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Καλημέρα σας αγαπητοί διοργανωτές, πατέρα Θεόφιλε, κύριες και κύριοι
Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την σημαντική πρωτοβουλία αυτής της
εκδήλωσης και πραγματικά επιθυμώ αυτό το φόρουμ να εξελιχθεί σε ένα διεθνές σύνδεσμο
για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Όπως γνωρίζουμε όλοι τον νερό αποτελεί το
σημαντικότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Η πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας είναι
ζωτικής σημασίας τόσο για εμάς όσο και για τη φύση. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί φυσικός
πόρος περιβαλλοντολογικό αγαθό, περιβαλλοντολογικό στοιχείο ανάλογα με το τρόπο της
διαχείρισης του. Ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνο είχε αντιληφθεί την σπουδαιότητα
του νερού. Είναι αποδεδειγμένο ότι όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί της ιστορίας
δημιουργήθηκαν κατά μήκος ποταμών ή παράκτιων περιοχών.
Σήμερα ο άνθρωπος εξακολουθεί να κατασκευάζει φράγματα να κάνει έργα να εκτρέπει
ποτάμια και να κάνει γεωτρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα
του νερού. Ωστόσο έρευνες δείχνουν ότι σε οικονομικά υπανάπτυκτες χώρες κυρίως στην
Αφρική και την μέση Ανατολή υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που κινδυνεύουν και
πεθαίνουν είτε από την κατάλυση μολυσμένου νερού είτε από την λειψυδρία. Ενδεικτικά
θα ήθελα να αναπτέρωσε ότι με βάση στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών προκύπτει ότι
καθημερινά περίπου 1000 παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που προκαλούν διάρροια και
οι οποίες σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που
όλο ένα εντείνεται στις μέρες μας μεγεθύνει το πρόβλημα της λειψυδρίας και επηρεάζει
περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού με αυξητικές τάσεις για τα επόμενα
χρόνια. Πάνω από 1.7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν αυτή την στιγμή σε λεκάνες
απορροής όπου η κατανάλωση του νερού ξεπερνά την προσφορά. Τελικά και ενώ το νερό
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη εντούτοις μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτό
είναι πόσιμο και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η διαχείριση του.
Παράγοντες όπως η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της γης, η μόλυνση των υδάτινων
πόρων, η αλόγιστη χρήση και η υπερκατανάλωση καθώς και το φαινόμενο του
θερμοκηπίου συνεχίζουν να συντελούν στην μείωση των διαθεσίμων ποσοτήτων. Αρκετοί
είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι στο μέλλον, σε χρόνους που δεν είναι μακρινοί από
σήμερα, αρκετές περιοχές του πλανήτη θα εξαφανιστούν από λόγω εξάντλησης των
αποθεμάτων νερού . Ενώ εξαιτίας της έλλειψης τους θα ξεσπάσουν σημαντικοί πόλεμοι. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει να δράσουμε άμεσα και εδώ στη χώρα μας. Εξάλλου για μια χώρα
όπως τη δίκη μας που εξαρτάται οικονομικά από τον τουρισμό άρα και από το περιβάλλον,
η διάσειση του νερού έχει αποφασιστικό ρόλο.
Η σημερινή κυβέρνηση μίλησε για αυτό , και στοχεύει στην προώθηση μιας
ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης των υδατικών πόρων,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την διαχείριση ακραίων φαινομένων και κρίσεων όπως οι
πλημμύρες, όσο και την προώθηση περιβαλλοντικών στόχων όπως είναι η προστασία των
νερών, η βελτίωση ποιότητας τους και η σταδιακή μείωση εστιών μόλυνσης. Για την
επίτευξη είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει εκάστοτε
χρήση αποσπασματικά αλλά σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης όσον αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων
μεταφράζεται σε αξιοποίηση των ανανεώσιμων υδατικών αποθεμάτων, σε συνδυασμό

πάντα με την προστασία της ποιότητας τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε
τόσο την διατήρηση των οικοσυστημάτων όσο και την ικανοποίηση των τρεχουσών και
μελλοντικών αναγκών για οικιακή, εμπορική βιομηχανική και αγροτική χρήση. Ας μην
ξεχνούμε ότι η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής αφορά και την διασφάλιση του νερού.
Ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο μια κυβέρνηση ή ένα πολιτικό κόμμα. Θα
πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί προκειμένου να διασφαλίσουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό.
Ξέρετε εμείς ως Νέα Δημοκρατία δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο περιβάλλον στην
βιώσιμη ανάπτυξη και το πιστεύουμε αυτό όχι μόνο γιατί είναι όρος ζωής για την πατρίδα
μας αλλά είναι και ένας σημαντικός πόρος ανάπτυξης. Συνεπώς αναμένουμε πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον τα συμπεράσματα των εργασιών σας και σας δηλώνουμε τη στήριξη μας.
Σας ευχαριστώ πολύ!

