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Παράγοντες Υδρολογικής Ανισότητας

Η έντονα ανομοιόμορφη χωρική 
κατανομή των κατακρημνισμάτων, 

δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα 
ποσοστά αναφέρονται στη Δυτική 
Ελλάδα (δυτικά της οροσειράς της 

Πίνδου) και τα λιγότερα στην 
Ανατολική Ελλάδα,

Το γεγονός ότι το βόρειο τμήμα της 
Ελλάδος επηρεάζεται (ποσοτικά και 

ποιοτικά) από διακρατικά νερά, 
δεδομένου ότι όλοι οι σημαντικοί 

ποταμοί της περιοχής αυτής 
πηγάζουν από τη Βουλγαρία (Έβρος, 
Νέστος, Στρυμόνας) και την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (Αξιός), και άλλες 

περιοχές,



Παράγοντες Υδρολογικής Ανισότητας συνέχεια….

Η ανομοιόμορφη χρονική 
κατανομή των 

κατακρημνισμάτων, δεδομένου 
ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 

85% αφορά τη χειμερινή (υγρή) 
περίοδο και το υπόλοιπο τη 
θερινή (ξηρή) περίοδο του 

υδρολογικού έτους,

Η έντονη χρονική 
ανισοκατανομή της ζήτησης, 
δεδομένου ότι το καλοκαίρι, 
κατά τη διάρκεια του οποίου 

δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις η 
ζήτηση είναι πλέον έντονη λόγω 

των αρδεύσεων και του 
τουρισμού,

Η έντονη χωρική κατανομή της 
ζήτησης, λόγω της 

υπερκατανάλωσης από την 
υπέρμετρη συσσώρευση 

πληθυσμών στα αστικά κέντρα, 
την παράκτια ζώνη



Ετήσια κατανομή της βροχόπτωσης στη Ελλάδα.



Όντως η Δύση είναι πλούσια ακόμη και όταν μιλάμε για την Κρήτη. Διακρίνεται καθαρά από την 

παρατήρηση του χάρτη.

Ο Νότος πράγματι φτωχός (Αττική, Αργοσαρωνικός, Αιγαίο) όμως ο Βορράς με βάση την 

ανάγνωση του προηγούμενου χάρτη (χρωματική κατηγοριοποίηση) δεν φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα πλούσιος.

Έτσι η Θεσσαλονίκη π.χ. έχει μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων 450 χιλ. λίγο περισσότερο 

δηλαδή από ότι η Αθήνα. 



Γιατί όμως λέμε ότι πέρα από την Δύση και ο Ελληνικός Βορράς έχει πλούσιο υδατικό 
περιβάλλον; Αφού κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από την ποσότητα των 
βροχοπτώσεων;

Η απάντηση είναι ότι εκτός των αισθητά χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν 
στην Βόρεια Ελλάδα, λόγω του Γεωγραφικού πλάτους, εξαιτίας των οποίων η εξάτμιση έχει 
πολύ χαμηλότερες τιμές από ότι στην Νότιο Ελλάδα, υπάρχει και το γεγονός των πλούσιων 
υπόγειων υδατικών αποθεμάτων της περιοχής αυτής, τα οποία με την σειρά τους 
συντελούν την ύπαρξη πλούσιων Δασών κωνοφόρων και πλατύφυλλων.



Ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε σε μια σχεδόν ορθογώνια έκταση που η μεγάλη 

της πλευρά δεν ξεπερνά τα 200 km, τις εκβολές έξι (6) μεγάλων ποταμών, που διακινούν 

τεράστιες ποσότητες υδάτων, οι οποίοι είναι οι εξής:

➢ Αλιάκμων

➢ Αξιός

➢ Γαλλικός

➢ Στρυμώνας

➢ Νέστος

➢ Έβρος

Από αυτά τα τέσσερα (4) σχηματίζουν στην ίδια περιοχή, μεγάλα Δέλτα.





Σε καμία περιοχή του Πλανήτη δεν υφίστανται εκβολές έξι (6) ποταμών σε μια

ακτίνα 2 εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Εξ’ άλλου αυτός ήταν και ένας από τους λόγους της απονομής της Έδρας

UNESCO με τίτλο «Διατήρηση και Οικοτουρισμός σε Παρόχθια και Δελταϊκά

Οικοσυστήματα», στο τότε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είχε Έδρα

στην Καβάλα.



Διαπιστώνεται λοιπόν ότι στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας κυρίως των 
υπογείων υδάτων, στην Δυτική Ελλάδα εξαιτίας των βροχοπτώσεων, 
δημιουργείται ένα περιβάλλον πλούσιων υδατικών αποθεμάτων.

Στον Νότο, ιδιαίτερα στα Νησιά των Κυκλάδων υπάρχει φτωχό υδατικό 
περιβάλλον, π.χ. Σαντορίνη 327 χιλ. ετησίως.



Βέβαια ακόμα και στην περίπτωση των Νησιών των Κυκλάδων, η υδρολογική

κατάσταση θα ήταν αισθητά καλύτερη εάν τα νησιά αυτά χαρακτηριζόταν από

ανάγλυφο, όπως αυτό της Νάξου η οποία αν και ανήκει στις Κυκλάδες, έχει

αισθητά μεγαλύτερο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων (520 χιλ. βροχής, δηλαδή

περίπου 60% περισσότερο από αυτά της Σαντορίνης).



• Αξιοποιούνται σωστά τα πλούσια 
υδατικά αποθέματα των περιοχών της 
Δύσης και του Βορρά;

• Υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης της 
Υδατικής οικονομίας των φτωχών 
περιοχών του Νότου;

Τα 
ερωτήματα 
που τίθενται 

στην συνέχεια 
είναι τα εξής;

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα δυο αυτά 

ερωτήματα, παίρνοντας υπόψιν τρία (3) 

παραδείγματα από τρεις περιοχές της Χώρας.

Από την Ζάκυνθο (Δύση), την Δράμα (Βορράς), την 

Νίσυρο (Νότος)





















Από τις δυσμενέστερες περιπτώσεις του Ελλαδικού χώρου όσον αφορά τα υδατικά

αποθέματα είναι η Νίσυρος και γι’ αυτό τον λόγο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην εργασία

αυτή.

Δεδομένου ότι ολόκληρο το Νησί είναι ένα Ηφαίστειο και μάλιστα σε ενεργή κατάσταση, όλα

τα διηθούμενα σε αυτό ύδατα είναι ακατάλληλα εξαιτίας των προσμίξεων με τις θειούχες

ενώσεις και συνεπώς δεν μπορούμε να υπολογίζουμε καθόλου σε αυτά.

Έτσι οι κάτοικοι για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες τους, τις γεωργικές χρήσεις, αλλά και

τις χρήσεις νερού κατά την τουριστική περίοδο, χρησιμοποιούν μεν αφαλατωμένο νερό

όπως γίνεται σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όμως τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή

προσπάθεια εκ μέρους των να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους και των αναγκών

των τουριστών σε νερό, με την βοήθεια ομβροπλατειών, ομβροσυλλεκτήρων, ειδικών

συλλεκτήρων βροχής σε στέγες κλπ.

Η προσπάθεια δείχνει ότι σύντομα θα έχουν πετύχει τον στόχο τους.















Διαπιστώνουμε από όλα τα παραπάνω ότι, οι περιοχές της Ζακύνθου και της

Δράμας, παρότι πλούσιες σε υδατικά αποθέματα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων

τους γίνεται με τρόπο μη ορθολογικό, αφήνοντας ανεκμετάλλευτους τους

επιφανειακούς πόρους και σπαταλώντας τα υπόγεια αποθέματά τους.

Αντίθετα η Νίσυρος αλλά και πολλά νησιά του Αιγαίου παρότι ιδιαίτερα φτωχές σε

υδατικά αποθέματα, με ξηροθερμικό κλίμα και έντονη τουριστική κίνηση κατά την

θερινή περίοδο, διαχειρίζονται τους πτωχούς τους υδατικούς τους πόρους, με

σύνεση και ορθολογισμό.

Ίσως το ανωτέρω να θυμίζει και κάτι από τις ανθρώπινες συμπεριφορές, σχετικά με

τον πλούτο και την ένδεια.



ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταμίευση των 
επιφανειακών 

υδάτων

Αποφυγή ληστρικών 
εκμεταλλεύσεων των 

υπογείων υδάτων

Οικονομία νερού 
στην οικιακή και μη 

κατανάλωση



Σας 
ευχαριστώ 
για την 
προσοχή 
σας!


