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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΜΗΝΤΜΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΤ
22 ΜΑΡΣΙΟΤ
Θ 47θ Σφνοδοσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ΟΘΕ το 1992, ζχοντασ υπόψθ τισ προτάςεισ που
διατυπϊκθκαν ςτθ Συνδιάςκεψθ του ΟΘΕ για το «Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ», που
πραγματοποιικθκε ςτθν Αργεντινι το 1977, αποφάςιςε να ορίςει τθν 22θ Μαρτίου κάκε χρόνου
ωσ Παγκόςμια Θμζρα για το Νερό.
Στθ ςθμερινι Παγκόςμια Ημέρα για το Νερό 2016 το ςφνκθμα είναι “Better water, better
jobs” δθλαδι Καλύτερο νερό, Καλύτερη απαςχόληςη, και δίνει το ςτίγμα του ΟΘΕ για τθν ικανι
ποιότθτα και ποςότθτα του νεροφ που μπορεί να αλλάξει τθ ηωι και τα μζςα διαβίωςθσ των
εργαηομζνων - ακόμθ και να μετατρζψει τισ κοινωνίεσ και τισ οικονομίεσ. Το νερό αλλάηει τισ ηωζσ
των ανκρϊπων αν αναγνωρίςουμε τθν πολιτιςτικι, περιβαλλοντικι και οικονομικι ςπουδαιότθτα
του κακαροφ νεροφ και αν ενιςχφςουμε τισ προςπάκειζσ μασ για να προςτατεφςουμε τα ποτάμια,
τισ λίμνεσ και τουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ.
Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ γθσ με το φαινόμενο του κερμοκθπίου, που αποδίδεται ςτθν
αφξθςθ του διοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα, φαίνεται να επθρεάηει το κλίμα
γενικότερα και φυςικά τον υδρολογικό κφκλο. Οι επιςτιμονεσ που αςχολοφνται με τισ αλλαγζσ
του ςε παγκόςμιο επίπεδο προειδοποιοφν (και ιδθ το παρακολουκοφμε κακθμερινά ςτα δελτία
ειδιςεων) ότι ζρχονται περίοδοι με παρατεταμζνεσ ανομβρίεσ που κα δθμιουργοφν ςυνκικεσ
ξθραςίασ και κα εναλλάςςονται με περιόδουσ ζντονων βροχοπτϊςεων που κα δθμιουργοφν
ςυνκικεσ πλθμμυρϊν. Παράλλθλα ο κίνδυνοσ ερθμοποίθςθσ μεγάλων περιοχϊν τθσ Νοτίου
Ευρϊπθσ είναι άμεςοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζξαρςθ των πυρκαγιϊν ςε αυτζσ τισ περιοχζσ.
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Εμείσ οι Ζλλθνεσ δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι το νερό είναι ζνασ ανανεϊςιμοσ φυςικόσ πόροσ ςε
ανεπάρκεια, βαςικι προχπόκεςθ τθσ ηωισ και απαραίτθτθ υποδομι για τθν ανάπτυξθ και τον
πολιτιςμό. Γι’ αυτό κα πρζπει να μθν το ςπαταλάμε, να κάνουμε λελογιςμζνθ χριςθ ςτθν κάλυψθ
των αναγκϊν μασ και κυρίωσ να το προςτατεφουμε από ρυπάνςεισ. Θ απόρριψθ των υγρϊν
λυμάτων ςτουσ φυςικοφσ αποδζκτεσ του νεροφ χωρίσ βιολογικι επεξεργαςία ι με περιοριςμζνθ
επεξεργαςία ι εντελϊσ ανεξζλεγκτα, ςτο βωμό του χαμθλοφ κόςτουσ λειτουργίασ και τθσ
μεγιςτοποίθςθσ του κζρδουσ, είναι από τισ πιο εγκλθματικζσ ενζργειεσ του ανκρϊπου πάνω ςτθν
ίδια του τθ ηωι, γιατί ηωι χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει.
Οι επιςτιμονεσ του Γεωτεχνικοφ χϊρου ςυμβάλουν με τθν γνϊςθ και τθν κακθμερινι εργαςία
τουσ ςτθ διαφφλαξθ ενόσ τόςο πολφτιμου πόρου που είναι το νερό, αφοφ θ αγροτικι παραγωγι
τθν οποία υποςτθρίηουν μεταξφ άλλων αποτελεί τον μεγαλφτερο καταναλωτι υδατικϊν πόρων
ςτθν Ελλάδα (70% περίπου του ςυνολικοφ όγκου) και ςυνεπϊσ θ λελογιςμζνθ χριςθ αυτοφ ςτθν
αγροτικι παραγωγι, ςε ςυνδυαςμό με τισ άλλεσ χριςεισ του (φδρευςθ, βιομθχανικι χριςθ),
αποτζλεςε και κα αποτελεί μζριμνα των Γεωτεχνικϊν.
Κλείνοντασ, κα κζλαμε να τονίςουμε τον καταλυτικό ρόλο που παίηουν οι Γεωτεχνικοί
Επιςτιμονεσ και το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο που τουσ εκπροςωπεί ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ
των υδατικϊν πόρων τθσ χϊρασ μασ, ρόλο που άλλωςτε είναι κεςμοκετθμζνοσ, τόςο
επιςτθμονικά, όςο και νομοκετικά.
Για αυτοφσ τουσ λόγουσ λοιπόν ασ εντείνουμε τισ προςπάκειεσ μασ, ςτουσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ, και τισ κυβερνιςεισ και τζλοσ ασ ευαιςκθτοποιιςουμε τισ τοπικζσ κοινωνίεσ για να
επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ.
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