
   

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που έχει οριστεί από τον Ο.Η.Ε. η 22η 

Μαρτίου, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Κωτσός προέβη στην 

ακόλουθη δήλωση:  

Η 22η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μας υπενθυμίζει για πολλαπλή φορά την 

ανυπολόγιστη αξία του νερού για την ζωή στο πλανήτη μας. Ενός πολύτιμου 

δημόσιου κοινωνικού αγαθού, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την 

επιβίωση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.  

Aρκετές φορές έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με τα τραγικά αποτελέσματα της 

αλόγιστης χρήσης και ρύπανσης του νερού εξαιτίας κυρίως της τάσης του ανθρώπου 

να αντιμετωπίζει το νερό ως δεδομένο αγαθό, το οποίο η φύση παρέχει και 

αντικαθιστά δωρεάν. Προκύπτει λοιπόν ως αδήριτη ανάγκη η προστασία των 

υδατικών μας πόρων αλλά και η εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων ώστε αυτή την 

ανεκτίμητη κληρονομιά να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Οφείλουμε όλοι 

μας, πολιτεία, περιφέρειες, δήμοι, πολίτες και φορείς να συμβάλλουμε στην 

προσπάθεια που γίνεται για μια ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του συνόλου των 

υδατικών πόρων αποφεύγοντας ταυτόχρονα την κατασπατάληση του δημοσίου 

αγαθού και του φυσικού-περιβαλλοντικού πόρου. Επιβάλλεται να επιδείξουμε τον 

δέοντα σεβασμό και την ευαισθησία μας προς τη φύση.  

Στη χώρα μας και στη Περιφέρεια Θεσσαλίας αρκετοί υδροφόροι ορίζοντες έχουν 

εξαντληθεί ενώ μερικοί κινδυνεύουν άμεσα από τη ρύπανση. Η ανεύρεση νέων 

υδάτινων πόρων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι επιστήμονες προειδοποιούν 

ότι λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της γης με το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

και της κλιματικής αλλαγής, αναμένονται περίοδοι με παρατεταμένες ανομβρίες που 

θα δημιουργούν συνθήκες ξηρασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του νερού και την 

αύξηση των πλημμυρών.  Αυτό το γεγονός κανείς μας δεν πρέπει να το αγνοεί, πόσο 

μάλλον εμείς που εκπροσωπούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάντα ήταν και θα είναι 

για εμάς ζήτημα πρώτης προτεραιότητας ώστε κανένας Έλληνας και κανένας 

Θεσσαλός να μην στερηθεί αυτό το αγαθό.  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ας αναγνωρίσουμε την πολιτιστική, 

περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα του καθαρού νερού και ας 

ενισχύσουμε την προσπάθειά μας για να προστατεύσουμε τα ποτάμια, τις λίμνες και 

τους υδροφόρους ορίζοντες.  

Ας αναλογιστούμε ότι το νερό είναι πηγή ζωής και είναι υπόθεση όλων μας. 

Επομένως δεν αξίζει να σπαταλάμε τη ζωή… 


