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22 Μαρτίου 2011 - Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ...ΝΕΡΑΚΙ

Του Γιώργου Νούτσου

...Οι περισσότεροι από μάς έχουμε ταυτίσει στην καθημερινότητά μας το νερό, σαν κάτι το
αυτονόητο και φυσικά ελάχιστα ή και καθόλου περνάει απ το μυαλό μας, πως ίσως έρθει
κάποια στιγμή, που τα πάντα θα ανατραπούν. Που το αυτονόητο θα καταστεί σπάνιο ή
ανύπαρκτο και που βέβαια θα επιβεβαιωθεί η «δημοφιλής πρόβλεψη», πως ο επόμενος
«εφιάλτης», ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το Νερό !!!

Καθόλου τυπικό και άνευ ουσίας δεν είναι λοιπόν το γεγονός της καθιέρωσης και του
εορτασμού της 22ας Μαρτίου, ως Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Είναι – αν θέλετε – ένας
ακόμα τρόπος για να κατανοήσουμε τη σημαντικότητά του και να αναλάβουμε
πρωτοβουλίες για την προστασία και την εξοικονόμησή του.
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Μπορεί το νερό πράγματι να είναι παντού (στη γη, στον αέρα, στα φυτά, στα ζώα) και
να καταλαμβάνει τα 7/10 της γης κι όμως μέρα με τη μέρα λιγοστεύει γι αυτό και
καθίσταται ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά (το πόσιμο νερό) για την ίδια μας την επιβίωση.
Υπερκατανάλωση, μείωση βροχόπτωσης, περιβαλλοντική επιβάρυνση αποτελούν τις κύριες
αιτίες της ποιοτικής και ποσοτικής επιβάρυνσής του. Αποτέλεσμα; 4.500 παιδιά να χάνουν
καθημερινά τη ζωή τους μόνο από αυτό.

Τα καμπανάκια του κινδύνου ηχούν γύρω μας κι αυτό ακριβώς έρχεται να μας υπενθυμίσει η
σημερινή μέρα. Η ανάγκη για ανάληψη δράσης επιτακτική. Τα μέτρα που συστήνονται και
πρέπει άμεσα να αναληφθούν από Κράτη αλλά και απλούς πολίτες, απόλυτα συγκεκριμένα.

Από βαρύγδουπες Πολιτικές Διαχείρισης και Προστασίας υπέργειων και υπόγειων υδάτων
μέχρι συνταγές αλλαγής τρόπου ζωής και συμπεριφοράς στην καθημερινότητά μας…

Ξύρισμα, βούρτσισμα δοντιών, χρήση πλυντηρίων, καθημερινό ντούς ή μπάνιο, πλύσιμο
φρούτων ή αυτοκινήτου, πότισμα κήπων ή αγρών, άμεση επισκευή διαρροών, αποτελούν το
πεδίο δράσης για τον καθένα από μας. Μια πιο συνετή χρήση έχει σαν αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση εκατομμυρίων κυβικών καθαρού, πόσιμου νερού, καθημερινά, σ ολόκληρο τον
πλανήτη κι αυτό κατ επέκταση έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική μας
ζωή, που κι αυτή στη συνέχεια συμβάλλει στην συνειδητή πια δραστηριοποίησή μας για την
προστασία του.

Ένας τεράστιος κύκλος λοιπόν δράσης, που όσο πιο αποτελεσματικός είναι, τόσο πιο πολύ
δράση παράγει…άρα, καταλυτικά συμβάλλει στην προστασία και στην εξοικονόμηση του
θεόσταλτου αυτού αγαθού και παράλληλα χιλιάδων ανθρώπινων ζωών καθημερινά.

22 Μαρτίου 2011 – Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Παγκόσμια ημέρα αφύπνισης και έμπρακτης
δραστηριοποίησης…Παγκόσμια Ημέρα ορθολογισμού και συμφιλίωσης… Όχι με το θάνατο,
αλλά με το Νερό, την ίδια τη Ζωή…

www.noutsosgeorgios.gr
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