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Κατά την γνώμη μου ο άνθρωπος με τα μέσα των σημερινών 

εποχών έχει καταφέρει την καταστροφή των υδάτων όχι μόνο 

στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την υφήλιο-κόσμο και ως τις πιο 

σημαντικές καταστροφές:  

 Η καταστροφή των δασών 

 Η Αποξήρανση των υγροτόπων 

 Η εκτροπή των υδάτινων αποδεκτών(π.χ.ποταμιών) 

 Η κατασκευή φραγμάτων 

 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Αν το νερά ήταν ένα σύστημα με πολλά μέρη που θα 

αλληλεπιδρούσαν θα ήταν στο καλοκαίρι όταν έχει ζέστη και 

τα νερά της θάλασσας εξατμίζονται ύστερα το χειμώνα που 

έχει κρύο οι ατμοί μετατρέπονται σε βροχή. 

Οι επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση προκαλέσει 

σοβαρές βλάβες και υπάρχουν μερικής λύσεις έτσι ώστε 

να σώσουμε τον γαλάζιο πλανήτη 

 Την καταστροφή των φραγμάτων 

 Τον σταματημό της  ρύπανση των υπόγειων υδάτων 

 Τον σταματημό καταστροφής το υδάτινων  βιοτόπων  

 

Η λειψυδρία, που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής 

αλλαγής θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, που θα 

αντιμετωπίσει ο κόσμος στο μέλλον, δήλωσε δρ. 

Rajendra K. Pachauri, επιστήμονας για τη κλιματική 



αλλαγή, βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης το 2007, το 

οποίο μοιράσθηκε μαζί με τον Αλ Γκόρ επίσης είναι  

πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για 

την Κλιματική Αλλαγή. Υπάρχει δυσαναλογία παγκοσμίως 

στα αποθέματα νερού, καθώς κάποιες χώρες διαθέτουν 

περισσότερα και κάποιες λιγότερα. Με το 31% των 

αποθεμάτων σε πόσιμο νερό, η Λατινική Αμερική 

έχει 12 φορές περισσότερο νερό από τη Νότια Ασία. 

Σε μερικές χώρες όπως η Βραζιλία και ο Καναδάς, 

υπάρχει πλεόνασμα στα αποθέματα νερού, αντιθέτως οι 

χώρες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς τα αποθέματα 

πόσιμου νερού δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες του 

πληθυσμού. Ενάμισι δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Ασία, 

στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική μπορεί να 

αντιμετωπίσουν ψυχικά προβλήματα και άγχος από τη 

πίεση που θα νιώσουν με την έλλειψη πόσιμου νερού. 

Επιπλέον, το εν λόγω πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει 

ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων στη Δυτική Αμερική, καθώς 

υπάρχει πιθανότητα ο ποταμός Κολοράντο, να χάσει ένα 

σημαντικό ποσοστό των υδάτων του ή να ξεραθεί, μέχρι 

το 2057. 

Οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο μοιράζονται ένα μερίδιο 

από τους υδάτινους πόρους. Δεδομένο ότι, αν οι εν λόγω 

πόροι μειωθούν δραστικά ή εξαφανιστούν, τότε απειλείται 

η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, αφού μπορεί να 

δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ των χωρών. 

Πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, για την προστασία του πλανήτη, 

ολοκλήρωσε. 



Έχουμε φτάσει πλέον σε μία εποχή όπου η γη δεν διαθέτει 

αρκετό καθαρό νερό. Στις επόμενες δεκαετίες, το 

πρόβλημα θα εντείνεται. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν 

σε συνθήκες στέρησης ενός τόσο βασικού πόρου για την 

επιβίωσή τους. Οι περιοχές οι οποίες διαθέτουν μεγάλες 

πηγές πόσιμου νερού, ειδικότερα ποτάμια και λίμνες, 

μολύνονται ανεπανόρθωτα από τις βιομηχανικές 

δραστηριότητες και τα τοξικά απόβλητα. Τα προβλήματα 

λειψυδρίας ή έλλειψης πόσιμου νερού στον κόσμο 

συζητούνται συνήθως σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. 

Το τελευταίο Συνέδριο για το Παγκόσμιο Ζήτημα του 

Νερού διεξήχθη στη Μασσαλία υπό τον τίτλο ΄Ήρθε ο 

Καιρός για Αποφάσεις’’. Η αύξηση της κατανάλωσης 

νερού μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα σχετιστεί 

πρωταρχικά με μία αύξηση στη ζήτηση για τροφή. 

Περίπου το 70 τοις εκατό του νερού που καταναλώνεται 

από τις πηγές υδάτων χρησιμοποιείται για την ύδρευση 

της αγροτικής γής.Το 20% χρησιμοποιείται στη 

βιομηχανία και μόλις το 10% για οικιακή χρήση, αναφέρει 

ο εξέχων ερευνητής Renat Perelyet. 

Μέχρι το 2050 η παγκόσμια ζήτηση για τροφή αναμένεται 

να αυξηθεί κατά 70 τοις εκατό, και η ζήτηση για προϊόντα 

εκτροφής θα αυξηθεί ιδιαιτέρως. 

Η αύξηση στην παραγωγή τροφής θα οδηγήσει στην 

αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού κατά 

τουλάχιστον 19%, σύμφωνα με έκθεση του Ο.Η.Ε. 

Ταυτοχρόνως, τα τελευταία 50 χρόνια, η εξαγωγή νερού 

έχει τριπλασιαστεί σε ορισμένες περιοχές, και αυτές οι 

πηγές – οι οποίες είναι δύσκολο να μετρηθούν – 

μειώνονται πλέον δραστικά. Οι πόλεµοι για το νερόΗ 

κοιλάδα του ποταµού Όµο στην Αιθιοπία, στα σύνορα µε 

την Κένυα, τη Σοµαλία και το Σουδάν έχει χαρακτηριστεί 

από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως µια σηµαντική πολιτιστική 



περιοχή, αφού κατοικείται από πολλές αφρικανικές φυλές, 

µε ρίζες εκατοντάδων ή χιλιάδων χρόνων. Πολλές από τις 

φυλές αυτές βρίσκονται σε εµπόλεµη κατάσταση µεταξύ 

τους, εξαιτίας της διαµάχης για την πρόσβαση στο λίγο 

νερό της περιοχής. Η στάθµη του ποταµού Όµο, το ύψος 

των βροχοπτώσεων, αλλά και η µείωση της στάθµης της 

λίµνης Τουρκάνα, κατά 20-25 µέτρα, σπρώχνουν σε 

µετανάστευση τη φυλή των Γκαλέµπ ή σε συγκρούσεις µε-

ταξύ φυλών. Στις αρχές του 2006 τουλάχιστον 12 

άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυµατίστηκαν 

σε συγκρούσεις, που ξέσπασαν ανάµεσα στα µέλη των 

οµάδων Μα-ρεχέν και Ματζερετίν. Οι συγκρούσεις 

ξέσπασαν, εξαιτίας της παρατεταµένης ξηρασίας που 

δυσκολεύει την εξεύρεση νερού. Ειδικοί σηµειώνουν ότι οι 

δύο οµάδες ζούσαν για πολλά χρόνια αρµονικά, µέχρι την 

εµφάνιση της χειρότερης εδώ και σαράντα χρόνια ξη-

ρασίας που πλήττει τη περιοχή της Αν. Αφρικής και 

καθιστά το νερό σπάνια πηγή ζωής. 

 

 


