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Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου και 
θεσπίστηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στη 
Βραζιλία το 1992. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση όλων μας για το πολύτιμο 
αυτό αγαθό, καθώς σε πολλές περιοχές του κόσμου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρά προβλήματα, από την έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό. 

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό είναι: «Νερό και Ενέργεια» 
και θέλει να δείξει πόσο στενά συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες είναι αυτές 
οι δύο έννοιες. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρική 
ενέργεια από την κίνηση του νερού (υδροηλεκτρική ενέργεια) και παράλληλα 
χρησιμοποιούμε περίπου το 8% της παγκόσμιας παραγόμενης ενέργειας για την 
άντληση, επεξεργασία και μεταφορά νερού σε διάφορους καταναλωτές.  

Παρακάτω ακολουθούν κάποια βασικά μηνύματα της φετινής Παγκόσμιας 
Ημέρας για το Νερό, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια ενδιαφέρουσα 
συζήτηση στην Τάξη και να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα και 
μηνύματα. 

 Το νερό χρειάζεται ενέργεια και η ενέργεια χρειάζεται νερό 
Νερό απαιτείται για την παραγωγή σχεδόν όλων των μορφών ενέργειας. 
Ενέργεια απαιτείται σε όλα τα στάδια της άντλησης, επεξεργασίας και διανομής 
νερού. 
 
 Τα αποθέματα είναι περιορισμένα και η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς 
Οι ανάγκες μας σε πόσιμο νερό και σε ενέργεια θα αυξηθούν σημαντικά τις 
επόμενες δεκαετίες. Αυτή η αύξηση θα δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις σε 
πολλούς τομείς. 
 
 Εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί με εξοικονόμηση νερού και το 
αντίστροφο 
Οι επιλογές που κάνουμε σχετικά με τον εφοδιασμό, τη διανομή, την τιμή και τη 
χρήση του νερού και της ενέργειας επηρεάζουν η μία την άλλη. 
 
 Άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης χρειάζονται 
επειγόντως πρόσβαση σε νερό, σωστή υγιεινή και ηλεκτρική ενέργεια 
Σε όλο τον κόσμο, 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε 
ηλεκτρική ενέργεια, 768 εκατομμύρια άνθρωποι σε καθαρό πόσιμο νερό, ενώ 2,5 
δισεκατομμύρια στερούνται συνθηκών σωστής υγιεινής. Το νερό και η ενέργεια 
μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας. 
 
 Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού σε ατομικό επίπεδο κρίνεται 
απαραίτητη όσο και η εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών 
Καλύτερη κατανόηση του πόσο στενά συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες 
είναι αυτές οι δύο έννοιες απ’ όλους, θα οδηγήσει στον καλύτερο σχεδιασμό 
διαχείρισης του νερού και της ενέργειας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στους 
δύο αυτούς τομείς πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά 
τους και να συνεργαστούν, ώστε να οδηγηθούμε σε πιο αποτελεσματική παροχή 
υπηρεσιών νερού και ενέργειας.  


