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Για την αποτελεσµατική πρόληψη των φαινοµένων ξηρασίας και για τη µεγαλύτερη αντοχή 
στις επιπτώσεις της είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση του νερού, ακόµη 
και τις υγρές χρονιές. 

Παρόλο που είναι αναγκαίο να βελτιώσουµε τις ατοµικές µας συνήθειες όσον αφορά την 
κατανάλωση νερού, αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι να προσαρµοστούν και οι σχετικές 
πολιτικές, καθώς η επίδρασή τους στην εξοικονόµηση νερού είναι πολύ µεγαλύτερη. Το 
WWF προτείνει για όλες τις χώρες της Μεσογείου (µέλη ή όχι της ΕΕ) µια µεγάλη 
αλλαγή στις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές όσον αφορά στη διαχείριση της 
ζήτησης για νερό, στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας στη χρήση του νερού, και 
στην εφαρµογή ολοκληρωµένης και βιώσιµης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η 
αύξηση της προσφοράς του νερού δεν αποτελεί επιλογή και οι επενδύσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση θα έπρεπε να αξιολογούνται ως δευτερεύουσας προτεραιότητας και 
καταλληλότητας για χρηµατοδότηση1.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της ζήτησης αυτών 
καταγράφεται πρώτη ανάµεσα στις 7 προτεραιότητες που αναγνωρίζει η Μεσογειακή 
Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης (Mediterranean Strategy for Sustainable Development - 
MSSD) η οποία ολοκληρώθηκε το 2005 και υιοθετήθηκε από 21 Μεσογειακές χώρες και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βαρκελώνης. Η διαχείριση της ζήτησης 
για νερό απαιτεί αλλαγές στη χρήση των επιδοτήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γεωργία και 
τους πόρους που διατίθενται για δηµόσια έργα και έργα συνοχής. Οι αγροτικές επιδοτήσεις, 
π.χ. οι επιδοτήσεις της ΕΕ µέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, χρειάζεται να βασίζονται σε 
ρεαλιστικές στρατηγικές για την αρδευόµενη γεωργία οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη τη 
διαθεσιµότητα του νερού και τις επιδράσεις της αλλαγής του κλίµατος. Μια ιδιαίτερα 
ανησυχητική εξέλιξη είναι η σχεδιαζόµενη υποστήριξη ενεργειακών καλλιεργειών που µπορεί 
να αυξήσουν ακόµη περισσότερο τη ζήτηση νερού2. Η αγροτική πολιτική πρέπει επίσης να 
εγγυάται την αποτελεσµατική εφαρµογή της, αποκλείοντας για παράδειγµα τους παράνοµους 
χρήστες νερού από τους δικαιούχους. Παρά τις διάφορους νέους Κοινοτικούς µηχανισµούς 
όπως είναι η αποδέσµευση, η αµοιβαία συµµόρφωση των παραγωγών και οι νέοι κανονισµοί 
Αγροτικής Ανάπτυξης, η εφαρµογή της ΚΑΠ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συνεχίζει να 
προωθεί τις ίδιες πολιτικές όπως και στο παρελθόν. 

Τα Κοινοτικά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής και διάφορα εθνικά προγράµµατα 
χρηµατοδότησης συνεχίσουν να επιδοτούν την κατασκευή µεγάλων φραγµάτων και άλλων 
υποδοµών,  παρόλο που υποβαθµίζουν την κατάσταση των υδάτων και δεν παρέχουν 
λύσεις για την ολοένα και πιο αυξανόµενη ζήτηση νερού. Πολλές δράσεις προστασίας των 
υδάτων και διαχείρισης της ζήτησης για νερό είναι δυνητικά επιλέξιµες για χρηµατοδότηση 
από τα Ταµεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο, η περίληψη 
                                                 
1 Το WWF Ελλάς σηµειώνει ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου βασίζονται ακριβώς στη λογική της αύξησης 
της προσφοράς νερού σε µια περιοχή µε προβλήµατα νερού. 

2 Στην Ελλάδα ωστόσο, οι πιλοτικές καλλιέργειες ελαιοκράµβης δείχνουν ότι απαιτούν λιγότερο νερό από ότι το 
βαµβάκι. 



τέτοιων µέτρων στον προγραµµατισµό και η πραγµατική διάθεση των πόρων αποτελεί 
επιλογή, και όχι υποχρέωση, για τα κράτη-µέλη της ΕΕ. Άσχετα µε το πόσες ευκαιρίες 
περιλαµβάνονται στους Κοινοτικούς Κανονισµούς, η χρήση των πόρων εξαρτάται κυρίως 
από τον προγραµµατισµό και τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Για αυτό τα κράτη-µέλη θα έπρεπε να βεβαιωθούν ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα αντανακλούν αυτές τις ευκαιρίες.  

Το WWF υποστηρίζει µε θέρµη τις πολιτικές που εγγυώνται τη µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα της χρήσης του νερού, ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα. Σε πολλές 
χώρες της Μεσογείου, τα αρδευτικά σχέδια απαιτούν επενδύσεις στα δίκτυα αλλά και στις 
εκµεταλλεύσεις προκειµένου να εξοικονοµηθεί νερό. Καινοτόµες τεχνολογίες µπορούν να 
προµηθεύσουν τους αγρότες αλλά και τους διαχειριστές νερού µε επιπλέον κλιµατικά, 
εδαφικά αλλά και στοιχεία για την κάθε καλλιέργεια προκειµένου να µειώσουν τις απώλειες 
νερού. Η εφαρµογή αυτών των µέτρων απαιτεί βέβαια την εκπαίδευση των αγροτών. 

Από µόνες τους οι προσπάθειες εξοικονόµησης νερού και αύξησης της αποτελεσµατικότητας 
της χρήσης του δε θα λύσουν τα προβλήµατα ξηρασίας στη Μεσόγειο, καθώς συχνά το νερό 
που εξοικονοµείται χρησιµοποιείται για να τροφοδοτήσει ακόµη περισσότερες επεκτάσεις 
των αρδευόµενων περιοχών ή για να ποτιστούν ακόµη πιο υδροβόρες καλλιέργειες. Η 
ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση του νερού χρειάζεται ικανοποιητικό σχεδιασµό 
που να λαµβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς στόχους και να εξασφαλίζει ένα µακροχρόνιο 
πλαίσιο. Στην Ευρώπη, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων παρέχει αυτό το πλαίσιο προκειµένου να βελτιωθεί η 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, ακόµη και σε συνθήκες ξηρασίας και έλλειψης νερού. Η 
σωστή εφαρµογή της Οδηγίας θα έπρεπε «να συµβάλλει στο µετριασµό των επιπτώσεων 
από ... ξηρασίες» (άρθρο 1, Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό) και η έλλειψη νερού δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα/δικαιολογία για αποµάκρυνση από τους στόχους της Οδηγίας. 
Η Οδηγία-πλαίσιο παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων όπου συνυπολογίζονται 
αφενός όλες οι χρήσεις νερού (οικιακή, γεωργική, βιοµηχανική και οικολογική) και αφετέρου η 
διαθεσιµότητα του νερού. Από την άλλη µεριά επιτρέπει στα κράτη-µέλη αρκετή ευελιξία 
ώστε να προσαρµόσουν τα µέτρα τους στα ειδικά τους προβλήµατα. Στις χώρες εκτός ΕΕ η 
Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό θα έπρεπε να θεωρείται ως πρότυπο για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των υδάτων και την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας νερού αλλά και της ξηρασίας.  

Επιπλέον, η ανεπάρκεια νερού πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων στις 
διµερείς και πολυµερείς σχέσεις των χωρών της Μεσογείου, καθώς οι λεκάνες απορροής 
συχνά διασχίζουν τα εθνικά σύνορα. Η ΕΕ θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι η ανεπάρκεια νερού 
είναι θέµα προτεραιότητας στην περιφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας (European Neighborhood Policy) για τη Μεσόγειο. Οι σχετικές χρηµατοδοτήσεις για 
την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας νερού και των φαινοµένων ξηρασίας στο πλαίσιο της 
παραπάνω συνεργασίας θα έπρεπε να συνδέονται µε τη συµµόρφωση µε περιβαλλοντικά 
κριτήρια και την ορθή χρήση των υδάτινων πόρων. 

 


