
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) 

καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο 

Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που 

όρισε την 22η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. 

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2020 είναι «Νερό 

και Κλιματική Αλλαγή» και η αδιάρρηκτη διασύνδεσή τους. Η ορθή 

διαχείριση των υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση 

των πλημμυρών, της ξηρασίας, της έλλειψης και της ρύπανσης, 

αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής και συνεισφέρει στη συνδυασμένη επίτευξη των Στόχων 6 

και 13 του ΟΗΕ. για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το νερό, 

εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης 

των υδατικών πόρων, που αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης και 

ευημερίας της σύγχρονης αλλά και μελλοντικής κοινωνίας. 



Ο ΟΗΕ μας υπενθυμίζει ακόμη ότι το νερό είναι βασικός σύμμαχος 

της ανθρωπότητας στην πρόληψη και την αποφυγή της μετάδοσης 

της πανδημίας του κορωνοϊού. «Νερό και σαπούνι κατά του 

κορωνοϊού» είναι το επικαιροποιημένο μήνυμα του διεθνούς 

οργανισμού για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι στη Γη δεν εκτιμούν αρκετά 

την αξία του νερού 

 

Για ποιο λόγο οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με την προοπτική 

ύπαρξης νερού στον Άρη, την ώρα που δεν συμπεριφέρονται με 

σεβασμό στον “μπλε χρυσό” της Γης και δεν προσπαθούν να τον 

μοιραστούν και πιο δίκαια; 

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η World Water Development 

Report για το 2021, η οποία επισημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι 

σπαταλούν νερό επειδή λαμβάνουν υπόψη τους μόνο το χρηματικό 

κόστος, υποτιμώντας την πραγματική του αξία. 

“Πολλά από τα προβλήματά μας δημιουργούνται επειδή δεν 

εκτιμάμε αρκετά το νερό. Πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι θεωρούν 

ότι το νερό δεν έχει καμία αξία”, κατήγγειλε ο Ζιλμπέρ Φ. 

https://www.sansimera.gr/worldays/9


Ουνγκμπό, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το νερό σε 

ανακοίνωσή του σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Νερού. 

Ακολουθούν δέκα στοιχεία για το νερό και το πώς οι ευάλωτες 

κοινότητες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτό, την ώρα 

που η αυξανόμενη ζήτηση και η υπερθέρμανση του πλανήτη 

κινδυνεύουν να προκαλέσουν ελλείψεις: 

- Τέσσερις στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως δεν έχουν αρκετό 

πόσιμο νερό. Ως το 2050 περισσότερος από τον μισό παγκόσμιο 

πληθυσμό αναμένεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις στο νερό. 

- Περισσότεροι από 2 δισεκ. άνθρωποι ζουν σε χώρες όπου οι 

πολίτες υποφέρουν από στρες λόγω έλλειψης νερού και εκτιμάται 

ότι 4 δισεκ. άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρή 

έλλειψη νερού τουλάχιστον για ένα μήνα κάθε χρόνο. 

- Ένα στα πέντε παιδιά παγκοσμίως δεν έχει αρκετό νερό για να 

καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες του και τα παιδιά σε περισσότερες 

από 80 χώρες ζουν σε περιοχές όπου οι υδάτινοι πόροι είναι πολύ 

ευάλωτοι , κάτι που σημαίνει ότι εξαρτώνται από επιφανειακά 

ύδατα, πηγές στις οποίες δεν έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά έργα ή 

νερό που χρειάζονται περισσότερα από 30 λεπτά για να 

συλλεχθεί. 

- Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που ζουν σε τέτοιες 

περιοχές βρίσκεται στην ανατολική και νότια Αφρική, με το 58% 

εξ αυτών να δυσκολεύεται καθημερινά να έχει πρόσβαση σε 

επαρκές νερό. 

- Δύο στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως, δηλαδή 3 δισεκ., δεν 

διαθέτουν στο σπίτι εγκαταστάσεις για να πλένουν τα χέρια τους 

με τρεχούμενο νερό και σαπούνι, ανάμεσά τους τα τρία τέταρτα 

των ανθρώπων που ζουν στις πιο φτωχές χώρες. 

- Η παροχή πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και συστήματα 

αποχέτευσης και υγιεινής σε 140 χώρες με χαμηλό και μεσαίο 



εισόδημα κοστίζει 114 δισεκ. δολάρια ετησίως, ενώ τα οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη του ασφαλούς νερού είναι δύσκολο να 

εκτιμηθούν. 

- Η παγκόσμια χρήση φρέσκου νερού εξαπλασιάστηκε τα τελευταία 

100 χρόνια και εξακολουθεί να αυξάνεται σε ποσοστό περίπου 1% 

ετησίως από τη δεκαετία του 1980. 

-Το 70% της παγκόσμιας χρήσης νερού πηγαίνει στη γεωργία, 

κυρίως για την άρδευση, αλλά και για την εκτροφή ζώων και τις 

υδατοκαλλιέργειες. Το ποσοστό ενδέχεται να φτάνει το 95% σε 

κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες. 

- Η κλιματική αλλαγή αλλάζει το μοτίβο των βροχοπτώσεων, 

μειώνει τη διαθεσιμότητα του νερού και επιδεινώνει τις 

επιπτώσεις των πλημμυρών και των ξηρασιών παγκοσμίως. 

- Το λιώσιμο των πάγων και των παγόβουνων προκαλεί νέους 

κινδύνους βραχυπρόθεσμα, όπως ξαφνικές πλημμύρες, ενώ 

απειλεί να μειώσει τα αποθέματα νερού για εκατοντάδες 

εκατομμύρια ανθρώπους στο μέλλον. 

Πηγή: skai.gr 

       



 

 

 

 

 



Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό,,,, 

 

Δραστηριότητες, βίντεο, πειράματα, κουιζ…… για μικρούς και 

μεγάλους! 

https://www.georma.gr/?section=2052&language=el_GR&itemid

1541=2139&detail1541=1 

                                                                  

Όλοι μαζί για το νερό! 

https://slideplayer.gr/slide/1903311/ 
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