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Απο-Τιμώντας το Νερό
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκινά, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, μια πρωτοποριακι ζρευνα
για το νερό και πιο ςυγκεκριμζνα για τθν οικιακι χριςθ του ςε μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ
χϊρασ (Αττικι, Βόλο, Γιάννενα, Ηράκλειο Κριτθσ, Θεςςαλονίκθ, Καλαμάτα, Κοηάνθ, Λαμία,
Ξάνκθ, Ράτρα, όδο) με ςτόχο να καταγράψει τθ ςχζςθ των νοικοκυριϊν με το
πολυτιμότερο φυςικό πόρο και να προωκιςει με εμπεριςτατωμζνα ςτοιχεία τα
απαιτοφμενα βιματα για τθν ορκολογικι χριςθ του και τθ βιϊςιμθ διαχείριςι του.
To
ερωτθματολόγιο
βρίςκεται
www.medsos.gr/erevnanero .

ανθρτθμζνο

ςτθν

θλεκτρονικι

διεφκυνςθ

Γιατί όμωσ μια πανελλαδικι ζρευνα για το νερό ςτισ μζρεσ μασ και ιδίωσ αναφορικά με τθ
χριςθ του ςε οικιακό επίπεδο;
Πλοι μασ γνωρίηουμε -ζςτω κεωρθτικά- ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία μορφι ηωισ ςτον
πλανιτθ χωρίσ το νερό. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ςτισ δυτικζσ-ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ θ
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε κακαρό νερό βελτιϊκθκε ςθμαντικά, με αποτζλεςμα κάκε ςπίτι
να διακζτει δικι του παροχι και το νερό να ρζει άφκονο από τθ βρφςθ μασ. Δεν το
κουβαλάμε πλζον από τισ πθγζσ, οφτε το αναηθτοφμε ςτα ποτάμια. Από το λοφςιμο ςτθ
ςκάφθ και το πλφςιμο των ροφχων ςτισ βρφςεσ των χωριϊν, περάςαμε , χωρίσ μεγάλο
πλζον κόπο ι κόςτοσ, ςτα αυτονόθτα πλυντιρια, τα υδρομαςάη και τισ πιςίνεσ. Και μόνο
όταν διανφουμε μεγάλεσ περιόδουσ ανομβρίασ ι όταν τφχει να υπάρξει κάποια βλάβθ και
να ζχουμε διακοπι φδρευςθσ ςτο ςπίτι μασ, φαίνεται να κυμόμαςτε οι πιο παλιοί και να
ςυνειδθτοποιοφμε οι νεότεροι τθ ςθμαςία του νεροφ, κι ενδεχομζνωσ τθν αξία του.
Ιδιαίτερα ςτθν αγροτικι και νθςιωτικι Ελλάδα, ωςτόςο, θ αξία των υδατικϊν πόρων είναι –
ι κα ζπρεπε να είναι – περιςςότερο από προφανισ. Δεν είναι λίγεσ οι περιοχζσ ςε
ολόκλθρθ τθ χϊρα, που αντιμετωπίηουν ςοβαρά ηθτιματα λειψυδρίασ και κακισ ποιότθτασ
του νεροφ και υποχρεϊνονται εδϊ και χρόνια να το μεταφζρουν ι να αγοράηουν
μπουκάλια για οικιακι χριςθ. Το πρόβλθμα αναμζνεται να εντακεί και να επιδεινωκεί
λόγω των επιςτθμονικά αποδεδειγμζνων επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ λεκάνθ
τθσ Μεςογείου, όπωσ και τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ.
Σκοπόσ τθσ ζρευνάσ μασ λοιπόν, πζραν του να καταγράψει τισ ςυνικειεσ μασ και τον τρόπο
που το χρθςιμοποιοφμε, είναι κυρίωσ να ςκιαγραφιςει τθ ςχζςθ μασ με το νερό: πϊσ το
αντιλαμβανόμαςτε, πόςο το γνωρίηουμε, τι ςθμαίνει για μασ, κατά πόςο είμαςτε
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διατεκειμζνοι να το αποτιμιςουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ, ϊςτε να αποφαςίςουμε να
ςυμμετζχουμε ενεργά ςτθ διαχείριςι του, πριν να είναι αργά.
Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου αναμζνεται να παρουςιαςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ
Ραγκόςμιασ Ημζρασ Νεροφ το Μάρτιο του 2012. Βάςει των αποτελεςμάτων, το Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ςκοπεφει να ξεκινιςει μια πανελλαδικι εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και
εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν καλφτερθ δυνατι εξοικείωςι μασ με ηθτιματα κακθμερινισ
χριςθσ και διαχείριςθσ του νεροφ, εξοικονόμθςθσ, ανακφκλωςθσ. Επιπλζον, να κατακζςει
επεξεργαςμζνεσ προτάςεισ ςε κεςμικό επίπεδο για τθ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων
εκείνων πολιτικϊν, που κα ενςωματϊςουν τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και κα
ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων.
Πςο καλφτερα το
κατανοιςουμε και γνωρίςουμε τισ δυνατότθτεσ ορκολογικισ χριςθσ του, τόςο πιο
αποτελεςματικοί κα είμαςτε ςτθν ουςιαςτικι διαφφλαξθ του αναντικατάςτατου αυτοφ
φυςικοφ πόρου.
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