
Η ανομβρία ως μείζον παράγοντας επικινδυνότητας στη λειψυδρία 
 

Η ιστορία του νερού στον πλανήτη μας έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα από την ιστορία του 

ανθρώπου. Το νερό είναι η πηγή της ίδιας της ζωής, σε κάθε της μορφή. Εύστοχα αναφέρεται σε μία 

απλή ρήση από τον 5ο αιώνα π.Χ από τον Θαλή τον Μιλήσιο : « Αρχή πάντων το Ύδωρ ». 

Η ιστορία του ανθρώπου συνδέεται απόλυτα με την ιστορία του νερού. Ο πρωτόγονος 

άνθρωπος ζει κοντά σε υγροτόπους καθαρά για λόγους επιβίωσης εκμεταλλευόμενος τις φυσικές 

πηγές του νερού καθώς και της  χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται εκεί.  

Στους αρχαίους πολιτισμούς κυρίαρχο στοιχείο ήταν το νερό, με πλήθος αναφορών, 

παρατηρήσεων και απόψεων για την προέλευση, την επάρκεια και την προστασία του από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Στην Ελλάδα τα πρώτα έργα ύδρευσης και άρδευσης έγιναν στη Κρήτη στους Μινωικούς 

χρόνους και τα πρώτα υδραγωγεία στα Μέγαρα από τον Ευπάλινο το 625 π.χ. και στην Αθήνα 

αργότερα από τον Αδριανό. Τον 5ο αιώνα π.Χ , υπο την εποπτεία του ανώτατου Αθηναϊκού 

δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, λειτουργούσαν οι «Επιμελητές των υδάτων» οι οποίοι 

επιμελούνταν την διανομή του νερού και την καθαρότητα των πηγών. Να υποθέσουμε ότι μια 

παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας ανάγκασε την Αθηναϊκή πολιτεία να θεσπίσει ένα σώμα ελέγχου 

προκειμένου να περιορίσει την σπατάλη του νερού ; Ίσως να υπήρχε αυτή η ανάγκη.  

Στις μέρες μας, σε παγκόσμια κλίμακα, το νερό εκτιμάται ως ένα κοινωνικό αγαθό, δυστυχώς 

όμως όπως και πολλά άλλα κοινωνικά αγαθά ενέχει ατομικής και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.  

Το νερό, και κατ’ανάγκη πλέον το καθαρό νερό, είναι αναντικατάστατο για την επιβίωση, την 

υγεία, την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη σε κάθε σημείο της Γης. 

Η φύση μερίμνησε μέσα από ένα αέναο κύκλο του νερού, τον υδρολογικό κύκλο, να προσφέρει 

ανιδιοτελώς σε κάθε μορφή ζωής το σημαντικό αυτό αγαθό για την επιβίωση. Δυστυχώς όμως η 

ανισοκατανομή του νερού σε πλανητική κλίμακα, η ετήσια διαφοροποίηση των βροχοπτώσεων 

ακόμη και σε τοπικό επίπεδο αλλά και η σπάταλη συμπεριφορά του ανθρώπινου είδους, και αυτός 

κατά τη γνώμη μου είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας, έχουν δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων 

στην ορθολογική διαθεσιμότητα του νερού, με κινδύνους που δυστυχώς δεν έχουμε  αντιληφθεί 

ακόμη το μέγεθος τους. 

Η Μετεωρολογία, ως μία από τις αρχαιότερες επιστήμες, ασχολείται με τον υδρολογικό κύκλο, 

ως κύριο αίτιο στη δημιουργία του καιρού, με τις μετρήσεις των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων 

, ως απόρροια των καιρικών φαινομένων, και στην επεξεργασία αυτών των μετρήσεων, εστιάζοντας 

στην διαφοροποίηση του ετήσιου υδρολογικού αποτυπώματος ένας τομέας που εξετάζεται πλέον σε 

βάθος από τον εταίρο κλάδο της Κλιματολογίας. 

Μέσα από την επιστημονική γνώση θα αναφερθώ σε στοιχεία της Ελληνικής επικράτειας και 

θα εστιάσω σε κάποια δεδομένα της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Η Ελλάδα ανήκει στις υδρολογικά προνομιούχες χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου με ετήσιο υδάτινο 

δυναμικό που κυμαίνεται από 60 έως 74 δισεκατομμύρια m³ νερού , καταναλώνει 8,5 δις m³ 

συνολικά ετησίως (μελέτη 2008), που αναλογεί σε 782 m³ ανα κάτοικο ετησίως όταν σε άλλες 

Ευρωπαικές χώρες η διαθεσιμότητα αυτή εμφανίζεται πιο περιορισμένη (Γαλλία 548 m³, Γερμανία 

460 m³, Μάλτα 50 m³). Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα το πρόβλημα της ανισοκατανομής, λόγω του 

πλήθους των νησιών, δημιουργεί ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα επάρκειας υδάτινου δυναμικού. 

 

Η κατανομή της κατανάλωσης του διαθέσιμου νερού στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες καταναλώνεται στον γεωργικό τομέα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% 

του συνολικού υδάτινου δυναμικού. Σε ανεπτυγμένες χώρες παρατηρείται αντιθέτως αυξημένη 

ποσόστωση κατανάλωσης στην Βιομηχανική χρήση. 

 



Εστιάζοντας στον Ελλαδικό χώρο διαπιστώνουμε την ανισοκατανομή χρήσης και με διαφορετική 

ποσόστωση από περιοχή σε περιοχή. Στην Αττική η ετήσια κατανάλωση νερού είναι 539 εκατ. m³ με 

ποσοστό 18 % στον αγροτικό τομέα και ποσοστό 78 % για οικιακή και αστική χρήση. Αντιθέτως 

στην Θεσσαλία η κατανάλωση ανέρχεται σε 1.632 εκατ. m³ νερου από τα οποία το 95 % διατίθεται 

για αγροτική χρήση και μόλις το 4,2 % για οικιακή και αστική χρήση. Αν και νησί η Κρητική γή 

ακολουθεί από κοντά την καταναλωτική συμπεριφορά της Θεσσαλίας, η ετήσια κατανάλωση 

εκτιμάται στα 372.5 εκατ. m³ με γεωργική χρήση που φθάνει στο 86 % και μόλις 11,4 % ανήκουν 

στην οικιακή και αστική χρήση. Λίγο παράδοξο για το νησί, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης 

τουριστικής «βιομηχανίας», και κατά τη γνώμη μου απαιτεί μια πιο σύγχρονη καταγραφή και 

μελέτη. 

 

Με βάση τα βροχομετρικά δεδομένα από πολυετή αρχεία καταγραφών μετεωρολογικών και 

υδρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Κρήτης τα μέσα ετήσια ύψη ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων εκτιμώνται στα 5.442 εκατ. m³ νερού, τα οποία λόγω της γεωμορφολογικής 

διάταξης του νησιού ανισοκατανέμονται και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αλλά και σε 

επίπεδο Βορά – Νότου. Το δυτικό τμήμα του νησιού (Περιφερειακή ενότητα Χανίων) εμφανίζει τις 

υψηλότερες τιμές ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με 2.055 εκατ. m³, ενώ τα ύψη μειώνονται 

σταδιακά προς τα ανατολικά του νησιού (Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου 1.141 εκατ. m³ , 

Ηρακλείου 1.287 εκατ. m³, Λασιθίου 958 εκατ. m³ ). Αναλογιζόμενοι λοιπόν την εκτίμηση της 

μέσης ετήσιας κατανάλωσης σε περιφερειακό επίπεδο ( 372.5 εκατ. m³ ) η Περιφέρεια Κρήτης δεν 

θα έπρεπε να ανησυχεί για συνθήκες λειψυδρίας ακόμη και σε παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας. 

Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι ακόμη και σε μία ετήσια ανομβρία το νησί 

εμφανίζει σημάδια εξάντλησης του υδάτινου δυναμικού αγγίζοντας τα όρια της λειψυδρίας. 

Επομένως είναι αναγκαίο να μελετηθεί εκ νέου η μέση ετήσια καταναλωτική συμπεριφορά 

προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα ο βαθμός επικινδυνότητας σε μία παρατεταμένη περίοδο 

ανομβρίας  η οποία ούτως ή άλλως είναι αναμενόμενη για το νησί. Είτε αν θέλει κάποιος να την δεί 

στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής είτε στο πλαίσιο της κυκλικής επανεμφάνισης των 

υδρολογικών περιόδων είναι αναγκαία η εκτίμηση του κινδύνου λειψυδρίας για το νησί μέσα στο 

πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας. 

Πριν κάνω όμως την αναφορά μου στην κυκλική επανεμφάνιση υδρολογικών περιόδων θα ήθελα να 

κάνω μία σύντομη διευκρινιστική αναφορά στην φυσική διεργασία διαχείρισης του νερού. 

Είναι απολύτως κατανοητό ότι η κύρια πηγή προσφοράς υδάτινου δυναμικού είναι τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα (Βροχή, χαλάζι, χιόνι), μέσω του αέναου υδρολογικού κύκλου. Τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα αποτίθενται στην στεριά και μέρος αυτών διανέμονται είτε σε επιφανειακή 

αποθήκευση είτε σε υπόγεια αποθήκευση (υπόγειος υδροφορέας) ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων απορρέει σε σύντομο χρόνο στον φυσικό προορισμό όδευσης 

του νερού, στην θάλασσα. 

Τα αίτια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν λειψυδρία, εν αρχή σε τοπικό επίπεδο αλλά στην πορεία 

και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι η εμφάνιση μιας μακράς περιόδου ανομβρίας, κάτι για το οποίο 

αποφασίζει η φύση και έχει ήδη προδοθεί για τις διαθέσεις της από προηγούμενες ενδείξεις αν 

υπάρχει η απλή κατανόηση και θελήσουμε να το δούμε επιστημονικά. Ένα δεύτερο αίτιο, εξίσου 

σημαντικό είναι η υπερβολική έως και σπάταλη κατανάλωση με εξάντληση του υπόγειου 

υδροφορέα, κάτι που ανήκει αποκλειστικά στην ανθρώπινη και κατ’επέκταση στην κοινωνική 

ευθύνη.  

Αντικειμενικά, αν θεωρήσουμε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί και να αλλάξει, τότε τα 

επιστημονικά δεδομένα ισχυροποιούν τον παράγοντα της ανομβρίας ως το μείζον αίτιο 

επικινδυνότητας στην εμφάνιση μιας καταστροφικής λειψυδρίας. Και τα δεδομένα, όπως 

εμφανίζονται στην διαγραμματική απεικόνιση των μετεωρολογικών καταγραφών από έναν από τους 

παλαιότερους σταθμούς παρατήρησης της Κρήτης δεν μας επιτρέπουν τον εφησυχασμό. Μια 

απλοποιημένη ανάγνωση της διαγραμματικής απεικόνισης μας δείχνει την ετήσια εμφάνιση των 



ετών που το συνολικό ύψος βροχής ήταν υψηλότερο του μέσου ετήσιου ύψους (633 mm)  (Υγρά έτη 

- πράσινο χρώμα) και αυτών με χαμηλότερο ύψος βροχής του μέσου ετήσιου (Ξηρά έτη - κίτρινο 

χρώμα).  Από τα Υγρά έτη ξεχωρίζουν τα έτη 1976 με 1.148 mm και το 2019 με 1.054 mm. Aπό τα 

ξηρά έτη τα ποιο ακραία ήταν το 1986 με 320 mm και ακόμη χειρότερο το 2018 με 263 mm οπότε 

και εμφανίσθηκαν προβλήματα λειψυδρίας στο νησί αν και ξεπεράσθηκαν σχετικά γρήγορα από την 

ακολουθία ενός ιδιαίτερα βροχερού επόμενου έτους. Κάνοντας όμως μια πιο προσεκτική εξέταση 

του διαγράμματος, δίνοντας έμφαση σε περιοδικούς κύκλους επανεμφάνισης (κλιματικές τάσεις), 

παρατηρούμε ένα 25ετη κύκλο όπου πλεονεκτούν τα υγρά έτη και στη συνέχεια ακολουθεί ένα 

25ετής κύκλος με τα ξηρά έτη (έτη ανομβρίας)  να βρίσκονται σε συνεχή ακολουθία. Από το 2011 

ακολουθούμε την επανεμφάνιση των πλεονεκτικών υγρών ετών ο οποίος όμως είναι νομοτελειακά 

βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα εναλλαχτεί με ένα δυσμενή κύκλο άνομβρων ετών. Δυστυχώς η 

ασυνεπής και μόνιμη αναφορά στην κλιματική αλλαγή είναι ένα περισπούδαστο πολιτικό τέχνασμα 

για να καλύπτεται η αποτυχία στον τομέα της πρόληψης.  Ιδιαίτερα μεγάλης αξίας είναι η αναφορά 

του Ιπποκράτη : “Ασφάλεια εστί το προνοείν και προλαμβάνειν, το δε προνοείν και προλαμβάνειν 

κρείττον εστί του θεραπεύειν”  

Η συστηματική παρατήρηση αποτελούσε το σπουδαιότερο μέσο στην επιστημονική τεκμηρίωση των 

Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ερευνητών. Η φύση προδίδεται, προειδοποιεί και προφυλάσσει, 

δίνοντας την ευκαιρία στον νοήμονα άνθρωπο, αλλά και μέσω της διαίσθησης σε άλλα είδη εν ζωή 

στον πλανήτη, να λάβουν μέτρα προστασίας, όποια και αν είναι αυτά, με απώτερο σκοπό τη 

διατήρηση της ζωής σε κάθε της μορφή.    

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι σε μία Κρήτη που καμαρώνει για την ενεργειακή της 

επάρκεια μέσω καλωδιακής διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα θα ήταν ευχής έργο και η 

διασύνδεση του νησιού από άκρη σε άκρη, μέσω ενός δικτύου αγωγών, για καθολική επάρκεια στο 

ύψιστο αγαθό ζωής, το νερό. Και το περισπούδαστο και επαγγελλόμενο κορυφαίο έργο του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ίσως αποτελεί την μεγάλη ευκαιρία για το νησί μας. Αρκεί το 

«προνοείν και προλαμβάνειν». 

 

Σας Ευχαριστώ. 
 


