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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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 Μαξηίνπ
θάζε ρξόλνπ σο Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ην Νεξό.
Ο πξώηνο ενξηαζκόο έγηλε ην 1993 θαη ζπλέπεζε κε κηα δύζθνιε ρξνληά έιιεηςεο λεξνύ
ζηελ Διιάδα, όπσο πνιινί κπνξεί λα ζπκάζηε, 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 Νεξό – Ο
αόξαηνο πόξνο», ην κήλπκα ηνπ 1999 «Ο θαζέλαο καο δεη θαηάληε», πνπ ζεκαίλεη όηη θάζε
δξάζε ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζην λεξό έρεη ζπλέπεηεο ζηνπο επόκελνπο ρξήζηεο
(ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο καο, Νέζηνο, Έβξνο θαη ηξπκόλαο)
πξνηξέπνληαο έηζη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα ζπλεξγαζζνύλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
δηαθξαηηθώλ πδξνινγηθώλ ιεθαλώλ όπσο π.ρ. ε ζπκθσλία 18 επξσπατθώλ θξαηώλ γηα ηελ
δηάζσζε ηνπ Γνύλαβε, ν νπνίνο από γαιάδηνο Γνύλαβεο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηώλα έρεη
κεηαηξαπεί ζηνλ πεξηζζόηεξν κνιπζκέλν πνηακό ηεο Δπξώπεο. Σέινο αμίδεη λα
αλαθεξζεί ην κήλπκα ηνπ 2001 «Τγηεηλό Νεξό», 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 θπζηθά θαη ηνλ πδξνινγηθό θύθιν. Οη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο
αιιαγέο ηνπ ζε παγθόζκην επίπεδν πξνεηδνπνηνύλ (θαη ήδε ην παξαθνινπζνύκε
θαζεκεξηλά ζηα δειηία εηδήζεσλ) όηη έξρνληαη πεξίνδνη κε παξαηεηακέλεο αλνκβξίεο πνπ
ζα δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο μεξαζίαο θαη ζα ελαιιάζζνληαη κε πεξηόδνπο έληνλσλ
βξνρνπηώζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο πιεκκπξώλ. Παξάιιεια ν θίλδπλνο
εξεκνπνίεζεο κεγάισλ πεξηνρώλ ηεο Ννηίνπ Δπξώπεο είλαη άκεζνο, ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ έμαξζε ησλ ππξθαγηώλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.
Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιόγεζε καθξνρξόλησλ κεηξήζεσλ ησλ βξνρνπηώζεσλ ηδίσο ζηηο
κεζνγεηαθέο πεξηνρέο δείρλεη ζπλερείο ελαιιαγέο πεξηόδσλ πςειώλ βξνρνπηώζεσλ κε
πεξηόδνπο ρακειώλ βξνρνπηώζεσλ. Ζ πνιηηεία κε ηνπο κεραληζκνύο ηεο νθείιεη λα
ζπκάηαη πάληνηε όηη κεηαμύ ησλ θαιώλ βξνρνκεηξηθώλ πεξηόδσλ κεζνιαβνύλ πεξίνδνη κε
κηθξά ύςε βξνρήο, πνπ αδπλαηνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο. Οπόηε από ηε κηα ζα
απαηηνύληαη έξγα ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνύ, πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζζνύλ
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απηόκαηα όηαλ παξνπζηάδεηαη ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο, ελώ από ηελ άιιε ζα πξέπεη
λα θξνληίδεη ώζηε ην απνζεθεπκέλν λεξό ζηνπο ηακηεπηήξεο λα δαπαλάηαη κε ζύλεζε θαη
πλεύκα νηθνλνκίαο θαηά ηηο θαιέο βξνρνκεηξηθά ρξνληέο. Δπίζεο, νθείιεη ε πνιηηεία
ζύκθσλα θαη κε ηελ νδεγία 60/2000 ηεο Δ.Δ. λα θξνληίζεη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
θαηάιιειεο θξαηηθήο ππνδνκήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά όινη νη ρξήζηεο ηνπ λεξνύ, ώζηε λα πξνγξακκαηίδνληαη, λα ζπληνλίδνληαη θαη λα
παξαθνινπζνύληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο όιεο νη παξεκβάζεηο ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Ζ
δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ πξέπεη λα γίλεηαη αλά ιεθάλε απνξξνήο κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε κία, πνπ δελ ζπκπίπηνπλ θαηά αλάγθε κεηαμύ
ηνπο, εθαξκόδνληαο ζηελ πξάμε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ δηακεξηζκάησλ πνπ
ζπληάζζνληαη απηόλ ηνλ θαηξό.
Δκείο νη Έιιελεο 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. Γη’ απηό ζα πξέπεη λα κελ ην ζπαηαιάκε, λα
θάλνπκε ιεινγηζκέλε ρξήζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ καο θαη θπξίσο λα ην
πξνζηαηεύνπκε από ξππάλζεηο. Ζ απόξξηςε ησλ πγξώλ ιπκάησλ ζηνπο θπζηθνύο
απνδέθηεο ηνπ λεξνύ ρσξίο βηνινγηθή επεμεξγαζία ή κε πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία ή
εληειώο αλεμέιεγθηα, ζην βσκό ηεο ρακεινύ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο
ηνπ θέξδνπο, είλαη από ηηο πην εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηελ ίδηα ηνπ
ηε δσή, γηαηί δσή ρσξίο λεξό δελ κπνξεί λα ππάξμεη.
Οη επηζηήκνλεο ηνπ Γεσηερληθνύ ρώξνπ ζπκβάινπλ κε ηελ γλώζε θαη ηελ θαζεκεξηλή
εξγαζία ηνπο ζηε δηαθύιαμε ελόο ηόζν πνιύηηκνπ πόξνπ πνπ είλαη ην λεξό, αθνύ ε
αγξνηηθή παξαγσγή ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ κεηαμύ άιισλ απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν
θαηαλαισηή πδαηηθώλ πόξσλ ζηελ Διιάδα (70% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ) θαη
ζπλεπώο ε ιεινγηζκέλε ρξήζε απηνύ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
άιιεο ρξήζεηο ηνπ (ύδξεπζε, βηνκεραληθή ρξήζε), απνηέιεζε θαη ζα απνηειεί κέξηκλα ησλ
Γεσηερληθώλ.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
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