
Υδατικοί πόροι και αειφορία 

 

Σε ένα διεθνές φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό και 

επιχειρηµατικό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, η πρόσβαση 

και η διαχείριση των φυσικών πόρων προσελκύουν ένα διαρκώς 

αυξανόµενο ενδιαφέρον. Όλοι όσοι συµµετέχουν στη 

διαχείριση, εθνικοί και διεθνείς ρυθµιστικοί οργανισµοί, 

δηµόσια διοίκηση και επιχειρηµατική κοινότητα οφείλουν να 

προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα. Η αναγνώριση της 

έλλειψης των πόρων του πλανήτη που διευρύνεται ολοένα 

περισσότερο, φέρνει πολύ πιο καθαρά στο προσκήνιο, στην ίδια 

την «καρδιά» των οικονοµικών και επιχειρηµατικών εξελίξεων, 

τις περιοχές της Ενέργειας, των Υδάτινων Πόρων και του 

Περιβάλλοντος.  

 

Οι µεταρρυθµίσεις που επηρεάζουν αποφασιστικά την παροχή 

επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών υπηρεσιών σε όλους τους 

τοµείς σχετίζονται µε την απελευθέρωση των αγορών, την 

ανταγωνιστική λειτουργία κρατικών οργανισµών και τη 

µετατροπή καθετοποιηµένων εταιριών σε ευέλικτους 
οργανισµούς που οδηγούνται από την αγορά. Τα παλαιά 

κρατικά µονοπώλια µετασχηµατίζονται σε αποτελεσµατικές, 

πελατοκεντρικές και προσανατολισµένες στο αποτέλεσµα 

οντότητες που ανταγωνίζονται µε πρωτοεµφανιζόµενους 

«παίχτες» σε νέες αγορές. Συµπληρωµατικά υπάρχει η ανάγκη 

για βοήθεια των εθνικών και διεθνών ρυθµιστικών αρχών στην 

προσαρµογή του σχετικού θεσµικού πλαισίου έτσι ώστε να 

υποδεχθούν και ενισχύσουν τον ανταγωνισµό εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την αειφορία των φυσικών πόρων, την ασφάλεια 

των αποθεµάτων και το σεβασµό των αναγκών των –τελικών και 

µη – πελατών. 



  

Παρά τις υπάρχουσες οµοιότητες, η διαδικασία 

µετασχηµατισµού του κάθε τοµέα χαρακτηρίζεται από 

ιδιαιτερότητες που απαιτούν µια στοχευµένη και εστιασµένη 

προσέγγιση που θα προσδίδει αξία στις εµπλεκόµενες κύριες 

λειτουργίες.  

 

Ο τοµέας της Ενέργειας παραδοσιακά διοικούνταν από ένα 

ισχυρό ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονταν η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, 

σε αντίθεση µε την βιοµηχανία πετρελαίου που αναπτύχθηκε σε 

ένα καθαρά ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

 

Οι Υδάτινοι Πόροι ήταν µέχρι πολύ πρόσφατα αποκλειστικά 

στην αρµοδιότητα της Κεντρικής ∆ιοίκησης ή και της 

Αυτοδιοίκησης, αλλά τώρα προκύπτουν ζητήµατα όπως της 

ενεργού εξοικονόµησης υδάτινων πόρων, αποθήκευσης και 

αειφόρου διαχείρισης του νερού.  

 

Τέλος, η ευαισθησία για το Περιβάλλον οδήγησε στην ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών πέραν των παραδοσιακών περιβαλλοντικών 

πολιτικών και εγκαινίασε µια νέα εποχή στις επιχειρηµατικές 

συµβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζονται πλέον σε 

αναβαθµισµένη αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της 

επεξεργασίας λυµάτων, της αποχέτευσης και της διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων.  

 

Είναι φανερό ότι για την αντιµετώπιση των σύγχρονων 

προκλήσεων και στους τρεις τοµείς απαιτούνται-και µάλιστα σε 

διαρκώς αυξανόµενο βαθµό- διεπιστηµονικές λύσεις.  

 



Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του 

ανθρώπου και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Και 

όµως, πάνω από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσµο 

δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό. Στον "ανεπτυγµένο" 

κόσµο, στον οποίο ανήκει και η χώρα µας, νέα φράγµατα 

χτίζονται για να ικανοποιήσουν τις ακόρεστες ανάγκες µας, 

καταστρέφοντας τους τελευταίους εναποµείναντες 

υγροβιότοπους. Χηµικά και φυτοφάρµακα καταλήγουν 

ανεξέλεγκτα στα υπόγεια νερά, υποθηκεύοντας το µέλλον των 

παιδιών µας. Το κλίµα αλλάζει (ή µάλλον τα αυτοκίνητά µας και 

τα εργοστάσιά µας αλλάζουν το κλίµα) και το καλοκαίρι έχουµε 

ξηρασίες και το χειµώνα πληµµύρες. 

 

Το πρόβληµα του νερού δεν είναι ένα ισοζύγιο "ζήτησης και 

προσφοράς" το οποίο λύνεται µε νέα έργα. ∆εν αντιµετωπίζουµε 

µια χρόνια "ανεπάρκεια" νερού, ούτε τα ποτάµια "χάνονται στη 

θάλασσα". Το νερό είναι ένας ανανεώσιµος πόρος και υπάρχει 

αρκετό για όλους µας. Το πρόβληµα είναι ότι θέλουµε όλο και 

περισσότερο. 

  

Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να περιορίσουµε την 

κατανάλωσή µας. Τα προβλήµατα του νερού είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένα µε την κοινωνία µας, τις καταναλωτικές συνήθειες 

και πρότυπά µας και εν τέλει τις επιλογές µας για τον κόσµο τον 

οποίο θέλουµε να φτιάξουµε. Η νέα κουλτούρα για το νερό, την 

οποία προωθούµε, δίνει έµφαση στις τοπικές λύσεις και στην 

εξοικονόµηση. ∆ίνει έµφαση στη συµµετοχή των πολιτών στις 

αποφάσεις και σε κοινόκτητα µοντέλα διαχείρισης. ∆εν 

αντιµετωπίζει το ζήτηµα του νερού αποµονωµένα ως ένα 

τεχνικό θέµα, αλλά σε συνδυασµό µε ευρύτερες αναπτυξιακές 



επιλογές και τις οικονοµικές, περιφερειακές, χωροταξικές και 

κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες τις καθορίζουν. 

 

Από το 2000, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να 

εφαρµόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το νερό, η οποία θέτει ως 

αδιαπραγµάτευτο στόχο την καλή οικολογική ποιότητα όλων 

των υδάτινων σωµάτων και την αντιστροφή φαινοµένων 

ρύπανσης, προτάσσοντας τη διαχείριση στο επίπεδο της λεκάνης 

απορροής. 

 

Τα υφιστάµενα συστήµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή ενός πέµπτου του 

συνολικού πληθυσµού του πλανήτη. 

 

Πολλοί πιστεύουν ότι το νερό είναι φτηνό και άφθονο. Κι όµως, 

εξαιτίας των υφιστάµενων συστηµάτων διαχείρισης υδάτινων 

πόρων, ένας στους πέντε ανθρώπους του πλανήτη δεν διαθέτει 

επαρκή πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό πόσιµο νερό. 

 

Αν και η συνολική ποσότητα του νερού του πλανήτη παραµένει 

σταθερή, η φύση αυτών των υδάτινων πόρων αλλάζει. Τα πάντα 

µεταβάλλονται, από τις τοποθεσίες των βροχοπτώσεων µέχρι τη 

σύνθεση των ωκεανών. Αυτές οι αλλαγές µας αναγκάζουν να 

θέσουµε ορισµένα πολύ δύσκολα ερωτήµατα για το πώς και του 

πού ζούµε και δραστηριοποιούµαστε επιχειρηµατικά. Χωρίς τις 

δικές µας παρεµβάσεις, η Γη διαθέτει ένα σχεδόν τέλειο, 

αυτορρυθµιζόµενο σύστηµα υδάτινων πόρων. Η ανθρωπότητα 

όµως διατάραξε την ισορροπία… 

 

Κάθε φορά που αλληλεπιδρούµε µε το νερό, το αλλάζουµε, το 

εκτρέπουµε ή τροποποιούµε την κατάστασή του.  



Ο υδρολογικός κύκλος (πηγή: Γεωλογική Υπηρεσία ΗΠΑ) 

 

Ο υδρολογικός κύκλος, ή αλλιώς ο κύκλος του νερού, 

περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του νερού στην 

επιφάνεια της Γης, καθώς και κάτω και πάνω απ’ αυτή. Το νερό 

της Γης είναι πάντα σε κίνηση και πάντα σε αλλαγή, από την 

υγρή µορφή στην αέρια ή σε πάγο ξανά και αντίστροφα.  

 

 
 

O υδρολογικός κύκλος δεν έχει αρχή, αλλά είναι βολικό να 

ξεκινήσει κανείς απ’ τη θάλασσα. Ο ήλιος, που κινεί τον κύκλο 

του νερού, θερµαίνει το νερό στη θάλασσα (στους ωκεανούς) το 

οποίο εν µέρει εξατµίζεται και ανυψώνεται µε τη µορφή ατµού 

στον αέρα. Νερό εξατµίζεται ακόµα από τις λίµνες, τα ποτάµια 

και το έδαφος. Η διαπνοή των φυτών είναι µια ακόµη λειτουργία 

που αποδίδει υδρατµούς στην ατµόσφαιρα. Η εξάτµιση και 

διαπνοή από την ξηρά συχνά δεν διακρίνονται και έτσι µιλούµε 

για εξατµοδιαπνοή. Μια µικρή ποσότητα υδρατµών στην 



ατµόσφαιρα προέρχεται από την εξάχνωση, µέσω της οποίας 

µόρια από πάγους και χιόνια µετατρέπονται απευθείας σε 

υδρατµούς χωρίς να περάσουν από την υγρή µορφή. 

Ανοδικά ρεύµατα αέρα ανεβάζουν τους υδρατµούς στα ανώτερα 

στρώµατα της ατµόσφαιρας, όπου οι µικρότερες πιέσεις που 

επικρατούν έχουν αποτέλεσµα τη µείωση της θερµοκρασίας. 

Επειδή όµως σε χαµηλή θερµοκρασία ο αέρας δεν µπορεί πια να 

συγκρατεί όλη τη µάζα των υδρατµών, ένα µέρος τους 

συµπυκνώνεται και σχηµατίζει τα σύννεφα. Τα ρεύµατα του 

αέρα κινούν τα σύννεφα γύρω απ’ την υδρόγειο. Παράλληλα τα 

σταγονίδια νερού που σχηµατίζουν τα σύννεφα συγκρούονται 

και µεγαλώνουν, και τελικά πέφτουν απ’ τον ουρανό ως 

κατακρηµνίσµατα, η συχνότερη µορφή των οποίων είναι η 

βροχή. Μια µορφή κατακρηµνίσµατος είναι το χιόνι, το οποίο 

όταν συσσωρεύεται σχηµατίζει πάγους και παγετώνες. Σε 

σχετικά θερµότερα κλίµατα, όταν έρχεται η άνοιξη, το χιόνι 

λιώνει και το ξεπαγωµένο νερό ρέει, σχηµατίζοντας την 

απορροή από λιώσιµο του χιονιού. Η µεγαλύτερη ποσότητα 

κατακρηµνισµάτων πέφτει απευθείας στους ωκεανούς. 

Από την ποσότητα που πέφτει στη στεριά, ένα σηµαντικό µέρος 

καταλήγει και πάλι στους ωκεανούς ρέοντας υπό την επίδραση 

της βαρύτητας, ως επιφανειακή απορροή. Η µεγαλύτερη 

ποσότητα της επιφανειακής απορροής µεταφέρεται στους 

ωκεανούς από τα ποτάµια, µε τη µορφή ροής σε υδατορεύµατα. 

Η επιφανειακή απορροή µπορεί ακόµη να καταλήξει στις λίµνες, 

που αποτελούν, µαζί µε τους ποταµούς, τις κυριότερες αποθήκες 

γλυκού νερού. 

Ωστόσο, το νερό των κατακρηµνισµάτων δεν ρέει αποκλειστικά 

µέσα στους ποταµούς. Κάποιες ποσότητες διαπερνούν το έδαφος 

µε τη λειτουργία της διήθησης και σχηµατίζουν το υπόγειο νερό. 

Μέρος του νερού αυτού µπορεί να ξαναβρεί το δρόµο του προς 



τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα (και τους ωκεανούς) ως 

εκφόρτιση υπόγειου νερού. Όταν βρίσκει διόδους προς της 

επιφάνεια της γης εµφανίζεται µε τη µορφή πηγών. Ένα άλλο 

µέρος του υπόγειου νερού πηγαίνει βαθύτερα και εµπλουτίζει 

τους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι µπορούν να 

αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες νερού για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Ακόµα και το νερό αυτό όµως συνεχίζει να κινείται 

και µε τη πάροδο του χρόνου µέρος του ξαναµπαίνει στους 

ωκεανούς όπου ο κύκλος του νερού "τελειώνει" ... και 

"ξεκινάει". 

 

Μέρη του υδρολογικού κύκλου 
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) έχει διακρίνει 16 

µέρη του υδρολογικού κύκλου: 

 

1 Αποθήκευση νερού στη θάλασσα 

2 Εξάτµιση 

3 Εξατµισοδιαπνοή 

4 Εξάχνωση 

5 Νερό στην ατµόσφαιρα 

6 Συµπύκνωση 

7 Κατακρηµνίσµατα 

8 Αποθήκευση νερού σε πάγους και χιόνια 

9 Απορροή από λιώσιµο του χιονιού 

10 Επιφανειακή απορροή 

11 Ροή σε υδατορεύµατα 

12 Αποθήκευση γλυκού νερού 

13 ∆ιήθηση 

14 Αποθήκευση υπόγειου νερού 

15 Εκφόρτιση υπόγειου νερού 

16 Πηγές 



Αποθήκευση νερού στη θάλασσα 

 

 
 

Πολύ περισσότερο νερό από αυτό που βρίσκεται σε κίνηση στον 

υδρολογικό κύκλο είναι αποθηκευµένο στη θάλασσα, κυρίως 

στους ωκεανούς. Από τα 1.386.000.000 κυβικά χιλιόµετρα του 

νερού στη Γη, περίπου 1.338.000.000 κυβικά χιλιόµετρα (το 

96,5%) είναι αποθηκευµένα στους ωκεανούς. Οι ωκεανοί 

παρέχουν περίπου το 88% του εξατµιζόµενου νερού που µπαίνει 

στον υδρολογικό κύκλο. 

 



Η ποσότητα του νερού στους ωκεανούς αλλάζει κατά τη 

διάρκεια µεγάλων χρονικών περιόδων. Κατά τη διάρκεια πιο 

ψυχρών κλιµατικών περιόδων, σχηµατίζονται περισσότερα 

παγόβουνα και παγετώνες µε αποτέλεσµα να υπάρχει λιγότερο 

νερό στους ωκεανούς. Το αντίθετο συµβαίνει στις θερµές 

κλιµατικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής 

των παγετώνων, η στάθµη των ωκεανών ήταν περίπου 122 

µέτρα χαµηλότερη της σηµερινής. Πριν από περίπου τρία 

εκατοµµύρια χρόνια, όταν η Γη ήταν πιο θερµή, η στάθµη των 

ωκεανών µπορεί να ήταν µέχρι και 50 µέτρα πιο ψηλά από ό,τι 

σήµερα. 

 

Ωκεανοί σε κίνηση 

Στους ωκεανούς υπάρχουν ρεύµατα που µετακινούν τεράστιες 

ποσότητες νερού από το ένα µέρος της Γης στο άλλο. Αυτές οι 

µετακινήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τον κύκλο του νερού και 

τον καιρό. Το Ρεύµα του Κόλπου είναι ένα γνωστό ρεύµα 

ζεστού νερού που διασχίζει τον Ατλαντικό µετακινώντας νερό 

από τον κόλπο του Μεξικού προς τη Μεγάλη Βρετανία. Με µια 

ταχύτητα 100 χιλιοµέτρων την ηµέρα, το Ρεύµα του Κόλπου 

µετακινεί 100 φορές περισσότερο νερό από όλα τα ποτάµια της 

Γης. Χάρη στο Ρεύµα του Κόλπου που µεταφέρει νερό από 

θερµότερα κλίµατα, ο καιρός της Μεγάλης Βρετανίας είναι πιο 

ήπιος από τον καιρό άλλων χωρών του ίδιου γεωγραφικού 

πλάτους. 

 

 

 

 

 

 



Εξάτµιση: Το νερό µετατρέπεται από υγρό σε αέριο 

 

 
 

Εξάτµιση είναι η διεργασία µέσω της οποίας το νερό γίνεται από 

υγρό αέριο, ή αλλιώς υδρατµός, και αποτελεί το βασικό τρόπο 

µε τον οποίο το νερό από υγρό ξαναµπαίνει στην ατµόσφαιρα 

και µαζί στον υδρολογικό κύκλο. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι 

λίµνες και τα ποτάµια παρέχουν περίπου το 90% της υγρασίας 

της ατµόσφαιρας, ενώ τα φυτά, µέσω της διαπνοής παρέχουν το 

υπόλοιπο 10%. Η θερµότητα (ενέργεια), που παρέχει ο ήλιος 

είναι απαραίτητη για την εξάτµιση. Η ενέργεια χρησιµοποιείται 

για να σπάσουν οι δεσµοί που κρατούν ενωµένα τα µόρια του 

νερού και γι’ αυτό το νερό εξατµίζεται εύκολα στο σηµείο 

βρασµού του (100°C), και εξατµίζεται πιο δύσκολα κοντά στο 

σηµείο πήξης. Όταν η σχετική υγρασία του αέρα είναι 100% (σε 

κατάσταση κορεσµού) δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

εξάτµιση. Η εξάτµιση αφαιρεί θερµότητα από το περιβάλλον, 

γεγονός που εξηγεί γιατί όταν εξατµίζεται νερό (ιδρώτας) από 

την επιδερµίδα µας δροσιζόµαστε. 

 

 

 

 



Εξάτµιση και υδρολογικός κύκλος  
 

Η εξάτµιση από τη θάλασσα είναι ο κύριος τρόπος µε τον οποίο 

το νερό περνά στην ατµόσφαιρα. Η µεγάλη επιφάνεια των 

ωκεανών (πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται 

από ωκεανούς) επιτρέπει µεγάλης κλίµακας εξάτµιση. Σε 

παγκόσµιο επίπεδο, η ποσότητα νερού που εξατµίζεται είναι ίση 

µε τη ποσότητα του νερού που επιστρέφει στην επιφάνεια της 

Γης µε τη µορφή κατακρηµνισµάτων. Βέβαια, η κατανοµή των 

ποσοτήτων που εξατµίζονται και ξαναπέφτουν µεταβάλλεται 

γεωγραφικά. Έτσι, στη θάλασσα η εξάτµιση υπερτερεί της 

βροχής ενώ στη στεριά συµβαίνει το αντίθετο. Το περισσότερο 

νερό που εξατµίζεται από τη θάλασσα, ξαναπέφτει σε αυτή και 

µόνο περίπου το 10% του νερού αυτού µεταφέρεται πάνω από 

τη στεριά και πέφτει µε τη µορφή κατακρηµνισµάτων. Από τη 

στιγµή που εξατµίζεται, ένα µόριο νερού µένει στην ατµόσφαιρα 

για 10 περίπου ηµέρες κατά µέσο όρο. 

 

 

Εξατµισοδιαπνοή: Η µεταφορά νερού στην ατµόσφαιρα ως 

αποτέλεσµα της εξάτµισης από το έδαφος και της διαπνοής 

από τα φύλλα των φυτών 

 

Αν και σε πολλούς ορισµούς της εξατµοδιαπνοής υπάγεται σε 

αυτή και η εξάτµιση από λίµνες ή ίσως και από τη θάλασσα, εδώ 

η εξατµοδιαπνοή ορίζεται ως το νερό που διαφεύγει στην 

ατµόσφαιρα ως εξάτµιση από την επιφάνεια του εδάφους και ως 

διαπνοή από τα φύλλα των φυτών. Το νερό αυτό µπορεί να είναι 

υπόγειο που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους µέσω 

τριχοειδών εδαφικών σωληνίσκων και στα φύλλα των φυτών 

µέσω του τριχοειδούς αγγειακού συστήµατος των φυτών. 



Η διαπνοή και τα φύλλα 

 

 
 

∆ιαπνοή είναι η διεργασία µέσω της οποίας η υγρασία 

µεταφέρεται από τις ρίζες των φυτών µέχρι τους µικρούς πόρους 

που βρίσκονται στο κάτω µέρος των φύλλων όπου και 

µετατρέπεται σε υδρατµό και απελευθερώνεται στην 

ατµόσφαιρα. Η διαπνοή είναι ουσιαστικά η εξάτµιση του νερού 

από τα φύλλα των φυτών. Εκτιµάται ότι περίπου 10% της 

υγρασίας στην ατµόσφαιρα προέρχεται από τη διαπνοή των 

φυτών. 

Η διαπνοή είναι συνήθως µια αθέατη διαδικασία – δεν είναι 

εύκολο να παρατηρήσουµε τα φύλλα να "ιδρώνουν" καθώς το 

νερό εξατµίζεται από την επιφάνεια τους. Κατά τη διάρκεια µιας 

εποχής ανάπτυξης ένα φύλλο µπορεί να διακινήσει µέσω 

διαπνοής νερό πολλαπλάσιο του βάρους του, ενώ µια µεγάλη 

βελανιδιά µπορεί να διαπνεύσει 150.000 λίτρα νερό το χρόνο. 

 

Ατµοσφαιρικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπνοή 

 

Η ποσότητα νερού που τα φυτά διαπνέουν µεταβάλλεται 

γεωγραφικά και χρονικά. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που 

καθορίζουν τους ρυθµούς διαπνοής: 



 

• Θερµοκρασία: Οι ρυθµοί διαπνοής ανεβαίνουν όσο 

ανεβαίνει η θερµοκρασία ειδικά στις εποχές ανάπτυξης των 

φυτών, όταν ο αέρας είναι ζεστός. 

• Σχετική υγρασία: Όσο αυξάνει η σχετική υγρασία του 

αέρα που περιβάλλει το φυτό ο ρυθµός διαπνοής πέφτει. 

Είναι πιο εύκολο να εξατµιστεί νερό σε ξηρό παρά σε υγρό 

αέρα. 

• Άνεµος: Αύξηση της ταχύτητας του ανέµου κοντά στο 

φυτό αυξάνει τη διαπνοή. 

• Τύπος φυτού: ∆ιαφορετικά φυτά έχουν διαφορετικούς 

ρυθµούς διαπνοής. Φυτά που µεγαλώνουν σε ξηρά κλίµατα, 

όπως οι κάκτοι, διαπνέουν λιγότερο από τα άλλα φυτά. 

 

 

Εξάχνωση: Η µετατροπή του χιονιού ή του πάγου σε  

υδρατµό χωρίς λιώσιµο 

 
 

Η εξάχνωση είναι η µετατροπή του νερού από τη στερεά µορφή 

του χιονιού ή του πάγου σε υδρατµό χωρίς να µεσολαβήσει η 

υγρή µορφή, χωρίς δηλαδή να λιώσει προηγουµένως.  



 

Η παρατήρηση της εξάχνωσης είναι δύσκολη. Ένα εύκολο 

πείραµα για να δούµε τα αποτελέσµατά της είναι να κρατήσουµε 

ένα βρεγµένο ύφασµα στο ύπαιθρο σε µια µέρα που η 

θερµοκρασία είναι κάτω από 0°C. Ο πάγος που θα σχηµατιστεί 

στο ύφασµα τελικώς θα εξαφανιστεί. Πιο εύκολα µπορεί να 

παρατηρηθεί το φαινόµενο της εξάχνωσης µε παγωµένο 

διοξείδιο του άνθρακα, ή αλλιώς ξηρό πάγο, αντί νερού. 

 

Η εξάχνωση πραγµατοποιείται πιο εύκολα όταν υπάρχουν 

συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες, όπως ξηρή ατµόσφαιρα και 

άνεµος. Περισσότερο συµβαίνει σε µεγάλα υψόµετρα, όπου η 

ατµοσφαιρική πίεση είναι σχετικά µικρή. Για να συµβεί 

εξάχνωση χρειάζεται να απορροφηθεί ενέργεια, όπως συµβαίνει 

και µε την εξάτµιση, και έτσι το φαινόµενο ευνοείται από την 

ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, θεωρείται ότι η νότια πλευρά του 

Έβερεστ, στην οποία κυριαρχούν η χαµηλή θερµοκρασία, οι 

ισχυροί άνεµοι και η χαµηλή πίεση είναι ιδανικό µέρος για την 

εκδήλωση του φαινοµένου σε µια ηλιόλουστη µέρα. 

 

Αποθήκευση του νερού στην ατµόσφαιρα: ατµοί, σύννεφα 

και υγρασία 

 

 
 



Μπορεί η ατµόσφαιρα να µην είναι η µεγαλύτερη αποθήκη για 

το νερό, αλλά είναι η "υπερταχεία λεωφόρος" µέσω της οποίας 

το νερό µετακινείται σε παγκόσµια κλίµακα. Υπάρχει πάντα 

νερό στην ατµόσφαιρα. Τα σύννεφα είναι η πιο ορατή µορφή 

ατµοσφαιρικού νερού αλλά ακόµα και ο καθαρός αέρας περιέχει 

νερό – µε τη µορφή υδρατµών που δεν είναι ορατοί. Αν όλο το 

νερό της ατµόσφαιρας ήταν σε υγρή µορφή τότε ο όγκος του στο 

σύνολο της ατµόσφαιρας, ανά πάσα στιγµή, θα ήταν περίπου 

12.900 κυβικά χιλιόµετρα. Αν όλο το νερό της ατµόσφαιρας 

έπεφτε την ίδια στιγµή θα κάλυπτε το έδαφος µε νερό σε ύψος 

2,5 εκατοστών. 

 

 

Συµπύκνωση: Νερό που µεταβάλλεται από αέρια σε υγρή 

µορφή 

 
 

Η συµπύκνωση είναι η διεργασία της µετατροπής του νερού από 

την αέρια στην υγρή µορφή. Η συµπύκνωση είναι σηµαντική για 

τον κύκλο του νερού, διότι επιτρέπει τον σχηµατισµό των 

σύννεφων. Τα σύννεφα, παράγουν κατακρηµνίσµατα (βροχή, 

χιόνι, χαλάζι) τα οποία είναι και ο βασικός τρόπος µε τον οποίο 



το νερό ξαναγυρίζει στην επιφάνεια της Γης. Η συµπύκνωση 

είναι το αντίθετο της εξάτµισης.Η συµπύκνωση, είναι επίσης 

υπεύθυνη για την οµίχλη, για το θάµπωµα των τζαµιών κατά τη 

διάρκεια µιας κρύας µέρας, για το νερό που στάζει από το 

εξωτερικό ενός ποτηριού µε κρύο νερό κ.ά. 

 

Συµπύκνωση στον αέρα 

 

Ακόµα και στον πιο καθαρό γαλανό ουρανό το νερό είναι πάντα 

εκεί µε τη µορφή υδρατµών. Η περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας 

σε νερό σε αέρια µορφή έχει ένα ανώτατο όριο, το όριο 

κορεσµού, το οποίο αυξάνεται µε τη θερµοκρασία. Έτσι, αν 

προστεθούν υδρατµοί πάνω από το όριο κορεσµού, αλλά κυρίως 

αν ψυχθεί µια αέρια µάζα και µειωθεί το όριο κορεσµού (αυτό 

γίνεται συνήθως µε την ανύψωση και εκτόνωση της µάζας σε 

µεγαλύτερα υψόµετρα όπου επικρατούν µικρότερες πιέσεις), 

τότε οι πλεονάζοντες υδρατµοί υγροποιούνται σχηµατίζοντας σε 

µικροσκοπικό επίπεδο σταγονίδια ή παγοκρυστάλλους και σε 

µακροσκοπικό επίπεδο σύννεφα. Το σχηµατισµό των 

σταγονιδίων ευνοεί η παρουσία στην ατµόσφαιρα στερεών 

µικροσκοπικών σωµατιδίων σκόνης, αλάτων και καπνού, µε τα 

οποία συνδέονται τα µόρια του νερού. Καθώς τα σταγονίδια 

ενώνονται µεταξύ τους και µεγαλώνουν σε µάζα, µπορεί να 

βαρύνουν τόσο που τελικά να πέσουν. 

 

Κατακρηµνίσµατα: Η απελευθέρωση του νερού από τα 

σύννεφα 

Τα κατακρηµνίσµατα είναι η πτώση του νερού από τα σύννεφα, 

µε τη µορφή βροχής, χιονόνερου, χιονιού ή χαλαζιού. Αποτελεί 

τον κύριο τρόπο µε τον οποίο το νερό της ατµόσφαιρας 



επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης. Η συχνότερη µορφή 

κατακρηµνισµάτων είναι η βροχή. 

 

 

 
Τα σύννεφα περιέχουν υδρατµούς και σταγονίδια τα οποία είναι 

πολύ µικρά για να πέσουν ως κατακρηµνίσµατα αλλά 

ταυτόχρονα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να σχηµατίζουν ορατά 

σύννεφα. Το νερό συνεχώς εξατµίζεται και συµπυκνώνεται στον 

αέρα. Το περισσότερο νερό που συµπυκνώνεται στα σύννεφα 

δεν πέφτει διότι υποστηρίζεται από ανοδικά ρεύµατα αέρα. Για 

να προκληθούν κατακρηµνίσµατα, τα µικροσκοπικά σταγονίδια 

πρέπει να συνενωθούν για να σχηµατίσουν σταγόνες αρκετά 

µεγάλες και βαριές ώστε να πέσουν υπό την επίδραση 

βαρύτητας. Για να σχηµατιστεί µια σταγόνα βροχής πρέπει να 

συνενωθούν εκατοµµύρια σταγονίδια ενός σύννεφου. 

 

Η κατανοµή των κατακρηµνισµάτων µεταβάλλεται 
γεωγραφικά και χρονικά 

 

∆εν πέφτουν οι ίδιες ποσότητες κατακρηµνισµάτων παντού στο 

κόσµο, ούτε καν µέσα σε µια χώρα ή ακόµα και σε µια πόλη. 

Στην Αθήνα, για παράδειγµα, οι καλοκαιρινές καταιγίδες µπορεί 

να προκαλέσουν περισσότερο από 50 χιλιοστά βροχής σε 



κάποιες περιοχές και να αφήσουν τελείως ξηρές κάποιες άλλες, 

µερικά χιλιόµετρα πιο πέρα. Μερικές περιοχές στην Ήπειρο 

(Βορειοδυτική Ελλάδα) δέχονται περισσότερη βροχή κατά τη 

διάρκεια ενός µήνα από ότι η Αθήνα σε έναν ολόκληρο χρόνο. 

Το παγκόσµιο ρεκόρ της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης ανήκει 

στο όρος Waialeale της Χαβάης, όπου πέφτουν 11.400 χιλιοστά 

(11,4 µέτρα) βροχής κατά µέσο όρο το χρόνο. Αντίθετα, στο 

Arica της Χιλής, µέχρι πρόσφατα, είχε να βρέξει για 14 χρόνια. 

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει το µέσο ετήσιο ύψος 

κατακρηµνισµάτων παγκοσµίως (σε χιλιοστά [και ίντσες]). Το 

ανοιχτό πράσινο χρώµα µπορεί να θεωρηθεί "έρηµος". Βέβαια, 

όλοι ξέρουµε ότι η Σαχάρα της Αφρικής είναι έρηµος, αλλά 

αντίστοιχα µικρά ύψη κατακρηµνισµάτων έχει και το 

µεγαλύτερο τµήµα της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής. 

 

 

 
 

 



Αποθήκευση νερού σε πάγο, παγετώνες και χιόνι 

 

Πάγοι ανά τον κόσµο 

 
 

Το νερό που βρίσκεται αποθηκευµένο για µεγάλες χρονικές 

περιόδους στον πάγο, το χιόνι και τους παγετώνες, αποτελεί και 

αυτό µέρος του υδρολογικού κύκλου. Το µεγαλύτερο µέρος της 

µάζας του πάγου στη Γη, περίπου το 90%, βρίσκεται στην 

Ανταρκτική, ενώ οι πάγοι της Γροιλανδίας περιέχουν το 

υπόλοιπο 10% της παγκόσµιας µάζας πάγου. Στη Γροιλανδία το 

µέσο πάχος πάγου είναι 1.500 µέτρα, αλλά µπορεί να µπορεί να 

φτάσει και τα 4.300 µέτρα. 

 

Ο πάγος και παγετώνες έρχονται και παρέρχονται  
 

Το κλίµα της Γης µεταβάλλεται συνέχεια αν και συνήθως η 

µεταβολή δεν είναι αρκετά γρήγορη ώστε να γίνεται αντιληπτή. 

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της Γης έχουν περάσει πολλές 



θερµές περίοδοι, όπως η περίοδος των δεινοσαύρων πριν από 

100 εκατοµµύρια χρόνια, αλλά και πολλές ψυχρές περίοδοι, 

όπως η τελευταία εποχή των παγετώνων πριν από περίπου 

20.000 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των 

παγετώνων, µεγάλο τµήµα του βόρειου ηµισφαιρίου, ήταν 

σκεπασµένο µε παγετώνες. 

 

 
 

Μερικά στοιχεία για τους παγετώνες και τα παγόβουνα 

• Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 10-11% της στεριάς 

της Γης. 

• Αν όλοι οι παγετώνες έλιωναν σήµερα, η στάθµη της 

θάλασσας θα ανέβαινε κατά 70 µέτρα. Πηγή: Εθνικό 

Κέντρο ∆εδοµένων Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ 

• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων η 

στάθµη της θάλασσας ήταν κατά 122 µέτρα χαµηλότερη 

της σηµερινής και οι παγετώνες κάλυπταν το ένα τρίτο 

περίπου της στεριάς. 

• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας θερµής εποχής, 125.000 

χρόνια πρίν, οι θάλασσες ήταν 5,5 µέτρα ψηλότερες από 

σήµερα. Πριν από τρία εκατοµµύρια χρόνια, οι θάλασσες 

µπορεί να ήταν και µέχρι 50 µέτρα ψηλότερες από σήµερα. 



Απορροή από λιώσιµο του χιονιού 

 

 
 

Παγκοσµίως, η απορροή από το λιώσιµο του χιονιού προς τα 

υδατορεύµατα αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της κίνησης του 

νερού. Σε κρύα κλίµατα µεγάλο µέρος της ανοιξιάτικης 

απορροής και της παροχής των ποταµών προέρχεται από το 

λιώσιµο χιονιού και πάγου. Το γρήγορο λιώσιµο του χιονιού 

προκαλεί πολλές φορές, εκτός από πληµµύρες, κατολισθήσεις 

και πτώσεις κατακερµατισµένων βράχων. 

 

Η απορροή από το λιώσιµο του χιονιού µεταβάλλεται από εποχή 

σε εποχή αλλά και από χρόνο σε χρόνο. Η έλλειψη νερού 

αποθηκευµένου µε τη µορφή χιονιού το χειµώνα µπορεί να 

λιγοστέψει το διαθέσιµο νερό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό 

µπορεί να επηρεάσει τη ποσότητα διαθέσιµου νερού στους 

κατάντη ταµιευτήρες, πράγµα που µε τη σειρά του µπορεί να 

επηρεάσει το διαθέσιµο νερό για άρδευση και ύδρευση. 

 

 

 

 



Επιφανειακή απορροή 

 

Επιφανειακή απορροή είναι η απορροή κατακρηµνισµάτων 
πάνω από το εδαφικό ανάγλυφο 
 

Μέρος των κατακρηµνισµάτων που πέφτουν πάνω στο έδαφος, 

κυλούν επιφανειακά προς τα ποτάµια, σχηµατίζοντας την 

επιφανειακή απορροή. Στην πραγµατικότητα τα πράγµατα είναι 

πιο περίπλοκα, καθώς τα ποτάµια κερδίζουν και χάνουν νερό 

µέσω του εδάφους. 

 

 
 

Συνήθως, τµήµα της βροχής που πέφτει, ποτίζει το έδαφος, αλλά 

όταν το έδαφος είναι κορεσµένο ή αδιαπέρατο, όπως πχ. ένας 

δρόµος ή ένα πάρκινγκ, το νερό αρχίζει να ρέει προς τα χαµηλά 

µε τη µορφή απορροής. Το νερό στην πορεία του προς τα 

ποτάµια, κυλά µέσω αυλακιών στο έδαφος. Η πιο πάνω 

φωτογραφία δείχνει πως η επιφανειακή απορροή (που εδώ κυλά 

από έναν δρόµο) µπαίνει σε ένα µικρό ρυάκι. Η απορροή στην 

περίπτωση αυτή κυλά πάνω από χώµα και συµπαρασύρει φερτά 

µέσα στο ποτάµι. Το νερό που µπαίνει στο ρυάκι ξεκινά το 

ταξίδι του πίσω προς τη θάλασσα. 



 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα µέρη του υδρολογικού κύκλου, η 

σχέση µεταξύ των κατακρηµνισµάτων και της επιφανειακής 

απορροής µεταβάλλεται στο χρόνο και το χώρο. Παρόµοιες 

καταιγίδες σε µια ζούγκλα και σε µια έρηµο προκαλούν 

διαφορετικές µορφές επιφανειακής απορροής. Η απορροή 

εξαρτάται τόσο από µετεωρολογικούς παράγοντες, όσο και από 

τη γεωλογία και το ανάγλυφο της περιοχής. Μόνο το ένα τρίτο 

περίπου του όγκου των κατακρηµνισµάτων που πέφτει πάνω στο 

έδαφος, απορρέει σε υδατορεύµατα και γυρίζει στη θάλασσα. Τα 

υπόλοιπα δύο τρίτα, εξατµίζονται, ή διηθούνται προς τα υπόγεια 

νερά. Τµήµα της επιφανειακής απορροής χρησιµοποιείται 

επίσης από τον άνθρωπο για δικές του χρήσεις.  

 

Ροή σε υδατορεύµατα: Η κίνηση του νερού µέσα στα 

ποτάµια 

 

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) χρησιµοποιεί τον 

όρο "ροή σε υδατορεύµατα" αναφερόµενη στο νερό που κυλά 

µέσα σε ποτάµια, ρέµατα ή ρυάκια.  

 

Η σηµασία των ποταµιών 
 

 
 

Τα ποτάµια δεν είναι σηµαντικά µόνο για τους ανθρώπους, αλλά 

και για τη ζωή παντού. ∆εν είναι µόνο θαυµάσιοι τόποι 

αναψυχής, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης ως πηγή 

πόσιµου νερού και νερού για άρδευση, για τη παραγωγή 



ηλεκτρισµού, τη µετακίνηση εµπορευµάτων αλλά και ως πηγή 

τροφής. Χρησιµοποιούνται µερικές φορές αναγκαστικά και για 

την απόρριψη λυµάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι 

επεξεργασµένα για την αποφυγή ρύπανσης και καταστροφής 

των πολλών ειδών οργανισµών, φυτών και ζώων, που ζουν στα 

ποτάµια. Τα ποτάµια βοηθούν στην τροφοδοσία των υπόγειων 

υδροφορέων µέσω της διήθησης νερού από τη κοίτη τους προς 

τα κατώτερα υπεδάφια στρώµατα. Και φυσικά επιστρέφουν στη 

θάλασσα το µεγαλύτερο τµήµα του νερό που εισέρχεται σε 

αυτά. 

 

Λεκάνες απορροής και ποτάµια  

 

Για την κατανόηση της λειτουργίας του υδρολογικού κύκλου 

είναι σηµαντική η έννοια των λεκανών απορροής των ποταµιών. 

Η λεκάνη απορροής είναι εδαφική έκταση που φιλοξενεί το 

ποτάµι και όλους τους παραποτάµους του, ακόµη και τα µικρά 

ρυάκια που καταλήγουν σε αυτό. Ακριβέστερα, λεκάνη 

απορροής σε µια δεδοµένη θέση ενός υδατορεύµατος είναι η 

γεωγραφική περιοχή που τα νερά της συνεισφέρουν στην 

απορροή που περνά από τη θέση αυτή του υδατορεύµατος. Οι 

λεκάνες απορροής µπορεί να είναι από τόσο µικρές όσο µια 

πατηµασιά στη λάσπη, µέχρι τόσο µεγάλες όσο όλη η έκταση 

που στραγγίζει στον ποταµό Αµαζόνιο στο σηµείο που εκβάλλει 

στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η τελευταία, που είναι και η 

µεγαλύτερη από τις λεκάνες όλων των ποταµών της υφηλίου, 

φτάνει τα 7.180.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Κάθε µεγάλη 

λεκάνη απορροής µπορεί να χωριστεί σε µικρότερες επιµέρους 

υπο-λεκάνες (π.χ. µια για κάθε παραπόταµο). Οι λεκάνες 

απορροής είναι πολύ σηµαντικές διότι η ποσότητα και η 



ποιότητα του νερού στα ποτάµια εξαρτώνται από ό,τι συµβαίνει 

µέσα στις λεκάνες, είτε το έχει προκαλέσει ο άνθρωπος είτε όχι. 

 

Η ροή των υδατορευµάτων αλλάζει συνεχώς 
 

 
 

Η ροή στα υδατορεύµατα αλλάζει συνεχώς, από µέρα σε µέρα, ή 

ακόµα από λεπτό σε λεπτό. Φυσικά, ο βασικός παράγοντας που 

επηρεάζει την παροχή του νερού είναι η απορροή των 

κατακρηµνισµάτων από τη λεκάνη. Η βροχή αυξάνει τη στάθµη 

του νερού των ποταµών, ακόµα και αν έχει βρέξει πολύ ψηλά 

στη λεκάνη απορροής, µακριά από τη θέση που παρατηρούµε τη 

ροή. Το µέγεθος ενός ποταµού εξαρτάται από το µέγεθος της 

λεκάνης απορροής του. Μεγάλο ποτάµι είναι αυτό που έχει 

µεγάλη λεκάνη απορροής. Οµοίως, ποτάµια διαφορετικών 

µεγεθών, αντιδρούν διαφορετικά σε καταιγίδες και βροχές. Η 

στάθµη των µεγάλων ποταµών αλλάζει πιο αργά από τη στάθµη 

των µικρών. Σε µια µικρή λεκάνη, η στάθµη του ποταµού θα 

ανυψωθεί και θα πέσει µέσα σε µερικά λεπτά ή ώρες. Στα 

µεγάλα ποτάµια κάτι τέτοιο µπορεί να πάρει µέρες και οι 

πληµµύρες µπορεί να διαρκέσουν πολύ. 

 

Αποθήκευση γλυκού νερού: Γλυκό νερό στην επιφάνεια της 

Γης 
 

Ένα µέρος του υδρολογικού κύκλου, που είναι προφανώς 

ζωτικής σηµασίας για τη ζωή πάνω στη Γη, είναι το γλυκό νερό 



που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το επιφανειακό 

νερό περιλαµβάνει υδατορεύµατα, λίµνες, ταµιευτήρες (τεχνητές 

λίµνες) και υγρότοπους γλυκού νερού. 

 

Η ποσότητα του νερού στα ποτάµια και τις λίµνες αλλάζει 

συνεχώς λόγω της µεταβολής των εισροών (όπως των 

κατακρηµνισµάτων και των παροχών των πηγών) και των 

εκροών (όπως της εξάτµισης και της διήθησης προς τους 

υπόγειους υδροφορείς). Η ποσότητα και η θέση του 

επιφανειακού νερού, αλλάζει στο χρόνο και το χώρο, ως 

αποτέλεσµα είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών διεργασιών. 

 

Το επιφανειακό νερό επιτρέπει τη συνέχιση της ζωής 

 
 

Όπως φαίνεται και από αυτή τη φωτογραφία του ∆έλτα του 

Νείλου η ζωή µπορεί να ανθίσει και µέσα στην έρηµο, αρκεί να 

υπάρχει παροχή επιφανειακού (ή υπόγειου) νερού. Το νερό 

στηρίζει ουσιαστικά τη ζωή στη Γη. 

Το γλυκό νερό είναι σχετικά σπάνιο στην επιφάνεια της Γης. 

Μόνο το 3% του νερού του πλανήτη είναι γλυκό ενώ όλες οι 

λίµνες και τα έλη µαζί περιέχουν µόνο το 0,29% του γλυκού 

αυτού νερού. Το 20% του συνολικού γλυκού νερού των λιµνών 

και ελών βρίσκεται σε µία λίµνη, τη λίµνη Βαϊκάλη στην Ασία. 



Άλλο ένα 20% βρίσκεται αποθηκευµένο στις Μεγάλες Λίµνες 

(Huron, Michigan, και Superior) στις ΗΠΑ. Τα ποτάµια 

περιέχουν µόνο το 0.006% του συνολικού γλυκού νερού του 

πλανήτη. 

 

 

∆ιήθηση: Η προς τα κάτω κίνηση του νερού από την 

επιφάνεια προς τα εδαφικά στρώµατα και τα πετρώµατα 

 

 
 

Παντού στον κόσµο, τµήµα του νερού που πέφτει ως βροχή ή 

χιόνι, διηθείται µέσα στο έδαφος. Η ποσότητα του νερού που 

διηθείται εξαρτάται από έναν αριθµό παραγόντων. Η διήθηση 

των κατακρηµνισµάτων που πέφτουν πάνω στους πάγους της 

Γροιλανδίας µπορεί να είναι πολύ µικρή, ενώ αντίθετα, σ’ αυτή 

τη φωτογραφία του υδατορεύµατος που χάνεται µέσα σε µια 

σπηλιά, στη Georgia των ΗΠΑ, όλο το νερό γίνεται κατευθείαν 

υπόγειο νερό! 

 

Τµήµα του νερού που διηθείται µένει κοντά στην επιφάνεια του 

εδάφους και µπορεί να καταλήξει τελικά σε ένα υδατόρευµα. 

Ένα άλλο τµήµα του νερού, µπορεί να διηθηθεί πιο βαθιά και να 



τροφοδοτήσει υπόγειους υδροφορείς. Αν οι υδροφορείς είναι 

κοντά στην επιφάνεια και αρκετά πορώδεις, ώστε να επιτρέπουν 

τη γρήγορη κίνηση του νερού, µπορεί να φτιαχτούν πηγάδια και 

να αντληθεί νερό για διάφορες ανάγκες. Το νερό µπορεί να 

ταξιδέψει µεγάλες αποστάσεις ή να µείνει αποθηκευµένο 

υπόγεια για µεγάλα χρονικά διαστήµατα πριν επανέλθει στην 

επιφάνεια µπαίνοντας σε ποτάµια ή τη θάλασσα. 

 

Υπόγειο νερό 

 
 

Καθώς το νερό διηθείται προς το υπέδαφος, σχηµατίζει συνήθως 

µια ακόρεστη και µια κορεσµένη ζώνη. Στην ακόρεστη ζώνη 

υπάρχει νερό αλλά και αέρας στα κενά (πόρους) του εδαφικού 

σχηµατισµού, δηλαδή τα κενά αυτά δεν είναι τελείως γεµάτα µε 

νερό. Το άνω µέρος της ακόρεστης ζώνης είναι η εδαφική ζώνη. 

Η εδαφική ζώνη έχει κενά που δηµιουργούνται από τις ρίζες των 

φυτών, τα οποία επιτρέπουν στο νερό να διηθηθεί. Το νερό στην 

ανώτερη αυτή ζώνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα φυτά. 

Κάτω από την ακόρεστη ζώνη βρίσκεται η κορεσµένη, στην 

οποία το νερό γεµίζει όλους τους πόρους του εδάφους. 

 



Αποθήκευση υπόγειου νερού: Νερό που βρίσκεται κάτω από 

την επιφάνεια της Γης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

 

Εκτός από τις καθηµερινά ορατές ποσότητες νερού, υπάρχουν 

και τεράστιες µη ορατές ποσότητες νερού – νερού που βρίσκεται 

και κινείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν το νερό αυτό εδώ και χιλιάδες χρόνια και 

συνεχίζουν και σήµερα να το χρησιµοποιούν κυρίως για 

ύδρευση και άρδευση. Η ζωή στη Γη βασίζεται στο υπόγειο 

νερό όπως και στο επιφανειακό. 

 

Το αποθηκευµένο υπόγειο νερό ως µέρος του υδρολογικού 
κύκλου 
 

Μεγάλες ποσότητες νερού βρίσκονται αποθηκευµένες κάτω από 

την επιφάνεια του εδάφους. Το νερό αυτό συνεχίζει να κινείται, 

αν και συνήθως µε πολύ µικρή ταχύτητα, και συνεχίζει να 

αποτελεί µέρος του υδρολογικού κύκλου. Το περισσότερο 

υπόγειο νερό προέρχεται από διήθηση κατακρηµνισµάτων. Τα 

ανώτερα στρώµατα αποτελούν την ακόρεστη ζώνη όπου η 

ποσότητα του νερού αλλάζει µε το χρόνο αλλά δεν γεµίζει 

πλήρως τους πόρους του εδάφους. Κάτω από τη ζώνη αυτή 

υπάρχει η κορεσµένη ζώνη όπου όλοι οι πόροι και οι ρωγµές 

των πετρωµάτων είναι γεµάτα νερό. Ο όρος υπόγειο νερό 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει αυτή τη ζώνη. Ο χώρος 

αποθήκευσης του υπόγειου νερό αποδίδεται µε τον όρο 

"υδροφορέας". Οι υδροφορείς ή τα υδροφόρα στρώµατα, είναι 

τεράστιες αποθήκες νερού της Γης και η ζωή εκατοµµυρίων 

ανθρώπων σε όλο τον κόσµο εξαρτάται καθηµερινά από αυτούς. 



 

Υπόγειο νερό και υδροφόρος ορίζοντας 
 

 
 

Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει ένα απλό πείραµα που µπορεί 

να κάνει κανείς σε µια παραλία εύκολα (αν και ίσως του πάρει 

µια ώρα κάτω απ’ τον καυτό ήλιο), σκάβοντας µια τρύπα στην 

άµµο. Είναι ένας παραστατικός τρόπος να παρουσιάσει κανείς 

το πως µετά από ένα συγκεκριµένο βάθος, το έδαφος, αν είναι 

αρκετά πορώδες ώστε να κρατά νερό, είναι κορεσµένο µε νερό. 

Η επιφάνεια της λιµνούλας µε το νερό µέσα στη τρύπα είναι ο 

υδροφόρος ορίζοντας, που στη περίπτωση αυτή είναι η 

προέκταση της επιφάνειας της θάλασσας. Μια και εδώ η στάθµη 

της θάλασσας αλλάζει λόγω της παλίρροιας, η στάθµη του νερού 

στη τρύπα ανεβοκατεβαίνει µαζί της. Αν υποθέσουµε ότι µε ένα 

δοχείο προσπαθούσαµε να αδειάσουµε νερό από την τρύπα, 

αυτή θα ξαναγέµιζε σχεδόν αµέσως γιατί η άµµος είναι πολύ 

υδροπερατή, δηλαδή το νερό ρέει εύκολα µέσα στα κενά της. 

 

Έτσι λοιπόν, η τρύπα µοιάζει µε πηγάδι που δίνει πρόσβαση στο 

υπόγειο γλυκό νερό. Τα πηγάδια παλιότερα ήταν µικρού βάθους 

και για να βγάλουν νερό από αυτά χρησιµοποιούσαν κουβάδες. 

Σήµερα, η τεχνολογία επιτρέπει το άνοιγµα πηγαδιών, 

ακριβέστερα γεωτρήσεων, σε πολύ µεγαλύτερα βάθη, π.χ. 



εκατοντάδων µέτρων, που φτάνουν στα βαθύτερα υδροφόρα 

στρώµατα. Η βασική ιδέα είναι όµως η ίδια µε τη τρύπα στην 

άµµο – πρόσβαση σε νερό στην κορεσµένη ζώνη όπου οι πόροι 

των πετρωµάτων είναι γεµάτοι µε νερό. 

 

Εκφόρτιση υπόγειου νερού: η έξοδος του νερού από το 

υπέδαφος  

 

Το υπόγειο νερό ρέει υπόγεια  

 
 

Όπως προαναφέρθηκε, τµήµα των κατακρηµνισµάτων διηθείται 

και µετατρέπεται σε υπόγειο νερό. Από το νερό που εισχωρεί 

στο έδαφος, ένα µέρος κινείται κοντά στην επιφάνεια και 

ξαναβγαίνει γρήγορα µε τη µορφή απορροής προς τα 

υδατορεύµατα, υπό την επίδραση της βαρύτητας. Όµως ένα 

άλλο µεγάλο µέρος συνεχίζει τη πορεία του προς βαθύτερα 

στρώµατα. Όπως δείχνει το διάγραµµα, η κατεύθυνση και η 

ταχύτητα του υπόγειου νερού καθορίζεται από τα 

χαρακτηριστικά των υδροφορέων και των στρωµάτων 

περιορισµού (υπεδάφια στρώµατα, τα οποία διαπερνά το νερό 

πολύ δύσκολα ή σχεδόν καθόλου). Η υπόγεια κίνηση του νερού 

εξαρτάται από τη διαπερατότητα (πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι 



στο νερό να κινηθεί) και από το πορώδες (την ποσότητα των 

κενών µέσα στο υλικό) των στρώσεων. Αν το υπεδάφιο στρώµα 

επιτρέπει στο νερό να κινείται σχετικά γρήγορα, αυτό µπορεί να 

διανύσει µεγάλες αποστάσεις στη διάρκεια µερικών ηµερών. 

Μπορεί όµως επίσης να βυθιστεί προς βαθιούς υδροφορείς και 

να κάνει χιλιάδες χρόνια µέχρι να ξαναβγεί στην επιφάνεια. 

 

Πηγές: Σηµεία όπου το υπόγειο νερό βγαίνει στην επιφάνεια 

Τι είναι µια πηγή; 

 

 
 

Όταν ένας υδροφορέας γεµίζει τόσο ώστε το νερό να 

υπερχειλίσει προς την επιφάνεια του εδάφους, δηµιουργούνται 

πηγές. Το µέγεθος τους κυµαίνεται από µικρές πηγές που 

ενεργοποιούνται µόνο µετά από δυνατές βροχές, µέχρι τεράστιες 

πηγές που λειτουργούν σε µόνιµη βάση και βγάζουν χιλιάδες 

κυβικά µέτρα νερού ανά ηµέρα. 

Πηγές µπορούν να δηµιουργηθούν σε κάθε τύπου πέτρωµα, 

αλλά είναι συνηθέστερες σε ασβεστόλιθο και δολοµίτη οι οποίοι 

διαλύονται από το νερό, ιδιαίτερα όταν έχουν ρωγµές. Αυτά τα 

πετρώµατα έχουν µεγάλη διαπερατότητα και απορροφούν 



µεγάλες ποσότητες κατακρηµνισµάτων, οπότε αυξάνεται η 

πιθανότητα εµφάνισης πηγών, µέσω των οποίων εξέρχεται στην 

επιφάνεια το νερό που είχε εισχωρήσει στα πετρώµατα. 

 

Το νερό των πηγών δεν είναι πάντα διαυγές 
 

 
 

Το νερό των πηγών είναι συνήθως διαυγές. Υπάρχουν όµως 

πηγές, των οποίων το νερό έχει το "χρώµα του τσαγιού", όπως 

αυτή η πηγή στο Colorado των ΗΠΑ. Το κόκκινο χρώµα 

προκαλείται από το γεγονός ότι το υπόγειο νερό έρχεται σε 

επαφή µε ορυκτά, όπως ο σίδηρος. Η παρουσία χρώµατος στο 

νερό των πηγών µπορεί να δείχνει ότι το νερό περνά γρήγορα 

µέσα από µεγάλες υπόγειες διόδους, χωρίς να φιλτράρεται 

αρκετά από τα πετρώµατα ώστε να φύγει το χρώµα. 

Θερµές πηγές 
 



 
 

Οι θερµές πηγές είναι κανονικές πηγές, το νερό των οποίων είναι 

όµως ζεστό, ή σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και καυτό, όπως 

στις πηγές αναβράζουσας λάσπης του Εθνικού Πάρκου 

Yellowstone, στο Wyoming των ΗΠΑ. Πολλές θερµές πηγές 

βρίσκονται σε περιοχές µε πρόσφατη ηφαιστειακή 

δραστηριότητα, όπου το νερό ζεσταίνεται ερχόµενο σε επαφή µε 

θερµά πετρώµατα πολύ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 

Τα πετρώµατα γίνονται θερµότερα όσο το βάθος µεγαλώνει και 

σε περίπτωση που το βαθύ υπόγειο νερό βρει κάποια δίοδο προς 

την επιφάνεια, µπορεί να σχηµατιστεί θερµή πηγή. Θερµές 

πηγές υπάρχουν σε πολλά µέρη και µπορούν κάλλιστα να 

συνυπάρχουν µε παγόβουνα, όπως µπορούν να βεβαιώσουν και 

οι χαρούµενοι Γροιλανδοί της φωτογραφίας. 

 

Παγκόσµια κατανοµή νερού 

Το παρακάτω διάγραµµα και ο πίνακας δεδοµένων, 

παρουσιάζουν µια λεπτοµερή περιγραφή της κατανοµής του 

νερού της Γης σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Παρατηρούµε πως από τα συνολικά 1.386 εκατοµµύρια κυβικά 

χιλιόµετρα του νερού στη Γη περισσότερο από 96% είναι 

αλµυρό. Επίσης, το 68% του γλυκού νερού είναι δεσµευµένο σε 



πάγο και παγετώνες. Ακόµα ένα 30% του γλυκού νερού 

βρίσκεται σε υπόγειους υδροφορείς. Το επιφανειακό γλυκό νερό 

που βρίσκεται σε ποτάµια και λίµνες είναι συνολικά 93.100 

κυβικά χιλιόµετρα και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/150 του 1% 

του συνολικού νερού στη Γη. Παρά ταύτα, τα ποτάµια και οι 

λίµνες είναι οι βασικές πηγές νερού για την κάλυψη των 

ανθρώπινων αναγκών. 

 
 

Το γεγονός ότι οι λίµνες και τα ποτάµια, δηλαδή τα επιφανειακά 

νερά, είναι οι κύριες πηγές νερού, ή αλλιώς υδατικοί πόροι, 

φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε την εικόνα που δίνει ο 

παραπάνω πίνακας, σύµφωνα µε την οποία τα υπόγεια νερά 

είναι κατά τάξεις µεγέθους περισσότερα από τα επιφανειακά. 

Αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν σκεφτούµε ότι οι πόροι του νερού 

δεν είναι αποθεµατικοί (όπως π.χ. είναι το πετρέλαιο) αλλά 

ανανεώσιµοι. Εποµένως αυτό που έχει σηµασία δεν είναι η 

ποσότητα νερού που είναι αποθηκευµένη αλλά αυτή που 

ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έτσι, λοιπόν, τα επιφανειακά νερά 



διακινούνται – και άρα ανανεώνονται – µε πολύ πιο γρήγορους 

ρυθµούς από τα υπόγεια. 

Με άλλα λόγια δεν έχει τόσο σηµασία η στατική εικόνα της 

αποθήκευσης του νερού, αλλά η δυναµική εικόνα της 

κυκλοφορίας του νερού στην υδρόγειο. Αυτή περιγράφεται από 

τις ποσότητες των διακινήσεων του νερού ανάµεσα στις 

διάφορες µορφές, δηλαδή τις ποσότητες που µεταφέρονται µέσα 

στον υδρολογικό κύκλο. Τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία τους 

είναι ότι  

 

(1) Το χερσαίο τµήµα της Γης τροφοδοτείται από το θαλάσσιο, 

µέσω των µηχανισµών της εξάτµισης και της µεταφοράς από 

τους ανέµους, µε υδρατµούς (δηλαδή νερό σε καθαρή µορφή) 

που φτάνουν στο 39,5% των χερσαίων κατακρηµνισµάτων (το 

υπόλοιπο 60,5% των χερσαίων κατακρηµνισµάτων προέρχεται 

από τη χερσαία εξατµοδιαπνοή).  

 

(2) Η ίδια ποσότητα (39,5%) οδηγείται µέσω της επιφανειακής 

και υπόγειας απορροής από την ξηρά στη θάλασσα, για να 

κλείσει έτσι ο υδρολογικός κύκλος και το υδατικό ισοζύγιο της 

υδρογείου. 

 

(3) Από τη συνολική απορροή, η οποία αποτελεί και την οροφή 

του εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού, τη µερίδα του 

λέοντος παίρνει η επιφανειακή απορροή (η επιφανειακή εκροή 

στη θάλασσα είναι περίπου 20 φορές µεγαλύτερη από την 

υπόγεια εκροή). 

 

 

 

 



Ο υδρολογικός κύκλος στην Κύπρο (πηγές ΤΑΥ, ΙΓΕ ) 

 

Μέχρι και το 1997 η µοναδική πηγή υδατικών πόρων στην 

Κύπρο, ήταν η βροχόπτωση. Σύµφωνα µε µια µακρά σειρά 

παρατηρήσεων η µέση ετήσια βροχόπτωση, περιλαµβανόµενης 

και της χιονόπτωσης, είναι 503 χιλιοστόµετρα, ενώ από το 2000 

µέχρι σήµερα έχει µειωθεί στα 463 χιλιοστόµετρα. Η ποσότητα 

νερού που αντιστοιχεί στην ολική επιφάνεια της ελεύθερης 

περιοχής της Κύπρου ανέρχεται στα 2.750 εκατοµµύρια κυβικά 

µέτρα (ΕΚΜ), αλλά µόνο το 10% ή 275 ΕΚΜ προσφέρεται για 

εκµετάλλευση, αφού τα υπόλοιπα 90% περίπου επιστρέφουν 

στην ατµόσφαιρα ως απευθείας εξάτµιση και διαπνοή. 

 
Η βροχόπτωση είναι γεωγραφικά ανοµοιόµορφα κατανεµηµένη 

µε τη µέγιστη στους δύο ορεινούς όγκους και την ελάχιστη στις 

ανατολικές πεδινές και παράλιες περιοχές. Επιπρόσθετα υπάρχει 

και µεγάλη διαχρονική διακύµανση της βροχόπτωσης µε συχνές 

συνεχείς ανοµβρίες διάρκειας δύο µέχρι τεσσάρων χρόνων. 



Η µέση ετήσια ποσότητα των 275 ΕΚΜ νερού κατανέµεται µε 

µια αδρή αναλογία 1:3 σε επιφανειακή αποθήκευση και σε 

υπόγεια νερά αντίστοιχα. Από την υπόγεια αποθήκευση περίπου 

το 1/3 ρέει στη θάλασσα. 

 

Υ∆ΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1) Ποταµοί 

 

Οι περισσότεροι ποταµοί πηγάζουν από την περιοχή του 

Τροόδους. Η εποχιακή κατανοµή της επιφανειακής απορροής 

ακολουθεί την εποχιακή κατανοµή των κατακρηµνισµάτων, µε 

ελάχιστες τιµές κατά τους θερινούς µήνες και µέγιστες τιµές 

κατά τους χειµερινούς µήνες. Αποτέλεσµα του Ανατολικού 

Μεσογειακού κλίµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται από ζεστό 

θέρος µεγάλης διάρκειας και χαµηλής µέσης ετήσιας 

βροχόπτωσης, είναι να µην υπάρχουν ποταµοί µε συνεχή ροή σε 

όλο τους το µήκος. Οι περισσότεροι ποταµοί ρέουν για 3 µε 4 

µήνες το χρόνο και στερεύουν για το υπόλοιπο έτος. Μόνο 

τµήµατα κάποιων ποταµών τα οποία βρίσκονται ανάντη της 

περιοχής του Τροόδους έχουν συνεχή ροή (οι ποταµοί Ξερός, 

∆ιαρίζος, Καργώτης Μαραθάσας, Κούρης και Γερµασόγειας). 

Οι περισσότεροι ποταµοί έχουν µάλλον απότοµη κλίση εκτός 

από τα ποτάµια στις πεδινές εκτάσεις κατά µήκος της νότιας 

ακτής του νησιού. Τα πιο πολλά τµήµατα των ποταµών, ωστόσο, 

βρίσκονται σε ενδιάµεσο υψόµετρο. 

 

2) Λίµνες 

 

Ως αποτέλεσµα του ξηρού Μεσογειακού κλίµατος, υπάρχουν 

µόνο 5 φυσικές λίµνες οι οποίες είναι υφάλµυρες ή αλµυρές. Τα 



άλλα συστήµατα υδάτων έχουν δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο 

ως αποτέλεσµα της κατασκευής φραγµάτων σε ποτάµια ή της 

δηµιουργίας αποθηκευτικών δεξαµενών. Όλες οι λίµνες στην 

Κύπρο µπορούν να χαρακτηρισθούν ως δυναµικά συστήµατα. 

Οι φυσικές αλµυρές και υφάλµυρες λίµνες στεγνώνουν συχνά, 

αλλά όχι κάθε έτος. Τόσο οι αλµυρές όσο και οι υφάλµυρες 

λίµνες περιλαµβάνουν είδη που είναι τυπικά για αυτές τις 

συνθήκες. Η ποσότητα νερού στους τεχνητούς ταµιευτήρες και 

τις αποθηκευτικές δεξαµενές εξαρτάται από τη βροχόπτωση και 

τη χρήση. Οι τεχνητοί ταµιευτήρες κυρίως γεµίζουν από την 

εισροή νερού από τα ποτάµια. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα 

γεµίζουν αλλά το καλοκαίρι το περισσότερο νερό 

χρησιµοποιείται και η στάθµη του νερού υποβιβάζεται. 

Συνεπώς, η στάθµη του νερού και το µέγεθος αυτών των λιµνών 

είναι µεταβαλλόµενα. Καθώς όλοι οι τεχνητοί ταµιευτήρες και 

οι αποθηκευτικές δεξαµενές είναι κατασκευασµένες µε σκοπό 

την παροχή πόσιµου νερού και νερού για άρδευση, όλες αυτές οι 

λίµνες ενδέχεται να στεγνώσουν, κάτι που στην πραγµατικότητα 

συµβαίνει συχνά.  

 

3)Συστήµατα υπόγειων υδάτων 

 

Οι περισσότεροι υδροφορείς του νησιού είναι φρεάτιοι, και είναι 

ανεπτυγµένοι σε ποτάµιες ή παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. 

Αυτοί είναι οι µεγαλύτεροι και οι πιο δυναµικοί υδροφορείς, οι 

οποίοι ανατροφοδοτούνται κυρίως από τις παροχές ποταµών και 

τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τρεις µεγάλοι παράκτιοι 

υδροφορείς οι οποίοι περιλαµβάνουν όλες τις κάθετες κοίτες 

των ποταµών. Τα παράκτια τµήµατα αυτών των υδροφορέων 

συνίστανται από άµµο, ιλύ, ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή 

πετρώµατα και άργιλο. Οι κοίτες των ποταµών αποτελούνται 



από αλλουβιακές αποθέσεις, κροκάλες, άµµο και ιλύ. Αυτοί οι 

υδροφορείς είναι φρεάτιοι και έχουν βάθος γύρω στα 30m. 

Εκτός από τον µεγάλο αλλά όχι και τόσο παραγωγικό 

υδροφορέα των τροαδικών µαγµατικών βράχων, οι άλλοι 

υδροφορείς υφίστανται σε γύψο, ψαµµίτες, ασβεστόλιθους και 

κρητίδες. Αυτοί οι υδροφορείς είναι κυρίως φρεάτιοι και σε 

κάποια τµήµατα ηµιπερατοί ή υπό πίεση. Αυτά τα τµήµατα είναι 

καλυµµένα από στρώµατα ιλύος και λάσπης ή από αµµώδη 

µάργα. Παρατηρήθηκε ότι ο υδροφορέας του όρους Τρόοδος, 

έχει αναπτυχθεί γενικά σε οφιόλιθους χαµηλής διαπερατότητας 

και τοπικά σε µέτρια διαπερατές διαρρηγµένες ζώνες 

µαγµατικών βράχων και για αυτό είναι υπό-πίεση σε κάποια 

τµήµατα. 

 

Όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου (66) έχουν οµαδοποιηθεί σε 20 

συστήµατα υπόγειων υδάτων, µε βάση τη λιθολογία, τα 

υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις και τη σπουδαιότητα του 

κάθε υδροφορέα. 

  

∆έκα συστήµατα υπόγειων υδάτων έχουν άµεση σύνδεση µε τη 

θάλασσα. Το σύστηµα υπόγειων υδάτων της Λεµεσού εκρέει 

στη θάλασσα και η εκροή φτάνει τα 350 m3/h, ενώ τα άλλα 

υδατικά συστήµατα έχουν εκροή χαµηλότερη από 150 m3/h. Τα 

περισσότερα συστήµατα υπόγειων υδάτων είναι φρεάτια µε 

κάποια τµήµατα ηµιπερατά ή υπό πίεση. Μόνο οι γύψοι Μαρώνι 

είναι εντελώς υπό πίεση. Το οικοσύστηµα των βάλτων Φασούρι 

(κοντά στη αλµυρή λίµνη Ακρωτήρι) είναι το µοναδικό 

οικοσύστηµα στην Κύπρο που εξαρτάται άµεσα από τα υπόγεια 

ύδατα και συγκεκριµένα από το υδατικό σύστηµα του 

Ακρωτηρίου. 

 



  
 

Οι περιοχές που έχουν χρώµα κόκκινο είναι τα τµήµατα του 

υδροφορέα όπου η στάθµη του νερού είναι κάτω από την µέση 

στάθµη της θάλασσας. Όσο πιο βαθύ το κόκκινο τόσο η στάθµη 

είναι πιο κάτω από τη στάθµη της θάλασσας. Σε αυτές τις 

περιοχές, θαλασσινό νερό ρέει µέσα στον υδροφορέα. Στις 

περιοχές κοντά στην αλυκή η στάθµη του νερού φτάνει τα 2 

µέτρα κάτω από τη θάλασσα. Η µπλε γραµµή οριοθετεί την 

περιοχή που έχει επηρεαστεί από τη διείσδυση του θαλάσσιου 

νερού. Με µπλε χρώµα παρουσιάζονται οι περιοχές µε στάθµες 

πάνω από τη θάλασσα. Τα κίτρινα σηµεία, είναι τα σηµεία από 

όπου έγιναν οι µετρήσεις στάθµης νερού (πάνω από τη µέση 

στάθµη της θάλασσας). Οι κίτρινοι αριθµοί πάνω από τα σηµεία, 

είναι οι µετρήσεις (πάνω από τη µέση στάθµη της θάλασσας). 

 



Ευρωπαϊκή Προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων 

 

 Σήµερα, το στοίχηµα στην ΕΕ είναι η αντιµετώπιση της 

ρύπανσης και υπερεκµετάλλευσης του γλυκού νερού στη 

γεωργία, τη βιοµηχανία και τις άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες.  Σύµφωνα µε τις στατιστικές της Επιτροπής: 

 

* 20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην ΕΕ απειλείται 

σοβαρά από ρύπανση 

 

* 60% των ευρωπαϊκών πόλεων υπερεκµεταλεύονται τους 

υπόγειους υδάτινους πόρους οι οποίοι τροφοδοτούν περίπου το 

65% του πόσιµου νερού στην Ευρώπη 

 

* 50% των υγρότοπων βρίσκονται σε "επικίνδυνη κατάσταση" 

λόγω της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων, και 

 

*  Η επιφάνεια της αρδευόµενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει 

αυξηθεί κατά 20% από το 1985.  

 

Σε παγκόσµιο επίπεδο σήµερα, υπάρχουν: 

 

• 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθαρό πόσιµο νερό 

• 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι µε ανεπαρκείς εγκαταστάσεις 

υγιεινής 

• 1,8 εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από 

διαρροϊκές ασθένειες 

• 900 παιδιά πεθαίνουν κάθε µέρα από ασθένειες  που 

σχετίζονται µε το νερό 



Η ΕΕ έχει θέσει τις παρακάτω προτεραιότητες για την καλύτερη 

διαχείριση των υδάτων: 

 

 

1.   ∆ιαφανής και δηµόσια διαχείριση των υδάτων 

 

2.   Μείωση των απωλειών και καλή χρήση του νερού 

 

3.   Περισσότερο χώρο (όχθες και διαδροµή) για τους ποταµούς 

 

4.   Υγιές και ασφαλές νερό για τους ανθρώπους και τη φύση 

 

5.   Ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης  των υδάτων  µε όραµα  

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόβληµα της λειψυδρίας 

 

I. Οι εντάσεις για τη διαθεσιµότητα των υδάτινων πόρων 

προέρχονται από τοπικές καταστάσεις στις οποίες υπάρχει 

ανισορροπία µεταξύ των υδάτινων πόρων και των αναγκών  

 

1. Οι εντάσεις για τη διαθεσιµότητα του νερού είναι τοπικές 

 

α) Το νερό είναι κατά βάση µια ανανεώσιµη πηγή, αλλά είναι 

άνισα κατανεµηµένη. 

 

β) Η αυξανόµενη αστικοποίηση οδηγεί σε τοπικές διαρθρωτικές 

ανισορροπίες µεταξύ της ανάγκης για το νερό και τους 

διαθέσιµους πόρους.  

 

γ) Επειδή είναι πολύ ακριβό να µεταφέρεις νερό, η έµφαση 



πρέπει να δοθεί στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιµων 

πόρων σε τοπικό επίπεδο.  

 

δ) Οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος στην 

διαθεσιµότητα των υδάτινων πόρων είναι µακροπρόθεσµές και 

πιο δύσκολο να υπολογιστούν  σήµερα από ό, τι είναι οι 

συνέπειες της αστικοποίησης και της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, η οποίες είναι άµεσες. 

 

ΙΙ. H λειψυδρία µας υπενθυµίζει την αξία του νερού ως πόρου.  

 

α) Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία τονίζει µια ποιοτική προσέγγιση για 

την προστασία των υφιστάµενων υδάτινων πόρων, ένα βήµα 

συνεπές µε την ποσοτική προσέγγιση για την διαθεσιµότητα του 

νερού.  

 

β) Η  τιµολογηση του νερού  θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την 

αξία του πόρου. 

 

γ) Οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 

συµβάλλουν στην αξία των υδατινων πορων λόγω των 

υποχρεώσεων τους για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.  

 

 

ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλέξει µια "αφυδατωµένη" 

οικονοµία, προκειµένου να αντιµετωπίσει τη λειψυδρία  

 

1) Η καταπολέµηση της σπατάλης αποτελεί το πρώτο βήµα προς 

µια οικονοµία χαµηλής περιεκτικότητας σε νερό.  

 

α) Η αποτελεσµατική χρήση του νερού πάνω από όλα απαιτεί να 



εκµεταλλευτούν όλες οι δυνατότητες για βελτίωση όσον αφορά 

την καταπολέµηση της σπατάλης του νερού και των απωλειών  

του  δικτύου νερού.  

 

β) Ωστόσο, η µείωση της σπατάλης δεν είναι πάντα επαρκής για 

να διορθώσει την ανισορροπία µεταξύ της ζήτησης και των 

διαθέσιµων υδάτινων πόρων σε µια συγκεκριµένη περιοχή.  

 

2) Η επιλογή µιας "αφυδατωµένης" οικονοµίας προϋποθέτει την 

αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση διαθέσιµων υδάτινων 

πόρων.  

 

α) Το βρόχινο νερό είναι µια εναλλακτική πηγή  µε 

περιορισµένη εφαρµογή.  

 

β) Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού είναι µια πολλά 

υποσχόµενη τεχνολογία, αλλά καταναλώνει µεγάλες ποσότητες 

ενέργειας.  

 

γ) Η  χρήση των λυµάτων είναι µια µελλοντική λύση.  

 

 

 


