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Κύριε υπουργέ,  
Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου,  
Κύριες και κύριοι,  
Αγαπητό προεδρείο  
 
     Με αφορμή την παρούσα σύγκληση του φόρουμ του 10ου φόρουμ και λέω 10ου γιατί 
φανταστείτε πως θα είναι η ζωή μας σε 10 χρόνια .  Άρα λοιπόν ας γίνει αυτό το 1ο φόρουμ η 
αφορμή να βελτιώσουμε τα πράγματα τα επόμενα 10 χρόνια.  

Θα καταθέσω και εγώ τους προβληματισμούς μου αναφέροντας ακροθιγώς κάποιες 
σχέσεις μου αναφορικά με τις γεωπολιτικές συνέπειες τις εν δυνάμει εξάντλησης του , της 
επίτευξης πολιτικής συναίνεσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της χώρας μας που οφείλει να ακολουθεί την περιβαλλοντική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, της ανάδειξης της κοινωνικής αξίας  του αγαθού που λέγεται νερό αλλά 
και της οικονομικής του σημασίας. Είμαι βέβαιος ότι οι εξαιρετικοί ομιλητές αλλά και εσείς 
όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ στο προεδρείο, ο πρώην υπουργός  κύριος Μανιάτης, οι 
εκπρόσωποι των φορέων ιδιωτικών και δημοσίων αλλά και όλοι οι προσκεκλημένοι όχι μόνο 
θα δικαιολογήσουν τους προβληματισμούς μου  αυτούς αλλά πιστεύω θα παραχθούν και 
χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον.  
    Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και του νερού προβάλλει σήμερα ως επιτακτικό θέμα 
προς έγκυρη πολιτική  δράση. Οι φυσικοί παράγοντες και οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
επιβαρύνουν το κλίμα και εξαντλούν το νερό με απρόβλεπτες ή δυσοίωνες συνέπειες. Ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής με την δημογραφική έκρηξη, την εντεινόμενη βιομηχανική 
δραστηριότητα, την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
που οδήγησε σε ανεξέλεγκτες μεταβολές στην ισορροπία των υπαρχόντων οικοσυστημάτων 
έχει επιδράσει καταλυτικά στην διαθεσιμότητα του. Και ως φυσικού πόρου, από την μια 
θέτοντας ζήτημα σοβαρής ανισοκατανομής και ανεπάρκειας από την άλλη. Η 
καταναλισκόμενη ποσότητα του νερού ακολουθεί αυξητική τροχιά δεδομένης της αύξησης 
του πληθυσμού της αλλαγής του τρόπο ζωής και των διατροφικών προτύπων που απαιτούν 
μεγαλύτερη  κατανάλωση νερού κατά άτομο. Τις ενεργειακές ανάγκες που περιλαμβάνουν και 
την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ενδεικτικά μπορούν να με διορθώσουν κάποιοι που 
ενδεχομένως γνωρίζουν καλύτερα για την παραγωγή ενός μόνο λίτρου βιοκαυσίμου που 
χρειάζονται 1024 χιλιάδες λίτρα νερό.  
   Σταματώ εδώ γιατί δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο των υπολοίπων, εξάλλου ο σεβαστός 
πατέρας με πολύ λίγα λόγια περιέγραψε το ζήτημα και το πρόβλημα και είναι χαρακτηριστικό 
πως η εκκλησία μας διαθέτει τόσα πλούσια γλώσσα που με πολύ λίγα πράγματα μπορεί να 
λέγονται τόσα πολλά. Και είναι χαρακτηριστικό που μέσα σε αυτό τον λόγο της εκκλησίας 
εγκιβωτίστηκε η ελληνική γλώσσα χίλια χρόνια τώρα.  
     Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και με ακούσατε! 

 


