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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

 

22 - 03- 2021 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, που εορτάζεται στις 22 

Μαρτίου το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η 

Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με την ευαισθησία και το 

ενδιαφέρον που τους διακατέχουν στα θέματα αυτά, δηλώνουν τα ακόλουθα:  

 

O φετινός εορτασμός της πολύ σημαντικής για τον πλανήτη ημέρας συνεχίζει να 

βρίσκει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική 

κρίση, της πανδημίας που έχει προκαλέσει η μετάδοση του κορονοιού, η οποία έχει 

προκαλέσει περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια θανάτους και έχει προσβάλει 

περισσότερους από εκατό εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ αφήνει 

έντονα τα σημάδια της στην παγκόσμια οικονομία. 

 

Στη συγκυρία αυτή, αναδεικνύεται εντόνως ο ρόλος της επάρκειας και της 

ποιότητας του νερού στον πλανήτη μας, τόσο για την ανθρώπινη ζωή όσο και για τη 

γη γενικότερα. Μεταξύ άλλων, η χρήση και συνεπώς η επάρκεια του νερού αποτελεί 

βασικό μέσο για την προφύλαξη των ανθρώπων από τη μετάδοση του ιού. 

 

Η φετινή παγκόσμια ημέρα για το Νερό έχει θέμα «εκτιμώντας το νερό» και με αυτή 

την πρόταση, προσπαθεί να αναδείξει το γεγονός, ότι η αξία του νερού για την 

ανθρωπότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή στην οποία πωλείται στους 

καταναλωτές. Το νερό έχει τεράστια και πολύπλοκη αξία για τα νοικοκυριά μας, τα 

τρόφιμα, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την 

ακεραιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Εάν παραβλέψουμε οποιαδήποτε 

από αυτές τις αξίες, διακινδυνεύουμε να χάσουμε στο μέλλον κάποια από αυτά τα 

πολύτιμα αγαθά. Ο στόχος 6 των βιώσιμων στόχων της χιλιετίας (SDG 6) είναι να 

διασφαλίσει ασφαλές νερό και αποχέτευση για όλους. Χωρίς μια ολοκληρωμένη 



 

 

κατανόηση της πραγματικής, πολυδιάστατης αξίας του νερού, δεν θα είμαστε σε 

θέση να προστατεύσουμε αυτόν τον κρίσιμο πόρο προς όφελος όλων. Στις 22 

Μαρτίου 2021 θα κυκλοφορήσει επίσης από τα Ηνωμένα Έθνη, η Έκθεση για την 

Ανάπτυξη των Υδάτων. 

 

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ο επιστημονικός φορέας των χημικών, και το Τμήμα 

Περιβάλλοντός της, το οποίο έχει στην ευθύνη του τα θέματα που αφορούν στο 

Περιβάλλον, τονίζουν ότι οι υπεύθυνοι για την πολιτική για το κλίμα πρέπει να 

θέσουν το νερό στο επίκεντρο των σχεδίων δράσης, γιατί η σωστή χρήση και 

διαχείριση του νερού μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της αλλαγής του 

κλίματος. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών επισημαίνει ότι, στην καθημερινότητά μας 

υπάρχουν πολλά και εύκολα βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη 

συντεταγμένης και σταθερής πολιτικής, που να διασφαλίζει τους υδατικούς πόρους 

της χώρας, και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού και θέτει το υψηλού επιπέδου 

επιστημονικό δυναμικό της στη διάθεση της πολιτείας και της κοινωνίας. 

 

 


