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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΜΗΝΤΜΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΤ
22 ΜΑΡΣΙΟΤ
Ζ 47ε ύλνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ην 1992, έρνληαο ππόςε ηηο
πξνηάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηε πλδηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ην «Πεξηβάιινλ θαη ηελ
Αλάπηπμε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αξγεληηλή ην 1977, απνθάζηζε λα νξίζεη ηελ
22α Καξηίνπ θάζε ρξόλνπ σο Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ην Λεξό.
Ο πξώηνο ενξηαζκόο έγηλε ην 1993 θαη ζπλέπεζε κε κηα δύζθνιε ρξνληά από
έιιεηςε λεξνύ γηα ηελ Διιάδα, εμαηηίαο ησλ ρακειώλ βξνρνπηώζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο
’90-’93. Από ηα θεληξηθά παγθόζκηα κελύκαηα θαηά ηνπο ενξηαζκνύο ηεο εκέξαο
απηήο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην κήλπκα ηνπ 1998 κε ηνλ ηίηιν «Τπόγεην Λεξό – Ο
αόξαηνο πόξνο», ην κήλπκα ηνπ 1999 «Ο θαζέλαο καο δεη θαηάληε» πνπ ζεκαίλεη όηη
θάζε δξάζε ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζην λεξό έρεη ζπλέπεηεο ζ’ απηνύο πνπ δνπλ
ρακειόηεξα θαη πξνηξέπνληαη έηζη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα ζπλεξγαζζνύλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ δηαθξαηηθώλ πδξνινγηθώλ ιεθαλώλ θαη ην κήλπκα ηνπ 2001 «Τγηεηλό
Λεξό», κε ην νπνίν θαζηεξώλεηαη ην λεξό ζαλ έλαο βαζηθόο παξάγνληαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηνλίδεηαη όηη ε θξίζε ηνπ λεξνύ είλαη ην πην άκεζν θαη ζνβαξό
πξόβιεκα γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ
απνδίδεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα, θαίλεηαη λα
επεξεάδεη ην θιίκα γεληθόηεξα θαη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο αιιαγέο
ηνπ ζε παγθόζκην επίπεδν πξνεηδνπνηνύλ όηη έξρνληαη πεξίνδνη κε παξαηεηακέλεο
αλνκβξίεο πνπ ζα δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο μεξαζίαο θαη ζα ελαιιάζζνληαη κε
πεξηόδνπο έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο πιεκκπξώλ.
Ο θεηηλόο ενξηαζκόο ζπκπίπηεη κε κία θαιή βξνρνκεηξηθή ρξνληά γηα ηελ Διιάδα,
πνπ μεθίλεζε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Όπσο
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δείρλνπλ ηα ζηνηρεία βξνρόπησζεο ζηνπο ζηαζκνύο κέηξεζεο, θάζε κήλαο πνπ
παξέξρεηαη βειηηώλεη ηε βξνρνκεηξηθή ρξνληά ζην ζύλνιό ηεο. Σν ίδην θαίλεηαη λα
εμειίζζεηαη θαη ν Κάξηηνο πνπ δηαλύνπκε θαη ην ίδην επρόκαζηε λα ζπλερηζηεί θαη ηνλ
Απξίιην – Κάην. Ζ εηθόλα ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο καο είλαη πνιύ θαιή.
Οη πεγέο καο έρνπλ ζεκαληηθέο παξνρέο λεξνύ θαη ε ζηάζκε ζηα ππόγεηα λεξά
βξίζθεηαη ήδε ζην αλώηεξν ζεκείν. Ζ εξρόκελε αξδεπηηθή πεξίνδνο θαίλεηαη όηη ζα
μεθηλήζεη γηα ηνπο αγξόηεο ηεο πεξηνρήο καο κε ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο πξνζθνξάο
λεξνύ. Παξόια απηά όκσο δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ην λεξό είλαη έλαο αλαλεώζηκνο
θπζηθόο πόξνο ζε αλεπάξθεηα, βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο δσήο θαη απαξαίηεηε
ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιηηηζκό.
Ο όξνο «δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ» θαηά θαλόλα ζπλνδεύεηαη από
επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ηνπ ηύπνπ «νξζνινγηθή», «βέιηηζηε», «αεηθόξνο»,
«ζνθή» θ.ιπ. αλάινγα κε ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν. ήκεξα ην λεξό
είλαη πιένλ ζπλδεδεκέλν κε ην πεξηβάιινλ θαη απνηειεί κία από ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο
ζπληζηώζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ωο πεξηβαιινληηθή ζπληζηώζα είλαη πνιύ
επαίζζεην ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ζηελ μεξαζία, ζηελ απνδάζσζε, ζηελ ππεξβνιή
ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ζηε ξύπαλζε θαη ηε κόιπλζε ηόζν ηνπ αέξα
όζν θαη ηνπ εδάθνπο. Δίλαη θαηξόο γηα δξάζε κε γλώκνλα όηη ην λεξό σο
πεξηβαιινληηθή ζπληζηώζα βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν.
Ζ αηνκηθή δξάζε θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηηο
παξαθάησ γεληθέο αξρέο:
1. ηε ζπλδηαρείξηζε επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ
θιίκαθα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ.
2. ηε ρξήζε θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία απμάλεη ηελ απνζήθεπζε λεξνύ
ζηα πδξνθόξα ζπζηήκαηα (επαλαρξεζηκνπνίεζε αλαγελλεκέλσλ ιπκάησλ,
ηερληθόο εκπινπηηζκόο, δηαθνξηθή ρξήζε, θξάγκαηα θ.ιπ.).
3. ηελ πξνζηαζία αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε (απνξξύπαλζε) ηεο πνηόηεηαο ησλ
πδαηηθώλ πόξσλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ.
4. ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππόγεησλ πδαηηθώλ πόξσλ γηα ηελ ηεξαξρηθή θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηελ πςειόηεξε πξνηεξαηόηεηα θαη ηελ
κεγαιύηεξε θνηλσλία αμία.
5. ηελ αλαζεώξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη λεξνύ.
Ζ ζύληαμε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ
θαη πδαηηθνύ δηακεξίζκαηνο πνπ επηρεηξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηελ πνιηηεία
θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ θαη ζηε
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δηαηήξεζε ηεο θαιήο ρεκηθήο θαη νηθνινγηθήο θαηάζηαζήο ηνπ. Ζ πνιηηεία όκσο κε
ηνπο κεραληζκνύο ηεο δελ πξέπεη λα μερλά όηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη ζνβαξό
πξόβιεκα επάξθεηαο λεξνύ ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, πνπ
δελ έρεη ιπζεί αθόκε θαη νύηε θαίλεηαη λα επηιύεηαη κέζα από ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο.
Οθείινπκε λα γλσξίδνπκε όηη κεηαμύ ησλ θαιώλ βξνρνκεηξηθώλ πεξηόδσλ
κεζνιαβνύλ πεξίνδνη κε κηθξά ύςε βξνρήο, πνπ αδπλαηνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο
θαη επαπμάλνπλ ην πξόβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο. Σα έξγα ζπγθξάηεζεο λεξνύ, πνπ δελ
κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ απηόκαηα όηαλ παξνπζηάδεηαη ην πξόβιεκα ηεο
ιεηςπδξίαο, παξαπέκπνληαη ζηηο θαιέλδεο ηελ ηειεπηαία 10εηία θαη νύηε δίλεηαη ε
αλάινγε πξνζνρή ζηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα. Ίδηα αληηκεηώπηζε έρνπλ θαη ηα
ζπιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα.
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

Θσλ/λνο ηέθνο
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