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Σν 1993, ε 22ε Μαξηίνπ, νξίζηεθε από ηνλ ΟΖΔ, σο ε παγθόζκηα εκέξα λεξνύ,
κε ζθνπό λα καο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή καο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ρξήζε
ηνπ λεξνύ. Ζ θαζηέξσζε ηεο παγθόζκηαο απηήο εκέξαο πξνέθπςε από ηε
ζπνπδαηόηεηα ηεο ζεκαζίαο ηνπ λεξνύ, δηόηη είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν γηα ηελ
επηβίσζε όισλ ησλ κνξθώλ δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σν λεξό δελ είλαη κόλν βαζηθό
ζπζηαηηθό ηεο δσήο, αιιά θαη ζηνηρείν πνιηηηζκνύ.
O “κπιε ρξπζόο”, όπσο απνθαιείηαη, ζα είλαη ε αηηία πνιέκσλ ηελ 3ε ρηιηεηία ιόγσ
ηεο κείσζεο ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαη επεηδή θάζε θξάηνο ζα πξνζπαζήζεη λα
απνθηήζεη ηνλ απνθιεηζηηθό ηνπο έιεγρν. Σα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα απνζέκαηα
γιπθνύ λεξνύ ζηεξεύνπλ επηθίλδπλα. Παξά ηε ζεκαζία ηνπ, ην λεξό θαηαζπαηαιάηαη
θαη ππνβαζκίδεηαη ζ’ νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε, ηόζν ζηηο πόιεηο όζν θαη ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο.
ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά ηεο Unesco, πνπ παξνπζηάζζεθε ζην VI
Γηεζλέο Forum πνπ έγηλε ζηελ Μαζζαιία γηα ην λεξό, έλα δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη
ζηνλ θόζκν δνπλ ρσξίο πόζηκν λεξό. Ο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ έρεη πξόζβαζε
ζην πόζηκν θαζαξό λεξό κεηώζεθε από ην 1990 θαη πάλσ από 2 δηζεθαηνκκύξηα δελ

έρνπλ δπλαηόηεηα ρξήζεο λεξνύ γηα ηηο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο πγηεηλήο, κε
απνηέιεζκα 5 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη – θπξίσο παηδηά - λα πεζαίλνπλ από επηδεκίεο
πνπ όκσο κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ.
Σα Ζλσκέλα Έζλε θαηαγγέιινπλ όηη “ε ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνύ
ζε όινπο ηνπο ηνκείο απμεκέλεο θαηαλάισζεο όπσο είλαη ε γεσξγία, ε παξαγσγή
ελέξγεηαο, ε βηνκεραλία θαη ε νηθηαθή ρξήζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θιηκαηηθέο
αιιαγέο, είλαη νη αηηίεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνύ ζε πνιιέο πεξηνρέο
ηνπ θόζκνπ θαη αύμεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ κεηαμύ θάπνησλ ρσξώλ ή
πεξηνρώλ εηο βάξνο ησλ πησρόηεξσλ”. Ο ΟΖΔ θξνύεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ θαη
εθηζηά ηελ πξνζνρή γηα ηνλ θίλδπλν ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ πνπ κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ εληάζεηο κε αληηθείκελν ηα πδάηηλα απνζέκαηα.
Σν λεξό είλαη από θάζε πιεπξάο ε βάζε αλάπηπμεο. Δίλαη ην κέζν κε ην νπνίν νη
θιηκαηηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ην νηθνζύζηεκα θαη επνκέλσο ηελ επηβίσζε θαη ηελ
επεκεξία ηεο θνηλσλίαο καο. Όπσο ππνγξακκίδεη ην πεξηνδηθό Nature ζην ζρεηηθό
ηνπ άξζξν, ζθεθηείηε όηη, “ηξεηο ρώξεο- ε Ηλδία, ε Κίλα, θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο
Ακεξηθήο– κόλεο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην έλα ηξίην ησλ πεξίπνπ 4 ρηιηάδσλ θπβηθώλ
ρηιηνκέηξσλ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε ρξόλν από ηνλ πιαλήηε”. Όκσο δελ
είλαη κόλνλ πξόβιεκα ησλ ρσξώλ ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
Νόηηαο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο πνιιέο βξύζεο ζα ζηεξέςνπλ. ύκθσλα κε ηελ
έθζεζε, “ηηο πξνζερείο δεθαεηίεο νη θαινθαηξηλέο εθξνέο λεξνύ ζα κεηώλνληαη κέρξη
λα θζάζνπλ ζην 80% ζηνλ Δπξσπατθό λόην θαη ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Γεξαηά
Ήπεηξν”.
“Ο αξηζκόο ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ ηξερνύκελν λεξό ζηα αζηηθά θέληξα –
όπσο ιέλε νη αλαθνξέο είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90”.Ζ
ιεηςπδξία θαη ε εληαηηθή γεσξγία είλαη νη βαζηθέο αηηίεο ηεο κείσζεο ηνπ “κπιε
ρξπζνύ”. Καη ε θαηάζηαζε ζίγνπξα ζα επηδεηλσζεί ηα πξνζερή 25-30 ρξόληα, ιόγσ
ηεο πξνβιεπόκελεο αύμεζεο ηεο αζηπθηιίαο.
Ο ΟΖΔ εθηηκά όηη “ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο ζα αγγίμεη ηα 9 δηζεθαηνκκύξηα κέρξη
ην 2050 θαη νη αλάγθεο γηα λεξό ζα απμεζνύλ θαηά 50%. ύκθσλα κε ηνλ FAO, γηα
λα ηξαθεί έλαο άλζξσπνο ζήκεξα, ρξεηάδνληαη από 2 ρηιηάδεο κέρξη 5 ρηιηάδεο ιίηξα
λεξνύ ηελ εκέξα θαη ε εθηίκεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα
παξαγσγή ηξνθήο κέρξη ην 2050 ζα απμεζεί θαηά 70%, κε κηα θαη’ εθηίκεζε αύμεζε
ηεο ηάμεο ηνπ 19% ηεο δήηεζεο ζε λεξό. Έλα λνύκεξν πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη

πνιύ πςειόηεξν, εάλ νη θαιιηέξγεηεο θαη ε δπλακηθόηεηα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο
δελ βειηησζνύλ αηζζεηά ηα πξνζερή ρξόληα.
Ζ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εδάθνπο:
“ην έλα ηέηαξην ησλ εδαθώλ ηνπ πιαλήηε είλαη ήδε εθθπιηζκέλν”. Γηα λα
πξνθπιαρζνύλ ηα 191 θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ είραλ ππνγξάςεη ζην παξειζόλ ηελ
ζπκθσλία γηα ηνλ αγώλα θαηά ηεο ιεηςπδξίαο, όπνπ δεζκεπόληνπζαλ λα
πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο καθξνπξόζεζκεο γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ
λεξό θαη έδαθνο. Ζ ηειεπηαία επηβεβαίσζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνζπκθσλεζέλησλ
έγηλε ην 1997. Γπζηπρώο από ηόηε πνιύ ιίγα έρνπλ αιιάμεη.
Ζ πλέιεπζε ππνγξάκκηζε επίζεο ηελ αλάγθε λα εκπιαθνύλ νη γπλαίθεο ζε όιεο
ηηο αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο ζρεηηθά κε ην λεξό. ε πνιινύο πνιηηηζκνύο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνρζόλσλ θνηλσληώλ, νη γπλαίθεο είλαη νη θύιαθεο ηνπ
λεξνύ. Δίλαη απηέο πνπ ζπρλά πεξλνύλ ακέηξεηεο θαη θνπξαζηηθέο ώξεο
αλαδεηώληαο θαη θνπβαιώληαο ην λεξό. Οη γπλαίθεο απηέο πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ
πην νπζηαζηηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ, έηζη ώζηε νη
ρώξεο ηνπο λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο γλώζεηο, ηηο ηθαλόηεηεο θαη
ηε ζπλεηζθνξά ηνπο.
Σι γίνεηαι όμως με ηην Ελλάδα;
Σν θύξην πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε δηαρεηξηζηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ
ππεξθαηαλάισζε, πνπ νθείιεηαη ζηελ αλππαξμία νξζνινγηθήο ρξήζεο.
Σν κεγαιύηεξν κέξνο θαηαλάισζεο λεξνύ ζηε ρώξα καο γίλεηαη ζηε γεσξγία, κε
πνζνζηό πνπ θηάλεη ην 80% κε θαηεμνρήλ πδξνβόξεο θαιιηέξγεηεο, πνιιέο θνξέο
αιόγηζηα, εμ αηηίαο θαη ηνπ ηξόπνπ ηηκνιόγεζεο ηνπ (αλάινγα κε ηα ζηξέκκαηα θαη όρη
αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε λεξνύ).
Σεξάζηηα ζπαηάιε ηνπ λεξνύ θαη ζηνλ νηθηαθό ηνκέα θαλεξώλεη ε έξεπλα ηνπ
δηθηύνπ Μεζόγεηνο Ο. ύκθσλα κε απηή, ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά θαηαλαιώλνπλ
πεξηζζόηεξα από 4,5 θπβηθά λεξό αλά άηνκν ην κήλα, ηηκή πνπ είλαη δηπιάζηα από
ην κέζν όξν ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ κεγαιύηεξε ζπαηάιε ηνπ λεξνύ γίλεηαη ζηνλ ληπηήξα ηεο ηνπαιέηαο θαη ζην
πιύζηκν ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ελόο ζπηηηνύ. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα, κεγάινο
αξηζκόο λνηθνθπξηώλ ζπαηαιά πόζηκν λεξό γηα ην πιύζηκν ησλ απηνθηλήησλ αιιά
θαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ πεδνδξνκίσλ. Οη απώιεηεο, ιόγσ ηεο παιαηόηεηαο ησλ
δηθηύσλ είλαη πνιύ πςειέο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θηάλνπλ έσο θαη ην 50%.
Δπίζεο, ν ηνπξηζκόο πνπ ζεσξείηαη «βαξηά βηνκεραλία» ηεο ρώξαο δελ ζηεξίδεηαη ζε

βηώζηκεο θαη νξζέο πξαθηηθέο, κε απνηέιεζκα λα επηβαξύλνληαη παξαπάλσ, ήδε
επάισηεο πεξηνρέο, όπσο ηα λεζηά, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνξηζκέλε
δηαζεζηκόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ.
ηε ζεκεξηλή Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ην Νεξό, αο αλαγλσξίζνπκε ηελ πνιηηηζηηθή,
πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζπνπδαηόηεηα ηνπ θαζαξνύ λεξνύ θαη αο εληζρύζνπκε
ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο θαη ηνπο
πδξνθόξνπο νξίδνληεο. Πξέπεη λα δηαλείκνπκε ην λεξό πην δίθαηα θαη λα απμήζνπκε
ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ηδηαίηεξα ζηε γεσξγία.
Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ παίδνπλ νη
Γεσηερληθνί Δπηζηήκνλεο θαη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην πνπ ηνπο εθπξνζσπεί
ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ηεο ρώξαο καο ξόιν πνπ άιισζηε
είλαη ζεζκνζεηεκέλνο ηόζν επηζηεκνληθά όζν θαη λνκνζεηηθά.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ινηπόλ αο εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο, ζηνπο δηεζλείο
νξγαληζκνύο, θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηέινο αο επαηζζεηνπνηήζνπκε ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο γηα λα επηηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο καο.
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