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Καλησπέρα και από εμένα, ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους των διοργανωτών. 

   Το Ευρωπαϊκό κέντρο περιβάλλοντος στέκεται βεβαίως ανάμεσα στον Κλεισθένη και τον 

Καποδίστρια σήμερα και ευχαριστώ παρά πολύ για όλη αυτήν την προσπάθεια , για όλο 

αυτό το κόπο που έχει καταβληθεί για να φτιαχτεί αυτό το εξαιρετικό forum. Το ευρωπαϊκό 

κέντρο περιβάλλοντος υπηρετεί τη μελέτη των διεθνών ζητημάτων του περιβάλλοντος με 

συνέπεια από το 2002. Είναι ένα πολύ δυναμικό παρότι μικρό κέντρο υπό την διεύθυνση 

του καθηγητή Τσάλτα και χαιρόμαστε παρά πολύ που συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία 

όπως αυτή όπου έχει έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς βλέπουμε μέσα  σε όλες τις 

συνεδρίες α ακούγονται όλες οι απόψεις και οι θετικές  και οι θεωρητικές.  

  Συχνά στα μαθήματα που κάνουμε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και άλλου οι φοιτητές μας 

ρωτάνε ποιο είναι το σημαντικότερο κατά την γνώμη μας το σημαντικότερο περιβαλλοντικό  

πρόβλημα , λένε ότι είναι η κλιματική αλλαγή που είναι και πολύ trend ,η τρύπα του 

όζοντος, ενδεχομένως  η ρύπανση των θαλασσών. Δυστυχώς διαπιστώνουμε , έχουμε 

διαπιστώσει και τους απαντάμε ότι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι ο 

άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη πηγή περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το νερό είναι ένα 

στοιχείο της φύσης το οποίο ο άνθρωπος δεν το αντιλαμβάνεται μόνο ως τέτοιο αλλά  το 

αντιλαμβάνεται και ως ένα φυσικό πόρο , δηλαδή ένα αγαθό το όποιο όπως είπε ο κύριος 

Μανιάτης μπορεί να το εκμεταλλευτεί και με την καλή έννοια  αλλά και με την κακή έννοια.    

       Στη σημερινή παρουσίαση θα μιλήσουμε για τις πρωτοβουλίες  του παγκόσμιου 

οργανισμού , του οργανισμού των Ηνωμένων εθνών , στην προσπάθεια  του τόσο να 

προστατέψει το ίδιο το φυσικό αγαθό του νερού όσο και να το καθιερώσει όσο αυτό είναι 

δυνατό ως ένα παγκόσμιο δικαίωμα του ανθρώπου. Ο Οργανισμός Ηνωμένων εθνών που 

ασχολείται έντονα με τα περιβαλλοντικά πολιτικά ζητήματα και τα αναπτυξιακά  ζήτημα 

από το 1972 από την συνδιάσκεψη στην Στοκχόλμη , έχει καταφέρει 3 φορές να μας δώσει 

ένα γενικό , ένα ευρύ παλαιό της αντίληψης του για το ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης. Ο 

πρώτος σταθμός είναι η συνδιάσκεψη του ΡΙΟ του 1992 που μέσα από την ατζέντα 21 

περιγράφεται  το φαινόμενο της βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης , η ποια περιλαμβάνει τρεις 

πυλώνες : την οικονομική αύξηση, την κοινωνική πρόοδο και πρώτιστος την περιβαλλοντική 

προστασία.   

       Αργότερα μέσα στην ιστορική διαχρονίας ο ΟΗΕ  το 2000 έρχεται να μας περιγράψει και 

να μας δώσει συγκεκριμένους στόχους για το πως θα πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και 

έτσι με την περίοδο 2000 με 2015 τα κράτη μέλη του ΟΗΕ προσπαθούν να πετύχουν τους 

λεγόμενους millennium development goals ,τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας οι 

οποίοι βασίζονται και αυτοί στο τρίπτυχο : περιβάλλον , οικονομία  και κοινωνία . Ένας από 

αυτούς τους στόχους , ο στόχος για το περιβάλλον προλαμβάνει και κάποιες επιμέρους 

επιδιώξεις για το νερό. Εδώ έχει σημασία να δούμε ότι τον νερό εντάσσεται ως ένα 

περιβαλλοντικό ζήτημα και όχι ως ένα ανθρώπινο κοινωνικό ζήτημα. Προσέγγιση που 

ακολουθεί την αμέσως επόμενη εκδοχή των στόχων οι ποιοι είναι αυτοί που βιώνουμε 

αυτήν την περίοδο. Με αποτέλεσμα  το 2015 να έχουμε την ατζέντα 2030 μέσα στην οποία 



καταγράφονται οι 17 στόχοι , 17 τομείς- προτεραιότητες για την επίτευξη της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Και ένας από τους σημαντικότερους είναι κι ο στόχος νούμερο 6. Δεν θέλω να 

μπω σε λεπτομέρειες ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν αναφερθεί σε άλλους στόχους 

για την φτώχεια για την πείνα για την κλιματική αλλαγή για την βιοποικιλότητα. Έτσι λοιπόν 

η βασικότερη επιδίωξη του στόχου νούμερο 6 είναι η πρόσβαση του ανθρώπου 

οπουδήποτε αυτός κι εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη σε καθαρό και 

πόσιμο νερό και σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 

      Ταυτόχρονα όμως πέραν του διαχειριστικού κομματιού ο ΟΗΕ προσπαθεί μέσα από 

διαφορά φόρα τα οποία συντηρεί να κατοχυρώσει και αυτό το ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα.      

Τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν το σύνολο των δικαιωμάτων που 

απολαμβάνονται όλα τα α ιρακινά όντα λόγο της ύπαρξης τους. Μόνο και μόνο επειδή 

είμαστε άνθρωποι έχουμε δικαιώματα. Και αυτά τα δικαιώματα είναι παγκόσμια , είναι 

αδιαίρετα και απολύτως ισότιμα. Δυστυχώς όμως όπως γνωρίζουμε δεν μπορούν να 

θεωρηθούν αυτονόητα. Υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες , πολλοί λαοί , πολλά έθνη 

στων οποίων έχουν καταγράφει σημαντικές καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

       Ο ΟΗΕ έχει παράξει τρία πολύ σημαντικά διεθνή κείμενα που καταγράφουν όλα τα 

σημαντικά δικαιώματα του ανθρώπου. Η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου του 1948 , και 2 διεθνείς δεσμευτικές  συμφωνίες το 1966. Η 1η αφορά την 

συμφωνία για τα οικονομικά , κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και θα επανέλθουμε. 

Και η 2η αφορά την συμφωνία για τα πολιτικά και τα δικαιώματα του πολίτη. Εδώ πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε ότι σε κανένα από αυτά τα τρία κείμενα δεν καταγράφεται και δεν 

περιλαμβάνεται ρητώς το δικαίωμα στο νερό. Όμως από τις αρχές του τρέχοντος αιώνα από 

το 2002 είχε ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση στο κατά ποσό το δικαίωμα στον νερό μπορεί 

να λάβει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Έτσι η επιτροπή της συμφωνίας με τα οικονομικά , 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα , με το γενικό σχόλιο της δεν ανακτώμαι την νούμερο 

15 της 2002 προτείνει , μας συστήνει ότι ανάμεσα στο  δικαίωμα για ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο ζωής , που περιγράφεται στο άρθρο 11 και στο δικαίωμα στην υγεία υπάρχει ένα 

άρθρο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε άρθρο 11 και μισό και αυτό δεν είναι 

άλλο από το δικαίωμα να στο νερό. 

       Η συζήτηση αυτή που ξεκινάει λοιπόν από την συμφωνία του ΟΗΕ μετατίθεται στην 

γενική συνέλευση του ΟΗΕ που είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο που εκπροσωπούνται 

όλες οι χώρες του πλανήτη. Και έτσι το 2010 υπάρχει μια πρώτη αναφορά στη απόφαση 

292 της συνόδου νούμερο 64 όπου με πρόταση της Βολιβίας ξεκινάει η συζήτηση για το εάν 

και κατά ποσό το δικαίωμα στο νερό είναι ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα. Εδώ 

βλέπουνε ότι η 1η προσέγγιση είναι αρκετά διστακτική σε 193 χώρες του πλανήτη , μόλις οι 

122 ψηφίζουν θετικά και οι 41 δεν ψηφίζουν καθόλου, αποφασίζουν να απέχουν. Μια από 

αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Το 2013 η συζήτηση μετατίθεται σε ένα πολύ 

εξειδικευμένο forum που είναι το σύμβουλο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και 

όπως βλέπε «μπαίνει το μέρος το αυλάκι» αν μου επιτρέπεται αυτήν η έκφραση , και έτσι 

Γερμανία με Ισπανία και 50 ακόμα κράτη προτείνουν την απόφαση 15/9 η οποία μας λέει 

ότι υπάρχει ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που είναι το δικαίωμα στο νερό και στη 

υγιεινή το όποιο απορρέει από το δικαίωμα σε ένα κανονικό επίπεδο ζωής αλλά και 

ταυτόχρονα είναι ένα αναπόσπαστο μέρος ενός δικαιώματος σε ένα καλύτερο επίπεδο 

φυσικής και πνευματικής υγείας. 

        Έτσι λοιπόν η συζήτηση συνεχίζεται και επιστρέφει ξανά στην γενική συνέλευση του 



ΟΗΕ με αποτέλεσμα στις 21/11/2013 να υιοθετήσουμε με consensus δηλαδή με απόλυτη 

θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο ομοφωνία την απόφαση 68/157 στην οποία αναγνωρίζεται 

το δικαίωμα στο νερό αλλά και τη υγιεινή ως ένα δικαίωμα του ανθρώπου το απορρέει από 

την φιλοσοφία που μόλις περιγράψαμε. Δηλαδή αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

συμπληρωματικό του δικαιώματος στη υγεία και στην ζωή. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι 

ακόμα και σήμερα το δικαίωμα στο νερό δεν θεωρείται ένα αυτόνομο , ένα ξεχωριστό  

δικαίωμα  αλλά παραμένει ένα συμπληρωματικό δικαίωμα και υπάρχει ένα θεωρητικό 

τουλάχιστον ερωτηματικό ,για το εάν και  κατά ποσό αυτήν είναι η α καλύτερη δυνατή 

προσέγγιση που θα πρέπει αυτό το δικαίωμα να αυτονομηθεί. Παράλληλα με την 

προσπάθεια της οικουμενικό- ποίησης του δικαιώματος στο νερό ο ΟΗΕ δουλεύει και σε 

πρακτικό κομμάτι. Και έτσι ο στόχος νούμερο 6 ο οποίος επιγράφεται καθαρό νερό και 

αποχέτευση. Έχει καταγεγραμμένες  4 βασικές στρατηγικές μέσα από τις οποίες όλη η 

ανθρωπότητα θα εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε καθαρό νερό. 

       Παρά πολύ συνοπτικά θα αναφερθώ στις επιμέρους στοχεύσεις του στόχου νούμερο 6. 

Η πρώτη επιδίωξη είναι η πρόσβαση καθολική και ισότιμη σε ασφαλές καθαρό προσιτό και 

πόσιμο νερό για όλους. Όταν μιλάει για προσιτό και πόσιμο νερό για όλους αυτό σημαίνει 

ότι θα πρέπει να έχουμε άμεση εξαλείψει της μείωσης της ρίψης των αποβλήτων αλλά 

ακόμα και των αερίων ρύπων οι οποίοι καταλήγουν  μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Και 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσα από την επεξεργασία την λημμάτων αλλά και μέσα 

από πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υδάτων. Και εάν αυτό μας 

ακούγεται κάπως πιο τρομακτικό εγώ θα κάνω ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που 

χρησιμοποιούμε στο Πάντειο , ότι αυτήν την στιγμή  η πιο μεγάλη και προηγμένη 

τεχνολογικά μηχανή , η μεγαλύτερη συνεργασία της ανθρωπότητας που ακούει στο όνομα 

διεθνείς διαστημικός σταθμός χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο νερό. Αν θέλουμε να πάμε και 

να κατακτήσουμε την Σελήνη τον Άρη και δεν ξέρω και εγώ ποιο σημείο του σύμπαντος , 

δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κουβαλήσουμε τόσο νερό μαζί μας, δυστυχώς δεν 

ξέρουμε εάν θα βρούμε νερό εκεί πέρα. Είμαστε αναγκασμένοι από την φύση να 

επαναχρησιμοποιούμε το νερό. 

       Επίσης η επιδίωξη νούμερο 4 του στόχου νούμερο 6 μας μιλάει για την λειψυδρία, η 

λειψυδρία δυστυχώς είναι ένα από τα πιο σημαντικά -ανθρώπινα προβλήματα και αποτελεί 

ένα μέρος του φαινομένου της πολυδιάστατης  ύστερης της πολυδιάστατης φτώχειας που 

είναι και ο στόχος νούμερο 1 των SDGS. 

  Πηγαίνοντας σε πιο πρακτικά σημεία ο στόχος μας προτείνει και πως θα πετύχουμε όλες 

αυτές τις επιδιώξεις και μας μιλάει για την ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας. Δυστυχώς 

τα κράτη είναι παρά πολύ διστακτικά στο να λύσουν τα ζητήματα του νερού σε παγκόσμιο 

επίπεδο , γιατί θεωρούν το νερό ένα φυσικό πόρο που περικλείεται μέσα στα σύνορα τους 

όπως όντως  γνωρίζουμε η φύση και τα προβλήματα  της φύσης δεν γνωρίζουν από σύνορα 

με αποτέλεσμα ένα πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα να μπορεί να μεταφερθεί και σε 

άλλες περιοχές του πλανήτη σε άλλες χώρες και σε άλλες κοινωνίες. 

       Τέλος σε 2 αλλά διαχειριστικά εργαλεία  έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ικανοτήτων 

αυτό που λέμε capacity building και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες που στερούνται 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Και ένα παρά πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η στήριξη και η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών δηλαδή να προσπαθούμε να 

σκεφτόμαστε παγκόσμια αλλά να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα τοπικά. Και το πιο σημαντικό 



μέσα από την αρχή της πρόληψης να καταπολεμούμε την ρύπανση στην πηγή.  

        Συντομεύοντας και για να μην πάρω  άλλο χρόνο στα συμπεράσματα μες πρέπει να 

τονίσουμε ότι ενώ ο πλανήτης μπλε , ο πλανήτης της γης είναι καλούμενος από νερό ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό του προφανώς είναι αλμυρό. Το 97,5% των υδάτινων αποθεμάτων 

είναι αλμυρά. Από το υπόλοιπο 2,5% που μένει τα 2/3 του πόσιμου νερού είναι παγωμένο. 

Βρίσκεται στο βόρειο στο νότιο πόλο και στους παγετούς που βρίσκονται πάνω στα υψηλά 

βουνά. Θεωρητικά βέβαια το πρόβλημα του νερού φαίνεται να μην υπάρχει στον πλανήτη 

αλλά δυστυχώς αν ακολουθήσουμε μόνο τις σωστές λύσεις και μεθόδους θα μπορέσουμε 

να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα του πόσιμου νερού. Ένα θλιβερό στοιχείο που βρήκαμε 

στο πλαίσιο της έρευνας μας το οποίο καταγράφεται από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας 

είναι ότι σε εμπόλεμες περιοχές της Αφρικής και της μέσης Ανατολής τα θύματα από την 

έλλειψη πόσιμου νερού είναι 220% περισσότερα από εκείνα που προέρχονται από την 

χρήση των όπλων. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από σφαίρες πεθαίνουν από την έλλειψη 

νερού. Είναι κι αυτό λοιπόν στην πολυδιάστατη εικόνα της στέρησης. Σήμερα υπολογίζεται 

ότι τα παγκόσμια αποθέματα νερού διατίθενται κυρίως στην άρδευση ποσοστό 70% 

ακούσαμε παραδείγματα  γενικά και στους χαιρετισμούς , από την βιομηχανία ένα ποσοστό 

22% και μόλις το 8% διατίθεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στα νοικοκυριά , στην 

καθημερινότητα μας. 

         Όπως αναφέρθηκε ήδη το πρόβλημα της πρόσβασης και της διάθεσης του πόσιμου 

νερού φαίνεται να απασχολεί περισσότερο στοά μέρες μας ξανά λέω , στις περιοχές του 

αναπτυσσόμενου νότου. Όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι 

αυτό το πρόβλημα μετατίθεται σιγά σιγά και προς τον αναπτυγμένο βορρά που έχουμε 

χώρες , κοινωνίες που το πόσιμο νερό είναι ένα αγαθό πολυτελείας για τις ασθενέστερες 

μάζες κι όταν λέμε πόσιμο νερό δεν εννοούμε ανοίγουμε την βρύση κι πίνουμε νερό. 

Εννοούμε προσιτό καθαρό υγιεινό νερό. Γιατί είναι και η ποιοτική διάσταση πολύ 

σημαντική. Έτσι λοιπόν έχουμε παρατηρήσει , και καταγράψει και στον βορρά και κυρίως 

στον νότο το φαινόμενο no pay no drink ,έχουμε μετατρέψει αυτόν τον φυσικό πόρο , αυτό 

το φυσικό αγαθό σε ένα οικονόμο αγαθό και δυστυχώς φαίνεται να μετακινούμαστε προς 

μια λογική παρόμοια με την αντιστροφή της αρχής ορισμένων ως ο ρυπαίνων πληρώνει. 

Και δυστυχώς  δημιουργείται μια τάση ο πληρώνων καταναλώνει  νερό. Και αυτό όπως 

μπορείτε να φανταστείτε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.  

       Δύστυχα το φάντασμα της λειψυδρίας ακολουθεί μια βασική πηγή ανησυχίας για την 

ανθρωπότητα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Κάτι το οποίο 

αναμένεται να ενταθεί από την αύξηση του γήινου πληθυσμού όσο και από τον μη 

εξορθολογισμό των προτύπων παραγωγής – κατανάλωσης τα οποία είναι πολύ ενεργοβόρα 

και υδατοβόρα αν μπορώ να το πω κάτι τέτοιο ενώ ταυτόχρονα έρχεται και το ζήτημα της 

κλιματικής αλλαγής σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη να μας καταδείξει το ζήτημα 

της λειψυδρίας.  

       Για όλους αυτούς τους λόγους η εξοικονόμηση του νερού όπως αναφέρθηκε κι από 

προηγούμενους  ομιλητές αποτελεί το κλειδί για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων ναι η 

πρόσβαση σε πόσιμο ποιοτικό ξανά λέω νερό πρέπει και να αναγνωριστεί και ως ένα 

βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.  

Σας ευχαριστώ πολύ!   

 



 

 

 

 

 


