστά στις ειδήσεις, σχολίαζε τα άσχημα νέα της νεροποντής, ο 

απολογισμός τρομερός.  

Όνειρο ήταν, σκέφτηκε… ένας μεγάλος εφιάλτης, το απογευματινό δελτίο ειδήσεων 

έδωσε στη σκέψη του σχήμα και εικόνα.  

Η αγωνία οδήγησε το ενδιαφέρον του στον Γιάννη, τι να συνέβη στους δικούς του;  

Όλα καλά… ξεπεράσαμε τον κίνδυνο. Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, οι 

διασώστες, οι εθελοντές, αποσόβησαν την καταστροφή. Ωστόσο πολλά πράγματα άλλαξαν, 

οι άνθρωποι κινδύνεψαν.  

«Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες», φωνάζουν οι κάτοικοι της Αετοράχης.  

«Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις δημιούργησαν τα προβλήματα», δικαιολογούνται οι 

αρχές.  

«Δεν υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον», διαμαρτύρονται οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις. «Η καταστροφή του δάσους και οι πυρκαγιές οδήγησαν στην πλημμύρα» …. 

Όλα αντηχούν στα αυτιά του Βασιλάκη. Διαμαρτυρίες, φωνές, ευθύνες, αδιαφορία και 

το αποτέλεσμα αναπάντεχο. Τα λόγια φτωχά για να περιγράψουν το μέγεθος της μεγάλης 

απορίας για το μέλλον… 

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πάτμος. Δεν λειτούργησαν τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Έντονες πλημμύρες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. 

“από το δελτίο ειδήσεων” 
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Λίγα λόγια για το θέμα 

Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν. Ο κίνδυνος που συνδέεται με τα μετεωρολογικά 

φαινόμενα γίνεται ολοένα και πιο ορατός. Οι βροχοπτώσεις γίνονται βίαιες και ακραία 

καιρικά γεγονότα προκαλούν υλικές ζημιές και θύματα. Τα ανθρώπινα έργα δεν είναι ικανά 

να αντισταθούν στη δύναμη του νερού. Περιοδικά στις εποχές του χρόνου παρακολουθούμε 

να εμφανίζεται ο αποκαλούμενος «υδρογεωλογικός κίνδυνος» για να γίνει είδηση, πρώτο 

θέμα στα δελτία της τηλεόρασης και πρωτοσέλιδο στον τύπο.  

Εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας ζουν σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο και άλλοι 

σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Άλλες πάλι κοινότητες συνανθρώπων μας κατοικούν σε 

περιβάλλοντα ορεινών όγκων που χαρακτηρίζονται από ασταθή εδάφη και κινδυνεύουν από 

φαινόμενα κατολισθήσεων. 
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Ο πλανήτης μας πυκνοκατοικήθηκε και τροφοδοτήθηκε με ορυκτά καύσιμα υπεύθυνα 

για τον θάνατο του 20% των ενηλίκων παγκοσμίως, δηλώνουν τρία πανεπιστήμια. Ακόμη, ο 

άνθρωπος κατοίκησε και σε ξηρά μέρη αφού πρώτα μετέφερε νερό. Κατοίκησε και σε βουνά 

στην απληστία του για εκμετάλλευση γης.  

Σε αυτό το όμορφο γεωσύστημα «πλανήτης γη» που συντηρεί τη ζωή εκατοντάδες 

εκατομμύρια χρόνια κάθε τόσο ακούμε και βλέπουμε επικίνδυνα καταστροφικά φαινόμενα 

που συνοδεύονται από ανθρώπινα θύματα. Σημειώνουμε μερικά που ακούσαμε από 

ειδήσεις το 2020 και συνδέονται με το θέμα μας. 

 Βιετνάμ: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο κέντρο της χώρας με 90 νεκρούς. 

 Σομαλία: Οι εκτοπισμένοι από πλημμύρες φθάνουν τους 200 χιλιάδες. Το ίδιο στην  

Κένυα, Αιθιοπία, Τανζανία, Ουγκάντα, Σουδάν. 

 Γαλλία: Δραματική η κατάσταση. Πλημμύρες έπληξαν πολλές περιοχές. 

 Κίνα: Εκατό χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εξαιτίας των πλημμυρών. 

 ΗΠΑ: Καταστροφές στο Μιζούρι και Οκλαχόμα. Πλημμύρες, θάνατοι, τραυματισμοί.  

 Καναδάς: Έχασαν τα σπίτια τους. Η χώρα έχει πληγεί από πλημμύρες.  

 Πακιστάν: 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από πλημμύρες.  

 Ισπανία: 6 νεκροί στα ΝΑ της χώρας. 3500 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους.  

Ελλάδα: Και στη δική μας χώρα βιώσαμε πολλές τραγωδίες. Είναι πρόσφατη η τραγωδία 

στη Μάνδρα Αττικής. Πλημμύρες και καταστροφές συνέβησαν στον Έβρο, στη Χαλκιδική, στο 

Αγρίνιο, στη Θεσσαλία, στην Αθήνα, στην Εύβοια, σε πεδινούς και ορεινούς όγκους της 

Καρδίτσας, στην Κρήτη και αλλού. 
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Φυσικοί δρόμοι του νερού και ξηρά εποχικά ρέματα ασφαλτοστρώθηκαν ή μπαζώθηκαν 

ή κατοικήθηκαν. Ο σεβασμός στους μηχανισμούς της φύσης απουσίασε και η πλημμύρα 

έφτασε μέσα στα σπίτια μας. 

Ως εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε και δεν είναι δικό μας θέμα, να θεραπεύσουμε ή να 

αποκαταστήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να κάνουμε αυτό που η «ιατρική 

τέχνη» ονομάζει πρόληψη.  

Δηλαδή, να συναντηθούμε με τους μαθητές μας, και να αποφασίσουμε για την εκπόνηση 

ενός προγράμματος αγωγής για το «περιβάλλον και τη βιωσιμότητα». 

Ένα πρόγραμμα στο δικό μας περιβάλλον, που έχει ως θέμα το πλαίσιο εκείνο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ενσωματώθηκαν στον κύκλο της ζωής μας και αποτελούν 

τις προϋποθέσεις να δημιουργούνται πλημμυρικά γεγονότα στο σπίτι μας, στο περιβάλλον 

της γειτονιάς μας, της πόλης μας, στη χώρα μας, στον κόσμο. Γεγονότα που προκαλούν 

απελπισία, πόνο, απογοήτευση. 
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Η διδακτική μας μέθοδος «Συστημική του Παρατηρητή» 

Εισαγωγικά 

Τα προγράμματα με κεντρικό θέμα τις «πλημμύρες» μπορεί να αναφέρονται και να 

εστιάζουν σε μία ή περισσότερες διαστάσεις του θέματος «πλημμύρες» π.χ. «πλημμύρα στη 

γειτονιά μου» ή «στην πόλη μου», «η πλημμύρα στα σπίτια μας» ή στα «χωράφια του χωριού 

μας» ή «η οργή του νερού στην πόλη μας», ή σε τραγούδια π.χ. «εφτά ποτάμια σμίξαν και 

τρεις καημοί, και είπανε να μερώσουν μια στιγμή» κ.ά.   

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και 

γενικότερα, όταν θέλουμε να διδάξουμε κάτι, πάντα μας απασχολούν τρία θεμελιώδη 

ερωτήματα «τι θα διδάξω», «πώς θα το διδάξω» και κυρίως «γιατί θα διδάξω ό,τι 

σκέφτομαι και όπως το σκέφτομαι».  

Η πρότασή μας βασίζεται στο διδακτικό μοντέλο της «Συστημικής του Παρατηρητή» που 

θεμελιώθηκε από την Κ. Σχίζα με βάση τις αρχές των κοινωνικών και κοινωνιογνωστικών 

παιδαγωγικών θεωριών. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία από πολλούς εκπαιδευτικούς 

σε σχολεία όλης της χώρας μας. 

Η συστημική σκέψη εισάγει την έννοια της παρατήρησης και του παρατηρητή και με 

βάση αυτήν προσεγγίζει την πραγματικότητα. Η εφαρμογή της στην ουσία διαμορφώνει τους 

όρους και τις συνθήκες, ώστε οι παρατηρητές-μαθητές να μπορέσουν να ανακτήσουν την 

ικανότητα της δικής τους αυτόνομης σκέψης και να μπορέσουν να πραγματώσουν από 

κοινού με τους άλλους τις προσδοκίες τους. 

Η κριτική θεωρία της Συστημικής του Παρατηρητή, αποδίδει με τον τρόπο αυτό στους 

μαθητές που υλοποιούν το πρόγραμμά μας την ιδιότητα όχι μόνο του εν δυνάμει γνωρίζοντος 

τη σχέση του περιβάλλοντός του με τις πλημμύρες, αλλά και του εν δυνάμει δημιουργού μια 
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άλλης ερμηνευτικής δυνατότητας για τη σχέση αυτή και τις επιδράσεις της στη μορφή των 

αστικών ή μη περιβαλλόντων.  

Ήδη στη Διακήρυξη της Τιφλίδας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επισημαίνονταν 

πως τα «βαθύτερα αίτια της οικολογικής κρίσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε μια 

λανθασμένη ηθική αντίληψη της σχέσης μεταξύ της ανθρωπότητας και της φύσης και στη 

συρρίκνωση, εξαιτίας ενός ακραίου θετικισμού, της ενιαίας φύσης που έχει η επιστημονική 

θεώρηση της πραγματικότητας». Αυτή η θέση μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα άλλο 

παράδειγμα το οποίο να ενσωματώνει στη θεώρηση της πραγματικότητας τα κοινωνικά 

συστήματα  που νοηματοδοτούν, μετασχηματίζουν και δημιουργούν ουσιαστικά την 

πραγματικότητα.  

Τα νοητικά εργαλεία, μοντέλα παιδαγωγικού χαρακτήρα 

Η Συστημική του Παρατηρητή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει αναπτύξει τα δικά 

της νοητικά εργαλεία που μας βοηθούν να οργανώσουμε τη σκέψη μας απέναντι σε 

πολύπλοκες καταστάσεις της πραγματικότητας. Τα νοητικά αυτά εργαλεία είναι τα μοντέλα. 

Ο τύπος και η χρήση του μοντέλου για την πραγματικότητα που βιώνουμε, εξαρτώνται από 

την προσέγγιση η οποία υιοθετείται από τον ερευνητή.  

Τα τεχνοκρατικά μοντέλα σχεδιάζονται από τους ειδικούς και έχουν διαχειριστικό 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα π.χ. για την «πρόγνωση του καιρού», ή τη «διαχείριση της λεκάνης 

απορροής ενός υδάτινου οικοσυστήματος» και δημιουργούνται με σκοπό να αποτυπώσουν 

ένα υπαρκτό, «πραγματικό» σύστημα προκειμένου να το εξηγήσουν, να προβλέψουν 

τις πιθανότητες εξέλιξής του και να το κατευθύνουν.  

Τα παιδαγωγικά μοντέλα σχεδιάζονται από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό να 

αποτυπώσουν μια όψη της πραγματικότητας (μιας κατάστασης, ενός φαινομένου, ενός 

συμβάντος, ενός γεγονότος), προκειμένου να οργανωθεί η σκέψη αυτών που συμμετέχουν 

κριτικά γύρω από την πραγματικότητα που αποτυπώνουν. Τα μοντέλα αυτά ή «τεχνήματα» 

(ή χαρτόνια εργασίας) παίρνουν συμβολικές μορφές που η ανάγνωσή τους γίνεται από τους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία καθώς αποτελούν τα δικά τους «δημιουργούμενα σχήματα 

θεώρησης της πραγματικότητας».  

Παράδειγμα: Ο σχεδιασμός ενός χάρτη (ενός σκαριφήματος) στο πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονούμε, στο οποίο θα τοποθετήσουμε τους φυσικούς 

«δρόμους» του νερού που κάποια στιγμή έγιναν «δρόμοι» για αυτοκίνητα ή ένα ρέμα που 

έγινε οικόπεδα με σπίτια ή ένα δάσος που έγινε χωράφια και να συζητήσουμε τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία αυτού του γεγονότος. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αποτυπώσουμε 

δράσεις αποκατάστασης υδάτινων ροών, ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και αποφάσεων 

θεσμικών οργάνων που υιοθετούν ένα διαφορετικό σύστημα αρχών και αξιών, επιδιώκοντας 

αντίστοιχα μια διαφορετική οργάνωση της πραγματικότητας π.χ. αποκάλυψη ενός ρέματος 
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που είχε παλιότερα καλυφθεί/υπογειοποιηθεί, αποκατάσταση της φυσικής κοίτης/όχθης 

ενός ποταμού που είχε παλιότερα διευθετηθεί/εγκιβωτιστεί. 

Τα τεχνήματα ως παιδαγωγικό εργαλείο: 

 αποτυπώνουν τις συνομιλίες των μαθητριών/τών μας για το θέμα των πλημμυρών 

που μελετούν,  

 δημιουργούνται συνεργατικά με ισότιμο ρόλο όλων των μελών της ομάδας,  

 εμπλουτίζονται σταδιακά με διαφορετικές παρατηρήσεις συγκροτώντας 

πλουσιότερες περιγραφές της πραγματικότητας,  

 οδηγούν στην κριτική ερμηνεία των επιλογών μας που συνδέονται με τις πλημμύρες 

και των συνεπειών τους, με στόχο μια άλλη, περισσότερο, κοινωνικά ορθολογική 

διαμόρφωση αυτής της σχέσης. 

 μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο αξιολόγησης της παιδαγωγικής προσπάθειας

που επιτελείται αλλά και αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα στο πλαίσιο της 

συστημικής σκέψης 

Όταν αποφασίζουμε να εμπλακούμε με ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

στην ουσία αποφασίζουμε να εμπλακούμε σε μία παιδαγωγική κατάσταση που εκτυλίσσεται 

ανάμεσα σε τρεις πόλους: α) το περιβάλλον, β) τον εαυτό μας ως διδάσκοντα/ουσα και γ) 

τους μαθητές και τις μαθήτριες.   

Όταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς συναντηθούν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί για 

να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις 

«πλημμύρες» και επιλέξουν να πραγματοποιηθεί μεθοδολογικά στο πλαίσιο της συστημικής 

σκέψης, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και καθορίζουν το πλαίσιο του 

διδάσκω - μαθαίνω, για να προσεγγίσουν το διδακτικό - μαθησιακό αντικείμενο τους που 

είναι το περιβάλλον.  

α) Το περιβάλλον είναι το αντικείμενο της παρατήρησης και το διδακτικό μας 

αντικείμενο. Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα, το 

περιβάλλον προσεγγίζεται ως ανθρώπινο δημιούργημα. Οι επεμβάσεις του ανθρώπου (τα 

ανθρώπινα έργα) που έγιναν σε βάρος των μηχανισμών της φύσης, ή αυτά που έγιναν με 

σεβασμό ή σε αρμονία με τη φύση και τους μηχανισμούς της, βρίσκονται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός μας. Αναφερόμαστε στα ανθρώπινα έργα ή τις δράσεις που μετασχημάτισαν 

και συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τη φύση σε «περιβάλλον του ανθρώπου».  

β) Οι μαθητές/τριες είναι οι παρατηρητές/τριες αυτού του περιβάλλοντος, της 

πραγματικότητας δηλαδή που μελετούν. 

γ) Ο/Η εκπαιδευτικός είναι ο σχεδιαστής/η σχεδιάστρια της παρατήρησης. 
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Η διαδικασία της διδασκαλίας - μάθησης, εμπλουτίζεται γόνιμα από τη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών και διδάσκοντα/ουσα, 

με βάση την παρατήρησή τους σχετικά με το περιβάλλον που δημιούργησε ο άνθρωπος.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργήσουν και τεχνήματα, για να 

εποπτικοποιήσουν το «τι» και το «πώς» του προγράμματος. 

Οι παιδαγωγικοί μας στόχοι 

Με την αποσαφήνιση του διδακτικού αντικειμένου, οι παιδαγωγικοί μας στόχοι δεν 

μπορεί παρά να συνοψίζονται γύρω από τη διαμόρφωση του ελεύθερου και αυτοσυνείδητου 

ανθρώπου. Αυτού που μπορεί να συνεργάζεται με τον άλλο, προκειμένου να εντάσσουν τα 

ανθρώπινα έργα σε ένα πλαίσιο σκοπών που θα τα κάνει κατανοητά και θα τα ερμηνεύσει 

κριτικά. Στη διαμόρφωση με άλλα λόγια ανθρώπων, που θα θέλουν και θα μπορούν να 

διερευνούν συνεργατικά-διαλογικά νέα πλαίσια επιδιώξεων, ικανών να ενεργοποιούν νέα, 

διαφορετικά ανθρώπινα έργα, περισσότερο συνετά και συναινετικά.  

Σημαντική επισήμανση: Είναι σημαντικό το θέμα να πηγάζει από τον χώρο ζωής 

(περιβάλλον-πόλη/χωριό) των μαθητών/τριών. Μόνο έτσι υπάρχουν δυνατότητες από τη μια 

να αξιοποιηθεί η πόλη/το χωριό, ο χώρος ζωής γενικότερα, ως γνωσιακό πεδίο και 

συγχρόνως από την άλλη να ενεργοποιηθούν παρατηρήσεις νοητικές αισθησιο-

συναισθηματικές σε σταθερό πεδίο παρατήρησης. 

Ο/Η εκπαιδευτικός που θα δραστηριοποιηθεί στο πρόγραμμα με θέμα τις πλημμύρες σε 

συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριές του θα επινοήσουν τις δράσεις/δραστηριότητες που 

θα αναλάβουν να κάνουν μέσα στο πρόγραμμα (όσον αφορά στον χρόνο και τον χώρο). 
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Χρειάζεται, λοιπόν, ο/η εκπαιδευτικός να σχεδιάζει μαθησιακές καταστάσεις, όπου οι 

μαθητές/τριές του θα μαθαίνουν να διαλέγονται και να διαβουλεύονται με τους/τις 

συμμαθητές/τριές τους, σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού και να 

ερμηνεύουν κάθε όψη της ζωής τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμών με το βλέμμα 

στο μέλλον και την πραγματικότητα που θα ήθελαν να διαμορφώσουν. 

Σε αυτό το τοπίο η συνολική διδακτική προσπάθεια για τα προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και άλλων καινοτόμων δράσεων που επιχειρεί ο/η 

εκπαιδευτικός με θέμα τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από αυτά, οφείλει:   

● Να έχει κεντρικό παιδαγωγικό στόχο. Ο στόχος αυτός είναι η διαρκής προσέγγιση της 

αειφορίας/βιωσιμότητας, η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και η δημιουργία ενεργών 

πολιτών. 

● Να στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές (εγγύτητα στη ζωή, αυτενέργεια, εποπτεία)  

● Οι αρχές να λειτουργούν ως κορμός του παιδαγωγικού εγχειρήματος  

● Ο στόχος να οικοδομείται σταδιακά στον χρόνο   

Τόσο, λοιπόν, ο διδακτικός σχεδιασμός όσο και η διδακτική μεθοδολογία εντάσσεται 

στην «κοινωνικά κριτική εκπαίδευση» και υλοποιείται στα προγράμματα δια μέσου 

τεσσάρων φάσεων που απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:   

Η εξέλιξη του προγράμματος σε τέσσερις φάσεις 

1η φάση 

«Εμείς και οι
Πλημμύρες» 

4η φάση

«Εμείς, οι πλημμύρες
και οι άλλοι. Κριτική,
όραμα και δράση» 

3η φάση 

«Θεσμοί - Θεσμικοί
Συνομιλητές» 

2η φάση 

«Οι πλημμύρες στην
πόλη μας / στον
τόπο μας» 
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1η Φάση: Εμείς και οι πλημμύρες. Περιγραφή της 

πραγματικότητας. 

Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες και τα 

βιώματα των παιδιών σχετικά με το θέμα μας. Η 

εγγύτητα των φαινομένων ή γεγονότων στη ζωή τους, 

αποτελεί βασική αρχή επιλογής του θέματος, το οποίο 

θα προσεγγίζεται με την αυτενέργεια των παιδιών.  

Με αφετηρία, λοιπόν, τη σχέση τους με το θέμα που 

επιλέχθηκε, οι μαθητές/τριες σε ομάδες ή σε ολομέλεια 

ξετυλίγουν με συζήτηση τις εμπειρίες τους για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο.  

Σημαντική επισήμανση: Προτείνεται να γίνει 

χωρισμός των μαθητών/τριών σε μικρότερες ομάδες και 

στη συνέχεια να οδηγούμαστε από τις μικρές ομάδες 

στην ολομέλεια. Έτσι μέσα από τις διαλογικές 

διαδικασίες αρχικά στις μικρές ομάδες και μετά στην 

ολομέλεια οδηγούμαστε συνεργατικά στη συγκρότηση 

της γνώσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, εισέρχονται 

στο διδακτικό-μαθησιακό μας γίγνεσθαι ως 

υποκειμενικές περιγραφές, ενώ η σύνθεση των 

δεδομένων θα διαμορφώσει συνεργατικά σχήματα που 

θα περιγράφουν κριτικά την πραγματικότητα. 

Επιδίωξή μας στην πρώτη φάση είναι να μιλήσουν οι μαθητές για το θέμα όχι θεωρητικά, 

αλλά ξεδιπλώνοντας τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. 

Η διαδικασία της πρώτης φάσης οργανώνεται με τους μαθητές-παρατηρητές που είναι 

μέλη της ομάδας και αναφέρονται στον χώρο ζωής τους που καθόρισαν.  

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά αρχικά από τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνομιλήσουν 

για τις πλημμύρες σε επίπεδο ομάδας, παρουσιάζοντας ο καθένας και η καθεμιά τη δική 

του/της οπτική γωνία, η οποία στηρίζεται σε αυτά που έχουν βιώσει ενδεχομένως οι ίδιοι/ες 

ή που βλέπουν και ακούν στην τηλεόραση ή αλλού και έχουν σχέση με το θέμα π.χ. για τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα σε δελτίο καιρού, σε εφημερίδα, στο διαδίκτυο κ.λπ. Ο/Η 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες σε συνεργασία μπορούν να επινοήσουν δραστηριότητες. 

Μπορούν, για παράδειγμα, να κάνουν καταγραφή γεγονότων που έγιναν ή γεγονότων που 

έχουν σχέση με το θέμα. 

Είναι πολύ σημαντικό το 

θέμα του προγράμματος 

(«πλημμύρες») να προκύψει 

από την ομάδα ως ανάγκη-

επιθυμία των μαθητών/τριών 

να το διερευνήσουν είτε γιατί 

τους αφορά άμεσα (π.χ. 

πρόσφατα έχει πληγεί η 

περιοχή τους), είτε γιατί η 

επικαιρότητα τους 

ευαισθητοποίησε (π.χ. 

υπήρξαν θύματα από ένα 

πλημμυρικό φαινόμενο στη 

χώρα ή σε άλλο μέρος του 

κόσμου), είτε γιατί προέκυψε 

ως ερώτημα από τους 

μαθητές σε μία γενικότερη 

συζήτηση για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

του πλανήτη ή την κλιματική 

αλλαγή. Κάτι τέτοιο 

δημιουργεί καλύτερες 

προϋποθέσεις για ενεργή 

εμπλοκή των μαθητών/τριών 

στο πρόγραμμα. 
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Η έρευνα για συγκέντρωση πληροφοριών αρχίζει από το δικό τους περιβάλλον σε μικρές 

ομάδες. Σκέψεις που μοιράζονται για το θέμα με συμμαθητές-συμμαθήτριες ή και με τους 

οικείους τους. Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία και δεδομένα που συζήτησαν ή συνέλεξαν και 

επεξεργάστηκαν τα μέλη της ομάδας μεταφέρονται στο τέχνημα (χαρτόνι εργασίας) που 

χαρακτηρίζουμε «εμείς και οι πλημμύρες».  

Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συγκέντρωσαν τα στοιχεία 

για το θέμα τους και δημιούργησαν τη δική τους εποπτική εικόνα του χώρου στο τέχνημα.  

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία σε επίπεδο ομάδας και σημειωθούν τα στοιχεία στο 

τέχνημα γίνεται η παρουσίαση σε ολομέλεια. Οι μαθητές/τριες από τις άλλες ομάδες λένε τη 

γνώμη τους. Η ολοκλήρωση του διαλογικού μέρους γίνεται με την παρουσίαση, η οποία μας 

δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια πρώτη εποπτεία. Συνθέτουμε τις διαφορετικές 

οπτικές γωνίες που ακούστηκαν σε ένα ενοποιητικό σύνολο, το οποίο αναδεικνύει τα βασικά 

στοιχεία του θέματος που πραγματευόμαστε. Με τα συμπεράσματα της κάθε ομάδας 

(υποτίθεται ότι σχηματίσαμε από την αρχή 2-3 τουλάχιστον ομάδες) θα σχηματίσουμε μια 

τελική εποπτεία, η οποία θα αποτελέσει υπόβαθρο και αφετηρία της επόμενης φάσης. 

Σχεδιάζουμε σε ένα χαρτόνι το σκαρίφημα του χώρου της καθημερινής μας ζωής. Τοποθετούμε 

τα βασικά στοιχεία (σχολείο, βασικοί δρόμοι, σπίτια κ.ά.), τις διαδρομές του νερού που 

παρατηρήσαμε ή εντοπίσαμε μετά από έρευνα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. 

Συνομιλούμε με συμμαθητές/τριες για τα γεγονότα πλημμυρών, τους χώρους που συμβαίνουν, 

τα καιρικά φαινόμενα, πότε συμβαίνουν, κ.ά.  

Σημειώνουμε και στοιχεία στο σκαρίφημα που προέκυψαν από τη συνομιλία.  

Συζητούμε στην ομάδα και εμπειρίες που σχετίζονται με το θέμα.  

Γυμνάσιο Ριζωμάτων 

Ημαθίας / Σχολ. έτος 1985-86 
ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού / Σχολ. έτος 2005-2006 
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2η Φάση: Οι πλημμύρες στην πόλη μας / στον τόπο μας. Ερμηνεία της 

πραγματικότητας.  

Στη δεύτερη φάση, διευρύνεται η εικόνα που αποτυπώθηκε στην πρώτη φάση.  

Επιδίωξή μας στη φάση αυτή είναι η διεύρυνση που προκύπτει τόσο από την αναζήτηση 
της άποψης του άλλου, του συνανθρώπου, όσο και από την πιο μακροσκοπική 

παρατήρηση, καθώς ξεφεύγουμε από το επίπεδο της εμπειρίας των παιδιών. 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες: 

- Διερευνούν τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος (μηχανισμοί της φύσης) με το 

πολιτισμικό/κοινωνικό περιβάλλον.  

- Ανακαλύπτουν πώς ήταν πριν 40-50 χρόνια το περιβάλλον τους και πώς είναι σήμερα.

- Ανακαλύπτουν (από χάρτες, μαρτυρίες κ.α.) τους φυσικούς δρόμους του νερού, πού 

υπήρχαν, πώς ήταν παλιά και πώς είναι σήμερα.  

- Συνομιλούν για τη «φέρουσα ικανότητα» του φυσικού ρέματος που υπήρχε.  

- Διερευνούν: Ποιες ήταν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που άλλαξαν τις συνθήκες ροής 

του νερού στο παλιό ρέμα; Πότε έγιναν οι αλλαγές, οι παρεμβάσεις και γιατί;  

- Καταγράφουν ιστορίες, συμβάντα, από τις πλημμύρες σε δρόμους πλατείες, χωράφια 

κ.λπ.  

- Συνεργάζονται και καλούν κάποιον γνώστη των φαινομένων και των συμβάντων να 

τους ενημερώσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.    

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν, ρωτούν και καταγράφουν, συλλέγουν και αναλύουν 

δεδομένα τα οποία θα συνθέσουν εντοπίζοντας τα προβλήματα, τα καλώς και τα κακώς 

κείμενα της ζωής της πόλης τους ή του τόπου τους σε σχέση με το αντικείμενο των 

πλημμυρών που επεξεργάζονται.  

Η προσπάθεια αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των συστημάτων που 

παρατηρούμε μας οδηγεί σε κριτική στάση αντιμετώπισης των γεγονότων και θα εξελιχθεί 

στην 3η φάση. 
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3η Φάση: Θεσμοί - Θεσμικοί συνομιλητές  που αφορούν τις «πλημμύρες» 

Έχοντας ήδη καταγράψει στοιχεία για το αντικείμενο του προγράμματος στις δύο πρώτες 

φάσεις, επικεντρωνόμαστε τώρα στο γιατί είναι έτσι κι όχι αλλιώς. Στην τρίτη φάση 

επιχειρούμε να αποκαλύψουμε εκείνα που συνήθως παραμένουν στην αφάνεια, σε αντίθεση 

με τις πλημμύρες που επηρεάζουν και καθορίζουν καταλυτικά τις συνθήκες της ζωής εκεί που 

συμβαίνουν.  

Στην ουσία, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, επιδιώκουμε κυρίως να παρατηρήσουν οι 

μαθητές ό,τι δεν έχει «φυσική υπόσταση». 

Δημιουργούμε στην τάξη τον χάρτη των θεσμικών οργάνων που ρυθμίζουν τις 

επιφανειακές απορροές στην πόλη ή στον τόπο μας και στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Σημειώνουμε π.χ. τον Δήμο, την Περιφέρεια, Υπουργεία που εμπλέκονται, την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή άτομα που εμπλέκονται με τις 

πλημμύρες κ.ά. 

Οργανώνουμε επισκέψεις σε υπηρεσίες για να μάθουμε:  

Σχεδιάζουμε σε χαρτόνι ένα σκαρίφημα της πόλης μας ή ένα μέρος αυτής ή του τόπου μας και 
σημειώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα ερωτήματα:  

- Ποιοι χώροι σύμφωνα με την έρευνά μας πλημμυρίζουν;    

- Πώς αντιμετωπίζονται;  

- Ποιοι και πότε μας ενημερώνουν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα; 

- Γιατί πλημμυρίζουν σπίτια, καταστήματα, χωράφια; 

- Τι θα λέγατε ή θα γράφατε για την «οργή» του νερού που του έφραξαν τον δρόμο του; 

Εμπλουτίζουμε το χαρτόνι με στοιχεία της πόλης / του τόπου μας και σημειώνουμε τους χώρους 
που πλημμυρίζουν και αυτούς που δέχονται καταστροφές.  

Σημειώνουμε: Πώς το θέμα των πλημμυρών επηρεάζει τη ζωή μια οικογένειας; 

Πόσο επιβαρύνει την οικονομία της οικογένειας και την εθνική οικονομία; 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

33



 

- Πώς αποφασίζουν και με ποιους σχεδιασμούς μετατρέπουν ένα φυσικό ρέμα σε 

δρόμο εγκιβωτίζοντάς το και οδηγώντας το μακριά από τα βλέμματα των ανθρώπων;  

- Γιατί συμβαίνουν πλημμύρες; Τι σχέδια υπάρχουν για να τις αποφύγουμε; 

- Πώς αντιμετωπίζουν μια πλημμύρα; 

- Με ποιες διαδικασίες εξασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπινων ζωών και του 

φυσικού κεφαλαίου; Ποιοι έχουν την ευθύνη;  

- Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

της δομής και λειτουργίας του;  

Τίθενται με τον τρόπο αυτό ζητήματα σχεδιασμού, επιλογών και οργάνωσης για την 

αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ζητούμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να κρατήσουν 

σημειώσεις και να καταγράψουν τις συζητήσεις τους. 

Προσπαθούμε να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών που έχουν την ευθύνη 

διαχείρισης του αντικειμένου για τις πλημμύρες.  Εξετάζουμε τον βαθμό αλληλεγγύης της 

τοπικής κοινωνίας, ώστε να γίνουμε ικανοί θέτοντας ερωτήματα να κρίνουμε και να κάνουμε 

την αυτοκριτική μας.  

Στην τάξη συμβουλευόμαστε τις σημειώσεις μας και καταγράφουμε σε ένα χαρτόνι τους 

θεσμικούς συνομιλητές. 

Αναγνωρίζεται έτσι, σταδιακά η σημασία της «πρόβλεψης» ως βασικής αρχής της 

«βιωσιμότητας», όπως επίσης της δίκαιης διαχείρισης των οικοσυστημάτων, καθώς και οι 

αξίες της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. 

4η Φάση: Εμείς, οι πλημμύρες και οι άλλοι. Κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση του 

ζητήματος. Η δική μας δράση, το δικό μας όραμα. 

Στην τάξη συνομιλούμε για τα θεσμικά όργανα και κρίνουμε στο «πώς» αποφασίζουν και 

διαχειρίζονται τα θέματα των πλημμυρών. Στοχαζόμαστε αν το θέμα των πλημμυρών είναι 

ζήτημα που αφορά την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία ή εάν είναι ζήτημα που αφορά 

την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμών. Ή μήπως είναι και τα δύο; 

Επειδή η έννοια του πολίτη συμβαδίζει με την έννοια της δημοκρατίας και αυτή δεν 

νοείται χωρίς τον «άλλο», το εγχείρημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, αν δεν 

στρέψουν οι μαθητές/τριες το βλέμμα τους στους «άλλους», σε πολίτες που ζουν σε όλα τα 

μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Διερευνούμε εάν το θέμα συμβαίνει και σε πλούσιες χώρες 

ή σε φτωχές, όπως και εάν τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε και πού οφείλεται. 

Ο διδακτικός σχεδιασμός της τέταρτης και τελευταίας φάσης προσανατολίζεται στην 

άρθρωση του λόγου των παιδιών με ορίζοντα το μέλλον, μέσα από την έκφραση των 

προσδοκιών τους, του οράματός τους για μια περισσότερο βιώσιμη πραγματικότητα.  
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες εστιάζουν στην περιοχή τους ή σε όποιον τόπο κρίνουν πως 

τους ενδιαφέρει και οργανώνουν τον δικό τους σχεδιασμό στη βάση των αξιών που 

επιθυμούν να προβάλουν. Στην ουσία τα παιδιά προβάλλουν την αξία της υπευθυνότητας, 

της αλληλεγγύης, του χαρακτήρα που έχουν οι φυσικοί δρόμοι του νερού, της προστασίας 

του αξιοβίωτου των τοπικών κοινωνιών. 

Γίνεται, επίσης, προσπάθεια να εμπλακούν στον σχεδιασμό και οργάνωση εκείνων των 

δράσεων που προκρίνονται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός βιώσιμου μοντέλου 

ανάπτυξης του περιβάλλοντος της ζωής τους. Με υπευθυνότητα και σεβασμό της φύσης και 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Σημαντική επισήμανση: Ο στόχος μας δεν είναι να λειτουργήσουν οι ομάδες μας ως 

ομάδες πολεοδομικού σχεδιασμού ή πολιτικής προστασίας. Οι μαθήτριες και μαθητές μας 

καλούνται να προβάλουν με τις προτάσεις τους όσα στις προηγούμενες φάσεις συζητήθηκαν 

ως σημαντικά για το παρόν και το μέλλον τους, ανανοηματοδοτώντας το πλαίσιο 

αντιμετώπισης των πλημμυρών. Θα προβάλλουν, για παράδειγμα, αντί του εγκιβωτισμού 

και της καταστροφής των φυσικών υδάτινων ροών στην περιοχή του Δήμου τους την 

αναγκαιότητα ανάδειξης, προστασίας τους, ένταξής τους σε ένα οργανωμένο σύστημα 

υδάτινων απορροών, με επανεμφάνιση των αφανών κρυμμένων ρεμάτων και οργάνωση μιας 

άλλης σχέσης με το φυσικό τοπίο, τώρα που η τεχνολογία μας δίνει μέσα που στο παρελθόν 

δεν υπήρχαν. 

Όλα αυτά έρχονται ως φυσική απόρροια των προηγουμένων φάσεων παρέχοντας στην 

περιβαλλοντική ομάδα τις βασικές αρχές της βιωσιμότητας, οι οποίες πρέπει να αποτελούν 

οργανικό μέρος κάθε σχεδιασμού, οργάνωσης, επικοινωνίας και δράσης. Αρχές οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα από την ομάδα, ώστε στη συνέχεια να προβάλουν με 

πίστη και δυναμισμό το δικό τους όραμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.  

Η βιωσιμότητα και η καλλιέργεια υπεύθυνου - ενεργού πολίτη οικοδομείται σταδιακά

στη διδακτική μαθησιακή πράξη του σχολείου. 
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Ένα παράδειγμα προγράμματος για την προσχολική ηλικία με τη μέθοδο της 

«Συστημικής του Παρατηρητή» 

Τίτλος προγράμματος: «Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες εμποδίζω!» 

Εισαγωγικά 

Το πρόγραμμα με θέμα «Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες εμποδίζω» απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας και υλοποιείται ακολουθώντας την 
εκπαιδευτική προσέγγιση της «Συστημικής του Παρατηρητή». Ως εκπαιδευτικοί κατά την 
υλοποίηση, θα επιχειρήσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά ποικίλες εμπειρίες βιωματικής 
μάθησης. 

Το ιδιαίτερο παιδαγωγικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα «τεχνήματα» 
(χαρτόνια εργασίας) παιδαγωγικού χαρακτήρα, στα οποία, σε συνεργασία με τα παιδιά, θα 
αποτυπώνουμε κάθε δραστηριότητα που προγραμματίζουμε και υλοποιούμε. 

Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, έχοντας ως παιδαγωγικό εργαλείο τα τεχνήματα, θα 
προσπαθήσουμε να καλλιεργηθεί ο κριτικός και αυτοκριτικός λόγος των μαθητών και των 
μαθητριών, η σχέση με τον άλλο συμμαθητή ή την άλλη συμμαθήτρια, η αλληλεγγύη ως 
διδακτική αρχή και ανθρώπινη αξία και η συμμετοχή τους ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες στη 
φροντίδα του περιβάλλοντος. 

 
 

Οργάνωση 

Η υλοποίηση του προγράμματος προτείνεται να γίνεται σε ολομέλεια ή σε μικρότερες 
ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της τάξης, όταν και όπου αυτό απαιτείται. 

Κατά την προετοιμασία και αφού οι μαθήτριες και οι μαθητές κατανοήσουν σε κάποιο 
βαθμό το «διδακτικό αντικείμενο», θα δημιουργήσουμε τις «γωνιές μας» σχετικές με το θέμα 
που επεξεργαζόμαστε. 

Για το πρόγραμμα ενημερώνονται οι γονείς, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία, και ο 
σχεδιασμός στέλνεται στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ενδέχεται να ποικίλει στη διάρκειά του. 
Μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, το ενδιαφέρον τους για το 
θέμα κ.ά., ακόμη και να επεκταθεί σε ολόκληρο το σχολικό έτος. 
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Οι διδακτικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος 

Η οργάνωση, σύμφωνα και με τη μέθοδο, θα γίνει σε τέσσερις φάσεις. 

 Πρώτη φάση: Θα μιλήσουμε για το θέμα στην πραγματική του διάσταση, έτσι όπως 
το βιώνουμε στην καθημερινότητα με εμπειρίες, τις οποίες μοιραζόμαστε όλες και όλοι μαζί 
(ολομέλεια). 
 Δεύτερη φάση: Η επεξεργασία του θέματος δε θα γίνει μόνο στην τάξη, αλλά και στην 
αυλή του σχολείου και στο περιβάλλον της περιοχής μας. Θα συνδεθεί με τη φύση, τους 
δρόμους, τα σπίτια, τους ανθρώπους αλλά και τις λειτουργίες της περιοχής που ζουν. 
 Τρίτη φάση: Θα αναζητήσουμε να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιες είναι οι 
υπεύθυνες, που ασχολούνται με το θέμα στην περιοχή μας. 
 Τέταρτη φάση: Θα εξετάσουμε εάν οι θεσμοί και αυτοί/ές που έχουν την ευθύνη, 
αντιμετωπίζουν σωστά το θέμα και αν υπάρχει έλεγχος στις αποφάσεις τους. Τέλος θα δούμε, 
αν υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι που είναι μακριά από το σχολείο μας, όμως ζουν 
καταστάσεις παρόμοιες με εμάς. 

Η χρονική διάρκεια των φάσεων είναι ανάλογη με τις δραστηριότητες που 
προγραμματίζουμε και υλοποιούμε. 

Α’ Φάση: Επεξεργαζόμαστε το θέμα στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες, προκειμένου να εκφράσουν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα 
συναισθήματά τους. 

Δραστηριότητες: 

Ο/Η «μετεωρολόγος»: 
Μια έντονα βροχερή μέρα, στην «παρεούλα», συζητάμε για τον καιρό και τα παιδιά 

κάνουν το «πίνακα του καιρού» της ημέρας. Αποφασίζουμε να παίξουμε το παιχνίδι του/της 
μετεωρολόγου, φτιάχνοντας τηλεόραση με μία χαρτόκουτα. 
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Η/Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να παρακολουθήσουν το απόγευμα το δελτίο 
καιρού από την πραγματική τηλεόραση. Στη τάξη μας κάθε μέρα παίζουμε - δραματοποιούμε 
τον καιρό της ημέρας. 

Οι «επιστήμονες/επιστημόνισσες»: 
Η/Ο εκπαιδευτικός παίρνει αφορμή από την προηγούμενη δραστηριότητα, παρακινεί τα 

παιδιά να γίνουν επιστήμονες/επιστημόνισσες και να παρατηρήσουν τον καιρό για μία 
εβδομάδα. Θα γίνει στοχευμένη παρατήρηση και θα αφουγκραστούν τον καιρό με όλες τις 
αισθήσεις τους. Θα τεθούν ερωτήματα ερευνητικού και κριτικού τύπου, εκμαιεύοντας με 
αυτό τον τρόπο τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν θα είναι 
2-3 και διαφορετικά κάθε μέρα. Μερικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν είναι: 

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση, εισάγονται καινούριες λέξεις: σιγανή βροχή, ψιχάλα, 
δυνατή βροχή, μπόρα, αστραπές, βροντές, καταιγίδα, ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρα 
κ.ά. Τα παιδιά συγκεντρώνουν φωτογραφίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο ή/και στο σπίτι 
και  κάνουν ζωγραφιές. Τέλος, δημιουργούν ένα κολλάζ με θέμα: «Οι επιστήμονες/
επιστημόνισσες καταγράφουν τον καιρό». 

Μία ιστορία-αφήγηση: 
Στη γωνιά της συζήτησης της τάξης μας, στην «παρεούλα», ξεκινάμε τη συν-δημιουργία 

μιας ιστορίας. Παίρνουμε αφορμή από έναν συμμαθητή μας, ο οποίος αρρώστησε μια 
βροχερή ημέρα, ή από κάτι άλλο. 

Η δημιουργία της ιστορίας μας θα γίνει ως εξής: Ξεκινά την αφήγηση η/ο εκπαιδευτικός 
και ενδιάμεσα κάνει ερωτήσεις στα παιδιά, εκμαιεύοντας τη συνέχεια της ιστορίας από αυτά. 
Για παράδειγμα: 

Η/Ο εκπαιδευτικός αρχίζει και τα παιδιά συμπληρώνουν.  

- τι χρώμα έχει ο ουρανός, όταν βρέχει; 
- τι χρώμα έχουν τα σύννεφα; 
- πού βρίσκεται ο ήλιος;  
- από πού πέφτει η βροχή; 
- τι ήχο κάνει;  
- έχει γεύση; 
- πού τη βλέπετε να πέφτει;  
- πού τη βλέπετε να καταλήγει;  
- πού μπαίνει και πού όχι; 
- σας εμποδίζει σε κάτι;   
- πώς μυρίζει η βροχή; 
- μπορείτε να την πιάσετε;  
- πώς σας κάνει να νιώθετε; 
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Για να διακρίνουμε το πρόσωπο, στην αρχή του διαλόγου θα έχουμε το διακριτικό: Εκπ. για 
τον εκπαιδευτικό και το Π. για τα παιδιά. 

Στη συνέχεια συζητάμε και προτρέπουμε τα παιδιά να διηγηθούν μια δική τους εμπειρία 
ή ό,τι έχουν ακούσει σχετικό με τη βροχή. 

ΕΚΠ. -Μια μέρα παιδιά, να, όπως σήμερα, έβρεχε πολύ! Ο Στέλιος ξεκίνησε, όπως κάθε μέρα 
να πάει στο σχολείο, περπατώντας, με τη μαμά του. Χαιρόταν πολύ αυτή τη διαδρομή!!! 
Ξαφνικά όμως, τι έγινε; 

Π. -Ξεκίνησε να βρέχει δυνατά, κυρία, άρχισε μπόρα… 

ΕΚΠ. -Εκείνη την ώρα πέρασε από δίπλα τους το αυτοκίνητο της μαμάς της Μαρίας, τι έγινε 
μετά; 

Π. -Σταμάτησαν, τους πήραν μαζί τους και έφτασαν στο σχολείο όλοι μαζί. 

ΕΚΠ. -Όμως η βροχή ήταν τόσο δυνατή, έτσι ο Στέλιος χωρίς ομπρέλα, τι έπαθε;

Π. -Δεν το γλύτωσε, κυρία, έγινε μούσκεμα!!! Βράχηκε ολόκληρος… Άρχισε να τρέμει... 

ΕΚΠ. -Η κυρία Άννα άλλαξε αμέσως τα ρούχα και τον σκούπισε προσεκτικά. Τον έβαλε να
ξαπλώσει στο κρεβατάκι και τον σκέπασε. Έφερε το θερμόμετρο, τι έδειχνε;  

Π. -Είχε λίγο πυρετό, όχι είχε σαράντα πυρετό!!! 

ΕΚΠ. -Η κυρία Άννα τηλεφώνησε για βοήθεια, πού;  

Π. -Στο σπίτι του και ζήτησε από τη μαμά του να έρθουν να τον πάρουν… 

ΕΚΠ. -Η μαμά του έφτασε γρήγορα. Ήταν πολύ ανήσυχη, δεν είχε καταλάβει ότι βράχηκε τόσο 
πολύ! Αμέσως πήρε, ποιον; 

Π. -Τον Στέλιο πήρε κυρία, τον πήρε αγκαλιά, γιατί δεν είχε δύναμη ούτε να περπατήσει και 
έφυγαν….  

ΕΚΠ. -Οι συμμαθητές και η κυρία Άννα υποσχέθηκαν ότι θέλουν να μάθουν τα νέα του, τι θα 
κάνουν;  

Π. -Θα του τηλεφωνήσουν αργότερα, για να μάθουν πώς είναι… 

ΕΚΠ. -Τα νερά άρχισαν να γεμίζουν τον δρόμο, πλημμύρισε και έμοιαζε περισσότερο με τι;  

Π. -Με ποτάμι. Ουάου! Θα γίνουμε πάπιες!!!  
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Εργαστήριο κολλάζ «Βρέχει πάλι απόψε»: 
Συγκεντρώνουμε υλικό από το σπίτι και από το σχολείο με εικόνες και ζωγραφιές των 

παιδιών και κάνουμε το δικό μας κολλάζ με θέμα: «Βρέχει πάλι απόψε». 

Δημιουργία τραγουδιού: 
Στη γωνιά της μουσικής η/ο εκπαιδευτικός σιγομουρμουρίζει έναν γνωστό σκοπό. 

Προτρέπει τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα δικό τους τραγούδι πάνω σε γνωστό μοτίβο από 
το τραγούδι: «Βρέχει πάλι απόψε, στη δική μας γειτονιά», βάζοντας τους δικούς τους στίχους. 
Αυτό το τραγούδι το χρησιμοποιούμε ως συνδετικό κρίκο στις συναντήσεις μας. 

Ηχοϊστορία:  
Στη θεατρική γωνιά μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ηχοϊστορία. Η/Ο εκπαιδευτικός 

διηγείται μία αυτοσχέδια ιστορία με θέμα την μπόρα και τα παιδιά κάνουν τους ήχους με το 
σώμα τους, αλλά και με διάφορα υλικά που έχουν μπροστά τους. 

Δραματοποίηση: 
Ακόμη μπορούμε να δραματοποιήσουμε την ιστορία που δημιουργήσαμε στην αρχή, 

μοιράζοντας τους ρόλους στα παιδιά. 

«Παραμύθια των νερών»: 
Καλούμε την/τον «ειδική/ό στα παραμύθια» να μας πει, κατόπιν συνεννόησης, 

παραδοσιακά παραμύθια με θέμα το νερό και την πλημμύρα. Τα παιδιά ακούν 
συμμετέχοντας ενεργητικά.  

 

 

Β’ Φάση: Κατά τη δεύτερη φάση η επεξεργασία του θέματος δε θα γίνει μόνο στην τάξη, αλλά 
και στην αυλή του σχολείου και στο περιβάλλον της περιοχής μας. Θα συνδεθεί με τη φύση, 
τους δρόμους, τα σπίτια, τους ανθρώπους, αλλά και τις λειτουργίες των ανθρώπων της 
περιοχής. 

Δραστηριότητες: 

Προσδιορίζοντας το τι θέλουμε να μάθουμε: 
Συγκεντρωνόμαστε στην τάξη, στη γωνιά της συζήτησης και η/ο εκπαιδευτικός 

προτρέπει τα παιδιά να θυμηθούν το τραγουδάκι που κάνανε όλοι μαζί. Αφού διασκεδάσουν 
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με αυτό και θυμηθούν πράγματα που έχουν κάνει, θέτει κάποια ερωτήματα προς συζήτηση,
όπως:  
- στη φύση πού έχει νερά; 

- άραγε πού πάνε τα νερά της βροχής, όταν πέφτουν στο δάσος, στον δρόμο ή στη 
γειτονιά μας;  

- ποιον δρόμο ακολουθούν σε καθεμία από τις περιπτώσεις, ώσπου να φτάσουν στη 
θάλασσα; 
- τι άλλες απορίες έχετε εσείς, παιδιά;   

- πώς μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά στα ερωτήματά μας; 
Ανοίγουμε χάρτες, συγκεντρώνουμε φωτογραφίες, εικόνες, εγκυκλοπαίδεια, αναζητάμε 

υλικό στο διαδίκτυο στο σχολείο και στο σπίτι, παρατηρούμε και συζητάμε επιχειρώντας να
απαντήσουμε στα ερωτήματα. 

Εργαστήριο κολλάζ «Ο δρόμος του νερού προς τη θάλασσα»: 
Συγκεντρώνουμε υλικό από το σπίτι και το σχολείο, φωτογραφίες από περιοδικά, 

εγκυκλοπαίδειες, ζωγραφιές των παιδιών και κάνουμε ένα κολλάζ με θέμα: «Ο δρόμος του 
νερού προς τη θάλασσα». 

Δημιουργία ιστορίας: 
Έχοντας ήδη τα παιδιά διερευνήσει αρκετά τους δρόμους του νερού προς τη θάλασσα 

δημιουργούν μόνα τους μια σχετική ιστορία με θέμα «Μια μικρή σταγόνα θυμάται». Την 
καταγράφουν με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού και την εικονογραφούν.  

Ερευνώντας τη γειτονιά μας: 
Η/Ο εκπαιδευτικός ξεσηκώνει για μια ακόμη φορά τα παιδιά, να γίνουν επιστήμονες-

ερευνητές και επιστημόνισσες-ερευνήτριες. Ετοιμάζουμε κάποιες ερωτήσεις μαζί με τα 
παιδιά: 
- ποιες είναι οι διαδρομές του νερού στην περιοχή σας; 
- πώς μπορούμε να μάθουμε; 
- από ποιους και ποιες; 

Μετά από συζήτηση διατυπώνονται και καταγράφονται ερωτήματα, όπως π.χ.: 
- πού πηγαίνουν τα νερά της βροχής στην περιοχή μας; 
- πού καταλήγουν;  
- υπάρχουν κοντά ρέματα, θάλασσα, ποτάμι ή λίμνη;  
- έχουν δημιουργηθεί ποτέ προβλήματα με τα νερά της βροχής στη γειτονιά μας; 
- πότε; 
- για ποιον λόγο;  

Αποφασίζουμε να αναζητήσουμε πληροφορίες γι’ αυτά στο διαδίκτυο και να πάρουμε 
ηχογραφημένες συνεντεύξεις από τους γονείς. Προετοιμάζουμε μια οργανωμένη έξοδο, 
προκειμένου να πάρουμε συνεντεύξεις και από κατοίκους της περιοχής (π.χ. ιδιοκτήτες/τριες 
καταστημάτων, ηλικιωμένους/ες στο ΚΑΠΗ). Τις επόμενες ημέρες επεξεργαζόμαστε και 
καταγράφουμε τα δεδομένα.  

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: 
Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων προετοιμαζόμαστε να κάνουμε 

παρατήρηση στη γειτονιά του σχολείου, προκειμένου να καταγράψουμε τις διαδρομές του 
νερού και τα εμπόδια που συναντά. Με τη βοήθεια του Google Earth χαρτογραφούμε την 
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περιοχή και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που να περιλαμβάνει αρκετά 
σημεία ενδιαφέροντος. Οργανώνουμε την επίσκεψη σε συνεργασία με τους γονείς και 
φροντίζοντας για τα απαραίτητα εφόδια. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, με συγκεκριμένο 
ρόλο η καθεμιά. Θα καταγράψουν τις σχάρες, αν υπάρχουν, θα φωτογραφίσουν τα σημεία 
ενδιαφέροντος, θα συλλέξουν υλικά από το περιβάλλον που μας ενδιαφέρουν. Στη διαδρομή 
μας συνοδεύουν κάποιοι/κάποιες από τους γονείς. Με την επιστροφή μας στο σχολείο, 
επεξεργαζόμαστε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και αναλύουμε τις φωτογραφίες και 
τα υλικά. Εξάγουμε συμπεράσματα.  

Παιχνίδι ρόλων σε ζευγάρια - ανακριτική καρέκλα: 
Δυο σταγονίτσες βροχής μιλάνε στο τηλέφωνο εξομολογούμενες η μια στην άλλη τις 

δυσκολίες τους. Η αξιοποίηση της τεχνικής της ανακριτικής καρέκλας μπορεί να διευκολύνει 
τα παιδιά στο κτίσιμο του ρόλου τους. 

Η συνέχεια της ιστορίας - αφήγησης: 

Μαζευόμαστε στην «παρεούλα» και αρχίζουμε να συζητάμε, συνεχίζοντας τη 

δημιουργία της ιστορίας, από εκεί που την αφήσαμε:  

ΕΚΠ.  -Τι να κάνει άραγε ο Στέλιος; Έχουμε νέα του; Η κα Άννα, που επικοινώνησε 

μαζί του, μας είπε ότι όλα είναι καλά και ότι ο Στέλιος αύριο ή μεθαύριο, παρόλο 

που βρέχει, θα έρθει στο σχολείο. Πού είχαμε αφήσει την ιστορία μας; Η κα Άννα 

τους θυμίζει: 

ΕΚΠ. -Τα νερά άρχισαν να γεμίζουν τον δρόμο, πλημμύρισε και έμοιαζε περισσότερο 

με τι;  

Π. -Με ποτάμι. Ουάου! Θα γίνουμε πάπιες!!!   

Η συνέχεια τώρα: 

ΕΚΠ.  -Δυστυχώς στους δρόμους δεν είχε, λέει η κα Άννα, τι; 

Π. -Δεν είχε σχάρες και όπου είχε, κυρία, ήταν γεμάτες σκουπίδια… 

ΕΚΠ. -Έτσι το νερό πλημμύρισε… τι;  

Π. -Τις αυλές των σπιτιών και τους δρόμους... 

ΕΚΠ. -Και τι έγινε τότε, τι έκαναν οι άνθρωποι; 

Π. -Οι άνθρωποι φοβήθηκαν και κλείστηκαν στα σπίτια τους!!! 
ΕΚΠ. -Στο ποταμάκι δεν κυλούσαν τα νερά… γιατί; 

Π. -Γιατί ήταν γεμάτο σκουπίδια και πέτρες που έριξαν κάποιοι άνθρωποι… 

ΕΚΠ. -Στον δρόμο σταμάτησαν…, ποια;  

Π. -Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν όπου να ’ναι, στη μέση του δρόμου. Γινόταν χαμός!!!  

ΕΚΠ. -Ήρθε κάποιος για βοήθεια; Ποιος; 

Π. -Η Τροχαία ήρθε, για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.  
ΕΚΠ. -Από μακριά ακούγονταν η σειρήνα. Τι ήταν; 

Π. -Η Πυροσβεστική, κυρία, και όλοι ήταν ανήσυχοι!!! 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

42



 

Συγκεντρώνουμε υλικό από το σπίτι, φωτογραφίες και άλλο υλικό από την εξόρμηση 
στη γειτονιά, ζωγραφίζουμε. Στη συνέχεια «στη γωνιά των εικαστικών» κάνουμε 
κολλάζ, μεταφέροντας όλα αυτά που είδαμε και μάθαμε σε ένα χαρτόνι. Θα το ονομάσουμε 
«Τα νερά της βροχής στη γειτονιά μας». 

Κατασκευή: Κάνουμε την Πλημμυρούλα και τον Πλημμυρούλη 
Στη γωνιά των κατασκευών αποφασίζουμε να δώσουμε μορφή στο αντικείμενό μας. Έτσι 

θέτουμε τα ερωτήματα: 
-Αν ήταν άνθρωπος η πλημμύρα, πώς θα ήταν;  
-Θέλετε να κατασκευάσουμε τα παιδιά της, να τα έχουμε κοντά μας, να μας λένε τα νέα της 
μαμάς τους;  

Έτσι, κάνουμε δύο γαντό-κουκλες, την Πλημμυρούλα και τον Πλημμυρούλη. Αυτές 
οι κούκλες κάνουν πιο προσιτό το αντικείμενο στα παιδιά, καθώς μπορούν να παίζουν με 
αυτές καθημερινά. Μπορούν να λειτουργούν ως συναισθηματική αποφόρτιση, να εκφράζουν 
τις απορίες τους, να επαναλαμβάνουν τις γνώσεις τους. 

Δημιουργία ιστορίας: 
Έχοντας ήδη τα παιδιά διερευνήσει αρκετά τους δρόμους του νερού προς τη θάλασσα 

δημιουργούν μόνα τους μια σχετική ιστορία με θέμα «Μια μικρή σταγόνα θυμάται». Την 
καταγράφουν με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού και την εικονογραφούν.  

Γ’ Φάση: Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έρχονται να μας βοηθήσουνε. Να 
δούμε τι θα γίνει με τα νερά και τα χώματα που έφερε στον δρόμο η βροχή; Ποιος/α θα τα 
μαζέψει; Ποιοι άνθρωποι ήταν με το μεγάλο κόκκινο αυτοκίνητο που είδαμε; Και τι έκαναν; 
Και το άλλο μεγάλο φορτηγό και ένα κίτρινο που έσκαβε από πού ήρθαν; Ο Στέλιος θα μας 
διηγηθεί πώς πέρασε. Τι του είπε ο γιατρός; 

Δραστηριότητες: 

Επίσκεψη των «Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Καταστροφών»: 
Καλούμε την ομάδα των «Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και καταστροφών», που 

εδρεύει στην περιοχή μας, να μας μιλήσει για το ποιοι/ες είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους 
και αν είναι εφικτό προβάλλοντας ένα φιλμάκι, που δείχνει όλες τις δραστηριότητές τους. 
Στη συνέχεια τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις και ακολουθεί συζήτηση. Τονίζεται η σημασία του 
ρόλου του καθενός και της καθεμιάς στην αποφυγή των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
κρίσεων. 
ΕΚΠ. -Άρα όλοι και όλες προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους, όταν αυτοί βρίσκονται σε 
πρόβλημα… 
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Συνέχεια ιστορίας - αφήγησης: 

Μαζευόμαστε στην «παρεούλα», τραγουδάμε το τραγουδάκι μας και αρχίζουμε να 
συζητάμε, συνεχίζοντας τη δημιουργία της ιστορίας από εκεί που την αφήσαμε: 

Η κα Άννα τους θυμίζει:  

ΕΚΠ. -Ποια σταμάτησαν στον δρόμο;  

Π. -Τα αυτοκίνητα, κυρία. Έγινε μεγάλο μποτιλιάρισμα στον δρόμο. 

ΕΚΠ. -Ποιος ήρθε να βοηθήσει;  

Π. -Η Τροχαία 
ΕΚΠ. -Από μακριά ακουγόταν μια σειρήνα, τι ήταν;   

Π. -Η σειρήνα της Πυροσβεστικής. Όλοι ήταν ανήσυχοι!!! 

Συνέχεια: 
Π. -Κι εγώ τα έβλεπα από το παράθυρο του σπιτιού μου… λέει ο Στέλιος, που είχε γυρίσει 
στο σχολείο. Είμαι πια πολύ καλά, αλλά ο γιατρός μου είπε να μείνω λίγο στο σπίτι λόγω 

της κακοκαιρίας… 

ΕΚΠ. -Ας συνεχίσουμε, λοιπόν. Τι γίνεται; Γιατί ήρθαν όλοι αυτοί; ρωτάει η κα Άννα. 

Π. -Η Τροχαία ήρθε, κυρία, για να βοηθήσει τα αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί στον
δρόμο και η Πυροσβεστική, για να βγάλει τα νερά από τα σπίτια των ανθρώπων, λένε τα 
παιδιά. 

ΕΚΠ. -Εκείνη τη μέρα έπεσε κι ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητό μου, λέει η κα Ελένη…  

Ποιος ήρθε για να με βοηθήσει; 

Π. -Οι πυροσβέστες πάλι, κυρία, είναι πολύ δυνατοί και γενναίοι!!!… 

ΕΚΠ. -Το μεγάλο κίτρινο αυτοκίνητο και το άλλο με την καρότσα πώς τα λένε; 

Π. -Ο εκσκαφέας είναι κυρία. Ξέρω εγώ, έχει και ο παππούς μου… 

ΕΚΠ. -Τι κάνει αυτός; Γιατί ήρθε; 

Π. -Μαζεύει τις πέτρες και τα χώματα, που κατέβασαν τα ορμητικά νερά… 

ΕΚΠ. -Και το άλλο αυτοκίνητο τι ήταν; 

Π. -Είναι φορτηγό. Βάζουν τα χώματα στην καρότσα του, για τα να πάνε μακριά...

ΕΚΠ. -Από πού ήρθαν όλοι αυτοί; 

Π. -Οι πυροσβέστες είναι από τη Θέρμη κυρία, είναι ο μπαμπάς της φίλης μου της Μαρίας… 
Άλλο Π. -Ήρθε και η Τροχαία. Είναι οι αστυνόμοι των δρόμων και αυτοί έρχονται από τη 
Θέρμη.

Άλλο Π. -Όλοι από τη Θέρμη έρχονται. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου. Η μαμά μου 
δουλεύει εκεί!!! λέει η Ελένη με καμάρι. 
Άλλο Π. -Όχι, ο Πρόεδρος του χωριού τους φώναξε όλους αυτούς. Αυτός ξέρει τι γίνεται 
εδώ. Είναι ο Δήμαρχος του χωριού μας!!!
Άλλο Π. -Έχει κι άλλους, λέει ο Γιώργος, που βοηθούν και μένουν στο Κάτω Σχολάρι.
ΕΚΠ. -Πώς τους λένε;
Π. -Είναι οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας... που ήρθαν και εδώ πριν λίγες μέρες...
ΕΚΠ. -Τι κάνουν αυτοί;
Π. -Σκοπό έχουν να βοηθούν όσους έχουν πρόβλημα, χωρίς να πληρώνονται. Γι’ αυτό τους 
λένε εθελοντές.
Άλλο Π. -Το κάνουν, γιατί θέλουν να βοηθούν τους ανθρώπους, όταν δε φτάνει η βοήθεια 
των άλλων...
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Εργαστήριο κολλάζ «Έφτασε βοήθεια στη γειτονιά μας»: 
Συγκεντρώνουμε στη «γωνιά της πλημμύρας» φωτογραφίες που βγάλαμε, φέρνουμε 

εικόνες, παραμύθια κ.ά. από το σπίτι και το σχολείο, ζωγραφίζουμε και αποτυπώνουμε σε 
ένα χαρτόνι την ιστορία μας. Το τιτλοφορούμε: «Έφτασε βοήθεια στη γειτονιά μας». 

Δημιουργία μακέτας: 
Μπορούμε να κάνουμε ακόμη με τη συνεργασία κάποιου γονέα μία μακέτα με το ίδιο 

θέμα «Έφτασε βοήθεια στη γειτονιά μας», στην οποία θα τοποθετήσουμε όλα τα πρόσωπα 
που έρχονται να μας βοηθήσουν. 

Χορός αλληλεγγύης και γλυπτό: 
Με μουσική τα ζευγάρια που αρχικά χορεύουν μετατρέπονται σε μεγαλύτερα 

αριθμητικά χορευτικά σχήματα και μετά από αυτήν την αρχική ενεργοποίηση 
δημιουργούνται δυο ομάδες, η μία αντιπροσωπεύει το «εγώ» και την εσωστρέφεια, ενώ η 
άλλη το «μαζί» και την αλληλεγγύη. Η καθεμία από αυτές επιχειρεί μέσα από την κινητική 
έκφρασή της να αποδώσει από τη μια πλευρά τον εγωκεντρισμό, την απόρριψη, την 
αδιαφορία, την επιφυλακτικότητα, την καχυποψία και από την άλλη πλευρά την αλληλεγγύη, τη 
συνεργασία, την ομαδικότητα, την αλληλοβοήθεια και την ενότητα. Στο τέλος της άσκησης 
τα παιδιά μπορούν να αποδώσουν την αξία της αλληλεγγύης δημιουργώντας με το σώμα 
τους ένα γλυπτό. 

Δ’ Φάση: Βλέπουμε στον υπολογιστή εικόνες ή βίντεο από μέρη που έβρεξε πολύ. 
Συνεργαζόμαστε με άλλα νηπιαγωγεία και διευρύνουμε τις εμπειρίες μας. Προετοιμάζουμε 
και υλοποιούμε τις δράσεις μας. Κάνουμε την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Συνεργασία με ένα άλλο νηπιαγωγείο: 
Συνεργαζόμαστε με άλλο νηπιαγωγείο που διαπραγματεύεται το ίδιο θέμα. Τα παιδιά 

γνωστοποιούν μεταξύ τους, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, υλικό που δημιούργησαν. 
Ανταλλάσσουν απόψεις και συζητούν για το θέμα. 

Δημιουργία εφημερίδας: 
Τα παιδιά με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού δημιουργούν μια δική τους εφημερίδα, 

τη φωτοτυπούν και τη μοιράζουν στη γειτονιά, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να 
ενεργοποιήσουν την τοπική κοινότητα σε σχέση με το ζήτημα. Η δημοσίευση της εφημερίδας 
μπορεί να γίνει και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Βιβλίο με ποιήματα: 
Κάνουμε ένα βιβλιαράκι με αυτοσχέδια ποιήματα, με χιούμορ. Τα παιδιά το 

ζωγραφίζουν και το εκθέτουν σε ειδικό χώρο του σχολείου τους την ημέρα της γιορτής. 

Δημιουργία αφίσας: 
Σχεδιάζουμε μία αφίσα με ένα έργο που δημιουργήθηκε από τα παιδιά, με την οποία 

ανακοινώνουμε και την ημέρα της παρουσίασης του προγράμματός μας. Τοιχοκολλούμε την 
αφίσα σε διάφορα κεντρικά σημεία του χωριού (δημοτικό σχολείο, κοινότητα, νηπιαγωγείο, 
κεντρικά καταστήματα κ.ά.). 
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Έκθεση: 
Τα παιδιά κάνουν έκθεση με το υλικό που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια όλου του 

χρόνου και το εκθέτουν σε ειδικό χώρο του σχολείου τους την ημέρα της γιορτής. 

Δημιουργία πρόσκλησης για τη γιορτή: 
Κάνουμε πρόσκληση-πρόγραμμα για τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας στη 

γιορτή. 

Δημιουργία θεατρικής παράστασης: 
Γράφουμε και παίζουμε το θεατρικό έργο: «Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες 

εμποδίζω». Μερικά θέματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να δημιουργήσουμε την 
ιστορία του έργου μας μπορεί να είναι: 

Τι πάθανε τα σύννεφα και έβρεχε όλη μέρα και όλη νύχτα; Ο δρόμος γέμισε νερά, που δε 
βρίσκουν διέξοδο. Άνθρωποι και ζώα κινδυνεύουν. Οι μικρές σταγόνες θέλουν να ενωθούν 
με την υπόλοιπη οικογένειά τους στη θάλασσα, αλλά η διαδρομή τους είναι δύσκολη, γεμάτη 
εμπόδια και περιπέτειες. Άραγε τα παιδιά θα μπορέσουν να τις βοηθήσουν;  

Καλεσμένοι/ες στη γιορτή μπορεί να είναι ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος, ο/η Υπεύθυνος/η 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πρόσωπα και φορείς της αυτοδιοίκησης, ο/η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, συνεργάτες/συνεργάτιδες, η ευρύτερη σχολική κοινότητα, 
εκπρόσωποι του σχολείου που συνεργαστήκαμε. 

 

 

«Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες εμποδίζω» 
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Ένα παράδειγμα προγράμματος για μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου 

Τίτλος: «Πλημμύρισε με δράση και χαρά και όχι με νερά» 

Θεματικός άξονας: «πλημμύρες» 

Διδακτική προσέγγιση: «Συστημική του Παρατηρητή» 

Θα χρησιμοποιήσουμε ποικιλία παιδαγωγικών εργαλείων, με έμφαση στη μελέτη 

πεδίου, τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. 

Η επίσκεψη των παιδιών στο πεδίο είναι μία δράση, μέσα από την οποία οι 

μαθητές/τριες αποκτούν μία προσωπική εμπειρία για το αντικείμενο, το οποίο τίθεται για 

μελέτη, έξω από το σχολικό περιβάλλον. Συλλέγουν οι ίδιοι/ες στοιχεία και πληροφορίες για 

το αντικείμενο και έρχονται σε άμεση προσωπική βιωματική επαφή με το ίδιο το αντικείμενο 

της μάθησης. Ειδικά όταν πρόκειται για τον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αυτό 

προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη, αφού η περιβαλλοντική εκπαίδευση από τη φύση της απαιτεί 

βιωματική προσέγγιση, και την ίδια επαφή του/της μαθητή/τριας με το αντικείμενο, για την 

πλήρη κατανόηση των παραμέτρων του. Επίσης, σε αυτή εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες 

παιδαγωγικές μέθοδοι.  

Η εκπαίδευση στο πεδίο έχει ιδιαίτερη αξία, διότι συνδυάζει τη διδασκαλία μέσα στο 

σχολείο με το περιβάλλον, βγάζει τα παιδιά από το συνηθισμένο σχολικό περιβάλλον, το οποίο 

πολλές φορές δρα ανασταλτικά και καταπιεστικά στη διαδικασία της μάθησης, ανανεώνει 

το ενδιαφέρον του αντικειμένου της διδασκαλίας και δίνει νέα πνοή σε αυτό. Επίσης, 

καλλιεργεί πολύ έντονα την προσωπική βιωματική επαφή των παιδιών με το αντικείμενο 

της μάθησης, την προσωπική επεξεργασία των εννοιών, τη συμμετοχική διαδικασία και 

προωθεί την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, την κριτική σκέψη και την ανακαλυπτική 

μάθηση. Επίσης, δρα πολύ θετικά στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής  συνείδησης των 

μαθητών/τριών, μιας  και οι ίδιοι/ες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την  εμπειρία, τη 

χαρά,  την απόλαυση της ζωής στη φύση και το φυσικό περιβάλλον και να  αποκομίσουν 

μέσα  από  την  προσωπική  αυτή  εμπειρία  τα  πολλαπλά  οφέλη  της.  Επίσης,  στις  υπαίθριες 

αναζητήσεις  και  δράσεις,  οι  μαθητές/τριες  αναπτύσσουν  δεξιότητες  επιβίωσης, κυρίως 

σωματικές,  με την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων τους ως προς αυτό. Ακόμη η 

υπαίθρια εκπαίδευση αποτυπώνει την ακαδημαϊκή πλευρά  της μελέτης του πεδίου και 

αφορά  μια  σκόπιμη χρήση  άμεσων  πρακτικών  και  κοινωνικών  εμπειριών,  προωθώντας  την

προσωπική  και  κοινωνική εκπαίδευση  των  μαθητών/τριών  και  συμβάλλοντας  ταυτόχρονα 

στην  κατανόηση συγκεκριμένων θεμάτων  και  ζητημάτων.  Τέλος,  μέσω  της  μελέτης  πεδίου,

αναδεικνύονται όλοι οι σκοποί και οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με την 

καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, την ευαισθητοποίηση και προσωπική

δράση  των  μαθητών/τριών  για  την προστασία και διαχείρισή του. Έτσι, οι μαθητές/τριες με τη 

μελέτη και τη δράση στο πεδίο αποκομίζουν  μία  προσωπική  βιωματική  εμπειρία,  η  οποία

μόνο θετικά οφέλη  μπορεί να έχει ως προς τη στάση τους για την υιοθέτηση στάσεων 

απέναντι  σε  μεγάλα περιβαλλοντικά  ζητήματα.  Ακόμη  η  επίσκεψη  των  παιδιών  στο  πεδίο 
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τους δίνει την ευκαιρία να καταλάβουν τα ίδια τον ρόλο τους ως μέλη ενός συστήματος που 

έχει σχέση με τη γεωγραφική περιοχή, την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, της σχέσης του 

ανθρώπου με αυτό και προσδιορίζουν τα ίδια τη θέση τους μέσα σε αυτό αναφορικά με τις 

δράσεις που προτίθεται να αναλάβουν στο τώρα, αλλά και στο μέλλον, μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα.  

Οργάνωση: Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνεται με ολομέλειες και με χωρισμό, 

σε τρεις μικρότερες ομάδες. Για το πρόγραμμα ενημερώνονται οι γονείς, με τους οποίους 

υπάρχει συνεργασία και ο σχεδιασμός στέλνεται στην/στον Υπεύθυνη/ο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει το σχολείο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν όλη 

τη χρονιά. 

Η συστηµική προσέγγιση-σκέψη 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι καταστάσεις πολύπλοκες. Η θεματολογία της Π.Ε. 

δίνει προτεραιότητα σε στόχους που έχουν να κάνουν µε απόκτηση και αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών, γεγονός που δικαιολογεί μια συνεχή αναφορά σε αξίες. 

Η συστηµική προσέγγιση, ενσωματώνει σε μια λειτουργική ενότητα τους ποικίλους 

παράγοντες, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που εμπλέκονται σε ένα περιβαλλοντικό 

ζήτημα. Έτσι οι μαθητές/τριες, από την προσχολική κιόλας ηλικία, είναι σε θέση να 

αποκτήσουν μια αντίληψη της αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων παραγόντων σε μια 

περιβαλλοντική κατάσταση. Η συστηµική προσέγγιση συνίσταται στην αναπαράσταση ενός 

περιβαλλοντικού προβλήματος, ως σύστημα, με όλες τις σχέσεις των επιμέρους 

υποσυστημάτων και των παραγόντων τους, προς διερεύνηση, επεξεργασία και ανασκευή, με 

σκοπό την κατάκτηση της γνώσης. Είναι ένα παράδειγμα και μια μέθοδος μάθησης. Οι 

μαθητές/τριες τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα στο ίδιο το σύστημα κι έτσι είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τις σχέσεις των διαφόρων παραγόντων του μέσα σε αυτό, το γενικό και το 

ειδικό, και το γεγονός και το πλαίσιο, στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αυτοπροσδιορισμός της θέσης του μαθητή/της 

μαθήτριας στη συστημική αντίληψη του θέματος και η δική του/της προσωπική στάση και 

δράση ως μέρος του συστήματος, από τη θέση που ο/η ίδιος/α έχει προσδιορίσει τον εαυτό 

του/της καθώς και η σχέση του/της με τα άλλα μέρη του συστήματος, ως βασική προϋπόθεση 

για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, για την επίλυση των προβλημάτων (εδώ 

περιβαλλοντικών). Τούτο δεν μπορεί παρά να αποτελεί και εξαιρετική μορφή αξιολόγησης 

και αυτοαξιολόγησης, τόσο στο αρχικό, όσο και στο τελικό στάδιο της προσέγγισης και της 

επεξεργασίας του θέματος, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση και 

ανασχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών στη λειτουργία του ως μέρος του συστήματος, 

με σκοπό να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του και άρα και στη λύση του 

προβλήματος.   
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Για τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι αναγκαία η συστηµική 

προσέγγιση, καθώς η έννοια της αλληλεξάρτησης που εμπεριέχει διαμορφώνει μια 

προσέγγιση η οποία προσφέρει στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα όχι µόνο να κατανοούν 

τις θεμελιώδεις αξίες της συνεργασίας, αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης, συμμετοχής και 

συνυπευθυνότητας, αλλά και να διαπιστώνουν πώς αυτές λειτουργούν στη διαμόρφωση του 

κόσμου (Δημητρίου, 2009). 

Οι τέσσερις διδακτικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος: 

Α΄ Φάση: Θέτουμε το θέμα στην καθημερινή μας πραγματικότητα, αυτή που βιώνουν τα 

ίδια τα παιδιά και στη συνέχεια προσπαθούμε εφαρμόζοντας τεχνικές να εκφράσουν τις 

εμπειρίες τους. 

Τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικός χάρτης, αντιπαράθεση, βιβλιογραφική 

έρευνα, συζήτηση, διάλεξη, αντιπαράθεση, μέθοδος έρευνας μέσω ερωτήσεων από τους 

εκπαιδευόμενους, επισκόπηση απόψεων, ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη 

περιβαλλοντική ερμηνεία. 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθήτριες και μαθητές μελετούν βιβλία και συνδέσμους στο ίντερνετ, καταγράφουν 

πληροφορίες, αξιοποιούν τις γνώσεις τους από τα άλλα σχολικά μαθήματα, αρχίζοντας να 

κατανοούν τη σημασία της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις έντονες βροχοπτώσεις των 

τελευταίων ετών που παρατηρούνται στην περιοχή τους και έχουν οδηγήσει αρκετές φορές 

σε πλημμύρες. 

Οι ομάδες προβληματίζονται για την περιοχή γύρω από την πόλη, τη διαχείριση του 

δάσους, τις συγκεχυμένες και αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες για τις αιτίες των 

πλημμυρών, συγκεντρώνουν πληροφοριακό υλικό και δημιουργούν παρουσιάσεις με τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους.  

Κατά τη διαδικασία αυτή αναπτύσσονται συζητήσεις, ανταλλαγή και αντιπαράθεση 

απόψεων των ομάδων για το γνωστικό υλικό και τον δικό τους ρόλο, ως γενιά του μέλλοντος, 

απέναντι σε αυτό. Τίθενται ερωτήματα προς διερεύνηση για το πώς το θέμα επηρεάζει τη 

ζωή της πόλης, της γειτονιάς τους, της οικογένειάς τους και του σχολείου τους και για το πώς 

θα έπρεπε να δράσουν. 

Αφόρμηση εργασίας 

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην αρχή την ακόλουθη καταγραφή μιας ομάδας 

παιδιών που αποφάσισαν να ασχοληθούν με την κλιματική αλλαγή. 

«Καλορίζικο! Καλά χιλιόμετρα! Πολύ ωραίο αμάξι!» Άκουσε ο Μάνος να λέει ο πατέρας 

του στον κυρ Τάσο, τον γείτονα για το καινούργιο του αμάξι. «Έχει και χαμηλές εκπομπές 

ρύπων, βλέπεις είναι νέας τεχνολογίας. Ισχύουν καινούργιοι κανόνες για την ατμοσφαιρική 

ρύπανση». Αλήθεια, αυτό το τελευταίο ήταν κάτι που απασχόλησε πολύ τον Μάνο, γιατί 
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ολοένα και πιο συχνά το ακούει μαζί με άλλες πολλές πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή 

για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε λίγο στην τάξη μαζί με 

τους συμμαθητές μας, αφού σε λίγο θα αποφασίσουμε και για το πρόγραμμα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα συζητήσουμε με τον κύριο στην τάξη. 

«Νίκο, εσύ ξέρεις τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή; Είναι πράγματι το φαινόμενο τόσο 

έντονο και επικίνδυνο όπως λένε;» ρώτησε τον Νίκο τον φίλο του στο διάλειμμα. 

«Έχω ακούσει ότι σε πολλές περιοχές της γης λιώνουν οι πάγοι» φώναξε η Μαρία! 

«Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ιδέα να το συζητήσουμε στην τάξη». 

Την επόμενη μέρα ο Μάνος, ο Νίκος και η Μαρία συζήτησαν με τους συμμαθητές τους 

και αποφάσισαν μαζί με τη βοήθεια του δασκάλου τους να μαζέψουν πληροφορίες για την 

κλιματική αλλαγή και να ασχοληθούν με αυτό. Όσο προχωρούσε η κουβέντα κατάλαβαν ότι 

το θέμα είναι πολύ πιο κοντά τους απ’ όσο νόμιζαν. Μάλιστα έχει πάρα πολλή μεγάλη σχέση 

με το κλίμα σε κάθε τόπο και για αυτό αποφάσισαν να ψάξουν συγκεντρώνοντας 

πληροφορίες για τα τελευταία χρόνια. 

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια; 

Β΄ Φάση: Κατά τη δεύτερη φάση το θέμα θα το μεταφέρουμε έξω στην αυλή του 

σχολείου μας και στο περιβάλλον της πόλης μας, θα το συνδέσουμε με τη φύση, τους 

δρόμους, τα σπίτια και τις λειτουργίες της πόλης. 

Τεχνικές: μελέτη στο πεδίο, μελέτη περίπτωσης (case study), καθοδηγούμενη 

περιβαλλοντική ερμηνεία, περιβαλλοντικά μονοπάτια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

συνέντευξη, έρευνα, καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση δεδομένων. 

Δραστηριότητες: 

Στο δεύτερο στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας στο πεδίο, επιλέγεται ως στρατηγική, ο 

βιωματικός τρόπος προσέγγισης και η προσωπική εμπλοκή των μαθητών με το αντικείμενο 

της έρευνας, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την οργάνωση της δουλειάς των μαθητών 

σε ομάδες. Η ανάπτυξη των δράσεων θα γίνει στην περιοχή του περιαστικού δάσους της 

πόλης με τη μελέτη των παραμέτρων του, των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων (χλωρίδα, 

πανίδα, νερό, έδαφος, αέρας, υγρασία, διάβρωση κ.λπ.). Θα συγκεντρωθούν πληροφορίες 

για την κατάσταση της περιοχής τα τελευταία χρόνια με ορίζοντα εικοσαετίας, προκειμένου 

τα παιδιά να έχουν στοιχεία για τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια. Επόμενο 

πεδίο δράσης των παιδιών θα είναι περιοχές που είχαν πλημμυρίσει προκειμένου να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες για την επόμενη μέρα που αφήνει πίσω της μία πλημμύρα και 

τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνει το φυσικό περιβάλλον, τις συνήθειες και τη ζωή 

των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, τον πολιτισμό τους. Η μελέτη των ομάδων  θα 

συμπεριλάβει αρχεία από υπηρεσίες και σχετικούς φορείς, πληροφορίες, χάρτες, έγγραφα 

για το κλίμα της περιοχής τους, τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες της περιοχής. 

Η διάρκεια της επιτόπιας μελέτης προβλέπεται να κρατήσει αρκετές ημέρες σε όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αξιοποιηθεί η προηγούμενη 

εμπειρία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε ζητήματα περιβαλλοντικά με 
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θεματικό άξονα τη θάλασσα. Από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος οι 

μαθητές/τριες θα αντλήσουν υλικό αξιοποιώντας τη διαθεματικότητα και 

διεπιστημονικότητα από μαθήματα όπως φυσική, χημεία, μαθηματικά. Το βοηθητικό υλικό, 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη δράση στο πεδίο, θα αποτελείται από φύλλα εργασίας και 

χάρτες για την περιοχή, εξοπλισμό για μετρήσεις του εδάφους, του νερού και του αέρα, της 

θερμοκρασίας, της υγρασίας, πυξίδες, ανεμόμετρα, κ.λπ. Οι δράσεις των παιδιών θέτουν 

προς μελέτη και συζήτηση θέματα όπως: Πού πάνε τα νερά της βροχής όταν πέφτουν στο 

δάσος, στον δρόμο ή στη γειτονιά μας; Ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν στην πρώτη και στη 

δεύτερη περίπτωση για να φτάσουν στη θάλασσα; Πώς ήταν η περιοχή πριν 20 χρόνια σε 

σχέση με το σήμερα; 

Επόμενο πεδίο μελέτης προτείνεται να είναι η γειτονιά του σχολείου για να 

παρατηρήσουν οι ομάδες, αν υπάρχουν σχάρες για τα νερά, παρατηρώντας και το ποταμάκι 

δίπλα στο σχολείο. Η ίδια δράση θα συνεχιστεί και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης. Τα 

παιδιά θα καταγράψουν μαρτυρίες κατοίκων κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, τις 

αντιδράσεις των κατοίκων, το κλίμα που επικρατούσε, την κατάσταση στους δρόμους της και 

στα πλημμυρισμένα σπίτια, καθώς επίσης και τον ρόλο που έπαιξε το περιαστικό δάσος της 

πόλης και τα γειτονικά ρέματα.  

Τέλος, σε ολομέλειες τα παιδιά θα συζητήσουν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας 

στο πεδίο, τα υλικά και τα αντικείμενα που συνέλεξαν, τα συμπεράσματα από τα φύλλα 

εργασίας που συμπληρώθηκαν και θα καταθέσουν δικές τους απόψεις και σχετικές 

μαρτυρίες. 

Γ΄ Φάση: Κατά την τρίτη φάση θα εστιάσουμε στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν 

την ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων που σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

Τεχνικές: μέθοδος έρευνας μέσω ερωτήσεων από τους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, συνέντευξη, έρευνα, καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση δεδομένων. 

Δραστηριότητες: 

Στην τρίτη φάση οι μαθήτριες και μαθητές έρχονται σε επαφή για έρευνα με υπηρεσίες 

και αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αιτιών που 

προκαλούν τις πλημμύρες, αλλά και την αντιμετώπιση και πρόληψη του ίδιου του 

φαινομένου. Εστιάζουν, επίσης, στη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και στη δική τους στάση 

απέναντι στο ζήτημα. 

Η δράση προβλέπει επισκέψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στα γραφεία του Δήμου, 

στην έδρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην έδρα της Δασικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 

της Πολιτικής Προστασίας, σε γραφεία Συλλόγων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, ιδιωτών 

επιστημόνων και άλλων φορέων. 

Οι μαθητές και μαθήτριες είναι εφοδιασμένοι/ες με ερωτηματολόγια και φύλλα 

εργασίας, έχουν σημειωματάρια, υλοποιούν συνεντεύξεις, σημειώνοντας τα βασικά σημεία 

που θίγονται από τον ομιλητή. 
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Επισκέπτονται τα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του τοπικού νοσοκομείου, 

μελετούν χάρτες, έγγραφα, σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. 

Συμμετέχουν σε συνέλευση των κατοίκων ανά περιοχή ή δημοτικό διαμέρισμα, με θέμα το 

δάσος, τη διαχείριση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και τους τρόπους προστασίας. 

Επίσης, καταθέτουν οι ίδιοι και οι ίδιες τις απόψεις τους στους φορείς αυτούς και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν ως σχολείο, βοηθώντας στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Καταστρώνουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την 

προφύλαξη των μαθητών/τριών του σχολείου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση 

του φαινομένου της πλημμύρας, αλλά και προληπτικά μέτρα σε περίπτωση που το 

φαινόμενο εκδηλωθεί κατά την αποχώρηση ή την προσέλευση των μαθητών/τριών στο 

σχολείο. 

Δ΄ Φάση: Στην τέταρτη φάση οργανώνονται δραστηριότητες αξιολόγησης, απολογισμού 

και ανατροφοδότησης των ομάδων, ώστε να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες 

του συγκεκριμένου τρόπου προσέγγισης. 

Τεχνικές: συζήτηση, διάλεξη, αντιπαράθεση, επισκόπηση απόψεων, καταιγισμός ιδεών, 

ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία, 

δραματοποίηση-δραματικό παιχνίδι, δραστηριότητες, παιχνίδια προσομοίωσης, παιχνίδια 

ρόλων, forum theater. 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθήτριες και μαθητές μας περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τις δραστηριότητες 

στο πεδίο και την επαφή τους με τους εμπλεκόμενους φορείς, τι τους άρεσε και τι δεν τους 

άρεσε, προτείνοντας τρόπους βελτίωσης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να 

βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να βελτιώσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία για το 

συγκεκριμένο θεματικό άξονα, όπως και την ποιότητα της επιτόπιας εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, οι μαθητές και μαθήτριες μπορεί να ετοιμάσουν κάποια υλικά 

ή αντικείμενα τα οποία αποδεικνύουν το επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν σε σχέση με 

το θέμα. Μπορούν, για παράδειγμα, να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να μελετήσουν 

χάρτες, να εντοπίσουν σχετικούς συνδέσμους στο διαδίκτυο για το κλίμα, την κλιματική 

αλλαγή και τις πλημμύρες, να παρακολουθήσουν σχετικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, να 

προτείνουν βιβλία. Επίσης, θα μπορούσαν να ετοιμάσουν φακέλους με πληροφοριακό υλικό, 

να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα, να υποβάλουν δικές τους προτάσεις και 

εισηγήσεις για το θέμα και την αντιμετώπισή του, υιοθετώντας στάσεις, αρχές και αξίες και 

προγραμματίζοντας τις δικές τους δράσεις και ενέργειες. 

Ετοιμάζουν θεατρικές δράσεις με δραματοποίηση-δραματικό παιχνίδι, δραστηριότητες, 

παιχνίδια ρόλων, θεάτρου σκιών και forum theater. 

Τέλος, η αξιολόγηση του προγράμματος θα κλείσει με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ενδιαφερόμενους και στους άλλους 

μαθητές και στις άλλες μαθήτριες, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να αναπτύξει 

δεξιότητες παρουσίασης των αποτελεσμάτων και ως μέρος της τελικής τους αξιολόγησης, 
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κατανοώντας και προσδιορίζοντας τον δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη, ως μέλη της 

τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας. 

Σημείωση: Η χρονική διάρκεια των φάσεων είναι ανάλογη με τις δραστηριότητες που 

προγραμματίζουμε και υλοποιούμε. 
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Από τον κατακλυσμό του Νώε στις πλημμύρες του ενεστώτα καιρού  

Ο μύθος του κατακλυσμού ή μύθος της πλημμύρας είναι συχνός, ανά τον κόσμο, μύθος, 

κατά τον οποίο μία ή περισσότερες θεότητες τιμωρούν έναν πολιτισμό στέλνοντας πλημμύρα 

για να τον καταστρέψουν. Ο μύθος συναντάται σε πολλούς πολιτισμούς, αν και σήμερα είναι 

περισσότερο γνωστός από τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε, την ινδουιστική ιστορία 

του Μανού, τον ελληνικό μύθο του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα και την ιστορία του 

Ουτναπιστίμ στο έπος Γκιλγκαμές.  

Οι παραδόσεις αυτές βρίσκονται ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις φυλές της 

ανθρωπότητας. Οι περισσότερες συμφωνούν σε τρία κοινά σημεία. Ομιλούν για μεγάλη 

καταστροφή από ύδατα, για μια μεγάλη κιβωτό ή ένα καταφύγιο καθ’ υπόδειξη Θεού, για 

μια διαφύλαξη λίγων εκλεκτών. Μάλλον αποδεικνύουν ότι όλες έχουν μία κοινή αρχική πηγή. 

Την ανάμνηση ενός μεγάλου καταστρεπτικού γεγονότος που βίωσαν οι προπάτορες των 

φυλών αυτών. Ήταν προφανώς σε κάποιον κοινό τόπο και διασκορπίστηκαν παντού, 

μεταφέροντας τις αναμνήσεις τους στους επίγονους από γενιά σε γενιά. Απόηχος αυτής της 

αξεπέραστης ανάμνησης, ένα πιθανό λείψανο της ιστορικής παράδοσης για τον κατακλυσμό, 

είναι η τήρηση της εορτής των προγόνων ή της μνήμης των νεκρών (Αυστραλία, Φίτζι, Περού, 

Μεξικό), Μνημόσυνα και Ψυχοσάββατα (Μεσόγειος).  

Θεωρώντας πως η αφήγηση της Γένεσης είναι η περισσότερο λογικοφανής ή λιγότερο 

χρωματισμένη από υπερβολή, αλλά και πλησιέστερη σε εκείνο που πρέπει να φανταστούμε, 

αναφορικά με την αρχική μορφή των παραδόσεων αυτών, αξίζει να σημειώσουμε πως η 

μαρτυρία της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται για καταγραφή αυτόπτη μάρτυρα που εν 

είδει «ημερολογίου καταστρώματος» σημείωνε τα γεγονότα και όσα έβλεπε. Επιπλέον 

πλεονέκτημα στη διήγηση του βιβλικού κατακλυσμού είναι η στιβαρή υπογραφή του 

Μωυσή. Η βεβαιότητα που τόσο θλιβερά απουσιάζει από τους ειδωλολάτρες παρέχεται από 

τον Μωυσή, του οποίου οι ακαδημαϊκοί τίτλοι είναι εξαίρετοι, αφού είχε μαθητεύσει κοντά 

στους Αιγύπτιους σοφούς και είχε περάσει σαράντα χρόνια διαλογιζόμενος. Σε αυτήν την 

υπογραφή στηρίζονται και οι αρχαιολόγοι των οποίων οι έρευνες συμφωνούν με το πέμπτο 

κεφάλαιο της Γένεσης, αλλά και με τις περιγραφές του φυσικού και γεωλογικού ανάγλυφου 

της μεσολιθικής εποχής που ταυτίζεται με την εποχή που περιγράφει η Βίβλος. «Και 

εσχίσθησαν πάσαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου» «Και εσκεπάστηκαν πάντα τα όρη τα 

υψηλά τα υπό κάτω παντός τους ουρανού. Και απέθανε πάσα σαρξ, κινουμένη επί της γης» 

(Γένεση 7.19,21).  

Αν κρίνουμε από τις συνδυασμένες μαρτυρίες της Βίβλου, των παραδόσεων και των 

χρονικών αρχαίων λαών και από τα αρχαιολογικά και γεωλογικά στοιχεία, δύσκολα 

μπορούμε να αποφύγουμε το συμπέρασμα ότι ένας γιγαντιαίων διαστάσεων κατακλυσμός 

συνέβη πραγματικά. Στις γεωλογικές ενδείξεις θα πρέπει να προστεθούν και φαινόμενα όπως 

θαλασσίων οστράκων και οστών ψαριών σε βουνά, σαν αυτά δηλαδή που βρέθηκαν στο 

Αραράτ σε ύψος 10.000 ποδιών, σκελετοί φαλαινών στα Ιμαλάια και σπασμένα οστά ζώων 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

54



 

πολλών ειδών σε μεγάλους σωρούς σε βάραθρα και σε σπηλιές σε διάφορα μέρη. Είναι και 

αυτή μια πειστική απόδειξη για τον κατακλυσμό και την καταστροφή που άλλαξε τη γη όχι 

από ηφαιστειακή έκρηξη, χιονοθύελλες ξηρασίες κ.λπ. αλλά από τη δύναμη του νερού.  

Παρά την αυξημένη γνώση μας δεν μπορούμε να απαντήσουμε ικανοποιητικά στο 

ερώτημα πόση έκταση γης κατέλαβε ο κατακλυσμός. Πού πήγαν τα κατακλυσμιαία ύδατα; 

Το πιθανότερο είναι ότι άλλαξε η τοπογραφία της γης και ότι ένα μεγάλο μέρος των νερών 

βάθυνε και αύξησε τους ωκεανούς και δημιούργησε λίμνες, έτσι ώστε να φτάσουν να 

καλύψουν το 70 % της γης.  

Σχολιάζοντας το ζήτημα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου είναι μύθος, άλλο τόσο μπορούμε να πούμε 

ότι ένα τέτοιας έκτασης καταστροφικό γεγονός είναι προϊόν φαντασίας. Τελικά, είναι ο 

κατακλυσμός αποτέλεσμα τυφλών, ανεξέλεγκτων φυσικών δυνάμεων νερών, βροχής ή 

θάλασσας, ή μια φυσική υπερφυσική καταστροφή που επιτέλεσε μια ανώτερη δύναμη, όπως 

επιμένει η Βίβλος και η αρχαία παράδοση. Αυτό είναι κάτι που, όσα χρόνια και αν περάσουν, 

καμία επιστημονική έρευνα δεν μπορεί να ερμηνεύσει, ξεφεύγει από τα όριά της κι αυτό 

γιατί, στο ασυνείδητο του ανθρώπου, έχει καταγραφεί ως θεομηνία. 
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Δάση και πλημμύρες: μια προσέγγιση 

Πλημμύρες υπήρχαν σχεδόν πάντα, από τότε που στον πλανήτη μας δημιουργήθηκαν το 

νερό και το έδαφος. Τα δάση εμφανίστηκαν αργότερα. Οι στενές σχέσεις που αναπτύχθηκαν 

μεταξύ του νερού, του εδάφους και των δασών οδήγησαν σε ένα ενιαίο δυναμικό σύστημα 

που αντιδρά σε εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές και εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου. 

Οι άνθρωποι επίσης, που εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, έγιναν μέρος αυτού του 

συστήματος και μάλιστα ανέπτυξαν τη δυνατότητα να προκαλούν έντονες εσωτερικές και 

εξωτερικές αλλαγές. 

Ως εκπαιδευτικοί ας ρωτήσουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας: Ποιες είναι οι 

αλλαγές αυτές; Ή καλύτερα πώς επηρεάζουν οι άνθρωποι το σύστημα αυτό στο οποίο 

ανήκουν;  

Οι μικρές και οι μικροί μας ερευνητές μπορούν να ανακαλύψουν, για παράδειγμα, ότι οι 

άνθρωποι αλλάζουν άμεσα σε έναν τόπο το νερό, την ποσότητα και τη διαδρομή του, 

αλλάζοντας τον φυσικό ρου ενός ποταμού ή των χείμαρρων, αποστραγγίζοντας, κάνοντας 

γεωτρήσεις, αλλά και έμμεσα, για παράδειγμα, προκαλώντας μία κρίση στο κλιματικό 

σύστημα η οποία θα προκαλέσει έντονες κατακρημνίσεις ή τροποποιώντας το έδαφος, 

καλύπτοντάς το με άσφαλτο και τσιμέντο, μεταβάλλοντας τη μορφολογία του και τη 

συνεκτικότητά του, κ.ά. 

Αν εστιάσουμε την προσοχή μας ως ερευνητική ομάδα στο δάσος, θα ανακαλύψουμε 

πολλά στοιχεία, ιδιότητες και κυρίως αλληλεπιδράσεις. Θα παρατηρήσουμε ότι, όταν 

υπάρχει δάσος, το νερό δεν πέφτει με δύναμη πάνω στο έδαφος διαβρώνοντάς το, κάνοντας 

την απορροή προς τα κατάντη επικίνδυνη και καταστροφική. Θα διαπιστώσουμε ότι τα 

φύλλα των δέντρων, οι κορμοί και οι ρίζες συγκρατούν το νερό και σε έναν ορισμένο ρυθμό, 

αναλόγως και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δάσους (σύνθεση ειδών, ηλικία, 

ανάγλυφο, μητρικό πέτρωμα κ.ά.), το διοχετεύουν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 

τελικά στους υπόγειους υδροφορείς. Θα εξετάσουμε την υδρολογική, δηλαδή, επίδραση του 

δάσους, αλλά θα επεκταθούμε και στη μετεωρολογική και σε άλλες που αφορούν συνολικά 

το οικοσύστημα. 

Προτείνουμε, όμως, να μη μείνουμε εκεί. Να προσεγγίσουμε τη σχέση των ανθρώπων 

και του δάσους υπό το πρίσμα του φαινομένου «πλημμύρες» με όραμα την αειφορία. 

Θα ανακαλύψουμε τον σημαντικό ρόλο του δάσους στην ανθεκτικότητα των πόλεων, 

ιδιαίτερα ενόψει της αστάθειας που προκαλέσαμε στο κλιματικό σύστημα. Θα 

προσδιορίσουμε, δηλαδή, την προστατευτική λειτουργία του δάσους για το σύστημα πόλη, 

αλλά και για την ποιότητα ζωής, την κοινωνία μας και την οικονομία μας. 

Μακρά συζήτηση γίνεται για την αξία των δασών, ως φυσικοί πόροι και όχι ως ζώσες 

κοινότητες, ειδικά σε σχέση με την πόλη και τις πιέσεις που δέχονται από συμφέροντα που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας πόλης. Ας συζητήσουμε με τις μαθήτριες και τους μαθητές 

μας, εκείνο το δάσος κοντά στην πόλη μας, παίζει κάποιον ρόλο στην ποιότητα της ζωής μας, 
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όσον αφορά τις πλημμύρες; Προστατεύει το σχολείο μας; Αν προσπαθούσαμε να 

εκτιμήσουμε την αξία του δάσους εκείνου, με ποια κριτήρια θα το κάναμε; Σε αυτά δεν θα 

περιλαμβάνονταν και όλα αυτά που αποφεύγουμε, δηλ. δεν συμβαίνουν με ισχυρή ένταση 

στην πόλη, εξαιτίας αυτού του δάσους; Η προστασία του συντελεί στην αειφόρο ανάπτυξη 

της πόλης μας, στην αειφόρο εξέλιξη του συνολικού συστήματος: νερό, έδαφος, δάσος, 

άνθρωποι; 

Προτείνουμε επίσης να συνεχίσουμε, ανακαλύπτοντας πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις 

για το αν θα διατηρηθεί ή όχι εκείνο το δάσος για την προστασία της πόλης από τις πιο 

σφοδρές επιπτώσεις της πλημμύρας. Ποιοι είναι ρόλοι των θεσμών, των κοινωνικών ομάδων, 

των μαθητών; Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργητικά; Επηρεάζουν οι πράξεις μας και 

οι επιλογές μας σε διαφορετικά επίπεδα την κατάσταση και την εξέλιξη αυτού του 

συστήματος; 

Προτείνουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση 

δράσεων σχετικά με τα δάση και τις πλημμύρες, από την ολομέλεια. 
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Πλημμύρα και Θέατρο Forum 

Εισαγωγή 

Το Θέατρο Forum (FORUM THEATER), ή ανοιχτό θέατρο, ή θέατρο της αγοράς, είναι μια 

εναλλακτική, συμμετοχική μορφή θεάτρου κατά την οποία «ηθοποιοί» και κοινό 

αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητα και αναζητούν μαζί 

εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες δραματοποιούν. Το Θέατρο Forum είναι μία από τις μορφές 

του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, που επινόησε ο Augusto Boal και βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στις ιδέες του Paulo Freire για χειραφετική εκπαίδευση με στόχο την κοινωνική 

αλλαγή. 

Ως εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εκ φύσεως βιωματική και ομοδοσυνεργατική, 

προωθεί την κριτική και δημιουργική σκέψη και βοηθά τους συμμετέχοντες να 

ενδυναμωθούν για να αντιμετωπίσουν ως ενεργοί πολίτες τα προβλήματα της 

πραγματικότητας που βιώνουν.  

Πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο, αφού με την άμεση 

προσωπική συμμετοχική πρωτοβουλία, τη βιωματική επεξεργασία και την εσωτερίκευση των 

θεμάτων που τίθενται προς διερεύνηση, δημιουργούμε με παιγνιώδη και ανεπαίσθητο 

τρόπο απτές και ισχυρές παραστατικές εικόνες, ικανές να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη της 

ομάδας και να τα οδηγήσουν στην υιοθέτηση επιθυμητών αρχών, αξιών και κανόνων. 

Φάσεις και στάδια υλοποίησης του FORUM THEATER 

Οι φάσεις υλοποίησης του FORUM THEATER μοιάζουν σε πολλά σημεία με τις φάσεις της 

μεθόδου project.  

Α΄ Φάση 

Στο πρώτο μέρος έχουμε την προετοιμασία θέτοντας το θέμα στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα, αυτή δηλαδή που βιώνουν οι μαθητές/τριες. Γίνονται ελεύθερες 

συζητήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, αντιπαράθεση απόψεων, συγκεντρώνεται 

πληροφοριακό υλικό και γενικότερα οι μαθητές/τριες διερευνούν διεξοδικά το θέμα που 

τίθεται προς διερεύνηση. 

Τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικός χάρτης, βιβλιογραφική έρευνα, συζήτηση, 

διάλεξη, αντιπαράθεση, μέθοδος έρευνας μέσω ερωτήσεων από τους εκπαιδευόμενους, 

επισκόπηση απόψεων, ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη περιβαλλοντική 

ερμηνεία. Τίθενται ερωτήματα προς διερεύνηση για το πώς το θέμα επηρεάζει τη ζωή της 

πόλης, της γειτονιάς τους, της οικογένειάς τους και του σχολείου τους και για το πώς θα 

έπρεπε να δράσουν.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Δημιουργία γωνιάς διαδικτύου 

Ένα internet corner στο σχολείο μας 

Τα παιδιά (με μία ενδεχόμενη έντονη προσωπική εμπειρία), επισκέπτονται τη γωνιά 

διαδικτύου της τάξης τους ή το εργαστήριο πληροφορικής. Χωρίζονται σε ομάδες και 

αρχίζουν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις πλημμύρες (πλημμύρες στον 

κόσμο, στην περιοχή τους, κλιματική αλλαγή, τρόποι αντιμετώπισης κ.λπ.). Συγκεντρώνουν 

το υλικό των αναζητήσεών τους, το καταγράφουν και ανακοινώνουν σε ολομέλεια τις 

πληροφορίες που συγκέντρωσαν, ενημερώνοντας η μία ομάδα την άλλη. Αυτό σηματοδοτεί 

την έναρξη της διερεύνησης του θέματος και ακολουθεί μία μακρά περίοδος διαβουλεύσεων 

για την προετοιμασία επεξεργασίας του forum theater. 

Β΄ Φάση 

Στο δεύτερο και κεντρικό μέρος της υλοποίησης του FORUM THEATER συγκροτείται ένα 

θεατρικό εργαστήριο, με το κεντρικό θέμα να τίθεται προς διερεύνηση από τους ίδιους τους 

μαθητές. Δημιουργούνται αυτοσχέδια κείμενα, σκηνές, οι οποίες αποτελούν το κεντρικό 

σημείο εφαρμογής της μεθόδου, με τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την υποστήριξη πάντοτε 

του Τζόκερ, ενός εμψυχωτή δηλαδή, ο οποίος συντονίζει τη δράση. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Θεατρικό βιωματικό εργαστήριο με χρήση τεχνικών FORUM THEATER - Παράδειγμα 

πρότασης συγκρότησης θεατρικού εργαστηρίου με θέμα: «Πλημμυρίσαμε;» 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για ένα θεατρικό εργαστήρι, στο οποίο με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό 

τρόπο διερευνώνται όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με το 

περιβάλλον, με κατεύθυνση την αειφορική διαχείρισή του και ειδικότερα τη διαχείριση ενός 

σημαντικού ζητήματος, όπως αυτού των πλημμυρών. Εφαρμόζοντας τεχνικές FORUM 

THEATER του Augusto Boal, τα μέλη του εργαστηρίου εκφράζονται ελεύθερα και 

δημιουργικά, αποκομίζοντας μια πολύτιμη εμπειρία με πολλαπλή λειτουργική αξία. 

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να καταλήξει ο καθένας προσωπικά στη δική του αυτόνομη 

θέση σχετικά με το θέμα, γεγονός που θα του δώσει τη δύναμη να την υπερασπιστεί σθεναρά 

και με ισχυρή βάση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και μαλακά 

παπούτσια. Αριθμός συμμετεχόντων 40 άτομα (το ανώτερο). Διάρκεια 2 ώρες. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γνωριμία - Δημιουργία Ομοιογενούς Ομάδας 

Σχηματίζουμε κύκλο, παρακινώντας τα μέλη του εργαστηρίου να προσπαθήσουν να 

κάνουν έναν όσο γίνεται τέλειο κύκλο. Με συζήτηση ανακαλύπτουν τη σημασία του κύκλου 
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στη φύση, την τέχνη, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τη ζωή. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ο καθένας 

είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ενός ακόμη σημαντικότερου συνόλου. Κοιτάζονται στα μάτια, 

επικοινωνούν και γνωρίζονται. Αρχικά λένε τα ονόματά τους με διάφορους τρόπους που τους 

προτείνουμε. Παίζουν παιχνίδια για να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα. Εδώ 

προτείνεται το παιχνίδι «Όνομα και Χειρονομία» του Augusto Boal. 

2. Συγκέντρωση - Κίνηση - Ενεργοποίηση 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία, κατά την οποία τα μέλη οδηγούνται στη 

συγκέντρωσή τους στην ομάδα, εξερευνούν τη δυναμική της κίνησής τους και ενεργοποιούν, 

δηλαδή ξυπνούν το σώμα τους για να μπορέσει να προετοιμαστεί, να ανταποκριθεί καλύτερα 

στη δράση που θα υπάρξει στη συνέχεια. Εδώ προτείνονται τα παιχνίδια «Γάτα και ποντίκι», 

«Ασπίδες και βόμβες» του Augusto Boal. 

3. Επικοινωνία - Εμπιστοσύνη - Συνεργασία 

Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειάς μας, με ανυπολόγιστου μεγέθους ωφέλεια 

στήριξης των στόχων μέσα και έξω από την ομάδα, μέσα και έξω από το εργαστήριο. Τα 

παιχνίδια που προτείνονται βοηθούν τα μέλη της ομάδας να έρθουν σε μεγαλύτερη επαφή 

με το σώμα τους και το σώμα των άλλων, πράγμα που δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

και ισχυρότερο αίσθημα ευθύνης. Ταυτόχρονα δημιουργείται ατμόσφαιρα παιχνιδιού και 

χαράς και ενισχύεται η ομαδικότητα στη λήψη αποφάσεων και η συνεργασία στη λύση 

προβλημάτων. Η συνεργασία και η εξέλιξή της είναι τα πρώτα και πιο βασικά στοιχεία που 

πρέπει να γίνουν απολύτως κατανοητά και να βιωθούν, για να καταστεί επιτυχημένος κάθε 

αυτοσχεδιασμός. Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν, έτσι, να προσθέτουν δικές τους προτάσεις

σε αυτά που προτείνει ο άλλος και προωθούν, με αυτόν τον τρόπο, την αλλαγή και τη γόνιμη 

σύγκρουση που οδηγεί στην τελική σύνθεση της δουλειάς τους, χωρίς να εμποδίζουν την 

εξέλιξή της. Εδώ προτείνονται τα παιχνίδια «Κουβάρια και κόμποι», «Τρελά αυτοκίνητα», 

«Παλεύω για να μη νικήσω» του Augusto Boal. 

Προετοιμασία για την άσκηση θεατρικής δράσης του FORUM THEATER 

Θέατρο Εικόνων 

α) Η σωματοποίηση μιας έννοιας: Τα μέλη της ομάδας καλούνται να δώσουν με το σώμα 

τους την εικόνα μιας έννοιας σχετικής με το υπό διερεύνηση θέμα. Εδώ ο καθένας μπορεί να 

προβάλει τις προσωπικές απόψεις του και να διερευνήσει τις απόψεις των άλλων, χωρίς να 

έχουν ιδιαίτερη σημασία οι υποκριτικές ικανότητες του καθενός.  

β) Δημιουργώντας με τα σώματα των άλλων: Η ομάδα επιλέγει μια μορφή καταπίεσης 

(π.χ. ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων). Κάποιος από την ομάδα 

δημιουργεί μια εικόνα, στήνοντας τους ηθοποιούς-θεατές σε συγκεκριμένη θέση και μετά το 

κοινό παρεμβαίνει, αν χρειαστεί, για να δημιουργηθεί μια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική εικόνα. 

Καλούνται τώρα τα μέλη να αλλάξουν την εικόνα, με στόχο την ιδανική εικόνα στην οποία δε 

θα υπάρχει πια η καταπίεση.  
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γ) Πρωταγωνιστής - Ανταγωνιστής: Πρόκειται για καταστάσεις όπου υπάρχει ένας 

καταπιεζόμενος και ένας ή περισσότεροι καταπιεστές. Τα μέλη της ομάδας καλούνται ως 

πρωταγωνιστές να ξεπεράσουν την πίεση που δέχονται από τον ανταγωνιστή, προτείνοντας 

διάφορες εκδοχές και λύσεις, αξιολογώντας την καταπίεση που δέχονται και δοκιμάζοντας 

με διάφορους τρόπους να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν έστω και λίγο τη συμπεριφορά του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαγικές λύσεις! 

Άσκηση FORUM THEATER 

Τα μέλη της ομάδας παρακολουθούν μια μικρή παράσταση με δημιουργία από τους 

ίδιους τους μαθητές αυτοσχέδιων κειμένων σκηνών, που παρουσιάζουν μια κατάσταση στην 

οποία υπάρχει κάποια μορφή καταπίεσης σε σχέση με τις πλημμύρες. Στο τέλος της 

παράστασης γίνεται συζήτηση για το θέμα και για τις πιθανές λύσεις που θα αλλάξουν την 

πορεία των γεγονότων. 

Η παράσταση επαναλαμβάνεται και ανά πάσα στιγμή κάποιος από το κοινό μπορεί να 

φωνάξει STOP και να ανέβει στη σκηνή και να πάρει τη θέση του κεντρικού ήρωα για να 

αλλάξει τη συνέχεια της ιστορίας. Σε αυτή την περίπτωση ο θεατής γίνεται θεατής-ηθοποιός. 

Δεν απαιτείται να έχει εμπειρία ως ηθοποιός, αλλά ιδέες για να λυθεί αποτελεσματικά το 

πρόβλημα.  

Εδώ διερευνάται η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, με κατεύθυνση την 

αειφορική διαχείρισή του και ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών 

καταστροφών και ειδικότερα των πλημμυρών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαγικές λύσεις! 

Σημειώνεται ότι στο FORUM THEATER, δε γίνονται δεκτές οι βίαιες πράξεις ως προτάσεις

για αλλαγή. 

Γ΄ Φάση 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται συζήτηση, η οποία προσανατολίζεται στην 

κατάσταση της καταπίεσης που διερευνήθηκε, προκειμένου τα μέλη του εργαστηρίου να 

εμπλακούν σε διαδικασία προβληματισμού και μετά τη λήξη του εργαστηρίου και να 

ευαισθητοποιηθούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Η φάση αυτή μοιάζει με την τελευταία φάση της μεθόδου Project, όπου έχουμε 

συζητήσεις, διαλέξεις, αντιπαραθέσεις, επισκόπηση απόψεων, ανάλυση και διασαφήνιση 

των πληροφοριών που αποκτήθηκαν, προκειμένου οι μαθητές/τριες να τοποθετηθούν πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα που τίθεται προς διερεύνηση. Μπορούν να καταλήξουν και να 

υποβάλουν δικές τους προτάσεις σχετικά με αυτά που προέκυψαν από την προετοιμασία, 

την επεξεργασία του θέματος και την αντιμετώπισή του, να διατυπώσουν τα δικά τους 

συμπεράσματα υιοθετώντας στάσεις, αρχές και αξίες και προγραμματίζοντας τις δικές τους 

δράσεις και ενέργειες, παίρνοντας δηλαδή θέση απέναντι στο θέμα που τέθηκε προς 

διερεύνηση. 
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Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι το FORUM THEATER αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο 

αντιπαράθεσης, καταγραφής απόψεων και ιδεών του σώματος προς διερεύνηση για το 

συγκεκριμένο θέμα με ελεύθερο και εποικοδομητικό τρόπο. Δεν κατακρίνει, δε λογοκρίνει, 

δεν επικρίνει τις απόψεις κανενός, απλώς τις καταγράφει δημιουργώντας έναν χάρτη για το 

τι επικρατεί στη σκέψη και στη συνείδηση των εμπλεκομένων σχετικά με το συγκεκριμένο 

θέμα. Βεβαίως ευπρόσδεκτο θα είναι το τελικό συμπέρασμα να καταλήγει σε κοινή 

συνισταμένη απόψεων, η οποία θα οδηγήσει και σε κοινές θέσεις του σώματος προς 

διερεύνηση απέναντι προς το συγκεκριμένο θέμα. 

Τεχνικές: συζήτηση, διάλεξη, αντιπαράθεση, επισκόπηση απόψεων, καταιγισμός ιδεών, 

ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παρουσίαση της δράσης - Αναστοχαστική συζήτηση

Πρόσκληση για συζήτηση με την κοινωνία 

Μετά την εφαρμογή της κεντρικής δράσης του forum theater και της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων από την ελεύθερη συζήτηση που ακολούθησε, τα παιδιά προβαίνουν σε μία 

δυναμική παρέμβαση προς τη συγκέντρωση γονέων του σχολείου. Ανακοινώνουν τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας του forum theater, εξηγούν τα ίδια τον ρόλο και τον σκοπό 

της δράσης τους για το συγκεκριμένο ζήτημα και ζητούν από τους γονείς τους ως ιδιώτες και 

ως εκπροσώπους φορέων, υπηρεσιών ή οργάνων, να λάβουν θέση και να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες. 

Το forum theater και τα αποτελέσματά του, αποτελούν σημαντικό παράγοντα και δείκτη 

των αντιλήψεων της κοινότητας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η αξιοποίηση του 

συγκεκριμένου υλικού που προέκυψε από την αυθεντική επεξεργασία των δεδομένων μέσα 

από το forum theater, από τα παιδιά, αποτελεί τη δική τους παρέμβαση ως μέλη του 

συστήματος και την προσπάθεια αλλαγής ολόκληρου του συστήματος της τοπικής κοινωνίας, 

με στόχο μία θετικότερη προσέγγιση της τελευταίας, για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

62



Βιβλιογραφία 

Αγγελίδης Ζ. 1992. Η συμβολή και ο ρόλος της Π.Ε. στη διαχείριση και προστασία των 

υδατικών πόρων. Συνέδριο ΥΠΕΠΘ για την επιμόρφωση των Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 24 - 27 Φεβρουαρίου 1992. 

Αγγελίδης Ζ. & Σχίζα Κ. 2000. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη με όρους 

κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς. Διεθνές Συνέδριο Για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας, Λάρισα. 

Δημητρίου Α. 2009. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία - Θεωρητικές και 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επίκεντρο, Αθήνα. 

Σχίζα Κ. 2008. Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο που 

οικοδομεί την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον». Εκδόσεις Χ. Δαρδανός, Αθήνα. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

63



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

64



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

65



Αντί προλόγου 

Η γεωμορφολογία είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με τις 

παρατηρούμενες μορφές γεωλογικών σχηματισμών, με την προέλευσή τους και με 

τις διαδικασίες που οδήγησαν στις μορφές αυτές. Οι διαδικασίες εκτυλίσσονται στον

γεωλογικό χρόνο που μετρείται με μονάδες πολλαπλάσια και υπερ-πολλαπλάσια της 

διάρκειας μιας ανθρώπινης ζωής. Από την άποψη αυτή η ανασύσταση των σταδίων 

εξέλιξης ενός γεωλογικού φαινομένου αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και 

συγκεκριμένα στο βαθύ παρελθόν. Για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο και πολύ 

περισσότερο για τους μαθητές το νοητικό αυτό ταξίδι αποτελεί μια ωφέλιμη και ίσως 

συναρπαστική διαδικασία.  

Η αφορμή για τη συγγραφή αυτού το εγχειριδίου δόθηκε από τις μεγάλες 

πλημμύρες της Δυτικής Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2020. Μια σειρά από ρέματα

ξεχείλισαν πλημμυρίζοντας την πεδιάδα και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές 

και θανάτους. Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για την προβλεψιμότητα του φαινομένου 

και για τις ενέργειες των πολιτών πριν και κατά τη διάρκειά του. Η συζήτηση 

επεκτάθηκε και στον ρόλο των αρχών κατά τη διάρκεια και μετά το φαινόμενο. Η 

πρωτοβουλία των διάφορων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας 

μας επικεντρώνει στο τι πρέπει να διδαχθούμε και να διδάξουμε από την 

καταστροφή. Η ανάγκη μιας τέτοιας προσέγγισης είναι επιτακτική, αφού τέτοια 

φαινόμενα εμφανίζονταν πάντα και θα συνεχίσουν να εμφανίζεται και στο μέλλον με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα.  

Πίσω από τη συντριπτική πλειοψηφία των πλημμυρών στην Ελλάδα βρίσκεται 

πάντα κάποιο ποτάμι που φουσκώνει εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων (ή απότομης 

τήξης χιονιού) και κατακλύζει την περιοχή στη γειτονιά του. Η διαμόρφωση των 

ποταμών συντελείται σε μεγάλο βαθμό και από τις πλημμύρες τους. Επίσης, η ίδια η 

διαμόρφωση επηρεάζει τη συμπεριφορά τους κατά την πλημμύρα. Είναι, επομένως, 

θέμα ιδιαίτερης σημασίας η αναγνώριση των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους

και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με το φαινόμενο της πλημμύρας. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια προσφοράς βασικών γνώσεων 

σχετικά με τα ποτάμια με τελικό σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από μέρους των ΚΠΕ και των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν με 

το θέμα. Οι δραστηριότητες αυτές δύνανται να βασισθούν σε αρχές ανακαλυπτικής

μάθησης και να πλαισιωθούν με την επισκόπηση στο πεδίο. Διατίθενται σήμερα 

τεχνολογικά μέσα (όπως το «εξοστρακισμένο» κινητό τηλέφωνο) που μπορούν να 

συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτή. Τα σημερινά κινητά τηλέφωνα διαθέτουν 

φωτογραφική μηχανή για λήψη και αρχειοθέτηση εικόνων, καθώς επίσης και 

δορυφορικά συστήματα συντεταγμένων που διευκολύνουν τη λήψη μετρήσεων στο 

πεδίο. Η εκπαίδευση στο πεδίο είναι μια συνηθισμένη τακτική εκ μέρους των ΚΠΕ και 

αποτελεί ίσως την πιο σημαντική συνεισφορά τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  
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Το πρότυπο ανακαλυπτικής μάθησης περιλαμβάνει διάφορα στάδια 

διεκπεραίωσης. Το πρώτο αποτελεί την αφόρμηση, όπου προσφέρεται κάποιο 

ερέθισμα οπτικοακουστικό ή/και συζήτηση. Στο δεύτερο στάδιο ο/η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους μαθητές στο να θέσουν ερωτήματα. Στο τρίτο στάδιο τους 

κατευθύνει σε πηγές τέτοιες, που να οδηγούν στον σχεδιασμό μιας διαδικασίας για

απάντηση στα ερωτήματα. Στη φάση αυτή οι μαθητές προσχεδιάζουν τις μετρήσεις 

ή απεικονίσεις που θα λάβουν, ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματα. Επίσης,

σχεδιάζουν το πώς θα επεξεργασθούν τα «δεδομένα» τους. Ακολουθεί η συλλογή 

των δεδομένων που συνήθως συνδέεται και με την επίσκεψη στο πεδίο. 

Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε φάση της 

διαδικασίας. Στο πέμπτο στάδιο επεξεργάζονται τα δεδομένα (μετρήσεις κ.λπ.) και 

κατασκευάζουν το νοητικό πρότυπο πάνω στο οποίο βασίζεται η απάντηση που θα 

δώσουν στο αρχικό ερώτημα. Στο έκτο στάδιο απαντούν στο/α αρχικά ερωτήματα και 

τέλος στο έβδομο στάδιο χρησιμοποιούν το νοητικό πρότυπο που κατασκεύασαν, 

ώστε να προβλέψουν μελλοντική συμπεριφορά ή διερευνούν το πού αλλού θα 

μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. 

Δεν είναι απαραίτητο, φυσικά, να ακολουθηθούν κατά γράμμα όλα τα στάδια. 

Η προσαρμοστικότητα του/της εκπαιδευτικού και η γνώση των ενδιαφερόντων και 

ικανοτήτων της τάξης μπορεί να επιφέρει συμπτύξεις ή παρακάμψεις σταδίων. Μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει με επισκόπηση 

του πεδίου με τη βοήθεια του λογισμικού “Google Maps” και τον καθορισμό σημείων 

διερεύνησης. Να συνεχισθεί με επίσκεψη των σημείων, φωτογράφιση και λήψη 

μετρήσεων και να ολοκληρωθεί με ταξινόμηση και σχολιασμό στην τάξη ή στο ΚΠΕ. 

Το εγχειρίδιο αυτό δεν γράφτηκε από γεωλόγο, ούτε από ειδικό στην 

επιστήμη των ποταμών (ποταμολογία). Γράφτηκε από έναν εκπαιδευτικό με 

διαφορετική ειδίκευση και εκφράζει την ανησυχία του για το έλλειμμα γνώσης που 

εμφανίζει η ελληνική κοινωνία σχετικά με τα ποτάμια και τη συμπεριφορά τους 

ιδιαίτερα κατά τα πλημμυρικά επεισόδια. Η εκλαΐκευση γνώσεων από τα κατάλληλα 

επιστημονικά πεδία είναι η βασική του επιδίωξη. Επομένως, η ορολογία που 

χρησιμοποιείται δεν είναι η αυστηρή ορολογία του επιστημονικού κλάδου. Η ακριβής 

ορολογία μπορεί να βρεθεί σε κάποιο λεξικό γεωλογικών όρων (π.χ. Αγγλοελληνικό 

γλωσσάριο γεωλογικών όρων English-Greek glossary of geological terms) της ΕΓΕ και 

της ΕΛΕΤΟ. Ενδεχομένως ίσως και σε κάποιους ιστότοπους που ασχολούνται με τα 

ποτάμια. Προτιμήθηκε μια πιο «χαλαρή» απόδοση των όρων, ώστε να γίνουν όπως 

πιστεύεται πιο κατανοητοί σε μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης. Για την αποφυγή,

ωστόσο, συγχύσεων από συναδέλφους γεωλόγους και ιδιαίτερα από τους πιο 

ειδικούς στα θέματα αυτά παρατίθενται αρχικά δίπλα στον ελληνικό όρο και η 

αγγλική απόδοσή του, όπως βρέθηκε στη βιβλιογραφία.  

Στο τέλος του κειμένου διατίθενται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες

εκπαιδευτικούς μια σειρά από εκπαιδευτικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές 

«κλείνουν» προς την πλευρά της γεωγραφίας-γεωλογίας, έτσι ώστε το διδασκόμενο 
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αυτό μάθημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία ή ως τερματισμός. Για την 

υλοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτούνται θεωρητικές γνώσεις που καλύπτονται 

σε επαρκή βαθμό από το εγχειρίδιο. Απαιτούνται όμως και πρακτικές δεξιότητας 

χρήσης του ελεύθερου λογισμικού “Google Earth”. Η περιοχή που χρησιμοποιείται 

στις δραστηριότητες είναι η Θεσσαλία και ειδικότερα η περιοχή κοντά στο ΚΠΕ 

Μουζακίου. Η επιλογή οφείλεται όχι τόσο στην αντιπροσωπευτικότητα όσο στην 

εντοπιότητα του συγγραφέα και στη σύνδεση με το αρχικό έναυσμα που ήταν η 

πλημμύρα ΙΑΝΟΣ και οι συνέπειές της. Η σε βάθος κατανόηση των 

διαπραγματευόμενων εννοιών και διαδικασιών θα επιτρέψει την εύκολη μεταφορά 

των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με 

σχετικά μικρές τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις μπορούν να εφαρμοσθούν προς την 

κατεύθυνση της τοπικής προσαρμογής, αλλά και της προσθήκης επιπλέον εργασιών 

στο πεδίο. 

Είναι ευνόητο ότι το εγχειρίδιο αυτό επιδέχεται διορθώσεις και προσθήκες με 

σκοπό να καταστεί πιο κατανοητό στους μαθητές και πιο λειτουργικό στους/στις

εκπαιδευτικούς. 

Λάρισα, Ιούνιος 2021 

Σεραφείμ Σπανός 

ΣΕΕ ΠΕ04 

ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 
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Α. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

1. Ο κύκλος του νερού 

Στον πλανήτη μας το νερό εξατμίζεται από διάφορες περιοχές συγκέντρωσης 

(θάλασσες, λίμνες κ.λπ.) και περνάει από την υγρή φάση στην αέρια με παροχή της 

απαιτούμενης ενέργειας για την αλλαγή της φάσης από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Καθώς οι εμπλουτισμένες με υδρατμούς αέριες μάζες ανέρχονται στην ατμόσφαιρα, 

εκτονώνονται ψυχόμενες και μετατρέπουν τους υδρατμούς σε υδροσταγόνες (υγρή 

φάση) που καταπίπτουν ως βροχή, χιόνι κ.λπ. Ένα ποσοστό εξατμίζεται ξανά, κάποιο 

άλλο κατεισδύει στο έδαφος και το σημαντικότερο απορρέει επιφανειακά. Η 

επιφανειακή απορροή ακολουθώντας κάποιους κανόνες τροφοδοτεί ρυάκια, 

ρέματα, και τελικά ποτάμια (Σχ. 1).  

Σχήμα 1. Συμβολική αναπαράσταση του κύκλου του νερού στη φύση 

Ο γενικός ενεργειακός μετασχηματισμός που ακολουθεί η πορεία του νερού 

από τα βουνά προς τη θάλασσα είναι η μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε 

κινητική ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αυτή ένα σοβαρό ποσοστό της κινητικής 

ενέργειας μετατρέπεται σε στροβιλώδη κινητική ενέργεια και χρησιμοποιείται για 

διάβρωση, μεταφορά και απόθεση υλικών.  

Η πορεία του ποταμού μπορεί να χωρισθεί σε τρία τμήματα: Το ανώτερο, το 

μεσαίο και το κατώτερο. Στο ανώτερο τμήμα το νερό βρίσκεται κοντά στις πηγές του 

και ψηλά σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς. Στο κατώτερο τμήμα το νερό βρίσκεται 

μακριά από τις πηγές και πολύ κοντά στην εκβολή σε σχεδόν μηδενικό ύψος. Το 

μεσαίο τμήμα καλύπτει την ενδιάμεση πορεία. 

Στο ανώτερο τμήμα ο ρυθμός μείωσης του υψόμετρου, καθώς αυξάνει η 

απόσταση από την πηγή, είναι υψηλός οδηγώντας γενικά σε μεγάλες κλίσεις. Για το 

μεσαίο τμήμα οι κλίσεις στα διάφορα σημεία του ποταμού λαμβάνουν ενδιάμεσες 

τιμές και στο τελευταίο τμήμα μικραίνουν πολύ για να μηδενισθούν στην εκβολή (Σχ. 

1). 
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2. Λεκάνες απορροής (Drainage Basins) 

Στην περίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και σε κάθε περίπτωση 

μελέτης ποτάμιας απορροής, σημαντική είναι η επιφάνεια συλλογής υδάτων είτε 

αυτή τροφοδοτείται από βροχή είτε από λιώσιμο χιονιού. Η επιφάνεια αυτή 

ονομάζεται λεκάνη απορροής και για τον καθορισμό της είναι απαραίτητη η έννοια 

του υδροκρίτη. Ο υδροκρίτης είναι το σύνορο μεταξύ δύο λεκανών απορροής και 

καθορίζει προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί μια ποσότητα νερού υπό την επίδραση 

της βαρύτητας (Σχ. 2).  

Σχήμα 2. Διαγραμματική απεικόνιση μιας λεκάνης απορροής  

Με τη γαλάζια σκίαση σημειώνεται η λεκάνη απορροής στο Σχήμα 2. 

Οποιαδήποτε ποσότητα νερού που βρίσκεται εσωτερικά του συνόρου της 

(υδροκρίτης), θα κυλίσει προς την κατεύθυνση κυρίου ρέματος μέσω μικρότερων 

ρεμάτων (υποδεικνύονται με μαύρα βέλη στο Σχήμα 2). Για τον αριθμητικό 

προσδιορισμό της επιφάνειας συλλογής πρέπει να προηγηθεί η προβολή της σε 

οριζόντιο επίπεδο. 

Σχήμα 3. Η επιμέρους λεκάνη (υπολεκάνη) απορροής στον Cawston Creek ΗΠΑ 

Γενικά ρέμα (stream) είναι οποιοσδήποτε σχηματισμός τρεχούμενου ύδατος από τα

απλά ρυάκια έως τα παντοδύναμα ποτάμια. Η περίπτωση του Cawston Creek (Σχ. 3) 

είναι μια περίπτωση ρέματος με λεκάνη απορροής περί τα 25 km2. 
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3. Η τάξη του ρέματος 

Είναι συνηθισμένο τα ρέματα να συμβάλλουν με άλλα ρέματα. Στο σημείο 

που δύο ρέματα συμβάλλουν, εμφανίζεται ένας κόμβος συμβολής. Ένα ρέμα στο 

οποίο δεν συμβάλλουν άλλα ρέματα, ονομάζεται ρέμα πρώτης τάξης. Ένα ρέμα στο 

οποίο συμβάλλουν μόνο πρώτης τάξεως ρέματα, ονομάζεται ρέμα δεύτερης τάξης. 

Ένα ρέμα στο οποίο συνεισφέρουν μόνο ρέματα δεύτερης τάξης, ονομάζεται ρέμα

τρίτης τάξης κ.ο.κ. Ο ποταμός Mississippi π.χ. είναι ένα ρέμα 10ης τάξης. Η μέγιστη 

τάξη σε ένα τμήμα ποταμού που χαρακτηρίζει και ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας πλημμυρικής απορροής. Κατά τα 

επεισόδια πλημμυρών τα ρέματα υψηλότερης τάξης χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

για να «ξεχειλίσουν», εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές απορροής αιχμής και ηρεμούν 

με την πάροδο μεγαλύτερου χρόνου (Σχ. 8). 

4. Ποτάμια συστήματα απορροής 

Τα διάφορά συστήματα ρεμάτων με τους κόμβους σύνδεσης και τη λεκάνη 

απορροής, κατατάσσονται σε διάφορους τύπους. Ο κάθε τύπος συνδέεται με 

συγκεκριμένο γεωλογικό υπόστρωμα, το οποίο σε συνδυασμό με το κλίμα 

διαμορφώνει τη γενική εικόνα. Οι γραμμές των ρεμάτων εμφανίζονται και 

διαμορφώνονται σε εκείνα τα σημεία της επιφάνειας που η διάβρωση είναι 

μεγαλύτερη. Γύρω απ’ τις γραμμές αυτές τα πετρώματα διαβρώνονται λιγότερο και 

βρίσκονται κατά συνέπεια σε μεγαλύτερο υψόμετρο (κορυφές, οροσειρές κ.λπ.). 

Σχήμα 4. Δενδριτικός τύπος συστήματος απορροής (δεξιά) με το γεωλογικό του 

υπόστρωμα (αριστερά) 

Εάν το γεωλογικό υπόστρωμα σε μια λεκάνη απορροής είναι σχετικά 

ομοιόμορφο τότε εμφανίζεται ο δενδριτικός τύπος. Ο τύπος αυτός είναι ο πιο 

συνηθισμένος στον πλανήτη μας (Σχ. 4). 

Εάν το σύστημα ρεμάτων υπέρκειται στρωματοποιημένου γεωλογικού 

υποβάθρου (ιζηματογενή πετρώματα), το οποίο μάλιστα έχει αναδιπλωθεί λόγω 

πλευρικών τεκτονικών τάσεων, τότε εμφανίζονται οι διακλαδώσεις ρεμάτων του 

Σχήματος 5 (δεξιά). Τα ρέματα κυλούν σε περιοχές με εύκολη διάβρωση (μαλακά 
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πετρώματα). Τα μέρη της λεκάνης με πιο σκληρά πετρώματα διαμορφώνονται σε 

κορυφογραμμές. Ο τύπος αυτός ονομάζεται trellis (Σχ. 5) 

Σχήμα 5. Σύστημα απορροής τύπου trellis (δεξιά) με το γεωλογικό του υπόστρωμα 

(αριστερά) 

Σε μερικά μέρη το γεωλογικό υπόστρωμα αποτελείται από μόνο έναν τύπο 

πετρώματος σκληρό και ανθεκτικό στη διάβρωση. Το πέτρωμα, όμως, φέρει 

παράλληλες και εγκάρσιες ρωγμές που συνδέονται υπό σχεδόν ορθές γωνίες. Το 

σύστημα ρεμάτων αναπτύσσεται κατά μήκος των ρωγμών αυτών. Στα σημεία ένωσης 

των ρεμάτων εμφανίζονται έντονα καμπύλα τμήματα (Σχ. 6) 

Σχήμα 6. Σύστημα απορροής ορθογώνιου τύπου (δεξιά) και γεωλογικό υπόστρωμα 

(αριστερά) 

5. Προσδιορισμός της τάξης ενός ρέματος 

Αναφερθήκαμε και προηγουμένως στη σημασία της τάξης ενός ρέματος και 

τον ρόλο που αυτή παίζει κατά τη διάρκεια πλημμυρικών απορροών. Η σημασία αυτή 

τονίστηκε από τον Horton (1945), αλλά σήμερα επικρατεί η ταξινόμηση που πρότεινε 

ο Stahler (1957). Ο προσδιορισμός της τάξης φαίνεται στο Σχήμα 7 (αριστερά). Η 

δενδροειδής αυτή δομή σύμφωνα με τις νέες θεωρίες αποτελεί μια 
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μορφοκλασματική δομή (fractal) παρουσιάζοντας την ιδιότητα του αναλλοίωτου σε 

μετασχηματισμούς κλίμακας. Πράγματι σε όσο μικρή περιοχή κι αν εστιάσουμε,

παρουσιάζονται ομοιότητες με τη δομή σε μεγαλύτερες κλίμακες. Ο αριθμός τον 

ρεμάτων κάτω από μια τάξη σχετίζεται θεωρητικά, αλλά και στην πράξη (στικτή

γραμμή στο Σχήμα 7 δεξιά), με την τάξη του ρέματος. 

Σχήμα 7. Προσδιορισμός της τάξης ρέματος (αριστερά). H σχέση της τάξης με τον 

αριθμό των ρεμάτων κάτω από αυτή την τάξη σε λεκάνη απορροής (δεξιά). 

Στην κατάταξη αυτή σημαντική παράμετρος για μια λεκάνη απορροής είναι ο 

μέσος λόγος διακλάδωσης (bifurcation ratio) των ρεμάτων της. Ο λόγος 

διακλάδωσης Rb ορίζεται από τη σχέση: 

Rb = (αριθμός ρεμάτων μιας τάξης) / (αριθμός ρεμάτων της επόμενης τάξης) 

Ο μέσος λόγος διακλάδωσης υπολογίζεται ως εξής: Έστω μια λεκάνη 

απορροής (Σχ. 7) διαθέτει 10 ρέματα πρώτης τάξεως, 4 ρέματα δεύτερης τάξης, 2 

ρέματα τρίτης τάξης κ.ο.κ., τότε για τον πρώτο λόγο διακλάδωσης λαμβάνουμε 

(10/4=2.5). Κατόπιν διαιρούμε τον αριθμό ρεμάτων δεύτερης τάξης με τον αριθμό 

τρίτης τάξης (4/2=2.0). Κάνουμε το ίδιο για την τέταρτη τάξη, δηλαδή (2/1=2.0). 

Προσθέτουμε (2.5+2.0+2.0=6.5) και διαιρούμε με τον αριθμό των (τριών) 

προσθετέων (6.5/3=2.17). Ο μέσος λόγος διακλάδωσης για τη λεκάνη απορροής είναι 

2.17. Όσο αυτός ο αριθμός μικραίνει τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος πλημμύρας. Η 

«πλημμυρική» απορροή καθυστερεί για να φθάσει στο τέταρτης τάξης ρέμα, αλλά 

φθάνει με μεγαλύτερες τιμές (απορροή αιχμής). Το Σχήμα 8 δείχνει αυτήν τη

μεταβολή στην «πλημμυρική» απορροή, καθώς η λεκάνη αλλάζει σχήμα από το A στο 

C (Σχ. 8). 
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Σχήμα 8. Μεταβολή της απορροής στο όριο της λεκάνης για διάφορους τύπους 

λεκάνης. Rb: ο μέσος λόγος διακλάδωσης 

Για να συγκριθούν οι λεκάνες Α και C (διαφορετικής επιφάνειας A) γίνεται 

αναγωγή στην παροχή ανά μονάδα επιφάνειας (Q/Α) της λεκάνης. To διάγραμμα στο 

σύστημα ορθογωνίων αξόνων δείχνει τη χρονική μεταβολή της παροχής νερού (Q) 

ανά μονάδα επιφάνειας (Α) για τις λεκάνες απορροής Α και C.  

Ως παροχή (Q=V/t) ενός ρέματος ονομάζεται η ποσότητα όγκου (V) του νερού 

που διέρχεται από μια διατομή του κάθετη στη διεύθυνση ροής ανά μονάδα του 

χρόνου (t). Αν ο όγκος μετρείται σε κυβικά μέτρα και ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, τότε 

η παροχή μετρείται σε m3/s. Σε επόμενη παράγραφο θα αναλυθεί και η σχέση που 

παρουσιάζει η παροχή με την ταχύτητας ενός ρέματος. 

6. Τα διαμήκη προφίλ των ρεμάτων 

Εάν στον οριζόντιο άξονα τοποθετήσουμε την απόσταση από την πηγή και 

στον κατακόρυφο το υψόμετρο (μετρημένο από τη στάθμη της θάλασσας όπου 

βρίσκεται συνήθως η εκβολή), τότε η καμπύλη που λαμβάνουμε αποτελεί το κατά

διεύθυνση ροής προφίλ ενός ρέματος. Σε ένα «νεαρό ρέμα» ο ρυθμός μεταβολής της 

καμπύλης μπορεί να αλλάζει σημαντικά από σημείο σε σημείο και ορισμένες φορές 

παρουσιάζει είτε πολύ «απότομα» τμήματα (π.χ. καταρράκτης στο Σχήμα 9 αριστερά)

είτε πολύ ομαλά (Μαίανδροι, ορεινές λίμνες κ.λπ.). Καθώς ο γεωλογικός χρόνος 

περνά, εμφανίζεται λόγω της διάβρωσης και εναπόθεσης μια τάση εξομάλυνσης των 

απότομων μεταβολών. Τελικά το προφίλ τείνει να σταθεροποιηθεί σε ομαλή 

καμπύλη (Σχήμα 9 δεξιά) με τα κοίλα προς τα άνω (graded profile). Στη δεύτερη 

περίπτωση η διάβρωση και η εναπόθεση υλικού κατά την πορεία του ποταμού 

σχεδόν εξισορροπούν. Για να συμβεί αυτό πρέπει να μεσολαβήσει πολύς χρόνος και 
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στην πραγματικότητα είναι περισσότερο θεωρητική πρόβλεψη παρά 

πραγματικότητα. 

Σχήμα 9. Διαχρονική εξέλιξη του προφίλ καθ’ ύψος ενός ρέματος 

Ο λόγος της διαφοράς ύψους μεταξύ πηγής και σημείου συμβολής σε άλλο 

ρέμα (η της τελικής εκβολής) προς την απόσταση που έχει διανυθεί πάνω στο ρέμα

ονομάζεται λόγος ανακούφισης του ρέματος (relief ratio) και φανερώνει τον ρυθμό 

με τον οποίο μειώνεται η δυναμική του ενέργεια κατά μήκος της διαδρομής. Όταν 

υπολογίζεται για συγκεκριμένο τμήμα (Σχ. 10) χρησιμοποιείται και ως παράμετρος 

ταξινόμησης του τμήματος αυτού και συνδέεται στενά με τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του (Σχ. 38 στο Β’ ΜΕΡΟΣ). 

Σχήμα 10. Σχηματική αναπαράσταση του υπολογισμού της κλίσης κατά μήκος ροής 

σε ένα ρέμα που παρουσιάζει αναδιπλώσεις. 

Τα Α και Β στο Σχήμα 10 πρέπει να απέχουν περισσότερο από δύο 

«αναδιπλώσεις». Ο λόγος ανακούφισης στην περιοχή ΑΒ μπορεί να ονομασθεί και 

κλίση κατά μήκος ροής και υπολογίζεται ως λόγος της μεταβολής υψομέτρου μεταξύ 

Α και Β προς το μήκος της απόστασης ΑΒ. Εκφράζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό (%) 

και συμβολίζεται με το γράμμα s (slope). 
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7. Η κλίση κατά μήκος ροής ποταμού και η τοπογραφική κλίση 

Κατά τα αρχικά στάδια της ροής που βρίσκονται συνήθως σε ορεινά τμήματα 

του ρέματος η κλίση υπαγορεύεται κυρίως από την τοπογραφική κλίση (βαθμίδα 

ισοϋψών του βουνού). Τότε ο λόγος ανακούφισης γύρω από κάθε σημείο του προφίλ 

ταιριάζει περισσότερο με το ημίτονο της γωνίας φ (Σχ. 11). Η εφαπτομένη της γωνίας 

αυτής (κατακόρυφη απόσταση/οριζόντια απόσταση) σχεδόν ταυτίζεται με την 

τοπογραφική κλίση και συνδέεται απ’ ευθείας με τον ρυθμό μετατροπής της 

δυναμικής ενέργειας των υδάτων σε κινητική. Σχετίζεται, επομένως, άμεσα με την 

ταχύτητα του ρέματος. Στην πράξη προσδιορίζεται τοπικά από τον λόγο της 

υψομετρικής διαφοράς δύο σημείων προς την οριζόντια απόσταση αυτών των 

σημείων (Σχ. 11). 

Σχήμα 11. Πρακτικός προσδιορισμός της τοπογραφικής κλίσης ποταμού  

Παραβλέπεται το βάθος του ποταμού ως αμελητέο. Η τοπογραφική κλίση σε 

κάποιο σημείο ισούται με τον λόγο ΑΓ/ΒΓ. 

8. Κοιλάδες τύπου “V” 

Οι κοιλάδες τύπου “V” βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της πορείας των 

ρεμάτων. Το όνομά τους πήραν από το γράμμα “V“ του λατινικού αλφάβητου. Όπως 

προαναφέρθηκε στο ανώτερο τμήμα της πορείας, η δυναμική ενέργεια (βαρυτική 

ενέργεια λόγω διαφοράς ύψους: ΕΒ=mgΔh) μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια 

(Εκ=mv2/2) και μέσω στροβίλων ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε 

ενέργεια διάβρωσης. Επομένως, όσο πιο μεγάλη είναι η κλίση του ρέματος (μεγάλο 

Δh) τόσο πιο μεγάλη γίνεται η δυνατότητα διάβρωσης κατά μήκος της ροής και 

πλευρικά. Στην αρχή η διάβρωση διεξάγεται κατά μήκος της ροής (1 στο Σχήμα 12),

ώστε να βαθαίνει η κοιλάδα. Στη συνέχεια, καθώς οι σχεδόν κάθετες πλαγιές 

εκτίθενται στην επίδραση του καιρού (2 στο Σχήμα 12), υφίστανται μαζικές 

κατολισθήσεις (3 στο Σχήμα 12) προς το βάθος της κοιλάδας. Το αποτέλεσμα είναι η 

γνωστή μορφή του γράμματος “V” (4 στο Σχήμα 12). Μια σειρά από ειδικές 

λεπτομέρειες, όπως η σύσταση των πετρωμάτων, το κλίμα και η βλάστηση,

καθορίζουν την ταχύτητα εξέλιξης και διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά.  
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Σχήμα 12. Τα διάφορα στάδια δημιουργίας (1,2,3,4) κοιλάδας τύπου “V” 

9. Τα ταχέα (Rapids) 

Τα ταχέα είναι εκείνα τα τμήματα του ποταμού, όπου η κλίση αυξάνεται 

απότομα κατά την πορεία του. Το αποτέλεσμα είναι μια αντίστοιχη αύξηση στην 

ταχύτητα και στη στροβιλώδη κίνηση (άσπρα νερά). Τα ταχέα εμφανίζονται στα 

τμήματα εκείνα της κοιλάδας, όπου το πέτρωμα είναι λιγότερο ανθεκτικό στη 

διάβρωση και που κατά κανόνα ακολουθούνται από τμήματα, όπου το πέτρωμα είναι 

περισσότερο ανθεκτικό.  

Η στρωματοειδής αυτή δομή του πετρώματος υποδηλώνει την καταγωγή του. 

Δηλαδή τη δημιουργία του σε αρχαία υδατική λεκάνη ιζηματογένεσης. Τα διάφορα 

ιζηματογενή στρώματα εναποτέθηκαν οριζόντια, σε διαφορετικές γεωλογικές εποχές 

και είχαν διαφορετική σύσταση. Στη συνέχεια, οι πλευρικές τάσεις που ασκήθηκαν 

στον φλοιό κατά τη σύγκλιση ή απόκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών, παρήγαγαν την 

κλίση τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο (Σχ. 13). 

Σχήμα 13. Εγκάρσια τομή ρέματος και πετρωμάτων σε περιοχή «ταχέων» 
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10. Καταρράκτες (Waterfalls) 

Η αλλαγή του τύπου των πετρωμάτων που βρίσκονται στον βυθό του ποταμού 

κατά μήκος της ροής του είναι υπεύθυνη και για τη δημιουργία των καταρρακτών. Η 

αλλαγή αυτή πιστοποιείται στον βαθμό ανθεκτικότητας στη διάβρωση (π.χ. σκληρό, 

μαλακό πέτρωμα). Το ποτάμι διαβρώνει το λιγότερο ανθεκτικό τμήμα 

δημιουργώντας τοπικά, όπως και στα ταχέα, μεγάλη κλίση και απότομη κατάβαση. 

Οι στρόβιλοι που δημιουργούνται επιτείνουν τη διαδικασία διάβρωσης, ενώ το 

ανθεκτικό τμήμα παραμένει αρχικά στη θέση του. Μετά από εύλογο χρονικό 

διάστημα το ανθεκτικό πέτρωμα καταρρέει υπό την επίδραση της βαρύτητας και 

σπάει. Τα θραύσματα εναποτίθενται στη βάση του δημιουργώντας ένα σωρό από 

ογκόλιθους. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται σε γεωλογικό πάντα χρόνο, το 

διαδοχικό σπάσιμο και κατάρρευση του «σκληρού» πετρώματος οδηγεί σε 

μετανάστευση του καταρράκτη αντίθετα προς τη διεύθυνση ροής του ποταμού (Σχ. 

14). 

Σχήμα 14. Οι βασικοί σχηματισμοί σε έναν καταρράκτη με τις διαδικασίες 

δημιουργίας 

Η μετανάστευση αυτή σε γεωλογικό χρόνο φαίνεται καλύτερα στο Σχήμα 15. 

Σχήμα 15. Διαδοχικά στιγμιότυπα μετανάστευσης ενός καταρράκτη σε ρέμα που 

εκβάλλει σε λίμνη 

Στα διαδοχικά στιγμιότυπα της μετανάστευσης η περιοχή αλλάζει όψη με διεύρυνση 

του φαραγγιού και εναπόθεση υλικού κατά μήκος των ακτών της λίμνης. 
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11. Λακκούβες (Potholes) 

Οι λακκούβες ή λάκκοι είναι οπές κυλινδρικού σχήματος που σχηματίζονται 

στο πετρώδες υπόστρωμα ενός ρέματος. Το μήκος της διαμέτρου τους κυμαίνεται 

από λίγα εκατοστά έως μερικά μέτρα, ενώ το βάθος τους σχετίζεται με την ιστορική 

εξέλιξη του ρέματος. Απαντώνται κι αυτές στο ανώτερο τμήμα των ρεμάτων και είναι 

αποτέλεσμα της στροβιλώδους ροής (Σχ. 16) που εμφανίζεται γύρω από έναν βράχο-

εμπόδιο. Τα μεταφερόμενα από το ποτάμι υλικά σφυροκοπούν για αιώνες τον 

πυθμένα και τελικά τον διαβρώνουν. Αρκετές φορές είναι γεμάτες από 

μεταφερόμενα υλικά μικρής διαμέτρου (π.χ. χαλίκι). 

Σχήμα 16. Μηχανισμός δημιουργίας λάκκων στον πυθμένα ρεμάτων 

Για να εξελιχθεί η διαδικασία είναι απαραίτητο η σκληρότητα των μεταφερόμενων 

υλικών να είναι μεγαλύτερη αυτής του πυθμένα. Η Εικόνα 1 δείχνει μια περίπτωση 

«λάκκου» μικρών διαστάσεων. 

Εικόνα 1. Ένας λάκκος που έχει σχηματισθεί στον ποταμό Clyde (φωτό: Jim Ness) 
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12. Διαδικασίες μετασχηματισμού 

Είναι φανερό ότι το ποτάμι αποτελεί φορέα γεωμορφολογικών 

μετασχηματισμών στο εγγύς περιβάλλον του. Οι μετασχηματισμοί του 

περιβάλλοντος επιδρούν με τη σειρά τους στο ποτάμι αλλάζοντας τη μορφή του. Οι 

μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται με τις διαδικασίες της διάβρωσης, της 

μεταφοράς και της εναπόθεσης. Η διάβρωση είναι εντονότερη εκεί που η ταχύτητα 

είναι μεγάλη. Η διάβρωση και μεταφορά στον πυθμένα πραγματοποιείται με κύλιση, 

ολίσθηση και αναπήδηση για τα μεγαλύτερα σε μέγεθος βραχώδη υλικά. Τα 

μικρότερου μεγέθους υλικά διαχέονται σε όλο το πάχος του ποταμού, ιδιαίτερα όταν 

αυτός εμφανίζει στροβιλοειδή κίνηση (Σχ. 17). 

Σχήμα 17. Διαδικασίες διάβρωσης και μεταφοράς υλικού εντός ρέματος 

Όταν η ταχύτητα μειώνεται σε διαφορετικά μέρη του ποταμού, τα υλικά αποτίθενται. 

Σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου τα υλικά αποτίθενται και εκτός κοίτης. Η 

σχετική συμβολή στη μορφογένεση των τριών αυτών μηχανισμών σηματοδοτεί τις 

τρεις βασικές ζώνες του ποταμού (Σχ. 18), οι οποίες δε διαφέρουν από τα 

προαναφερθέντα τμήματα, στα οποία χωρίσθηκε το ποτάμι με βάση την κλίση του. 

Στη ζώνη 1 (ζώνη διάβρωσης) ο πυθμένας του ποταμού διαβρώνεται έντονα, 

αντίθετα με τις όχθες που διαβρώνονται ελάχιστα. Αυτό οφείλεται στη μετακίνηση 

ακατέργαστων βράχων κατά μήκος του πυθμένα, αφενός λόγω της ταχύτητας του 

ρέματος, αφετέρου λόγω της κλίσης. Η διαδικασία εντείνεται και καταστέλλεται 

καθώς αυξάνεται και μειώνεται η παροχή νερού μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή 

το απότομο λιώσιμο χιονιού. 

Σχήμα 18. Οι τρεις ζώνες του ποταμού με τις επικρατούσες διαδικασίες 

μετασχηματισμού 
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Στη ζώνη 2 (ζώνη μεταφοράς) το ποτάμι αλλάζει τη διαδικασία διάβρωσης από την 

κατά μήκος διεύθυνση στην εγκάρσια διεύθυνση. Το μέσο μέγεθος του φορτίου 

ελαττώνεται και ο κύριος μηχανισμός μεταφοράς είναι η αναπήδηση κατά μήκος της 

κοίτης. Στο τμήμα αυτό το ποτάμι πλημμυρίζει εναποθέτοντας σώματα μεγέθους 

άμμου και χαλικιού εκτός κοίτης σε εγκάρσια προς το ρέμα διεύθυνση. 

Στη ζώνη 3 (ζώνη εναπόθεσης) της πορείας του, καθώς η ταχύτητα είναι μικρή, η 

διάβρωση κατά μήκος ελαχιστοποιείται και κυριαρχεί η μεταβολή κατά την εγκάρσια 

διεύθυνση. Τα μεταφερόμενα σωμάτια είναι μικρού μεγέθους και συνήθως 

αποτελούνται από λάσπη και πηλό. Κατά τον πλημμυρισμό εναποτίθενται τα υλικά 

αυτά εκτός κοίτης, αλλά κυρίως εναποτίθενται στην εκβολή. 

13. Τα εγκάρσια προφίλ 

Εάν πραγματοποιήσουμε μια τομή κάθετα προς τη διεύθυνση ροής του 

ποταμού, τότε λαμβάνουμε το εγκάρσιο προφίλ που εκτός από το ποτάμι μπορεί να 

επεκταθεί και στην κοιλάδα που το περιβάλλει. Το εγκάρσιο προφίλ μεταβάλλεται 

στις διάφορες ζώνες. Στη ζώνη 1, η κοιλάδα και το ποτάμι είναι στενά. Οι κοιλάδες 

στη ζώνη αυτή ονομάζονται κοιλάδες τύπου “V” όπως έχει προαναφερθεί. Το εύρος 

των κοιλάδων κυμαίνεται από λίγα μέτρα ως μερικές εκατοντάδες, το ρέμα όμως 

σπάνια ξεπερνά τα 5-6 μέτρα. 

Όταν η παροχή του ρέματος αυξηθεί, τότε αυτό μπορεί να απλωθεί σε όλο το 

εύρος της κοιλάδας. Το επίπεδο στο οποίο απλώνεται ονομάζεται πλημμυρικό 

επίπεδο (flood plain). 

Σχήμα 19. Εγκάρσιο προφίλ ποταμού και κοιλάδας στην ανώτερη ζώνη 

Στη δεύτερη (Σχ. 19) και την τρίτη ζώνη (Σχ. 20) η κοίτη και η κοιλάδα 

αυξάνονται ως προς το εύρος εξ αιτίας της αύξησης της πλευρικής διάβρωσης. Το 

βάθος του ρέματος, όμως, δεν έχει μεγαλώσει σημαντικά, αφού η κατά μήκος 

διάβρωση ελαττώνεται. Οι όχθες της κοιλάδας είναι, επίσης, πιο ομαλές. 
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Σχήμα 20. Εγκάρσιο προφίλ στις κατώτερες ζώνες 

Η ίδια μεταβολή συνεχίζεται και στην τρίτη ζώνη (Σχ. 20), όπου η κοιλάδα έχει 

τεράστιο εύρος (αρκετά km) και φυσικά το βάθος του ποταμού αυξάνει ελάχιστα. 

Στην Εικόνα 2 που ακολουθεί, η αναβαθμίδα που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα 

παλαιότερων διαβρώσεων - εναποθέσεων κατά τη διάρκεια πλημμυρικών

φαινομένων. 

Εικόνα 2. Η αναβαθμίδα (terrace) στον ποταμό Dovey (Αγγλία) 

 

14. Προσχωσιγενείς πεδιάδες (Alluvial Fans) 

Στη θέση όπου η κλίση του ρέματος έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλές τιμές 

(διασταύρωση με κύριο ρέμα, εκβολές κ.λπ.), η ταχύτητά του έχει μειωθεί τόσο ώστε 

να αποθέτει σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα ιζημάτων που μεταφέρει. Το ρέμα στην 

περιοχή αυτή διαμορφώνει μία δομή σε σχήμα βεντάλιας που ονομάζεται 

προσχωσιγενής πεδιάδα. Οι πεδιάδες αυτές σχηματίζονται κατά τη διάρκεια 

αστραπιαίων πλημμυρών (flash floods) και είναι εύκολα αναγνωρίσιμες σε ξερά ή 

ημίξερα κλίματα, όπου η βλάστηση δεν μπορεί να καλύψει τα ίχνη τους. Ωστόσο 

σχηματίζονται και σε πιο υγρά κλίματα. 

Το διάγραμμα του σχήματος δείχνει μια εγκάρσια διατομή μιας τέτοιας 

πεδιάδας, καθώς και τον μηχανισμό δημιουργίας της. Το συνολικό αποτέλεσμα της 
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διαδικασίας είναι η εδαφική εξομάλυνση με μείωση της κλίσης σε σημεία που αυτή 

έχει μεγάλες τιμές (Σχ. 21). 

Σχήμα 21. Εγκάρσια διατομή και διαδικασία σχηματισμού προσχωσιγενούς 

πεδιάδας 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική προσχωσιγενής πεδιάδα στην 

έξοδο μιας στενής κοιλάδας. 

Εικόνα 3. Φωτογραφία προσχωσιγενούς πεδιάδας στα Γαλλικά Πυρηναία όρη 

15. Το έναυσμα της στροβιλώδους ροής 

Όταν ένα πραγματικό ρευστό κινείται κατά μήκος μίας στερεής επιφάνειας, 

(για παράδειγμα ο πυθμένας ή το πλευρικό τοίχωμα ενός ρέματος) εμφανίζεται μία 

διατμητική τάση τ (τ: δύναμη τριβής ανά μονάδα επιφάνειας κάθετης στη διεύθυνση 

(y), η οποία τείνει να επιβραδύνει την κίνηση κοντά στα τοιχώματα (Σχ. 22). Η δύναμη 

τριβής ανά μονάδα επιφάνειας κάθετης στον άξονα y (παράλληλη στο τοίχωμα) 

αποτελεί την τάση (τ) στη σχέση (1). 

τ= μ (Δv/Δy) (1) 

μ: ο συντελεστής ιξώδους ή ιξώδες, v η ταχύτητα κάθετα στη διεύθυνση y, 

Δv: η μεταβολή ταχύτητας κατά μήκος y και Δy: μεταβολή απόστασης y. 
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Το ιξώδες είναι μια παράμετρος που εκφράζει το πόσο «παχύρρευστο» ή 

«λεπτόρρευστο» είναι ένα υγρό άρα εξαρτάται από το είδος του υγρού. 

Σχήμα 22. Εικόνες στρωτής και τυρβώδους ροής και αντίστοιχες ρεματογραμμές 

Σύμφωνα με τον Reynolds, η μορφή της ροής σχετίζεται με τον λόγο των 

δυνάμεων αδρανείας προς τις δυνάμεις τριβής. Προτάθηκε ένας αδιάστατος 

αριθμός, που σήμερα ονομάζεται αριθμός Reynolds (Re), ο οποίος εκφράζει αυτό τον 

λόγο δυνάμεων. Περνώντας σε «διαστατική ανάλυση» οι μαθηματικές σχέσεις 

απλοποιούνται με τη χρήση της έννοιας «χαρακτηριστικό μέγεθος» για κάθε ένα από 

τα μεγέθη. Οι δυνάμεις αδρανείας (Fa) είναι ανάλογες () της μάζας επί τη μεταβολή 

της ταχύτητας δια του αντίστοιχου χρόνου (Fa  m Δv/Δt με m=ρV). 

Δυνάμεις αδράνειας  (ρd2 v) v ενώ Δυνάμεις τριβής  μ (v/d) d2 

Re= (ρ d2 v2)/ (μ d v) άρα: Re= ρ d v/μ ή  

Re= (v d)/η 

Όπου ρ η πυκνότητα και η= μ/ρ το κινηματικό ιξώδες (μια σταθερά) 

Το μέγεθος d αποτελεί τη χαρακτηριστική εγκάρσια διάσταση του ρέματος και

συνήθως είναι είτε το εύρος του είτε η διάμετρος στην περίπτωση ημικυκλικής 

διατομής.  

Υπάρχει μια κρίσιμη τιμή του αριθμού Reynolds (Reκρ≈2700), την οποία όταν υπερβεί 

το ρέμα, η ροή περνάει από τη στρωτή στην τυρβώδη. 

Σχήμα 23. Η μεταβολή της ταχύτητας με τον χρόνο σε τρεις περιπτώσεις ροής 
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Η μετάβαση της ροής από στρωτή σε τυρβώδη δεν είναι μία απότομη και 

σύντομη διαδικασία (Σχ. 23). Καθώς ο αριθμός Reynolds αυξάνεται σε μια αρχικά 

στρωτή ροή, εμφανίζονται σποραδικά έντονες διακυμάνσεις ταχύτητας μικρής 

διάρκειας. Με επιπλέον αύξηση, αυτοί οι θύλακες με έντονες διακυμάνσεις 

ταχύτητας εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και διάρκεια, ενώ στα ενδιάμεσα 

χρονικά διαστήματα, η ροή είναι στρωτή. Σε κάποια υψηλότερη τιμή του αριθμού 

Reynolds, οι θύλακες έντονων διακυμάνσεων ενώνονται μεταξύ τους, οπότε η ροή 

γίνεται εντελώς τυρβώδης. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η ροή μπορεί να 

παραμείνει στρωτή για τιμές του αριθμού αρκετά μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής: 

Reκρ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μία αναταραχή, όπως η παρουσία ενός εμποδίου, 

προκαλεί άμεση αλλαγή της ροής σε τυρβώδη.  

Η παροχή Q σε ρέμα εύρους d και βάθους h, ορίσθηκε ως όγκος (V) ανά μονάδα 

χρόνου (t). Αφού: V= d h l (l μήκος που διανύεται στη μονάδα χρόνου) 

Q= V/t η Q= d h l/t και επειδή l/t=v η παροχή δίνεται και ως Q= d h v (2) 

Με αντικατάσταση στη σχέση (1) λαμβάνουμε: Re= Q/(h η) 

Εάν d= 20 m, η= 10−6 m2/s, Q= 10 m3/s, τότε Re≈ 5 105. 

Επομένως στην πλειοψηφία των ρεμάτων η ροή είναι τυρβώδης. 

16. Αποδοτικότητα ρέματος (Channel Efficiency) & ταχύτητα 

Η ταχύτητα με την οποία κυλά ένα ρέμα σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα με την οποία η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Η 

αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την τριβή μεταξύ του νερού και της κοίτης (όχθες 

και βυθός). Όσο μικρότερη είναι η τριβή, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό της 

μετατρεπόμενης δυναμικής ενέργειας απομένει διαθέσιμο στην κινητική ενέργεια 

και επομένως τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητά του. Για να μειωθεί η τριβή πρέπει είτε η

κοίτη να γίνει ομαλότερη είτε να μειωθεί η ποσότητα νερού που βρίσκεται σε επαφή

μαζί της. Σε μια διατομή του ρέματος, η περίμετρος διαβροχής (P) είναι ένα μέτρο 

αυτής της επαφής. Η περίμετρος διαβροχής καθορίζεται από την περίμετρο της 

διατομής αν αφαιρεθεί το τμήμα της ελεύθερης επιφάνειας του νερού (Σχ. 24). 

17. Η τραχύτητα του ρέματος 

Η πρώτη προϋπόθεση για αύξηση της αποδοτικότητας είναι η μείωση της 

τραχύτητας της κοίτης. Εάν το ρέμα διασχίζει μια κοίτη με ογκόλιθους τότε η 

«ανώμαλη» περίμετρος διαβροχής παίρνει μεγάλες τιμές (μεγάλη τριβή). Οι τραχείς 

επιφάνειες ρέματος αυξάνουν τη δημιουργία στροβίλων αυξάνοντας και την 

ικανότητα διάβρωσης και μεταφοράς ιζημάτων. Ένα μεγάλο ποσοστό από την 

δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των στροβίλων εις 
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βάρος της κινητικής ενέργειας μεταφοράς. Είναι τελικά προφανές ότι η 

αποδοτικότητα διαφοροποιείται στις τρεις ζώνες του ποταμού. 

18. Η υδραυλική ακτίνα 

Ως μέτρο της αποδοτικότητας μπορεί να ορισθεί μία παράμετρος που 

ονομάζεται υδραυλική ακτίνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η υδραυλική ακτίνα τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα του ρέματος. Η υδραυλική ακτίνα Rh ορίζεται από 

τη σχέση: 

Rh=A/P (1) 

Όπου Α είναι η επιφάνεια διατομής του ρέματος και P είναι η περίμετρος διαβροχής. 

Η περίμετρος διαβροχής είναι το μήκος του βυθού μαζί με αυτό των δύο

οχθών. Μια μεγάλη υδραυλική ακτίνα σημαίνει μεγάλη αποδοτικότητα, γιατί 

μικρότερη αναλογία των νερών του ποταμού έρχεται σε επαφή με τον βυθό και τις 

όχθες. Επομένως το νερό υφίσταται σε μικρότερο βαθμό τις συνέπειες της τριβής. 

Η μορφή ρέματος που διευκολύνει τη ροή είναι ένα στενό και βαθύ ρέμα (Σχ. 24). 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού της υδραυλικής ακτίνας στις δύο 

περιπτώσεις του Σχήματος 24. 

Σχήμα 24. Εγκάρσιες τομές ρεμάτων διαφορετικού βάθους και εύρους 

Εύκολα υπολογίζεται ότι το Α ρέμα παρουσιάζει επιφάνεια διατομής 20m2 και 

η περίμετρος διαβροχής είναι 14m. Έτσι η υδραυλική ακτίνα Rh είναι σύμφωνα με τη 

σχέση (1) στο 1.4. Για το ρέμα Β η επιφάνεια διατομής είναι 16m2 και η περίμετρος 

διαβροχής 12m που σημαίνει ότι η υδραυλική ακτίνα είναι 1.3. Το ρέμα Α είναι κατά 

συνέπεια πιο αποδοτικό. Αρκετοί μελετητές σχετίζουν την αποδοτικότητα με τον 

λόγο εύρος/βάθος πυθμένα (W/D). Όταν η παράμετρος αυτή έχει μικρές τιμές, η 

αποδοτικότητα είναι επίσης μικρή για τον ίδιο λόγο.  

Εφαρμόζοντας τον λόγο αυτό στο παράδειγμα του Σχήματος 24 προκύπτει ότι 

στην αριστερή διατομή ο λόγος υπολογίζεται σε 0.8, ενώ στη δεξιά σε 4. Με τη χρήση 

της παραμέτρου αυτής λαμβάνεται ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών. Αυτό αποτελεί 

εμφανές πλεονέκτημα, ιδίως όταν χρησιμοποιείται για σκοπούς ταξινόμησης. 
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19. Η οχύρωση “Entrenchment” 

Η παράμετρος λόγος οχύρωσης επινοήθηκε (Rosgen 1994) για να εκφράσει 

την ιδιότητα ενός ρέματος να ξεφεύγει (ξεχειλίζει) από τη συνηθισμένη του κοίτη. Ο 

λόγος οχύρωσης είναι ο λόγος του εύρους της περιοχής εκατέρωθεν του ποταμού 

που είναι επιρρεπής σε πλημμύρες προς το εύρος της ροής υπερχείλισης. Συνήθως 

ένα ρέμα ρέει σε χαμηλότερη παροχή από τη μέγιστη ετήσια τιμή της που συμβαίνει 

την περίοδο των βροχών. Ο λεπτομερειακός παρατηρητής μπορεί να διακρίνει 

εύκολα πού βρίσκεται η στάθμη πλήρους κοίτης απ’ όπου το ρέμα υπερχειλίζει. Τα 

σημεία που ορίζουν την περιοχή που είναι επιρρεπής σε πλημμύρες βρίσκονται σε 

μια στάθμη που βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από τη στάθμη πλήρους κοίτης (τυπικά 

σε διπλάσιο ύψος από το βάθος πλήρους κοίτης). Παλιότερες παρατηρήσεις στο 

πεδίο έδειχναν ότι στα περισσότερα ρέματα αυτό το ύψος αντιστοιχεί σε πλημμύρα 

με περίοδο επανεμφάνισης <50 έτη (Dunne and Leopold 1978). Στα περισσότερα

ρέματα το ύψος επανεμφάνισης πλημμύρας με περίοδο επανόδου <50 ετών 

φαίνονταν ότι βρίσκεται μεταξύ 1.3 και 2.7 φορές το μέγιστο βάθος με μέσο όρο στις 

2 φορές. Σήμερα αμφισβητείται ότι το ύψος αυτό αντιστοιχεί σε πλημμύρα με 

περίοδο επανόδου <50 ετών. Η έννοια της οχύρωσης μπορεί, όμως, να διατηρηθεί 

για εκπαιδευτικούς λόγους. 

Για τον πρακτικό προσδιορισμό του επιπέδου που θα αντιστοιχούσε στην 

επιφάνεια του νερού, όταν το ρέμα πλημμυρίζει, επιλέγεται το ύψος που αντιστοιχεί 

στο διπλάσιο του μέγιστου βάθους ροής και υλοποιείται η κάθετη σ’ αυτό στάθμη 

με τη μορφή τεντωμένου νήματος από όχθη σε όχθη. Το μήκος του νήματος 

αντιστοιχεί στο εύρος περιοχής υπερχείλισης. Το εύρος πλήρους κοίτης (bank full)

είναι αυτό που αντιστοιχεί στο μισό ύψος (Σχ. 25). 

Σχήμα 25. Αναπαράσταση μεθοδολογίας προσδιορισμού του λόγου οχύρωσης 
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20. Παροχή και ταχύτητα ρέματος 

Έχει ορισθεί ότι η παροχή ενός ρέματος ισούται με την ποσότητα όγκου του 

νερού που διέρχεται από μια διατομή κάθετα προς τη διεύθυνση ροής στη μονάδα 

του χρόνου (δες και Σχήμα 26). 

Αν ο όγκος δίνεται από το γινόμενο απόστασης (l) που διανύει το νερό στη 

μονάδα του χρόνου επί την επιφάνεια διατομής (S), εύκολα αποδεικνύεται ότι η 

παροχή είναι το γινόμενο ταχύτητας επί επιφάνεια διατομής [σχέση (1)]. 

Σχήμα 26. Απεικόνιση των παραμέτρων του ρέματος που συνεισφέρουν στον 

προσδιορισμό της παροχής Q. 

Q= V/t και V= S l τότε Q= S L/ t ή Q= S (L/t) και αφού v= L/t, 

τελικά Q= S v (1) 

Q: παροχή, V: όγκος, t: χρόνος, S: επιφάνεια διατομής, L: μήκος, v: ταχύτητα 

Για παράδειγμα εάν ένα ποτάμι έχει επιφάνεια διατομής 50 τετραγωνικά 

μέτρα (m2) και το νερό κινείται με μέση ταχύτητα 2 μέτρα το δευτερόλεπτο (m/s), 

πολλαπλασιάζοντας τις δύο τιμές λαμβάνουμε μια παροχή 100 κυβικά μέτρα το 

δευτερόλεπτο (m3/s). 

Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι για περιόδους σταθερής παροχής ισχύει ο 

νόμος της συνέχειας, καθώς η μάζα του νερού δεν μπορεί να «πυκνώσει», ούτε να 

«αραιώσει». Από οποιαδήποτε διατομή (π.χ. S1 ή S2 στο Σχ. 27) θα πρέπει στη μονάδα 

του χρόνου να περνά ίδιος όγκος νερού (Δx1S1 = Δx2S2). 
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Σχήμα 27. Διάγραμμα για την επίδειξη του νόμου της συνέχειας 

Q1=Q2  S1v1=S2v2  v1 = (S2/S1) v2 

Αφού (S2/S1) μεγαλύτερο της μονάδας άρα v1>v2 

 

Αποδείχθηκε, δηλαδή, κάτι που είναι πολύ γνωστό από την εμπειρία: Όταν στενεύει 

το ποτάμι, η ταχύτητά του αυξάνει. 

Επειδή η ταχύτητα (v) εντός της ροής ενός ρέματος δεν είναι σταθερή, η 

ταχύτητα στην προηγούμενη σχέση αντιπροσωπεύει μια μέση τιμή. Η 

πραγματικότητα είναι, φυσικά, περισσότερο περίπλοκη. Σε σημεία κοντά στα 

τοιχώματα και στις όχθες η ταχύτητα είναι λόγω τριβών μικρότερη από αυτή στα 

κεντρικά σημεία της ροής. Εάν λάβουμε μια διατομή κάθετα στη διεύθυνση ροής (Σχ. 

28) τότε η εικόνα που διαπιστώνεται για τη διανομή των τιμών ταχύτητας είναι 

περίπου αυτή του Σχήματος 28. Οι καμπύλες που ενώνουν όλα τα σημεία με την ίδια 

ταχύτητα ονομάζονται ισοταχείς. Οι μέγιστες τιμές (m/s) παρατηρούνται πάνω από 

το σημείο μέγιστου βάθους. Η γραμμή που ενώνει όλα τα σημεία μέγιστου βάθους 

κατά μήκος της ροής ονομάζεται Thalweg. 

Σχήμα 28. Κατανομή ταχύτητας ροής ενός ρέματος πάνω σε μια εγκάρσια διατομή 
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21. Πλημμύρες και συχνότητα εμφάνισης 

Πλημμύρα είναι έξοδος του νερού από την περιοχή της συνηθισμένης 

παρουσίας του. Όταν ένα ρέμα γεμίζει ολόκληρη την κοίτη βρίσκεται σε κατάσταση 

πληρότητας. Όταν ξεπερνά την κοίτη (υπερχείλιση), τότε εμφανίζεται η πλημμύρα. 

Σχεδόν όλα τα ρέματα πλημμυρίζουν. Είναι δηλαδή η πλημμύρα μια φυσιολογική 

συμπεριφορά. Το ασυνήθιστο σχετίζεται μόνο με τη συχνότητα εμφάνισης του 

φαινομένου. Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών ο ρυθμός διάβρωσης, η μεταφορά 

υλικών και η απόθεση ιζημάτων αυξάνεται πολύ. Τα διάφορα ρέματα, όμως, 

παρουσιάζουν διαφορετικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια πλημμυρών. 

Πολλά ρέματα πλημμυρίζουν συχνά σύμφωνα με την εναλλαγή των εποχών. 

Άλλα πλημμυρίζουν σπάνια. Η ένταση και διάρκεια του φαινομένου σχετίζεται με τη 

σπανιότητά του. Όσο πιο έντονο είναι τόσο και πιο σπάνιο. Η ένταση του φαινομένου 

μπορεί να εκφρασθεί με το μέγεθος της παροχής σε σημείο ή με το ύψος της στάθμης

ή με ορισμένους άλλους τρόπους. 

Για να μιλήσουμε με ασφάλεια για τη συχνότητα του φαινομένου απαιτούνται 

παρατηρήσεις τουλάχιστον μιας 30ετίας. Τότε μπορούν να εφαρμοστούν αξιόπιστες

στατιστικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης και κατά 

συνέπεια της περιόδου επαναφοράς. Αν, δηλαδή, μια πλημμύρα συγκεκριμένης 

έντασης έχει πιθανότητα εμφάνισης 1%, τότε η περίοδος επαναφοράς της είναι μια 

φορά στα 100 έτη. Αν η πιθανότητα είναι 2% = 1/50, τότε η περίοδος επαναφοράς 

της είναι 50 έτη. Για πολλά «αστικά» έργα η κατασκευή τους προβλέπεται να 

ανταπεξέλθει σε περίοδο 50 ετών, ενώ για πολλά «αγροτικά» έργα όπως φράγματα 

κ.λπ. η περίοδος επαναφοράς είναι 100 έτη. Η περιγραφή του φαινομένου διατηρεί 

τον χαρακτήρα της τυχαιότητας και επομένως μια πλημμύρα με περίοδο 

επαναφοράς 100 ετών μπορεί να συμβεί στο αμέσως επόμενο έτος, ενώ κατά τα 

υπόλοιπα 99 να απουσιάζει.  

Τα χαμηλής τάξης ρέματα πλημμυρίζουν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας 

ισχυρής βροχόπτωσης. Αντίθετα στα μεγαλύτερης τάξης ρέματα (ή τμήματα 

ρεμάτων) η πλημμύρα εμφανίζεται με καθυστέρηση ωρών. Η αστικοποίηση μιας 

λεκάνης απορροής παίζει σημαίνοντα ρόλο στη χρονική καθυστέρηση μεταξύ του 

μέγιστου στη βροχόπτωση και του μέγιστου στην πλημμυρική απορροή. Όσο αυξάνει 

η αστικοποίηση τόσο πιο κοντά βρίσκεται το μέγιστο της βροχόπτωσης με το μέγιστο 

στην απορροή. Αυτό συμβαίνει, γιατί η αστικοποίηση μειώνει την απορρόφηση του 

νερού από το έδαφος εξαναγκάζοντας το σε επιφανειακή απορροή μέχρι το 

κοντινότερο ρέμα. 

22. Φυσικά αναχώματα (Levees) 

Τα αναχώματα είναι φυσικές αυξήσεις στο ύψος της όχθης των ποταμών. 

Μπορεί να είναι μονόπλευρα ή και αμφίπλευρα. Προκαλούνται από τη μεταφορά και 

εναπόθεση υλικών κατά την εμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων. Κατά την 

έξοδο του νερού από την κοίτη (δεξιά και/ή αριστερά) τα φερτά υλικά εναποτίθενται, 
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καθώς η διατομή αυξάνει απότομα και σύμφωνα με τον νόμο της συνέχειας 

μειώνεται η ταχύτητα ροής (Σχ. 27). Τα μικρότερων διαστάσεων υλικά αποτίθενται 

μακρύτερα από το ρέμα, ενώ τα μεγαλύτερων διαστάσεων αποτίθενται πλησίον της 

κοίτης. 

Σχήμα 29. Διαγραμματική απεικόνιση της δημιουργίας αναχώματος σε ρέμα 

Η επανάληψη σχετικά ασθενών πλημμυρών συσσωρεύει τα υλικά στα αναχώματα. 

Αντίθετα μια πολύ ισχυρή πλημμύρα μπορεί να τα παρασύρει. 

23. Οι μαίανδροι και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους 

Με ονομασία που προέρχεται από τον ποταμό Μαίανδρο της Μικράς Ασίας, 

μια μεγάλη κατηγορία μορφών στα ρέματα φέρει τον προσδιορισμό μαιανδρικές 

μορφές ή μαίανδροι. Οι μαίανδροι σε ένα ρέμα είναι σχηματισμοί της κοίτης του που 

ομοιάζουν με «κύμα» σε οριζόντιο επίπεδο. Οι «κυματισμοί» αυτοί σπάνια 

εμφανίζουν τη συμμετρία και την κανονικότητα απεικόνισης μιας τριγωνομετρικής 

συνάρτησης (π.χ. ημίτονο, συνημίτονο), αλλά η χρησιμοποίηση αυτών των 

συναρτήσεων ως προτύπων δημιουργεί ερμηνευτικά πλεονεκτήματα. Κατ’ αναλογία 

με τις κυματικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις μπορεί να ορισθεί και στους 

μαιάνδρους πλάτος και μήκος κύματος (λ). Επίσης, μπορεί να ορισθεί μια ακτίνα 

καμπυλότητας στα τμήματα της καμπής (Σχ. 30). 

Σχήμα 30. Διαγραμματική απεικόνιση του μήκους κύματος, της ακτίνας 

καμπυλότητας και του εύρους της ροής 
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Στη φύση ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των ρεμάτων η σχέση: 

r = 2.3w 

Η σχέση αυτή δηλώνει ότι υφίσταται μια σταθερή αναλογία μεταξύ ακτίνας 

καμπυλότητας (r) και εύρος του ρέματος (w). 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του κύματος μπορεί να υπολογισθεί η σχέση μεταξύ 

μήκους κύματος (λ) και εύρους (w) του ρέματος. 

Πράγματι μια διάμετρος ισούται με το διπλάσιο της ακτίνας δηλαδή 4.6w.  

Από το Σχήμα 28 προκύπτει ότι το μήκος κύματος λ είναι το άθροισμα: 

0.5w+4.6w+w+4.6w+0.5w 

Δηλαδή: λ = 11.2w 

Η σχεδόν καθολική αυτή σχέση, έχει διαπιστωθεί ότι ισχύει με καλή προσέγγιση σε 

καλοσχηματισμένες μαιανδρικές μορφές. Για την ερμηνεία της έχουν προταθεί 

διάφορες θεωρίες, χωρίς κάποια να έχει επικρατήσει. 

23.1. Η περιοδική μορφή των μαιάνδρων ως προϊόν διαδικασίας 

Οι μαίανδροι αναπτύσσονται μέσα από μια διαδικασία εναλλαγής δεξαμενών

και κυματισμών. Οι κυματισμοί (riffles) είναι ρηχές περιοχές, όπου η ροή φαίνεται να 

αποκτά «ρυτίδες» ή μικρά κύματα, καθώς εξαναγκάζεται να διαβεί μια περιοχή με 

υλικά εναπόθεσης. Οι δεξαμενές (pools) είναι βαθιές περιοχές, όπου το υλικό του 

πυθμένα έχει αφαιρεθεί για να μεταφερθεί σε άλλα μέρη του ρέματος (Σχ. 42, 43). Η 

ακολουθία αυτών των σχηματισμών επαναλαμβάνεται κατά μήκος της μαιανδρικής 

ροής με περίοδο επανάληψης πέντε περίπου φορές (5 x w) το εύρος του ρέματος. Η 

αποτελεσματικότητα του ρέματος είναι φυσικά μεγαλύτερη στις δεξαμενές απ’ ό,τι 

στους κυματισμούς. Η αλληλουχία αυτή προκαλεί μια ασυμμετρία τόσο στη ροή όσο 

και στην εγκάρσια διατομή. Η παροχή είναι μεγαλύτερη στα κυρτά μέρη όπου 

σχηματίζονται οι δεξαμενές, ενώ στην απέναντι όχθη, σχηματίζονται κλιμακωτές 

εναποθέσεις μεταφερόμενων υλικών που ονομάζονται προεξοχές εναπόθεσης (point

bar depositions στο Σχήμα 31). 

Σχήμα 31. Οριζόντια άποψη και εγκάρσιες τομές των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών ενός μαιάνδρου 
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23.2. Η ελικοειδής ροή 

Η εναλλαγή δεξαμενών και κυματισμών είναι αποτέλεσμα ενός 

δευτερεύοντος κύκλου ροής που εμφανίζεται σε επίπεδο κάθετο προς τη διεύθυνση 

ροής του ρέματος. Το σύνθετο αποτέλεσμα των δύο αυτών ειδών ροής είναι μια 

ελικοειδής ροή (helicoidal flow). Η δευτερεύουσα ροή έχει ως αποτέλεσμα την 

αυξημένη διάβρωση στα κυρτά μέρη του ρέματος και την εναπόθεση στα κοίλα. Η 

δράση αυτή με την πάροδο του γεωλογικού χρόνου, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του «μαιανδρικού λόγου» και του πλάτους της μαιανδρικής κύμανσης, ενώ 

ολόκληρος ο σχηματισμός μεταναστεύει προς τη διεύθυνση της ροής. Η διαδικασία 

περιγράφεται στο Σχήμα 32 και δικαιολογεί τη συνηθισμένη εικόνα της απότομης 

κυρτής όχθης σε συνδυασμό με την απέναντι ομαλή κοίλη πλευρά. Η εικόνα αυτή 

παρατηρείται σχεδόν σε κάθε κλίμακα εμφάνισης του φαινομένου των μαιάνδρων.  

Σχήμα 32. Ελικοειδής ροή στο κυρτό τμήμα ενός μαιάνδρου και εξέλιξη της 

προεξοχής εναπόθεσης 

Η κλιμακωτή μορφή των προεξοχών εναπόθεσης μαρτυρεί την εξέλιξη του 

μαιάνδρου σε γεωλογικό χρόνο (ερυθρό βέλος στο Σχήμα 32). Τα αποτελέσματα της 

ελικοειδούς ροής σε ένα μαιανδρικό ρέμα φαίνονται στην Εικόνα 4. Η κλασσική

διάταξη με την απότομη κυρτή όχθη και ρηχή κοίλη ακριβώς απέναντι εμφανίζεται 

ακόμη και σε μικρότερες κλίμακες μεγέθους ενός ρέματος. Η διαδικασία αυτής της 

μορφοποίησης εντείνεται κατά τη διάρκεια πλημμυρών. 

Εικόνα 4. Μαίανδρος σε ορεινό ρέμα 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

93



23.3. Οι λίμνες «βοδινού κέρατος» (Oxbow Lakes) 

Οι λίμνες αυτές προκύπτουν από ένα εξελικτικό στάδιο των μαιάνδρων και 

οφείλουν το όνομά τους στην ομοιότητα που παρουσιάζουν με τα κέρατα ενός 

βοδιού (Σχ. 33, Εικ. 5). Καθώς η διάβρωση στην κυρτή πλευρά του ποταμού 

συνεχίζεται, όπως επίσης και η εναπόθεση υλικών στην απέναντι κοίλη πλευρά (Σχ. 

33), η «διαταραχή» του ποταμού φαίνεται να αυξάνει σε «πλάτος». 

Σχήμα 33. Διαδικασία σχηματισμού λιμνών «βοδινού κέρατος» σε τέσσερα 

στιγμιότυπα 

Παράλληλα, η διάβρωση στα δύο κυρτά άκρα της διαταραχής δημιουργεί 

έναν «λαιμό», ο οποίος στενεύει με την πάροδο του χρόνου. Η στένωση αυτή, μετά 

από κάποιο πλημμυρικό επεισόδιο, οδηγεί σε αποκοπή και τελικά στη δημιουργία 

της λίμνης (Σχ. 33). Μετά το επεισόδιο το ρέμα επανέρχεται σε μια ομαλή πορεία και 

επαναλαμβάνει τον ίδιο κύκλο πιο κάτω κατά την κατεύθυνση ροής. Η λίμνη, αφού 

αποκοπεί, τελικά αποξηραίνεται λόγω εξάτμισης αφήνοντας μόνο ένα αποτύπωμα. 

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η συμπεριφορά του ρέματος σε χαμηλή κλίση και σε 

σχετικά ομοιόμορφο γεωλογικό υπόστρωμα. Όταν δεν υπάρχει η ομοιομορφία, τότε 

εμφανίζονται πιο περίπλοκες δομές (Εικ. 5). 
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Εικόνα 5. Μαίανδροι σε αυξημένο στάδιο ελικοειδούς και πριν τη δημιουργία 

λιμνών 

24. Ο μαιανδρικός λόγος (Sinuosity) του ρέματος 

Ο βαθμός με τον οποίο ένα ρέμα «κάμπτεται» στο σχεδόν οριζόντιο επίπεδο 

για να σχηματίσει μαιάνδρους, μπορεί να εκφρασθεί με μια γεωγραφική παράμετρο 

που ονομάζεται μαιανδρικός λόγος (Σχ. 34). Ο μαιανδρικός λόγος (Κ) είναι ο λόγος 

του μήκους του ρέματος (Ls) κατά τη ροή του από ένα σημείο σε ένα άλλο, προς την 

ευθεία απόσταση μεταξύ των δύο σημείων (Lv). 

K=Ls/Lv 

Όταν η τιμή του είναι η μονάδα (1) τότε το ρέμα είναι «ευθυτενές». Όταν η τιμή του 

είναι μεγαλύτερη της μονάδας σχηματίζονται αναδιπλώσεις και τελικώς μαίανδροι. 

Σε πολλές μελέτες ορίζεται και ως λόγος μήκους του ρέματος προς μήκος της 

κοιλάδας. Σχετίζεται με άλλη μια βασική παράμετρο του ρέματος που ονομάζεται 

κλίση. Καθώς η κλίση μειώνεται, και μαζί της μακροπρόθεσμα μειώνεται και το 

μέγεθος των μεταφερόμενων υλικών, ο μαιανδρικός λόγος συνήθως αυξάνεται. 

Σχήμα 34. Εικόνα ρέματος σε σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης “Google Earth”

όπου παρουσιάζεται η μέθοδος υπολογισμού του μαιανδρικού λόγου. 
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Στα προηγούμενα αναφέρθηκε ότι η ταχύτητα του νερού εξαρτάται από την κλίση

κατά μήκος ροής. 

Κλίση στην ευθυγράμμιση: Δh/Lv σχεδόν όσο η τοπογραφική κλίση Δh/Δx (Σχ. 35)

Η κλίση στον μαιανδρισμό είναι: Δh/Ls 

Σχήμα 35. Η επίδραση του μαιανδρικού λόγου στην ταχύτητα και στην παροχή 

ρέματος 

Αφού Ls>Lv, τότε η κλίση στην ευθυγράμμιση>κλίση κατά τον μαιανδρισμό

Επομένως, οι ευθυγραμμίσεις αυξάνουν την ταχύτητα v και επομένως την παροχή Q

(αφού Q = S v). Άρα οι ευθυγραμμίσεις ελαττώνουν τον κίνδυνο πλημμύρας στα εν 

λόγω τμήματα, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο στο αμέσως πιο κάτω τμήμα. Γενικά, εάν 

ο μαιανδρικός λόγος αυξάνει κατά την πορεία ενός φυσικού ρέματος, τότε αυξάνει 

και ο κίνδυνος πλημμύρας. Αντίθετα, αν ο μαιανδρικός λόγος μικραίνει, τότε 

μειώνεται ο κίνδυνος πλημμύρας. 

25. Η περιπλεγμένη ροή (Braided Flow) 

Η περιπλεγμένη ροή είναι μια μορφή όπου το ρέμα ομοιάζει με τις πλεξίδες 

(braids) των μαλλιών στα νεαρά κορίτσια. Επομένως, ο τύπος αυτός αποτελείται από 

μικρότερα ρέματα που χωρίζονται μεταξύ τους από ποταμονήσια (eyots). Τα νησιά 

αυτά σχηματίζονται από υλικά που το ίδιο το ποτάμι έχει μεταφέρει (Σχ. 36) και 

αποθέσει κατά τις περιόδους αυξημένης παροχής. Πρόκειται για χαλίκι και άμμο με 

κόκκους διαφόρων μεγεθών. 
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Σχήμα 36. Διάφορες μορφές ρεμάτων σύμφωνα με την κλίση του ρέματος και το 

είδος των ιζημάτων 

Στην Εικόνα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται μια αντιπροσωπευτική μορφή 

περιπλεγμένης ροής που αντιστοιχεί σε μια εκ των δύο κεντρικών ομάδων του

Σχήματος 36. 

Εικόνα 6. Περιπλεγμένη ροή σε ρέμα με χαμηλή κλίση και παρασυρόμενα 

λεπτόκοκκα υλικά 
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26. Τα Δέλτα των ποταμών 

Ο όρος Δέλτα (ίδιος και στην ξένη βιβλιογραφία) προέρχεται από το ελληνικό 

γράμμα «Δέλτα». Τα δέλτα είναι σχηματισμοί εναπόθεσης υλικών διάβρωσης που 

μεταφέρονται από τη ροή του εντός του θαλάσσιου μετώπου. Καθώς η ταχύτητα του 

ποταμού πέφτει, τα μεταφερόμενα υλικά καθιζάνουν στον θαλάσσιο πυθμένα, τον 

οποίο σταδιακά ανασηκώνουν πάνω από την επιφάνεια του νερού. Για να συμβεί 

αυτό, πρέπει απ’ το θαλάσσιο νερό να απουσιάζουν ρέματα μεταφοράς και ισχυροί 

κυματισμοί. Οι ιζηματογενείς αποθέσεις του ποταμού συνιστούν τρία κύρια 

στρώματα. 

Το κατώτερο στρώμα εκτείνεται και πέρα από την εκβολή. Αποτελείται από 

λεπτόκοκκο ίζημα πηλού, ο οποίος κροκιδώνεται όταν έρθει σε επαφή με τα άλατα 

του θαλασσινού νερού. Η κροκίδωση (flocculation) είναι ένα ηλεκτροστατικό 

φαινόμενο που συμβαίνει μεταξύ των θετικών ιόντων του θαλασσινού νερού και των 

σωματίων του πηλού. Τα κροκιδωμένα σωμάτια καταπίπτουν λόγω βαρύτητας στον

βυθό της θάλασσας.  

Το μεσαίο στρώμα βρίσκεται πάνω από το κατώτερο (Σχ. 37). Αποτελείται από 

πιο χονδροειδές υλικό που κατολισθαίνει σταδιακά προς το κατώτερο στρώμα. Το 

μεσαίο στρώμα σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος του δέλτα.  

Το ανώτερο στρώμα βρίσκεται πάνω από το μεσαίο, αλλά αντίθετα με το 

μεσαίο στρώμα, δε βυθίζεται, αλλά εκτείνεται οριζόντια.  

Σχήμα 37. Διαδοχική προέκταση των αποτιθέμενων υλικών με την πάροδο του 

χρόνου 

Τα δέλτα μπορούν να αποκτήσουν διάφορες μορφές. Η κάθε μορφή είναι 

προϊόν ισορροπίας μεταξύ της τάσης απόθεσης υλικών των ποτάμιων υδάτων και της 

μεταφορικής τάσης των θαλασσίων ρεμάτων. 

Οι τρεις κύριες μορφές είναι: τα αψιδωτά δέλτα (arcuate), τα δέλτα αιχμής 

(cuspate) και τα δέλτα τύπου ποδιού πτηνού (bird’s foot).  

Τα αψιδωτά δέλτα είναι πολύ συνηθισμένα (π.χ. Δέλτα του Νείλου) στο γήινο 

περιβάλλον. Πρόκειται για μορφές που έχουν το σχήμα του γράμματος Δ του 
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ελληνικού αλφαβήτου. Η πλευρά που βρέχεται από τη θάλασσα είναι συνήθως 

καμπύλη με τα κυρτά προς το νερό (Εικ. 7). Η καμπυλότητα αυτή είναι μικρή 

υποδηλώνοντας ότι τα κύματα της θάλασσας βασικά εμποδίζουν τη διείσδυση των 

ιζημάτων εντός της. 

Εικόνα 7. Τυπική περίπτωση αψιδωτού δέλτα στον ποταμό Νείλο. 

Η διώρυγα του Σουέζ φαίνεται, επίσης, στα δεξιά. 

 

Τα δέλτα αιχμής (cuspate deltas) μοιάζουν με το γράμμα V, που εμφανίζει

όμως καμπύλες πλευρές. Η μορφή αυτή εμφανίζεται όταν τα θαλάσσια κύματα 

σταματούν την επέκταση του δέλτα στην κεφαλή και διασπείρουν τα ιζήματα δεξιά 

και αριστερά. Η επίδραση αυτή δημιουργεί στροβιλώδεις κινήσεις στα πλάγια που 

σχηματίζουν χαρακτηριστικές εγκολπώσεις (Εικ. 8). 

Εικόνα 8. Δέλτα αιχμής από τον ποταμό Ebro της Ισπανίας 
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Τα δέλτα με το όνομα πόδι πτηνού “bird’s foot deltas” (Εικ. 9) φέρουν τη

μορφή ενός ποδιού από πτηνό. Επεκτείνονται αρκετά βαθιά εντός της θάλασσας και 

σχηματίζονται όταν η ροή του ποταμού είναι «ισχυρότερη» από τα κύματα της 

θάλασσας. Ο τύπος αυτός είναι σπάνιος, γιατί σε ελάχιστα μέρη τα θαλασσινά 

κύματα είναι ασθενέστερα της ποτάμιας ροής. 

Εικόνα 9. Δέλτα τύπου πόδι πτηνού στον ποταμό Mississippi των ΗΠΑ 

Β. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Η μορφολογική αναγνώριση των ρεμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

σταθερού ταξινομικού σχήματος που βασίζεται σε φυσικές αρχές. Η διαδικασία της 

ταξινόμησης είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στη μελέτη φυσικών φαινομένων 

ή φυσικών αντικειμένων που ο πληθυσμός τους είναι τεράστιος. Η μελέτη του 

πληθυσμού αντισταθμίζει τη δυσκολία μελέτης της χρονικής εξέλιξης κάθε μέλους 

ξεχωριστά. Για παράδειγμα, αντί να μελετηθεί σε βάθος χρόνου η ανθρώπινη ζωή, 

μπορεί να μελετηθεί ένας πληθυσμός ανθρώπων όπου κατά τεκμήριο εμφανίζονται 

όλα τα στάδια ανάπτυξης (βρέφη, έφηβοι, μεσήλικες, γέροι).  

Σ’ έναν πληθυσμό η αναζήτηση κοινών χαρακτηριστικών βοηθά στην 

περιγραφή, αλλά και στην κατανόηση της μορφής των αντικειμένων. Η γενική αρχή 

που ισχύει σε κάθε μορφογένεση, ότι δηλαδή η διαδικασία γεννά τη μορφή, ισχύει 

και στην περίπτωση των ρεμάτων. Ειδικά για τα ρέματα, στην πρόταση μπορεί να 

προστεθεί ότι και η μορφή τροποποιεί τη διαδικασία. Πράγματι η μορφή ενός 

ρέματος εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες που ανήκουν στον χώρο της 

υδρολογίας, της γεωλογίας και της γεωγραφίας. Με τη σειρά του το ρέμα

διαμορφώνει αυτούς τους παράγοντες και η αλληλεπίδραση αυτή, γενικά, 

σταθεροποιεί τη μορφή.  
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Τα ρέματα γεννιούνται, ωριμάζουν και γερνούν αλλάζοντας μορφή, καθώς ο 

γεωλογικός χρόνος περνά. Ο γεωλογικός χρόνος σε σχέση με τον πραγματικό 

διαφέρει κατ’ αρχήν ως προς τις μονάδες μέτρησης, οι οποίες είναι από χιλιάδες έως 

εκατομμύρια φορές μεγαλύτερες. Παρά τη φαινομενικά βηματική πορεία του 

γεωλογικού χρόνου, αυτός δε χάνει την ιδιότητα της συνέχειας, η οποία

αποτυπώνεται και στη συνεχή διαφοροποίηση των μορφών. Για να μπορεί, όμως, μια 

μορφή να αποτυπωθεί ως χαρακτηριστικός τύπος, απαιτείται μια σχετική 

σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Μια ταξινόμηση για να είναι αξιόπιστη πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές 

παραμέτρους, δηλαδή παραμέτρους που να μπορούν να εκφρασθούν αριθμητικά. 

Πολλές από τις αντικειμενικές παραμέτρους προέρχονται από τον χώρο της 

γεωγραφίας και για τον λόγο αυτό μπορούν να θεωρηθούν οικείες ακόμη και σε μη 

ειδικούς. Κατά την ταξινόμηση, μια σειρά από αριθμητικές παραμέτρους συνδέονται

με κάποια ομάδα ρεμάτων που παρουσιάζουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Οι ομάδες ρεμάτων με τα κοινά χαρακτηριστικά αποτελούν τους τύπους της 

ταξινόμησης. Αν, κατά συνέπεια, κάποιος μετρήσει συγκεκριμένες παραμέτρους ενός 

ρέματος, μπορεί να το τοποθετήσει αντικειμενικά σε ορισμένο τύπο. Η διαδικασία 

αυτή δεν είναι πάντα εύκολη. Το προφανές όφελος όσον αφορά στις πλημμύρες, 

βρίσκεται στο ότι κάθε τύπος παρουσιάζει γνωστή «τυπική» συμπεριφορά, όταν 

αυτές εμφανίζονται.  

Για σκοπούς διδακτικής προσέγγισης θα χρησιμοποιηθούν ταξινομήσεις σε 

πρωταρχικό επίπεδο (Level I classifications). Οι τάξεις ή οι τύποι ρεμάτων που 

προκύπτουν από αυτές είναι γενικές κατηγορίες που μπορούν να προσεγγισθούν και 

από μη ειδικούς. Το Σχήμα 38 τις συνοψίζει στη φύση. 

Σχήμα 38. Ταξινόμηση πρωταρχικού επίπεδου των ρεμάτων σύμφωνα με την κλίση, 

τη μορφή της εγκάρσιας διατομής και την οριζόντια άποψη 
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Στο Σχήμα 38 παρουσιάζεται μια ταξινόμηση που έχει χρησιμοποιηθεί με 

μεγάλη συχνότητα σε ερευνητικές εργασίες και έχει καθιερωθεί ως χρήσιμη και 

αντικειμενική. Είναι απλή και κατανοητή σε βαθμό που μπορεί να ενσωματωθεί στο 

γνωστικό υπόβαθρο μη ειδικών, όπως οι απλοί πολίτες και φυσικά οι μαθητές. 

Επίσης, μπορεί να διευρυνθεί με προσθήκη επιπλέον επιπέδων, ώστε να ικανοποιεί 

ταυτόχρονα και τις ανάγκες των ειδικών. Ειδικοί και μη ειδικοί οφείλουν να 

χρησιμοποιούν μια κοινή αφετηρία στη γλώσσα επικοινωνίας τους, ώστε τα 

μηνύματα που εκπέμπονται να διαθέτουν το ευρύτερο δυνατό βεληνεκές. 

Ο βασικός παράγοντας ταξινόμησης είναι η κλίση, η οποία έμμεσα 

διαμορφώνει τόσο την εγκάρσια τομή όσο και την οριζόντια μορφή. Στην εγκάρσια 

τομή, με το μπλε χρώμα συμβολίζεται το βάθος υπερχείλισης (Σχ. 38), ενώ η στικτή 

γραμμή συμβολίζει το διπλάσιο ύψος που διαμορφώνει την τυπική στάθμη

πλημμύρας. Με άλλα λόγια χρησιμοποιείται στην ταξινόμηση, ως συμπληρωματική 

παράμετρος, ο λόγος οχύρωσης (Παράγραφος 19). 

Ο τύπος ρέματος "Aa+". Τα ρέματα τύπου "Αα+" είναι «απότομα» (κλίση >10%) και 

καλά οχυρωμένα και ο λόγος εύρος/βάθος είναι μικρός. Οι κοίτες τους εμφανίζουν 

τη μορφή δεξαμενής με απότομες όχθες, όπου εμφανίζονται συχνά κατεβασιές και 

καταρράκτες. Τα ρέματα τύπου "Αα+" μετατρέπουν με υψηλό ρυθμό τη δυναμική 

ενέργεια του νερού σε κινητική ενέργεια και ενέργεια διάβρωσης. Συνήθως 

απαντώνται σε κοιλάδες τύπου Ι, ΙΙΙ και VII (Μια σύντομη ταξινόμηση των κοιλάδων 

που συνοδεύουν τα ρέματα ακολουθεί σε Παράρτημα). 

Ο τύπος ρέματος "A". Τα ρέματα τύπου "Α"  μοιάζουν με εκείνα του τύπου "Αα+", 

αλλά η κλίση τους είναι μικρότερη (4-10%). Η μορφή τους περιγράφεται ως μορφή 

κλιμακωτών δεξαμενών. Συνήθως η τάξη τους (Strahler) στο δίκτυο ρεμάτων μιας 

λεκάνης απορροής είναι μικρή (1 ή 2) και σπάνια ανεβαίνει άνω του 4. Εμφανίζονται 

σε κοιλάδες τύπου Ι, ΙΙI και VII. 

Το ρέμα τύπου "B". Τα τύπου "B" ρέματα είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από 

μέτριες κλίσεις (2-4%). Είναι συνήθως «μέτρια οχυρωμένα» και με λόγο εύρους προς 

βάθος μεγαλύτερο από 12. Το ελικοειδές είναι χαμηλό και η εικόνα τους είναι η 

εικόνα εναλλαγής ταχέων (rapids) και δεξαμενών (pools). Η απόσταση μεταξύ δύο 

διαδοχικών δεξαμενών συνήθως είναι 4-5 φορές το εύρος του ρέματος, ανάλογα και 

με την κλίση του. Συνήθως συνδυάζεται με κοιλάδες τύπου Ι, ΙΙI και VI. 

Το ρέμα τύπου "C". Τα ρέματα τύπου "C" εμφανίζουν χαμηλή κλίση (<2%) και χαμηλή 

οχύρωση με λόγο εύρους προς βάθος που ξεπερνά το 12. Η μαιανδρική μορφή είναι 

εμφανής όταν παρατηρηθούν από ψηλά. Η απόσταση ρυτίδων-δεξαμενών είναι 

περίπου το μισό μήκος κύματος του μαιάνδρου που σχηματίζεται και έχει διαστάσεις 

5-7 φορές το εύρος του ρέματος. Συνήθως συνδυάζονται με κοιλάδες τύπου IV, V, VI, 

VIII, IX και Χ. 

Το ρέμα τύπου "D". Τα ρέματα τύπου "D" χαρακτηρίζονται ως συστήματα πολλαπλών 

ρεμάτων και πολλές φορές αναφέρονται ως περιπλεγμένες ροές (braided channels). 
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Τα μεταφερθέντα λεπτόκοκκα υλικά εναποτίθενται σε περιοχές που διακόπτονται 

ξανά από ροή νερού δια μέσου τους. Παρουσιάζουν μεγάλο λόγο εύρους προς βάθος 

(33<w/h<130). Εμφανίζονται σε προσχωσιγενείς κοιλάδες και κοντά σε δέλτα 

ποταμών. Ο τύπος συχνά διαμορφώνεται από πλημμυρικές απορροές με μεγάλη 

μεταβλητότητα στην έντασή τους. Συνήθως συνδέονται με κοιλάδες του τύπου III, V, 

VIII, IX και XI. 

Το ρέμα τύπου "DA". Πρόκειται για σύστημα πολλαπλών ρεμάτων που διαφέρει από 

τον τύπο "D" στο ότι εμφανίζει «αναστομώσεις» μεταξύ των επιμέρους ρεμάτων που 

συνδέονται. Αντίθετα με τον τύπο "D" η διεργασία δημιουργίας οφείλεται 

περισσότερο σε διάβρωση του πολύ παλαιά αποτεθέντος υλικού, παρά σε 

πρόσφατες εναποθέσεις που περιπλέκουν τη ροή. Οι όχθες του σχηματίζονται από 

λεπτόκοκκα υλικά με ισχυρή συγκόλληση και από φυτοκάλυψη πυκνού ριζικού 

συστήματος. Είναι τύπος με χαμηλή κλίση και ποικίλες τιμές των παραμέτρων 

εύρος/βάθος και του μαιανδρικού λόγου. Ο τύπος αυτός συνδέεται με τις κοιλάδες 

τύπου X και XI. 

Ο τύπος ρέματος "E". Ο τύπος "Ε" ονομάζεται και μεταβατικός ή εξελισσόμενος τόσο 

ως προς τη ροή όσο και τη μορφολογία. Μπορεί να αποτελέσει εξέλιξη του τύπου "F". 

Είναι ελάχιστα οχυρωμένος με υψηλό μαιανδρικό λόγο και ασθενή κλίση. Ο λόγος 

εύρους προς βάθος είναι μάλλον χαμηλός. Από ψηλά εμφανίζει εικόνα μαιάνδρων 

με μεγάλο πλάτος διαταραχής και πολλές φορές συνοδεύεται από λίμνες που έχουν 

το σχήμα «βοδινού κέρατος». Σχετίζεται με κοιλάδες του τύπου VIII, X και XI. 

Ο τύπος ρέματος "F". Ο τύπος "F" εμφανίζει μαιανδρική μορφή (μαιανδρικός λόγος

πάνω από 1.2) και λόγο εύρους προς βάθους μεγαλύτερο από 12. Ωστόσο 

παρουσιάζεται «αρκετά οχυρωμένος», αλλά και με αρκετή διάβρωση στις όχθες.

Συνδέεται με διάφορους τύπους κοιλάδων, όπως ΙΙΙ, IV, V, VI, VIII, IX και Χ. 

Ο τύπος ρέματος "G". Ο τύπος αυτός αποκαλείται και ως τύπος χαράδρας (gully). 

Πρόκειται για ένα στενό οχυρωμένο ρέμα με κλιμακωτές δεξαμενές και μέσο 

μαιανδρικό λόγο. Η κλίση του ρέματος είναι μεταξύ 2 και 4%, όπως στα ρέματα τύπου 

"Β". Τυπική περίπτωση για τον τύπο αυτό είναι τα ρέματα που βρίσκονται στην 

κεφαλή (fanhead trenches) προσχωσιγενών εναποθέσεων. 

Σχήμα 39. Τοπογραφικό διάγραμμα της ροής ποταμού με τους τύπους ρεμάτων που 

αναμένονται στα διάφορα τμήματά του. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

103



Οι αντιπροσωπευτικές θέσεις των διάφορων τύπων ρεμάτων σε μια λεκάνη 

απορροής παρουσιάζονται στο Σχήμα 39. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικές εικόνες 

της μορφής ενός ρέματος σε κάθε κατηγορία ή τύπο. Οι εικόνες αυτές συνοδεύονται 

από σχηματικό διάγραμμα, όπου τονίζονται τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και παραμέτρους ταξινόμησης όπως η κλίση κ.λπ. 

Σχήμα 40. Εικόνα ρέματος τύπου "Αa+" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του σε εγκάρσια τομή 

 

Σχήμα 41. Εικόνα ρέματος τύπου "Α" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 42. Εικόνα ρέματος τύπου "B" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Σχήμα 43. Εικόνα ρέματος τύπου "C" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 44. Εικόνα ρέματος τύπου "C" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 45. Εικόνα ρέματος τύπου "D" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Σχήμα 46. Εικόνα ρέματος τύπου "D" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 47. Εικόνα ρέματος τύπου "DA" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 48. Εικόνα ρέματος τύπου "E" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Σχήμα 49. Εικόνα ρέματος τύπου "F" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 50. Εικόνα ρέματος τύπου "G" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 

 

Σχήμα 51. Εικόνα ρέματος τύπου "G" αριστερά και διαγραμματική απεικόνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών του στο οριζόντιο επίπεδο 
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Β.1. Η κλίση στην ταξινόμηση 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 52 φαίνεται η διανομή των διάφορων τύπων 

ταξινόμησης σύμφωνα με την κλίση. Στον οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί οι 

διάφοροι επιμέρους σχηματισμοί που διακρίνονται στα Σχήματα 40 έως 51. Οι 

μπάρες κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα δείχνουν το εύρος τιμών κλίσης εντός 

του οποίου απαντώνται οι διάφοροι τύποι (ομάδες). 

Σχήμα 52. Διάγραμμα διανομής των τύπων ταξινόμησης σύμφωνα με την κλίση 

Κατά σειρά αύξουσας κλίσης απαντώνται δεξαμενές, κυματισμοί, ταχέα, κατεβασιές 

και σκαλοπάτια. 

Β.2. Ο λόγος εύρος προς βάθος στην ταξινόμηση 

Εκτός από την κλίση η παράμετρος λόγος εύρους προς βάθος (W/D) μπορεί 

να χαρακτηρίσει σε μεγάλο βαθμό τις κατηγορίες A έως G που προσδιορίσθηκαν. Στο 

Σχήμα 53 που ακολουθεί, φαίνονται τα εγκάρσια προφίλ των ρεμάτων σε κάθε 

κατηγορία. Δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία προσφέρονται οι χαρακτηριστικές τιμές 

της παραμέτρου. 

Σχήμα 53. Μορφές εγκαρσίων τομών σε ρέματα με διαφορετικούς λόγους εύρος

προς βάθος 
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Β.3. Ο λόγος οχύρωσης (Entrenchment Ratio) στην ταξινόμηση 

Ο λόγος οχύρωσης στην ταξινόμηση Rosgen (1994) χαρακτήριζε τις ομάδες Α 

έως G με σχετικά καλό διαχωρισμό (Σχ. 54). 

Σχήμα 54. Εγκάρσια προφίλ ρεματικών τύπων Α έως F με τους λόγους οχύρωσης 

Στο Σχήμα 54, φαίνονται τα εγκάρσια προφίλ των ομάδων μαζί με 

χαρακτηριστικές τιμές της παραμέτρου. Στο ίδιο σχήμα, η επιρρεπής σε πλημμύρες 

στάθμη χαρακτηρίζεται ως 50ετής επανάληψης πλημμύρα. Στην Παράγραφο 19 

αναφέρθηκε ότι για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, το ύψος της στάθμης για 

πλημμύρες με περίοδο επανόδου μέχρι 50 έτη, βρίσκεται σε απόσταση διπλάσια του 

μέγιστου βάθους πλήρους κοίτης. Ενώ η έννοια της οχύρωσης μπορεί να διατηρηθεί, 

ο παράγοντας «διπλάσιο του μέγιστου βάθους» χρειάζεται να επανεκτιμηθεί. Κατά 

τη φυσική διαδικασία του πλημμυρισμού σε «καλά οχυρωμένα ρέματα» ("A", "F" και 

"G") η διάβρωση είναι μεγαλύτερη κατά βάθος από ό,τι στα πλευρά. Για τους τύπους 

αυτούς, η επιρροή της πλημμύρας στη διαμόρφωση αυτής της παραμέτρου είναι 

μικρότερη. 

B.4. Το υλικό των ρεμάτων στην ταξινόμηση 

Το υλικό των ρεμάτων λαμβάνεται υπόψη σε ανώτερου επιπέδου 

ταξινομήσεις. Μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας επαλήθευσης και 

στην πρωταρχική ταξινόμηση που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Για 

τον σκοπό αυτό απαιτείται μια κατά κανόνα αντικειμενική διαδικασία 

δειγματοληψίας, η οποία παρουσιάζει δυσκολίες για τους μη ειδικούς. 

Για λόγους απλοποίησης στο παρόν θα χρησιμοποιηθεί η έννοια του 

κυρίαρχου τύπου υλικών χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε η παράμετρος 
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αυτή δεν προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση ταξινομήσεων 

ανώτερου επιπέδου. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως επαληθευτικός παράγοντας στην 

πρωταρχική ταξινόμηση. 

Το βασικότερο μετρήσιμο χαρακτηριστικό του υλικού των ρεμάτων είναι το 

μέγεθος των σωματιδίων που κυριαρχούν εντός τους. Για τον λόγο αυτό προσφέρεται 

το Σχήμα 55 που αποτελεί χαρακτηρισμό και κατηγοριοποίηση των σωματιδίων 

σύμφωνα με το μέγεθός τους. 

Σχήμα 55. Χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση του υλικού των ρεμάτων σύμφωνα 

με το μέγεθος των σωματιδίων 

Οι κωδικοί 1 έως 6 που δίνονται στο Σχήμα 55 αντιστοιχούν σε υλικά που είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμα, ακόμη και από μη ειδικούς. Για την κατάταξη ενός ρέματος 

στις 6 αυτές κατηγορίες, σ’ αυτό οφείλει να επικρατεί το συγκεκριμένο είδος υλικού. 

Η επισκόπηση του ρέματος για την εξακρίβωση της κυριαρχίας ενός κωδικού πρέπει 

να πραγματοποιείται σε μήκος 10-20 φορές το εύρος του (άνω του ενός «μήκους 

κύματος» σε περίπτωση μαιάνδρων). 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διάκριση των 6 αυτών κωδικών σε συνδυασμό 

με τους 8 τύπους ταξινόμησης του πρωταρχικού επιπέδου οδηγεί σε ένα νέο σύνολο 

τύπων που αρχικά θα μπορούσε να φθάσει τον αριθμό 6x8=48. Όπως θα φανεί στην 

επόμενη παράγραφο, μόνο 41 συνδυασμοί εμφανίζονται στη φύση. Ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπιστώσει εύκολα ότι η προσθήκη του υλικού των 

ρεμάτων στην ταξινόμηση οδηγεί σε ένα νέο σχήμα που περιγράφει πολύ 

περισσότερες λεπτομέρειες απ’ ό,τι το πρωταρχικό σχήμα ταξινόμησης. Για τις 

ανάγκες της απλότητας και εύκολης χρήσης δεν θα παρουσιασθούν περισσότερες 

λεπτομέρειες. Η επόμενη παράγραφος προσφέρει απλώς μια προοπτική της 

λεπτομέρειας, στην οποία μπορεί να φθάσει η διαδικασία. 
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Β.5. Το μέγεθος των υλικών και οι λοιπές παράμετροι στην ταξινόμηση 

ανώτερου επιπέδου 

Στο Σχήμα 56 που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη των ρεμάτων στους 8 

τύπους - κατηγορίες μαζί με τις αντίστοιχες τιμές των παραμέτρων που τους 

χαρακτηρίζουν. Η κατάταξη αυτή πραγματοποιείται κυρίως κατά στήλες. Με την 

ανάπτυξη των κατηγοριών υλικού στον κατακόρυφο άξονα ο αριθμός τετραγώνων 

αυξάνεται και καθένα από αυτά αποτελεί έναν καινούργιο τύπο.  

Σχήμα 56. Εισαγωγή του μεγέθους των υλικών στην πρωταρχική ταξινόμηση 

Τα τετράγωνα που είναι κενά δείχνουν ότι οι συνδυασμοί αυτοί δεν παρατηρούνται 

στη φύση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τύποι κοιλάδων 

Κατά την περιγραφή των κατηγοριών (A έως G) στην ταξινόμηση πρώτου 

επιπέδου αναφέρθηκαν οι διάφοροι τύποι κοιλάδων στις οποίες εμφανίζονται.

Χωρίς να επιχειρηθεί λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση παρατίθενται σχηματικά 

και με σύντομη περιγραφή οι διάφοροι τύποι κοιλάδων (I έως ΧΙ) 

Σχήμα 57. Κοιλάδες τύπου Ι και ΙΙ 

Οι δύο πρώτοι τύποι κοιλάδας (Ι, ΙΙ) είναι κοιλάδες τύπου V με μεγαλύτερη (Ι) ή 

μικρότερη κλίση (ΙΙ). Η πρώτη σχετίζεται με ρέματα τύπου Α και G, ενώ η δεύτερη με 

τύπου Β και ορισμένες φορές με τύπου G. 

Σχήμα 58. Κοιλάδα τύπου ΙΙΙ 

Η κοιλάδα τύπου ΙΙΙ χαρακτηρίζεται συνήθως από μέτρια κλίση και όχι μικρότερη του 

2%, από προσχωσιγενείς εναποθέσεις (allouvian fans) στα συμβάλλοντα ρέματα. 

Συνδυάζεται με τους ρεματικούς τύπους Α, Β, G και D.  
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Σχήμα 59. Κοιλάδες τύπου IV και V 

Οι κοιλάδες τύπου IV και V εμφανίζουν τη χαρακτηριστική μορφή του γράμματος U

που δείχνει παγετωνική προέλευση. Φιλοξενούν συνήθως το φαινόμενο του 

μαιανδρισμού στα ρέματα που τις διαρρέουν. Η κλίση του πυθμένα τους δεν ξεπερνά 

το 2% και συνδέονται με τους τύπους ρεμάτων F και C για την IV και C, D και G για την 

V. 

Σχήμα 60. Κοιλάδες τύπου VI 

Η κοιλάδα τύπου VI χαρακτηρίζεται ως ρηγματογενής, με κλίση που είναι μέτρια 

χωρίς να ξεπερνά το 4%. Σχετίζεται κυρίως με ρεματικούς τύπους Β και λιγότερο με C

και F. 

Σχήμα 61. Κοιλάδες τύπου VII και VIII 

Η πλειοψηφία των ρεμάτων που σχετίζονται με την κοιλάδα τύπου VII ανήκουν στις 

ομάδες Α και G, ενώ στη κοιλάδα τύπου VIII απαντώνται κυρίως ρέματα τύπου C και 

E. 
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Σχήμα 62. Κοιλάδες τύπου IX και X 

Στις κοιλάδες τύπου ΙΧ απαντώνται τα ρέματα των ομάδων C και D με έντονη 

πλευρική μετανάστευση, ενώ στις τύπου X που διαθέτουν μεγάλο εύρος και 

συνορεύουν με ακτές, οι ρεματικοί τύποι C, E και DA. 

Σχήμα 63. Κοιλάδες τύπου XI 

Οι κοιλάδες αυτές είναι «προεξοχές» των εκβολών σε ποταμούς με πολύ μεγάλη 

παροχή που μεταφέρουν ένα επίσης μεγάλο φορτίο υλικών. Το ρέμα του ποταμού 

κυριαρχεί των ρεμάτων της θάλασσας. Σχετίζονται, συνήθως, με ρέματα των ομάδων 

D και DΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Κατευθύνσεις για την παραγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

1. Προσδιορισμός της τάξης ενός ρέματος σε λεκάνες απορροής  

Ο προσδιορισμός της τάξης ενός ρέματος είναι μια δραστηριότητα με υψηλό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Οι μαθητές μαθαίνουν να ακολουθούν πιστά μια 

επαναληπτική διαδικασία με χαρακτηριστικά γρίφου και με εξαγωγή 

συμπερασμάτων που βασίζονται στην Παράγραφο 5 του παρόντος εγχειριδίου. Η 

διαδικασία κατάλληλα προσαρμοσμένη, μπορεί να παρουσιάζει τοπικό ενδιαφέρον 

και κατά συνέπεια υψηλό κίνητρο για την ολοκλήρωσή της από τους μαθητές. 

Μπορεί να ξεκινήσει σε χάρτη μικρής μεγέθυνσης, όπως αυτοί που 

προσφέρονται στα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων (δες 

Βιβλιογραφία). Το κάθε ΚΠΕ ή εκπαιδευτικός σχολείου μπορεί φυσικά να βασισθεί 

σε χάρτες άλλων λεκανών απορροής. 

Σχήμα 64. Λεκάνες απορροής της Θεσσαλίας όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ: 

2685/6-7-2018 

Παράδειγμα: Στον χάρτη της Θεσσαλίας προσδιορίστε την τάξη των εμφανιζόμενων 

ρεμάτων στις επιμέρους λεκάνες «Άνω Πηνειού» και «Τιταρήσιου», υπολογίστε τους 

μέσους λόγους διακλάδωσης και εκτιμήστε τις διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ 

αυτών κατά τη διάρκεια πλημμυρικών επεισοδίων. 

Η διαδικασία ξεκινά, αφού έχει προηγηθεί ενημερωτική συνεδρία με την τάξη 

και αφού δοθεί στους μαθητές ο χάρτης του Σχήματος 64, στον οποίο καλούνται να 

σημειώσουν με έναν αριθμό την τάξη του κάθε ρέματος από τις πηγές μέχρι το 

καταληκτικό σημείο των επιμέρους λεκανών.  
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Σχήμα 65. Προσδιορισμός της τάξης ρεμάτων σε επιμέρους λεκάνες της λεκάνης

απορροής Πηνειού 

Ο λόγος διακλάδωσης Rb στην Παράγραφο 5 έχει ορισθεί ως: 

Rb = (αριθμός ρεμάτων μιας τάξης) / (αριθμός ρεμάτων της επόμενης τάξης) 

Για την επιμέρους λεκάνη του άνω Πηνειού υπάρχουν 15 ρέματα 1ης τάξης, 3

ρέματα 2ης τάξης και 1 ρέμα 3ης τάξης. Επομένως, ο πρώτος λόγος διακλάδωσης είναι 

15/3=5, ενώ για τον δεύτερο λόγο η τιμή είναι 3/1=3. 

Άρα ο μέσος λόγος διακλάδωσης είναι η μέση τιμή των δύο προηγούμενων τιμών 

δηλαδή Rb=4. 

Για την επιμέρους λεκάνη του Τιταρήσιου υπάρχουν 31 ρέματα 1ης τάξης, 7

ρέματα 2ης τάξης, 2 ρέματα 3ης τάξης και 1 ρέμα 4ης τάξης. Οι αντίστοιχοι λόγοι 

διακλάδωσης είναι 4.4, 3.5 και 2.0. Ενώ η μέση τιμή είναι Rb=3.3. 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 5, η λεκάνη του Τιταρήσιου, σε σταθερή

βροχόπτωση, «πλημμυρίζει» πιο αργά αλλά με μεγαλύτερη τιμή στην παροχή αιχμής

(κορύφωση). Ως ανακεφαλαιωτικό σχόλιο για τον λόγο διακλάδωσης μπορεί να 

γραφεί ότι αυτός εξαρτάται από την κλίμακα του χάρτη. Στη σύγκριση, όμως, των δύο 

λεκανών απορροής, η κλίμακα δεν παίζει κανένα ρόλο αφού είναι ίδια σ’ αυτές. 

Ο υπολογισμός του λόγου διακλάδωσης για ολόκληρη τη λεκάνη του Πηνειού 

μπορεί να τεθεί ως ζήτημα στους μαθητές. Επίσης, μπορεί να τεθεί ως ερώτημα η 

ανίχνευση της σχέσης μεταξύ τάξης ρέματος και αριθμού των ρεμάτων σε κάθε τάξη

(Σχ. 7). 
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2. Προσδιορισμός της κλίσης και του μαιανδρικού λόγου σε τμήματα ρέματος 

με τη βοήθεια του λογισμικού “Google Earth” 

Θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ο ποταμός Πάμισος που διέρχεται από τα 

όρια του οικισμού Μουζακίου. Στην πεδιάδα που ακολουθεί σημειώθηκε 

πλημμυρικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ιανός». Με τη βοήθεια του 

λογισμικού Google Earth, εύκολα διακρίνουμε ότι ο τύπος του ρέματος είναι ή C ή D. 

Προσδιορίζουμε ένα αρχικό σημείο (Εικ. 10) για την εκτίμηση των παραμέτρων 

«κλίση» και «μαιανδρικός λόγος». 

Εικόνα 10. Προσδιορισμός αρχικού σημείου στον ποταμό Πάμισο 

 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται τελικό σημείο με την ίδια μέθοδο (Εικ. 11). 

Επειδή η κοίτη παρουσιάζει αξιόλογες διαστάσεις επιλέγουμε στις Εικόνες 10 και 11 

τα σημεία με το χαμηλότερο υψόμετρο (βαθύτερα σημεία). 

Οι τιμές για το υψόμετρο είναι: 201 και 174 m αντίστοιχα (Εικόνες 10 και 11). 
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Εικόνα 11. Προσδιορισμός τελικού σημείου στον ποταμό Πάμισο 

Εικόνα 12. Μέτρηση της απόστασης με τη βοήθεια εργαλείων του λογισμικού 

Σύμφωνα με την Εικόνα 13 η απόσταση είναι 1630 m. 

Επομένως η κλίση s (slope) είναι: s=(201-174)/1630 ή s=0.17 ή s=1.7%.  

Η τοπογραφική κλίση τκ βρίσκεται πολύ κοντά, δηλαδή τκ=(201-174)/1480, άρα

τκ=0.018 ή τκ=1.8%.  

Οι υπολογισμοί αυτοί υποδεικνύουν το πολύ μικρό σφάλμα που εισάγεται, εάν 

ταυτίσουμε αριθμητικά τις δύο κλίσεις σε πρώτη προσέγγιση. 
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Εικόνα 13. Μέτρηση απόστασης κατά μήκος ροής με εργαλείο του λογισμικού 

Ο μαιανδρικός λόγος υπολογίζεται ως: Κ=1.63/1.48, δηλαδή K=1.10 (Εικ. 12, 13). 

3. Αναγνώριση χαρακτηριστικών σχηματισμών με το “Google Earth” 

Με την κατάλληλη μεγέθυνση στο ίδιο λογισμικό μπορούν να αποκαλυφθούν

πολύτιμες λεπτομέρειες που οδηγούν σε αναγνώριση μορφών. 

Εικόνα 14. Αναγνώριση ποταμονησιού στην περιοχή διερεύνησης και προτεινόμενη 

διαδρομή παρατήρησης 
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Φυσικά η αναγνώριση οφείλει να συνοδεύεται από επίσκεψη στο πεδίο τόσο 

για επιβεβαίωση όσο και για περισσότερες λεπτομέρειες.  

Οι εκπαιδευτικοί γνώστες της περιοχής μπορούν να σημειώσουν

ενδιαφέροντα σημεία παρατήρησης και διαδρομές εύκολης πρόσβασης (π.χ. η 

περιοχή εντός της ερυθρής έλλειψης στην Εικόνα 14) με ανεμπόδιστη θέα από ψηλά. 

Εικόνα 15. Εστίαση στο ποταμονήσι της εικόνας 14 

Από τη διαδρομή αυτή μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες, όπου θα 

διακρίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα ποταμονήσια και τα άλλα 

χαρακτηριστικά του ποταμού. 

4. Κατάταξη ρέματος σε τύπους της ταξινόμησης πρώτου επιπέδου 

Ακολουθώντας αντίστροφα τη ροή του ρέματος για την ίδια πάντα περιοχή 

μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσδιορίσει διαφορετικές περιοχές διερεύνησης, 

όπως αυτή μεταξύ αρχικού σημείου 1 και τελικού σημείου 1 στην Εικόνα 16.  

Από τους μαθητές ζητείται να υπολογίσουν την κλίση του ρέματος μεταξύ των 

δύο αυτών σημείων και να χρησιμοποιήσουν την παράμετρο αυτή, καθώς και 

οτιδήποτε άλλο υποπέσει στην αντίληψή τους, ώστε να ταξινομήσουν την περιοχή 

αυτή σύμφωνα με το σχήμα ταξινόμησης πρωταρχικού επιπέδου που προτάθηκε. 
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Εικόνα 16. Σχετική θέση του νέου τμήματος διερεύνησης ως προς το αρχικό 

Στην Εικόνα 17 παρουσιάζεται η νέα περιοχή επικέντρωσης σε μεγέθυνση. 

Εικόνα 17. Τμήμα ρέματος με πυκνή βλάστηση και μεγάλη κλίση 

 

Το υψόμετρο στο αρχικό σημείο 1 υπολογίσθηκε σε 548 m (Εικ. 17), ενώ το υψόμετρο 

στο τελικό σημείο 1 ήταν 514 m. Η κλίση κατά μήκος διαδρομής είναι: 

s= (548-514)/220, δηλαδή s= 34/220, άρα s= 15% 
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Με την υπολογιζόμενη κλίση και τη βλάστηση που κυριαρχεί στις όχθες, μια 

πρώτη ταξινόμηση θα κατέτασσε το τμήμα αυτό στην ομάδα "Αα+" του Σχήματος 38. 

Εάν ληφθεί μια πιο κοντινή εικόνα (ή επίγεια φωτογραφία) αναμένεται ότι αυτή θα 

εμφανίζει ακόμη περισσότερες ομοιότητες με την εικόνα του Σχήματος 40. 

Στην ίδια εικόνα διακρίνονται ρέματα 1ης τάξης που συμβάλλουν στο υπό

εξέταση ρέμα, αλλά θα περνούσαν απαρατήρητα σε εικόνες μικρότερης κλίμακας 

(π.χ. Σχήμα 64 στην 1η παράγραφο του Παραρτήματος 2). Με την ερυθρή 

διακοπτόμενη γραμμή φαίνεται μια «βεντάλια» προσχώσεων (alluvian fan) που δίνει 

στο σημείο αυτό της κοιλάδας, την εικόνα που παρουσιάσθηκε στο Σχήμα 58. 
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Έργο του: 
Claude Monet

(1840-1926)   

43.

ΠΗΓΗ

https://www.claudemonetgallery.org/The-Flood-Of-The-Seine-At-Vetheuil.html


‘‘Flood At Giverny, 1896’’
‘‘Πλημμύρα Στο Giverny, 1896”

Έργο του: 
Claude Monet

(1840-1926)   

44.

ΠΗΓΗ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monet_-_flood-at-giverny-1897.jpg


‘‘After The Deluge: The Forty-First Day’’, 1886
‘‘Μετά Τον Κατακλυσμό: Η Τεσσαρακοστή Πρώτη Ημέρα’’

Έργο του: 
George Frederic Watts

(1817-1904)   

45.

ΠΗΓΗ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watts_%E2%80%93_After_the_Deluge.jpg


‘‘A Flood’’
’’Πλημμύρα’’

Έργο του: 
Frederick Morgan (1847-1927)

46.

ΠΗΓΗ

https://www.wikiart.org/en/frederick-morgan/a-flood


‘‘Flood In St. Petersburg’’, 1903
‘‘Πλημμύρα Στην Αγία Πετρούπολη’’

Έργο του: 
Nikolai Nikanorovich Dubovskoy

(1859-1918)

47.

ΠΗΓΗ

https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=AQTJ7Z&titlepainting=Flood in St.Petersburg&artistname=Nikolai Nikanorovich Dubovsko


‘‘Die Flut’’
‘‘Η Πλημμύρα’’

Έργο του: 
Heinrich Schöne

(1863-1951)

Σχέδιο 
από βιβλίο σκίτσων 

του Heinrich Schöne

48.

ΠΗΓΗ

https://classic.europeana.eu/portal/el/record/2064135/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_4788__technical_number_.html?utm_source=new-website&utm_medium=button


‘‘The Way from the Village - Time of Inundation’’, 1882
‘‘Στον Δρόμο Από Το Χωριό - Εποχή των Πλημμυρών’’

Έργο του: 
Frederick Goodall

(1822-1904)

‘‘Image courtesy of the 

Art Renewal Center "

49.

ΠΗΓΗ

https://www.artrenewal.org/artworks/the-way-from-the-village-time-of-inundation/frederick-goodall/72304


‘‘Arabs Crossing A Flooded Field By The Pyramids’’
‘‘Άραβες Διασχίζουν Πλημμυρισμένο Αγρό Δίπλα Στις Πυραμίδες’’

Έργο του: 
Frederick Goodall

(1822-1904)

‘‘Image courtesy of 

the Art Renewal 

Center"

50.

ΠΗΓΗ

https://www.artrenewal.org/artworks/arabs-crossing-a-flooded-field-by-the-pyramids/frederick-goodall/17460


‘‘The Sudden Rising Of The Nile’’, 1865
‘‘Η Ξαφνική Υπερχείλιση Του Νείλου’’

Έργο του: 
Frederick Goodall

(1822-1904)

‘‘Image courtesy of 

the Art Renewal

Center"

51.

ΠΗΓΗ

https://www.artrenewal.org/artworks/the-sudden-rising-of-the-nile/frederick-goodall/72293


‘‘Sauvetage Des Malades De L‘Hôpital De La Charité, Durant L‘Inondation De 1910’’
‘‘Διάσωση Αρρώστων Του Hôpital De La Charité Κατά Τη Διάρκεια Της Πλημμύρας Του 1910’’

Έργο της: 
A. Boulanger

52.

ΠΗΓΗ

https://useum.org/artwork/Sauvetage-des-malades-de-l-hopital-de-la-charite-durant-l-inondation-de-1910-A-Boulanger-1910#nav%5Blist%5D=search&nav%5Btype%5D=common&nav%5Bphrase%5D=flood


‘‘The Floods’’, c.1935
‘‘Οι Πλημμύρες’’

Έργο του: 
Rolan Vivian Pitchforth

(1895-1982)

© Tate, London 

53.

ΠΗΓΗ

https://www.tate.org.uk/art/artworks/pitchforth-floods-n04933


“Fleeing Vanport’’
‘‘Εγκαταλείποντας Το Vanport’’

Έργο του: 
Henk Pander

(1937- )

54.

ΠΗΓΗ

https://www.facebook.com/136783709696715/photos/pb.100063626048155.-2207520000../1983283375046730/?type=3


‘‘The Flood That Destroyed Vanport’’
‘‘H Πλημμύρα Που Κατέστρεψε Το Vanport’’

Έργο του: 
Henk Pander 

(1937- )

55.

ΠΗΓΗ

https://www.facebook.com/136783709696715/photos/pb.100063626048155.-2207520000../1947771985264536/?type=3


‘‘The Great Flood Of 1927’’
‘‘Η Μεγάλη Πλημμύρα Του 1927’’ 

Έργο του: 
Gil Cohen
(1931- )

56.

ΠΗΓΗ

https://www.nationalguard.mil/Resources/Image-Gallery/Historical-Paintings/Heritage-Series/Great-Flood/


‘’Belgians Flooding Germans’’, 1914-1915
‘‘Οι Βέλγοι Πλημμυρίζουν Τους Γερμανούς’’

Έργο:
Αγνώστου Καλλιτέχνη

Τμήμα αφίσας 
από τη συλλογή lubok

Α' Παγκοσμίου Πολέμου

57.

ΠΗΓΗ

https://www.loc.gov/item/2021669132


‘‘Flooding Ιn Square Ιn Venice Italy’’, 1960
‘‘Πλημμύρα Στην Πλατεία Της Βενετίας’’

Έργο του: 
Miroslav Sasek

(1916-1980)

58.

We acknowledge

JEFFREY SIMMONS 

LITERARY 

AGENCY LONDON

ΠΗΓΗ

https://www.michelecatozzi.it/wp-content/uploads/2016/03/SasekVeneziaAcquaAlta_s.jpg


‘‘Flood Ιn Village’’, 1964
‘‘Πλημμύρα Στο Χωριό’’

Έργο του: 
Ivan Generalic (1914-1992)

59.

ΠΗΓΗ

https://www.wikiart.org/en/ivan-generalic/flood-in-village-1964


‘‘Πλημμυρισμένος Πηνειός’’

Έργο του: 
Γιολδάση Δημήτρη

(1897-1993)

60.

ΠΗΓΗ

http://www.larissa-katsigras-gallery.gr/gallery/el/work/plimmurismenos-pineios/from/digitallibrary


‘‘Γέφυρα Του Πηνειού’’

Έργο του: 
Γιολδάση Δημήτρη

(1897-1993)

61.

ΠΗΓΗ

http://www.larissa-katsigras-gallery.gr/gallery/el/work/gefura-tou-pineiou4b4da026e0d2f7-63745072/from/digitallibrary


‘‘Ταμπάκικα Πλημμυρισμένα’’

Έργο του: 
Γιολδάση Δημήτρη

(1897-1993)

62.

ΠΗΓΗ

http://www.larissa-katsigras-gallery.gr/gallery/el/work/tampakika-plimmurismena/from/digitallibrary


‘‘Η Πλημμύρα Στον ‘Αη Στράτη’’

Έργο του: 
Γιώργου Φαρσακίδη

(1926-2020)

63.

Χαρακτικό σε όρθιο ξύλο

ΠΗΓΗ

http://www.mouseiodimokratias.gr/photos/File0110.jpg


‘‘Corfu Evening’’, c.1980
‘‘Δειλινό Στην Κέρκυρα’’

Έργο του: 
Τάσου Κουρή 

(1946- )

64.

ΠΗΓΗ

https://www.facebook.com/KourisTassos/photos/pb.100063482359417.-2207520000../384744981553584/?type=3


‘‘Flood’’, 1998
‘‘Πλημμύρα’’

Έργο του: 
Boon Yik Chung

65.

ΠΗΓΗ

https://digitaltmuseum.no/011022599048/flood


‘‘The Flood’’
‘‘H Πλημμύρα’’

Έργο του: 
Sukumar Maity 

66.

ΠΗΓΗ

https://www.facebook.com/1654927851254619/photos/pb.100064310727174.-2207520000../3037843896296334/?type=3


‘’Floods in Bangladesh’’ 
‘‘Πλημμύρες Στο Μπαγκλαντές’’

Έργο: 
Pressud/Care

67.

ΠΗΓΗ

https://i.guim.co.uk/img/static/Guardian/environment/gallery/2008/sep/08/climatechange.scienceofclimatechange/Flood-0036-1469.jpg?width=1010&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=2af4569a7ca14ba212ff0cd6d6123c52


‘‘Venice Flooding’’, 2020
‘‘Πλημμυρίζουσα Βενετία’’

Έργο της: 
Julie Lazarus

68.

ΠΗΓΗ

https://www.artsy.net/artwork/julie-lazarus-venice-flooding-18-b


Γλυπτοθήκη

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες



’’Ο Νείλος’’Γ1

ΠΗΓΗ

Γλυπτό του
1ου αιώνα π.Χ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)


‘‘Noah Sculpture In Hildesheim-Germany’’
‘’Ο Νώε Σε Ανάγλυφο Στο Hildesheim-Γερμανία’’

Γ2

ΠΗΓΗ

Λιθανάγλυφη
διακόσμηση κτηρίου

https://p1.pxfuel.com/preview/730/537/265/hildesheim-germany-lower-saxony-historically-historic-center-synagogue-commemorate.jpg


’’Ο Στρατιώτης Ζουάβος’’, 1856

Έργο του: 
Georges Diebolt

(1816-1861)

Γ3

ΠΗΓΗ

Γλυπτό σε γέφυρα 
του Σηκουάνα  

https://en.wikipedia.org/wiki/Zouave_(Pont_de_l'Alma)


’’The Flood Boater’’, 1905
’’Ο Βαρκάρης Της Πλημμύρας’’

Γ4

Μνημειακή πλάκα 
προς τιμήν του βαρόνου 

Miklós Wesselényi

ΠΗΓΗ

Έργο του: 
Barnabás Holló

(1865-1917)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wesselenyi-arvizi-hajos-1905-hollo.JPG


‘’Αναμνηστική Πλάκα Της Πλημμύρας Του 1838’’Γ5

Ανάγλυφη πλάκα στον φράχτη 
του Εθνικού Μουσείου 

στη Βουδαπέστη

ΠΗΓΗ

https://hu.wikipedia.org/wiki/1838-as_pesti_%C3%A1rv%C3%ADz


Συλλογή 
Μεταλλίων & Νομισμάτων 

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες



‘‘The February Flood of 1825’’
‘‘Η Πλημμύρα Του Φεβρουαρίου Του 1825’’

Έργο του:
G.F. Sartorius jr.

Αργυρό ιστορικό 
μετάλλιο

Μ1

ΠΗΓΗ

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.62974


‘‘Κέρμα Προς Όφελος Των Πλημμυροπαθών’’, 1871Μ2

ΠΗΓΗ

Ουγγρικό Μουσείο 
Περιβάλλοντος 
και Διαχείρισης 

Υδάτων -
Μουσείο Δούναβη

https://hu.museum-digital.org/object/835281


‘’Αναμνηστικό Νόμισμα’’, 1988Μ3

ΠΗΓΗ

Ουγγρικό Μουσείο 
Περιβάλλοντος 
και Διαχείρισης 

Υδάτων -
Μουσείο Δούναβη

https://hu.museum-digital.org/object/835092


‘’Αναμνηστικό Νόμισμα’’, 2002Μ4

ΠΗΓΗ

Ουγγρικό Μουσείο 
Περιβάλλοντος 
και Διαχείρισης 

Υδάτων -
Μουσείο Δούναβη

https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=835167


Έκθεση 
Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες



Φ1

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%ce%bd%ce%b5%cf%81%cf%8c-943967/


Φ2

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-2561562/


Φ3

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-123222/


Φ4

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-5352385/


Φ5

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b1-%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82-harvey-2791611/


Φ6

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%b7-%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%ac-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf-139000/


Φ7

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%ad%ce%bb%ce%b2%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%ce%bd-876580/


Φ8

ΠΗΓΗ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Defense.gov_photo_essay_111016-M-ZN194-151.jpg


Φ9

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-4410315/


Φ10

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%83%ce%ae%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-elbtunnel-2507288/


Φ11

ΠΗΓΗ

https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%81%ce%bf%ce%ae-%ce%b6%cf%8e%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-3109864/


Φ12

ΠΗΓΗ

https://www.facebook.com/ethnosonline/posts/1418855371573947


Αφιέρωμα 
σε Ιστορικές Φωτογραφίες

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες



ΠΗΓΗ

‘‘Ο Πλημμυρισμένος Πηνειός’’, 1884

Φωτογραφία
του:
Δ. Μιχαηλίδη

ΙΦ1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885173135593659&set=a.123897558387891&type=3


ΠΗΓΗ

Επιστολικό
δελτάριο του:
Γεωργίου Βελώνη

‘‘Η Μεγάλη Πλημμύρα Στη Λάρισα’’, 1901ΙΦ2

https://www.facebook.com/photo/?fbid=172644810179832&set=a.123897558387891


ΙΦ3

ΠΗΓΗ

‘‘Ο Πηνειός Πλημμυρισμένος & Η Γέφυρα Της Λαρίσσης’’, 1908

Φωτογραφία
του:
Γ. Χατζηκουτούλα

https://www.facebook.com/photo/?fbid=903510579731807&set=a.903510306398501


ΠΗΓΗ

‘‘Πλημμύρα στο Παρίσι’’, 1910ΙΦ4

https://www.lookandlearn.com/history-images/YP0726342/143-Paris-floods-Avenue-Ledru-Rollin?t=1&q=flood+pari&n=240


ΠΗΓΗ

‘‘Πλημμυρισμένος Δρόμος 
Στο Παρίσι’’, 1910ΙΦ5

https://www.lookandlearn.com/history-images/YP0712491/Flood-of-the-Seine-Jacob-Street?t=1&q=flood+pari&n=30


ΠΗΓΗ

‘‘Ο Πλημμυρισμένος Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος του Παρισιού’’, 1910

ΙΦ6

https://www.lookandlearn.com/history-images/YP0095628/Construction-of-the-Paris-municipal-metropolitan-railwayCarrefour-de-lOd%C3%A9on-station-after-the-flood-caused-by-the?t=1&q=flood+pari&n=72


ΠΗΓΗ

‘‘Πλημμύρα στην 
Καλαμάτα’’, 1924ΙΦ7

https://eleftheriaonline.gr/photo-video/item/34752-old-kalamata-photos


ΠΗΓΗ

‘‘Πλημμύρα στο Makó, 
Ουγγαρία’’, 1970

ΙΦ8

https://hu.museum-digital.org/object/895038


Σατυρικά Σκίτσα 

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες



ΠΗΓΗ

Σ1

Έργο του: 

Γιάννη Δερμεντζόγλου

http://www.afirimeno.com/2021/10/19102021.html


ΠΗΓΗ

Σ2

Έργο του: 

ΚΥΡ

https://www.facebook.com/epilegmena.skitsa/photos/3041908119388818/


Σ3

ΠΗΓΗ

Έργο του:

Ηλία Μακρή

https://www.kathimerini.gr/opinion/sketches/1053579/skitso-toy-ilia-makri-26-11-19/


Σ4

ΠΗΓΗ

Έργο του: 

Πάνου 
Μαραγκού 

https://www.facebook.com/ethnosonline/posts/1423579151101569


ΠΗΓΗ

Σ5

Έργο του:

Πάνου 
Μαραγκού 

https://www.facebook.com/ethnosonline/posts/1418900934902724


ΠΗΓΗ

Σ6

Έργο του: 

Πάνου 
Μαραγκού 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10210181659692499&set=a.10208796384621488


ΠΗΓΗ

Σ7

Έργο του: 

Μ. Μποσταντζόγλου

https://sarantakos.wordpress.com/2013/01/18/mpost-3/


ΠΗΓΗ

Σ8

Έργο του:

Ανδρέα 
Πετρουλάκη 

https://www.facebook.com/epilegmena.skitsa/photos/3040286496217647


ΠΗΓΗ

Σ9

Έργο του:

Sadat Ahmed

https://www.flickr.com/photos/unitednationsdevelopmentprogramme/7090419283/in/album-72157629845684167/


ΠΗΓΗ

Έργο του:

Biliso Osake

Σ10

https://www.flickr.com/photos/unitednationsdevelopmentprogramme/6944349602/in/album-72157629845684167/
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Εισαγωγή 

Στην Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις 

Πλημμύρες’’  παρουσιάζονται  107  εικαστικά  έργα ποικίλης τεχνοτροπίας,  με θέμα την

‘‘πλημμύρα’’. 

Η πλημμύρα, μία από τις φυσικές καταστροφές, διαχρονικά ταλανίζει τις ανθρώπινες 

κοινωνίες σε όλον τον κόσμο, προκαλώντας ανθρώπινα θύματα, μετακινήσεις πληθυσμών,

καταστροφές υποδομών, απώλειες περιουσιών, καλλιεργειών και στοιχείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς, και πολλά άλλα δεινά. Παράλληλα όμως, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης 

για  πολλούς λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφους, στιχουργούς, φωτογράφους και άλλους 

καλλιτέχνες. 

Το πινέλο ή η πένα των ζωγράφων, το καλέμι των χαρακτών ή το μολύβι των 

σκιτσογράφων και ο φακός των φωτογράφων, έχουν απαθανατίσει διαχρονικά την ένταση, 

την αγωνία ή το αποτέλεσμα μιας πλημμύρας, με γλαφυρότητα, χρώμα και συναίσθημα. Σε 

πολλά από τα έργα αυτά διαφαίνονται χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, η δύναμη της 

φύσης και πανανθρώπινες αξίες όπως της αλληλοβοήθειας και της κοινωνικής προσφοράς. 

Στα εικαστικά έργα της Έκθεσης περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, όπως 

χαλκογραφίες, ξυλογραφίες κ.ά., τοιχογραφίες, οροφογραφίες, σχέδια με μολύβι, εικονογραφήσεις 

βιβλίων, γλυπτά, ανάγλυφα, αναμνηστικά μετάλλια, νομίσματα, σατυρικά σκίτσα, καλλιτεχνικές και

ιστορικές φωτογραφίες.  

Πολλά από αυτά τα εικαστικά έργα τέχνης συνδέονται με ιστορικές πλημμύρες, με 

μεγάλους ποταμούς, με θρύλους που αφορούν κάποιες πλημμύρες, με μύθους της ελληνικής 

μυθολογίας και με τον Κατακλυσμό του Νώε. Τα έργα προέρχονται από συλλογές, 

πινακοθήκες και βιβλιοθήκες πολλών χωρών, όπως το  Μουσείο του Λούβρου,  η Παλαιά 

Πινακοθήκη του Μονάχου (Alte Pinakothek), το Rijksmuseum, τα αρχεία Αberdeen Archives, 

η Φωτοθήκη Λάρισας, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, κ.ά. 

Τα έργα εκτίθενται σε 6 ενότητες: 

 Πινακοθήκη 

 Γλυπτοθήκη 

 Συλλογή Μεταλλίων & Νομισμάτων 

 Έκθεση Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 

 Αφιέρωμα σε Ιστορικές Φωτογραφίες 

 Σατυρικά σκίτσα 
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Στην Ψηφιακή Έκθεση τα έργα είναι αριθμημένα ανά ενότητα και το κάθε έργο 

συνοδεύεται με τον τίτλο του σε εισαγωγικά, μεταφρασμένο και στα ελληνικά, το έτος 

δημιουργίας, τον δημιουργό και τη διαδικτυακή πηγή του. Σημειώνουμε ότι, όταν δεν είναι 

γνωστό το ακριβές έτος της δημιουργίας κάποιου έργου, τότε αυτό αναγράφεται 

συνοδευόμενο με το ‘‘c.’’ πριν τη χρονολογία (π.χ. c.1636). Τα έργα εκτίθενται με βάση το 

έτος δημιουργίας τους. 

Στον Ομώνυμο Οδηγό της Έκθεσης που ξεφυλλίζετε, για κάθε έργο δίνονται 

πληροφορίες για την τεχνοτροπία του, την πλημμύρα στην οποία αναφέρεται, τον 

δημιουργό του και σχετικές διαδικτυακές πηγές.  

Η Ψηφιακή Έκθεση δημιουργήθηκε για το εκπαιδευτικό υλικό “Δευκαλίωνας: 

Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες” στο πνεύμα της θεματικής ενότητας ‘‘Πλημμύρες: το 

αποτύπωμά τους στον καμβά της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης’’. 

Επιπλέον στην Ψηφιακή Έκθεση στηρίζονται οι παρακάτω δραστηριότητες που 

σχεδιάστηκαν γι’ αυτό το εκπαιδευτικό υλικό:  

 Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης … Μαθαίνω Για Τις Πλημμύρες 

 Ζωγραφίζοντας Την Πλημμύρα 

 Πλημμυρίζοντας … Τέχνη (παιχνίδι) 

 Συγγραφείς Σε Πυρετό Δημιουργικής Δράσης 

 Ιστορικές Πλημμύρες Μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης 

 Τα Πάντα Αλλάζουν ... 

Ελπίζουμε  ότι  η Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για 

Τις Πλημμύρες’’ και ο Ομώνυμος Οδηγός θα σας φέρουν σε επαφή με τα πλημμυρικά 

φαινόμενα μέσω έργων εικαστικής τέχνης, οξύνοντας τη φαντασία σας και καλλιεργώντας 

την παρατηρητικότητά σας.  

Ευχόμαστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε 

στάδιο ενός σχετικού περιβαλλοντικού προγράμματος ή σε άλλες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες.  

Καλή περιήγηση! 

Ιωάννα Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Μαρία-Γεωργία Δ. ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ 

Βαρβάρα Α. ΠΕΤΡΙΔΟΥ 
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Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των 

έργων των συλλογών τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς: τη Φωτοθήκη Λάρισας, την Tate 

Gallery/London, το Environment & Society Portal, τη Manchester Art Gallery, το Sasek Foundation, 

το Art Renewal Center και το Harvard Art Museums. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες δημιουργούς Μακρή-Δελλόγλου Ηλία, Μαραγκό 

Πάνο, Κουρή Τάσο, Lazarus Julie, Pander Henk, Sukumar Maity που μας επέτρεψαν να 

συμπεριλάβουμε τα έργα τους στην Ψηφιακή μας Έκθεση και τον Οδηγό και να τα 

αξιοποιήσουμε στο εκπαιδευτικό υλικό “Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις πλημμύρες”. 

Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων που εκτίθενται στην Ψηφιακή Έκθεση και τον 

Οδηγό της Έκθεσης ανήκουν στους δημιουργούς τους και τους κατόχους πνευματικών 

δικαιωμάτων, όπως αυτό καθορίζεται. Το περιεχόμενο της Ψηφιακής Έκθεσης και του 

Οδηγού της Έκθεσης, όπως και το εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται σε αυτά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπαιδευτικούς μη εμπορικούς σκοπούς εντός ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύματος (όπως σχολείο, κολλέγιο ή πανεπιστήμιο). 
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“Δευκαλίων και Πύρρα”, 1797 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Χάρτα του Ρήγα, έργο του εθνομάρτυρα και πρόδρομου της Επανάστασης του 1821 

Ρήγα Βελεστινλή, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και 

το πιο σημαντικό δείγμα της ελληνικής χαρτογραφίας της προεπαναστατικής περιόδου. 

Τυπώθηκε το 1796 - 97 στη Βιέννη, από τον χαράκτη Φρανσουά Μίλερ, γνωστό καλλιτέχνη 

εκείνης της εποχής. Αποτελείται από δώδεκα φύλλα με διαστάσεις μνημειώδεις για τα 

δεδομένα της εποχής, 50 x 70 cm περίπου το καθένα, τα οποία ενωμένα συνθέτουν το 

επαναστατικό όραμα του Ρήγα. Η Χάρτα περιλαμβάνει 10 περίπου τοπογραφικά σχέδια 

αρχαίων πόλεων, 162 απεικονίσεις αρχαίων νομισμάτων, μία κάτοψη αρχαίου ελληνικού θεάτρου, 

κατάλογο σοφών και ηγεμόνων, πλήθος τοπωνυμίων και ποικίλες συμβολικές παραστάσεις με 

θέματα που αντλούνται από την ελληνική ιστορία και τη μυθολογία, όπως οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες, η Αργώ, η Μάχη του Ηρακλή με Αμαζόνα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα κ.ά. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Δευκαλίωνας με τη γυναίκα του την Πύρρα

βασίλευαν στη Θεσσαλία και ήταν οι μόνοι άνθρωποι που επέζησαν από τον κατακλυσμό, 

γνωστό ως ‘‘ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα’’, και αυτοί που αναδημιούργησαν την 

ανθρωπότητα. Ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είναι η αρχαία ελληνική εκδοχή ενός 

κατακλυσμού που προκάλεσε την εξαφάνιση του ανθρωπίνου γένους και τη δημιουργία 

νέου, γεγονός που αναφέρεται σε παραδόσεις πολλών αρχαίων πολιτισμών. Ο μύθος αυτός 

ενέπνευσε πολλούς ζωγράφους και καλλιτέχνες. 

Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, για τον οποίον υπάρχουν αρκετές παραλλαγές, την 

εποχή που στη Θεσσαλία βασίλευε ο Δευκαλίωνας, ο Δίας αποφάσισε να καταστρέψει όλη τη 

διεφθαρμένη γενιά των ανθρώπων, με εξαίρεση τον δίκαιο Δευκαλίωνα και τη γυναίκα του 

την Πύρρα. Ο πατέρας του Δευκαλίωνα, ο Προμηθέας, τον ειδοποίησε έγκαιρα να 

1 
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κατασκευάσει ένα πλεούμενο για να σωθεί. Ο Δευκαλίωνας ακολούθησε τη συμβουλή του 

πατέρα του και επιβιβάστηκε με τη γυναίκα του στο πλοιάριο που έφτιαξε. Όταν ο Δίας 

άνοιξε τους καταρράκτες του ουρανού, το έδαφος της Ελλάδας πλημμύρισε και οι άνθρωποι 

πνίγηκαν. Το βασιλικό ζευγάρι περιπλανήθηκε με το πλοιάριο στα νερά, μέχρι τη δέκατη 

ημέρα που προσάραξε στο όρος Όθρυς ή στον Παρνασσό ή κατά άλλη εκδοχή στον Άθω. 

Όταν τα νερά υποχώρησαν, ο Δευκαλίων και η Πύρρα κατέβηκαν και πρόσφεραν αμέσως 

θυσία στον Φύξιο Δία, προστάτη των φυγάδων.  

Ο Δίας τους υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιούσε την πρώτη ευχή που θα έκαναν. Η 

πρώτη ευχή του Δευκαλίωνα και της Πύρρας δεν ήταν άλλη από το να δώσει και πάλι ζωή ο 

Δίας στο ανθρώπινο γένος.  

Κατά μία άλλη εκδοχή του μύθου, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα πήγαν στο Ιερό της 

Θέμιδας, στους Δελφούς, για να πληροφορηθούν με ποιο τρόπο θα κατοικηθεί και πάλι η γη 

από τους ανθρώπους. Η θεά τους απάντησε με χρησμό, λέγοντάς τους πως θα έπρεπε να 

καλύψουν τα πρόσωπά τους και να ρίχνουν πίσω από την πλάτη τους τα οστά της μητέρας 

τους. Εκείνοι ερμηνεύοντας σωστά τον χρησμό, άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω από την 

πλάτη τους, αφού αυτές προέρχονταν από τα σπλάχνα της μάνας Γης, τροφού όλων των 

ανθρώπων. Από τις πέτρες που έριχνε ο Δευκαλίωνας δημιουργήθηκαν οι άνδρες και αυτές 

που πετούσε η Πύρρα μεταμορφώνονταν σε γυναίκες. Από την πρώτη δε πέτρα που έριξε ο 

Δευκαλίωνας προήλθε ο Έλληνας, γενάρχης των Ελλήνων.  

ΠΗΓΕΣ 

1. Χάρτα του Ρήγα 

2. Sylvia ioannou foundation – η χάρτα του Ρήγα 

3. Ήπειρος_μυθολογία_ιστορία - Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα 
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‘‘Neptune Sends A Flood To Troy’’, 1606 
‘‘Ο Ποσειδώνας Στέλνει Πλημμύρα στην Τροία’’

Antonio Tempesta (1555-1630) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Μια υπέροχη εικόνα από χαρακτικό σε χαρτί που αποδίδει έναν από τους μύθους που 

αναφέρονται στις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου και συγκεκριμένα την πλημμύρα της Τροίας 

από τον Ποσειδώνα. 

Οι ‘‘Μεταμορφώσεις’’ του Ρωμαίου ποιητή ήταν ένα αφηγηματικό ποίημα από τον 

πρώτο αιώνα μ.Χ. που αφηγείται την ιστορία του κόσμου από τη δημιουργία έως τον θάνατο 

του Ιουλίου Καίσαρα, σε μια σειρά από 250 μύθους για μεταμορφώσεις, σε σχεδόν 12.000 

γραμμές σε 15 βιβλία. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά έργα από τον αρχαίο κόσμο, που 

επηρέασε την ποίηση, τη λογοτεχνία και την τέχνη. Πολλές εκδόσεις αυτού του έργου έγιναν, 

ιδιαίτερα κατά την Αναγέννηση, συμπεριλαμβανομένων εικονογραφημένων εκδόσεων. Από 

τις εκδόσεις αυτές, η έκδοση του Anotonio Tempesta, που περιλάμβανε ωραία χαρακτικά από 

150 μύθους, ήταν μια από τις καλύτερες. 

Στο χαρακτικό, ο Ποσειδώνας πάνω σε άρμα περνά δίπλα από την πλημμυρισμένη 

Τροία. Σύμφωνα με τον μύθο, ο  Λαομέδοντας, όταν διαδέχθηκε στον θρόνο της Τροίας τον 

πατέρα του, θέλησε να κτίσει μεγάλα τείχη γύρω από την πόλη. Προσέλαβε λοιπόν με μισθό, 

τους Θεούς Ποσειδώνα και Απόλλωνα, τους οποίους ο Δίας είχε τιμωρήσει να υπηρετήσουν 

θνητό. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Ποσειδώνας έκτισε τα τείχη, ενώ ο Απόλλωνας έβοσκε τα 

κοπάδια του Λαομέδοντα.  

Μόλις πέρασε ο χρόνος, ο Λαομέδοντας αρνήθηκε να τους δώσει όσα τους είχε 

υποσχεθεί. Τότε οι Θεοί οργίσθηκαν και ο μεν Απόλλωνας έστειλε λοιμό στην Τροία, ο δε 
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Ποσειδώνας, σύμφωνα με μια εκδοχή του μύθου, έστειλε πλημμύρα και ένα φοβερό θαλάσσιο 

κήτος στη χώρα του Λαομέδοντα. Ο Λαομέδοντας σχεδίαζε να θυσιάσει την κόρη του Ησιόνη 

στον Ποσειδώνα για να τον κατευνάσει, αλλά την έσωσε ο Ηρακλής, ο οποίος σκότωσε το 

τέρας καθώς και τον Λαομέδοντα  και τους γιους του, εκτός από τον Γανυμήδη. 

Ο Antonio Tempesta, (1555-1630), γνωστός επίσης και ως il Tempestino, ήταν Ιταλός

ζωγράφος και χαράκτης. Ζωγράφισε ευρεία πανοράματα στον τρίτο όροφο του Παλατιού

του Βατικανού και πολλές τοιχογραφίες σε παλάτια και εκκλησίες της Ρώμης. Έγινε όμως

περισσότερο γνωστός ως χαράκτης. Δημιούργησε πολλά χαρακτικά μεταξύ των οποίων 13

έργα για τους ‘‘Άθλους του Ηρακλή’’ και ένα σετ 150 εκτυπώσεων από τις ‘‘Μεταμορφώσεις’’ του

Οβιδίου.  

ΠΗΓΕΣ 

1. Τρώες_Λαομέδοντας 

2. Δρόμοι και πλατείες με ιστορία (σελ. 174) 

3. Ο Ποσειδώνας στον Τρωικό πόλεμο 

4. Met museum_Plate 103: Neptune Sending a Deluge to Troy 

5. Fine Art Museum of S. Fransisco_Search the collections 

6. Antonio_Tempesta_WIKIPEDIA 
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‘‘The St Elizabeth’s Day Flood’’, c.1490 & c.1495 
‘‘Η Ημέρα Της Πλημμύρας Της Αγίας Ελισάβετ’’

Master of the St. Elizabeth Panels 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Δύο ελαιογραφίες (λάδι σε πάνελ), διαστάσεων περίπου 130 x 110 cm, που απεικονίζουν 

σκηνές από την ημέρα της πλημμύρας του 1421, που έμεινε γνωστή ως η ‘‘πλημμύρα της Αγίας 

Ελισάβετ’’. Φιλοτεχνήθηκαν για ιερό (βωμό) που έφτιαξαν στο Ντόρντρεχτ οι επιζώντες της 

πλημμύρας, αφιερωμένο στην Αγία Ελισάβετ. Η τεχνική των πινάκων χαρακτηρίζεται από

ειδικούς μάλλον πρόχειρη και πρωτόγονη. Οι δύο πίνακες σήμερα φυλάσσονται στο Μουσείο 

Rijksmuseum στο Άμστερνταμ. 

Στους δυο πίνακες απεικονίζεται πανοραμικά το τοπίο της περιοχής με σκηνές από την 

καθημερινή ζωή. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο έργο πολλά χωριά υποδεικνύονται ονομαστικά. 

Στον αριστερό πίνακα απεικονίζεται η πόλη Ντόρντρεχτ άθικτη πριν την πλημμύρα. Στο

πρώτο πλάνο, τρεις άνδρες φορτώνουν εμπορεύματα από μια βάρκα σε κάρο. Στα δεξιά, 

αγελάδες βόσκουν στο λιβάδι κοντά σε έναν μύλο.  

Στον δεξιό πίνακα απεικονίζεται η αρχή της καταστροφικής πλημμύρας με το ρήγμα 

του αναχώματος Wieldrecht επάνω δεξιά. Σε πρώτο πλάνο οι άνθρωποι προσπαθούν να 

σώσουν τον εαυτό τους και τα υπάρχοντά τους σε βάρκες, ενώ στο νερό επιπλέουν πτώματα 

πνιγμένων ανθρώπων και ζώων. 

Η πλημμύρα, στην οποία αναφέρονται οι πίνακες, σημειώθηκε το βράδυ της 18ης προς 

19η Νοεμβρίου 1421. Αιτία της πλημμύρας ήταν ένας ισχυρός κυκλώνας κατά τη διάρκεια 

του οποίου το νερό στη Βόρεια Θάλασσα ανέβηκε στα ποτάμια, προκαλώντας υπερχείλιση 

και διάρρηξη των αναχωμάτων σε πολλά σημεία. Η χαμηλότερη περιοχή πόλντερ

πλημμύρισε. 23 χωριά καταβροχθίστηκαν από την πλημμύρα και χάθηκαν. Τα θύματα 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_of_the_St_Elizabeth_Panels_001.jpg
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εκτιμώνται μεταξύ 2.000 και 10.000. Το μεγαλύτερο μέρος της πλημμυρισμένης γης 

παραμένει πλημμυρισμένο ακόμη και σήμερα. Η πλημμύρα αυτή κατατάσσεται στην 20ή

θέση της λίστας με τις πιο θανατηφόρες πλημμύρες στην ιστορία. Είναι γνωστή ως η 

“Πλημμύρα Της Αγίας Ελισάβετ” και πήρε το όνομά της από τη γιορτή της Αγίας Ελισάβετ της

Ουγγαρίας που εορταζόταν παλαιότερα στην Ευρώπη στις 19 Νοεμβρίου. 

Δημιουργός των έργων θεωρείται ο ’’Master of the St. Elizabeth Panels’’, ένας 

ανώνυμος καλλιτέχνης που οφείλει το όνομά του στους τέσσερις πίνακες (πάνελ), στους 

οποίους απεικονίζονται σκηνές από την ‘‘Πλημμύρα Της Αγίας Ελισάβετ’’. Δεν του έχουν 

αποδοθεί άλλοι πίνακες και δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον καλλιτέχνη. Μελέτη 

του 1988 έδειξε με βεβαιότητα ότι στην πραγματικότητα, στους πίνακες εργάζονταν δύο 

ξεχωριστοί καλλιτέχνες. 

ΠΗΓΕΣ 

1. WIKIPEDIA_St._Elizabeth's_flood_(1421) 
2. WIKIMEDIA.commons_Master_of_the_St._Elizabeth_Panels 
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‘‘All Saints Flood’’, 1570 
‘‘Η Πλημμύρα των Αγίων Πάντων’’ 

Hans Moser 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Πλημμύρα των Αγίων Πάντων (ολλανδικά: Allerheiligenvloed) του 1570 ήταν μια 

καταστροφική πλημμύρα που συνέβη την 1η Νοεμβρίου στις ολλανδικές και γερμανικές 

ακτές. 

Το πρωί των πλημμυρών, το Τοπικό Συμβούλιο στο BergenopZoom εξέδωσε μια 

προειδοποίηση για μια ‘‘εξαιρετικά μεγάλη πλημμύρα … λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές καταιγίδες 

ανέμου’’, όμως η προειδοποίηση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήταν η χειρότερη καταστροφή 

από πλημμύρες στην ιστορία της Ολλανδίας. 

Η καταιγίδα ώθησε το νερό σε πρωτοφανή ύψη, έσπασε αναρίθμητα αναχώματα στις 

ολλανδικές ακτές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τεράστιες πλημμύρες και ζημιές. Ο συνολικός 

αριθμός των νεκρών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των άλλων χωρών, πρέπει να ήταν 

πάνω από 20.000, αλλά δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν 

άστεγοι, μεγάλος αριθμός ζώων χάθηκε και τα χειμερινά αποθέματα τροφίμων και 

ζωοτροφών καταστράφηκαν. Πολλά αναχώματα στις ολλανδικές ακτές κατέρρευσαν και το 

νερό συνέχισε να προκαλεί τον πλήρη όλεθρο. Ολόκληρη η ακτή πλημμύρισε μεταξύ της 

Φλάνδρας και του Χρόνινγκεν, και μέχρι τα βορειοδυτικά της Γερμανίας.  

Στην Αμβέρσα τέσσερα χωριά ήταν θαμμένα κάτω από ένα παχύ στρώμα λάσπης και 

στη Friesland έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Ήταν μια καταστροφή 

που έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Ολλανδία. Σε μια επιστολή προς τον βασιλιά Φίλιππο Β', 
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ο δούκας της Άλφα έγραψε ότι τουλάχιστον τα πέντε έκτα (5/6) της Ολλανδίας ήταν κάτω 

από το νερό. 

Ο θρύλος του Saeftinghe είναι μια παλιά ολλανδική λαϊκή ιστορία που εξηγεί γιατί 

βυθίστηκε η ολλανδική πόλη Saeftinghe, που υπήρχε μέχρι να πλημμυρίσει πλήρως από τα 

θαλάσσια νερά, το 1584. Οι θρύλοι λένε ότι η πόλη ήταν η πιο ευημερούσα από τις πόλεις στα

εύφορα εδάφη των Scheldts, αλλά οι κάτοικοι έγιναν ματαιόδοξοι και περήφανοι. Οι 

αγρότες ήταν ντυμένοι με μετάξι, τα άλογά τους φορούσαν ασημένια στολίδια, ακόμη και

τα  κατώφλια των  σπιτιών ήταν φτιαγμένα από χρυσό. Ο πλούτος προσέλκυε φτωχούς 

μετανάστες, αλλά οι κάτοικοι του Saeftinghe δεν έδειξαν έλεος και έδιωξαν τους μετανάστες 

με σκληρό τρόπο. Η απληστία διέφθειρε τις καρδιές των ανθρώπων και τους τύφλωνε για 

επικείμενες απειλές. 

Μια μέρα με ομίχλη, ένας ψαράς έπιασε μια γοργόνα στα νερά του Δυτικού Scheldt. 

Από τα δίχτυα, η γοργόνα τον προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι του Saeftinghe έπρεπε 

να αλλάξουν τρόπο ζωής, ή να υποστούν τις αναπόφευκτες τρομερές συνέπειες. Όταν ο 

σύζυγος της γοργόνας βγήκε στην επιφάνεια και ζήτησε να ελευθερωθεί η γυναίκα του, ο

ψαράς  αρνήθηκε. Τότε ο σύζυγος της γοργόνας καταράστηκε τον ψαρά  και την  πόλη 

του, ουρλιάζοντας ‘‘Τα εδάφη του Saeftinghe θα πέσουν και μόνο οι πύργοι του θα συνεχίσουν να 

στέκονται ψηλά!’’. 

Οι κάτοικοι του Saeftinghe, απασχολημένοι με την απληστία, ξέχασαν να φροντίσουν 

τα αναχώματά τους. Μια μέρα, όταν μια υπηρέτρια πήγε να πάρει νερό από ένα πηγάδι, 

παρατήρησε μπακαλιάρο και άλλα ψάρια να κολυμπούν σε αυτό. Η θάλασσα πλησίαζε, το 

νερό γινόταν αλμυρό. Με την πλημμύρα των Αγίων Πάντων (1570), ένα τεράστιο 

παλιρροϊκό κύμα ξεπέρασε τα εδάφη του Saeftinghe, καταστρέφοντάς το και οδηγώντας

στον θάνατο όλους τους κατοίκους του. 

Το Saeftinghe μαράθηκε και σύντομα μόνο οι πύργοι του μαρτυρούσαν το ακμαίο 

παρελθόν του, μέχρι που η πόλη τελικά βυθίστηκε στους λασπώδεις βάλτους. Τις μέρες με 

ομίχλη, οι καμπάνες των πύργων καλούν για βοήθεια και αυτό που κάποτε ήταν ένα πλούσιο 

μέρος, τώρα είναι ένας καταδικασμένος τόπος καλυμμένος με λάσπη, αιχμαλωτισμένος από 

τη θάλασσα. 

ΠΗΓΕΣ 

1. All Saints’ Flood (1570) from Wikipedia 

2. Deltawerken - All Saints’ Flood 

3. Πλημμύρα 1953_Ολλανδική Ιστοσελίδα 

4. Academic_All Saints flood_1570 

5. Academic_Ο θρύλος του Saeftinghe 
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‘‘Watersnood In Groningen, 1686’’, 1698 
‘‘Πλημμύρα Στο Groningen, 1686’’

Jan Luyken (1649-1712) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Χαρακτικό σε χαρτί, διαστάσεων 110 x 155 mm, από  εικονογράφηση βιβλίου, έργο του 

Jan Luyken. Απεικονίζεται σκηνή πλημμύρας με ανθρώπους σε απόγνωση να ζητούν 

βοήθεια. Ένα μωρό σε κούνια έχει παρασυρθεί από τα νερά, αγαπημένο θέμα στις 

Ολλανδικές απεικονίσεις πλημμυρών, που συνδέεται με τοπικό μύθο. Λεπτομέρειες για τον 

μύθο μπορείτε να δείτε στα έργα Νο 29, Νο 30 και Νο 31 σ’ αυτόν τον Οδηγό της Ψηφιακής 

μας Έκθεσης.  

Το χαρακτικό αυτό έργο αναφέρεται στην πλημμύρα του Groningen της Ολλανδίας το 

1686. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έδαφος της Ολλανδίας αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος 

του από επίπεδα “πόλντερ” (περιοχές που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας 

της θάλασσας), τα οποία περιβάλλονται από φράγματα και αναχώματα. 

Το Groningen βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας και διαχρονικά έχει πληγεί 

πολλές φορές από μεγάλες πλημμύρες. Η παλαιότερη αναφορά σε πλημμύρες ήταν αυτή του 

13ου αιώνα, στην οποία αναφέρονται πλημμύρες το 1249 και το 1287.  

Μια όμως από τις χειρότερες πλημμύρες ήταν αυτή του 1686 στο Groningen στις 11 

Νοεμβρίου, γνωστή ως η ‘‘Πλημμύρα του Αγίου Μαρτίνου’’, μετά από μια σφοδρή καταιγίδα 

που κράτησε τέσσερις ημέρες. Σχεδόν ολόκληρη η περιοχή ανατολικά της γραμμής 

Groningen - Appingedam - Delfzijl πλημμύρισε από τη θάλασσα μετά από το σπάσιμο των 

αναχωμάτων, με αποτέλεσμα να καταστραφούν 631 σπίτια και να πνιγούν 1558 άνθρωποι, 

1387 άλογα, 7861 βοοειδή, 2590 πρόβατα και 171 χοίροι.  
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Περισσότερα από 100 χρόνια αργότερα, το 1787, αυτή η καταστροφή περιγράφηκε στο 

ιστορικό βιβλίο "Het Schrickelijcke Oordeel Godts" - λογοτεχνικά μεταφρασμένο ως "Η τρομερή 

κρίση του Θεού".  

Ο Jan  Luyken  (1649-1712)  ήταν Ολλανδός, γεννημένος στο Άμστερνταμ, ποιητής, 

εικονογράφος και πολύ σημαντικός χαράκτης στην περίοδο μετά τον Ρέμπραντ. Τα έργα του 

διακρίνονται για τη σαφήνεια και τη λεπτομέρειά τους. Ο γιος του, Casper  Luyken,  έγινε 

επίσης διάσημος χαράκτης. Πατέρας και γιος αποδείχτηκαν εξαιρετικά παραγωγικοί 

καλλιτέχνες και το έργο τους περιλαμβάνει σχεδόν 4.500 διαφορετικές εκτυπώσεις. Οι 

εκτυπώσεις στα βιβλία που εικονογράφησαν παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων και 

είναι συχνά πνευματώδεις και γεμάτες εκπληκτικές λεπτομέρειες. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Inundations of the province of Groningen 

2. Watersnood in Groningen, 1686_Rijksmuseum 

3. Πλημμύρα στο Groningen_1686_wikipedia_Ολλανδική Ιστοσελίδα 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Luyken 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maartensvloed
http://www.usgennet.org/family/pelmulder/hist/gron_hist.htm
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‘‘Lisbon, Portugal, During The Great Earthquake Of 1755’’ 
‘‘Λισαβόνα, Πορτογαλία, Κατά Τη Διάρκεια Του Μεγάλου Σεισμού Του 1755’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο είναι μια χαλκογραφία, που έγινε τη χρονιά του μεγάλου σεισμού στην 

Πορτογαλία το 1755 και δείχνει τη Λισαβόνα να φλέγεται και το τσουνάμι να ορμά στην 

ακτή, καταστρέφοντας τις προβλήτες. Ο κυματισμός στο λιμάνι είναι ιδιαίτερα έντονος, 

πολλά πλοία έχουν βυθιστεί και οι επιβάτες στο αριστερό πρώτο πλάνο δείχνουν σημάδια 

πανικού. Το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο Μουσείο της Λισαβόνας, ‘‘Museu da Cidade’’.  

Το πρωί της 1ης Νοεμβρίου 1755 η Λισαβόνα επλήγη από καταστροφικό σεισμό που 

είχε επίκεντρο στον Ατλαντικό Ωκεανό, διακόσια χιλιόμετρα από το Ακρωτήριο του Αγίου 

Βικεντίου, που αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Πορτογαλίας. Ο σεισμός της Λισαβόνας του 

1755, γνωστός και ως  ο μεγάλος σεισμός της Λισαβόνας, χτύπησε στις 09:40 π.μ. της Κυριακής 

1ης Νοεμβρίου 1755, την Ημέρα των Αγίων Πάντων, εορτή των Καθολικών. Ήταν η ώρα που 

οι περισσότεροι θεοσεβείς πολίτες της Λισαβόνας είχαν προσέλθει σε ναούς για προσευχή. 

Ο σεισμός διήρκεσε 3 έως 6 λεπτά. Σύγχρονες αναφορές ανέφεραν ότι ο σεισμός κατέστρεψε 

μεγάλο μέρος των οικοδομημάτων της πόλης και προκάλεσε γιγάντιες ρωγμές στο έδαφος, 

πλάτους 5 μέτρων στο κέντρο της πόλης.  

Λίγο αργότερα, ένα τεράστιο κύμα τσουνάμι εισήλθε στις εκβολές του ποταμού Τάγου 

και έπληξε τις παράκτιες συνοικίες της Λισαβόνας και άλλους οικισμούς που βρίσκονται κατά 

μήκος των εκβολών του ποταμού. Το πρώτο κύμα ακολουθήθηκε από άλλα δύο κύματα. Οι 

αναποδογυρισμένες  καυτές  σόμπες  σε  πολλές  κουζίνες  προκάλεσαν  πολυάριθμες  τοπικές 
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πυρκαγιές, που οδήγησαν σε μια απέραντη φλεγόμενη κόλαση που ολοκλήρωσε την 

καταστροφή της Λισαβόνας.  

Η ώρα του σεισμού και η θέση του σε μια περιοχή με αρκετά ρηχά νερά, ήταν οι κύριοι 

παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτή την καταστροφή. Το ογδόντα πέντε τοις εκατό των 

σπιτιών της Λισαβόνας καταστράφηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο σεισμός αυτός ήταν ένας 

από τους πιο καταστροφικούς και θανατηφόρους σεισμούς στην ευρωπαϊκή ιστορία. Από 

τον πληθυσμό της Λισαβόνας των ~275.000, σκοτώθηκαν 40.000–60.000 άνθρωποι. 

Οι σεισμολόγοι σήμερα εκτιμούν ότι το μέγεθος του σεισμού του 1755 ήταν 8,5 με 9 στην 

Κλίμακα Ρίχτερ. Επρόκειτο για έναν από τους πιο θανατηφόρους και καταστροφικούς 

σεισμούς στην παγκόσμια ιστορία, καθώς μαζί με το τσουνάμι που ακολούθησε και τις 

πυρκαγιές που προκλήθηκαν, είχε ως αποτέλεσμα πολλές δεκάδες χιλιάδες θανάτους. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Σεισμός της Λισαβόνας (1755) 

2. Lisbon_earthquake_1755_wikipedia 

3. Lisbon Earthquake_The Illustrated History of Natural Disasters 
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‘‘The Deluge’’, c.1509 
‘‘Ο Κατακλυσμός’’ 

Μιχαήλ Άγγελος (1475-1564) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η νωπογραφία αυτή, ένα από τα σημαντικότερα έργο του Μιχαήλ Άγγελου, είναι ένα 

τμήμα από την πανέμορφη οροφογραφία της Καπέλα Σιστίνα. Θέμα της, ο Κατακλυσμός του 

Νώε, που έχει εμπνεύσει διαχρονικά πλήθος καλλιτεχνών, οι οποίοι τον έχουν αποδώσει από 

διαφορετικές οπτικές και με ποικίλες τεχνικές, όπως απεικονίζονται και σε άλλα έργα τέχνης 

(Νο 12, Νο 14, Νο 45 και Νο Γ2) αυτής της Έκθεσης. 

Ο κατακλυσμός του Νώε περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις, Κεφάλαιο 6) και 

είναι η πιο γνωστή εκδοχή ενός κατακλυσμού που προκάλεσε την εξαφάνιση του 

ανθρωπίνου γένους και τη δημιουργία νέου. Ιστορίες για έναν ή περισσότερους τέτοιους 

κατακλυσμούς συναντάμε στις παραδόσεις πάρα πολλών λαών. 

Νωπογραφία ή φρεσκογραφία είναι η τεχνική με την οποία τα χρώματα απλώνονται 

απευθείας σε νωπή επιφάνεια για τη δημιουργία τοιχογραφιών και οροφογραφιών. Με τον

τρόπο αυτό τα χρώματα διατηρούνται για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η τεχνική της 

νωπογραφίας εφαρμόστηκε στις τοιχογραφίες από την αρχαιότητα και αναπτύχθηκε πολύ 

κατά την αναγέννηση. Όλες οι αιγαιακές τοιχογραφίες της εποχής του Χαλκού, όπως αυτές 

της Κνωσού και του Ακρωτηρίου της Θήρας, είναι νωπογραφίες. Γι’ αυτό, κοιτίδα της 

τεχνικής θεωρείται  η Μινωική Κρήτη. Η τοιχογραφία, σε σύγκριση με έναν πίνακα, αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του κτιρίου ή του ναού στον οποίο έχει 

δημιουργηθεί. 
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Ο Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, γνωστός ως Μιχαήλ Άγγελος, ήταν

Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης. Είναι ένας από τους 

σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της τέχνης, με ασύγκριτη επίδραση στην 

ανάπτυξη της δυτικής τέχνης. Στα δημοφιλέστερα έργα του ανήκουν το άγαλμα του Δαβίδ και 

η Πιετά (η Παναγία να κρατά στα χέρια της το σώμα του Χριστού μετά την αποκαθήλωση) 

στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, καθώς και οι νωπογραφίες που φιλοτέχνησε στην 

Καπέλα Σιστίνα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν του ανατέθηκε η διακόσμηση του θόλου του 

Παρεκκλησίου της κατοικίας του Πάπα στο Βατικανό, της Καπέλα Σιστίνα, με νωπογραφίες 

των δώδεκα Αποστόλων, ο Μιχαήλ Άγγελος αρνήθηκε. Ζήτησε να έχει ελευθερία στο θέμα 

αντιπροτείνοντας ένα πιο σύνθετο έργο. Με αποτέλεσμα τη δημιουργία, σε διάστημα 

τεσσάρων ετών (1508-1512), του αριστουργήματος αυτής της οροφογραφίας. Η οροφογραφία 

περιλαμβάνει μια σειρά εννέα εικόνων: τρεις από τη Δημιουργία του Κόσμου, τρεις από τη 

Σχέση του Θεού με τους Πρωτόπλαστους, και τρεις με Την Πτώση των Πρωτόπλαστων από τη χάρη 

του Θεού.  

Τα τέσσερα αυτά χρόνια, λέγεται ότι ο Μιχαήλ Άγγελος δεν βγήκε από την Καπέλα 

Σιστίνα παρά ελάχιστα και δεν επέτρεψε σε κανέναν να δει το έργο του. Λέγεται μάλιστα 

ότι επινόησε μια τεχνοτροπία κατά την οποία ζωγράφισε παραμορφωμένες τις φιγούρες, 

έτσι ώστε ο θεατής, που βρίσκεται αρκετά μέτρα πιο κάτω, να τις βλέπει κανονικές. 

ΠΗΓΕΣ 

1. El_Diluvio.jpg_wikimedia commons 

2. Μιχαήλ Άγγελος_Wikipedia 

3. Τοιχογραφία_wikipedia 
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‘‘Landscape With A Rainbow’’, c.1636 
‘‘Τοπίο Με Ουράνιο Τόξο’’ 

Peter Paul Rubens (1577-1640) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Μια τοπιογραφία με λάδι σε ξύλινη επιφάνεια (πάνελ), διαστάσεων 93,8 x 123,2 cm, 

έργο του Sir Peter Paul Rubens, Φλαμανδού καλλιτέχνη και διπλωμάτη. Στο έργο 

απεικονίζεται αγροτικό τοπίο μετά από βροχή, με εργαζόμενους αγρότες της εποχής. Στη 

ζωγραφική σύνθεση είναι εμφανής ο συννεφιασμένος ουρανός με κυρίαρχο το φωτεινό 

ουράνιο τόξο. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ουρανός και καιρός, συχνά είναι στοιχεία μιας 

τοπιογραφίας. Σύμφωνα με κριτικούς της τέχνης είναι ένα από τα καλύτερα έργα 

τοπιογραφίας της εποχής του μπαρόκ και απεικονίζει το τοπίο που περιβάλλει το σπίτι και 

το κτήμα. 

Το έργο χαρακτηρίζεται από ιταλικές και φλαμανδικές επιρροές και φυλάσσεται στην 

Παλαιά Πινακοθήκη (Alte Pinakothek) του Μονάχου, στις αίθουσες της οποίας φυλάσσονται 

πάνω από 800 έργα φιλοτεχνημένα από τον 13ο έως τον 18ο αιώνα. Οι συλλογές της 

πινακοθήκης θεωρούνται από τις σημαντικότερες του κόσμου. 

Είναι ένα από τα τελευταία έργα του ζωγράφου και ένα από τα παρόμοια τρία έργα

του με το ίδιο θέμα. Τα άλλα δυο έργα του Rubens βρίσκονται στα Μουσεία Hermitage της 

Αγίας Πετρούπολης και Wallace του Λονδίνου. 

Το ουράνιο τόξο, ένα εντυπωσιακό και πολύχρωμο φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται 

στον ορίζοντα συνήθως μετά από βροχή, έχει εμπνεύσει και έχει αποτυπωθεί σε έργα πολλών 

καλλιτεχνών. Σηματοδοτεί, στις πεποιθήσεις των ανθρώπων το τέλος μιας δυσκολίας, την 

ελπίδα και την προσδοκία για το καλύτερο, γεγονός που ίσως συνδέεται με την πρώτη 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Panel_painting
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αναφορά για το ουράνιο τόξο που γίνεται στη Βίβλο (Γεν. 9,13·). Αυτό το ορατό συμβολικό 

σημάδι ο Θεός φανέρωσε στον ουρανό μετά τον κατακλυσμό, ως επιβεβαίωση της υπόσχεσής 

Του για την ασφάλεια και προστασία του Νώε, του δεύτερου γενάρχη του ανθρώπινου 

γένους.  

Το ουράνιο τόξο είναι μια δέσμη φωτός που περιέχει και τα εφτά (7) χρώματα του 

ηλιακού φάσματος και έχει σχήμα τόξου. Οι ιδιότητες του φωτός και ο τρόπος που 

αλληλοεπιδρά αυτό όταν περνά μέσα από σταγονίδια βροχής, με τη διάθλαση και την 

ανάκλασή του, δημιουργούν αυτό το μοναδικό οπτικό φαινόμενο. 

Ο Ρούμπενς (Peter Paul Rubens (1577-1640), ένας από τους μεγαλύτερους Φλαμανδούς 

ζωγράφους και ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της εποχής του μπαρόκ, με το μοναδικό και 

εξαιρετικά δημοφιλές στυλ που δημιούργησε, έδωσε έμφαση στην κίνηση, το χρώμα και τον 

αισθησιασμό. Ήταν ένας εξαιρετικά δημιουργικός καλλιτέχνης, του οποίου τα έργα κοσμούν 

σήμερα πολλά μουσεία ανά τον κόσμο και ο κατάλογος των πρωτότυπων έργων του αριθμεί 

1.403 κομμάτια.  

Έγινε γνωστός για τους πίνακες τους εμπνευσμένους από την ελληνική μυθολογία. 

Σημαντικά επίσης θεωρούνται τα θρησκευτικά του έργα, τα έργα πολιτικού χαρακτήρα, 

αλλά και τα πορτρέτα ηγεμόνων και άλλων προσωπικοτήτων της εποχής. 

Ο ίδιος υποστήριζε ότι το πάθος του προέρχεται από τους ουρανούς και όχι από τον επίγειο 

διαλογισμό και είναι ο πρώτος που καθιέρωσε την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων 

για τα χαρακτικά του, αρχικά στην Ολλανδία, όπου οι χαράκτες της εποχής αντέγραφαν τα 

έργα του κατά κόρον. 

ΠΗΓΕΣ 

1. The_Rainbow_Landscape_(1640)_wikipedia 

2. Peter_Paul_Rubens_wikipedia 

3. Rainbow-landscape_wallace collection 

4. Peter Paul Rubens_Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη 

5. Ουράνιο Τόξο_wikipedia 

6. Ουράνιο Τόξο_ecoweather 

7. Η Φυσική πίσω από το ουράνιο τόξο_maxmag 

8. Ο Νώε και ο Κατακλυσμός_pemptousia 

9. Ο Κατακλυσμός του Νώε_Ορθόδοξοι Ορίζοντες 

10. Δύο αριστουργήματα του Rubens_elculture 
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‘‘Burchardi Flood’’, 1634  
‘‘Πλημμύρα Burchardi’’
Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η πλημμύρα Burchardi προήλθε από παλίρροια, η οποία προκλήθηκε από καταιγίδα 

που έπληξε την ακτή της Γερμανίας και της Ολλανδίας στη Βόρεια Θάλασσα, τη νύχτα μεταξύ 

11ης και 12ης Οκτωβρίου 1634. Δεδομένου ότι η ονομαστική εορτή του επισκόπου Burkhard 

von Würzburg (683-755) γιορταζόταν δύο ημέρες μετά το πλημμυρικό φαινόμενο, δηλαδή στις 

14 Οκτωβρίου, η πλημμύρα πήρε το όνομά του - όπως συνηθιζόταν τότε - και πέρασε στην 

ιστορία ως Πλημμύρα Burchardi.  

Η Πλημμύρα Burchardi ήταν η τελευταία από μια σειρά πλημμυρών που έπληξαν εκείνη 

την περίοδο την ακτογραμμή του Schleswig - Holstein. Ξεπέρασε την ακτογραμμή 

καταποντίζοντας αναχώματα και προκάλεσε χιλιάδες θανάτους (8.000 έως 15.000 άνθρωποι 

πνίγηκαν) και τεράστιες υλικές ζημιές. Κατά τη διάρκεια της τεράστιας καταιγίδας τον 

Οκτώβριο του 1634 και της πλημμύρας που ακολούθησε, το μεγάλο νησί Strand που 

αποκαλείται και Old Nordstrand, έκτασης 220 km², διαλύθηκε και ολόκληρα μέρη του 

βυθίστηκαν κάτω από τη θάλασσα. Στη θέση του δημιουργήθηκαν το νησί Pellworm  και η 

χερσόνησος Nordstrand της Βόρειας Φριζίας. 

Μόνο στο νησί Strand τουλάχιστον 6.123 άνθρωποι, δηλ. τα 2/3 του συνολικού 

πληθυσμού του και 50.000 ζώα έχασαν τη ζωή τους λόγω της κατάρρευσης των αναχωμάτων 

σε 44 σημεία. Το γεγονός ότι τα αναχώματα δεν κράτησαν, αποδεικνύει την ανεπαρκή 

συντήρησή τους. Το νερό κατέστρεψε 1.300 σπίτια και 30 μύλους,  οι 21 εκκλησίες στο Strand 

υπέστησαν μεγάλες ζημιές, 17 από τις οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Χάθηκε σχεδόν όλη 
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η νέα σοδειά. Από πολιτισμική άποψη, η διάλεκτος Old Nordstrand της γλώσσας της Βόρειας 

Φριζίας χάθηκε, αφού την μιλούσε η πλειοψηφία των ανθρώπων που πνίγηκαν. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Burchardi_flood_wikipedia 
2. List_of_floods_in_Europe_wikipedia 
3. Η πλημμύρα του Burchardi_1634_Γερμανική Ιστοσελίδα 

4. researchgate_Historical_Course_Follows_Climate_Change_Patterns 
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‘‘The Christmas Flood Οf 1717’’, c.1719 
‘‘Η Πλημμύρα Των Χριστουγέννων Tου 1717’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Στη χαλκογραφία απεικονίζεται η τεράστια καταστροφή που προκάλεσε η καταιγίδα 

που έπληξε την ακτή της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Σκανδιναβίας τη νύχτα των 

Χριστουγέννων του 1717, γνωστή ως  «η Πλημμύρα των Χριστουγέννων».  

Τα Χριστούγεννα του 1717, η περιοχή της Βόρειας Θάλασσας επλήγη από την πιο 

θανατηφόρα καταστροφή από πλημμύρες σε ολόκληρη την ιστορία της. Αποτέλεσμα της 

πλημμύρας ήταν ο πνιγμός 14.000 ανθρώπων και η πλήρης καταστροφή πολλών 

παραθαλάσσιων χωριών. Οι τοπικές κοινωνίες έπρεπε να αντιμετωπίσουν την απώλεια του 

πληθυσμού, την οικονομική παρακμή και τη φτώχεια. Καμία περιοχή της ακτής μεταξύ 

Ολλανδίας και Δανίας δεν γλίτωσε. Παντού, οι καταστροφές των αναχωμάτων

ακολουθήθηκαν από εκτεταμένες πλημμύρες της επίπεδης χώρας και μεγάλα τμήματα της 

Βόρειας Ολλανδίας έμειναν κάτω από το νερό. Σε όλες τις πληγείσες παράκτιες περιοχές, 

σπίτια καταστράφηκαν είτε υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ χάθηκε και μεγάλος αριθμός 

βοοειδών. Αξιοσημείωτο είναι ότι λεηλατήθηκαν σπίτια και αγροκτήματα με το πρόσχημα 

της διάσωσης των πλημμυροπαθών. Οι επιζώντες δεν γνώριζαν την τύχη των αγνοουμένων 

μελών της οικογένειάς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Δύο μέρες μετά από αυτή την πλημμύρα ήρθε έντονος παγετός και χιονοπτώσεις και 

άλλη μια καταιγίδα - τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου - που επιδείνωσαν ακόμη 

περισσότερο τις επιπτώσεις της Πλημμύρας των Χριστουγέννων. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Christmas_Flood_of_1717_wikipedia 

2. Christmas-flood-(1717)_deltawerken 

3. Πλημμύρα στην Κάτω Γερμανία_1717_Χάρτες
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Christmas_flood_1717.jpg
https://www.greelane.com/el/%ce%ba%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82/%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1/polders-and-dikes-of-the-netherlands-1435535/
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Flood_of_1717
http://www.deltawerken.com/Christmas-flood-(1717)/305.html
http://www.mrjumbo.com/contents/ostfriesland/maps/wasserflutt.html


‘‘Watersnood Te Oosthuizen’’, 1775-1776 
‘‘Πλημμύρα Στο Oosthuizen’’
Noahvander Meer (1741-1822) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο, χαρακτικό του Noahvander Meer, με διαστάσεις 21,5 x 30,7 cm, είναι από 

εικονογράφηση βιβλίου, μέρος μιας ομάδας εικονογραφήσεων των πλημμυρών του 1775 και 

βρίσκεται στο Μουσείο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ. 

Στο χαρακτικό απεικονίζεται η πλημμύρα του 1775 στο χωριό Oosthuizen, με θέα από 

το χωριό προς το ανάχωμα που σπάει. Οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τα οικιακά 

αντικείμενα και τα ζώα τους με φορτηγίδες της εποχής.  

Το χωριό Oosthuizen επλήγη από πλημμύρα στις 15 Νοεμβρίου του 1775, μετά το 

σπάσιμο του αναχώματος στην περιοχή, από σφοδρή βορειοανατολική καταιγίδα. Στις 14 

και 15 Νοεμβρίου 1775, από τη σφοδρή καταιγίδα έσπασαν τα αναχώματα σε πολλά μέρη 

στην Ολλανδία. Οι πλημμύρες ήταν τόσο γρήγορες που η πόλη Κάμπεν βυθίστηκε πριν οι 

κάτοικοι μπορέσουν να μεταφέρουν τα υπάρχοντα και τα ζώα τους σε υψηλότερα σημεία.  

Ο Noahvander Meer (1741-1822) ήταν Ολλανδός ζωγράφος, χαράκτης, εικονογράφος

και εκδότης που έζησε στο Άμστερνταμ. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Watersnood_van_1775_wikipedia_Ολλανδική Ιστοσελίδα 

2. Watersnood_Oosthuizen_1775_europeana_Ολλανδική Ιστοσελίδα 

3. https://rkd.nl/nl/explore/artists/54488 
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http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.152326
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.152326
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://www.europeana.eu/nl/item/90402/RP_P_OB_23_434
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnood_van_1775
https://www.europeana.eu/nl/item/90402/RP_P_OB_84_963
https://rkd.nl/nl/explore/artists/54488


‘‘The Flood’’, c.1789 
‘‘Η Πλημμύρα’’ 

Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Πίνακας ζωγραφικής που αναφέρεται με ιδιαίτερο τρόπο στις τραγικές στιγμές της 

Βιβλικής ιστορίας του παγκόσμιου κατακλυσμού και χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό έργο, 

σύμφωνα με το Μουσείο του Λούβρου όπου εκτίθεται. Ο πίνακας απεικονίζει γλαφυρά τον 

αγώνα των ανθρώπων να σώσουν γεροντότερους και βρέφη από τα νερά της πλημμύρας που 

τους απειλούν. Ένα επιδέξιο παιχνίδι φωτός και σκιάς χαρακτηρίζει το έργο. Το φως φωτίζει 

πολύ καλά τους ανθρώπους σε αντίθεση με το πολύ σκοτεινό τοπίο. 

Είναι ένα από τα διάσημα έργα του Γάλλου ζωγράφου Jean-Baptiste  Regnault, 

φιλοτεχνημένο με την τεχνική της ελαιογραφίας  (λάδι σε καμβά)  και έχει σχετικά μεγάλες 

διαστάσεις, με ύψος 89 cm και πλάτος 71 cm. Εκτίθεται με άλλα έργα του ζωγράφου σε ένα 

από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο, το Μουσείο του Λούβρου. Το 

μουσείο, που βρίσκεται στις όχθες του Σηκουάνα στο κέντρο του Παρισιού, εκθέτει 35.000 

έργα τέχνης. 

Η βιβλική ιστορία του παγκόσμιου κατακλυσμού αφηγείται την απόφαση του Θεού, όταν 

απογοητευμένος από τη διεφθαρμένη συμπεριφορά των ανθρώπων, θέλησε να φέρει τη Γη 

στην προ της δημιουργίας κατάσταση, δηλαδή αυτή του υδάτινου χάους και στη συνέχεια 

να την ξαναφτιάξει σε μια αντιστροφή της δημιουργίας. Τότε άνοιξαν οι καταρράκτες του
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https://bit.ly/3fLLPMo
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85


ουρανού, έβρεχε αδιάκοπα για σαράντα μερόνυχτα και τα πάντα πλημμύρισαν, σύμφωνα 

με τη βιβλική διήγηση (Γεν. 6-9). 

Ο δημιουργός του έργου, ο Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) γεννήθηκε στο Παρίσι. 

Το ταλέντο του στη ζωγραφική αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς και από την ηλικία των 

δεκαπέντε ετών μαθήτευσε κοντά σε γνωστούς ζωγράφους της εποχής. Το 1776 κέρδισε το 

βραβείο της Ρώμης με τον πίνακα ‘‘Αλέξανδρος και Διογένης’’. Διετέλεσε για χρόνια καθηγητής 

ζωγραφικής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και το 1783 εξελέγη μέλος της Βασιλικής

Ακαδημίας Ζωγραφικής και Γλυπτικής. Ο Γάλλος καλλιτέχνης είναι γνωστός για τα έργα του με 

ιστορικά και αλληγορικά θέματα. Πίνακές του εκτίθενται στο Λούβρο, μεταξύ των οποίων 

και ‘‘Η εκπαίδευση του Αχιλλέα από τον Κένταυρο Χείρωνα’’ και ‘‘οι Τρεις Χάριτες’’. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Ο Νώε και ο Κατακλυσμός_pemptousia 

2. Ο Κατακλυσμός του Νώε_orthodoxoiorizontes 

3. Jean-Baptiste_Regnault_wikipedia 

4. Ελαιογραφία_wikipedia 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84_%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%8E#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Jean-Baptiste_Regnault_-_Alexandre_et_Diogene.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84_%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%8E#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Jean-Baptiste_Regnault_001.jpg
https://www.pemptousia.gr/2021/01/47585/
https://orthodoxoiorizontes.gr/Palaia_Diathikh_Biblio/H_ptwsh_tou_anthrwpou/O_kataklusmos_tou_Nwe.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Regnault
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1


‘‘Bristol Channel Floods’’, 1607 

‘‘Πλημμύρες στο Κανάλι του Μπρίστολ’’ 
Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το σχέδιο είναι κομμένη εικόνα από τη σελίδα τίτλου μιας ανατύπωσης του 1884 του 

‘‘A true report of some great overflowings of Waters’’, που τυπώθηκε αρχικά στο Λονδίνο το 1607. 

Απεικονίζει την πλημμύρα του 1607 και η εκκλησία που διακρίνεται θεωρείται ότι είναι η 

Αγία Μαρία στο Nash, κοντά στο Νιούπορτ. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει μια πλάκα που 

τοποθετήθηκε αμέσως μετά από το φρικτό παλιρροιακό κύμα το 1607. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην πλάκα καταγράφεται το έτος ως 1606, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που

χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Στην πλάκα αναγράφεται επιπλέον η στάθμη στην 

οποία έφτασε το νερό της πλημμύρας στο σημείο εκείνο, καθώς οι επιπτώσεις της πλημμύρας 

στην ενορία. Αυτές περιλάμβαναν την απώλεια ζωής 22 ανθρώπων και 5.000 λίρες Αγγλίας

σε εκτιμώμενες ζημιές. Προσομοίωση της πλημμύρας μπορείτε να δείτε στο βίντεο. 

Συγκεκριμένα στις 30 Ιανουαρίου 1607, οι ακτές του Καναλιού του Μπρίστολ 

υπέστησαν απροσδόκητα μεγάλες πλημμύρες. Η καταστροφή ήταν ιδιαίτερα σοβαρή στην 

πλευρά της Ουαλίας. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι και πολλά ζώα 

πνίγηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν και χωριά κατακλύστηκαν από τα νερά, περίπου 200 

τετραγωνικά μίλια γεωργικής γης πλημμύρισαν, καταστρέφοντας την τοπική οικονομία 

κατά μήκος των ακτών του Καναλιού του Μπρίστολ. 

Επιστήμονες έχουν καταγράψει μια εξαιρετικά υψηλή παλίρροια στο κανάλι του 

Μπρίστολ στις 30 Ιανουαρίου 1607, ύψους 7,86 μέτρων, μια ισχυρή νοτιοδυτική θύελλα με 

πολύ ισχυρούς ανέμους και παράκτιες πλημμύρες στην Ανατολική Αγγλία.  

Νεότερες έρευνες του 2002, δείχνουν ότι η πλημμύρα μπορεί να προκλήθηκε από ένα 

τσουνάμι που δημιουργήθηκε από σεισμό σ’ ένα γνωστό ασταθές ρήγμα στα ανοικτά των 
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https://bit.ly/3Ku3rdQ
https://en.wikipedia.org/wiki/1607_Bristol_Channel_floods?utm_campaign=floods#/media/File:754586_a96910f6.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://vimeo.com/398551733


ακτών της νοτιοδυτικής Ιρλανδίας, προκαλώντας την κατακόρυφη μετατόπιση του βυθού 

της θάλασσας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. 1607_Bristol_Channel_floods_wikipedia 

2. St Mary Magdalene’s Church, Goldcliff_historypoints 

3. the-great-flood-1607_living levels 
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https://en.wikipedia.org/wiki/1607_Bristol_Channel_floods
https://historypoints.org/index.php?page=goldcliff-church-newport
https://www.livinglevels.org.uk/stories/2018/12/10/the-great-flood-1607


‘‘Ο Κατακλυσμός, 1801’’ 
Άγιος Αθανάσιος Δράκειας

Παγώνης Δράκειας 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο αυτό, που απεικονίζει με έναν απλό και ιδιαίτερο τρόπο τον Κατακλυσμό του 

Νώε, αποτελεί ένα δείγμα της ελληνικής, λαϊκής, θρησκευτικής ζωγραφικής. Είναι μια 

τοιχογραφία που φιλοτέχνησε ο λαϊκός ζωγράφος Παγώνης το 1801, στον Ιερό Ναό του Αγ. 

Αθανασίου Δράκειας. 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι Λαϊκή Τέχνη χαρακτηρίζουμε την ελληνική τέχνη των δύο 

τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας, την οποία διακρίνουμε σε εκκλησιαστική και σε 

κοσμική. Εκφράζεται με διάφορες μορφές τέχνης, μία από τις οποίες είναι η ζωγραφική. Τα 

έργα της λαϊκής τέχνης είναι δημιουργίες ανθρώπων που δεν είχαν ακαδημαϊκή καλλιτεχνική 

εκπαίδευση σε σχολές, αλλά διδάχθηκαν την τέχνη κοντά σε έμπειρους τεχνίτες. 

Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση της λαϊκής ζωγραφικής με τον ορθόδοξο χριστιανικό 

ναό. Οι λαϊκοί ζωγράφοι μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν την υψηλή 

τεχνική της βυζαντινής αγιογραφίας, αλλά με την πηγαία πίστη και την απλότητά τους 

εικονογράφησαν τέμπλα και τοίχους εκκλησιών σε χωριά και κωμοπόλεις. Οι ποικίλες 

εκφάνσεις της λαϊκής θρησκευτικής ζωγραφικής συνιστούν μοναδικό πλούτο της εθνικής και 

θρησκευτικής μας παράδοσης. 

Ο Παγώνης καταγόταν από τους Χιονάδες, χωριό της Ηπείρου και πατρίδα πολλών 

λαϊκών ζωγράφων με μακρόχρονη παράδοση στη λαϊκή ζωγραφική και γι’ αυτό αρχικά 

υπογράφει τα έργα του με το επίθετο Χιοναδίτης. Όταν όμως εγκαταστάθηκε στο χωριό 
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https://www.pemptousia.gr/2021/09/i-elliniki-laiki-zografiki/
https://www.maxmag.gr/agnosti-ellada/chionades-konitsas-to-chorio-ton-agiografon-kai-ton-laikon-zografon/


Δράκεια του Πηλίου, άλλαξε και υπέγραφε τα έργα του με το επίθετο Δράκειας ή 

Δρακειώτης. 

Δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία γέννησης και θανάτου του. Μελετητές του 

έργου του αναφέρουν ότι εμφανίζεται στο Πήλιο το 1800 έτοιμος ζωγράφος, συνεπώς 25-30 

ετών και κυριαρχεί στην καλλιτεχνική ζωή του Πηλίου έως το 1838. Τοιχογραφεί πλήθος από 

εκκλησίες και για πρώτη φορά στην πηλιορείτικη αγιογραφία εμφανίζεται το τοπίο, ο λαϊκός 

θρύλος και στοιχεία της σύγχρονης ζωής. 

Ο λαογράφος Κίτσος Μακρής, μελετητής του έργου του Παγώνη, σε επιτοίχιο 

ημερολόγιο του 1973, γράφει για τον ζωγράφο: ‘‘Έρχεται από τους Χιονάδες, από την Ήπειρο και 

στην αρχή υπογράφει τα έργα του με το επίθετο Χιοναδίτης. Όταν εγκαθίσταται πλέον στο χωριό 

Δράκεια, αλλάζει το επίθετό του σε Δρακειώτης. Τοιχογραφεί πλήθος από εκκλησίες. … Ανύποπτος 

φορέας του πολυσήμαντου καλλιτεχνικού ρεύματος της εποχής του, ζωγραφίζει ψυχρούς και 

ομοιόμορφους αγίους και ξαφνικά ιστορεί ένα τοπίο και μια ηθογραφική σύνθεση…’’. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Ήλιος_Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

2. Η Ελληνική Λαϊκή ζωγραφική_pemptousia 

3. Ο λαϊκός ζωγράφος Παγώνης_aspromavro 

4. Λαϊκές εκφάνσεις της της θρησκευτικής μας ζωγραφικής_xionadites 

5. Ο λαϊκός ζωγράφος Παγώνης_ano lexonia 

6. Ελληνική λαϊκή τέχνη_Φωτόδεντρο 

7. Παγώνης_academic 
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https://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14088
https://www.pemptousia.gr/2021/09/i-elliniki-laiki-zografiki/
http://i-m-patron.gr/i-m-patron-old.gr/keimena/xionadites.html
http://anolehonia.blogspot.com/2013/03/blog-post_8823.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2338/Oikiaki-Oikonomia_B-Gymnasiou_html-apli/index_1_4.html
https://greek_greek.en-academic.com/230343/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://aspromavro-net.blogspot.com/2021/12/blog-post.html


‘‘The St. Petersburg Flood of 1824’’ 
‘‘Η Πλημμύρα Της Αγίας Πετρούπολης το 1824’’

Fyodor Yakovlevich Alekseyev (1753-1824) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας, το τελευταίο έργο του Fyodor Alekseyev, απεικονίζει την πλατεία μπροστά 

από το Αυτοκρατορικό Θέατρο Μπολσόι “Bolshoi Theatre” κατά τη διάρκεια της πλημμύρας 

του 1824 στην Αγία Πετρούπολη. Το Θέατρο αυτό γκρεμίστηκε για να ανοίξει ο χώρος για

το σημερινό Ωδείο της Αγίας Πετρούπολης. 

Η πλημμύρα της 7ης Νοεμβρίου του 1824 ήταν η μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία 

της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας η στάθμη του νερού του Νέβα

έφτασε στο ύψος ρεκόρ των 4,20 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθιστώντας 

την ως την πιο καταστροφική πλημμύρα που είχε δει ποτέ η πόλη. Πολλές εκατοντάδες

άνθρωποι πέθαναν. Ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Πολλά ζώα πνίγηκαν και χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να αποτεφρωθούν τα πτώματά

τους. Η άνοδος του νερού κατέστρεψε βόθρους, το περιεχόμενο των υδρορροών κυλούσε

στους δρόμους και οι ήδη κακές συνθήκες υγιεινής της πόλης έγιναν ακόμη χειρότερες. Η

Αγία Πετρούπολη χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να ανακάμψει από τις τεράστιες

ζημιές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα του 1824. Αυτή η καθυστέρηση επιδείνωσε τις

ανθυγιεινές συνθήκες της πόλης και διευκόλυνε την εξάπλωση της χολέρας. Την πλημμύρα

αυτή με τις τεράστιες καταστροφές περιγράφει ο Α.Σ. Πούσκιν στο ποίημά του ‘‘The Bronze

Horseman’’.  

Ο Fyodor Alekseyev (1753-1824) αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του 

ζωγραφίζοντας τοπία και αντιγράφοντας τους παλιούς του δασκάλους. Έγινε δεκτός το 1764 
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στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών. Εργάστηκε ως διακοσμητής για τα Αυτοκρατορικά 

Θέατρα μέχρι το 1786. Το 1800, ο Τσάρος Παύλος Α' του ανέθεσε να δημιουργήσει το σχέδιο 

των δρόμων και την αρχιτεκτονική της Μόσχας. Από το 1803 δίδαξε στην Ακαδημία και το 

1810, δημιούργησε μια σειρά έργων που απεικονίζουν την Αγία Πετρούπολη. 

ΠΗΓΕΣ 

1. St-petersburg-flood-1824_environment and society 

2. St. Petersburg flood_1824_presidential library 

3. Floods_in_Saint_Petersburg_wikipedia 

4. Saint-Petersburg-keeps-the-sea-at-bay_earth observatory.nasa 

5. The great 1824 flood_weebly 

6. Saint-Petersburg_history floods 

7. Fyodor-Alekseyev_totally history 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Alekseyev 
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‘‘Floods in St. Petersburg 1824’’, 1825 
‘‘Πλημμύρα Στην Αγία Πετρούπολη 1824’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σχέδιο στο οποίο απεικονίζεται η πλημμύρα της 7ης Νοεμβρίου του 1824 στην Αγία 

Πετρούπολη. Το σχέδιο περιέχεται σε αναμνηστικό κατάλογο αξιόλογων γεγονότων, ο 

οποίος εκδόθηκε στη Βιέννη το 1825. 

Η πλημμύρα αυτή είναι η μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της Αγίας Πετρούπολης 

και περισσότερες πληροφορίες για αυτή δίνονται στο έργο Νο 15 ‘‘Η Πλημμύρα της Αγίας 

Πετρούπολης το 1824’’ του Fyodor Yakovlevich Alekseyev. 

Πάνω από 300 πλημμύρες έχουν συμβεί από την ίδρυση της πόλης, δηλαδή από το 1703. 

Οι πλημμύρες στην Αγία Πετρούπολη συνήθως προκαλούνται από την υπερχείλιση του 

δέλτα του ποταμού Νέβα και των υδάτων στο ανατολικό τμήμα του κόλπου, αλλά μερικές 

φορές προκαλούνται και από το λιώσιμο του χιονιού.  

ΠΗΓΕΣ 

1. St-petersburg-flood-1824_environment and society 

2. St. Petersburg flood_1824_presidential library 

3. Floods_in_Saint_Petersburg_wikipedia 

4. Saint-Petersburg-keeps-the-sea-at-bay_earth observatory.nasa 

5. The great 1824 flood_weebly 

6. Saint-Petersburg_history floods 
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‘‘Overstroomde Land Achter Buiksloot’’, 1825 

‘‘Πλημμυρισμένη Γη Πίσω Από Το Buiksloot’’ 
Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Είναι έργο σε χαρτί, με την τεχνική της χαλκογραφίας και ακουατίν, διαστάσεων 397 x 

512 mm, ανώνυμου καλλιτέχνη βασισμένο σε σχέδιο του J. Claus jr και φυλάσσεται στο 

Μουσείο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ. 

Στο έργο απεικονίζεται η πλημμυρισμένη γη πίσω από το Buiksloot στα Βόρεια του 

Άμστερνταμ. Διακρίνουμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, βάρκες με 

ανθρώπους στα νερά, κατεστραμμένα σπίτια, στο βάθος μια εκκλησία και δεξιά έναν 

ανεμόμυλο. 

Η πλημμύρα στην οποία αναφέρεται το έργο οφείλεται σε διάρρηξη του αναχώματος 

στο Durgerdam, στις 4 Φεβρουαρίου 1825 κατά τη διάρκεια μιας δυνατής καταιγίδας. 

Πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Waterland, εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό. Ευτυχώς, ο 

αριθμός των θυμάτων στο Waterland περιορίστηκε σε επτά άτομα λόγω της άμεσης έναρξης 

επιχείρησης διάσωσης, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο  έπαιξε ο Captain Pakes. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια βροχερή χώρα όπως η Ολλανδία, όπου τα ποτάμια 

καθορίζουν τη γη, και περισσότερο από το ένα τέταρτο της γης της βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, οι πλημμύρες είναι μια διαρκής απειλή. Ο έλεγχος λοιπόν των 

πλημμυρών είναι πολύ σημαντικός για τους Ολλανδούς. Χρησιμοποιώντας την ενέργεια του 

ανέμου και του ατμού διατήρησαν την Ολλανδία πάνω από το νερό. Η κατασκευή μιας 

σειράς ανεμόμυλων, ικανών να αντλούν νερό, κρατά το έδαφος στεγνό εδώ και αιώνες τώρα

σε μια συνεχή μάχη μεταξύ του ανθρώπου και της δύναμης του νερού. Οι ανεμόμυλοι στο 

Kinderdijk είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1997. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Watersnood-in-waterland-1825_Ολλανδική Ιστοσελίδα 
2. Kinderdijk_dutch-water-management 
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‘‘View Of The Flooded Piazza San Marco, Venice, 

December 9, 1825’’ 
‘‘Θέα Της Πλημμυρισμένης Πλατείας Του Σαν Μάρκο, Βενετία, 9 Δεκεμβρίου 1825’’ 

Vincenzo Chilone (1758-1839) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ελαιογραφία αυτή είναι μια λεπτομερής αναπαράσταση της πλημμυρισμένης 

πλατείας του Σαν Μάρκο στη Βενετία, διαστάσεων 59,7 x 79,4 cm. Ανήκει στο είδος 

ζωγραφικής τοπίου ‘‘veduta’’, που σημαίνει θέα.  

Η Βενετία, πόλη της Ιταλίας, είναι χτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118 μικρών νησιών που 

χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες. Τα κτίρια στη Βενετία είναι 

κατασκευασμένα πάνω σε πυκνά τοποθετημένους ξύλινους πασσάλους. Οι περισσότεροι από

αυτούς είναι ακόμη άθικτοι μετά από αιώνες καταβύθισης. Οι πάσσαλοι διαπερνούν ένα 

μαλακότερο στρώμα άμμου και λάσπης μέχρι να φτάσουν σε ένα πολύ σκληρότερο στρώμα 

συμπιεσμένης αργίλου. Το ξύλο δεν σαπίζει τόσο γρήγορα, όσο στην επιφάνεια, λόγω του ότι 

είναι βυθισμένο στο νερό, σε συνθήκες μειωμένου οξυγόνου. Σκληραίνει, ως αποτέλεσμα της 

συνεχούς ροής νερού πλούσιου σε μέταλλα γύρω του και μέσα του, έτσι ώστε αποκτά μια 

δομή σαν πέτρα.  

Η Βενετία βρίσκεται στην ομώνυμη ελώδη λιμνοθάλασσα που απλώνεται κατά μήκος 

της ακτογραμμής μεταξύ των εκβολών των ποταμών Πάδου και Πιάβε. Η πόλη απειλείται 

συχνά από πλημμυρικές παλίρροιες της Αδριατικής θάλασσας, από το φθινόπωρο μέχρι τις 

αρχές της άνοιξης. Γενικά, τα επίπεδα παλίρροιας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τρεις 

παράγοντες:  

✔ μια αστρονομική συνιστώσα, η οποία προκύπτει από την κίνηση και την 

ευθυγράμμιση των ουράνιων σωμάτων, κυρίως της Σελήνης με τη Γη 
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✔ ένα γεωφυσικό στοιχείο, που εξαρτάται κυρίως από το γεωμετρικό σχήμα της λεκάνης, 

και 

✔ μετεωρολογικά χαρακτηριστικά όπως η κατεύθυνση και η ισχύς των ανέμων, 

η βαρομετρική πίεση, η βροχόπτωση κ.λπ. 

Κατά τον 20ό  αιώνα, όταν στην περιφέρεια της λιμνοθάλασσας ανοίχτηκαν πολλά 

αρτεσιανά πηγάδια για να αντληθεί νερό για τις τοπικές βιομηχανίες, η Βενετία άρχισε να 

βυθίζεται. Διαπιστώθηκε ότι αιτία ήταν η αφαίρεση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η 

βύθιση έχει μειωθεί σημαντικά αφότου τα αρτεσιανά πηγάδια απαγορεύτηκαν τη δεκαετία 

του 1960. Εντούτοις, η πόλη απειλείται ακόμη από συχνότερες χαμηλού επιπέδου πλημμύρες 

ονομαζόμενες ‘‘acqua alta’’ δηλ. «υψηλά νερά», που το ύψος τους ξεπερνάει τα 1,1 μέτρα και 

πλημμυρίζουν τις αποβάθρες. 

O  Vincenzo  Chilone  (1758-1839)  ήταν  Ιταλός  ζωγράφος με πατέρα ελληνικής 

καταγωγής. Γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια και έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 2 

ετών. Οι οικονομικές ανάγκες και οι οικογενειακές ατυχίες τον οδήγησαν να γίνει βοηθός 

του Alessandro Mauro, αρχιτέκτονα θεάτρου και σκηνογράφου, με τον οποίο συνεργάστηκε 

δημιουργώντας νωπογραφίες σε θέατρο. Επέστρεψε στη Βενετία το 1815, σχεδόν ξεχασμένος, 

και αναγκάστηκε να εργαστεί για άλλους ζωγράφους. Οι περισσότεροι από τους καμβάδες 

του  πουλήθηκαν φτηνά σε μεσάζοντες, ορισμένοι από τους οποίους τους διέθεσαν με 

τεράστιο  κέρδος ως έργα άλλου ζωγράφου, του Canaletto.  Το  1825 εξελέγη ακαδημαϊκός 

ζωγράφος προοπτικής στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βενετίας. O Vincenzo Chilone

ειδικεύτηκε  στην  τεχνική  veduta  σύμφωνα  με  το  στυλ  του  Canaletto.  Η  τεχνική  veduta 

αναπαράγει τις τοπογραφικές πτυχές του αστικού τοπίου. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Acqua_alta_WIKIPEDIA 

2. Βενετια_ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

3. Vincenzo Chilone_hellenica world_Art/Paintings 
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‘‘Budapest, Überschwemmungss Zene Aus 1838’’, 1838 
‘‘Βουδαπέστη, Σκηνή Πλημμύρας Από Το 1838’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Χαλκογραφία, στην οποία απεικονίζεται σκηνή από την πλημμύρα της Βουδαπέστης 

το 1838. Βάρκες πλέουν ανάμεσα σε σπίτια και σε κομμάτια πάγου του πλημμυρισμένου 

Δούναβη. Διασώστες από τις βάρκες προσπαθούν να σώσουν ανθρώπους από τα παράθυρα 

των σπιτιών τους. Η χαλκογραφία βρίσκεται στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Salzburg. 

Τον Μάρτιο του 1838 στην Ουγγαρία, πλημμύρισε ο Δούναβης. Η πλημμύρα έπνιξε 

περισσότερους από 150 Ούγγρους και περίπου 60.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Οι 

καταστροφικές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης πλημμύρας, που περιλάμβαναν απώλειες 

ανθρώπινων ζωών καθώς και οικονομικές ζημίες, συγκρίνονται με αυτές της μεγάλης 

πυρκαγιάς του Λονδίνου το 1666. 

Στα τέλη του 1837 σημειώθηκαν πολλές και έντονες βροχοπτώσεις και ο πολύ κρύος 

χειμώνας που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό φραγμάτων πάγου στον 

ποταμό. Ο Δούναβης πλημμύρισε αρχικά στις 6 Ιανουαρίου 1838. Στις αρχές Μαρτίου, χιόνι 

και πάγος άρχισαν να λιώνουν και στην τότε άναρχη, γεμάτη εμπόδια κοίτη του ποταμού, ο

πάγος κινούνταν αργά ανάμεσα στους διακλαδισμένους υφάλους και τα νησιά του ποταμού.

Στο νησί Szentendre του ποταμού σχηματίστηκε μεγάλο φράγμα πάγου που εμπόδιζε την 

ομαλή ροή των νερών του ποταμού. Αποτέλεσμα ήταν στην περιοχή να συσσωρευτεί 

τεράστια μάζα νερού και πάγου, να σπάσουν τα αναχώματα και τα φράγματα και ολόκληρη 

η Βουδαπέστη να βρεθεί κάτω από αρκετά μέτρα νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλημμύρα 

είχε προβλεφθεί, ωστόσο η προειδοποίηση δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση της 

πόλης. 
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Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, για τα 

δεδομένα της εποχής. Ο Αρχιδούκας Ιωσήφ Παλατίνος, Αντιβασιλέας της Ουγγαρίας, 

ανέθεσε τον σχεδιασμό της διάσωσης στον Janos Lonyay. Σημαντική βοήθεια έδωσε ο

βαρόνος Miklós Wesselényi,  που με αυτοθυσία διέσωσε πολλούς ανθρώπους από τα

παγωμένα νερά και έμεινε γνωστός ως ‘‘ο βαρκάρης της πλημμύρας’’.  Περισσότερες

λεπτομέρειες δίνονται στα έργα Νο 20, Νο 21 και Νο Γ4 αυτού του Οδηγού της Έκθεσης. 

Για διευκόλυνση της διαφυγής των κατοίκων μοιράστηκαν χάρτες με τη σήμανση των 

πλημμυρισμένων περιοχών. Στα βασιλικά ανάκτορα, 36 δωμάτια παραδόθηκαν στους

πρόσφυγες και καθημερινά έψηναν 1.500 καρβέλια ψωμί για τους πεινασμένους, γιατί η

πλημμύρα,  που  κράτησε  πέντε  ολόκληρες  ημέρες,  δημιούργησε  έλλειψη  φαγητού.

Καταφύγια στήθηκαν σε ορισμένα δημόσια κτήρια και οι εκκλησίες γέμισαν με οικογένειες

που είχαν μείνει άστεγες. Πολλοί πολίτες βρήκαν καταφύγιο στο πάρκο της πόλης που δεν 

είχε πλημμυρίσει ή στο παρεκκλήσι που βρισκόταν σε έναν μικρό λόφο, όπου αργότερα έγινε 

η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου.  

Οι άνθρωποι που σώθηκαν, από ευγνωμοσύνη, συγκέντρωσαν δωρεές για να χτιστεί η 

Βασιλική του Αγ. Στεφάνου. Έτσι, η μεγαλύτερη εκκλησία της Βουδαπέστης συνδέεται με 

την πλημμύρα του 1838. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Great-flood-pest-1838_hungary today 

2. The-great-Danube-flood-1838_budapest danube 

3. Πλημμύρες στην Πέστη_ Miklós Wesselényi_gyoriszalon_Ουγγρική Ιστοσελίδα 
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‘‘Flood In Pest, 1838” 
‘‘Πλημμύρα Στην Πέστη, 1838’’ 

Johann Matthias Ranftl (1804-1854) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αυτό, που είναι ελαιογραφία σε ξύλο, περιλαμβάνεται στις συλλογές της 

Εθνικής Πινακοθήκης της Ουγγαρίας και έχει διαστάσεις 100 x 136 cm. Παρουσιάζει σκηνή 

διάσωσης από την τραγική πλημμύρα της Βουδαπέστης του 1838. Τα σκούρα χρώματα που 

χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, επικουρούμενα από την αγωνία στα πρόσωπα των ανθρώπων, 

αυξάνουν την ένταση των στιγμών. Άλλοι άνθρωποι στοιβαγμένοι στις στέγες των σπιτιών 

αγωνιούν και άλλοι μέσα στα παγωμένα νερά εκλιπαρούν για βοήθεια. 

Η πολύ καταστροφική πλημμύρα της Πέστης, την άνοιξη του 1838, μια από τις 

ιστορικές πλημμύρες της Ευρώπης, έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες που την αποτύπωσαν 

σε πίνακες, χαρακτικά και γραφικά (βλ. στην Έκθεση τα έργα Νο 19, Νο 21). Επιπλέον 

αποτυπώθηκε στον πολιτισμό της πόλης με γλυπτά, ανάγλυφα και αναμνηστικές πλάκες (βλ. 

στη γλυπτοθήκη τα έργα Νο Γ4 & Νο Γ5) που συναντά κάποιος περιδιαβαίνοντας τη 

σημερινή Βουδαπέστη. 

Η Βουδαπέστη που προήλθε από την ενοποίηση των πόλεων Βούδα, Ομπούντα και 

Πέστη το 1873, έχει υποστεί πολλές πλημμύρες από την υπερχείλιση των νερών του ποταμού 

Δούναβη που τη διασχίζει. Μια από τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη, είναι 

η κρεμαστή γέφυρα των Αλυσίδων, της οποίας η κατασκευή σε μεγάλο βαθμό 

χρηματοδοτήθηκε από τον Γεώργιο Σίνα. Όταν άνοιξε το 1849, ήταν το πρώτο μόνιμο πέρασμα 

του Δούναβη στην Ουγγαρία.  
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flood_in_1838.jpg?uselang=el
https://en.mng.hu/artworks/the-1838-flood-in-pest/


Μια από τις χειρότερες πλημμύρες της Βουδαπέστης είναι αυτή του 1838. Τα παγωμένα 

νερά του Δούναβη με τους μεγάλους όγκους πάγου, σε συνδυασμό με την έντονη ανοιξιάτικη 

βροχόπτωση, κατέκλυσαν την παλιά Πέστη. Ο ποταμός πλημμύρισε ολόκληρη την Πέστη, 

καθώς οι επίπεδες περιοχές της δεν προστατεύονταν επαρκώς από τέτοιας έντασης 

πλημμυρικά φαινόμενα. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να μετακινηθούν στους επάνω ορόφους 

των σπιτιών τους, στις σοφίτες, στις στέγες μεγαλύτερων και ανθεκτικότερων σπιτιών  ή 

μεταφέρονταν με βάρκες σε ψηλότερα κτίρια και κάποιοι τράπηκαν σε φυγή με σανίδες ή 

όποιο άλλο πρόσφορο μέσο εύρισκαν. Πολλά σπίτια κατέρρευσαν και το νερό πλημμύρισε 

τα πάντα.  

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως για τη διάσωση του πληθυσμού με εντολές του

Αρχιδούκα Ιωσήφ Παλατίνου, Αντιβασιλέα της  Ουγγαρίας. Οι καμπάνες άρχισαν να 

χτυπούν και οι άνθρωποι έπρεπε να αφήσουν τα πάντα πίσω τους και να σκαρφαλώσουν σε 

στέγες ή σε ψηλότερα σημεία για να επιβιώσουν από το παγωμένο νερό. Ο βαρόνος Miklós

Wesselényi, μαζί με άλλους, ρίχτηκε με θάρρος και αυτοθυσία στη διάσωση. Επιχειρούσε με

βάρκα στην πόλη μέρα και νύχτα, για πέντε ημέρες, σώζοντας τους πληγέντες. Η ηρωική 

στάση του Wesselényi υμνείται σε λογοτεχνικά έργα και μνημεία. Περισσότερα στοιχεία για 

την πλημμύρα του 1838 δίνονται και στα έργα Νο 19 & Νο 21  αυτού του Οδηγού  της 

Έκθεσης. 

O  Johann  Mathias  Ranftl  ήταν Αυστριακός ζωγράφος που γεννήθηκε το 1804 και 

πέθανε το 1854. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Βιέννη. Ζωγράφισε εικόνες 

από την αγροτική περιοχή, σκηνές από τη Βιέννη, τοπία, πορτρέτα, ιστορικά και 

θρησκευτικά θέματα. 

Τα τελευταία του χρόνια ο Ranftl ασχολήθηκε εντατικά με πειράματα χαρακτικής και 

επινόησε μια γαλβανογραφική τεχνική, που πήρε το όνομά της από αυτόν και ονομάζεται 

μέθοδος του Ranftl. Γαλβανογραφία ή ηλεκτροτυπία είναι η διαδικασία εναπόθεσης μετάλλων 

με ηλεκτρική ενέργεια. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Great-flood-Pest-1838_Hungary today 
2. Πλημμύρες στην Πέστη_ Miklós Wesselényi_gyoriszalon_Ουγγρική Ιστοσελίδα 
3. Galvanography_wordnik 

4. Floods_Hungarian National Gallery_artworks 

5. Johann_Matthias_Ranftl 

6. Βουδαπέστη_ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

7. Chain_Bridge_wikipedia 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Wessel%C3%A9nyi_Mikl%C3%B3s_(politikus,_1796%E2%80%931850)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wessel%C3%A9nyi_Mikl%C3%B3s_(politikus,_1796%E2%80%931850)
https://hungarytoday.hu/great-flood-pest-1838/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15087/63/
https://www.wordnik.com/words/galvanography
https://en.mng.hu/artworks/?per_page=20&offset=0&current_page=1&orderby=author&order=asc&keyword=flood
https://second.wiki/wiki/johann_matthias_ranftl
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7
https://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Chain_Bridge


‘’Árvíz a Pesti Színház-téren, 1838’’, 1838  
‘‘Πλημμύρα Στην Πλατεία Θεάτρου Στην Πέστη, 1838’’ 

John Hürlimann (1793-1850) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έγχρωμο χαρακτικό με την τεχνική Aquatint που απεικονίζει την πλημμύρα στην 

πλατεία Szinház της Πέστης, σήμερα γνωστή ως πλατεία Vörösmarty. 

Σημειώνουμε ότι Aquatint είναι μια τεχνική χαρακτικής, πρόδρομος της λιθογραφίας 

που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τονικών εφέ και όχι γραμμών στο τελικό 

αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1830 περίπου, 

για τη δημιουργία έγχρωμων χαρακτικών. 

Το έργο είναι δημιουργία του John Hürlimann. Τα πολύ ζωηρά χρώματα του πίνακα 

και ο σχετικά ανέφελος ουρανός, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι η πλημμύρα και τα 

καιρικά φαινόμενα έχουν αρχίσει να υποχωρούν και οι κάτοικοι μεταφέρονται σε 

ασφαλέστερα σημεία. Το εικαστικό αυτό έργο τέχνης είναι ένα από τα πολλά έργα που 

αναφέρονται στην καταστροφική πλημμύρα της Βουδαπέστης, τον Μάρτιο του 1838. 

Τον χειμώνα του 1837-1838 ξεκίνησε ένα από τα πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του 

ποταμού Δούναβη και τα παγωμένα νερά του προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στις τότε

τρεις ξεχωριστές πόλεις Πέστη, Βούδα και Ομπούντα. Η στάθμη του νερού έφτασε έως και τα 

2,6 m στην Πέστη και ξεπέρασε το επίπεδο των φραγμάτων που κατασκευάστηκαν μετά την 

πλημμύρα του 1775. Η πλημμύρα ήταν τόσο ξαφνική, που η τότε παράσταση στο Θέατρο 

γύρω στις εννιά το βράδυ, χρειάστηκε να διακοπεί και πολλοί από τους θεατές δεν μπόρεσαν 

να φύγουν από το κτήριο. Μετακινήθηκαν για να σωθούν στον επάνω όροφο του θεάτρου 
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https://tinyurl.com/xyznbp84


και διανυκτέρευσαν εκεί αναμένοντας βοήθεια. Περισσότερες πληροφορίες για την

πλημμύρα δίνονται στα έργα Νο 19 και No 20 αυτού του Οδηγού της Έκθεσης. 

Όταν τα νερά του Δούναβη επέστρεψαν στην κοίτη του, στις 18 Μαρτίου 1838, η

καταστροφή ήταν ανείπωτη. Στην περιοχή της σημερινής Βουδαπέστης 60.000 άνθρωποι

έμειναν άστεγοι και καταμετρήθηκαν 153 θάνατοι. Συνολικά 10.000 σπίτια καταστράφηκαν 

στο ουγγρικό τμήμα του Δούναβη και στην Πέστη περισσότερα από τα μισά σπίτια, δηλ. 

2.281 κτήρια, καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ τα 827 υπέστησαν ζημιές. Εντυπωσιακή είναι 

η έκταση της καταστροφής, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη της εποχής. Η Βούδα ήταν πιο

τυχερή αφού πολλά κτήρια ήταν χτισμένα στην πλαγιά του λόφου. 

Μετά την τραγωδία του 1838 ξεκίνησε η ανοικοδόμηση και παράλληλα δόθηκε έμφαση 

στον σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο στόχος δεν ήταν μόνο να μειωθούν οι 

ζημιές από τις πλημμύρες, αλλά και να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο αστικό τοπίο. Έτσι

αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν τα αναχώματα, απαγορεύτηκε η χρήση της ‘‘πλίθας’’

κατά την κατασκευή κτηρίων, καθορίστηκε το εσωτερικό ύψος και το πάχος των τοίχων και

κάθε είδους κατασκευή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την έγκριση των

σχεδίων της. Η ρύθμιση των νερών των ποταμών συζητήθηκε στη Βουλή το 1840. Αποτέλεσμα 

των εργασιών αποκατάστασης είναι η διαμόρφωση του χαρακτηριστικού κλασικιστικού 

αστικού τοπίου της Βουδαπέστης. 

Η τραγική πλημμύρα προκάλεσε μεγάλη συμπάθεια και ακολούθησαν δωρεές κυρίως 

από τη Βιέννη και τη Γερμανία. Ο διάσημος Ούγγρος συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος 

Franz Liszt έδωσε πολλές φιλανθρωπικές συναυλίες στη Βιέννη, τα έσοδα των οποίων 

δόθηκαν στους πλημμυροπαθείς. 

Ο John Hürlimann (1793-1850) ήταν Ελβετός καλλιτέχνης και χαράκτης που 

ασχολήθηκε κυρίως με την τεχνική aquatint. 

ΠΗΓΕΣ 

1. The-great-Danube-flood-1838 

2. Πλημμύρες στην Πέστη_ Miklós Wesselényi_gyoriszalon_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

3. Η μεγάλη πλημμύρα της Βουδαπέστης_1838_we love budapest_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

4. Βουδαπέστη_1838_bpromantikaja_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

5. Βουδαπέστη_1838_szeretlek magyarorszag_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

6. Τεχνική Aquatint_Tate Gallery_UK 
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https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&suinin=149&oges=834179
https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1838/?layers=85&bbox=2116386.0505030374%2C6024124.085325405%2C2125477.2795547056%2C6027482.537255686
http://www.psarikorinthias.gr/newsDetailed.asp?id=1692
http://budapestdanube.com/the-great-danube-flood-1838/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15087/63/
https://welovebudapest.com/cikk/2013/3/21/igy-uszott-175-eve-budapest-a-nagy-arvizre-emlekezunk
https://bpromantikaja.blog.hu/2018/01/02/amikor_a_duna_megharagudott_budapestre
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/multunk/egy-jajkialtas-volt-a-varos/
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/aquatint


‘‘Rescue During The 1847 Vienna Flood’’ 
‘‘Διάσωση Κατά Τη Διάρκεια Της Πλημμύρας Της Βιέννης Του 1847 ’’ 

Leander Russ (1809-1864) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας ζωγραφικής απεικονίζει επιχείρηση διάσωσης των κατοίκων της Βιέννης 

κατά τη διάρκεια της πλημμύρας του 1847. Η διάσωση επιχειρείται με πλωτά μέσα. 

Η πλημμύρα του 1847 έφτασε απροειδοποίητα στη Βιέννη. Τα νερά του Δούναβη 

έπληξαν την πόλη και ιδιαίτερα τα χαμηλά σημεία του κέντρου της και τα προάστιά της. 

Προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στις αστικές υποδομές και τρόμαξαν τους κατοίκους. Μέτρα 

προστασίας, όπως αναχώματα, καταστράφηκαν και ξεβράστηκαν από τη δύναμη του 

φουσκωμένου ποταμού. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να αποσυρθούν στις στέγες των σπιτιών 

τους για να σώσουν τη ζωή τους. Η πλημμύρα του 1847 έγινε η αφορμή για την εγκατάσταση 

των πρώτων τηλεγραφικών γραμμών κατά μήκος του Δούναβη, που συνδέουν την Άνω 

Αυστρία με τη Βιέννη. Το τηλεγραφικό δίκτυο υποσχέθηκε να μειώσει τις απειλές που 

προκαλούσαν οι πλημμύρες του Δούναβη. Έτσι από το 1849 χρησιμοποιήθηκε για την 

αποστολή τηλεγραφημάτων προειδοποίησης για πλημμύρες, από τα άνω τμήματα της 

Αυστρίας,  προς την πρωτεύουσά της τη Βιέννη.  

Ο Leander Russ (1809-1864) ήταν βραβευμένος Αυστριακός ζωγράφος, που το 1848

έγινε μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης. Τα πορτρέτα και οι ιστορικές σκηνές

αποτελούν την πλειοψηφία του έργου του, ενώ οι ακουαρέλες ήταν η αγαπημένη του μέθοδος

ζωγραφικής. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Painting-rescue-during-1847-Vienna-flood_environment and society 

2. Leander_Russ_wikipedia 

3. springer.com/article/Forged in the floods_Article 
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https://www.environmentandsociety.org/mml/painting-rescue-during-1847-vienna-flood
https://www.environmentandsociety.org/arcadia/disaster-ahead-how-danube-floods-created-telegraph-networks
https://en.wikipedia.org/wiki/Watercolor
https://www.environmentandsociety.org/mml/painting-rescue-during-1847-vienna-flood
https://en.wikipedia.org/wiki/Leander_Russ
https://link.springer.com/article/10.1007/s12685-020-00262-4


“The Great Wave At Kanagawa”, c.1826-1833  
‘‘Το Μεγάλο Κύμα Στα Ανοιχτά Της Kanagawa’’, c.1826-1833 

Katsushika Hokusai (1760-1849) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι έγχρωμο χαρακτικό διαστάσεων 25,7 x 37,8 cm, που δημιουργήθηκε με

την τεχνική της έγχρωμης ξυλογραφίας από τον Katsushika Hokusai, ο οποίος έγινε γνωστός 

διεθνώς γι’ αυτό το εμβληματικό έργο του.  

Ο πίνακας δεν αφορά μια συγκεκριμένη πλημμύρα, αλλά απεικονίζει την ορμή του

νερού. Ενώ πιθανότατα δείχνει μια τεράστια διόγκωση του ωκεανού,  ένα πολύ μεγάλο κύμα,  

είναι δύσκολο να μην το δεις σαν τσουνάμι που κατευθύνεται στην ξηρά απειλώντας να την

πλημμυρίσει. Αναδεικνύει τη δύναμη του νερού και τη βιαιότητα των κυμάτων του ωκεανού, 

πιθανά κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Τρεις βάρκες απεικονίζονται να αντιμετωπίζουν 

ένα τεράστιο κύμα, το νερό είναι σε κίνηση και οι αφροί του κύματος μοιάζουν με νύχια που

θέλουν να αρπάξουν από τις βάρκες τους ψαράδες, οι οποίοι φαίνονται μικροσκοπικοί

μπροστά στο τεράστιο κύμα. Στο βάθος διακρίνεται το κωνικό σχήμα του χιονισμένου 

βουνού, του φημισμένου ηφαιστείου Fuji. 

Σύμφωνα με μελετητές του έργου, τα σύννεφα πάνω από το Fuji εκτιμάται ότι είναι 

σωρειτομελανίες, δηλαδή καταιγιδοφόρα σύννεφα που δημιουργούν ισχυρές βροχοπτώσεις 

και σχετίζονται με την εμφάνιση ανεμοστροβίλων. Το εικονιζόμενο κύμα δεν είναι ένα 

τυπικό κύμα, αλλά ένα ιδιαίτερα μεγάλο ωκεάνιο κύμα ύψους 10-12 m, γνωστό ως okinami. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα, αφού στη θαλάσσια περιοχή Kanagawa - που 

ταυτίζεται με το σημερινό λιμάνι της Yokohama, περίπου 30 km νότια του Τόκιο - έχουν 

παρατηρηθεί σε καταιγίδα, από το 1952 έως 1971, κύματα ύψους 10-12 m. 

23 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

283

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Okinami
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Wave_off_Kanagawa


Το έργο με τίτλο ‘‘Το μεγάλο κύμα στα ανοιχτά της Καναγκάουα’’ είναι ο πιο φημισμένος

πίνακας της Ιαπωνικής Τέχνης και πολυμελετημένος από πληθώρα καλλιτεχνών όπως ο 

Βαν Γκονγκ, ο Μανέ κ.ά. Το έργο έχει επηρεάσει τη δυτική τέχνη δημιουργώντας ένα νέο 

στιλ που ονομάστηκε ‘‘ιαπωνισμός’’. Γύρω στο 1880 τα ιαπωνικά χαρακτικά έγιναν μόδα στη 

δυτική κουλτούρα. 

Εκτιμάται ότι από τα αρχικά ξύλινα μπλοκ εκτυπώθηκαν περίπου 5.000 αντίτυπα.

Σήμερα, αντίγραφα του έργου υπάρχουν στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, όπως 

το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, το Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο Τέχνης και 

Ιστορίας στις Βρυξέλλες  κ.ά. Το έργο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης,

αντιπροσωπευτικό του ιαπωνικού πολιτισμού και θα απεικονίζεται στο Τραπεζογραμμάτιο

των 1.000 γιεν που θα εκδοθεί το 2024 από την Ιαπωνία. 

O Katsushika Hokusai (1760-1849) ήταν Ιάπωνας καλλιτέχνης, ζωγράφος και χαράκτης. 

Θεωρείται ξεχωριστή προσωπικότητα για την τεχνική της χαρακτικής “ukiyo-e” ή αλλιώς 

‘‘Εικόνων του Φθαρτού Κόσμου’’, ενός είδους ιαπωνικής τέχνης που άκμασε από τον 17ο έως 

τον 19ο αιώνα.  

Στη μακρά και επιτυχημένη καριέρα του δημιούργησε πάνω από 30.000 πίνακες

ζωγραφικής, χαρακτικά, σκίτσα και εικόνες για βιβλία. Εμπνεόταν από την καθημερινή ζωή, 

τους απλούς ανθρώπους, τις παραδόσεις, τους μύθους και τη φύση. Αν και σήμερα θεωρείται 

ως ο πιο αναγνωρίσιμος Ιάπωνας καλλιτέχνης στη χώρα του, την εποχή που ζούσε δεν έτυχε 

μεγάλης αναγνώρισης, επειδή ζωγράφιζε μη αποδεκτά θέματα για την ιαπωνική κοινωνία της 

εποχής με την τεχνική ukiyo-e, που θεωρείτο λαϊκή τέχνη και όχι υψηλής αισθητικής 

ζωγραφική. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Hokusai έμελλε να αλλάξει το όνομά του περί τις 

30 φορές, σηματοδοτώντας κάθε φορά και μια αλλαγή στην τεχνοτροπία ή τη θεματολογία

των έργων του. Στο μνήμα του αναγράφεται το τελικό του προσωνύμιο Gakyō Rōjin Manji

που σημαίνει ‘‘Γέρος Παθιασμένος με τη Ζωγραφική’’. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Περιήγηση Στην Τέχνη (pi-schools.gr) 

2. Ιαπωνική Τέχνη_/Ukiyo-e_wikipedia 

3. Ο-Hokusai-piso-apo-megalo-kyma_lifo 

4. Το μεγάλο κύμα του Χοκουσάι αποκαλύπτει τα μυστικά του_peri alos 

5. Tsunami by hokusai_ 19th century_Wikimedia commons 

6. Χαρτονόμισμα 1000 yen_ The Great Wave off Kanagawa _Wikipedia 

7. Οι 10 πιο αποκαλυπτικές πλημμύρες στην τέχνη | Τέχνη | Ο Φύλακας (theguardian.com) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Wave_off_Kanagawa#/media/File:1000_yen_obverse_scheduled_to_be_issued_2024_back.jpg
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/o-hokusai-piso-apo-megalo-kyma
https://perialos.blogspot.com/2011/04/hokusai.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1000_yen_obverse_scheduled_to_be_issued_2024_back.jpg
https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2014/feb/17/10-most-apocalyptic-floods-in-art-monet
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e


“Yu the Great Fights a Flood Dragon’’, 1830 
‘‘Ο Μέγας Yu Πολεμά Έναν Δράκο Της Πλημμύρας’’ 

Τotoya Hokkei, (1780-1850) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι ξυλογραφία του 1830 και απεικονίζει τον Μέγα Yu να πολεμά τον δράκο 

της πλημμύρας. Ο Μέγας Yu ήταν ένας θρυλικός βασιλιάς στην αρχαία Κίνα, διάσημος για

τον ηθικό του χαρακτήρα, ο οποίος εγκαθίδρυσε τη δυναστεία Xia (2070–1600 π.Χ.) και

εισήγαγε τον έλεγχο των πλημμυρών στην Κίνα. Κατέχει εξέχουσα θέση στον κινεζικό θρύλο

του ‘‘Μεγάλου Yu που ήλεγχε τα νερά’’. Επινόησε με επιτυχία ένα σύστημα ελέγχου των

πλημμυρών που ήταν ζωτικής σημασίας για την εδραίωση της ευημερίας της κινεζικής

κοινωνίας. Η προσέγγιση του Yu φαίνεται να είναι προσανατολισμένη περισσότερο προς

την αποστράγγιση και λιγότερο προς τα φράγματα και τα αναχώματα για τον περιορισμό

των νερών. Αντί να φράξει άμεσα τη ροή των ποταμών, ο Yu έφτιαξε ένα σύστημα

αρδευτικών καναλιών που διοχέτευαν τα νερά της πλημμύρας στα χωράφια, και επέτρεψε

έτσι στον αρχαίο κινεζικό πολιτισμό να ανθίσει κατά μήκος του Κίτρινου Ποταμού. 

Σύμφωνα με διάφορες εκδοχές της ιστορίας, ήταν απαραίτητο γι’ αυτόν να υποτάξει

διάφορα υπερφυσικά όντα για να περιορίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα κι άλλες φορές να

στρατολογήσει όντα για να τον βοηθήσουν, όπως για παράδειγμα έναν δράκο που σκάβει

κανάλια, μια γιγάντια χελώνα που μεταφέρει λάσπη κ.ά. 

Ο Κίτρινος Ποταμός ξεκινάει από την οροσειρά Bayan Har της βορειοδυτικής Κίνας 

και διασχίζοντας τις πεδιάδες της κεντρικής Κίνας, παρασύρει ένα τεράστιο φορτίο λάσπης, 
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https://digitalcollections.nypl.org/items/813b62a0-5b4e-0135-cefc-5ba31d59ef32
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China#Ancient_China
https://digitalcollections.nypl.org/items/813b62a0-5b4e-0135-cefc-5ba31d59ef32


το οποίο χρωματίζει το νερό και του δίνει το χαρακτηριστικό όνομα ‘‘κίτρινος’’. Περισσότερο

από 1.500 φορές στην καταγεγραμμένη ιστορία της Κίνας έχει μεταμορφωθεί σ’ έναν

οργισμένο ποταμό, που με τις πλημμύρες του σάρωσε ολόκληρα χωριά. Κατά τη διάρκεια 

των αιώνων, ο κινεζικός λαός χρησιμοποίησε τον ποταμό όχι μόνο για τη γεωργία και τις 

μεταφορές, αλλά ακόμη και ως όπλο για να καταπνίξει τους εισβολείς εχθρούς του, όπως 

έκανε το 1938, όταν οι Ιάπωνες κατέλαβαν το βόρειο τμήμα της Κίνας. Παρόμοια τακτική 

εφάρμοσαν και οι Βέλγοι εναντίον των Γερμανών (δείτε το έργο Νο 57 αυτής της Έκθεσης). 

Το 1887 ο Κίτρινος Ποταμός πλημμύρισε και κατέστρεψε ολοσχερώς περίπου 50.000 

τετραγωνικά μίλια γης. Η πλημμύρα, γνωστή ως ‘‘Η πλημμύρα του κίτρινου ποταμού’’ λέγεται 

ότι έπνιξε μεταξύ 900.000-2.000.000 ανθρώπους. Οι αγρότες που ζούσαν και καλλιεργούσαν 

κοντά στον ποταμό, είχαν χτίσει μικρά αναχώματα που ήταν ικανά να συγκρατήσουν το 

νερό εάν έβρεχε. Εντούτοις, η δυνατή βροχή που ήρθε πάρα πολύ γρήγορα εξουδετέρωσε τα 

αναχώματα και ο ποταμός πλημμύρισε. 

Οι πλημμύρες της κεντρικής Κίνας το 1931 είναι οι πιο φονικές φυσικές καταστροφές 

που έχουν καταγραφεί ποτέ. Μετά από μια μακροχρόνια ξηρασία, η Κίνα χτυπήθηκε από 

εφτά κυκλώνες, οι οποίοι έφεραν τεράστιες ποσότητες βροχής. Κατά τη διάρκεια της 

πλημμύρας τρεις διαφορετικοί ποταμοί πλημμύρισαν και πνίγηκαν γύρω στα τέσσερα 

εκατομμύρια άνθρωποι. Αν και υπήρξαν φράγματα που χτίστηκαν για να συγκρατήσουν το 

νερό, αποδείχτηκε ότι ήταν κακά χτισμένα ή πάρα πολύ μικρά. Ο Κίτρινος Ποταμός, ακόμα 

και σήμερα είναι εξαιρετικά επιρρεπής στις πλημμύρες.  

O Totoya Hokkei (1780-1850) ήταν Ιάπωνας καλλιτέχνης περισσότερο γνωστός για τις

εκτυπώσεις του στο στιλ ukiyo-e. Παρήγαγε μεγάλο όγκο έργων σε εκτυπώσεις,

εικονογραφήσεις βιβλίων και πίνακες ζωγραφικής. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Great_Flood_(China)_Great_Yu_controls_the_flood_wikipedia 

2. Hokkei_wikipedia 

3. Πλημμύρες στην Κίνα_Ιούλιος_2018_to vima 

4. Πλημμύρες της Κίνας 

5. Ο Κίτρινος Ποταμός_el.eferrit 
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https://disasterhistory.org/central-china-flood-1931
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Flood_(China)%23Great_Yu_controls_the_flood
https://en.wikipedia.org/wiki/Hokkei
https://www.tovima.gr/2018/07/14/world/anypologistes-oi-katastrofes-apo-tis-plimmyres-stin-kina/
https://blogs.sch.gr/a622036/2021/05/08/plimmyres-tis-kinas/
https://el.eferrit.com/%CE%BF-%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82/


‘‘The Great Rhine Of 18 September 1852”  
‘‘Ο Μέγας Ρήνος Της 18ης Σεπτεμβρίου 1852’’ 

Louis Dubois (1830-1880) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σ’ αυτό έργο, τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης είναι γήινα και 

ξεδιπλώνεται η εικόνα μιας πόλης του 19ου αιώνα της κεντρικής Ευρώπης με 

πλημμυρισμένους δρόμους. Δυο βάρκες με επιβάτες, πλέουν στα νερά του πλημμυρισμένου 

δρόμου, ενώ στο ποτάμι επιπλέουν κορμοί δέντρων και άλλα αντικείμενα που παρέσυρε η 

πλημμύρα. Άνθρωποι συζητούν και παρατηρούν το πλημμυρισμένο ποτάμι. 

Ο πίνακας αυτός του Louis Dubois μας τοποθετεί χρονικά στην πλημμύρα του 1852 στη 

Βασιλεία της Ελβετίας, που διασχίζεται από τον Ρήνο. Έχει χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικές 

υδρολογικές μελέτες όπως ‘‘The largest floods in the High Rhine basin since 1268’’ για να

δείξει μέχρι πού έφτασαν τα νερά της πλημμύρας μέσα στην πόλη σε τρεις διαφορετικές

πλημμύρες. Το 1852 τα νερά της πλημμύρας έφτασαν στην πόρτα του κτηρίου ΙΙΙ , ενώ το

1506 έφτασαν μέχρι το κτήριο ΙΙ και το 1664 μόνο μέχρι την πόρτα του κτηρίου Ι. 

Ο ‘‘Υψηλός Ρήνος’’ (High Rhine), όπως ονομάζεται το τμήμα του Ρήνου που ρέει δυτικά 

από τη λίμνη της Κωνσταντίας ή Κωνστάντζας στη Βασιλεία, είναι γνωστό ότι προκάλεσε πολλές 

καταστροφικές πλημμύρες μεταξύ του 1268 και του 19ου αιώνα. Από τις 15 έως τις 16 

Σεπτεμβρίου του 1852 η κεντρική Ευρώπη επηρεάστηκε από ένα υγρό δυτικό ρεύμα αέρα, 

ενώ είχε ήδη προηγηθεί ένας υγρός Αύγουστος. Ο ζεστός και υγρός νοτιοδυτικός αέρας του 

ρεύματος πιθανώς προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης 

απορροής του Ρήνου, με αποτέλεσμα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1852 ο Ρήνος να υπερχειλίσει 

και να πλημμυρίσει τη Βασιλεία. 
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https://www.researchgate.net/figure/The-Great-Rhine-of-18-September-1852-Painting-by-Louis-Dubois-Source-S21-I-Guest_fig7_232948701
https://www.researchgate.net/publication/232948701_The_largest_floods_in_the_High_Rhine_basin_since_1268_assessed_from_documentary_and_instrumental_evidence#pf10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1)


Ο Louis Dubois (1830-1880) ήταν Βέλγος ζωγράφος που ειδικεύτηκε στα τοπία και τα

πορτρέτα σε νατουραλιστικό στιλ. Ανήκε σε μια ομάδα καλλιτεχνών που επαναστάτησαν 

ενάντια στην παραδοσιακή ζωγραφική του παρελθόντος και έγινε ένας από τους ιδρυτές της 

‘‘La Société Libre des Beaux-Arts’’. Στα έργα του ερμήνευσε ελεύθερα και μοναδικά τη φύση 

και την πραγματικότητα. 

Ήταν ο κύριος εικονογράφος και ο μοναδικός ζωγράφος-συντάκτης του καλλιτεχνικού 

και λογοτεχνικού περιοδικού ‘‘L'Art Libre’’, όπου με τις ιστορίες του επέκρινε την 

παραδοσιακή ζωγραφική και μιλούσε από την οπτική της λογικής, της ειλικρίνειας και της 

αλήθειας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Louis_Dubois_(painter)_wikipedia 

2. High_Rhine_wikipedia 

3. The largest floods in the High Rhine basin since 1268 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(visual_art)
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“Curling Ice Οn Τhe Rhine Νear Arnhem”, 1855 
‘‘Στροβιλιζόμενα Κομμάτια Πάγου στον Ρήνο Κοντά Στο Arnhem’’ 

Petrus Kiers (1807-1875) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι χαρακτικό σε χαρτί, διαστάσεων 21,2 x 12,4 cm και φυλάσσεται σε 

Μουσείο της Ολλανδίας, στο Rijksmuseum. Είναι δημιουργία του Ολλανδού καλλιτέχνη 

Petrus Kiers, που απεικονίζει πλημμυρισμένο τοπίο με εμφανή τα κομμάτια πάγου να 

στροβιλίζονται στη ροή του ποταμού. Στο αριστερό τμήμα του έργου παρατηρούμε μια 

δενδροστοιχία και στο βάθος την άκρη κάποιας πόλης, ενώ στο δεξί τμήμα διακρίνουμε 

πλημμυρισμένα αγροκτήματα. 

Από τον τίτλο του έργου “Κομμάτια πάγου στον Ρήνο κοντά στο Arnhem” 

πληροφορούμαστε ότι το πλημμυρικό φαινόμενο, με τους πάγους να στροβιλίζονται, 

σημειώνεται στον ποταμό Ρήνο το 1855 και η πλημμυρισμένη περιοχή είναι κοντά στην πόλη 

Άρνεμ της Ολλανδίας. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ρήνος είναι ο 9ος μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο που 

στην κέλτικη γλώσσα το όνομά του σημαίνει ‘‘αυτός που ρέει’’, δηλαδή ‘‘ο ρέων’’. Αυτός ο 

πλωτός ποταμός έχει δημιουργήσει, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, μεγάλα πλημμυρικά 

φαινόμενα και πολλές καταστροφές στις χώρες που διαρρέει, δηλ. Ελβετία, Γερμανία, 

Ολλανδία. 

Η πλημμύρα στην οποία αναφέρεται το έργο, σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου του 1855 και 

οφείλεται, σύμφωνα με μελετητές, σε σπάσιμο των αναχωμάτων κάτω από την πίεση μεγάλης 

μάζας πάγου, όπως συνέβη και το 1809 και το 1861. Αυτή η φυσική καταστροφή 

περιγράφεται σε 24  χαρακτικά έργα που δημιουργήθηκαν από τα τότε μέλη της ολλανδικής 
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https://www.lookandlearn.com/history-images/YR0564188/Curling-ice-on-the-Rhine-near-Arnhem-1855?t=1&q=flood&n=354
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εταιρείας καλλιτεχνών ‘‘Artietamicitiae’’, οι οποίοι αποτύπωσαν την πλημμύρα 

παρατηρώντας την στο περιβάλλον. Τα έργα εκδόθηκαν για να βοηθήσουν τα θύματα της 

μεγάλης πλημμύρας. Ένα από τα έργα αυτά είναι και το εικονιζόμενο. 

Σήμερα στην ανυπεράσπιστη πλημμυρική πεδιάδα του Άρνεμ δημιουργήθηκε αστικό

πάρκο πλημμυρών. Σύμφωνα με τον Ολλανδικό Τομέα Υδάτων: ”Αποφασίστηκε να επεκταθούν τα 

μέτρα πρόληψης των πλημμυρών και να συνδυαστεί με πλήρη ανακατασκευή ολόκληρης της περιοχής. 

Η περιοχή μετατράπηκε τώρα σε ένα μεγάλο αστικό πάρκο με πλημμύρες, το οποίο περιλαμβάνει νέους 

ποδηλατοδρόμους, διάφορα σημεία ψαρέματος, εγκαταστάσεις παρακολούθησης πουλιών, φεριμπότ και 

χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα ημιάγρια άλογα Konik και οι αγελάδες Galloway παραμένουν να 

κυκλοφορούν ελεύθερα στο νέο πάρκο και η σημερινή αποικία καστόρων παρέμεινε σε ειδικό

χώρο διατήρησης. Η ιδέα ενός πλημμυρικού πάρκου πόλης κατά μήκος ενός ποταμού δεν είναι νέα, 

αλλά στην περίπτωση του Meinerswijk υποστηρίζεται ότι είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη”. 

Στη σημερινή εποχή τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πλημμυρών είναι το 

ζητούμενο, αφού η κλιματική αλλαγή αναμένεται στο μέλλον να επηρεάσει σημαντικά τις

πλημμύρες των ποταμών. Για την Ευρώπη προβλέπεται αύξηση των ακραίων καιρικών

φαινομένων, ενώ ταυτόχρονα εκτιμάται ότι ο κίνδυνος πλημμυρών είναι μεγάλος και ως εκ

τούτου είναι αναγκαίο να προγραμματισθούν σύγχρονα αειφόρα σχέδια για την

αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.  

Ο Petrus Kiers (1807-1875) ήταν Ολλανδός ζωγράφος, γραφίστας και από τους 

πρώτους  φωτογράφους.  Δημιούργησε  πορτρέτα, νεκρές φύσεις  και  αστικά  τοπία,  αλλά

είναι περισσότερο γνωστός για τις σκηνές που φωτίζονται από λάμπες ή κεριά. Ήταν μέλος 

της ολλανδικής εταιρείας καλλιτεχνών Arti et Amicitiae και το 1856 διορίστηκε μέλος της

Ακαδημίας Rijksakademie, στην οποία είχε σπουδάσει. 

Απέκτησε, επίσης, τη φήμη του πρωτοπόρου φωτογράφου. Για αρκετά χρόνια ήταν

συνεργάτης σε ένα φωτογραφικό στούντιο με τον Johann Benjamin Snoek (1816-1864), ενώ

αργότερα, είχε το δικό του στούντιο στο Άσεν. 

ΠΗΓΕΣ 

1. The largest floods in the High Rhine basin since 1268 

2. Europes-largest-floodplain-city-park-in-Arnhem-the-Netherlands_dutch water sector 

3. Ρήνος_hellenica world 

4. Ρήνος_wikipedia 

5. Flood Protection on the Lower Rhine 
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“L’ Inondation De Saint-Cloud’’, 1855 
“Η Πλημμύρα Στο Saint-Cloud”

Paul Huet (1803-1869) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας, έργο του Γάλλου ζωγράφου Paul Huet, είναι μια τοπιογραφία, ελαιογραφία 

σε καμβά που έχει διαστάσεις 203 × 300 cm. Το έργο πρωτοεκτέθηκε το 1855 στην Παγκόσμια 

Έκθεση (World Fair) στο Παρίσι και τώρα περιλαμβάνεται στα εκθέματα του Μουσείου του 

Λούβρου στο Παρίσι. Για το έργο αυτό ο Eugène Delacroix έγραψε απευθυνόμενος στον 

ζωγράφο: ‘‘Η πλημμύρα σου είναι ένα αριστούργημα …’’. 

Η ζωγραφική αυτή σύνθεση παρουσιάζει μια σκηνή από το πλημμυρισμένο πάρκο

Saint-Cloud, στην οποία κυριαρχούν δύο πυκνές συστάδες μεγάλων δέντρων. Σε πρώτο 

πλάνο διακρίνουμε μια φορτωμένη βάρκα με δύο άνδρες, η οποία μάλλον δύσκολα επιπλέει 

στα ρηχά νερά και για αυτό ένας άλλος άνδρας, τσαλαβουτώντας στα νερά, τη σπρώχνει. 

Διάφορα αντικείμενα έχουν παρασυρθεί και επιπλέουν στα νερά, ενώ στα δεξιά, ένα ξύλινο 

κάρο με δυο άλογα προσπαθεί να διασχίσει το πλημμυρισμένο πάρκο. Τα σκούρα 

φθινοπωρινά χρώματα και ο βαριά συννεφιασμένος ουρανός μαρτυρούν έναν βροχερό 

καιρό, ενώ η κίνηση των κλαδιών των δέντρων και ο κυματισμός των νερών προδίδουν τον 

άνεμο. 

Το πάρκο Saint-Cloud είναι ένα από τα πιο όμορφα στην περιοχή του Παρισιού, 

βρίσκεται δίπλα στον Σηκουάνα και συχνά πλημμυρίζει από τα νερά του ποταμού, γι’ αυτό 

ακόμα και σήμερα λαμβάνονται μέτρα προστασίας και αναπτύσσονται σχέδια διαχείρισης

κινδύνου από πλημμύρες του Σηκουάνα. 
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Ο Paul Huet (1803-1869) γεννήθηκε στο Παρίσι. Τα έργα του, τα οποία περιλαμβάνουν 

ελαιογραφίες, ακουαρέλες, χαρακτικά και λιθογραφίες, είναι ρομαντικά. Διέφερε από τους 

Γάλλους τοπιογράφους στη χρήση της ακουαρέλας, καθώς τα έργα του συχνά μοιάζουν με 

ελαιογραφίες. Μέχρι τη δεκαετία του 1830, ο Huet είχε καθιερωθεί ως ένας καινοτόμος 

ζωγράφος τοπίου. Η ζωηρότητα με την οποία απεικόνιζε το τοπίο  επηρέασε τους ζωγράφους 

της Σχολής Barbizon και αργότερα τους ιμπρεσιονιστές. 

Συμμετείχε στην επίσημη έκθεση  ζωγραφικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του

Παρισιού (Salon) για πρώτη φορά το 1827, όταν ένας από τους οκτώ πίνακες που υπέβαλε 

έγινε αποδεκτός από την κριτική επιτροπή. Στη συνέχεια εμφανιζόταν τακτικά στο Salon 

και κέρδισε την υποστήριξη πολλών σημαντικών κριτικών, ενώ το 1848 του απονεμήθηκε 

χρυσό  μετάλλιο. Ανάμεσα στους θερμούς υποστηρικτές του ήταν ο μεγάλος, γνωστός 

ζωγράφος Eugène Delacroix. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Paul-Huet-French-1803-1869_Getty 

2. Innondation a Saint Cloud_collections.louvre 

3. Saint-Cloud-park-and-historical-museum 

4. Paul_Huet_wikipedia 

5. L' innondation a Saint Cloud_revue-romantisme 
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‘‘Flood in the Highlands”, 1860 
‘‘Πλημμύρα στα Highlands” 

Edwin Henry Landseer (1802–1873) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ελαιογραφία μεγάλων διαστάσεων, 117,8 x 312,7 cm, που βρίσκεται στο Aberdeen Art 

Gallery & Museums. Τα σκοτεινά χρώματα του έργου, μας παραπέμπουν σε ημέρα έντονης 

κακοκαιρίας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών κοιτάζουν με τρόμο τα νερά της πλημμύρας που 

απειλητικά τους πλησιάζουν. Η απεικόνιση τόσων πολλών ειδών ζώων έχει χαρακτηρίσει τον

πίνακα ως μια έκδοση της κιβωτού του Νώε στα Highlands. 

Αναφέρεται ότι ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε και ζωγράφισε τον πίνακα από ένα 

πραγματικό περιστατικό μιας ξαφνικής πλημμύρας που κατέστρεψε τις κοιλάδες στους 

πρόποδες των βουνών Cairngorms και Monadhliath στις 3-4 Αυγούστου 1829.  

Ο Sir Edwin Henry Landseer (1802-1873) ήταν Άγγλος ζωγράφος και γλύπτης, πολύ 

γνωστός για τους πίνακές του με ζώα - ειδικότερα με άλογα, σκυλιά και ελάφια. Ήταν ένας 

από τους πιο δημοφιλείς ρομαντικούς ζωγράφους της Βρετανίας στο πρώτο μισό του δέκατου 

ένατου αιώνα και ο αγαπημένος ζωγράφος της βασίλισσας Βικτώριας. Είχε εξοχικό σπίτι στα

Highlands της Σκωτίας το οποίο επισκεπτόταν συχνά και ζωγράφιζε σκηνές από τη ζωή στην

περιοχή, όπως σκηνές από κυνήγι ελαφιών. Το πιο γνωστό έργο του ως γλύπτης, είναι τα 

γλυπτά λιοντάρια στη βάση της στήλης του Νέλσονα στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο 

Λονδίνο. Ήταν μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών. Μερικά από τα τελευταία του έργα 

θεωρούνται πεσιμιστικά, όπως η Πλημμύρα των Highlands. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Flood-in-the-Highlands_emuseum_Aberdeen city 

2. Edwin_Landseer_wikipedia 

3. Flood in the Highlands_smartify 

4. Flood-in-the-Highlands_Royal collection trust_UK 
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‘‘A Flood”, 1870 
‘‘Μια Πλημμύρα” 

Sir John Everett Millais (1829-1896) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι λάδι σε καμβά, διαστάσεων 99,3 x 144,9 cm και εκτίθεται στην Γκαλερί 

Manchester Art Gallery. Σε πρώτο πλάνο κυριαρχεί μια ξύλινη κούνια με ένα μωρό μέσα σε 

ένα αγροτικό τοπίο, η οποία έχει παρασυρθεί από την πλημμύρα. Πάνω στο λουλουδάτο 

κουβερτάκι του μωρού, ένα μαύρο γατάκι κοιτάζει τρομαγμένο.  

Αν και το θέμα του έργου παραπέμπει σε γνωστό θρύλο των Ολλανδών για τις 

πλημμύρες (βλ. έργα No 30 και No 31), η έμπνευση για το έργο ήταν η Μεγάλη Πλημμύρα του 

Sheffield στην Αγγλία το 1864. Το Sheffield πλημμύρισε στις 11 Μαρτίου 1864. Μια ρωγμή στο 

φράγμα Dale Dyke, η οποία είναι άγνωστο πώς δημιουργήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα το 

σπάσιμο του φράγματος. Αξίζει να τονισθεί ότι το φράγμα γέμιζε με νερό για πρώτη φορά. 

Τουλάχιστον 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 600 σπίτια υπέστησαν 

ζημιές ή καταστράφηκαν. Η αποτυχία του φράγματος οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις στην 

πρακτική της μηχανικής, θέτοντας πρότυπα για τις ιδιαιτερότητες που έπρεπε να πληρούνται 

κατά την κατασκευή τέτοιων έργων μεγάλης κλίμακας. Το φράγμα ξαναχτίστηκε το 1875. 

O Sir John Everett Millais (1829-1896) ήταν Άγγλος ζωγράφος και εικονογράφος, που 

ως παιδί θαύμα, έντεκα ετών, έγινε ο νεότερος μαθητής που μπήκε στο Σχολείο της Βασιλικής 

Ακαδημίας Τεχνών. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της αδελφότητας των Προ-Ραφαηλιτών στο 

Λονδίνο, από την οποία απομακρύνθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1850, για να αναπτύξει 

μια νέα μορφή ρεαλισμού στην τέχνη του.  
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https://manchesterartgallery.org/collections/title/?mag-object-164


Οι Προ-Ραφαηλίτες, ήταν μία ομάδα κυρίως Άγγλων ζωγράφων που ιδρύθηκε το 1848

με αίτημα την ανανέωση της ζωγραφικής μέσω της μίμησης Ιταλών ζωγράφων, 

προγενέστερων του Ραφαήλ. Σε μια εποχή ραγδαίας βιομηχανικής και αστικής επέκτασης, 

αναζήτησαν μια επιστροφή στις προβιομηχανικές αξίες της τέχνης και του σχεδιασμού με 

πιστότητα στην αναπαράσταση της φύσης και των υλικών και στην καλή κατασκευή. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Great_Sheffield_Flood_wikipedia 

2. John_Everett_Millais_wikipedia 

3. Προραφαηλίτες_Βικιπαίδεια 
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‘‘The Inundation Οf The Biesbosch Ιn 1421”, 1856 

‘‘Η Πλημμύρα Του Biesbosch Το 1421’’
Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) 

  
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λάδι σε καμβά, που ανήκει στα έργα του ρομαντισμού, καλλιτεχνικού κινήματος που

αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και επηρέασε και τις εικαστικές τέχνες. Το

συναίσθημα, η φαντασία, ο λυρισμός αντιτίθενται στη λογική και στην πεζότητα. Το χρώμα

είναι πλούσιο, το περίγραμμα αδυνατίζει, η σύνθεση γεμίζει κίνηση και ενέργεια και οι

πινελιές είναι ελεύθερες. Οι έντονες και αντιθετικές κινήσεις, οι δραματικές φωτοσκιάσεις,

είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τέχνης αυτής. 

Ένα μωρό κοιμάται γαλήνια, ενώ μια γάτα αγριεμένη κοιτάζει έντρομη τα ταραγμένα 

νερά, στα οποία η κούνια επιπλέει. Η εικόνα παραπέμπει σε γνωστό θρύλο των Ολλανδών 

για τις πλημμύρες. Ο θρύλος λέει ότι: «μετά την πλημμύρα της Αγίας Ελισάβετ το 1421 στην 

Ολλανδία, όταν η τρομερή καταιγίδα είχε υποχωρήσει, ένας χωρικός είδε από μακριά μια ξύλινη κούνια

να επιπλέει στο νερό. Καθώς πλησίαζε, είδε μια γάτα που προσπαθούσε να κρατήσει την κούνια σε

ισορροπία, πηδώντας πέρα δώθε με τέτοιο τρόπο που το νερό δεν μπορούσε να πλημμυρίσει την κούνια.

Καθώς η κούνια έφτασε τελικά αρκετά κοντά στο ανάχωμα, ένας περαστικός τη σήκωσε και είδε ότι ένα

μωρό κοιμόταν ήσυχα μέσα της, ωραίο και στεγνό. Η γάτα είχε κρατήσει την κούνια ισορροπημένη και

να επιπλέει. Αυτό το παραμύθι και ο θρύλος έχει εκδοθεί ως "The Cat and the Cradle" στα αγγλικά.» 

Η πλημμύρα στην οποία αναφέρεται ο πίνακας είναι γνωστή ως πλημμύρα της ‘‘Αγίας 

Ελισάβετ’’ και πήρε το όνομά της από τη γιορτή της Αγίας Ελισάβετ της Ουγγαρίας. Κατά τη 

διάρκεια της νύχτας της 18ης προς 19η Νοεμβρίου 1421, μια σφοδρή καταιγίδα κοντά στην 

ακτή της Βόρειας Θάλασσας προκάλεσε το σπάσιμο των αναχωμάτων σε πολλά σημεία και η 

χαμηλότερη περιοχή των πόλντερ πλημμύρισε. Η πλημμύρα προκάλεσε εκτεταμένες 
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καταστροφές στην Ολλανδία (βλ. έργο Νο 3 ‘‘Η Ημέρα Της Πλημμύρας Της Αγίας Ελισάβετ’’ 

του Master of the St. Elizabeth Panels). 

Ο Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) γεννήθηκε στην Ολλανδία και μετακόμισε 

στο Λονδίνο. Ήταν ένας από τους πιο διάσημους και ακριβοπληρωμένους καλλιτέχνες της

εποχής του. Θεωρήθηκε ως ένας από τους πιο δημοφιλείς βικτωριανούς ζωγράφους και 

έγινε  διάσημος για τις απεικονίσεις της πολυτέλειας και της παρακμής της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Η σχολαστική αρχαιολογική έρευνα του Alma-Tadema για τη ρωμαϊκή

αρχιτεκτονική, επηρέασε καθοριστικά την οπτική σκηνοθετών του Χόλυγουντ σε ταινίες

όπως Ben Hur (1926) και Cleopatra (1934). 

ΠΗΓΕΣ 

1. Lawrence_Alma-Tadema_wikipedia 

2. St._Elizabeth%27s_flood_(1421)_wikipedia 

3. Ρομαντισμός_Βικιπαίδεια 

4. Kinderdijk_wikipedia 
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‘‘Anno 1421. De Wonderbaarlijke Redding Van Een Kind 
Tijdens De Sint-Elisabethsvloed’’, c.1837-1897 

‘‘Έτος 1421. Η Θαυματουργή Διάσωση Παιδιού Κατά Τον Κατακλυσμό Της
Αγίας Ελισάβετ’’ 

Johannes Hinderikus Egenberger (1822-1897) 
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας με διαστάσεις 40 x 55 cm, είναι ιστορικής θεματολογίας και βρίσκεται στο 

Μουσείο του Άμστερνταμ. Στο έργο, που χαρακτηρίζεται από τα μουντά χρώματα μιας 

ημέρας με καταιγίδα, απεικονίζεται η θαυματουργή διάσωση ενός μωρού. Το θέμα συνδέεται 

με τον θρύλο της ‘’Πλημμύρας της Αγίας Ελισάβετ’’ (βλ. έργο Νο 30) και έχει εμπνεύσει 

καλλιτέχνες που τον έχουν απεικονίσει με διαφορετικές τεχνοτροπίες. Η “Πλημμύρα Της 

Αγίας Ελισάβετ” σημειώθηκε το βράδυ της 18ης προς 19η Νοεμβρίου του 1421 και κατατάσσεται

στην 20ή θέση των πιο θανατηφόρων πλημμυρών στην ιστορία (βλ. έργο Νο 3). 

Ο Johannes Hinderikus Egenberger (1822-1897) μεγάλωσε σε στρατιωτική οικογένεια 

στο Άρνεμ. Από το 1852, ήταν βοηθός καθηγητής στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών 

του Άμστερνταμ. Μεταξύ του 1840 και του 1852 επικεντρώθηκε στη ζωγραφική σκηνών της

ολλανδικής ιστορίας. Αργότερα, θα στραφεί σε τοπία, οικογενειακές σκηνές και πορτρέτα. 

Εκτός από τη δουλειά του στη Βασιλική Ακαδημία, έγινε φωτογράφος και το 1864 άνοιξε το 

πρώτο στούντιο φωτογραφίας στο Groningen. Σύντομα ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να 

συντηρήσει την οικογένειά του μόνο με τη φωτογραφική του δουλειά και αφού του 

επέτρεψαν να επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του στην Ακαδημία, παρέμεινε στη θέση 

αυτή μέχρι το 1895. Πέθανε στην Ουτρέχτη τον Μάιο του 1897. 

ΠΗΓΕΣ 

1. St._Elizabeth's_flood_(1421) wikipedia 
2. Ρομαντισμός_Βικιπαίδεια 
3. Kinderdijk_wikipedia 

4. Johannes_Hinderikus_Egenberger_wikipedia 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Hinderikus_Egenberger_-_Anno_1421._De_wonderbaarlijke_redding_van_een_kind_tijdens_de_Sint-Elisabethsvloed_-_SA_4894_-_Amsterdam_Museum.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_floods
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Elizabeth%27s_flood_(1421)
https://bit.ly/32ES0ig
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinderdijk
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hinderikus_Egenberger


‘‘A Flood In South Street, Worthing”, c.1877 
‘‘Μια Πλημμύρα Στη Νότια Οδό, Στο Worthing’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας είναι ελαιογραφία σε καμβά, διαστάσεων 22 x 31 cm, που φυλάσσεται στην 

Πινακοθήκη του Μουσείου Worthing. Είναι έργο αγνώστου καλλιτέχνη και αποτυπώνει μια 

πλημμύρα στο αστικό περιβάλλον του Worthing της Αγγλίας. 

Η ζωγραφική σύνθεση παρουσιάζει ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο μέσα στην 

πόλη, της οποίας οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πλωτές διαδρομές. Κυριαρχούν τα γήινα 

χρώματα στα επιβλητικά κτήρια και στα ταραγμένα νερά, ενώ στο άνω τμήμα της σύνθεσης

επικρατούν οι γκρίζες αποχρώσεις ενός βαριά συννεφιασμένου ουρανού.  

Το Worthing είναι μια παραθαλάσσια πόλη στην ακτή της Μάγχης του Δυτικού Σάσεξ, 

στη νοτιοανατολική Αγγλία. Η γεωμορφολογία της ακτογραμμής ευνοεί τη διάβρωση και τη 

μετατόπιση της ακτής, με αποτέλεσμα η θάλασσα να πλημμυρίζει την περιοχή. Οι πλημμύρες 

επηρέασαν το κέντρο της πόλης αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. 

Σημαντική είναι η πλημμύρα που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά του 1877, όταν το νερό 

πλημμύρισε την πόλη, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Maritime_history_of_Worthing_wikipedia 

2. Worthing_wikipedia 

3. Check for flooding_Worthing_gov.uk 

32 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

299

https://artuk.org/discover/artworks/a-flood-in-south-street-worthing-70246
https://en.wikipedia.org/wiki/Maritime_history_of_Worthing
https://en.wikipedia.org/wiki/Worthing
https://check-for-flooding.service.gov.uk/location?location=worthing


‘‘February Fill Dyke’’, c.1881 
‘‘Φεβρουάριο Γεμίζουν Τα Αναχώματα Νερά’’

Benjamin Williams Leader (1831-1923) 
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ελαιογραφία διαστάσεων 121,9 x 183 cm βρίσκεται στο Birmingham Museum and Art

Gallery  και απεικονίζει αγροτικό τοπίο μετά από βροχή. Ο κριτικός τέχνης Lewis  Lusk 

αναφέρει ότι αυτός ο πίνακας μαζί με τον πίνακα ‘‘In the Evening It Shall Be Light’’ ήταν αυτοί 

που οδήγησαν στην εκλογή του Benjamin Williams Leader στη Royal Academy of Arts. 

Στην αρχή o καλλιτέχνης έδωσε στο έργο του τον τίτλο "Ένα βράδυ του Νοεμβρίου μετά 

τη βροχή", αλλά το έργο έγινε γνωστό με τον τίτλο “February fill dyke”, επειδή θύμιζε το παλιό

ρητό: “February fill dyke, be black or be it white; Be it white, 'tis better to like” δηλ. “Ο Φεβρουάριος

γεμίζει τα αναχώματα με μαύρο ή λευκό, αλλά είναι προτιμότερο αν είναι λευκό”. Σημειώνουμε ότι το

“μαύρο” αναφέρεται στη βροχή και το “λευκό” στο χιόνι. Ο Φεβρουάριος παραδοσιακά στο

Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένας μήνας με έντονες βροχές και χιόνια. Για την αγγλική κοινωνία

όμως το χιόνι είναι πιο ευπρόσδεκτο, όπως αναφέρεται  στο σχετικό δημοσίευμα  της

εφημερίδας  Guardian. 

Ο Benjamin Williams Leader (1831-1923) γεννήθηκε στο Worcester και ονομαζόταν

Benjamin Leader Williams. Το 1857 άλλαξε το όνομά του σε Benjamin Williams Leader για

να ξεχωρίσει από τους πολλούς άλλους ζωγράφους με το επώνυμο Williams. Οι πίνακες του

Leader εκτίθενται στο Μουσείο Victoria and Albert και στην Γκαλερί Tate στο Λονδίνο. Ο

Leader είναι διάσημος για τους πλημμυρισμένους δρόμους του και τα βροχερά βικτωριανά

τοπία που επικρατούν στη θεματολογία των έργων του.  

ΠΗΓΕΣ 

1. Benjamin Williams Leader_wikipedia 

2. February fill dyke_victorianweb_leader/paintings 

3. Memorable-floods-and-frosts_worcester people and places
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https://tinyurl.com/2hzepx72
https://artsandculture.google.com/partner/birmingham-museums-and-art-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/birmingham-museums-and-art-gallery
https://artuk.org/discover/artworks/at-evening-time-it-shall-be-light-205393
https://www.theguardian.com/news/2012/jan/29/weatherwatch-snow-rain-february#:~:text=And%20after%20a%20largely%20mild,'tis%20better%20to%20like.%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_and_Albert_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Tate_Gallery
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Williams_Leader
https://victorianweb.org/painting/leader/paintings/13.html
https://www.worcesterpeopleandplaces.org.uk/news/39/146/Memorable-floods-and-frosts.html


‘‘Flood In The Hawkesbury-Nepean Valley’’, 1867 
‘‘Πλημμύρα Στην κοιλάδα Hawkesbury-Nepean’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το χαρακτικό, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘‘Sydney News’’ στις 16 Ιουλίου 1867 και 

αφηγείται την αληθινή ιστορία δύο οικογενειών που προσπαθούν να διασωθούν από την 

καταστροφική πλημμύρα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Windsor στην Αυστραλία. 

Στη λεζάντα του αναγράφεται: “Χαρακτικό της πλημμύρας του 1867 στην κοιλάδα Hawkesbury-

Nepean, που απεικονίζει την οικογένεια Eather (εικονογράφηση Sunday News 16 Ιουλίου 1867)’’. 

Παρατηρούμε ότι ενώ η καταιγίδα μαίνεται, 12 άτομα αναζητούν καταφύγιο στην οροφή 

της κατοικίας τους που την έχουν παρασύρει τα νερά. Σύμφωνα με την ιστορία, πρόκειται 

για τα μέλη των οικογενειών δύο αδελφών της οικογένειας Eather. Σε πρώτο πλάνο 

απεικονίζεται μάλλον η μητέρα, να κάνει μια ύστατη προσπάθεια να διασώσει το παιδί της 

πριν την καταπιούν τα κύματα, δίνοντάς το σε άλλο άτομο που βρίσκεται στη στέγη. 

Η μεγάλη πλημμύρα που συνέβη στις 21 Ιουνίου του 1867 παραμένει μια από τις 

σημαντικότερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της πόλης του 

Windsor (περισσότερες πληροφορίες για το Windsor μπορείτε να δείτε στο έργο Νο 34). Αιτία 

της πλημμύρας ήταν η υπερχείλιση των ποταμών Nepean και Hawkesbury, δυο ποταμών 

της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, που σχεδόν περικυκλώνουν τη μητροπολιτική 

περιοχή του Σύδνεϋ. Στην πλημμύρα 20 άτομα πνίγηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των 12 

μελών της οικογένειας Eather που εικονίζονται στο χαρακτικό. Η πόλη του Windsor 

βυθίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου και τα νερά της πλημμύρας έφτασαν τα 20 μέτρα ύψος. 

Η πλημμύρα αυτή, λόγω της έκτασης και του μεγέθους της, περιγράφεται ως 

δημιουργία μιας εσωτερικής θάλασσας μέσα στην κοιλάδα. Επιπλέον, εάν συνέβαινε σήμερα 

μια πλημμύρα παρόμοια με την πλημμύρα του 1867 στην περιοχή, εκτιμάται ότι περίπου 
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https://www.ses.nsw.gov.au/media/3425/1867-flood-in-the-hawkesbury-nepean-valley_eather-family-illustrated-sydney-news-july-16-1867-_caption.png
https://www.ses.nsw.gov.au/media/3425/1867-flood-in-the-hawkesbury-nepean-valley_eather-family-illustrated-sydney-news-july-16-1867-_caption.png


90.000 άνθρωποι θα χρειαζόταν να απομακρυνθούν από την κατοικία τους, θα 

επηρεάζονταν 12.000 σπίτια και το κόστος των ζημιών θα ήταν περίπου 5 δισεκατομμύρια 

δολάρια (εκτιμήσεις της 21ης Ιουνίου 2017). 

Στη δεκαετία του 1950, η κατασκευή του φράγματος Warragamba του κύριου 

παραπόταμου του Nepean, ανέκοψε τη ροή του μεγάλου όγκου των υδάτων του, τα οποία 

εκτράπηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης μητροπολιτικής περιοχής 

του Σύδνεϋ. Έτσι η παροχή του ποταμού μειώθηκε σημαντικά και πολλοί πίστεψαν ότι το 

φράγμα Warragamba θα απέτρεπε τις πλημμύρες στην κοιλάδα. Ωστόσο, μετά την 

κατασκευή του φράγματος, η κοιλάδα βίωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμύρα της, όταν το 

Νοέμβριο του 1961 ο ποταμός υπερχείλισε και τα νερά της πλημμύρας έφτασαν περίπου τα 

14,5 μέτρα στο Windsor. 

Ακόμα και σήμερα ο κίνδυνος πλημμύρας της κοιλάδας είναι υψηλός.  Οι επιστήμονες

διατυπώνουν τη θέση ‘‘Όχι αν, αλλά πότε - το Σύδνεϋ θα πρέπει να περιμένει περισσότερες 

καταστροφικές πλημμύρες’’ και μάλιστα αναμένουν ότι ‘‘η χρονική απόσταση μεταξύ δύο σοβαρών 

πλημμυρικών φαινομένων θα γίνει μικρότερη στις επόμενες δεκαετίες’’. Η κυβέρνηση υλοποιεί 

ειδικό πρόγραμμα για τις πλημμύρες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, το οποίο 

περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: την πρόληψη, την προετοιμασία, την απόκριση και την 

αποκατάσταση. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Nepean_River_wikipedia 

2. Hawkesbury_Nepean Valley_Gallery_ASP.NET Application  

3. Sydney_ flood disasters_The University of Sydney 

4. hawkesbury-nepean-flood-risk-management-strategy_gov.au 

5. Reflecting-on-the-record-1867-Hawkesbury-Nepean-flood_gov.au_2017 

6. Eather-family_the-great-hawkesbury-flood-of-1867_net.au/2017-06-22/ 

7. Weather-elderly-flood-veterans-experts-predict-wet-cycle_abc.net.au/2021-03-28/ 
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https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/04/15/sydney-floods-not-if-but-when-sydney-can-expect-more-disasters-hawkesbury-nepean.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepean_River
https://www.ses.nsw.gov.au/for-schools/secondary/water-in-the-world/gallery/
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/04/15/sydney-floods-not-if-but-when-sydney-can-expect-more-disasters-hawkesbury-nepean.html
https://www.infrastructure.nsw.gov.au/expert-advice/hawkesbury-nepean-flood-risk-management-strategy/
https://www.ses.nsw.gov.au/news/all-news/2017/reflecting-on-the-record-1867-hawkesbury-nepean-flood/
https://www.abc.net.au/news/2017-06-22/eather-family-remember-the-great-hawkesbury-flood-of-1867/8641634
https://www.abc.net.au/news/2021-03-28/nsw-weather-elderly-flood-veterans-experts-predict-wet-cycle/100026120


‘‘Flood In The Hawkesbury-Nepean Valley’’, 1867 

‘‘Πλημμύρα Στην κοιλάδα Hawkesbury-Nepean’’ 
Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το χαρακτικό είναι ένα από τα λίγα έργα της συλλογής μας στο οποίο συγχρόνως με 

την πλημμύρα, απεικονίζεται και η καταιγίδα που την προκάλεσε και συνεχίζει να την 

γιγαντώνει. Στη λεζάντα του αναγράφεται “Χαρακτικό της πλημμύρας του 1867 στην κοιλάδα 

Hawkesbury-Nepean, που απεικονίζει το Windsor όπως πέφτει η νύχτα”. Το χαρακτικό βρίσκεται

στη Βιβλιοθήκη της Πολιτείας της Βικτώρια στη Μελβούρνη. 

Ο σκούρος ουρανός, με ένα μόνο φωτεινό παράθυρο, μας υποδεικνύει τη δύναμη του 

φυσικού φαινομένου. Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου κυριαρχεί ο πλημμυρισμένος 

ποταμός που μοιάζει με θάλασσα. Σε πρώτο πλάνο, βλέπουμε σπασμένα δένδρα και πολλά 

άλλα αντικείμενα να επιπλέουν μαζί με ζώα που προσπαθούν να σωθούν κολυμπώντας. 

Διακρίνονται στέγες μισοβυθισμένων σπιτιών με ανθρώπους να αναζητούν βοήθεια, ενώ στο 

βάθος, εκτείνεται το Windsor της Νέας Νότιας Ουαλλίας. Βάρκες με ανθρώπους που 

απομακρύνονται προς ασφαλέστερο προορισμό πλέουν στα ταραγμένα νερά του ποταμού. 

Η μεγάλη πλημμύρα του 1867, στην οποία αναφέρεται το έργο, είναι μια από τις 

σημαντικότερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες 

γι’ αυτήν μπορείτε να δείτε στον Οδηγό στο έργο Νο 34. Η πλημμύρα ήταν τόσο μεγάλη, που 

η πόλη του Windsor βυθίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου και τα νερά έφτασαν τα 20 μέτρα ύψος. 

Το Windsor είναι μια ιστορική πόλη που την αγκαλιάζει ο ποταμός Hawkesbury.

Βρίσκεται 46 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του μητροπολιτικού Σύδνεϋ, στις παρυφές της αστικής

εξάπλωσης. 
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https://www.ses.nsw.gov.au/media/3320/1867-flood-in-the-hawkesbury-nepean-valley_windsor-at-nightfall-state-library-of-victoria-_caption.png


Η εγγύτητα του Windsor με τον ποταμό Hawkesbury, έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες

καταστροφικές πλημμύρες. Στην πόλη βρίσκονται πολλά από τα παλαιότερα σωζόμενα

ευρωπαϊκά κτίρια στην Αυστραλία. Μεταξύ αυτών και το Macquarie Arms Hotel, ένα

διατηρητέο ξενοδοχείο σήμερα, γνωστό ως Royal Hotel, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ένα πέταλο στον εξωτερικό τοίχο του,

σηματοδοτεί το επίπεδο στο οποίο κορυφώθηκε η πλημμύρα το 1867.  

ΠΗΓΕΣ 

1. Nepean_River_wikipedia 

2. Hawkesbury_Nepean Valley_Gallery_ASP.NET Application  

3. Not if but when – Sydney can expect more flood disasters - The University of Sydney 

4. Hawkesbury-Nepean flood-risk management strategy_gov.au 

5. Reflecting-on-the-record-1867-Hawkesbury-Nepean-flood_gov.au_2017 

6. Eather-family_the-great-hawkesbury-flood-of-1867_net.au/2017-06-22/ 

7. Weather-elderly-flood-veterans-experts-predict-wet-cycle_abc.net.au/2021-03-28/ 

8. Windsor, New South Wales_wikipedia 

9. Hawkesbury_Nepean Valley_Gallery_ASP.NET Application 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Nepean_River
https://www.ses.nsw.gov.au/for-schools/secondary/water-in-the-world/gallery/
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/04/15/sydney-floods-not-if-but-when-sydney-can-expect-more-disasters-hawkesbury-nepean.html
https://www.infrastructure.nsw.gov.au/expert-advice/hawkesbury-nepean-flood-risk-management-strategy/
https://www.ses.nsw.gov.au/news/all-news/2017/reflecting-on-the-record-1867-hawkesbury-nepean-flood/
https://www.abc.net.au/news/2017-06-22/eather-family-remember-the-great-hawkesbury-flood-of-1867/8641634
https://www.abc.net.au/news/2021-03-28/nsw-weather-elderly-flood-veterans-experts-predict-wet-cycle/100026120
https://en.wikipedia.org/wiki/Windsor,_New_South_Wales
https://www.ses.nsw.gov.au/for-schools/secondary/water-in-the-world/gallery/


‘‘The Flood At Port-Marly’’, 1876 
‘‘Η Πλημμύρα Στο Port-Marly’’

Alfred Sisley (1839-1899) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας, έργο του Alfred Sisley, είναι ελαιογραφία σε καμβά, διαστάσεων 50 x 61 cm 

και εκτίθεται στο Museo Nacional Thyssen-Bornemisza στη Μαδρίτη. Είναι μια τοπιογραφία 

του ιμπρεσιονιστικού καλλιτεχνικού κινήματος, που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα. Κύρια χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονισμού είναι τα ζωντανά χρώματα, οι 

συνθέσεις σε εξωτερικούς χώρους και η έμφαση στην αναπαράσταση του φωτός. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να τα παρατηρήσουμε σ’ αυτόν τον πίνακα, στον 

οποίο κυριαρχούν οι γαλάζιες αποχρώσεις, δεσπόζει ο γεμάτος σύννεφα ουρανός και το φως 

είναι έντονο. Το έργο παρουσιάζει την οδό που ονομάζεται ‘‘Rue de Paris’’ στο Port-Marly,

με μια πλημμυρισμένη διπλή δεντροστοιχία στα δεξιά, δίπλα στον Σηκουάνα. Το νερό που 

ανεβαίνει, αρχίζει να πλημμυρίζει το πεζοδρόμιο και τον δρόμο. Ο πίνακας αναφέρεται στην 

πλημμύρα του Σηκουάνα το 1876 στην πόλη Port-Marly που βρίσκεται 20 χλμ. από το Παρίσι 

στην περιοχή Île-de-France. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ζωγράφος, έχοντας μετακομίσει στο Port-Marly την άνοιξη 

του 1875, ήταν μάρτυρας της μεγάλης πλημμύρας του 1876 που τον ενέπνευσε να 

δημιουργήσει επτά πίνακες για την πλημμύρα του Port-Marly και να αποτυπώσει τα 

διαφορετικά στάδια της πλημμύρας. Από τους πίνακες αυτούς στην Ψηφιακή μας Έκθεση 

παρουσιάζονται τρεις συνολικά (βλέπε έργα Νο 36 και Νο 37). Ο Sisley αγαπούσε την 

πλημμύρα ως θέμα για τους πίνακές του και το 1876 είχε ήδη ζωγραφίσει τις πλημμύρες  στο 

Hampton Court της Αγγλίας και το 1872 στο Port-Marly. 
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https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/sisley-alfred/flood-port-marly
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France


Το 1876, όταν ο Sisley ζωγράφισε με τα πινέλα του την πλημμύρα στο Port-Marly, ο

Σηκουάνας ήταν πλημμυρισμένος για ακόμη μια φορά και η πόλη ήταν κάτω από το νερό.

Η περιοχή Île-de-France είναι το σημείο συνάντησης των μεγάλων ποταμών Σηκουάνα, 

Μάρνη (Marne),  Oise  και Yonne  που αποστραγγίζουν μια μεγάλη λεκάνη απορροής. 

Η  απειλή πλημμύρας από υπερχείλιση των ποταμών είναι ο κύριος φυσικός κίνδυνος 

που διατρέχει η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού ακόμη και σήμερα. Οι πλημμύρες διαχρονικά 

έχουν πλήξει την περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεγάλες πλημμύρες του 1658, του 1740, 

του 1799, του 1802 και του 1910,  κατά την οποία το ύψος των νερών της πλημμύρας 

κυμάνθηκε από 7,62 έως 8,96 m. Μέχρι και σήμερα σημειώνονται μεγάλες πλημμύρες στο 

Παρίσι, όπως αυτή του 2016 και του 2021 που απείλησαν ακόμη και το Μουσείο του Λούβρου. 

Ο Alfred Sisley (1839-1899) γεννήθηκε στο Παρίσι από Άγγλους γονείς. Στα 22 του 

ξεκίνησε τις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι. Το 1874, πήρε μέρος στην 

πρώτη έκθεση ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Ο Σίσλεϋ ήταν ένας καθαρός τοπιογράφος. 

Ζωγράφιζε τοπία στήνοντας το καβαλέτο του στη φύση και όχι στο εργαστήριό του, 

προκειμένου να αποτυπώσει ρεαλιστικά τις εναλλαγές του ηλιακού φωτός. Αυτή η 

προσέγγιση, καινοτόμος εκείνη την εποχή, είχε ως αποτέλεσμα πίνακες ζωγραφικής 

πιο πολύχρωμους από ό,τι είχε συνηθίσει να βλέπει το κοινό. 

Το έργο του επικαλείται έντονα την ατμόσφαιρα και οι ουρανοί του είναι πάντα

εντυπωσιακοί. Επικεντρώθηκε στο τοπίο με μεγαλύτερη συνέπεια από οποιονδήποτε άλλο

ιμπρεσιονιστή ζωγράφο. Αυτός και ο Μονέ θεωρούνται οι κύριοι εκπρόσωποι του 

ιμπρεσιονισμού. Δημιούργησε περίπου 900 ελαιογραφίες, 100 παστέλ και πολλά σχέδια. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Les crues historiques de la Seine_Paris_article_pdf 

2. Le Port-Marly_wikipedia 
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‘‘Boat In The Flood At Port-Marly, 1876 
‘‘Βάρκα Στην Πλημμύρα Στο Port-Marly’’ 

Alfred Sisley (1839-1899) 
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αυτό είναι μια ακόμα τοπιογραφία με θέμα την πλημμύρα του Σηκουάνα στο 

Port-Marly το 1876, του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Alfred Sisley που αποτύπωσε σε αρκετά 

έργα του τις πλημμύρες της περιοχής. Αν και αρκετοί ζωγράφοι όπως ο Claude Monet, είχαν 

ήδη αναπαραστήσει τις πλημμύρες του ποταμού Σηκουάνα, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο 

Sisley ήταν ο πρώτος που απεικόνισε αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο να επηρεάζει 

κατοικημένα μέρη κοντά στον ποταμό.  

Ο πίνακας είναι ελαιογραφία με διαστάσεις 50 x 61 cm και βρίσκεται στο Μουσείο Ορσέ 

(Musée d’Orsay) στο Παρίσι. Σ’ αυτόν τον πίνακα, ο ζωγράφος τοποθετεί ένα σπίτι στη μια 

γωνία του έργου, αφήνοντας έναν πολύ μεγάλο χώρο για τον ουρανό και το νερό, γεγονός 

που του επιτρέπει να παίξει με τις ανακλάσεις του φωτός στο νερό. Το κτήριο του σπιτιού 

καθρεφτίζεται στα νερά και τα γήινα χρώματά του βρίσκονται σε αρμονία με τα φωτεινά 

χρώματα του ουρανού. Η όψη του ουρανού είναι ελπιδοφόρα, με μεγάλα γαλάζια 

διαστήματα να εμφανίζονται ανάμεσα στα σύννεφα. 

Η σταθερότητα του οικήματος έρχεται σε αντίθεση με τις φευγαλέες κινήσεις του νερού. 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το ίδιο κτήριο απεικονίζεται, από άλλη οπτική γωνία, στο έργο του 

‘‘L’ inondation à Port-Marly’’, 1876 (βλ. το έργο Νο 38 στην Ψηφιακή μας Έκθεση). Μια βάρκα 

στο προσκήνιο και άλλες στο βάθος κάτω από τις δεντροστοιχίες, με ανθρώπινες φιγούρες 

πλέουν στο πλημμυρισμένο τοπίο και συμπληρώνουν τη ζωγραφική σύνθεση. 

Στοιχεία για την πλημμύρα και για τον ζωγράφο δίνονται στο έργο Νο 36 του Οδηγού. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Boat in the flood at Port Marly_enartsand culture.google 
2. La barque pendant l inondation_Port-Marly_musee-orsay 
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‘‘L’ Ιnondation à Port-Marly’’, 1876 
‘‘Η Πλημμύρα Στο Port-Marly’’

Alfred Sisley (1839-1899) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ένα έργο του ζωγράφου Alfred Sisley με τίτλο “L’ inondation à Port-Marly”,  υπάρχει σε 

δυο αναπαραγωγές από τον ίδιο καλλιτέχνη και κάθε μια φυλάσσεται σε διαφορετικά 

μουσεία. Ο πίνακας (α) έχει διαστάσεις 60 x 81 cm και βρίσκεται στο Μουσείο Ορσέ (Musée

d’Orsay), ενώ ο πίνακας (β) με διαστάσεις 60 x 80 cm βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών 

της Ρουέν.  Και τα δυο έργα είναι ελαιογραφίες σε καμβά και αποτυπώνουν σκηνή 

πλημμυρισμένου τοπίου στο Port-Marly από την πλημμύρα του 1876. Τα έργα είναι τμήμα 

της σειράς των 7 έργων, που ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε με θέμα την πλημμύρα του Port- 

Marly, τρία από τα οποία φιλοξενούνται στην Ψηφιακή μας Έκθεση. Μπορείτε να δείτε τα 

άλλα δυο έργα στο Νο 36 και Νο 37 της Έκθεσης. 

(α) 
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(β) 
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Οι δυο αναπαραγωγές του έργου, αν και έχουν κάποιες διαφορές τις οποίες σας 

προκαλούμε να εντοπίσετε, επικεντρώνονται στον γκρίζο συννεφιασμένο ουρανό και στον 

απέραντο καθρέφτη του νερού που τείνει να εισχωρήσει παντού. Ο καλλιτέχνης έχει 

αιχμαλωτίσει τις κινούμενες αντανακλάσεις στη μεγάλη έκταση του νερού.  

Στο πλημμυρισμένο τοπίο διακρίνονται φανοστάτες, κολώνες και συστάδες δέντρων 

να αναδύονται από τα νερά και βάρκες με λίγους επιβαίνοντες ανθρώπους. Στο αριστερό 

τμήμα της ζωγραφικής σύνθεσης στέκει γερά ένα κτήριο και στην πρόσοψή του διακρίνουμε 

να αναγράφεται ‘‘A S Nicolas’’. Πρόκειται, σύμφωνα με τους μελετητές, για κτήριο που 

στέγαζε ένα κατάστημα κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών και σήμερα στεγάζεται εκεί 

το καφέ Le Brazza. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε αντίθεση με τα περισσότερα ζωγραφικά έργα που 

απεικονίζουν με τραγικό τρόπο τις φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες, ο Sisley δεν 

έχει προσθέσει στους πίνακές του κανένα τραγικό ή καταστροφικό στοιχείο. Αντί για 

ταραγμένα και θολά νερά, πεσμένα δέντρα και γκρεμισμένα κτίρια, ο ζωγράφος αποτυπώνει 

ήρεμα νερά, και ανθρώπους χωρίς αγωνιώδεις κινήσεις και τρόμο. Μας μεταφέρει την 

εντύπωση μιας συνηθισμένης ημέρας και μας δημιουργεί, με τα χρώματα και τη ζωγραφική 

του σύνθεση, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Στοιχεία για την πλημμύρα και για τον ζωγράφο δίνονται σ΄ αυτόν τον Οδηγό της 

Έκθεσης, στο έργο Νο 36. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Por-Marley arviz_Alfred-Sisley_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

2. l inondation a Port-Marly_musee-orsay 

3. L inondation a Port-Marly_musee des beaux-arts 

4. Inondation a Port-Marly_wikipedia 

5. Alfred Sisley_wikipedia 

6. Προσομοίωση της ανόδου των νερών του Σηκουάνα στο Παρίσι_Πλημμύρα 1910 
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‘‘ Ox Cart Crossing A Flooded Plain ‘‘, 1897 
‘‘Βοϊδάμαξα Που Διασχίζει Μια Πλημμυρισμένη Πεδιάδα‘‘ 

Ivan Aivazovsky (1817-1900) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας ζωγραφικής με την τεχνική της ελαιογραφίας σε καμβά είναι δημιουργία 

του Ρώσου, Αρμενικής καταγωγής ζωγράφου Ivan Aivazovsky. Έργο του καλλιτεχνικού 

ρεύματος του ρομαντισμού, παρουσιάζει σκηνή πλημμυρισμένου αγροτικού τοπίου. Ο 

συννεφιασμένος ουρανός και ένα μεγάλο δέντρο κυριαρχούν στη ζωγραφική σύνθεση. Μια 

βοϊδάμαξα και ένα κοπάδι προβάτων συμπληρώνουν την εικόνα του αγροτικού τοπίου. Ο 

αφρός του νερού στην πλημμυρισμένη πεδιάδα και η εμφανής κίνηση των κλαδιών του 

δέντρου, μας μαρτυρούν την ένταση του ανέμου και η σύνθεση γεμίζει κίνηση και ενέργεια. 

Ο πίνακας έχει διαστάσεις 60,5 × 105,5 cm και το πρωτότυπο ανήκει σε ιδιωτική συλλογή. 

Ο Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900) ήταν Ρώσος ζωγράφος του 

Ρομαντισμού και θεωρείται από πολλούς ως ο μεγαλύτερος θαλασσογράφος όλων των 

εποχών. Μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια στη Feodosia της Κριμαίας της Ρωσικής

Αυτοκρατορίας. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης και

αποφοίτησε με το Χρυσό Μετάλλιο. 

Ταξίδεψε σ’ όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Αμερική από το

1840 έως το 1844. Με την επιστροφή του στη Ρωσία το 1844, διορίστηκε ως ο κύριος ζωγράφος

του ρωσικού ναυτικού. Το έργο του αριθμεί περίπου 6.000 πίνακες και περισσότεροι από τους 

μισούς απεικονίζουν ναυτικά θέματα με ήρεμα ή ταραγμένα θαλασσινά τοπία. 

Χαρακτηριστικά, ο τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος Α' αναφερόμενος στο έργο του είπε: ‘‘εγώ 

είμαι ο τσάρος της γης και ο Αϊβαζόφσκι ο τσάρος της θάλασσας’’.  
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Άρχισε από νωρίς να γίνεται γνωστός για το μεγάλο ταλέντο του στη ζωγραφική και 

γι’ αυτόν έγραψαν οι σημαντικότερες προσωπικότητες του ρωσικού πολιτισμού του 19ου 

αιώνα όπως ο Φιοντόρ Ντοστογέφκι και ο Άντον Τσέχωφ. Η άποψη μάλιστα που διατύπωσε 

ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Άντον Τσέχωφ για την εξαιρετική ποιότητα του έργου του 

ζωγράφου, ‘‘άξιο του πινέλου του Aivazovsky’’, έγινε δημοφιλής ρήση στη Ρωσία η οποία 

χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για να περιγράψει κάτι ‘‘ανείπωτα ωραίο". 

Στους πίνακές του ζωντάνεψε τις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς του κόσμου, 

αγροτικά τοπία της Ρωσίας, αλλά και την Ευρωπαϊκή ιστορία της εποχής του, όπως 

ναυμαχίες από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την Ελληνική επανάσταση. Όπως έλεγε ο ίδιος, 

‘‘τα συναισθήματα που με εμπνέουν όταν ζωγραφίζω είναι η γοητεία μιας φεγγαρόλουστης νύχτας, η 

ευδαιμονία ενός καθαρού ηλιοβασιλέματος, η φρίκη μιας καταιγίδας ή ενός τυφώνα’’. 

Ο Aivazovsky ήταν μέλος των Ακαδημιών της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της

Στουτγάρδης και του Άμστερνταμ. Κέρδισε μια σημαντική περιουσία, την οποία ξόδεψε για

φιλανθρωπικούς σκοπούς και χρησιμοποίησε επίσης για την ίδρυση της πρώτης Σχολής

Τεχνών το 1865 και της Πινακοθήκης το 1889, στη γενέτειρά του, την Feodosia της Κριμαίας. 

Οι πολυάριθμοι πίνακές του με θέμα τα θαλασσινά τοπία κέρδισαν τον θαυμασμό και

έγιναν περιζήτητοι μεταξύ των φιλότεχνων εκείνης της εποχής, όπως των Ρώσων Τσάρων, 

των Οθωμανών Σουλτάνων και των ευγενών πολλών χωρών. Σήμερα οι περισσότεροι από 

αυτούς τους πίνακες φυλάσσονται σε μουσεία της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Αρμενίας, 

καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Στον μαρμάρινο τάφο του αναγράφονται τα λόγια του 

Αρμένιου ιστορικού Μοβσές Χορενάτσι: ‘‘Γεννημένος ως θνητός, άφησε πίσω του μια αθάνατη 

μνήμη’’. 

ΠΗΓΕΣ 
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"High Water On The Mississippi”, 1868 
‘’Πλημμυρίδα Στον Μισισιπή’’ 

Frances Flora Bond Palmer (1812-1876) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λιθογραφία και ακουαρέλα σε κρεμ υφαντό χαρτί, διαστάσεων 46 x 71.3 cm.

Απεικονίζονται πλημμυρισμένα σπίτια και άνθρωποι ανεβασμένοι στις στέγες των σπιτιών

τους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη φυσική καταστροφή. Στο βάθος διακρίνεται

ένα ατμόπλοιο, χαρακτηριστικό στοιχείο του Μισισιπή εκείνη την εποχή. Σε πρώτο πλάνο

μισοβυθισμένα δέντρα και μια οικογένεια νέγρων, στην οροφή μιας κατοικίας, προσπαθεί

να προστατευτεί και να σώσει ό,τι μπορεί. 

Το έργο, δημιουργία της Frances Flora Bond Palmer, εκδόθηκε το 1868 από τους Currier

& Ives και επανεκδόθηκε σε ασπρόμαυρο από τον Hershel Brickell. Επιπλέον το έργο

ανατυπώθηκε στους The New York Times, την 1η Μαΐου του 1927, όταν μια μεγάλη πλημμύρα 

κατέστρεψε την περιοχή (βλ. έργο Νο 56). 

Η έγχρωμη λιθογραφία περιλαμβάνεται στις συλλογές των Harvard Art Museums, όπου

υπάρχει και λιθογραφία του Μισισιπή που απεικονίζει την ίδια περιοχή πριν την πλημμύρα. 

Ο Μισισιπής, ο μεγαλύτερος ποταμός της Βόρειας Αμερικής με μήκος 5.969 χλμ. είναι 

πλωτός σχεδόν μέχρι τις πηγές του και είναι σημαντική κυκλοφοριακή αρτηρία. Το όνομά 

του, που σημαίνει ‘‘μεγάλος ποταμός’’ κατά τη γλώσσα Οτζίμπουε και "ο πατέρας των νερών" 

κατά τη γλώσσα των Ινδιάνων, μαρτυρά το μεγαλείο και τη δύναμή του.  

Ο Μισισιπής είναι άγριος ποταμός, που ποτέ δεν κατάφεραν να δαμάσουν οι άνθρωποι. 

Οι  πλημμύρες  του  σκεπάζουν  πάντα  μεγάλες  εκτάσεις  και  τα  διάφορα  έργα,  που  έχουν

σκοπό να τον τιθασεύσουν, αποτυγχάνουν πάντα. Η πλημμύρα στην οποία αναφέρεται η
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https://harvardartmuseums.org/art/175352
https://en.wikipedia.org/wiki/Wove_paper
https://harvardartmuseums.org/collections/object/175279?position=2


λιθογραφία σημειώθηκε στις 13 Μαρτίου του 1868 και ήταν μια από τις καταστροφικές 

πλημμύρες του Μισισιπή που αποδίδεται σε έντονη βροχή και στο ανοιξιάτικο λιώσιμο των 

πάγων. 

Η Frances Flora Bond Palmer (1812-1876) ήταν Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα που

γεννήθηκε στην Αγγλία, μια από τις πιο ευέλικτες και παραγωγικές λιθογράφους της εποχής

της. Δημιούργησε περίπου διακόσιες λιθογραφίες και είναι ευρέως γνωστή για τις τεχνικές 

της ικανότητες. Μεταξύ των αγαπημένων θεμάτων της ήταν σκηνές από τη ζωή στα 

αγροκτήματα, διάσημα αμερικανικά πλοία, αρχιτεκτονική, κυνηγοί και τοπία. Έργα της 

τιμήθηκαν με έπαινο για τα τεχνικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

ΠΗΓΕΣ 

1. High water in the Mississippi_met museum_1868 

2. Λιθογραφία_Βικιπαίδεια 

3. Μισισιπής_Βικιπαίδεια 

4. Frances Flora Bond Palmer_wikipedia 

5. Τhe Μississippi ice jam of 1868_Davenport library_2008/04/07/ 

6. A devastating Mississippi river flood that uprooted americas faith in progress_1927 

7. The flood year 1927_Susan Scott Parrish 

8. The flood year 1927_books.google_flood_Mississippi_1868 

9. metmuseum_Frances-Flora Bond-Palmer_Artworks   

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

313

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/838860
https://tinyurl.com/yjc577ba
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‘‘A Flood Οn Java’’, c.1865-1876 
‘‘Μια Πλημμύρα Στην Ιάβα’’

Raden Saleh (1811-1880) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έγχρωμη λιθογραφία, διαστάσεων 32 x 44 cm, στην οποία απεικονίζεται ένα πλήθος 

ανθρώπων που προσπαθούν να σωθούν από τα νερά μιας πλημμύρας. Μελετητές του έργου 

αναφέρουν ότι πρόκειται για πλημμυρισμένο ποτάμι στην επαρχία Jawa Tengah της 

κεντρικής Ιάβας. Η λιθογραφία είναι έργο του Raden Saleh του πρώτου σύγχρονου

καλλιτέχνη από τις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες. Το έργο προέρχεται από τις συλλογές του

KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies στο Leiden. 

Η Ιάβα είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά της Ινδονησίας, του νησιωτικού κράτους της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, που απαρτίζεται από 17.508 νησιά. Τα νησιά είναι διασκορπισμένα 

βόρεια και νότια του Ισημερινού και μόνο τα 6.000 είναι κατοικημένα. Άλλα μεγάλα νησιά 

είναι η Σουμάτρα και η Νέα Γουινέα. Το κλίμα της Ινδονησίας είναι τροπικό με δύο εποχές: την 

υγρή εποχή των βροχών (Νοέμβριος-Μάρτιος) και την ξηρή εποχή (Ιούνιος-Οκτώβριος). Οι

πλημμύρες είναι συνηθισμένες κατά την περίοδο των βροχών, διαχρονικά, με σημαντικές

καταστροφές. Μια από τις πρόσφατες πλημμύρες του 2009 βύθισε περισσότερα από πέντε

χιλιάδες σπίτια, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να τα εγκαταλείψουν.  

Ο Raden Saleh (1811-1880) γεννήθηκε σε μια οικογένεια ευγενών της Ιάβας και 

σπούδασε αρχικά στη δυτική Ιάβα κοντά σε έναν Βέλγο καλλιτέχνη συνεχίζοντας τις σπουδές 

του στην Ολλανδία. Μετά από 20 χρόνια στην Ευρώπη επέστρεψε στη γενέτειρά του. 

Ζωγράφισε τοπία, ντόπιους αριστοκράτες και αποτύπωσε αντιλήψεις για την ιστορία της 

Ιάβας. Οι πίνακές του αντικατοπτρίζουν τον ρομαντισμό, δημοφιλές καλλιτεχνικό κίνημα 

στη Δυτική Ευρώπη εκείνη την εποχή, με την επιρροή της ινδονησιακής κουλτούρας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. A flood on Java_Library of Congress 

2. A Flood on Java_Raden Saleh_useum.org   
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https://earthobservatory.nasa.gov/images/37304/floods-in-east-java-indonesia
https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_02905/
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‘‘A Budai Fő Utca Az 1876-Οs Árvíz Idején’’, c.1876 
‘‘Ο Κεντρικός Δρόμος Της Βούδας Κατά Την Πλημμύρα Του 1876’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εικόνα από το βιβλίο ‘‘The Land of the Southern Puppets Hungarian Helikon, Budapest’’ του

László Tarr. Απεικονίζεται πλημμυρισμένος ο κεντρικός δρόμος της Βούδας κατά την 

πλημμύρα του 1876. Πρόκειται για ένα από τα λίγα έργα  που αναφέρεται σε πλημμύρα της 

Βούδας, σε αντίθεση με τα πολυάριθμα έργα που αναφέρονται σε πλημμύρες της Πέστης. 

Αυτό ερμηνεύεται επειδή τα νερά του Δούναβη πλημμύριζαν πιο εύκολα την επίπεδη Πέστη, 

ενώ η Βούδα ήταν χτισμένη σε λόφους. 

Οι μεγάλες καταιγίδες που έπληξαν την Κεντρική Ουγγαρία προκάλεσαν την άνοιξη 

του 1876 αύξηση της στάθμης του ποταμού, με αποτέλεσμα τα παγωμένα νερά να

παρασύρουν κτήρια της Βούδας και της Ομπούντα. Η στάθμη του νερού δεν ήταν τόσο

υψηλή όσο ήταν την εποχή της πλημμύρας του 1838, αλλά η πλημμύρα κράτησε για

εβδομάδες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές κυρίως στη Βούδα. Η Πέστη επέζησε σχετικά

αλώβητη από την πλημμύρα, λόγω του υπάρχοντος συστήματος αποχέτευσης και των

αντιπλημμυρικών έργων που έγιναν μετά την πλημμύρα του 1838. 

Ο Δούναβης συνεχίζει μέχρι σήμερα να προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά η

θέσπιση κανονισμών για τα ποτάμια και τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, συνέβαλαν

στο να μη προκαλούνται πλέον καταστροφές αντίστοιχες με αυτές του 19ου αιώνα στην

περιοχή της Βουδαπέστης. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Pestbuda_the flood of 1876_devastation 

2. The first Mayor of Budapest_Kamermayer 
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"Flood Of The Seine At Vétheuil”, 1881 
"Πλημμύρα Του Σηκουάνα Στο Vétheuil”

Claude Monet (1840-1926) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας είναι μια τοπιογραφία, ελαιογραφία σε καμβά που ανήκει στο καλλιτεχνικό 

ρεύμα του ιμπρεσιονισμού. Έχει διαστάσεις 65,2 x 81 cm και περιλαμβάνεται σε ιδιωτική 

συλλογή. Η ζωγραφική σύνθεση, που αναπαριστά την πλημμύρα του Σηκουάνα στο 

Vétheuil, είναι δημιουργία του Claude Monet και κάτω δεξιά διακρίνεται η υπογραφή του. 

Σύμφωνα με μελετητές του έργου στην αριστερή πλευρά του καμβά, στην όχθη του 

Σηκουάνα, φαίνονται λεύκες χωρίς φύλλα. Στα δεξιά απεικονίζεται το Île de Bouche, μια από 

τις λεπτές λωρίδες γης που χωρίζουν αυτό το τμήμα του ποταμού. Σε πρώτο πλάνο 

κυριαρχούν τα νερά του ποταμού που αντανακλούν τα πυκνά σύννεφα και το μπλε του

ουρανού. Στο βάθος υψώνονται ο πύργος του ρολογιού της εκκλησίας Notre-Dame και οι 

δίδυμοι πυργίσκοι της νεοαναγεννησιακής βίλας ‘‘Les Tourelles", οι οποίοι πλαισιώνονται 

από συστάδες γραφικών, ασβεστωμένων σπιτιών. Στον πίνακα το Île de Bouche είναι 

μερικώς βυθισμένο, γεγονός που υποδηλώνει, σύμφωνα με τους μελετητές, ότι ο καμβάς 

ζωγραφίστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου του 1881, όταν η πλημμύρα του Σηκουάνα έφτασε στο 

ζενίθ της. 

Τον συγκεκριμένο πίνακα ο Monet τον ζωγράφισε στο ‘‘ατελιέ bâteau’’, ένα μερικώς 

καλυμμένο σκάφος που είχε μετατρέψει σε στούντιο. Για να ζωγραφίσει την παρούσα σκηνή, 

αγκυροβόλησε το σκάφος στραμμένο προς την πόλη, βορειοδυτικά του Vétheuil.  

Το έργο, είναι μέρος μιας σημαντικής σειράς έξι πινάκων που έφτιαξε ο Μονέ κατά την 

πλημμύρα του Σηκουάνα στο Vétheuil τους πρώτους δύο μήνες του 1881. Την εποχή αυτή το 
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https://www.wikiart.org/en/claude-monet/flood-of-the-seine-at-vetheuil
https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9theuil


Vétheuil, ήταν ένας ειδυλλιακός, αγροτικός οικισμός σ’ έναν λόφο δίπλα στον Σηκουάνα, με 

λίγες μόνο εκατοντάδες κατοίκους, περίπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Παρισιού. 

O Oscar-Claude Monet (1840-1926) ήταν Γάλλος ζωγράφος γεννημένος στο Παρίσι που

μεγάλωσε στη Χάβρη και ένας από τους ιδρυτές του κινήματος του ιμπρεσιονισμού μαζί με 

τους φίλους του και διάσημους ζωγράφους, Renoir, Sisley και Bazille. Ο ιμπρεσιονισμός είναι 

είδος ζωγραφικής που θεωρείται βασικός πρόδρομος του μοντερνισμού. Ο όρος 

‘‘ιμπρεσιονισμός’’ προέρχεται από τον τίτλο του δικού του πίνακα ‘‘Impression, soleil levant’’

δηλαδή ‘‘Εντύπωση, ανατέλλων ήλιος’’, που εκτέθηκε το 1874 σε έκθεση στο Παρίσι και ο 

κριτικός τέχνης Louis Leroy, επηρεασμένος από τον πίνακα, πρότεινε τη χρήση του όρου για 

πρώτη φορά. 

Σε ηλικία 16 ετών, ο Monet πήγε στο Παρίσι, όπου αντί να μελετήσει τα μεγάλα έργα 

τέχνης των δασκάλων, κάθισε δίπλα στο παράθυρο και ζωγράφιζε ό,τι έβλεπε έξω. Ο Monet

απέρριψε την παραδοσιακή προσέγγιση στη ζωγραφική τοπίου και με τη μέθοδο "en plein

air’’, γνωστή ως ‘‘υπαιθρισμός’’, δηλ. ‘‘ζωγραφίζοντας στην ύπαιθρο’’, αποτύπωσε τις 

διακυμάνσεις του χρώματος και του φωτός που προκαλούνται από τις εποχικές αλλαγές. Το

χρονικό διάστημα 1883-1908, ταξίδεψε στη Μεσόγειο, γεγονός που τον ενέπνευσε και

δημιούργησε μια σειρά μεσογειακών τοπίων. 

Τα χρόνια που ο Monet πέρασε στο Vétheuil, αντιπροσωπεύουν ένα ορόσημο στην 

καριέρα του. Εγκατέλειψε εντελώς τα σύγχρονα θέματα που είχαν κυριαρχήσει στο 

προηγούμενο έργο του και άρχισε να επικεντρώνεται στην απεικόνιση της φύσης. Η 

ευαίσθητη περιγραφή των εναλλαγών του φωτός στο νερό του Σηκουάνα στο Vétheuil, 

προμηνύει την τελευταία μεγάλη σειρά της καριέρας του, ‘‘Τα νούφαρα στο Giverny’’. Η 

εναλλαγή του φωτός φαίνεται και στη σειρά των έργων του με τίτλο “Η πλημμύρα στο 

Giverny”, την οποία μπορείτε να δείτε στο έργο Νο 44 αυτής της Έκθεσης. 

Η φήμη και η δημοτικότητά του εκτινάχθηκαν στα ύψη στο δεύτερο μισό του 20ου 

αιώνα, όταν έγινε ένας από τους πιο διάσημους ζωγράφους στον κόσμο και πηγή έμπνευσης 

για πολλούς καλλιτέχνες. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Claude Monet gallery_The Flood of The Seine at Vetheuil 

2. Claude Monet_Art and artists 

3. Claude Monet gallery_biography 

4. La Seine en crue a Vetheuil_Cristie's 

5. Claude Monet_wikipedia 

6. Monet Claude_bbc_historic figures 

7. Impression_Sunrise_Claude Monet_wikipedia 

8. Flood of the Seine at Vetheuil_1881_artsviewer 

9. Υπαιθρισμός και Τοπιογραφία στην Πινακοθήκη Γρηγοριάδη_artmag 

10. Sur le motif Peindre en plein air_1780-1870_fondationcustodia 

11. Επιδράσεις του Υπαιθρισμού στην ελληνική Τοπιογραφία_1850-1950_didaktorika_Ε.Α.Δ.Δ. 

12. Claude Monet_nationalgallery 
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"Flood At Giverny, 1896” 
"Πλημμύρα Στο Giverny, 1896”

Claude Monet (1840-1926) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(α),  (β),  (γ) 

Τα έργα είναι μια σειρά ελαιογραφιών σε καμβά, δημιουργίες του διάσημου 

ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Claude Monet, με διαστάσεις περίπου 71 x 91 cm που εκτίθενται το 

(γ) στη National Gallery του Λονδίνου και το (β) στη Ny Carlsberg Glyptotek στην Κοπεγχάγη,

ενώ το (α) υπάρχει σε ιδιωτική συλλογή. 

Η ζωγραφική σύνθεση σε αυτά τα έργα, σύμφωνα με τους μελετητές, αναπαριστά την 

πλημμύρα του 1896 στο Giverny. Η καταρρακτώδης βροχή το φθινόπωρο του 1896 
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προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες κοντά στο σπίτι του Μονέ στο Giverny. Ο ποταμός Epte, 

παραπόταμος του Σηκουάνα, ξεχείλισε και πλημμύρισε το λιβάδι δίπλα στον κήπο του Μονέ. 

Υποχρεωμένος να παραμείνει στο σπίτι, ζωγράφισε τη θέα του πλημμυρισμένου τοπίου που 

έβλεπε μπροστά του, συμπεριλαμβανομένης της σειράς από λυγερές ιτιές που στέκονταν στην 

άκρη του λιβαδιού. Σε αυτό το πλημμυρισμένο τοπίο, όλα παρουσιάζονται άψυχα  και 

εγκαταλελειμμένα. Τα δέντρα μοιάζουν με φαντάσματα και κανένας άνθρωπος  δεν 

συμμετέχει στη ζωγραφική σύνθεση. 

Ο Μονέ έχει ζωγραφίσει σειρές πινάκων βασισμένων σε ένα κοινό θέμα, το οποίο όμως

απέδιδε κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετική τεχνοτροπία, αντανακλώντας

στους πίνακές του τη διαρκώς μεταβαλλόμενη επίδραση του φωτός και των καιρικών

συνθηκών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πίνακές του που απεικονίζουν τον

προσωπικό του κήπο, στην οικία του στο Giverny και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως οι τρεις

εικονιζόμενοι πίνακες με την “Πλημμύρα στο Giverny”. 

Το Giverny βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Σηκουάνα στη  συμβολή  του με τον

παραπόταμό του Epte και είναι περισσότερο γνωστό ως η τοποθεσία του κήπου και  του 

σπιτιού του Claude Monet, όπου έζησε και ζωγράφισε για μεγάλο διάστημα της ζωής του. Ο 

κήπος του ήταν μια από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσής του και δημιουργήθηκε με δικά 

του σχέδια και οδηγίες για τα είδη, τα χρώματα και τη διάταξη των φυτών. Τον είχε χωρίσει 

σε δυο μέρη, στον ανθισμένο κήπο κοντά στο σπίτι του και στον υδάτινο κήπο που 

δημιούργησε με εκτροπή του Epte. Στον υδάτινο κήπο του είχε μια ιαπωνική γέφυρα και

φυσικά νούφαρα, τα οποία απεικόνιζε ποικιλότροπα και με πολύ πάθος. Σήμερα, το Ίδρυμα

Claude Monet, το σπίτι του ζωγράφου και οι κήποι που κόβουν την ανάσα, προσελκύουν

εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. 

Ο Σηκουάνας και οι παραπόταμοί του πλημμύριζαν συχνά στην ευρύτερη περιοχή του 

Παρισιού, γεγονός που συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Οι πλημμύρες του έχουν εμπνεύσει 

πολλούς καλλιτέχνες, δείτε και τα έργα Νο 36, No 37, No 38, No 44 και No 52, καθώς και τις 

ιστορικές φωτογραφίες ΙΦ4, ΙΦ5, ΙΦ6 αυτής της Ψηφιακής Έκθεσης. 

Βιογραφικά στοιχεία για τον ζωγράφο και την τεχνική του μπορείτε να βρείτε στον

Οδηγό αυτής της Ψηφιακής Έκθεσης, στο έργο Νο 43. 
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“After The Deluge: The Forty-First Day’’, 1886 
“Μετά Τον Κατακλυσμό: Η Τεσσαρακοστή Πρώτη Ημέρα” 

George Frederic Watts (1817-1904) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας είναι ελαιογραφία σε καμβά, έχει διαστάσεις 104 x 178 cm και 

περιλαμβάνεται στη συλλογή Watts Gallery. 

Στη ζωγραφική σύνθεση κυριαρχεί ένα τμήμα φωτεινής σφαίρας σε κίτρινο-

πορτοκαλόχρωμες αποχρώσεις, από το κέντρο της οποίας διακρίνονται αμυδρά να 

εκτείνονται μεγάλες φωτεινές ακτίνες. Οι ακτίνες φωτίζουν ένα απροσδιόριστο τοπίο με 

γήινες αποχρώσεις.  

Η εικόνα ενός φωτεινού ήλιου, που κυριαρχεί σε μία νέα αρχή, μας παραπέμπει στον

τίτλο του έργου ‘‘Μετά τον Κατακλυσμό: Η Τεσσαρακοστή Πρώτη Ημέρα’’, τότε που, μετά από 

σαράντα μερόνυχτα που έβρεχε αδιάκοπα και οι καταρράκτες του ουρανού είχαν 

πλημμυρίσει τα πάντα, σταματά η νεροποντή, σύμφωνα με τη Βιβλική διήγηση του 

Κατακλυσμού. 

Το έργο, με αυτή την αινιγματική εικόνα του ήλιου, είναι δημιουργία του George 

Frederic Watts, Άγγλου ζωγράφου και γλύπτη που συνδέθηκε με το κίνημα του Συμβολισμού,

το οποίο χρησιμοποίησε ως μέσο οπτικής επικοινωνίας το σύμβολο. Το καλλιτεχνικό αυτό 

ρεύμα του Συμβολισμού διαδίδεται σε ολόκληρη την Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και 

λειτουργεί ως αντίδοτο στην πεζότητα του Ρεαλισμού. Το θέμα γίνεται σύμβολο που 

παραπέμπει σε μια άλλη πραγματικότητα. Ο ζωγράφος Bocklin, μάλιστα, έδωσε τον εξής 

ορισμό για τη φύση του εικαστικού συμβολιστικού έργου: ‘‘Ένας πίνακας πρέπει να διηγείται 

κάτι, να κάνει τον θεατή να στοχάζεται όπως ένα ποίημα και να του αφήνει την εντύπωση ενός μουσικού 

κομματιού’’. 
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Ο George Frederic Watts (1817-1904) γεννήθηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία και από 

την παιδική του ηλικία εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τις εικαστικές τέχνες καθώς και τις 

καλλιτεχνικές του δεξιότητες, έτσι ώστε στην ηλικία μόλις των δέκα ετών μαθήτευσε στο 

εργαστήριο του γλύπτη William Behnes. Αυτή η ενασχόλησή του ήταν η αφορμή να 

ανακαλύψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα στο Βρετανικό Μουσείο, για τα οποία ο ίδιος αργότερα 

είπε: ‘‘Τα Ελγίνεια Μάρμαρα ήταν οι δάσκαλοί μου. Μόνο από αυτά έμαθα’’. 

Ήταν ζωγράφος και γλύπτης της Βικτωριανής εποχής και ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του Συμβολισμού στην Αγγλία. Τα έργα του 

έχουν γριφώδη αλληγορικά θέματα και διακατέχονται από έναν συμβολισμό. Ο ίδιος 

εξάλλου έχει διατυπώσει τη φράση: "Ζωγραφίζω ιδέες, όχι πράγματα". Θεωρείται ένας από τους 

πιο διάσημους ζωγράφους στον κόσμο, έχοντας δημιουργήσει περίπου 800 καμβάδες. 

Μάλιστα, το 1884 ο Watts είχε την τιμή να γίνει ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης στον οποίο 

προσφέρθηκε ατομική έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. 

Εξελέγη Ακαδημαϊκός στη Βασιλική Ακαδημία το 1867 και το 1902 αποδέχτηκε να είναι 

ένα από τα ιδρυτικά μέλη του νέου Τάγματος της Αξίας και όπως ο ίδιος είπε ‘‘για λογαριασμό 

όλων των Άγγλων καλλιτεχνών’’. 

Θεωρούσε ότι το έργο του ήταν ταυτόχρονα μια διδακτική αφήγηση και μια σύνθεση 

πνευματικών ιδεών. Όπως οι καλλιτέχνες William Morris και William Blake, ήταν της άποψης 

ότι η τέχνη είναι το μέσο κοινωνικής μεταρρύθμισης και το πιο πολύτιμο εργαλείο για την 

απελευθέρωση του ανθρώπινου νου και της φαντασίας. 

Κληροδότησε μεγάλο μέρος της τέχνης του στο βρετανικό έθνος, με την πεποίθηση ότι 

η τέχνη πρέπει να είναι προσβάσιμη απ’ όλους. Συνέχισε να είναι παραγωγικός, 

δουλεύοντας μέχρι τα ογδόντα του, παρά τη μάχη με την κώφωση και τους ρευματισμούς. 

Όταν πέθανε το 1904 η εφημερίδα Times έγραψε ‘‘ο πιο τιμημένος και αγαπημένος από τους 

Άγγλους καλλιτέχνες πέθανε’’. 
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‘‘A Flood’’ 
‘‘Πλημμύρα’’ 

Frederick Morgan (1847-1927) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας, τεχνοτροπίας ρωπογραφίας ή ζωγραφικής του είδους (Genre painting), είναι 

δημιουργία του Άγγλου ζωγράφου Frederick Morgan, ο οποίος έγινε γνωστός με έργα αυτής 

της τεχνοτροπίας. 

Είναι ελαιογραφία διαστάσεων 139,7 x 120,6 cm, που αποτυπώνει στιγμές αγωνίας μιας 

μητέρας και των δυο παιδιών της που προσπαθούν να σωθούν από την πλημμύρα. 

Διακρίνεται η σκάλα με την οποία ανέβηκαν στην οροφή του βυθισμένου στα νερά σπιτιού, 

ενώ η μάνα με το ένα χέρι της κρατιέται από την καμινάδα, προσβλέποντας στη σωτηρία από 

τη βάρκα που από μακριά την προσεγγίζει. 

Η ρωπογραφία ή ζωγραφική του είδους, θεματολογικά διαχωρίζεται από το πορτρέτο, τα 

ιστορικά ή θρησκευτικά έργα και την τοπιογραφία. Απεικονίζει πτυχές της καθημερινής 

ζωής παρουσιάζοντας απλούς ανθρώπους που ασχολούνται με συνηθισμένες, καθημερινές 

δραστηριότητες. Ο θεωρητικός της τέχνης Max Friedländer, ορίζει τη σκηνή του είδους στη 

ζωγραφική ως «την απεικόνιση της δραστηριότητας ενός ατόμου χωρίς ιστορική, μυθολογική και 

θρησκευτική σημασία». Τα θέματα των πινάκων είναι άνθρωποι, αλλά όχι συγκεκριμένα 

άτομα, και τα θέματα δεν υποθέτουν την πραγματικότητα του γεγονότος. Συχνά οι 

ρωπογραφίες περιέχουν συγχρόνως συμβολισμούς, μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται 

ηθικά πρότυπα. Το είδος αυτό ζωγραφικής, που το συναντάμε κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, 

γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 18ο και 19ο αιώνα. 
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Ο Frederick  Morgan  (1847-1927)  ήταν Άγγλος ζωγράφος που ασχολήθηκε με την 

τεχνοτροπία της ρωπογραφίας. Γεννήθηκε στο Λονδίνο και σε ηλικία 14 ετών, o πατέρας του, 

που ήταν ένας πετυχημένος ζωγράφος, τον σταμάτησε από το σχολείο για να τον μυήσει ο 

ίδιος προσωπικά στην τέχνη. Ένα από τα πρώτα του έργα, όταν ήταν μόλις 16 ετών, εκτέθηκε 

στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών και ήταν η πρώτη του επιτυχία, αφού αγοράστηκε από έναν 

συλλέκτη. 

Για ένα διάστημα εργάστηκε ως καλλιτέχνης πορτρέτων για έναν φωτογράφο, 

γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία του, καθώς του δίδαξε πώς

να παρατηρεί και να προσέχει πολύ τη λεπτομέρεια. Αργότερα, στράφηκε σε άλλα θέματα

ζωγραφικής  και  ιδιαίτερα  σε  ειδυλλιακές  σκηνές  της  παιδικής  ηλικίας  και  της  ζωής 

στην  εξοχή,  δημιουργώντας  πλήθος  έργων.  Αυτοί  οι  πίνακές  του,  όσο  ζούσε,  έγιναν

πολύ δημοφιλείς και δημοσιεύτηκαν ευρέως. Από τα πιο δημοφιλή έργα του είναι το The 

Doll’s Tea Party (1874), το Emigrants'Departure (1875) και το School Belles (1877). 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του Frederick Morgan, περισσότερα από διακόσια έργα του 

εκτέθηκαν σε διάφορες εκθέσεις όπως στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, στο Βασιλικό Ινστιτούτο

Ελαιογράφων,  του οποίου ήταν ιδρυτικό μέλος, στο Burlington  House  και στην Πινακοθήκη 

Τέχνης του Μάντσεστερ Σίτι. 
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“Flood In St. Petersburg”, 1903 
“Πλημμύρα Στην Αγία Πετρούπολη” 

Nikolai Nikanorovich Dubovskoy (1859-1918) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας είναι ελαιογραφία διαστάσεων 72 x 53 cm, που βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης

Yaroslavi. Έργο του Ρώσου Ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Nikolai Nikanorovich Dubovskoy, το 

οποίο απεικονίζει σκηνή της πλημμύρας που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1903 στην 

Αγία Πετρούπολη. 

Σε πρώτο πλάνο βλέπουμε το Κανάλι της Αικατερίνης, ενώ στον πλημμυρισμένο δρόμο

υπάρχουν άνθρωποι και άμαξες σε κίνηση. Τα χρώματα στο πρώτο πλάνο είναι ιδιαίτερα 

σκούρα, ενώ όσο απομακρυνόμαστε γίνονται ολοένα και πιο ανοιχτόχρωμα έως ότου το 

τοπίο να γίνει ομιχλώδες. 

Η πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου του 1903, στην οποία αναφέρεται το έργο, είναι το 9ο

σοβαρότερο πλημμυρικό γεγονός που συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, στο διάστημα μεταξύ 

των ετών 1703 και 2003, όταν τα νερά ανήλθαν σε ύψος 269 cm. Τα πλημμυρικά φαινόμενα 

που έχουν πλήξει την Αγία Πετρούπολη, όπως η μεγαλύτερη στην ιστορία της πόλης 

πλημμύρα του 1824, έχουν εμπνεύσει διάφορους καλλιτέχνες. Αυτοί τις έχουν αποτυπώσει 

σε ποικίλα έργα τους, όπως στα έργα Νο 15 και Νο 16 αυτής της Ψηφιακής Έκθεσης. 

Οι πλημμύρες μαστίζουν την Αγία Πετρούπολη, τη γεμάτη κανάλια ‘‘Βενετία του 

Βορρά’’. Ο ιστορικός πυρήνας της πόλης, απλωμένος σε 42 ελώδη νησιά του Δέλτα του 

ποταμού Νέβα, υψώνεται μόλις 1 έως 2 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο 

Νέβα είναι πλωτός ποταμός της Βορειοδυτικής Ρωσίας, που εκβάλλει στον κόλπο της 
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Φινλανδίας (ανατολική Βαλτική Θάλασσα) σχηματίζοντας Δέλτα, πάνω στο οποίο είναι 

κτισμένη η Αγία Πετρούπολη. Μολονότι το μήκος του είναι μικρό, μόλις 74 km, έχει την 

τρίτη μεγαλύτερη απορροή υδάτων στην Ευρώπη μετά τον Βόλγα και τον Δούναβη, 

χύνοντας στη θάλασσα σχεδόν 10.000.000 m3 ανά ώρα.  

Οι πλημμύρες στην Αγία Πετρούπολη προκαλούνται από διάφορους παράγοντες. Οι 

μεγαλύτερες πλημμύρες συνήθως προκαλούνται όταν κυκλώνες στη Βαλτική Θάλασσα 

σπρώχνουν το νερό ανατολικά στον Κόλπο της Φινλανδίας και στον κόλπο του Νέβα. Ο 

στενός, ρηχός κόλπος μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά στάσιμα κύματα, γνωστά στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως seiche, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα εάν συμβαίνουν ταυτόχρονα με 

υψηλές παλίρροιες ή εποχικές πλημμύρες στον ποταμό Νέβα. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει 

λόγω του χαμηλού βάθους του κόλπου του Νέβα, της επιπεδότητας του πυθμένα του και του 

στενώματος του Φινλανδικού Κόλπου κοντά στο Δέλτα. Εκτός από τις πλημμύρες που 

οφείλονται σε ισχυρές καταιγίδες, προκλήθηκαν πλημμύρες και από το λιώσιμο του χιονιού, 

το 1903, το 1921 και το 1956. 

Ο Nikolay Nikanorovich Dubovskoy (1859-1918) ήταν Ρώσος τοπιογράφος που 

φοίτησε στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών, γνωστή και ως Ακαδημία Τεχνών της Αγίας 

Πετρούπολης. Εξέθεσε έργα του στην Imperial Society for the Encouragement of the Arts, 

κερδίζοντας αρκετά μετάλλια αλλά και την πρώτη του δημόσια αναγνώριση. Το 1898, 

εξελέγη Ακαδημαϊκός στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών και το 1911 έγινε επικεφαλής του 

εργαστηρίου ζωγραφικής τοπίου. Η προσπάθεια κατασκευής ενός ειδικού μουσείου για τα 

έργα του αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν 

επαναλήφθηκε ποτέ. Το 1918, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια και ο στενός του φίλος και 

Ακαδημαϊκός Ιβάν Παβλόφ εκφώνησε έναν από τους επικήδειους λόγους. Κατά τη Σοβιετική 

εποχή ξεχάστηκε σε μεγάλο βαθμό. Αργότερα ένας δρόμος στο Novocherkassk πήρε το 

όνομά του προς τιμήν του. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Nikolay_Dubovskoy_wikipedia

2. Βιογραφία-nikolai-dubovskoi

3. wikipedia_Floods_in_Saint_Petersburg

4. earthobservatory_nasa_Saint-Petersburg-keeps-the-sea-at-bay

5. Saint-Petersburg_history_floods

6. Αγία Πετρούπολη κοντά στον Νέβα: η ιστορία των πλημμυρών στη βόρεια πρωτεύουσα_Ρωσική

Ιστοσελίδα

7. Πλημμύρα στο κανάλι Catherine στην Αγία Πετρούπολη - Μουσείο Ρωσικού Ιμπρεσιονισμού_Ρωσική

Ιστοσελίδα 

8. Στάσιμα κύματα 
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https://oceanservice.noaa.gov/facts/seiche.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Society_for_the_Encouragement_of_the_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Dubovskoy
http://www.rusartnet.com/biographies/russian-artists/19th-century/late-19th-century/national-romantic/nikolai-dubovskoi
https://en.wikipedia.org/wiki/Floods_in_Saint_Petersburg
https://earthobservatory.nasa.gov/images/148293/saint-petersburg-keeps-the-sea-at-bay
http://www.saint-petersburg.com/history/floods/
https://histrf.ru/read/articles/pitier-pod-nievoi-istoriia-potopov-v-sieviernoi-stolitsie
https://histrf.ru/read/articles/pitier-pod-nievoi-istoriia-potopov-v-sieviernoi-stolitsie
http://www.rusimp.su/ru/collection/object/306
http://www.rusimp.su/ru/collection/object/306
https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/492


“Die flut” 
‘‘Η Πλημμύρα’’ 

Heinrich Schöne (1863-1951) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σχέδιο με μολύβι σε χαρτί του Heinrich Schöne, που παρουσιάζει πλημμυρισμένο τοπίο. 

Τα σπίτια είναι μισοβυθισμένα στο νερό και μόνον οι στέγες τους μαζί τις κορυφές των

δέντρων ξεπροβάλλουν από αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν καταφύγει στη σοφίτα ενός

σπιτιού διασώζονται με βάρκα. 

Το έργο, διαστάσεων 31,8 x 25 cm, περιλαμβάνεται σε βιβλίο σκίτσων και βρίσκεται στη

συλλογή γραφικών του Μουσείου Harz Wernigerode. 

Ο Heinrich Schöne (1863-1951) ήταν γιος ενός δεξιοτέχνη ζωγράφου. Από το 1882 έως

το 1888 σπούδασε κοντά στον καθηγητή Gebhard στην Ακαδημία Τέχνης του Ντίσελντορφ. Τα

σχέδια και οι πίνακές του αντικατοπτρίζουν το τοπίο και τον τρόπο ζωής στην περιοχή Harz

της Γερμανίας. 

ΠΗΓΗ 

1. Die Flut_Η πλημμύρα_europeana 
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https://www.europeana.eu/el/item/2064135/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_4788__technical_number_?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button
https://st.museum-digital.de/institution/7
https://www.europeana.eu/el/item/2064135/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_4788__technical_number_?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button


‘‘The Way From The Village - Time Of Inundation’’, 1882 
‘‘Στον Δρόμο Από Το Χωριό - Εποχή Των Πλημμυρών’’ 

Frederick Goodall (1822-1904)  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ελαιογραφία του Frederick Goodall, με διαστάσεις 89,8 x 145 cm, μας παραπέμπει σε 

μια καθημερινότητα κατά την εποχή των πλημμυρών στον ποταμό Νείλο. Μέσα σ΄ ένα 

πλημμυρισμένο τοπίο με γήινα, ζεστά χρώματα, μια μητέρα με τα τρία παιδιά της, που το 

ένα κρατάει στην αγκαλιά του ένα κατσικάκι, διασχίζει τον πλημμυρισμένο δρόμο, 

απομακρυνόμενη από το χωριό. Οι φοίνικες στο βάθος της σύνθεσης τονίζουν τον 

ανατολίτικο χαρακτήρα του τοπίου που αντανακλάται στα ήρεμα και γαλήνια νερά.  

Το έργο αυτό συμπεριλαμβάνεται στα έργα του Διαδικτυακού Μουσείου ARC (Art Renewal 

Center), που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε ρεαλιστικά έργα τέχνης. Ο Ρεαλισμός στις 

τέχνες είναι μια προσπάθεια απεικόνισης ενός θέματος με πραγματικά χαρακτηριστικά 

χωρίς τεχνητές ή καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία  

απίθανα ή εξωπραγματικά. 

Η πλημμύρα που αποτυπώνεται στο έργο, οφείλεται στην υπερχείλιση των νερών του 

ζωοδότη ποταμού της Αιγύπτου, του Νείλου. Ένας από τους δυο μεγαλύτερους ποταμούς 

στον κόσμο, με μήκος 6.853 χιλιόμετρα, πλωτός για 1.850 χιλιόμετρα, είναι ‘‘διεθνής’’

ποταμός, καθώς τους υδάτινους πόρους του μοιράζονται 11 χώρες. Πηγάζει από τα υψίπεδα

της Αιθιοπίας και τις Λίμνες Βικτωρίας και Αλβέρτου και εκβάλλει στη Μεσόγειο. Ο ποταμός 

έπαιξε βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του Αιγυπτιακού Πολιτισμού και όπως ο Ηρόδοτος

αναφέρει, ‘‘Η Αίγυπτος είναι Δώρο του Νείλου’’. 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο ποταμός πλημμυρίζει και κατακλύζει την

αιγυπτιακή κοιλάδα. Η πλημμύρα του ποταμού οφείλεται στην άνοδο των νερών των 

παραποτάμων του, μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, ενώ τον Νοέμβριο το ποτάμι επιστρέφει 
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https://www.artrenewal.org/artworks/the-way-from-the-village-time-of-inundation/frederick-goodall/72304
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82


στην κοίτη του. Ωστόσο, ακόμα και εάν οι πλημμύρες συμβαίνουν πάντα την ίδια εποχή, το 

μέγεθός τους μεταβάλλεται - άλλοτε είναι μικρές, άλλοτε μεγάλες και καταστροφικές. Ο 

πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος, παρατήρησε ότι ο Νείλος πλημμυρίζει το καλοκαίρι,

αντίθετα από τα άλλα ποτάμια  και παραθέτει στο έργο του ‘‘Ευτέρπη’’ πλήθος γεωγραφικών 

και εθνογραφικών πληροφοριών. 

Ο Frederick Goodall (1822-1904), γιος του χαράκτη Έντουαρντ Γκούνταλ (1795-1870), 

γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1822, μεγάλωσε σε οικογένεια καλλιτεχνών και εκπαιδεύτηκε στην

Ακαδημία Wellington Road. Η πρώτη παραγγελία του ήταν έξι πίνακες ακουαρέλας του τούνελ  

του Τάμεση και τέσσερις από αυτούς εκτέθηκαν στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου, 

όταν ο Φρέντερικ ήταν μόλις 16 ετών. Εξέθεσε 27 φορές έργα του στη Βασιλική Ακαδημία 

Τεχνών μεταξύ του 1838 και του 1859.  

Μεγάλη επίδραση στο έργο του είχαν τα ταξίδια του στην Αίγυπτο, την οποία 

επισκέφτηκε δύο φορές, το 1858 και το 1870, ταξιδεύοντας και κατασκηνώνοντας με φυλές 

Βεδουίνων. Στην πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο, με τον καλλιτέχνη Carl Haag συχνά 

έκαναν σκίτσα μαζί, τόσο στους δρόμους του Καΐρου, όσο και έξω από το Κάιρο, ειδικά στην 

περιοχή γύρω από τις Πυραμίδες. Στη δεύτερη επίσκεψή του το 1870, έζησε στη Σαχάρα, 

κοντά στις Πυραμίδες με στόχο να παρατηρήσει άμεσα τον τρόπο ζωής των Βεδουίνων.  

Μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, ο Goodall ζωγράφισε πολλές παραλλαγές των 

ίδιων θεμάτων της Ανατολής. Για να τονίσει αυθεντικές λεπτομέρειες στους πίνακές του, 

μετέφερε από την Αίγυπτο στην Αγγλία πρόβατα και κατσίκες, στοιχεία που συχνά 

συμμετέχουν στα έργα του. Οι 170 ζωγραφικές συνθέσεις του με θέμα τα τοπία και τη ζωή 

της Αιγύπτου, σημαντικό τμήμα της δουλειάς του, εκτέθηκαν στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών

για 46 χρόνια, αλλά πολλά από αυτά καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ταξίδια στην Αίγυπτο τον ενέπνευσαν επίσης να δημιουργήσει 

πίνακες μεγάλου μεγέθους με βιβλικά θέματα, όπως ‘‘Η Ρεβέκκα στο πηγάδι’’.  

Ο Goodall ήταν ρεαλιστής ζωγράφος,  που η ενασχόλησή του με τις πτυχές του 

ανατολικού κόσμου τον ενέταξε στο καλλιτεχνικό κίνημα του οριενταλισμού. Στην Ψηφιακή 

μας Έκθεση μπορείτε να δείτε και τα έργα Νο 50 και Νο 51 του ίδιου ζωγράφου.  

ΠΗΓΕΣ 

1. Ιστορίες Ηροδότου_Α΄ Γυμνασίου_ebooks_Φωτόδεντρο 

2. Ε.Μ.Π._Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα_Σελ. 15_το αίνιγμα του Νείλου 

3. artrenewal_Frederick Goodall 

4. Panagopoulos Antonios_pdf_Διπλωματική εργασία_Αίγυπτος 

5. Έκθεση 2016_Πρεσβείας Καϊρου_pdf 

6. meisterdrucke_Πίνακες_Frederick Goodall 

7. wikipedia_Frederick Goodall 

8. The Goodall family of artists 

9. meisterdrucke_Orientalism 
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2230/Irodotou-Istories_A-Gymnasiou_html-empl/index2_1.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2230/Irodotou-Istories_A-Gymnasiou_html-empl/index2_1.html
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https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL108/Floods_14_eis.pdf
https://www.artrenewal.org/artists/frederick-goodall/234
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/23865/4/PanagopoulosAntoniosMsc2019.pdf
http://www2.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-2016%203%20eg.pdf
https://www.meisterdrucke.uk/artist/Frederick-Goodall.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Goodall
http://www.goodallartists.ca/newpage3.htm
https://www.meisterdrucke.uk/epoch/Orientalism.html


‘‘Arabs Crossing A Flooded Field By The Pyramids’’ 
‘‘Άραβες Διασχίζουν Πλημμυρισμένο Αγρό Δίπλα Στις Πυραμίδες’’ 

Frederick Goodall (1822-1904) 
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ελαιογραφία αυτή, διαστάσεων 50,6 x 112 cm, βρίσκεται στο Διαδικτυακό Μουσείο ARC

(Art Renewal Center). Το έργο απεικονίζει Άραβες να διασχίζουν έναν πλημμυρισμένο αγρό 

μαζί με τα παιδιά και τα ζώα τους. Σε πρώτο πλάνο, μια γυναίκα έχει στον ώμο το μικρότερο 

παιδί της και πίσω της διακρίνεται μια καμήλα με τον αναβάτη. Στο βάθος δεσπόζουν δύο 

πυραμίδες και η έρημος, που έρχεται σε αντίθεση με το εύφορο έδαφος που δημιούργησαν 

διαχρονικά οι πλημμύρες, καθώς τα φερτά υλικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Την 

όλη σύνθεση συμπληρώνουν φοίνικες και βοοειδή. Τα γαλήνια νερά όπου καθρεπτίζεται ο 

ουρανός, οι άνθρωποι, οι πυραμίδες και τα ζώα, μας δίνουν μια αίσθηση ηρεμίας, ενώ τα 

χρώματα της σύνθεσης μας δημιουργούν την εντύπωση του δειλινού. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η κοιλάδα του Νείλου είναι μια από τις περιοχές στις οποίες 

αναπτύχθηκε η γεωργία κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Η εύφορη αυτή κοιλάδα του 

Νείλου είναι αποτέλεσμα της περίφημης πλημμύρας του ποταμού, του οποίου τα νερά κατά 

τη ροή τους διαβρώνουν ηφαιστειακούς όγκους και μεταφέρουν τα θρεπτικά συστατικά τους 

στην κοιλάδα. Μετά την πλημμύρα, το έδαφος εξασφαλίζει ένα φυσικό απόθεμα νερού, ενώ 

η επιφάνεια δέχεται μερικά χιλιοστά γόνιμου χώματος. Από τον Νοέμβριο, αφού το ποτάμι 

επιστέφει στην κοίτη του, οι Αιγύπτιοι προχωρούν σε σπορά στο εύφορο λασπωμένο έδαφος. 

Στην Ψηφιακή μας Έκθεση μπορείτε να δείτε και τα έργα  Νο 49 και Νο 51 του ίδιου 

ζωγράφου. Περισσότερες πληροφορίες για τις πλημμύρες του Νείλου και για τον ζωγράφο, 

θα βρείτε στον Οδηγό αυτής της Έκθεσης, στο έργο Νο 49.  

ΠΗΓΕΣ 

1. le Nil en Arab_Larousse 

2. Ηρόδοτος_τα παράδοξα της Αιγύπτου
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https://www.artrenewal.org/artworks/arabs-crossing-a-flooded-field-by-the-pyramids/frederick-goodall/17460
https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/le_Nil/135315
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=228


‘‘The Sudden Rising Of The Nile’’, 1865 
‘‘Η Ξαφνική Υπερχείλιση Του Νείλου’’

Frederick Goodall (1822-1904) 

  
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο, ελαιογραφία σε καμβά του Frederick Goodall, διαστάσεων 147 x 270,5 cm, 

περιλαμβάνεται στις συλλογές του Harris Museum and Art Gallery, στο Preston του Ηνωμένου

Βασιλείου και στο Διαδικτυακό Μουσείο ARC (Art Renewal Center). 

Η ζωγραφική σύνθεση παρουσιάζει σκηνή φυγής από πλημμυρισμένη περιοχή, μετά 

από ξαφνική άνοδο της στάθμης των νερών του Νείλου. Η περιοχή είναι η πεδιάδα της 

Γκίζας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον κατάλογο των εκθεμάτων του Goodall, στην 

Έκθεση της Royal Academy. Η φυγή γίνεται βιαστικά και σε κλίμα έντασης, όπως φαίνεται 

στα πρόσωπα των ανθρώπων και στην πίεση που ασκούν οι άνδρες στην καμήλα. 

Ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρεται βιαστικά και πρόχειρα, ενώ στο βάθος άλλος άνδρας ωθεί 

το κοπάδι του να απομακρυνθεί από το πλημμυρισμένο χωριό. Στον ορίζοντα διακρίνονται 

οι πυραμίδες της Γκίζας πίσω από τους φοίνικες. 

Ο πίνακας είναι ένα από τα έργα του ζωγράφου που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό 

κίνημα του οριενταλισμού. 

Στοιχεία για τις πλημμύρες του Νείλου θα βρείτε στα έργα Νο 49, No 50 & No Γ1 αυτού 

του Οδηγού. Πληροφορίες για τον ζωγράφο Frederick Goodall και το έργο του, μπορείτε να 

βρείτε στις πληροφορίες για το έργο Νο 49. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Οριενταλισμός_Βικιπαίδεια 

2. The Goodall family of artists 
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https://www.artrenewal.org/artworks/the-sudden-rising-of-the-nile/frederick-goodall/72293
https://www.artrenewal.org/ArtCollection/Index/169
http://www.goodallartists.ca/F.Goodall_RA_3.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.goodallartists.ca/newpage3.htm


‘‘Sauvetage Des Malades De L‘ Hôpital De La Charité, 

Durant L‘ Inondation De 1910’’ 
‘‘Διάσωση Αρρώστων Του Hôpital De La Charité Κατά Τη Διάρκεια  

Της Πλημμύρας Του 1910’’ 
A. Boulanger 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ζωγραφικό έργο, ελαιογραφία σε καμβά, διαστάσεων 97,5 x 116 cm, είναι 

δημιουργία μιας μάλλον άγνωστης ζωγράφου του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 

20ού αιώνα, ονόματι A. Boulanger. Το έργο συγκαταλέγεται στις συλλογές του Μουσείου 

Ιστορίας του Παρισιού Carnavalet, και παρουσιάζει μια δραματική σκηνή από την πλημμύρα 

του 1910 στο Παρίσι, με τη διάσωση ασθενών του Hôpital de la Charité. 

Διακρίνουμε την προσπάθεια απομάκρυνσης δύο ασθενών. Από την είσοδο του 

νοσοκομείου βγάζουν έναν ασθενή καλυμμένο με λευκό σεντόνι σε φορείο, ενώ μια χλωμή 

νεαρή γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη, την κατεβάζουν με τη βοήθεια σκάλας από το 

παράθυρο. Το εκθαμβωτικό λευκό των ασθενών, έρχεται σε αντίθεση με το χλωμό φως και τα 

σκούρα χρώματα του πίνακα. Αξιοσημείωτος είναι ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων όλων των 

ηλικιών και διαφορετικών κοινωνικών τάξεων που έχουν προστρέξει για βοήθεια. Τα νερά 

στον πλημμυρισμένο δρόμο φτάνουν μέχρι το στήθος των ζεμένων αλόγων στα κάρα, τα 

οποία είναι σταθμευμένα στην είσοδο του νοσοκομείου. Σε πρώτο πλάνο δεξιά διακρίνουμε, 

σχεδόν στη σκιά, μια βάρκα με ένα ζευγάρι, το μωρό τους και τα υπάρχοντά τους, να 

απομακρύνεται κατά τη διαδικασία εκκένωσης της γειτονιάς. Στην είσοδο του νοσοκομείου, 

κάτω από το αέτωμα, κυματίζει η τρίχρωμη γαλλική σημαία. Η ζωγράφος μας μεταφέρει με 
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https://useum.org/artwork/Sauvetage-des-malades-de-l-hopital-de-la-charite-durant-l-inondation-de-1910-A-Boulanger-1910#nav%5Blist%5D=search&nav%5Btype%5D=common&nav%5Bphrase%5D=flood
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AD


δραματικό και αποκαλυπτικό τρόπο στην αγωνιώδη ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά την 

πλημμύρα του 1910 στο Παρίσι. 

Από τις 20 έως τις 29 Ιανουαρίου 1910, η πόλη του Παρισιού πλημμύρισε λόγω τις 

υπερχείλισης του Σηκουάνα και η πλημμύρα έπληξε περισσότερο από το ήμισυ της

πρωτεύουσας. Ανάμεσα στα 20.000 κτήρια που βυθίστηκαν στο νερό, υπήρχαν και πολλά 

νοσοκομεία όπως αυτό του l' Hôpital de la Charité που βρισκόταν κοντά στο ποτάμι. Το νερό

είχε εισβάλει στα κελάρια και τα υπόγεια του νοσοκομείου με αποτέλεσμα η λειτουργία του

να γίνει αδύνατη λόγω έλλειψης πόσιμου νερού, τροφίμων, θέρμανσης, ηλεκτρισμού και

καθαρών λευκών ειδών. Στις 25 Ιανουαρίου λαμβάνεται η απόφαση να μεταφερθούν

ορισμένοι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. 

Το Νοσοκομείο ‘‘Hôpital de la Charité’’ δεν υπάρχει σήμερα στο Παρίσι. Οι μελετητές του 

έργου αναφέρουν ότι αυτό καταστράφηκε το 1935, προκειμένου να αναγερθεί εκεί η Ιατρική 

Σχολή του Παρισιού. 

Τον Ιανουάριο του 1910 η στάθμη των νερών του Σηκουάνα ανέβηκε στα 8,65 m

προκαλώντας την καταστροφή, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως ο “Μεγάλος Κατακλυσμός

του Παρισιού”. Αστυνομία, πυροσβέστες και στρατιώτες, κινήθηκαν μέσα από πλημμυρισμένους 

δρόμους  με  βάρκες,  για  να  σώσουν  τους  εγκλωβισμένους  κατοίκους  από  τα  παράθυρα

του δεύτερου ορόφου και να διανείμουν βοήθεια. Το νερό εισέβαλε στον σιδηροδρομικό

τερματικό σταθμό Gare d' Orsay και οι γραμμές του τρένου καλύφθηκαν με περισσότερο

από ένα μέτρο νερό. Για να συνεχίσουν να μετακινούνται στην πόλη, οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούσαν  βάρκες  ή  σειρές  από  ξύλινους  διαδρόμους  που  κατασκευάστηκαν

από κυβερνητικούς μηχανικούς και πολίτες. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τις ζημιές κατά τη

διάρκεια της πλημμύρας, δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Εικόνες του πλημμυρισμένου Παρισιού 

έχουμε και σε φωτογραφίες της εποχής, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται στην 

παρούσα Έκθεση, έργα Νο ΙΦ4, Νο ΙΦ5 & Νο ΙΦ6. 

ΠΗΓΕΣ 

1. histoire-image_sauvetage des malades-hopital-ancienne-charite 

2. Paris_musee-carnavalet_sauvetage-des-malades-de-l-hopital-de-la-charite 

3. wikipedia_1910_Great_Flood_of_Paris 
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https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/sauvetage-des-malades-de-l-hopital-de-la-charite-durant-l-inondation-de#infos-principales
https://en.wikipedia.org/wiki/1910_Great_Flood_of_Paris


“The Floods”, c.1935 
‘‘Οι Πλημμύρες’’ 

Rolan Vivian Pitchforth (1895-1982) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας ζωγραφικής, ελαιογραφία σε καμβά, που έχει διαστάσεις 63,5 × 81,3 cm, 

είναι δημιουργία του Rolan Vivian Pitchforth και σήμερα βρίσκεται στην Γκαλερί Έργων 

Τέχνης TATE στο Λονδίνο. Η ζωγραφική σύνθεση, μια τοπιογραφία ενός βροχερού τοπίου, 

αποτυπώνει την πορεία ενός μικρού κόκκινου αυτοκινήτου κατά μήκος ενός 

πλημμυρισμένου δρόμου σε μια εξοχική περιοχή. Ο ουρανός, γεμάτος με βαριά γκρίζα 

σύννεφα, καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της σύνθεσης. Όλοι οι τόνοι του γκρι, από τις 

γκριζογάλανες έως τις μολυβιές αποχρώσεις που επικρατούν στο έργο, τονίζουν τις έντονες 

βροχερές συνθήκες και έρχονται σε αντίθεση με το κόκκινο χρώμα του αυτοκινήτου. 

Το έργο αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του ενδιαφέροντος του καλλιτέχνη για τον

βροχερό βρετανικό καιρό και όπως γράφει σε επιστολή του ο ίδιος στις 25 Νοεμβρίου του 

1955 είναι ‘‘…ζωγραφισμένο από σημειώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής επίσκεψης 

στο Sussex, πιθανώς περίπου το 1935’’.  

Ο Roland Vivian Pitchforth (1895-1982) ήταν Άγγλος ζωγράφος, γεννημένος στο 

Wakefield, του Yorkshire, με σπουδές στο Leeds School of Art, τις οποίες διέκοψε κατά τη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να υπηρετήσει στον στρατό, υπηρεσία που του 

δημιούργησε βλάβη στην ακοή για την υπόλοιπη ζωή του. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

συνέχισε τις σπουδές του στο Royal College of Art και κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου υπήρξε επίσημος Βρετανός πολεμικός καλλιτέχνης και ζωγράφισε σκηνές 

βομβαρδισμένων κτηρίων, αεροπορικές επιδρομές, αλεξιπτωτιστές κ.ά.  
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Αργότερα επικεντρώθηκε σε τοπία, που ήταν αγαπημένα του θέματα, και έδινε 

ιδιαίτερη έμφαση στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Έργα του βρίσκονται στην Tate 

Gallery, στο Victoria & Albert Museum και σε πολλές γκαλερί στην Αγγλία και σε όλο τον 

κόσμο. 

ΠΗΓΕΣ 

1. wikipedia_Vivian Pitchforth 

2. artuk_Pitchforth Roland-Vivian 

3. tate_artists_Roland-Vivian Pitchforth 
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https://www.tate.org.uk/art/artists/roland-vivian-pitchforth-1778
https://en.wikipedia.org/wiki/Vivian_Pitchforth
https://artuk.org/discover/artists/pitchforth-roland-vivian-18951982
https://www.tate.org.uk/art/artists/roland-vivian-pitchforth-1778


“Fleeing Vanport’’ 
‘‘Εγκαταλείποντας Το Vanport’’ 

Henk Pander (1937) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ζωγραφικό έργο από μια σειρά υδατογραφιών (ακουαρέλες) μεγάλων διαστάσεων 1 x 

1,5 m, του Henk Pander, ο οποίος τις δημιούργησε και τις παρουσίασε στο Vanport Mosaic 

Festival του 2018. Το έργο ανήκει στο είδος της αφηγηματικής ζωγραφικής και ο καλλιτέχνης 

δημιούργησε αυτή τη σειρά πινάκων για να τιμήσει τις ζωές που χάθηκαν στην πλημμύρα 

και να κρατήσει ζωντανή την ιστορία της μαύρης κοινότητας του Πόρτλαντ. 

Τα πολύ έντονα χρώματα που κυριαρχούν σε αποχρώσεις του μπλε και του κόκκινου, 

μας μεταφέρουν την ένταση και την τραγικότητα των στιγμών της πλημύρας που κατέστρεψε 

το Vanport το 1948 και που αποτύπωσε ο καλλιτέχνης. Ο δημιουργός του έργου σε 

συνέντευξή του αναφέρει ‘‘Αυτό δεν είναι ιστορία, είναι ζωντανή μνήμη’’.  

Η πλημμύρα που κατέστρεψε το 1948 το Vanport, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του 

Όρεγκον των ΗΠΑ, οφείλεται στην υπερχείλιση του ποταμού Columbia και στην 

κατάρρευση ενός πολύ μεγάλου τμήματος 60 μέτρων του αναχώματος που συγκρατούσε τα νερά 

του ποταμού, το απόγευμα της 30ής Μαΐου 1948. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της ίδιας 

μέρας οι κάτοικοι του Vanport διαβεβαιώθηκαν με ενημερωτικά φυλλάδια που 

μοιράστηκαν από τις αρχές, ότι δεν θα κινδύνευαν, παρά την άνοδο των νερών του ποταμού. 

Αποτέλεσμα της κατάρρευσης του αναχώματος ήταν, σε διάστημα 30 λεπτών, όλη η πόλη να 

πλημμυρίσει.  Η  πλημμύρα  που  διήρκεσε  για  περίπου  20  ημέρες,  κορυφώθηκε  δύο  φορές, 

την  1η  και τη 14η  Ιουνίου  του 1948, φτάνοντας  και  τις δυο φορές τα 9 μέτρα περίπου. 

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους, πολλοί τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 
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https://www.facebook.com/136783709696715/photos/pb.100063626048155.-2207520000../1983283375046730/?type=3
http://www.nikias.gr/ell/keyword/%CE%91%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE


18.000 κάτοικοι έχασαν τα σπίτια τους και έπρεπε να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους. 

Σχεδόν το ένα τρίτο των ανθρώπων που έμειναν άστεγοι, ήταν Αφροαμερικανοί. 

Το Vanport, χτισμένο το 1942 σε 110 ημέρες, προοριζόταν να είναι ένα προσωρινό 

στεγαστικό κέντρο, μια πρόχειρη λύση για να καλύψει εν καιρώ πολέμου την ανάγκη 

στέγασης των εργατών των ναυπηγείων του Πόρτλαντ. Τα σπίτια ήταν ξύλινα, πρόχειρης 

κατασκευής και χτισμένα στον βαλτότοπο μεταξύ του ποταμού Columbia και του 

παραποτάμου του, Columbia Slough, δηλαδή σε πλημμυρική πεδιάδα που διατηρήθηκε 

στεγνή από ένα σύστημα αναχωμάτων. Στο απόγειό του, το Vanport στέγαζε περίπου 40.000 

κατοίκους. 

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Henk Pander (1937) γεννήθηκε στο Χάρλεμ της Ολλανδίας

και το 1965 εγκαταστάθηκε στο Πόρτλαντ όπου ζει και εργάζεται. Ήταν παιδί κατά τη 

διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, γεγονός που αποτυπώθηκε στο έργο του και αργότερα 

εμπνεύστηκε από τις διαδηλώσεις του Βιετνάμ. Στα σχέδια, τις ακουαρέλες και τις

ελαιογραφίες του, απεικονίζει ποικίλα θέματα, όπως τον ορίζοντα του Πόρτλαντ και του

Άμστερνταμ, τον τρόμο του πολέμου, εγκαταλελειμμένα αεροπλάνα και αυτοκίνητα,

δημιουργώντας έργα που τον έχουν κάνει αμφιλεγόμενο. Ο Pander, είναι επίσης ο ζωγράφος 

των σύγχρονων γεγονότων. Τελευταία έστρεψε τον καλλιτεχνικό του φακό σε μια άλλη 

ιστορική στιγμή, την πλημμύρα του Vanport. Τα έργα του βρίσκονται σε πολλές συλλογές,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Rijksmuseum (Άμστερνταμ), του Jet Propulsion Laboratory

(Pasadena), του Μουσείου Τέχνης του Πόρτλαντ, και Jordan Schnitzer Museum of Art (του

Πανεπιστημίου του Όρεγκον). 

ΠΗΓΕΣ 

1. new-paintings-by-portland-artist-henk-pander 

2. smithsonianmag_Vanport-Oregon-how-country's largest housing project vanished 

3. henkpander/Βιογραφία 

4. Narrative painting_The climate refugees of Vanport_2018 

5. Video_the art works of Henk Pander 

6. Portland library exhibits_dikes are safe at present 

7. The Vanport flood_Oregon history project 
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https://tinyurl.com/4479nc24
https://vimeo.com/271166115
https://exhibits.library.pdx.edu/exhibits/show/-dikes-are-safe-at-present---t/the-flood-region/river-crossings.html
https://www.oregonhistoryproject.org/articles/essays/the-vanport-flood/#.YlFIHNNByUl


‘’The Flood That Destroyed Vanport’’ 
‘‘H Πλημμύρα Που Κατέστρεψε Το Vanport’’ 

Henk Pander (1937) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ένα ακόμα έργο του Ολλανδού ζωγράφου Henk Pander, από τη σειρά έργων που 

παρουσίασε στο Vanport Mosaic Festival το 2018, για να τιμήσει τις ζωές που χάθηκαν στην 

πλημμύρα που κατέστρεψε το Vanport το 1948. 

Το έργο είναι διαστάσεων 1 x 1,5 m και απεικονίζει την ένταση των στιγμών της 

εγκατάλειψης του πλημμυρισμένου Vanport. Σε πρώτο πλάνο, γυναίκες και άνδρες με 

παιδιά στην αγκαλιά, εγκαταλείπουν όλοι μαζί τα μισοβυθισμένα σπίτια τους που 

κατέστρεψε η πλημμύρα. Ο πίνακας, ως έργο αφηγηματικής ζωγραφικής, συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στο απεικονιζόμενο γεγονός και τον τίτλο του. 

Περισσότερα για την πλημμύρα του Vanport που απεικονίζει το έργο και για τον 

ζωγράφο Henk Pander, αναζητήστε στις πληροφορίες για τον προηγούμενο πίνακα. 

ΠΗΓΕΣ 

1. pdxmonthly_new-paintings_Henk Pander_the flood that destroyed Vanport 

2. smithsonianmag_Vanport-Oregon-how-country's largest housing project vanished 

3. Henk Pander_format 

4. Narrative painting_The climate refugees of Vanport_2018 

5. Video_the art works of Henk Pander 

6. Portland library exhibits_dikes are safe at present 

7. The Vanport flood_Oregon history project 
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https://henkpander.format.com/about
https://tinyurl.com/4479nc24
https://vimeo.com/271166115
https://exhibits.library.pdx.edu/exhibits/show/-dikes-are-safe-at-present---t/the-flood-region/river-crossings.html
https://www.oregonhistoryproject.org/articles/essays/the-vanport-flood/#.YlFIHNNByUl


“The Great Flood Of 1927’’ 
‘‘Η Μεγάλη Πλημμύρα Του 1927’’ 

Gil Cohen (1931) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έγχρωμο έργο, δημιουργία του Gil Cohen, λάτρη της ‘ ‘αεροπορικής τέχνης’’ (aviation

art). Είναι αφιερωμένο στην ιπτάμενη μονάδα της Εθνικής Φρουράς, για τον ρόλο της στον 

εντοπισμό και τη διάσωση των πλημμυροπαθών που, ανεβασμένοι στις στέγες των σπιτιών 

τους επιζητούν απεγνωσμένα βοήθεια. 

Η πλημμύρα που απεικονίζεται στο έργο είναι μια από τις χειρότερες φυσικές 

καταστροφές στην αμερικανική ιστορία, γνωστή ως ‘‘Η Μεγάλη Πλημμύρα του Μισισιπή’’. 

Αυτή σημειώθηκε τον Απρίλιο του 1927, όταν τα νερά κατέκλυσαν 60.000 τετραγωνικά

χιλιόμετρα και εκτόπισαν περίπου 700.000 άτομα. Η πλημμύρα προκάλεσε ζημιές που 

ανέρχονταν σε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια και χάθηκαν περίπου 250

άνθρωποι σε επτά Πολιτείες. 

Η πλημμύρα ξεκίνησε με εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις στην κεντρική λεκάνη του 

Μισισιπή το καλοκαίρι του 1926 και την ημέρα των Χριστουγέννων, τα νερά του ποταμού 

έσπασαν πολλά αναχώματα σε 145 θέσεις. Οι πλημμύρες που ήταν επαναλαμβανόμενες, 

κορυφώθηκαν τον Απρίλιο του 1927 και τελικά υποχώρησαν τον Αύγουστο του 1927. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλημμύρα του 1927 σηματοδότησε την εμπλοκή του κρατικού 

μηχανισμού για τη διάσωση των πληγέντων με την ενεργοποίηση ολόκληρης ιπτάμενης 

μονάδας της Εθνικής Φρουράς (National Guard). Τα αεροσκάφη της κινητοποιήθηκαν για

να βοηθήσουν στον εντοπισμό των εγκλωβισμένων θυμάτων, στην παράδοση τροφίμων,

φαρμάκων και προμηθειών, και αργότερα για τον εντοπισμό εξασθενημένων ή σπασμένων 
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αναχωμάτων, με εναέριες περιπολίες κατά μήκος του ποταμού. Οι επιχειρήσεις διήρκεσαν

από τις 17 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου του 1827. Τα μέλη της μονάδας εργάστηκαν επίσης για

την ενίσχυση και την επισκευή των αναχωμάτων του ποταμού. 

Μεταξύ των δημοσιευμάτων της εποχής, η εφημερίδα ‘‘THE NEW YORK TIMES’’ στο 

φύλλο της 1ης Μαΐου 1927, αναφέρεται στην πλημμύρα με τον τίτλο: ‘‘Ο δράκος του Μισισιπή 

βρυχάται ξανά’’ και επισημαίνει ότι ‘‘…για άλλη μια φορά ο πανίσχυρος ποταμός σπάει τα δεσμά του 

και πολεμά τον προαιώνιο εχθρό του, τον άνθρωπο…’’. Στο ίδιο φύλλο, για την εικονογράφηση 

του δημοσιεύματος, ανατυπώνεται σε ασπρόμαυρο η λιθογραφία του 1868 με τίτλο ‘‘High 

Water in the Mississippi’’ με την πρόσθεση της φράσης ‘‘In Days Gone By’’. Τη λιθογραφία 

μπορείτε να δείτε στην πρωτότυπη μορφή της στο Νο 39 αυτής της Ψηφιακής Έκθεσης. 

Ο Gilbert B. Cohen (1931) γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1931 και μεγάλωσε στη 

Φιλαδέλφεια, από γονείς Ρώσους μετανάστες. Είναι συνεργάτης της Αμερικανικής Εταιρείας 

Καλλιτεχνών Αεροπορίας. Το ενδιαφέρον του Κοέν για την αεροπορία ξεκίνησε κατά τη 

διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στο έργο του παρουσιάζει πιστές απεικονίσεις αεροσκαφών, με προσήλωση στην

πραγματική ιστορία και τα βιώματα. Οι πίνακές του αντικατοπτρίζουν τη σχολαστική 

προσοχή του στη λεπτομέρεια και εστιάζουν στους ανθρώπους και το ανθρώπινο 

συναίσθημα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιχειρήσεων. Έργα του έχουν εκτεθεί σε χώρους 

όπως: το Μουσείο της Βασιλικής Αεροπορίας της Αγγλίας, το Κέντρο Καλών Τεχνών του 

Κολοράντο και το Εθνικό Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. 

ΠΗΓΕΣ 

1. britannica_Mississippi River_flood of 1927 

2. wikipedia_Gil_Cohen_(artist) 

3. bunkhistory_A devastating Mississippi river flood 

4. fractalart_Η μεγάλη πλημμύρα του Μισισιπή του 1927 

5. metmuseum_high water in the Mississippi_1868 

6. A devastating Mississippi river flood that uprooted Americas faith in progress 

7. books_google_The flood year 1926_Susan Scott Parrish. 
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“Belgians Flooding Germans’’, 1914-1915  
‘‘Οι Βέλγοι Πλημμυρίζουν Τους Γερμανούς’’ 

Άγνωστος καλλιτέχνης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο, είναι τμήμα αφίσας από τη συλλογή Lubok του Α' Παγκοσμίου Πολέμου που 

φυλάσσεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Εκτυπώθηκε στη Μόσχα το 1914-1915 με την τεχνική 

Lubok. 

Το Lubok είναι μια ρωσική λαϊκή τεχνική που χαρακτηρίζεται από απλά γραφικά και

ιστορικές λογοτεχνικές ή θρησκευτικές αφηγήσεις. Είναι ένα είδος γκραβούρας που

επηρεάστηκε κυρίως από τις ξυλογραφίες και τα χαρακτικά της Γερμανίας, της Ιταλίας και

της Γαλλίας κατά τις αρχές του 15ου αιώνα. Η δημοτικότητα της τεχνικής αυτής στη Ρωσία

ήταν αποτέλεσμα της απλής και φτηνής αντιγραφής της εκτύπωσης. Ο Ρώσος μελετητής

Alexander Boguslavsky, ισχυρίζεται ότι το στυλ λούμποκ ‘‘είναι ένας συνδυασμός ρωσικών

παραδόσεων ζωγραφικής εικόνων και χειρογράφων με τις ιδέες και τα θέματα των δυτικοευρωπαϊκών

ξυλογραφιών’’. Συνήθως, ο καλλιτέχνης του λούμποκ περιλάμβανε κείμενο συμπληρωματικό

στην εικονογράφηση. 

Το έργο απεικονίζει τα γερμανικά στρατεύματα να αγωνίζονται σε ένα πλημμυρισμένο 

και λασπωμένο τοπίο, που συνδέεται με ιστορικό γεγονός πολεμικής τακτικής. Η λεζάντα 

που το συνόδευε μεταξύ άλλων αναφέρει: "Ένα ηρωικό κατόρθωμα του μικρού Βελγίου προκάλεσε 

τον θαυμασμό όλου του κόσμου. Το πολύ καλλιεργημένο Βέλγιο, εξοργισμένο από τις βάρβαρες επιθέσεις 

της Γερμανίας, αποφάσισε να λάβει ακραία μέτρα για να σώσει τη χώρα… Βέλγοι μηχανικοί άνοιξαν τις 

κλειδαριές και άφησαν να πλημμυρίσει μια μεγάλη περιοχή… Πιστεύουμε ότι η ιστορία θα τοποθετήσει 

αυτό το μικρό ηρωικό έθνος σ’ ένα τιμητικό βάθρο και θα ενημερώσει την επόμενη γενιά για το θάρρος 

και την αγάπη της για τη χώρα της”. 
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https://www.wdl.org/en/item/14724/
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Lubok?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc


Συγκεκριμένα η ιστορία έχει ως εξής: Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η

γερμανική πίεση στους Βέλγους ήταν τόσο μεγάλη, που αυτοί αποφάσισαν να πλημμυρίσουν

το πολεμικό μέτωπο στο έδαφός τους. Στις 21 Οκτωβρίου 1914, κατά τη διάρκεια της μάχης

του Yser, οι Βέλγοι μηχανικοί άνοιξαν τα φράγματα στο Nieuwpoort κατά τη διάρκεια της

υψηλής παλίρροιας και πλημμύρισαν μια περιοχή δύο (2) τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έτσι, 

οι Γερμανοί υποχώρησαν έχοντας υποστεί τεράστιες απώλειες, αφού όλη η κοιλάδα 

μετατράπηκε σε βάλτο και έγινε αδύνατη η μετακίνηση τόσο για το πυροβολικό τους όσο 

και για το πεζικό τους. 

Η πλημμύρα που προκάλεσαν είχε υψηλό κόστος για τους Βέλγους, με δεδομένο ότι 

στο Βόρειο Βέλγιο κυριαρχούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι Βέλγοι πλημμυρίζοντας τη γη 

τους απώθησαν τους Γερμανούς, αλλά εκτός από την καταστροφή της γεωργικής παραγωγής 

τους, η γη που πλημμύρισαν απορρόφησε το θαλασσινό αλάτι και έγινε άγονη για πολλά 

χρόνια. 

Σε αυτό το πλημμυρικό γεγονός η πλημμύρα είναι ‘‘τεχνητή’’ και χρησιμοποιήθηκε ως 

πολεμική τακτική. Παρόμοια τακτική εφάρμοσε και η Κινεζική Κυβέρνηση εναντίον 

του στρατού της Ιαπωνίας το 1938, όταν οι Ιάπωνες κατέλαβαν το βόρειο τμήμα της Κίνας. 

Οι Κινέζοι, για να εμποδίσουν την προέλαση των Ιαπώνων, άνοιξαν τα φράγματα στον 

Κίτρινο Ποταμό θυσιάζοντας και αυτοί γεωργική γη. 

Ακόμα και σήμερα, το  2022, στον πόλεμο Ρωσίας  -  Ουκρανίας  οι Ουκρανοί 

πλημμύρισαν αυτοβούλως  το χωριό Ντεμιντίβ  και όλες τις αγροτικές εκτάσεις που το 

περιβάλλουν, μετατρέποντας την ευρύτερη περιοχή σε αδιάβατο βάλτο. Με αυτή τη 

στρατηγική απέτρεψαν τη γρήγορη προέλαση των ρωσικών αρμάτων μάχης προς το Κίεβο, 

παρέχοντας στον ουκρανικό στρατό τον χρόνο που είχε ανάγκη προκειμένου να ενισχύσει 

την οχύρωση της πρωτεύουσάς τους, σύμφωνα με τις εφημερίδες The New York Times και 

Καθημερινή. 

ΠΗΓΕΣ 

1. wikipedia_Battle of the Yser 

2. Belgians flooding Germans_library of Congress 

3. Belgians explode their dams_World War I_Library of Congress

4. wikipedia_Lubok_ρωσική λαϊκή εκτύπωση

5. World war I_lubok posters in the world digital library

6. https://wikipredia.net/el/1938_Yellow_River_flood 
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‘‘Flooding In Square In Venice Italy’’, 1960 
‘‘Πλημμύρα Στην Πλατεία Της Βενετίας’’

Miroslav Sasek (1916-1980) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ζωγραφική σύνθεση από την πολύχρωμη εικονογράφηση παιδικού βιβλίου, έργο του 

Miroslav Sasek, με θέμα την πλημμυρισμένη πλατεία της Βενετίας. Η εικόνα περιγράφει με 

γλαφυρότητα σκηνή πλημμύρας, περιέχει χαρακτηριστικά στοιχεία της Βενετίας και με 

ζωηρά χρώματα απεικονίζει με λεπτομέρεια ανθρώπους, σε μια σκηνή όλο ζωντάνια. 

Η εν λόγω εικόνα βρίσκεται στο εικονογραφημένο βιβλίο ‘‘This is Venice’’ που είναι ένα 

από τα 18 παιδικά βιβλία της σειράς "This is", έργο του Miroslav Sasek.  Η εικονογράφηση 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί προφητική για τον ερχομό της μεγαλύτερης, από το 1923 έως το 

2019, πλημμύρας της Βενετίας, που είναι η πλημμύρα του 1966, όταν το νερό είχε φθάσει τα 

194 εκατοστά. 

Η Βενετία αγαπά και συνυπάρχει με το νερό και το νερό αγαπά τη Βενετία. Οι Βενετοί 

είναι προετοιμασμένοι για αυτές τις πλημμυρικές εκδηλώσεις. Αλλά μερικές φορές η 

θάλασσα ξεφεύγει από τα όρια, με αποτέλεσμα η Βενετία να έχει βιώσει 163 πλημμύρες τα 

τελευταία 20 χρόνια. Είναι σχεδόν τόσες όσες αντιμετώπισε τα 100 προηγούμενα χρόνια. Η 

ιστορική αύξηση της συχνότητας των πλημμυρών από τα μέσα του 19ου αιώνα, εξηγείται από 

τη σχετική μέση άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

Οι συχνές και μεγάλες πλημμύρες της Βενετίας έχουν εμπνεύσει διαχρονικά πολλούς 

καλλιτέχνες. Παρόμοια έργα και επιπλέον πληροφορίες για τις πλημμύρες της Βενετίας 

μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό της Ψηφιακής μας Έκθεσης στα έργα Νο 18 και Νο 68. 
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https://www.michelecatozzi.it/wp-content/uploads/2016/03/SasekVeneziaAcquaAlta_s.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/1966_Venice_flood
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Ο Miroslav Sasek (1916-1980) ήταν αρχιτέκτονας, συγγραφέας και εικονογράφος, 

Τσέχικης καταγωγής. Γεννήθηκε στην Πράγα το 1906 και πέθανε στη Ζυρίχη το 1980. 

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την παιδική σειρά ‘‘This is’’, των 18 βιβλίων που είναι 

αφιερωμένα σε διάφορες πόλεις και χώρες του κόσμου. Η σειρά ξεκίνησε από το “This is 

Paris” και ένα από τα βιβλία της σειράς  το ‘‘This is Greece’’ είναι αφιερωμένο στη χώρα μας. 

Μεταξύ αυτών, το ‘‘This is London’’, βραβεύτηκε από τους New York Times ως το καλύτερο 

εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο του 1959, όπως και το ‘‘This is New York’’, το 1960. Εκτός 

από κείμενα και εικονογραφήσεις, ο Miroslav Sasek έχει σχεδιάσει εξώφυλλα βιβλίων και 

έχει κάνει τη γραφιστική επιμέλεια πολλών βιβλίων στο εξωτερικό και στη χώρα μας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. wikipedia_Miroslav Sasek 

2. Βενετία_Βικιπαίδεια 

3. la Venezia scomparsa di Sasek_Ιταλική Ιστοσελίδα 

4. wikipedia_Acqua alta 
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‘‘Flood In Village’’, 1964 
‘‘Πλημμύρα Στο Χωριό’’ 
Ivan Generalic (1914-1992) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ζωγραφικό έργο, της κατηγορίας ναΐφ τέχνης, που με έντονα χρώματα περιγράφει 

σκηνή πλημμύρας σε χωριό. Σε πρώτο πλάνο, γυναίκες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους 

μεταφέροντας στα χέρια τα υπάρχοντά τους. Είναι μια δημιουργία του Ivan Generalic, 

Κροάτη ζωγράφου, μοναδικού στην παραδοσιακή ναΐφ τέχνη. 

Η ναΐφ (naive) τέχνη, που συχνά αναφέρεται και ως ‘‘αφελής τέχνη’’, χαρακτηρίζεται 

ως μία αυθόρμητη τεχνική ζωγραφικής, που ξεχωρίζει για την απλοϊκότητα και τη 

φυσικότητά της. Η ναΐφ τέχνη αναγνωρίζεται για την παιδική της απλότητα και ειλικρίνεια. 

Σε αντίθεση με τη λαϊκή τέχνη, η ναΐφ τέχνη δεν προέρχεται απαραίτητα από ένα ξεχωριστό 

λαϊκό πολιτιστικό πλαίσιο ή παράδοση. 

Ο Ivan Generalic (1914-1992) ήταν Κροάτης ζωγράφος γνωστός για τα ναΐφ τέχνης 

έργα του. Τα θέματά του περιλαμβάνουν γάμους, αγροτικές εργασίες, εποχιακές γιορτές και

επικήδειες πομπές, και οι αγροτικές σκηνές του συχνά περιέχουν πολιτικά σχόλια για τις

κοινωνικές αδικίες της εποχής του. Λόγω της τεχνικής του, να χρησιμοποιεί λαδομπογιές στο

πίσω μέρος ενός υαλοπίνακα αντί του συμβατικού καμβά, οι εικόνες του έχουν μοναδική

ανακλαστική ποιότητα. Ο Ivan Generalic έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο χωριό

του. Οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής του παρέμειναν ίδια με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής

των άλλων χωρικών, αν και ήταν διάσημος στην Ευρώπη και για τα έργα του ενδιαφέρθηκαν

οι μεγαλύτερες γκαλερί του κόσμου. 

ΠΗΓΕΣ 

1. wikipedia_Ivan Generalic 

2. lorikshink_Ivan Generalic_artworks 

3. meetingbenches_Ivan Generalic_croatian painter master of naive tradition        
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https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_art
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‘‘Πλημμυρισμένος Πηνειός’’ 
Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας είναι μια τοπιογραφία, με λάδι σε χάρντμπορντ, έχει διαστάσεις: 33 x 44,5 

cm και περιλαμβάνεται στη Συλλογή Γεωργίου Ι. Κατσίγρα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας 

Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα. Το έργο του Έλληνα ζωγράφου Δημήτρη Γιολδάση, αποτυπώνει το 

αγροτικό τοπίο του φουσκωμένου ποταμού Πηνειού με την πετρόχτιστη γέφυρα της 

Λάρισας.  

Το σημαντικότερο ποτάμι της θεσσαλικής γης, ο Πηνειός, και αναμφισβήτητη πηγή 

ζωής για τους κατοίκους της, προσέλκυσε πολλές φορές το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον του 

Γιολδάση, ο οποίος τον έχει φιλοτεχνήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες σε διαφορετικές

εποχές του χρόνου.  

Στη σύνθεση αυτή, σύμφωνα με τους μελετητές του έργου, ‘‘Το υψηλό σημείο θέασης 

επιτρέπει την αποτύπωση όχι μόνο του Πηνειού και της γέφυρας που τον διαπερνά, αλλά και της 

απέραντης επίπεδης έκτασης της γύρω πεδιάδας. Το νερό έχει καλύψει το μπροστινό μέρος της όχθης 

του ποταμού και έχει επιφέρει καταστροφές στις καλλιέργειες’’. Στο κέντρο του πίνακα εκτείνεται η 

μεγάλη πέτρινη γέφυρα, στην οποία είναι ευδιάκριτα 8 τοξωτά ανοίγματα. Τη διασχίζουν 

έφιπποι, πεζοί και ιππήλατες άμαξες με φιγούρες αισθητά μικροσκοπικές σε σχέση με την 

έκταση του κάμπου. Στο βάθος διακρίνεται κατασκευή που είναι μάλλον υδατόπυργος του 

τότε ‘‘Οργανισμού Υδρεύσεως και Ηλεκτρισμού Λαρίσης’’ (ΟΥΗΛ), ο οποίος έχει μετονομαστεί 

σήμερα σε ‘‘Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας’’ (ΔΕΥΑΛ). Κυριαρχούν τα 

μουντά χρώματα στους τόνους της ώχρας και του μπλε, που αποδίδουν έντεχνα τη βαριά, 

υγρή ατμόσφαιρα εκείνης της στιγμής στην περιοχή. 
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Η πολύτοξη πέτρινη γέφυρα της Λάρισας που τη διαπερνά ο Πηνειός ποταμός, ήταν 

ένα εμβληματικό κτίσμα της πόλης που οι ζωγράφοι και οι φωτογράφοι όλων των εποχών 

αποτύπωσαν στα έργα τους. Η γέφυρα αυτή, ένα τοπόσημο της πόλης, είχε κατασκευαστεί 

στα τέλη του 15ου αιώνα και ήταν μία από τις μεγαλύτερες και στατικά στερεότερες της 

χώρας. Εκτεινόταν επάνω σε εννέα τόξα και είχε μήκος 120 μέτρα και πλάτος 4,5 μέτρα. Όμως 

την άνοιξη του 1941 ανατινάχθηκε από τα βρετανικά στρατεύματα για να επιβραδυνθεί η 

προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων και τον Οκτώβριο του 1944 ολοκληρώθηκε η 

καταστροφή της από τα γερμανικά στρατεύματα κατά την αποχώρησή τους. 

Ο Πηνειός ποταμός, που διασχίζει τον θεσσαλικό κάμπο, έχει ταυτισθεί με την πόλη της 

Λάρισας. Ήταν αυτός που αφενός ευεργέτησε την περιοχή, αφού τα νερά του λίπαιναν τα 

εδάφη και τα καθιστούσαν εύφορα, αλλά αφετέρου δημιούργησε προβλήματα, αφού οι 

συχνές πλημμύρες του κατέστρεφαν την πόλη, προκαλούσαν πολλά θύματα και 

προξενούσαν ανυπολόγιστες ζημιές στις καλλιέργειες. Για τις πλημμύρες του Πηνειού, ο 

Στράβωνας (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) αναφέρει  στα Γεωγραφικά  ‘‘… ο γαρ Πηνειός, δια μέσης ρέων, και 

πολλούς δεχόμενος ποταμούς, υπερεκχείται πολλάκις…’’. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄30, τα 

νερά του Πηνειού οδηγήθηκαν εκτός πόλης και οι οδυνηρές συνέπειες των πλημμυρικών 

φαινομένων στην πόλη μειώθηκαν. Περισσότερα στοιχεία για τις πλημμύρες του Πηνειού θα 

βρείτε στις πληροφορίες του έργου Νο 62 σ΄ αυτόν τον Οδηγό. 

Ο Δημήτρης Γιολδάσης (1897-1993), ένας από τους σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους 

του 20ού αιώνα, γεννήθηκε το 1897 σε χωριό των Αγράφων, το σημερινό Μορφοβούνι (τότε 

λεγόταν Βουνέσι), σε οικογένεια βοσκών με καταγωγή από τη Σαμαρίνα. Ανήκει στη γενιά 

του μεσοπολέμου, η οποία έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη Νεοελληνική Ιστορία της Τέχνης. 

Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών, πρώτα κοσμηματογραφία και έπειτα 

ζωγραφική. Αρχικά καταπιάστηκε με την προσωπογραφία, ενώ αργότερα με την 

τοπιογραφία και ειδικότερα με την απεικόνιση του τοπίου. Δημιούργησε μια σειρά έργων 

από τοπία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά κυρίως του θεσσαλικού 

χώρου. Η θεσσαλική γη στάθηκε η πηγή της έμπνευσής του από τα πρώτα του έργα. Οι 

συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από τη λιτότητα και την ατμόσφαιρα του θεσσαλικού 

κάμπου. Τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Γεωργίου Α’ το 1966 και 

βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1989. Έργα του εκτίθενται στην Εθνική Πινακοθήκη

και στην Πινακοθήκη του Δήμου Καρδίτσας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. searchculture_Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας_πλημμυρισμένος Πηνειός_Γιολδάσης 

2. Δημήτρης Γιολδάσης_Βικιπαίδεια 

3. plastiras-ota_Δημήτρης Γιολδάσης 

4. nationalgallery_Γιολδάσης Δημήτρης 

5. ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ_1903_Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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‘‘Γέφυρα Του Πηνειού’’ 
Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο του Δημήτρη Γιολδάση ‘‘Η γέφυρα του Πηνειού’’ είναι ελαιογραφία σε μουσαμά, 

διαστάσεων 42 x 58 cm και βρίσκεται στη Συλλογή Γεωργίου Ι. Κατσίγρα στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.  

Είναι μια τοπιογραφία που αποτυπώνει εξοχικό τοπίο της Λάρισας, στις όχθες του 

Πηνειού με την πέτρινη γέφυρά του, αγαπημένο θέμα του ζωγράφου. Όπως αναφέρουν 

μελετητές του έργου, στο συγκεκριμένο έργο η γέφυρα εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό 

κατεστραμμένη από τις πλημμύρες και διακρίνεται η πρόχειρη αντικατάστασή της από 

ξύλινη κατασκευή. Ο ορίζοντας τοποθετείται αρκετά χαμηλά, πράγμα που επιτρέπει μία 

αρκετά λεπτομερή απόδοση του τοπίου που πλαισιώνει τη γέφυρα. Στην αριστερή πλευρά 

της ζωγραφικής σύνθεσης, γυναίκες και παιδιά απολαμβάνουν ανέμελα τη βόλτα τους δίπλα 

στο ποτάμι, ενώ μέσα στην κοίτη του, τρία άλογα ξεδιψούν με το νερό του. Πάνω στη γέφυρα, 

άνθρωποι, ζώα, άμαξες, μοτοσυκλέτες και καμιόνια βρίσκονται σε κίνηση. Μικρός αριθμός 

σπιτιών και συστάδες δέντρων πλαισιώνουν τη σύνθεση, ενώ στο βάθος απλώνεται ο 

θεσσαλικός κάμπος και τα βουνά. Τα ζεστά και φωτεινά χρώματα δίνουν μια ατμοσφαιρική 

διάσταση του δειλινού. 

Ο μεγάλος ποταμός Πηνειός, μπορεί να θεωρηθεί ως ο ‘‘Δούναβης της Θεσσαλίας’’, λόγω 

των πολλών πλημμυρών που έδωσε και εξακολουθεί να δίνει. Περισσότερες πληροφορίες για 

τις πλημμύρες του Πηνειού μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό αυτής της Ψηφιακής Έκθεσης στο 

έργο Νο 62, ενώ  πληροφορίες για τον ζωγράφο Δημήτρη Γιολδάση  στο έργο Νο 60. 

ΠΗΓΕΣ 

1. larissa-katsigras-gallery_Γέφυρα του Πηνειού_Γιολδάσης 

2. searchculture_Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας_Γέφυρα του Πηνειού_Γιολδάσης 

3. Δημήτρης Γιολδάσης_Βικιπαίδεια 
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https://tinyurl.com/3e8turfn
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‘‘Ταμπάκικα Πλημμυρισμένα’’ 
Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η τοπιογραφία του Δημήτρη Γιολδάση, διαστάσεων 42 x 58 cm, είναι ελαιογραφία σε 

χάρντμπορντ και περιλαμβάνεται στη συλλογή του Γεωργίου Ι. Κατσίγρα στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα. Ο ζωγράφος απεικονίζει πλημμυρισμένη μια 

παραποτάμια συνοικία της Λάρισας, τα Ταμπάκικα. Η μικρή γραφική συνοικία της Λάρισας, 

αποτυπώνεται σε μια εικόνα φυσικής καταστροφής. Τα σκοτεινά καφε-κόκκινα χρώματα 

τονίζουν την αίσθηση του λασπωμένου τοπίου και της καταστροφής της γειτονιάς από την 

υπερχείλιση του Πηνειού. 

Τα Ταμπάκικα, η σημερινή συνοικία των Αμπελοκήπων στη Λάρισα, χτισμένα στις όχθες 

του ποταμού Πηνειού, πήραν το όνομά τους από το ‘‘Ταμπάκ’’, που στην τουρκική γλώσσα 

σημαίνει δέρμα. Ήταν η περιοχή των βυρσοδεψείων και των βυρσοδεψών, δηλαδή των 

ατόμων που κατεργάζονταν τα δέρματα. Η περιοχή της Λάρισας διατηρούσε ανέκαθεν 

ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, ιδίως στις ορεινές περιοχές, επομένως η παρουσία εργαστηρίων 

κατεργασίας δερμάτων, ήταν επιβεβλημένη. Τα βυρσοδεψεία αυτά αναπτύσσονταν σε 

περιοχές όπου ήταν όχι μόνον εφικτή η πρόσβαση σε πλούσια παροχή νερού, αλλά και σε 

απομακρυσμένα σημεία των οικισμών, γιατί ανέδιδαν δυσάρεστη οσμή. Τις προϋποθέσεις 

αυτές εκπλήρωνε για τη Λάρισα η συνοικία Ταμπάκικα, που οριοθετούνταν κατά τα 3/4 από 

την καμπύλη πορεία του Πηνειού, δηλαδή βρισκόταν στη μεγάλη αγκαλιά του Πηνειού. 

Το ποτάμι πολλές φορές ξεχείλιζε και τα ορμητικά και θυμωμένα νερά του βούλιαζαν

την περιοχή στα νερά και στη λάσπη. Οι περισσότερες και καταστροφικότερες πλημμύρες 

σημειώνονταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν, μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις, ο 

Πηνειός υπερχείλιζε και τα νερά του κατέκλυζαν τις παρόχθιες συνοικίες. Όταν τα νερά 
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αποτραβιόντουσαν, άφηναν πίσω τους σπίτια κατεστραμμένα, πολλούς νεκρούς και 

εκατοντάδες αστέγους, αλλά και εκτεταμένες ζημιές στη γεωργική παραγωγή και στην

κτηνοτροφία.  

Για τις πλημμύρες της περιοχής, αν και είναι γνωστές από την αρχαιότητα - όπως 

μαρτυρά στα ‘‘Γεωγραφικά’’ του ο Στράβωνας - οι μαρτυρίες που διαθέτουμε αρχίζουν από 

την περίοδο της μέσης τουρκοκρατίας. Μεγάλες πλημμύρες έχουν καταγραφεί το 1647, το 

1729, το 1777, το 1805, το 1811, το 1883 και το 1903.  

Στις 15 Οκτωβρίου του 1883, μεγάλος όγκος νερού που συσσωρεύτηκε από ραγδαία 

48ωρη βροχόπτωση, άρχισε να εισρέει στην πόλη και άφησε πίσω του, σύμφωνα με 

τηλεγραφήματα, 300 γκρεμισμένα σπίτια, 20 θύματα κι ανυπολόγιστες ζημιές. ‘‘…Για να 

σχηματίσουμε μια εικόνα της καταστροφής, αρκεί να αναλογιστούμε ότι στο οίκημα της Νομαρχίας, ένα 

από τα υψηλότερα οικήματα της πόλης, τα νερά έφτασαν μέχρι το δεύτερο πάτωμα…’’ όπως αναφέρει 

η εκπαιδευτικός κα Κωνσταντινιά Πατσή σε σχετικό άρθρο της. 

Στο τέλος του 1903, οι διαρκείς και ασταμάτητες βροχές μετέβαλαν τη Θεσσαλική

πεδιάδα σε μια τεράστια λιμνοθάλασσα, με αρνητικά αποτελέσματα για τους κατοίκους των

παραπήνειων περιοχών. 

‘‘… Μερικοί λένε ότι δεν θα είχαν συμβεί τόσο μεγάλες καταστροφές αν ο Πηνειός δεν είχε 

φουσκώσει ξαφνικά, αμέσως σε 12 ώρες και με γρήγορο ρυθμό. Τις μεγαλύτερες και πιο οδυνηρές 

καταστροφές, υπέστησαν οι συνοικίες οι οποίες βρίσκονται κοντά στο ποτάμι, δηλαδή τα Ταμπάκικα, και 

ο Πέρα Μαχαλάς…,  … πνίγηκαν αρκετοί άνθρωποι αλλά οι Αρχές της πόλης δεν προσδιόρισαν τον 

ακριβή αριθμό των θυμάτων’’ αναφέρει η φιλόλογος κα Μαρία Βουβούση σε σχετικό άρθρο της. 

Πολλές από τις πλημμύρες αυτές έχουν αποτυπώσει με τον φωτογραφικό τους φακό

πολλοί φωτογράφοι της εποχής. Επισκεφθείτε και την ενότητα Ιστορικές Φωτογραφίες της 

Ψηφιακής μας Έκθεσης, όπου παρουσιάζονται οι φωτογραφίες Νο ΙΦ1, Νο ΙΦ2, Νο ΙΦ3 με 

στιγμιότυπα παλιών πλημμυρών του Πηνειού. 

Για τον ζωγράφο Δημήτρη Γιολδάση πληροφορίες δίνονται στο έργο Νο 60 του Οδηγού 

της Ψηφιακής μας Έκθεσης. 

ΠΗΓΕΣ 

1. http://tampakiotis.blogspot.com/2018/04/ 

2. https://tirnavospress.gr/plimmyra-poy-egine-sti-larisa-to-1883/ 

3. Εφημερίδα Ελευθερία_Ιστορικά της συνοικίας Ταμπάκικα 

4. tirnavospress_Τα Ταμπάκικα της Λάρισας 

5. kolydas.eu_Η πλημμύρα της Λάρισας_23-10-1883 

6. larissapress_ο Πηνειός από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τα Ταμπάκικα 

7. Πλημμύρα Πηνειού_1903_Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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https://www.kathimerini.gr/culture/arts/962467/i-plimmyra-sti-larisa-toy-1883-me-neo-fos/
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https://kolydas.eu/2021/10/22/23-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-1883-%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82/
https://www.larissapress.gr/2020/04/05/nostalgontas-tin-palia-larisa-o-pineios-apo-ton-agio-athanasio-mechri-ta-tampakika/
https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/item/196722-%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF-1903.html


‘‘Η Πλημμύρα Στον Άη Στράτη’’ 
Γιώργος Φαρσακίδης (1926-2020) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι χαρακτικό σε ξύλο του Έλληνα ζωγράφου και χαράκτη Γιώργου 

Φαρσακίδη, για το οποίο δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία δημιουργίας του. Το έργο 

εκτίθεται στο ‘‘Μουσείο Δημοκρατίας’’ στο νησί του Άη Στράτη, το πρώτο δημόσιο ελληνικό 

μουσείο της νεότερης ιστορίας μας. 

Αναπαριστά μια από τις νυχτερινές πλημμύρες στο στρατόπεδο των εξορίστων στον Άη 

Στράτη, ενώ η βροχή μαίνεται και τα νερά έχουν κατακλύσει τις σκηνές. Σε πρώτο πλάνο 

διακρίνουμε άνδρα που προσπαθεί να κρατηθεί από τον κορμό ενός δέντρου. Με το 

αριστερό του χέρι κρατά δαυλό και φωτίζει άλλους άνδρες που προσπαθούν μέσα στο 

σκοτάδι να διασώσουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους, μεταφέροντάς τα σε υψηλότερα σημεία. 

Στο βάθος της σύνθεσης υψώνεται λόφος και στην κορυφή του, σύμφωνα με τους μελετητές, 

το φυλάκιο του Άη Μηνά και ο σταυρός του μνημείου για τους νεκρούς εξόριστους της

Κατοχής.  

Ο Άγιος Ευστράτιος ή Άη Στράτης είναι μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Κατά τον 20ό αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως τόπος διαμονής πολιτικών εξορίστων. Το

στρατόπεδο κράτησης έκλεισε οριστικά το 1962. Στις δύο διακλαδώσεις της κοιλάδας, 

αριστερά και δεξιά του λόφου του Αγίου Μηνά, που διαρρέουν οι χείμαρροι Παραδείσης 

και Τενεδιώτης, μεγάλος αριθμός πολιτικών κρατουμένων διέμεναν σε σκηνές και σε 

πλίνθινα κτίσματα. Μεταξύ των πολιτικών εξορίστων ήταν και οι διακεκριμένοι άνδρες του 

πνευματικού κόσμου της χώρας μας, ο Κ. Βάρναλης, ο Ι. Ρίτσος, ο Μ. Κατράκης, ο Μ. Λουντέμης 
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κ.ά. Από το 2007 λειτουργεί στο νησί το ‘‘Μουσείο Δημοκρατίας’’, σε παλιό διδακτήριο που 

αναστήλωσε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου του

Υπουργείου Πολιτισμού. 

Πολλές φορές πλημμύρισε ο Άη Στράτης. Σύμφωνα με το τεκμήριο του Μουσείου -

Υπόμνημα διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατούσε στον Άη Στράτη μετά την πλημμύρα τον 

Ιούνιο του 1957, Αρχείο Ιορδάνη Χριστοδούλου - το καλοκαίρι του 1957 σημειώθηκε έντονη

καταιγίδα που πλημμύρισε το στρατόπεδο και το χωριό, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Επιπλέον για τις πλημμύρες στο στρατόπεδο ο Κώστας Βάρναλης με χρονογράφημά του σε  

εφημερίδα του 1995, αναφέρει:  

‘‘Ο κατακλυσμός του Νώε έγινε το καλοκαίρι και μόνο μια φορά.

Ο κατακλυσμός του Άη Στράτη γίνεται χειμώνα και κάθε χρόνο’’. 

Επιπλέον, τις εμπειρίες και τα βιώματά του από τις πλημμύρες του Άη Στράτη, 

μετουσίωσε ποιητικά ο Μενέλαος Λουντέμης στο ποίημά του ‘‘Η ψυχή μου έμεινε εξορία’’ όπου 

γράφει: 

«… Απόψε έφτασε εκεί ο Κατακλυσμός,
Ξεκολλημένος απ΄ τις σελίδες της Μυθολογίας.

Κι έσπασε τους μύλους του Νησιού. 
Και χόρεψε στην πέτρινη ράχη του 

Τον πυρρίχιο της λύσσας. 
Απόψε βρέχει μαχαίρια η βροχή…» 

Ο Γιώργος Φαρσακίδης (1926-2020), Έλληνας ζωγράφος, συγγραφέας και χαράκτης, 

γεννήθηκε στην Οδησσό. Με τον ερχομό του στην Ελλάδα το 1934, έζησε στη Θεσσαλονίκη 

και συμμετείχε στον πόλεμο του 1940 και στην Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανών. Λόγω 

των φρονημάτων του εξορίστηκε πολλές φορές  και έζησε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 

συνολικά δεκαεπτά χρόνια. 

Έζησε στιγμές μεγάλων πλημμυρών στον Άη Στράτη, από τις οποίες εμπνεύστηκε το 

χαρακτικό ‘‘Η πλημμύρα στον Άη Στράτη’’. Στο Μουσείο Δημοκρατίας εκτίθεται το χαρακτικό 

και φωτογραφία από το αρχείο του, στην οποία προσπαθεί να περισώσει ένα κομμάτι από

σκηνικό θεάτρου σε πλημμύρα του 1951. 

Καλλιτέχνης αυτοδίδακτος, μυήθηκε στην τέχνη από συγκρατούμενούς του, όπως ο 

Χρήστος Δαγκλής, η Βάσω Κατράκη και ο Γιάννης Ρίτσος. Ζωγράφιζε και χάραζε, με αυτοσχέδια 

σκαλιστικά  εργαλεία και πυρογράφους, θέματα  από τη ζωή στους τόπους εξορίας του  κι 

αργότερα, από τους αγώνες του ελληνικού λαού. Όπως είπε ο ίδιος, ‘‘την αγάπη μου για την

τέχνη δεν την είδα μόνο σα μια προσωπική ευχάριστη ενασχόληση, αλλά σα μια γέφυρα επικοινωνίας

με τους άλλους’’. 

ΠΗΓΕΣ 

1. mouseiodimokratias_Η ζωή στον Άη Στράτη 

2. Ταξίδι στον Άη Στράτη_Μενέλαος Λουντέμης_sarantakos 

3. atexnos_Άη Στράτης_Κώστας Βάρναλης_Γιώργος Φαρσακίδης 

4. biblionet_Γιώργος Φαρσακίδης 

5. greekhistoryrepository_Γιώργος Φαρσακίδης 
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‘‘Corfu Evening’’, c.1980 

‘‘Δειλινό Στην Κέρκυρα’’
Τάσος Κουρής (1946) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πίνακας, ελαιογραφία σε καμβά του Κερκυραίου ζωγράφου Τάσου Κουρή, σε έντονα 

χρώματα. Στο έργο του αυτό, με τη ρεαλιστική αναπαράσταση κτηρίων σε δρόμο της 

Κέρκυρας, ο Τάσος Κουρής μας παραπέμπει σε μια φανταστική πλημμύρα, που δεν μας 

προκαλεί αγωνία. Μας προτρέπει να περπατήσουμε μέσα στα κόκκινο-πορτοκαλί φωτεινά 

νερά ακολουθώντας την κοπέλα. Τα φώτα της πόλης που έχουν ανάψει, καθρεφτίζονται στα 

ήρεμα νερά της πλημμύρας. Στο πάνω τμήμα της σύνθεσης οι αποχρώσεις παίζουν 

παιχνίδια, οδηγώντας μας σε άλλο σκηνικό με γκρι-μπλε τόνους, που καταλήγουν σ’ ένα 

φωτεινό σύννεφο με κατάλευκο φως. Η φιγούρα της κοπέλας, υπερμεγέθης σχετικά με τον 

γύρω χώρο, μας χαλαρώνει με την ηρεμία με την οποία φαίνεται να κινείται. 

Ο Τάσος Κουρής (1946) γεννήθηκε στην Κέρκυρα, το όμορφο νησί του Ιονίου, στις 23 

Νοεμβρίου 1946. Σκιτσάριζε με επιδεξιότητα από πολύ μικρός. Στα σχολικά του χρόνια 

παρακολούθησε απογευματινά μαθήματα σχεδίου στη Σχολή Τεχνών της Κέρκυρας και 

αργότερα σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογία. Έγινε 

διευθυντής της Κρατικής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ‘‘Γ. 

Γεννηματάς’’, και του Οφθαλμολογικού Τμήματος του ‘‘Ιατρικού Κέντρου Αθηνών’’. Είναι 

πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας 

Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς. 

Η αγάπη του για την τέχνη τον οδήγησε να δημιουργήσει σειρά έργων γεμάτων από το 

δικό του όραμα για φανταστικό ρεαλισμό, παράλληλα με την εξάσκηση του ιατρικού 
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https://www.facebook.com/KourisTassos/
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επαγγέλματός του. Έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση το 1981 στην γκαλερί ΖΥΓΟΣ στην 

Αθήνα. Ακολούθησαν πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, στην Αθήνα, την Κέρκυρα, το 

Σικάγο, την Ουάσιγκτον κ.α. Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Νεοελληνικών Τεχνών Βορρέ 

και σε πολυάριθμες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, τις Η.Π.Α και άλλες χώρες.  

Δίνει στους πίνακές του τίτλους που δεν μαρτυρούν το θέμα του  πίνακα και δεν εξηγεί 

τι εννοεί με τον καθένα, δίνοντας το δικαίωμα στον θεατή να σχηματίσει τις δικές του 

εξηγήσεις, αλλά και να τις αλλάξει όπως αυτός θέλει. 

Η τέχνη του ανήκει στο καλλιτεχνικό κίνημα του σουρεαλισμού που γεννήθηκε στο 

Παρίσι από μια μικρή ομάδα συγγραφέων και καλλιτεχνών, οι οποίοι προσπάθησαν να 

χρησιμοποιήσουν το ασυνείδητο ως το μέσο που θα ελευθερώσει τη δύναμη της φαντασίας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. corfu-museum_Γκαλερί του Τάσου Κουρή 

2. artgalaxie_biography and art works of Tassos Kouris 

3. useum_paintings_Tassos-Kouris 
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http://arutv.ee.auth.gr/istoriart/artguide/movement-surrealism.htm
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‘‘Flood’’, 1998 
‘‘Πλημμύρα’’ 

Boon Yik Chung (1992) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ζωγραφικό αυτό έργο, που δημιούργησε ο Boon Yik Chung το 1998 σε ηλικία 6 ετών, 

απεικονίζει πλημμύρα στη Μαλαισία. Το έργο συμπεριλαμβάνεται στις συλλογές του Digitalt 

Museum, ενός Διεθνούς Μουσείου Παιδικής Τέχνης. 

Η Μαλαισία, χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας πλήττεται διαχρονικά από πλημμύρες, 

που είναι συχνό φαινόμενο στη διάρκεια της ετήσιας περιόδου των βορειοανατολικών 

μουσώνων, μεταξύ του Οκτωβρίου και του Μαρτίου που φέρνουν μεγάλες βροχοπτώσεις, 

ιδιαίτερα στα ανατολικά παράλια της Μαλαισίας. Σε μια πρόσφατη και καταστροφική 

πλημμύρα στη χώρα μετά από πρωτόγνωρες σε ένταση βροχοπτώσεις, τον Δεκέμβριο του 

2021 και τον Ιανουάριο του 2022, συνολικά πενήντα άνθρωποι πέθαναν και 125.490 

άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. 

Ο Boon Yik Chung (1992) είναι καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας που έχει τιμηθεί με πολλά 

βραβεία έως σήμερα. Έργο του βρίσκεται στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου - Wonderlab,

μια διαδραστική γκαλερί, όπου τα παιδιά μαθαίνουν την επιστήμη μέσω του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του: ‘‘… η πρακτική του εμπειρία μέχρι σήμερα είναι κυρίως στους τομείς της 

εκπαίδευσης, των μουσείων και των δημόσιων χώρων, κάτι που ταιριάζει με το προσωπικό του 

ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής, ανθρώπινης συμπεριφοράς και τέχνης’’. 

ΠΗΓΕΣ 

1. BoonYikChung 
2. linkedin.com/in/boon-yik-chung 

3. malaisia-14-nekroi-kai-70000-ektopismenoi-2021 
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https://e-nautilia.gr/ti-einai-oi-mousones-pos-poious-mines-dimiourgountai/
https://www.iefimerida.gr/kosmos/malaisia-plittetai-xana-apo-plimmyres
https://www.boonyikchung.com/
https://www.linkedin.com/in/boon-yik-chung-0520909b/
https://m.naftemporiki.gr/story/1814541/malaisia-14-nekroi-kai-70000-ektopismenoi-meta-apo-katastrofikes-plimmures


‘‘The Flood’’ 

‘‘Η Πλημμύρα’’
Sukumar Maity 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο πίνακας είναι ακουαρέλα σε χειροποίητο χαρτί, διαστάσεων 30 x 37,5 cm, του 

σύγχρονου Ινδού καλλιτέχνη Sukumar Maity. Αποτυπώνει ένα πλημμυρισμένο χωριό στο 

οποίο σχεδόν μόνο οι ψάθινες στέγες των καλυβιών προεξέχουν από τα νερά της πλημμύρας.

Στο πρώτο πλάνο της σύνθεσης, μια νεαρή γυναίκα μεταφέρει τα πενιχρά της υπάρχοντα 

μέσα σε μια μπλε λεκάνη, που επιπλέει στα νερά. Η λεκάνη από πλαστικό, ένα 

χαρακτηριστικό υλικό της σύγχρονης εποχής, δημιουργεί έντονη αντίθεση με το όλο φυσικό 

περιβάλλον. 

Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παγκοσμίως σε πληθυσμό μετά την Κίνα, στη 

νότια Ασία. Εκτείνεται ανάμεσα στα Ιμαλάια όρη και τον Ινδικό ωκεανό. Είναι η περιοχή 

στην οποία συχνά καταστρέφονται οι καλλιέργειες και η σοδειά είτε λόγω της ανομβρίας τη 

θερμή και ξηρή άνοιξη, είτε λόγω των πλημμυρών από τις καταρρακτώδεις βροχές του υγρού 

τροπικού καλοκαιριού. 

Οι πλημμύρες που πλήττουν τη νότια Ασία σημειώνονται από τον Ιούνιο μέχρι τον

Σεπτέμβριο, λόγω των μουσώνων. Οι μουσώνες αναπτύσσονται σε αρκετές περιοχές της 

υδρογείου, αλλά οι πιο γνωστοί είναι οι μουσώνες της Ινδίας, οι οποίοι δημιουργούν περίπου 

το 80% της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης στη χώρα. Η ονομασία ‘‘μουσώνες’’, προέρχεται 

από την αραβική λέξη ‘‘mausim’’, που σημαίνει εποχή. Πρόκειται για ανέμους που 

μεταφέρουν υγρές αέριες μάζες από τον Ινδικό Ωκεανό προς τα ηπειρωτικά των Ινδιών, οι 

οποίες θερμαίνονται πάνω από τη ζεστή ξηρά, ανέρχονται, ψύχονται, συμπυκνώνονται και 

δημιουργούν σύννεφα, με συνέπεια πολύ ισχυρές βροχές. 

ΠΗΓΗ 

1. nautilia_Τι είναι οι μουσώνες και πώς δημιουργούνται 
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‘‘Floods In Bangladesh’’ 
‘‘Πλημμύρες Στο Μπαγκλαντές’’

Photograph: Pressud/Care 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ζωγραφικό έργο παρουσιάζει σκηνή πλημμυρισμένου ασιατικού αγροτικού τοπίου 

στην περιοχή του Μπαγκλαντές. Μια οικογένεια έχει ανέβει στην οροφή της ξύλινης 

καλύβας της για να σωθεί από τα νερά της πλημμύρας. Μαζί τους έχουν μικρό ζώο, πιθανά 

κατσικάκι και δυο τσουβαλάκια, μάλλον με τρόφιμα. Ο άνδρας, με το νερό να έχει φτάσει 

περίπου μέχρι τη μέση του, προσπαθεί να μεταφέρει τα λιγοστά υπάρχοντά τους σ΄ ένα 

ψάθινο πανέρι στο κεφάλι του. 

Το έργο είναι ένα από τα οκτώ που σχεδιάστηκαν και φωτογραφήθηκαν από την 

Οργάνωση Care και την Κυβερνητική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Μπαγκλαντές. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς, οργανώνει προγράμματα και δράσεις για να ευαισθητοποιήσει τους 

ανθρώπους στις μικρές κοινότητες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το πώς να 

προσαρμοστούν σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, πηγαίνουν από χωριό σε χωριό 

με πίνακες ζωγραφικής, με θεατρικές παραστάσεις και τραγούδια και ενημερώνουν με έναν 

πιο παραστατικό τρόπο τους απλούς κατοίκους. Τους ευαισθητοποιούν για την 

υπερθέρμανση, τους ισχυρούς ανέμους και τους τυφώνες, την ξηρασία και τις πλημμύρες που 

τους απειλούν, ενώ ταυτόχρονα τους προτείνουν λύσεις όπως οι πλωτοί λαχανόκηποι και η 

αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας. Το Μπαγκλαντές χρειάζεται επειγόντως να 

προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και οι κοινότητες διδάσκονται, μεταξύ άλλων, 

υδροπονική κηπουρική.  
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Το Μπαγκλαντές, η μικρή ασιατική χώρα στον κόλπο της Βεγγάλης στη Νότια Ασία, 

θεωρείται μια από τις πιο ευάλωτες χώρες στην κλιματική αλλαγή. Μια προβλεπόμενη 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας 30 εκατοστών, θα πλημμύριζε σχεδόν το ένα τρίτο της 

χώρας και θα ανάγκαζε περισσότερους από 25 εκατομμύρια ανθρώπους να μετακινηθούν. 

Φυσικοί κίνδυνοι όπως η αυξημένη βροχόπτωση, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι 

τροπικοί κυκλώνες αναμένονται να αυξηθούν με την κλιματική κρίση, επηρεάζοντας τη 

γεωργία, την παροχή νερού και τροφής, την ανθρώπινη υγεία και τους κατοικήσιμους 

χώρους. Θεωρείται ότι μόνο η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τις επόμενες δεκαετίες, θα 

δημιουργήσει πάνω από 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες. 

Η ζεστή και υγρή εποχή των μουσώνων, που διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον 

Οκτώβριο, είναι η περίοδος στην οποία καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Το 

Μπαγκλαντές έχει ετήσιες πλημμύρες, αλλά αυτές αναμένεται να χειροτερέψουν 

καταστροφικά τα επόμενα 40 χρόνια. Σημειώνουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 1998, το 

Μπαγκλαντές βίωσε μια από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία του, ενώ το 1974 τη 

φονικότερη πλημμύρα του με 28.700 θύματα. 

ΠΗΓΕΣ 

1. theguardian_Painting climate change in Bangladesh 

2. Το Μπανγκλαντές πολεμά τις πιο μεγάλες πλημμύρες 

3. esa_Eduspace_Weather_Καλοκαιρινός μουσώνας και πλημμύρες 

4. Μπαγκλαντές_Βικιπαίδεια 

5. Λίστα με τις πιο θανατηφόρες πλημμύρες_Βικιπαίδεια 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2008/sep/10/climatechange.scienceofclimatechange
https://el.globalvoices.org/2020/09/57531
https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Weather_GR/SEMUP2PR9HG_0.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%82
https://wikipredia.net/el/List_of_deadliest_floods


‘‘Venice Flooding’’, 2020 
‘‘Πλημμυρίζουσα Βενετία’’ 

Julie Lazarus 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ένα έργο της σύγχρονης τέχνης, με το μπλε σ’ όλες του τις αποχρώσεις, μας μεταφέρει 

σε πλημμυρισμένες εικόνες της Βενετίας. Είναι χαρακτικό σε λινόλεουμ (linocut), μονοτυπία, 

ξυλογραφία με κολλάζ διαφορετικών υλικών σε χειροποίητο ρυζόχαρτο, τοποθετημένο σε 

καμβά διαστάσεων 165,1 x 149,9 cm.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σύγχρονη τέχνη είναι η τέχνη του σήμερα, που δημιουργείται 

στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες 

εργάζονται σε έναν κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο με έντονες αλληλεπιδράσεις. 

Η πλημμυρισμένη Βενετία αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες, που την 

έχουν αποτυπώσει με ποικίλες τεχνικές, όπως στα έργα Νο 18 και Νο 58 αυτής της Ψηφιακής

Έκθεσης. Η Βενετία, πόλη της Ιταλίας, βρίσκεται στην ομώνυμη ελώδη λιμνοθάλασσα, είναι 

χτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118 μικρών νησιών που χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται 

μεταξύ τους με γέφυρες και απειλείται συχνά από πλημμυρικές παλίρροιες της Αδριατικής 

Θάλασσας. Η πόλη απειλείται συχνά από χαμηλού επιπέδου πλημμύρες, ονομαζόμενες 

“acqua alta” δηλ. “υψηλά νερά”, που το ύψος τους ξεπερνάει τα 1,1 μέτρα. Επιπλέον 

πληροφορίες για τις  πλημμύρες της Βενετίας δίνονται στα έργα Νο 18 και Νο 58 στον Οδηγό 

αυτής της Έκθεσης. 

Το καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμή των φραγμάτων MOSE 

(Modulo Sperimentale Elettromeccanico) για τη θωράκιση της Βενετίας από τις πλημμυρικές 

παλίρροιες (δείτε το video). Όταν οι παλίρροιες προβλέπεται να είναι πάνω από 110 

68 
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https://www.artsy.net/artwork/julie-lazarus-venice-flooding-18-b
https://www.artsy.net/artwork/julie-lazarus-venice-flooding-18-b
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Linocut
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=bYAysXU0r7o


εκατοστά ύψους, τα φράγματα MOSE ανυψώνονται και εμποδίζουν την εισροή νερού από 

την Αδριατική στις τρεις εισόδους της λιμνοθάλασσας. 

Η Julie Lazarus είναι Αμερικανίδα μεταπολεμική, σύγχρονη καλλιτέχνιδα. Πολλές 

σημαντικές γκαλερί και μουσεία όπως η “Σύγχρονη Τέχνη του William Campbell” έχουν 

παρουσιάσει  έργα της. Τα τελευταία 25 χρόνια ταξιδεύει συχνά από το Τέξας στη Βενετία για 

να εμπνευστεί τους πίνακές της. Ταυτόχρονα επισκέπτεται το νησί Μουράνο στη 

λιμνοθάλασσα της Βενετίας και ασχολείται με τη δημιουργία γυάλινων γλυπτών με γυαλί 

μουράνο. 

ΠΗΓΕΣ 

1. mutualart_Julie Lazarus_Biography  

2. theguardian_Venice floods as forecasts fail to predict extent of high tide 

3. Βενετία_Βικιπαίδεια 

4. wikipedia_MOSE_a project to protect the city of Venice from floods 
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https://www.mutualart.com/Artist/Julie-Lazarus/CAFAD75C02B37334/Biography
https://www.theguardian.com/weather/2020/dec/08/venice-floods-as-forecasts-fail-to-predict-extent-of-high-tide
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/MOSE
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‘‘Ο Νείλος‘‘ 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το γλυπτό απεικονίζει την προσωποποίηση του Νείλου και είναι ένα κολοσσιαίο

μαρμάρινο άγαλμα που σήμερα βρίσκεται στη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου του Βατικανού. 

Ανακαλύφθηκε το 1513 στο ναό της Ίσιδας και του Σέραπι στη Ρώμη, όπου πιθανότατα 

αποτελούσε μέρος της διακόσμησής του. Το γλυπτό χρονολογείται από τον 1o αιώνα π.Χ. και 

ίσως είναι αντίγραφο ενός μνημειώδους αγάλματος του Νείλου από μαύρο βασάλτη, ενός 

αριστουργήματος της ελληνικής γλυπτικής της Αλεξάνδρειας. 

Στη βάση του αριστουργηματικού γλυπτού, τα νερά του Νείλου αποτυπώνονται σε

ανάγλυφες κυματοειδείς γραμμές, μαζί με σκηνές παραποτάμιας ζωής με ίβιδες,

κροκόδειλους και ιπποπόταμους. Το ποτάμι παρουσιάζεται ως ένας ρωμαλέος άντρας με 

πλούσια γενειάδα, ξαπλωμένος στο πλάι και στηριγμένος σε μια αιγυπτιακή Σφίγγα, που

αντιπροσωπεύει την Αίγυπτο. Στο δεξί του χέρι κρατά στάχυα και στο αριστερό το κέρας της

Αμάλθειας, γεμάτο άνθη και καρπούς, που παραπέμπουν στη γονιμότητα που χαρίζει ο

Νείλος στην κοιλάδα του. Η γλυπτική σύνθεση συμπληρώνεται από δεκαέξι παιδιά, που 

παίζουν γύρω από τον ποτάμιο θεό, τα οποία αντιπροσωπεύουν το ιδανικό ύψος των δεκαέξι

πήχεων, όπως αναφέρει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο έργο του "Φυσική Ιστορία" για το

παρόμοιο γλυπτό στην αρχαία Αίγυπτο. Μια πλημμύρα του Νείλου 16 πήχεων, δηλ. περίπου

8 μέτρων, ήταν η βέλτιστη για να φέρει τη γονιμότητα στην κοιλάδα. 

Η ετήσια πλημμύρα του Νείλου είχε θεοποιηθεί στην Αρχαία Αίγυπτο και συχνά 

αναφερόταν ως ο ερχομός του Χαπί. Καθώς η πλημμύρα εξασφάλιζε γόνιμο έδαφος σε μια 

περιοχή που κατά τα άλλα ήταν έρημος, ο Χαπί, ως προστάτης της, συμβόλιζε τη γονιμότητα. 

Γ1  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

361

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nile_river01_pushkin.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nile_river01_pushkin.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Isis_and_Serapis
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%80%CE%AF_(%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85)


Μια απομίμηση του ρωμαϊκού αυτού μαρμάρινου αγάλματος του Μουσείου του

Βατικανού, βρίσκεται σε πάρκο της Κοπεγχάγης. Πρόκειται για ένα χάλκινο αντίγραφο που 

ανεγέρθηκε το 1897.  

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο θεός ποταμός Νείλος ήταν γιος του Τιτάνα

Ωκεανού και της Τιτάνιδας Τηθύος και σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησίοδου ‘‘… και η Τηθύς 

γέννησε στον Ωκεανό τους στροβιλώδεις ποταμούς, τον  Νείλο, τον Αλφειό και τον Ηριδανό τον

βαθυδίνη…’’.  

Το μέγεθος του ποταμού Νείλου και η αξία του, εκτός από την Ελληνική και την 

Αιγυπτιακή Μυθολογία, έχει επηρεάσει και πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι εμπνεύστηκαν 

ποικίλα έργα τέχνης. Περισσότερες πληροφορίες για τον Νείλο και τις πλημμύρες του, θα 

βρείτε στα έργα Νο 49 και Νο 50 στον Οδηγό αυτής της Έκθεσης. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Μουσείο Βατικανού_Νείλος 

2. Νείλος_μυθολογία_Βικιπαίδεια 

3. Χαπί (Θεός του Νείλου) 

4. Νείλος και Πηνειός_diastixo 

5. Νείλος_greek-language_μυθολογία 

6. Το άγαλμα του Νείλου στο Βατικανό_sworld 

7. Το άγαλμα του Νείλου στην Κοπεγχάγη_naftemporiki 

8. To άγαλμα του Νείλου στην Κοπεγχάγη_rundtidanmark_Δανέζικη Ιστοσελίδα 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nilen_(Dronning_Louises_Bro).jpg
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/braccio-nuovo/Nilo.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%80%CE%AF_(%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85)
https://diastixo.gr/epikaira/apopseis/2487-2014-04-29-13-23-35
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/water/page_044.html
https://sworld.co.uk/2/700381/photoalbum/%CE%A4%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://www.naftemporiki.gr/story/1672429/sto-pneuma-ton-xristougennon-kai-o-theos-neilos
https://www.rundtidanmark.dk/nilen-soetorvet/


‘‘Noah Sculpture In Hildesheim-Germany’’ 
‘’Ο Νώε Σε Ανάγλυφο Στο Hildesheim-Γερμανία’’ 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι λιθανάγλυφη διακόσμηση με θέμα τον Κατακλυσμό του Νώε σε κτήριο της 

πόλης Hildesheim της Γερμανίας. Το Hildesheim είναι μια πόλη στην Κάτω Σαξονία της 

Γερμανίας με περίπου 100.000 κατοίκους η οποία ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO το 1985. 

Στο έργο παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κατακλυσμού που 

αναφέρεται στη Βίβλο ως ‘‘Ο Κατακλυσμός του Νώε’’. Διακρίνονται η ξύλινη κιβωτός που έχει 

προσαράξει στην κορυφή του όρους Αραράτ και στο κάτω μέρος τα νερά της πλημμύρας. 

Επάνω διακρίνεται το περιστέρι με το κλαδί ελιάς και το ουράνιο τόξο, ενώ στα δεξιά η 

ευχαριστήρια προς τον Θεό θυσία του Νώε και της οικογένειάς του για τη διάσωσή τους. 

Ο Κατακλυσμός του Νώε έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι τον έχουν 

αποτυπώσει με ποικίλες τεχνικές σε πολλά έργα όπως τοιχογραφίες, βιτρώ, μωσαϊκά, 

νωπογραφίες και πίνακες ζωγραφικής.  

Στην Έκθεση αυτή με τίτλο ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις 

Πλημμύρες’’, τα έργα Νο 12, Νο 14 και Νο 45 αναφέρονται στον Κατακλυσμό του Νώε και σε 

αυτά, στον Οδηγό της Έκθεσης, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. 

ΠΗΓΗ 

1. Hildesheim Γερμανία, Κάτω Σαξονία, _pxfuel_αναμνηστικό γλυπτό 
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https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xwqwy
https://photodentro.edu.gr/photodentro/1120_kibotos_v.2_pidx006105/images/big/photo_002.jpg
https://hmn.wiki/el/Antiquity_of_man#wiki-2
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Monreale-Noah_builds_ark.jpg
https://photodentro.edu.gr/photodentro/1120_kibotos_v.2_pidx006105/images/big/photo_007.jpg
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xwqwy


‘’Ο Στρατιώτης Ζουάβος’’, 1856 
Georges Diebolt (1816-1861) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το γλυπτό, που παριστάνει έναν Ζουάβο, είναι ένα πέτρινο άγαλμα του 1856 του 

Γάλλου καλλιτέχνη Georges Diebolt, το οποίο βρίσκεται στη γέφυρα του Σηκουάνα ‘‘Pont de

l'Alma’’ στο Παρίσι. Η γέφυρα Άλμα, μια από τις πολλές γέφυρες του Σηκουάνα, πήρε το 

όνομά της από τη Μάχη της Άλμα το 1854 στον Κριμαϊκό Πόλεμο μεταξύ γαλλικών, 

βρετανικών και οθωμανικών δυνάμεων, εναντίον των Ρώσων. Κατασκευάστηκε το 1855, ενώ

το 1900, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού, 

διευρύνθηκε με την προσθήκη μιας μικρής γέφυρας για πεζούς. Κάθε ένας από τους τέσσερις 

πυλώνες της γέφυρας διακοσμήθηκε με ένα άγαλμα που αντιπροσώπευε έναν από τους 

τέσσερις τύπους στρατιωτικών συνταγμάτων που είχε ο γαλλικός στρατός σ΄ εκείνη τη μάχη. 

Τα τέσσερα αγάλματα φιλοτέχνησαν δυο γλύπτες. Ο Charles Auguste Arnaud σμίλεψε τα 

αγάλματα των στρατιωτών του Πεζικού και του Πυροβολικού και ο Diebolt σμίλεψε τον 

Γρεναδιέρο και τον περίφημο Ζουάβο. Μετά από αρκετές ανακαινίσεις της γέφυρας, έχει 

απομείνει μόνο ο Ζουάβος, ο οποίος είναι το πιο διάσημο χαρακτηριστικό στη γέφυρα ‘‘Pont 

de l'Alma’’. Το άγαλμα έχει ύψος 5,2 μέτρα και ζυγίζει 8 τόνους. 

Οι Ζουάβοι ήταν πολεμιστές του πεζικού που πολεμούσαν για τον γαλλικό στρατό, 

αξιόπιστοι μαχητές από τις περιοχές της Γαλλικής Βόρειας Αφρικής. Στο άγαλμα ‘‘ο 

Ζουάβος’’, ο στρατιώτης που στηρίζεται σε ένα τουφέκι, δεν έχει το χαρακτηριστικό φέσι των 

Ζουάβων, φορά την παραδοσιακή στολή της Βόρειας Αφρικής των αρχών του 1800, μ’ ένα 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Zouave_(Pont_de_l%27Alma)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pont_de_l%27Alma
https://en.wikipedia.org/wiki/Pont_de_l%27Alma
https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Arnaud
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Papal_Zouave.jpg


κοντό σακάκι, ανοιχτό μπροστά και φαρδύ παντελόνι με πιέτες που φτάνει λίγο πάνω από 

τον αστράγαλο. 

Το άγαλμα δεν είχε μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα, αλλά χρησιμοποιήθηκε τα 

παλιότερα χρόνια ως άτυπος δείκτης πλημμύρας. Όταν η στάθμη του ποταμού έφτανε στη 

βάση των ποδιών του, η αστυνομία απαγόρευε την πρόσβαση στον ποταμό. Όταν το νερό 

έφτανε στους μηρούς του, απαγορευόταν η πλοήγηση στον ποταμό. Σε μια ιστορική

διαδρομή διαπιστώνουμε ότι: 

● Το 1910, στη μεγάλη πλημμύρα του Παρισιού, τα νερά του Σηκουάνα ανέβηκαν κατά 

8,62 m και έφτασαν μέχρι τους ώμους του αγάλματος του Ζουάβου. 

● Το 1924 όταν ο Σηκουάνας ανέβηκε κατά 7,30 m και το 1955 κατά 7,12 m το άγαλμα 

βυθίστηκε μέχρι τη μέση του. 

● Το 2001, το νερό ανέβηκε 5 m και το άγαλμα βρέθηκε στο νερό μέχρι το ύψος των 

γονάτων του. 

● Στις 27 Δεκεμβρίου 2010 το ποτάμι υπερχείλισε για άλλη μια φορά την κοίτη του κατά 

3,78 m. Το νερό έφτασε στα πόδια του αγάλματος, προκαλώντας μεγάλο χάος στο 

Παρίσι. Οι όχθες του ποταμού και το Μετρό  είχαν κλείσει. 

● Στις 27 Ιανουαρίου 2018 η στάθμη του ποταμού έφτασε τα 5,72 m και το άγαλμα 

βυθίστηκε στο νερό μέχρι τη μέση των μηρών του. 

Σήμερα, η μέτρηση της στάθμης του ποταμού γίνεται με τη χρήση διαβαθμισμένων

κλιμάκων  σε 1.700 σημεία κατά μήκος του ποταμού. Η πιο γνωστή κλίμακα είναι 

εγκατεστημένη στη γέφυρα Austerlitz. 

Ο Georges Diebolt ή Diébolt, (1816-1861) ήταν Γάλλος γλύπτης, περισσότερο γνωστός 

για τα δημόσια μνημειώδη έργα του, όπως o Γρεναδιέρος και ο περίφημος Ζουάβος στη

γέφυρα Άλμα και η Ναυτική Νίκη,  στη γέφυρα των αναπήρων ‘‘Pont des Invalides’’ στο

Παρίσι. Φιλοτέχνησε,  επίσης,  μερικά από τ’ αγάλματα που διακοσμούσαν το κτήριο του 

Λούβρου που εγκαινιάστηκε από τον Ναπολέοντα Γ' το 1857. Στη σύντομη σταδιοδρομία 

του ως γλύπτης, βραβεύτηκε με το βραβείο της Λεγεώνας της Τιμής, πριν πεθάνει μόλις στα 

45 του χρόνια. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Ζουάβοι_Βικιπαίδεια 

2. Paris_the zouave of the river Seine_spottedbylocals 

3. travelfranceonline_zouave statue on pont de l Alma in Paris 

4. wikipedia_Georges Diebolt 
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https://www.travelstyle.gr/wp-content/uploads/2021/02/zouave-metrisi.jpg
https://www.lookandlearn.com/history-images/XE449286/Le-Pont-de-lAlma-flooding-in-Paris-January-1910?t=1&q=flood+pari&n=211
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Zouave_du_Pont_de_l%27Alma%2C_f%C3%A9vrier_1924.jpg?1647458934081
https://www.travelstyle.gr/pos-ena-agalma-sto-parisi-proeidopoiei-gia-tis-plimmyres-atypos-metritis-toy-sikoyana/
https://media.gettyimages.com/photos/un-pont-parisien-lors-de-la-crue-de-la-seine-le-21-mars-2001-paris-picture-id638270484?s=2048x2048
https://static.lexpress.fr/medias_11745/w_2048,h_1146,c_crop,x_0,y_215/w_1936,h_1090,c_fill,g_north/v1517741392/zouave-pont-de-l-alma-1_6013596.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Crue2018_-_Pont_d%27Austerlitz_echelle_%281%29_pht.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Crue2018_-_Pont_d%27Austerlitz_echelle_%281%29_pht.jpg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/crue-comment-mesure-t-on-niveau-eau-seine-1407635.html
https://www.eutouring.com/statues_in_paris_m15_DSC06777.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://www.spottedbylocals.com/paris/the-zouave-of-the-river-seine/
https://www.travelfranceonline.com/zouave-statue-on-pont-de-lalma-in-paris/
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Diebolt


‘’The Flood Boater’’, 1905 
‘’Ο Βαρκάρης Της Πλημμύρας’’

Barnabás Holló (1865-1917) 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μνημειακή ανάγλυφη πλάκα προς τιμήν του βαρόνου Miklós Wesselényi, που έσωσε 

πολλές ζωές κατά την ιστορική πλημμύρα της Βουδαπέστης τον Μάρτιο του 1838. Το 

ανάγλυφο, έργο του Barnabás Holló, βρίσκεται στον βόρειο πλαϊνό τοίχο της εκκλησίας των 

Φραγκισκανών στη Βουδαπέστη. Το έργο αποτυπώνει με ρομαντικό ύφος τον αγώνα και τη 

βοήθεια που ο Miklós Wesselényi προσέφερε για τη διάσωση των πλημμυροπαθών. 

Πληροφορίες για την πλημμύρα αναζητείστε στα έργα Νο 19, Νο 20, Νο 21 σ’ αυτόν τον 

Οδηγό. 

Ο βαρόνος Miklós Wesselényi de Hadad (1796-1850), επιφανής και πλούσιος Ούγγρος

αριστοκράτης, ήταν μέλος του Συμβουλίου της Ακαδημίας Επιστημών. Για την ηρωική του 

δράση στη διάσωση των πλημμυροπαθών του 1838, έμεινε στη μνήμη των Ούγγρων ως «ο 

βαρκάρης της πλημμύρας». Όχι μόνο συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά 

κρατούσε και ημερολόγιο ολόκληρης της καταστροφής. Στο ημερολόγιό του μεταξύ άλλων 

αναγράφει: 

«… Βρήκα την οδό Kígyó σχεδόν εντελώς κάτω από το νερό, οπότε πρώτα στάθηκα στο 

στροβιλιζόμενο νερό μέχρι τα γόνατά μου, μετά μέχρι τη μέση μου…,  

… μέχρι που βυθίστηκα μέχρι τον λαιμό μου στην περιοχή της αγοράς… 

… Δεν μπόρεσα να εντοπίσω ούτε μια φορτηγίδα… 

… Όταν έφτασα στην ξηρά, τα ρούχα μου άρχισαν να παγώνουν πάνω στο δέρμα μου και 

μέχρι να φθάσω στην κατοικία του Helmeczy στο Trattner-Károlyi-house (που ήταν μόνο 

μερικές εκατοντάδες βήματα μακριά) τα ρούχα μου ήταν καλυμμένα με ένα στρώμα πάγου…  

… στην αγορά Sebestyén βρήκα μεγάλη κίνηση με φορτηγίδες να πηγαινοέρχονται…». 

Γ4  
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wesselenyi-arvizi-hajos-1905-hollo.JPG#/media/File:Wesselenyi-arvizi-hajos-1905-hollo.JPG


Παρά τις ηρωικές του πράξεις, το 1840 καταδικάστηκε σε φυλάκιση λόγω της διαφωνίας 

του με την κυβέρνηση των Αψβούργων. Φυλακίστηκε στο κάστρο της Βούδας και μόνο από 

απόσταση μπορούσε να δει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της πόλης που τόσο αγαπούσε. 

Ο Barnabás Holló (1865-1917) ήταν γλύπτης, σημαντικός εκπρόσωπος της ιστορικής

γλυπτικής της Ουγγαρίας. Το 1892 ανέλαβε μετά από διαγωνισμό να φιλοτεχνήσει

ανάγλυφο αφιερωμένο στον αγώνα του Miklós Wesselényi, που σήμερα κοσμεί τοίχο της

Φραγκισκανικής Εκκλησίας στη Βουδαπέστη. Έργα του φυλάσσονται στην Εθνική

Πινακοθήκη της Ουγγαρίας. 

ΠΗΓΕΣ 

1. wikipedia_Baron Miklós Wesselényi de Hadad 

2. hungarytoday_great flood_Pest_1838 

3. Πλημμύρες στην Πέστη_gyoriszalon_1838_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

4. wikipedia_Holló Barnabás 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Wessel%C3%A9nyi
https://hungarytoday.hu/great-flood-pest-1838/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15087/63/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3_Barnab%C3%A1s


“Αναμνηστική Πλάκα Της Πλημμύρας Του 1838” 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι μια πήλινη ανάγλυφη αναμνηστική πλάκα που υποδεικνύει το επίπεδο

και την ημερομηνία κορύφωσης της μεγάλης πλημμύρας της Πέστης το 1838. Η ανάγλυφη

πλάκα βρίσκεται στον φράκτη του Εθνικού Μουσείου της Βουδαπέστης.  

Στη σημερινή πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη, υπάρχουν αρκετές

αναμνηστικές πλάκες που θυμίζουν την τρομερή αυτή πλημμύρα που έπληξε κυρίως την

Πέστη. Πιο γνωστές είναι οι πλάκες στον τοίχο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον

τοίχο του παρεκκλησίου του νοσοκομείου St. Roch και στον τοίχο της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Υδάτων της Κεντρικής Κοιλάδας του Δούναβη.

Το τραγικό γεγονός της πλημμύρας της Πέστης το 1838, έχει αποτυπωθεί σε πολλούς

πίνακες, χαρακτικά και γραφικά. Σ΄ αυτή την Έκθεση τα έργα Νο 19, Νο 20, Νο 21, Γ4 & 

Μ2 αναφέρονται στη μεγάλη πλημμύρα της Πέστης του 1838.

ΠΗΓΕΣ  

1. Flood in Budapest_(1838)_commons.wikimedia 

2. Πλημμύρα στην Πέστη_1838_hu.wikipedia_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

3. Πλημμύρες στην Πέστη_gyoriszalon_1838_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

4. Πλημμύρα της Πέστης_1838_mimicsoda.hu_Ουγγρική Ιστοσελίδα 

Γ5  
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https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Arviztabla-nemzetimuzeum.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:1838-as_%C3%A1rv%C3%ADz_Bp08_GyulaiP%C3%A1l2.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:1838-as_%C3%A1rv%C3%ADz_Bp08_R%C3%A1k%C3%B3czi41.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:1838-as_%C3%A1rv%C3%ADz_Bp08_R%C3%A1k%C3%B3czi41.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flood_in_Budapest_(1838)?uselang=el
https://hu.wikipedia.org/wiki/1838-as_pesti_%C3%A1rv%C3%ADz
https://www.gyoriszalon.hu/news/15087/63/
http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1130
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Arviztabla-nemzetimuzeum.jpg


Συλλογή 

Μεταλλίων & Νομισμάτων 
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‘‘The February Flood Of 1825’’ 
‘‘Η Πλημμύρα Του Φεβρουαρίου Του 1825’’ 

G.F. Sartorius jr. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έκθεμα είναι αργυρό ιστορικό μετάλλιο, έργο χαρακτικής, με διάμετρο 9,9 cm, 

αφιερωμένο στη μνήμη της τρομερής πλημμύρας της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 1825 που

έπληξε την Ολλανδία. Το μετάλλιο περιλαμβάνεται στα εκθέματα του Rijksmuseum στο 

Άμστερνταμ. 

Στη μια πλευρά του μεταλλίου απεικονίζεται μνημείο με επιγραφές, στην κορυφή του

οποίου βρίσκονται τρεις βάρκες και επάνω από αυτές ένας άγγελος που κρατά στεφάνι.

Ακτίνες φωτός από τον ουρανό αγκαλιάζουν το μνημείο. Στα αριστερά διακρίνεται ένα

πλοίο που βυθίζεται και άνθρωποι σε μια βάρκα απομακρύνονται για να σωθούν.

Στην άλλη πλευρά του μεταλλίου απεικονίζεται σκηνή από την πλημμύρα ενώ η

καταιγίδα μαίνεται, όπως μαρτυρούν οι κεραυνοί στον ουρανό. Στο κέντρο διακρίνεται η

κατάρρευση του φράγματος και το νερό που πλημμυρίζει την εκκλησία, σπίτια και χωράφια. 

Η πλημμύρα του Φεβρουαρίου του 1825, ήταν μια καταστροφική πλημμύρα που 

σημειώθηκε από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου του 1825 στην ακτή της Βόρειας Θάλασσας, στην 

οποία πνίγηκαν περίπου 800 άνθρωποι. Στην Ολλανδία, στην οποία έχουν σημειωθεί 

διαχρονικά πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, η πλημμύρα του Φεβρουαρίου του 1825 ήταν η 

χειρότερη φυσική καταστροφή του 19ου αιώνα. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς και οι 

χειρότερες ζημιές καταγράφηκαν στο Groningen, τη Friesland και το Overijssel.  

Μεγάλο μέρος της Ολλανδίας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 

απειλή των πλημμυρών είναι επομένως πάντα παρούσα. Για τον έλεγχο της στάθμης του 

νερού δημιουργήθηκαν αναχώματα, φράγματα, ανεμόμυλοι και πόλντερ. Ωστόσο, αυτά τα 

μέτρα ασφαλείας μερικές φορές απέτυχαν. Κάθε αιώνας γίνονταν μάρτυρας καταστροφικών 

Μ1 
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-VG-1-3502
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81


πλημμυρών, με τα αναχώματα να σπάνε και την ύπαιθρο να πλημμυρίζει. Οι πλημμύρες της 

Ολλανδίας έχουν γίνει έμπνευση για τη δημιουργία πολλών ζωγραφικών έργων. Δείτε σε 

αυτή την Ψηφιακή Έκθεση τα έργα Νο 4, Νο 5, Νο 9, Νο 17, Νο 30 και Νο 31 και στον Οδηγό

της Έκθεσης πληροφορίες για τις πλημμύρες στην Ολλανδία. 

Η πλημμύρα του 1953 στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός 

μακροχρόνιου και πολυδάπανου σχεδίου με το όνομα Delta Works. Τα Delta Works

(ολλανδικά: Deltawerken) είναι μια σειρά κατασκευαστικών έργων στα νοτιοδυτικά της 

Ολλανδίας για την προστασία της γης από τη θάλασσα. Τα έργα αποτελούνται από 

φράγματα, φρεάτια, αναχώματα, φράγματα καταιγίδας κ.ά. Τα Delta Works, αν και έχουν 

δημιουργήσει σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων, έχουν ανακηρυχθεί ως ένα από τα 

Επτά Θαύματα του Σύγχρονου Κόσμου από την Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Καταστροφή από πλημμύρες στην Ολλανδία_1825_rijksmuseum 

2. Πόλντερ_Βικιπαίδεια 

3. wikipedia_Delta_Works 
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https://watersnoodmuseum.nl/en/knowledgecentre/delta-works/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wonders_of_the_World#USA_Today's_New_Seven_Wonders
https://www.rijksmuseum.nl/en/search?q=Watersnoodramp%20in%20Nederland%20in%201825%2C%20G.F.%20Sartorius%20jr.%2C%201825&v=&s=&ondisplay=False&ii=2&p=1
https://tinyurl.com/4f6n7tzp
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Works


‘‘Κέρμα Προς Όφελος Των Πλημμυροπαθών’’, 1871 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κέρμα από κασσίτερο, διαμέτρου 26 mm που εκδόθηκε από το περιοδικό Women's 

Bazaar προς όφελος των πλημμυροπαθών της Βουδαπέστης. Είναι κέρμα διπλής όψης και στη 

μια πλευρά του αναγράφει ‘‘Γυναικείο BAZAR, Πέστη Μάιος 1871’’ ενώ στην πίσω πλευρά του 

‘‘Προς όφελος των πλημμυροπαθών’’.  

Το κέρμα περιλαμβάνεται στα εκθέματα του Ουγγρικού Μουσείου Περιβάλλοντος και

Διαχείρισης Υδάτων – Μουσείο Δούναβη. 

Ο Δούναβης πλημμύριζε διαχρονικά στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και 

προκαλούσε μεγάλες καταστροφές στις παραδουνάβιες περιοχές. Πληροφορίες για τις 

πλημμύρες του Δούναβη στην Ουγγαρία μπορείτε να δείτε στα έργα Νο 19, Νο 20, Νο 21 και

Νο 42 αυτού του Οδηγού. 

ΠΗΓΗ 

1. Κέρμα_Women's Bazaar_hu.museum 

Μ2 
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https://hu.museum-digital.org/object/835281
https://hu.museum-digital.org/object/835281
https://hu.museum-digital.org/institution/149
https://hu.museum-digital.org/institution/149
https://hu.museum-digital.org/object/835281


‘’Αναμνηστικό Νόμισμα’’, 1988 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έκθεμα είναι αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα, διαμέτρου 42 mm, που εκδόθηκε για 

την 150ή επέτειο από την πλημμύρα του Δούναβη το 1838. Στη μια πλευρά του υπάρχει

ανάγλυφο το πορτραίτο και σε κυκλική επιγραφή το όνομα του βαρόνου Miklós Wesselényi, 

ο οποίος έσωσε πολλές ζωές στην πλημμύρα του 1838 στη Βουδαπέστη. Στην άλλη πλευρά 

του νομίσματος έχει χαραχτεί σκηνή διάσωσης κατά τη διάρκεια της πλημμύρας με κεντρικό 

θέμα τη βάρκα του βαρόνου Miklós Wesselényi. 

Αυτό το αναμνηστικό νόμισμα εκδόθηκε το 1988, για την 150ή επέτειο της πλημμύρας 

του 1838, στην Πέστη-Βούδα, σημερινή Βουδαπέστη και περιλαμβάνεται στα εκθέματα του 

Ουγγρικού Μουσείου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων – Μουσείο Δούναβη. 

Ο Βαρόνος Miklós Wesselényi συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις διάσωσης και με μια 

βάρκα για πέντε μέρες, με αυτοθυσία διέσωσε πολλούς ανθρώπους από τα παγωμένα νερά

και έμεινε γνωστός ως «ο βαρκάρης της πλημμύρας». Για την ηρωική του δράση στη διάσωση

των πλημμυροπαθών του 1838 και την προσφορά του, θεωρείται εθνικός ήρωας των 

Ούγγρων. Η αγάπη των Ούγγρων για τον βαρόνο διαφαίνεται σε έργα τέχνης, όπως 

αγάλματα, ανάγλυφες πλάκες, πίνακες, λογοτεχνικά έργα, κ.ά. που αφιερώθηκαν σ’ αυτόν. 

Έργα τέχνης για την πλημμύρα του 1838 και τη δράση του Miklós Wesselényi εκτίθενται στην 

Ψηφιακή Έκθεση στις θέσεις Νο 19, Νο 20, Νο 21 & Νο Γ4 και στον Οδηγό της Έκθεσης

μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτά. 

ΠΗΓΕΣ  

1. Baron Miklós Wesselényi de Hadad_wikipedia 

2. The Wesselényi Monument_wikipedia 

Μ3 
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https://hu.museum-digital.org/object/835092
https://hu.museum-digital.org/object/835092
https://hu.museum-digital.org/institution/149
https://www.kozterkep.hu/8393/ifj-wesselenyi-miklos-szobra#vetito=38592
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Wessel%C3%A9nyi
https://en.wikipedia.org/wiki/Wessel%C3%A9nyi_Monument


“Αναμνηστικό Νόμισμα”, 2002 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το όμορφο αυτό δείγμα μικρογλυπτικής είναι ένα, μεγάλου μεγέθους, αναμνηστικό

νόμισμα της Ουγγαρίας που εκδόθηκε προς τιμή των συμμετεχόντων στην αντιπλημμυρική 

προστασία του 2002 στον Δούναβη.  

Είναι κατασκευασμένο από χαλκό και έχει διάμετρο 180 mm και πάχος 4 mm. Η 

αναπαράσταση, με μια υπέροχη μικρογλυπτική, απεικονίζει σκηνή αντιπλημμυρικής 

δράσης με τρία άτομα που φορούν λαστιχένιες μπότες και μεταφέρουν σάκους με άμμο 

δημιουργώντας αντιπλημμυρικό φράγμα. 

Το αναμνηστικό νόμισμα περιλαμβάνεται στα εκθέματα του Ουγγρικού Μουσείου

Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων – Μουσείο Δούναβη.  

Το 2002 στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη, η στάθμη του νερού έφτασε 

στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Εθελοντές προσπάθησαν να αδειάσουν τα νερά 

από τα πλημμυρισμένα μουσεία και να σώσουν τους πολιτιστικούς θησαυρούς. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Η πλημμύρα του Δούναβη_2002_hu.museum 

2. Πλημμύρες του Δούναβη_greek/news/19-8-2002 

Μ4 
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https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=835167
https://hu.museum-digital.org/?t=listen&tag_id=48582
https://hu.museum-digital.org/institution/149
https://hu.museum-digital.org/institution/149
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=835167
https://www.bbc.co.uk/greek/news/020819_floods.shtml


Έκθεση 

Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 
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Λίγα Λόγια Για Τη Φωτογραφία 

Η πρώτη φωτογραφία στον κόσμο τραβήχτηκε το 1826 από τον Joesph Nicéphore Niépce, 

αλλά χρειάστηκε μισό αιώνα από τη γέννησή της, για να γίνει η φωτογραφία αποδεκτή ως 

ανεξάρτητη και αυτόνομη τέχνη. Σήμερα περιλαμβάνεται στις καλές τέχνες και θεωρείται ως 

η 8η τέχνη. 

Η φωτογραφία κυριαρχεί στον τομέα της εξεικονισμένης επικοινωνίας και καλύπτει 

την ανάγκη για γρήγορη και οικονομική αναπαράσταση του φυσικού κόσμου και των 

γεγονότων που σημειώνονται γύρω μας. Παλαιότερα τον ρόλο αυτόν τον είχε ο χρωστήρας 

των ζωγράφων. Το γεγονός αυτό διαπιστώνουμε και στην Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας 

Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’ όπου τα πλημμυρικά γεγονότα, που 

σημειώθηκαν κατά τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, αποτυπώνονται με έργα ζωγραφικής. Τα 

πλημμυρικά γεγονότα όμως, που συνέβησαν τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, 

αποτυπώθηκαν και με τον φωτογραφικό φακό. 

Στην τέχνη της φωτογραφίας διακρίνουμε διάφορα είδη όπως: η διαφημιστική 

φωτογραφία, το φωτορεπορτάζ ή φωτοειδησεογραφία, η αρχιτεκτονική φωτογραφία, η 

αστροφωτογραφία, η υποβρύχια φωτογραφία, η καλλιτεχνική φωτογραφία κ.ά. 

Η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι η φωτογραφία που δημιουργείται σύμφωνα με το 

όραμα του φωτογράφου, όταν τη χρησιμοποιεί ως μέσο δημιουργικής έκφρασης. Ο στόχος 

της καλλιτεχνικής φωτογραφίας είναι να εκφράσει μια ιδέα, ένα μήνυμα ή ένα συναίσθημα.  

Η καλλιτεχνική φωτογραφία σύμφωνα με τον γνωστό φωτογράφο Κωστή Αντωνιάδη, 

‘‘… απαιτεί κάτι παραπάνω από την ανακάλυψη ενός αξιοπερίεργου θέματος ή την επινόηση μιας 

ιδιόμορφης οπτικής απεικόνισης. Απαιτεί χρόνο, παρατήρηση, αναμονή, κατανόηση, ένα είδος 

“παράλληλης ζωής” με το θέμα…’’  

Μια φωτογραφία ενός πλημμυρισμένου τοπίου είναι αφενός προσωπική δημιουργία 

ενώ συγχρόνως είναι και κοινωνική προσφορά. Εκφράζει την εποχή, τις κοινωνικο-

οικονομικές συνθήκες, την αισθητική αντίληψη, την εξέλιξη του φαινομένου, κ.ά. Μπορεί να 

μας μεταφέρει σε όμορφα ή δυσάρεστα περιβάλλοντα ενώ παράλληλα να μας δημιουργήσει 

διάφορα συναισθήματα, να αναπτύξει σκέψεις για δράση, να δημιουργήσει 

προβληματισμούς για τη δύναμη της φύσης και την αλόγιστη συμπεριφορά του σύγχρονου 

ανθρώπου.  

Μια περιήγηση στην ‘‘Έκθεση Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας’’ για τις πλημμύρες, θα σας 

δημιουργήσει τις δικές σας εικόνες και συναισθήματα. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Ριβέλλης Πλάτων, Φωτογραφία, Εκδόσεις Φωτοχώρος, 1986 (ΒΙΒΛΙΟ) 

2. Φωτογραφία_Βικιπαίδεια 

3. wikipedia_Fine art photography 

4. Η καλλιτεχνική φωτογραφία στη σύγχρονη Ελλάδα_aspromavro 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-art_photography
https://aspromavro-net.blogspot.com/2015/08/h-k.html


Η ακτή με τις ομπρέλες … έγινε θάλασσα! 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Τσαλαβουτώντας στα νερά του πλημμυρισμένου πάρκου, για μια φωτογραφία. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ1 

Φ2 
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https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%ce%bd%ce%b5%cf%81%cf%8c-943967/
https://pixabay.com/el/photos/%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-2561562/


Το παγκάκι, άλλοτε μια στάση για απόλαυση της θέας του ποταμού, 

τώρα στην αγκαλιά των νερών της πλημμύρας. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Από τη βροχή με προστατεύει η ομπρέλα μου! Από τα νερά της πλημμύρας ποιος; 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ4 

Φ3 
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https://pixabay.com/el/photos/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-123222/
https://pixabay.com/el/photos/%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-5352385/


Σπασμένες παιδικές κούκλες μέσα στη λάσπη που άφησε η πλημμύρα. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σπίτια, γήπεδο, δέντρα … αντί για βάρκες στα νερά του φουσκωμένου Δούναβη. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ5 

Φ6 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

379

https://pixabay.com/el/photos/%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b1-%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82-harvey-2791611
https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%b7-%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%ac-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf-139000/


Μετά την καταιγίδα τα όμορφα κτήρια της Κεντρικής Ευρώπης

καθρεφτίζονται στα νερά της πλημμύρας. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο στωικός Βούδας, στην Μπανγκόνγκ, να παρατηρεί τον βυθισμένο ναό του. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ7 

Φ8 
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https://pixabay.com/photos/flood-elbe-meissen-emergency-not-876580/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Defense.gov_photo_essay_111016-M-ZN194-151.jpg


Πλημμυρισμένο βιομηχανικό τοπίο στο Αμβούργο σε άσπρο - μαύρο. 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μαζί με το τρένο στην υπόγεια σήραγγα τρέχουν και τα νερά της πλημμύρας… 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ9 

Φ10 
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https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-4410315/
https://pixabay.com/el/photos/%CF%83%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-elbtunnel-2507288/


Ένας περήφανος κύκνος απολαμβάνει μόνος του το πλημμυρισμένο πάρκο! 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Από τα παιδικά χέρια τα νερά της πλημμύρας με έφεραν στην ακτή της Ελευσίνας! 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 

Φ12 
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https://pixabay.com/el/photos/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%81%ce%bf%ce%ae-%ce%b6%cf%8e%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af-3109864/
https://www.facebook.com/ethnosonline/posts/1418855371573947


Αφιέρωμα  

Σε Ιστορικές Φωτογραφίες 
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Η Φωτογραφία Ως Εικόνα Του Παρελθόντος 

Μια παλιά φωτογραφία μπορεί να γίνει μια σημαντική πηγή πληροφόρησης. Ο 

Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Θεωρίας του Πολιτισμού κ. Θανάσης Μουτσόπουλος,

γράφει: ‘‘Ο χρόνος τελικά τοποθετεί τις περισσότερες φωτογραφίες, ακόμη και τις πιο ερασιτεχνικές, 

στο επίπεδο της τέχνης. Μια παλιά φωτογραφία κατέχει μια μαγική ιδιότητα, “είδε” πράγματα που 

χάθηκαν’’. 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η φωτογραφία ξεκινούσε την πορεία της για την 

κατάκτηση των πρωτείων στην επικοινωνία, ο ιστορικός ερευνητής δεν μπορούσε και δεν 

μπορεί να μην απευθύνεται και στα φωτογραφικά κείμενα για να διερευνήσει το παρελθόν, 

όπως αναφέρει σε σχετική μελέτη ο κ. Δημήτρης Σ. Κυπριώτης, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

Η φωτογραφία απαθανατίζει στιγμές από ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα που 

διαδραματίζονται στον κόσμο, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πεδίο και μια πλούσια πηγή 

πληροφόρησης για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

Οι παλιές φωτογραφίες αποτελούν υλικές ενθυμήσεις του μακρινού ή κοντινού 

παρελθόντος. Έχουν πολλά να αφηγηθούν για συμβάντα και γεγονότα, αποτελούν πηγή για 

την τοπική ιστορία και συντελούν στη θωράκιση της ιστορικής μνήμης.  

ΠΗΓΕΣ 

1. Κυπριώτης_Η φωτογραφία_ μια πολύσημη ιστορική πηγή_academia.edu 

2. Κατσικούδης_Η φωτογραφία ως τέχνη_enfo.gr 

3. akatsikoudis.blogspot_Η φωτογραφία ως τέχνη 
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https://www.academia.edu/25607702/%CE%97_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE
https://enfo.gr/ar7715
http://akatsikoudis.blogspot.com/2017/04/blog-post_12.html


‘‘Ο Πλημμυρισμένος Πηνειός’’, 1884 
Δημήτρης Μιχαηλίδης 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παλιά αυτή φωτογραφία ανήκει στον φωτογράφο Δημήτριο Μιχαηλίδη που

κατάγεται από την Αδριανούπολη. Η φωτογραφία περιλαμβάνεται στη συλλογή της

ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ Λάρισας. 

Χρονολογείται στα 1884 και απεικονίζει τη μεγάλη πέτρινη γέφυρα του Πηνειού στη

Λάρισα με τα νερά του ποταμού υπερχειλισμένα να έχουν φθάσει λίγο κάτω από τις κορυφές 

των τόξων της γέφυρας. 

Οι μελετητές σημειώνουν ότι πίσω από τη γέφυρα στη δεξιά όχθη του ποταμού υπάρχει

μικρή στεγασμένη ξύλινη κατασκευή στηριγμένη σε χοντρές δοκούς. Πρόκειται για ένα από

τα καφενεία που υπήρχαν διάσπαρτα στις όχθες του Πηνειού. Στο βάθος διακρίνονται

κτίσματα από τη συνοικία Ταμπάκικα. Στη γέφυρα συνωστίζονται άνθρωποι με

χαρακτηριστικές ενδυμασίες της εποχής και ζώα.  

Ο Πηνειός είναι ποταμός που έχει δώσει διαχρονικά πολλές πλημμύρες και η πόλη της

Λάρισας έχει πληγεί από αυτές. Η μεγάλη πετρόχτιστη γέφυρα ήταν αγαπημένο θέμα

φωτογράφων και ζωγράφων, όπως του Δημήτρη Γιολδάση, έργα του οποίου εκτίθενται σ’ αυτή

την Ψηφιακή Έκθεση, έργα Νο 60, Νο 61 και Νο 62. Περισσότερες πληροφορίες για τη

γέφυρα και τις πλημμύρες του Πηνειού δίνονται σ’ αυτόν τον Οδηγό στα ίδια έργα. 

Φωτογραφίες διαφορετικών εποχών από τις πλημμύρες του Πηνειού, είναι και οι ΙΦ2, 

και ΙΦ3 αυτής της Έκθεσης και του Οδηγού. 

ΙΦ1 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885173135593659&set=a.123897558387891&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023029421531


‘‘Η Μεγάλη Πλημμύρα Στη Λάρισα’’, 1901 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εικόνα είναι φωτογραφία που προέρχεται από χρωμολιθόγραφο επιστολικό

δελτάριο, για τους νεότερους καρτ ποστάλ, το οποίο κυκλοφόρησε ο Λαρισαίος

βιβλιοχαρτοπώλης Γεώργιος Βελώνης. Η φωτογραφία περιλαμβάνεται στη συλλογή της

ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ Λάρισας. 

Απεικονίζει την πλημμύρα του Πηνειού το 1901 στην περιοχή της παλιάς πετρόχτιστης

γέφυρας της Λάρισας. Στο βάθος διακρίνεται ο χιονισμένος Όλυμπος. Τα νερά του ποταμού

έχουν φουσκώσει τόσο πολύ, που έχουν φτάσει μέχρι την κορυφή των τόξων της γέφυρας και

φαίνεται ότι έχουν πλημμυρίσει, στα αριστερά τον κήπο του Αλκαζάρ και στα δεξιά τη

συνοικία Ταμπάκικα. Σύμφωνα με μελετητές, το σκοτεινό τμήμα που παρατηρείται δεξιά και

φθάνει μέχρι την είσοδο της γέφυρας προέρχεται από τη σκιά που ρίχνει στο έδαφος ο ψηλός

μιναρές του γειτονικού μουσουλμανικού τεμένους του Χασάν μπέη. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη γέφυρα και τις πλημμύρες του Πηνειού δίνονται σ’

αυτόν τον Οδηγό στα έργα Νο 60, Νο 61 και Νο 62. 

Φωτογραφίες διαφορετικών εποχών από τις πλημμύρες του Πηνειού, είναι και οι ΙΦ1,

και ΙΦ3 αυτής της Έκθεσης και του Οδηγού. 

ΙΦ2 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=172644810179832&set=a.123897558387891
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/item/132430-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-1897.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023029421531
https://www.facebook.com/ixnilatontas/photos/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%AC%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AC/762001593939163/


‘’Ο Πηνειός Πλημμυρισμένος & Η Γέφυρα Της Λαρίσσης’’, 1908 

Γ. Χατζηκουτούλα

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φωτογραφία που έχει ληφθεί από τον Γ. Χατζηκουτούλα και δημοσιεύθηκε στις 21 

Δεκεμβρίου 1908, στην τοπική εφημερίδα ‘‘ΑΛΗΘΕΙΑ’’ της Λάρισας. Η φωτογραφία

περιλαμβάνεται στη συλλογή της ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ Λάρισας. 

Ο Πηνειός, για άλλη μια φορά πλημμύρισε και τα νερά του έχουν σχεδόν φτάσει στο

κατάστρωμα της γέφυρας. Στο οδόστρωμα της γέφυρας έχουν συγκεντρωθεί πολλοί

άνθρωποι και παρατηρούν τα φουσκωμένα νερά του ποταμού.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη γέφυρα και τις πλημμύρες του Πηνειού δίνονται σ’

αυτόν τον Οδηγό στα έργα Νο 60, Νο 61 και Νο 62. 

Φωτογραφίες διαφορετικών εποχών από τις πλημμύρες του Πηνειού, είναι και οι ΙΦ1,

ΙΦ2 αυτής Έκθεσης και του Οδηγού. 

ΙΦ3 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100023029421531
https://www.facebook.com/photo/?fbid=903510579731807&set=a.903510306398501


ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εικόνες ΙΦ4, ΙΦ5, ΙΦ6 είναι παλιές φωτογραφίες από το Παρίσι του 1910, όταν τα 

νερά του Σηκουάνα πλημμύρισαν την πόλη του φωτός. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται 

στα εκθέματα του Μουσείου Carnavalet του Παρισιού. 

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πλημμύρας του 1910 στο Παρίσι σημειώθηκαν πολλές 

ζημιές και οι παλιές φωτογραφίες της εποχής, μας μεταφέρουν σε σκηνές που 

διαδραματίστηκαν στους δρόμους και στον υπόγειο σιδηρόδρομο της πόλης. Σε σκηνή της 

πλημμύρας αυτής, μας μεταφέρει και το ζωγραφικό έργο Νο 52 αυτής osτης Έκθεσης, που 

παρουσιάζει σκηνή εκκένωσης νοσοκομείου. Ενώ τα έργα Νο 27, Νο 36, Νο 37, Νο 38, Νο 43 

και Νο 44 αναφέρονται σε άλλες πλημμύρες του Σηκουάνα. 

ΙΦ4 

ΙΦ5 

ΙΦ6 

‘‘Πλημμύρα στο Παρίσι’’, 1910 

‘‘Πλημμυρισμένος Δρόμος Στο Παρίσι’’, 1910 

‘‘Ο Πλημμυρισμένος 

Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος 

του Παρισιού’’, 1910 
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https://www.lookandlearn.com/history-images/YP0726342/143-Paris-floods-Avenue-Ledru-Rollin?t=1&q=flood+pari&n=240
https://www.lookandlearn.com/history-images/YP0712491/Flood-of-the-Seine-Jacob-Street?t=1&q=flood+pari&n=30
https://www.lookandlearn.com/history-images/YP0095628/Construction-of-the-Paris-municipal-metropolitan-railwayCarrefour-de-lOd%C3%A9on-station-after-the-flood-caused-by-the?t=1&q=flood+pari&n=72
https://en.wikipedia.org/wiki/1910_Great_Flood_of_Paris


‘‘Πλημμύρα στην Καλαμάτα’’, 1924 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Καλαμάτα πνίγηκε κυριολεκτικά από τα νερά του Νέδοντα στις 16 Οκτωβρίου 1924

και οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια.  

Από εφημερίδες της εποχής μαθαίνουμε ότι η πλημμύρα συνέβη μετά από

καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και προξένησαν

μεγάλες ζημιές σε πολλές άλλες περιοχές, όπως στην Πάτρα. Στην εφημερίδα “Έθνος” της

23ης Οκτωβρίου 1924 αναφέρεται: “… λόγω της ραγδαίας βροχής επλημμύρισεν ο ποταμός Νέδων,

τα ύδατα του οποίου κατέκλυσαν άπασαν σχεδόν την πόλιν προξενήσαντα μεγάλας καταστροφάς εις

καταστήματα και οικίας …  Μέχρις ώρας αριθμούνται εννέα θύματα …  Αι προξενηθείσαι ζημίαι είναι

ανυπολόγιστοι”. 

Η Καλαμάτα, η όμορφη πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, είναι μια από τις πόλεις της

Ελλάδας που έχει γνωρίσει διαχρονικά πολλές μεγάλες πλημμύρες, όπως αυτές του 1886, του 

1924 αλλά και νεότερες όπως του 2016. 

ΠΗΓΕΣ 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Η πλημμύρα του 1924, ο Νέδοντας και οι προτεραιότητες 

2. ΕΘΝΟΣ: Καταιγίδες που ρήμαξαν

ΙΦ7 
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https://eleftheriaonline.gr/photo-video/item/34752-old-kalamata-photos
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kalamata/kalamata-athooi-kai-oi-deka-katigoroymenoi-gia-tis-fonikes-plimmyres-toy-septemvrioy-toy-2016/
https://eleftheriaonline.gr/stiles/kalimera-kyrie-dimarxe/item/139570-epi-tapitos-i-plimmyra-tou-1924-o-nedontas-kai-oi-proteraiotites
https://www.ethnos.gr/greece/article/124431/kakokairiaianosathhnampalloskataigidespoyrhmaxanpaliaistoriastontopomashkatastrofh


‘‘Πλημμύρα στο Makó, Ουγγαρία’’, 1970 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εικόνα είναι μια φωτογραφία που απεικονίζει πλημμυρισμένο σπίτι κοντά στην 

πόλη Makó που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός της Ουγγαρίας. Η μεγάλη

πλημμύρα σημειώθηκε το 1970 και τα νερά του ποταμού Μures πλημμύρισαν την περιοχή.

Το ύψος των νερών της πλημμύρας είναι τόσο μεγάλο που μόνο η στέγη του σπιτιού

καταφέρνει να ξεπροβάλλει από την επιφάνεια του νερού. Στη φωτογραφία, σε πρώτο

πλάνο, διακρίνεται μια παραδοσιακή βάρκα των ποταμών της κεντρικής Ευρώπης.

Η φωτογραφία περιλαμβάνεται στα εκθέματα του Ουγγρικού Μουσείου Περιβάλλοντος

και Διαχείρισης Υδάτων – Μουσείο Δούναβη. 

ΙΦ8 
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https://hu.museum-digital.org/object/895038
https://hu.museum-digital.org/object/895038
https://en.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Mure%C8%99_(river)
https://hu.museum-digital.org/institution/149
https://hu.museum-digital.org/institution/149


Σατυρικά Σκίτσα 
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Λίγα Λόγια Για Το Σατυρικό Σκίτσο 

Σατυρικό σκίτσο ή γελοιογραφία είναι ο απλός τρόπος σχεδίου, το οποίο με την κωμική

παραμόρφωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αναλογιών και σχέσεων σατιρίζει καταστάσεις

ή πρόσωπα, συνήθως της επικαιρότητας. Με άλλα λόγια είναι κάθε ζωγραφική παράσταση 

της οποίας τα κύρια γνωρίσματα γεγονότων ή προσώπων αποδίδονται κωμικά 

παραλλαγμένα. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή εικαστικής τέχνης που κρίνει και σατυρίζει με 

αφηγηματικό τρόπο μεγάλα και επίκαιρα ζητήματα του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της 

πολιτικής και της κοινωνίας. 

Τα σατυρικά σκίτσα με το χιούμορ και την κριτική, την εικόνα και τη γραφή, τη σάτιρα 

και την υπερβολή, μας δημιουργούν μια εύληπτη και άμεση οπτική και μια τεκμηριωμένη 

εμβάθυνση σε εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα. 

Σήμερα, στη σύγχρονη εποχή της εικόνας στην κοινωνία της πληροφορίας, η 

γελοιογραφία μας δίνεται ως ένα ευχάριστο και έξυπνο μέσο, που με όπλο την τέχνη, το 

χιούμορ και την υπερβολή, μας βοηθά να προσεγγίσουμε σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα, 

όπως αυτό των καταστροφικών πλημμυρών. 

ΠΗΓΕΣ 

1. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  

2. Το σκίτσο στις διάφορες εκφάνσεις της τέχνης

3. Γελοιογραφία 

4. Γελοιογραφία - ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 
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https://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibitions/article/29.html
https://issuu.com/nikospalaiothodoros/docs/the_sketch_on_the_several_aspects_o
https://www.bulbapp.com/u/%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1


ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σ1 

Σ2  

Έργο του: Γιάννη Δερμεντζόγλου 

Έργο του: ΚΥΡ   
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http://www.afirimeno.com/2021/10/19102021.html
https://www.facebook.com/epilegmena.skitsa/photos/3041908119388818/


Σ3  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σ4  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο του: Ηλία Μακρή 

Έργο του: Πάνου Μαραγκού  
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https://www.kathimerini.gr/opinion/sketches/1053579/skitso-toy-ilia-makri-26-11-19/
https://www.facebook.com/ethnosonline/posts/1423579151101569


Σ5  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο του: Πάνου Μαραγκού  

Έργο του: Πάνου Μαραγκού  

Σ6 
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https://www.facebook.com/ethnosonline/posts/1418900934902724
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10210181659692499&set=a.10208796384621488


Σ7  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σ8  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο του: Ανδρέα Πετρουλάκη 

Έργο του: Μ. Μποσταντζόγλου  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

396

https://sarantakos.wordpress.com/2013/01/18/mpost-3/
https://www.facebook.com/epilegmena.skitsa/photos/3040286496217647


Σ9  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σ10  

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο του: Sadat Ahmed 

Έργο του: Biliso Osake  
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https://www.flickr.com/photos/unitednationsdevelopmentprogramme/7090419283/in/album-72157629845684167/
https://www.flickr.com/photos/unitednationsdevelopmentprogramme/6944349602/in/album-72157629845684167/
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