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«2ο Διεθνές Forum για το Νερό»  

Ενότητα «Νερό, Τουρισμός, Γεωργία, Βιομηχανία» 
 

Θέμα: «Τουριστικός και Αγροδιατροφικός κλάδος: το νερό, αειφόρος γέφυρα 
ανάπτυξης» 

 
Εισηγητής: Αντώνης Ροκάκης  

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων 
 

Σε μια από τις πλέον κρίσιμες καμπές στην ιστορία της παγκόσμιας Οικονομίας, εξαιτίας της 

πρωτοφανούς κρίσης της πανδημίας COVID-19, στο Επιμελητήριο Χανίων, θεσμικό φορέα της 

Επιχειρηματικής κοινότητας, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετέχουμε ενεργά 

σε κάθε προσπάθεια που συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της ισόρροπης Ανάκαμψης του 

τόπου μας. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, ο Τουρισμός εξελίσσεται σε «ατμομηχανή» της Οικονομίας της Κρήτης, 

συνεισφέροντας το 50% από το περιφερειακό ΑΕΠ του νησιού, ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου 

αποτελούν το 23% του συνολικού εργατικού δυναμικού.  

Παράλληλα, το α’ 5μηνο του 2021 οι εξαγωγές της Κρήτης αυξήθηκαν κατά 38,3%, φτάνοντας τα 

291,8 εκ. ευρώ έναντι των 211 εκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κλάδος των Τροφίμων – 

Ποτών, που αποτελεί το 60,9% των εξαγωγών της Κρήτης κατά το συγκεκριμένο διάστημα, άγγιξαν 

τα 177,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 53,1%. Κεντρικό ρόλο στο νέο πλάνο 

ανασυγκρότησης της περιφερειακής Οικονομίας της Κρήτης οφείλει πλέον να διαδραματίσει και ο 

διεθνούς φήμης Αγροδιατροφικός τομέας της, ο οποίος διαθέτει σημαντικές αναξιοποίητες δυνάμεις 

ώστε να συνεισφέρει στο μέλλον ανάλογα αναπτυξιακά ποσοστά, όπως και ο καταξιωμένος της 

Τουριστικός, μετά από δημιουργική - αποτελεσματική διασύνδεση μαζί του.  

Στρατηγικός μας προσανατολισμός, «γέφυρα» των δύο στρατηγικών «πυλώνων» ανάπτυξης, 

οφείλει να είναι η αειφορία, με επίκεντρο την προστασία και ανάδειξη των πλούσιων και υψηλής 

ποιότητας φυσικών πόρων του τόπου μας, μεταξύ των οποίων και το νερό. 

Οι βασικές υποδομές της Κρήτης, μεταξύ τους και αυτές της ύδρευσης, επιβαρύνονται διαρκώς από 

τους εκρηκτικούς ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης των προηγούμενων χρόνων. Πλέον, ο κορεσμός 

που είναι ορατός στο εγγύς μέλλον εξελίσσεται στην κυριότερη περιβαλλοντική πρόκληση και 

ταυτόχρονα απειλή αλλοίωσης του ίδιου τον χαρακτήρα του καταξιωμένου προορισμού του νησιού 

μας στη διεθνή αγορά. Όμως, όπως οι περισσότερες απειλές, υπάρχουν και ευκαιρίες. Αν θέλουμε 

στρατηγικά να μετακινήσουμε το τουριστικό μας προϊόν πιο ψηλά στην αλυσίδα αξίας του 

παγκόσμιου Τουρισμού οφείλουμε να στοχεύουμε σε ένα νέο υπόδειγμα αειφόρου ανάπτυξης, στο 
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οποίο το νερό, ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη κλιματικά ζώνη όπως αυτή της Κρήτης, δεν μπορεί 

παρά να έχει κορυφαία προτεραιότητα. 

Στην Κρήτη διαθέτουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, αξιόλογο φυσικό πλούτο και 

ανταγωνιστικά εργαλεία ποιότητας για να πρωταγωνιστήσουμε στην επόμενη μέρα της παγκόσμιας 

ανάκαμψης. Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο Τουρισμού που θα στηρίζεται στη βιωσιμότητα 

συνδυαστικά με την καινοτομία είναι μονόδρομος.  Μέσα και από στρατηγικές συνεργασίες 

ιδιωτικού και δημόσιου φορέα υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά οι προκλήσεις που αφορούν το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, την κλιματική 

αλλαγή και την αειφορία, με επίκεντρο τους φυσικούς μας πόρους και το νερό. 

Σε επίπεδο Marketing οφείλουμε να καινοτομήσουμε με δυναμικά εργαλεία, όπως η δημιουργία 

ψηφιακών γαστρονομικών χαρτών των περιοχών της Κρήτης, προγράμματα με διακεκριμένες 

προσωπικότητες ως γαστρονομικούς πρεσβευτές, προγράμματα βραβεύσεων για βιωματικές 

εμπειρίες και πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με προσανατολισμό την αειφορία και το νερό.  

Στην ίδια κατεύθυνση το Επιμελητήριο Χανίων πρόσφατα πρότεινε τη δημιουργία του “Cretan 

Food Experience”  ενός σύγχρονου πολυδιάστατου εκθεσιακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών 

στα υπό ανάπλαση Νεώρια των Χανίων, με στόχο να αποτελέσουν τη νέα «γέφυρα» του Κρητικού 

αγροδιατροφικού τομέα & μεταποίησης προς κάθε καταναλωτή – επισκέπτη της Κρήτης με έμφαση 

στην αειφόρο εκπαίδευση. Μια διαρκής και ολοκληρωμένη γευστική και εκπαιδευτική εμπειρία που 

θα συνδέει το παρελθόν με το μέλλον της Κρητικής γης για τους χιλιάδες επισκέπτες των Χανίων 

στο πλέον πολυσύχναστο σημείο της. Πεποίθησή μας αποτελεί ότι το πρωτοποριακό κέντρο αξίζει 

να αφιερώσει σημαντικούς πόρους της αποστολής του στην ολοκληρωμένη και συστηματική 

εκπαίδευση της μαθητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού στην υψηλή 

προστιθέμενη αξία της Κρητικής αγορδιατροφικής παράδοσης, η οποία με επίκεντρο την ζωτική 

αξία του νερού, εξασφαλίζει Υγεία και Ευεξία. 

Παράλληλα με την αύξηση της ζήτησης παρατηρείται κακοδιαχείριση και αλόγιστη χρήση των 

υδατικών αποθεμάτων στην Κρήτη. Τα αξιοποιήσιμα υδάτινα αποθέματα μειώνονται σταδιακά 

καθώς γίνεται υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση τόσο του 

υδατικού πόρου όσο και του εδάφους. Τα φαινόμενα αυτά σε συνδυασμό με τη χρονική και χωρική 

ανισοκατανομή του νερού οδηγούν σε όλο και συχνότερες συνθήκες λειψυδρίας. Στην Κρήτη οι 

χρήσεις με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό είναι η ύδρευση και κυρίως η άρδευση, η οποία 

αποτελεί το 85% της συνολικής κατανάλωσης, ακολουθούμενες από την κτηνοτροφία και τη 

βιομηχανία. Οι ανάγκες σε νερό της Περιφέρειας Κρήτης καλύπτονται από την εκμετάλλευση 

επιφανειακών και υπόγειων υδατικών αποθεμάτων. Η αύξηση του διαθέσιμου νερού συνήθως 

γίνεται με την κατασκευή έργων άντλησης υπόγειων υδροφορέων, ταμίευσης επιφανειακών υδάτων 

και μεταφοράς νερού από γειτονικές περιοχές. Εναλλακτικά, στα πλαίσια ενός ορθολογικού 

σχεδιασμού διαχείρισης των υδατικών συστημάτων του νησιού, τα επεξεργασμένα αστικά 

απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς σκοπούς και να αποτελέσουν έναν 
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ανεξάντλητο και ανανεώσιμο υδατικό πόρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης διαχειρίζεται 

σημαντικό τμήμα των υδατικών πόρων της Κρήτης. Προέκυψε από τη συνένωση δύο οργανισμών, 

αντίστοιχα για την Ανατολική και Δυτική Κρήτη, διαθέτει οργανωμένο επιτελείο επιστημόνων και 

καλές υποδομές, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται επαρκώς. 

“Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι χρήστες στην περιοχή των Χανίων έχουν ατομικά 

υδροστόμια με υδρομετρητές και πληρώνουν ανάλογα με τον όγκο που καταναλώνουν 

Σύμφωνα με τους διεθνείς Οργανισμούς οι ξηρασίες αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο για τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας κάθε χρόνο περίπου 55 εκατ 

ανθρώπους. Οι κλιματικές προβλέψεις δείχνουν ότι ολοένα και πιο συχνά και περισσότερο ακραία 

καιρικά φαινόμενα αναμένονται μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Μεσόγειος 

κατευθύνεται προς ένα μέλλον αυξημένων και σοβαρών έως ακραίων ξηρασιών. Για την ακρίβεια 

στη Νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος αιώνα οι καλοκαιρινοί 

μήνες με ακραία ξηρασία μπορεί να φθάσουν το 80%, με αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με τα 

σημερινά επίπεδα ξηρασίας. Κι ενώ η πραγματικότητα είναι ότι τα υδραυλικά έργα στην Κρήτη 

έχουν τις προηγούμενες δεκαετίες δημιουργηθεί αποσπασματικά, με απουσία ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού, με λειτουργικά και, σε αρκετές περιπτώσεις, και με σοβαρά τεχνικά προβλήματα. 

Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας χαράσσει μια πρωτοπόρα διέξοδο. Ηλιακοί σταθμοί φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων, ποδηλατικές τουριστικές διαδρομές, διαχωρισμός απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων στην πηγή, αποθήκευση και παροχή πόσιμου νερού σε δρόμους και πλατείες, έργα 

αξιοποίησης του βρόχινου νερού. Στο πρωτογενή τομέα θα μπορούσαμε και στην Κρήτη να 

ακολουθήσουμε πρωτοπόρες πρακτικές, όπως αυτής του νησιού Γκόζο της Μάλτας, στο οποίο 

δημιουργείται μια υπόγεια δεξαμενή 90.000 κυβικών μέτρων, όπου θα συλλέγεται βρόχινο νερό και 

θα ποτίζονται χωράφια, αλλά και ένα δημοτικό πάρκο. Η δεξαμενή θα δέχεται και νερό από 

βιολογικό καθαρισμό. 

Κρίσιμος ο ρόλος της ισχυρής Ακαδημαϊκής κοινότητας της πατρίδας μας και της Κρήτης, τα οποία 

μας εξοπλίζουν με επιστημονική ερευνητική Γνώση και Καινοτομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 

ολοκληρωμένο και ευφυές σύστημα διαχείρισης εσωτερικών υδάτινων πόρων, βασιζόμενο στην 

αναλυτική γεωγραφική και τεχνική τοπολογία του δικτύου, το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία 

χρόνια από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με εταίρους τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, το Ινστιτούτο 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 

Χανίων και το Ενεργειακό Κέντρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. Χρησιμοποιώντας 

σχετικά δεδομένα (εισροών – εκροών, ποιότητας υδάτων, ενεργειακών απαιτήσεων), παρέχεται 

στον διαχειριστή η ικανότητα να λειτουργεί το δίκτυο με βέλτιστο και αειφόρο τρόπο. 

Αισιοδοξία δημιουργεί ο εθνικός προϋπολογισμός περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ για έργα 

αγροτικών υποδομών και για εκσυγχρονισμό και κατασκευή αρδευτικών δικτύων. Υπάρχει ανάγκη 
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αλλαγής καλλιεργητικών προτύπων και προώθησης μεθόδων γεωργίας ακριβείας, προκειμένου οι 

αγρότες να περάσουν από υδατοβόρους τρόπους άρδευσης, σε σύγχρονες τεχνικές και ορθολογικά 

συστήματα. Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής που εναρμονίζεται με 

την ΚΑΠ είναι εμφανές ότι θα αλλάξει ο τρόπος που καλλιεργούμε στη χώρα γιατί μονόδρομος είναι 

η διασφάλιση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων. Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και 

κοινωνικής συνοχής να έχουμε έναν πρωτογενή τομέα που θα διασφαλίζει την ελάχιστη διατροφική 

επάρκεια για τη χώρα με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την 

ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. 

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα μετά την ισοπεδωτική κρίση της πανδημίας, 

πιστεύω ότι απαιτείται η προώθηση ενός νέου ολοκληρωμένου εθνικού και περιφερειακού 

στρατηγικού σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης. Με δημιουργικούς άξονες την Καινοτομία και την 

Εκπαίδευση, απαιτείται ευρύς και δομημένος διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία, τους Παραγωγικούς 

Φορείς, τους Εξαγωγικούς Συνδέσμους, τα Επιμελητήρια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη βάση 

των νέων ανατρεπτικών δεδομένων στην παγκόσμια Οικονομία, το Περιβάλλον, το Εμπόριο & τη 

Διατροφή. Σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του 

ΕΣΠΑ δημιουργούν περαιτέρω αισιοδοξία για το βιώσιμο Μέλλον της χώρας και του νησιού μας.  

Στον τόπο μας δυστυχώς, οι δεσμοί μεταξύ οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας είναι 

αδύναμοι. Αποτελεί προτεραιότητα, ζωής και ελπίδας να τους ενδυναμώσουμε. Για την προκοπή 

της κοινωνίας μας, για το μέλλον των παιδιών μας. 


