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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΜΗΝΤΜΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΤ
22 ΜΑΡΣΙΟΤ
Η Παγκόςμια Ημζρα Νεροφ κακιερϊκθκε το 1992 από τον ΟΗΕ αναδεικνφοντασ
τθν αξία του ςχετικά με το περιβάλλον και τθν ανάπτυξθ κάκε ζτοσ ςτισ 22 Μαρτίου
και παρόλο τισ πολιτικζσ που εφαρμόηονται για τθν εξοικονόμθςθ και τθν ποιοτικι
αναβάκμιςθ των υδάτινων πόρων, θ κατάςταςθ που καταγράφεται είναι δυςοίωνθ.
τθν Ελλάδα, το κφριο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν ζλλειψθ διαχειριςτικϊν
πρακτικϊν και τθν υπερκατανάλωςθ, που οφείλεται ςτθν ανυπαρξία ορκολογικισ
χριςθσ. Σο μεγαλφτερο μζροσ κατανάλωςθσ νεροφ ςτθ χϊρα μασ γίνεται ςτθ
γεωργία, με ποςοςτό που φτάνει το 80%. Επίςθσ, ο τουριςμόσ - θ «βαριά
βιομθχανία» τθσ χϊρασ - δεν ςτθρίηεται ςε βιϊςιμεσ και ορκζσ πρακτικζσ με
αποτζλεςμα να επιβαρφνονται παραπάνω ιδθ ευάλωτεσ περιοχζσ, όπωσ τα νθςιά,
που χαρακτθρίηονται από περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα υδατικϊν πόρων.
Ο φετινόσ εορταςμόσ βρίςκει τθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ
χτυπθμζνθ από μεγάλεσ και ζντονεσ βροχοπτϊςεισ που προκάλεςαν καταςτροφικζσ
πλθμμφρεσ τόςο ςτα Σενάγθ Φιλίππων όςο και ςτον τρυμόνα. Οι πθγζσ και τα
ποτάμια μασ ζχουν ςθμαντικζσ παροχζσ νεροφ και θ ςτάκμθ ςτα υπόγεια νερά ζχει
ξεπεράςει τα ανϊτατα ςθμεία με ςυνζπεια οι αγρότεσ ςτισ ανωτζρω περιοχζσ
αντιμετωπίηουν πολφ ςοβαρά προβλιματα.
Όπωσ είχαμε αναφζρει - μόλισ τθν προθγοφμενθ χρονιά ςτο Δελτίο τφπου - τα
ζργα ςυγκράτθςθσ νεροφ, παραπζμπονται ςτισ καλζνδεσ τθν τελευταία 10ετία και

οφτε δίνεται θ ανάλογθ προςοχι ςτα ςυλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Η ζγκριςθ των
διαχειριςτικϊν ςχεδίων ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ και υδατικοφ
διαμερίςματοσ που ζγινε το τελευταίο χρόνο από τθ Γενικι Γραμματεία Τδάτων δεν
ζχει ακόμα ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ και ςτθ
διατιρθςθ τθσ καλισ χθμικισ και οικολογικισ κατάςταςισ του.
Είναι καιρόσ όλοι - πολίτεσ, κοινωνία, πολιτεία - να αναλάβουν δράςθ με
γνϊμονα ότι το νερό ωσ φυςικόσ πόροσ του περιβάλλοντοσ βρίςκεται ςε κίνδυνο και
αυτι θ δράςθ οφείλει να βαςίηεται ςτισ παρακάτω γενικζσ αρχζσ:


τθ ςυνδιαχείριςθ επιφανειακϊν και υπόγειων υδρολογικϊν ςυςτθμάτων ςτθν
κλίμακα τθσ λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ.



τθ χριςθ και ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, θ οποία αυξάνει τθν αποκικευςθ
νεροφ ςτα υδροφόρα ςυςτιματα (επαναχρθςιμοποίθςθ αναγεννθμζνων
λυμάτων, τεχνικόσ εμπλουτιςμόσ, διαφορικι χριςθ, φράγματα κ.λπ.).



τθν προςταςία αλλά και τθν αποκατάςταςθ (απορρφπανςθ) τθσ ποιότθτασ των
υδατικϊν πόρων υπόγειων και επιφανειακϊν.



τθ χρθςιμοποίθςθ των υπόγειων υδατικϊν πόρων για τθν ιεραρχικι κάλυψθ
των αναγκϊν τθσ κοινωνίασ που ζχουν τθν υψθλότερθ προτεραιότθτα και τθν
μεγαλφτερθ κοινωνία αξία.



τθν ανακεϊρθςθ των χριςεων γθσ και νεροφ.
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