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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22η Μαρτίου - Παγκόσµια Ηµέρα Νερού
Η 22η Μαρτίου έχει οριστεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα Νερού, στη
συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά µε το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που
πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέϊρο της Βραζιλίας το 1992. Παγκόσµια
ηµέρα ευαισθητοποίησης για το πολυτιµότερο συστατικό της ζωής που τείνει
πλέον να µετατραπεί σε είδος πολυτελείας, εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής,
αλλά και της αλόγιστης χρήσης από τον άνθρωπο.
Σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον, στο οποίο όλα αλλάζουν µε
επιταχυνόµενους ρυθµούς, το νερό, η βασική πηγή ζωής, φαίνεται ότι θα
αποτελέσει στοιχείο ανταγωνισµού και περιοριστικός παράγοντας για την
ανάπτυξη στις επόµενες δεκαετίες.
Επίσηµα στοιχεία του ΟΗΕ αναφέρουν ότι η κρίση του πόσιµου νερού
χαρακτηρίζεται τόσο από τη συνεχιζόµενη µείωση της ποσότητας που
διατίθεται, όσο και από την υποβάθµιση της ποιότητάς του. Η ίδια πηγή κάνει
γνωστό ότι σήµερα 232 εκατοµµύρια άνθρωποι από 26 χώρες του Τρίτου
Κόσµου πλήττονται από λειψυδρία, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές
καθηµερινές ανάγκες σε νερό, και 18 χώρες στην Αφρική και στην Ασία
απειλούνται άµεσα, καθώς βρίσκονται σε οριακή από άποψη υδατικών
αποθεµάτων κατάσταση.
Όσον αφορά στη χώρα µας, η Ελλάδα µπορεί να µην στερείται µέχρι
στιγµής υδατικών πόρων και να απολαµβάνει την επάρκεια νερού που της
δίνει µια καλή βροχοµετρική χρονιά, ωστόσο αγκάθι παραµένει εδώ και χρόνια
η υδατική σπατάλη του κλάδου της γεωργίας, ο οποίος απορροφά το 86%
των χρησιµοποιούµενων υδατικών πόρων, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός

µέσος όρος κινείται περίπου στο 24%. Σύµφωνα µε µελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε. η
χώρα µας παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό χρήσης νερού στην άρδευση από
άλλες µεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία και συνεπώς θα
πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του
αρδευτικού νερού στην Ελλάδα.
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Επιµελητηρίου Ελλάδας αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του νερού, θεωρεί
ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προστασίας των υδάτινων
πόρων της χώρας, ενώ παράλληλα σηµαντική είναι η δηµιουργία ενός
στρατηγικού σχεδίου ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών διαθέσιµων του
νερού. Είναι λοιπόν απαραίτητη η χάραξη Εθνικής Υδατικής Πολιτικής, ενώ
αναγκαία είναι και η επιτυχής ολοκλήρωση της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 (για την προστασία των υδάτων).
Η ελεύθερη πρόσβαση σε καθαρό πόσιµο νερό είναι δικαίωµα
όλων των έµβιων όντων, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιβίωσή τους και για το λόγο αυτό η 22η Μαρτίου θα πρέπει να είναι
ηµέρα προβληµατισµού για όλους µας.
Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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