Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ

Παγκόσμια Ημέπα Νεπού 2016
Καλύτεπο νεπό Καλύτεπη απασσόληση
“Καιύηεξν λεξό, Καιύηεξε απαζρόιεζε”, (“Better water, better jobs”) είλαη ην ζύλζεκα γηα ηε
ζεκεξηλή “Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ην Νεξό 2016”. Με απηό ην κήλπκα δίλεηαη ην ζηίγκα γηα ηελ
ηθαλή πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηε δσή θαη ηα κέζα δηαβίσζεο
ησλ αλζξώπσλ. Πνπ κπνξεί αθόκε θαη λα κεηαηξέςεη ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο νηθνλνκίεο. Σν λεξό
αιιάδεη ηηο δσέο καο γηαηί πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζπνπδαηόηεηα τος καθαπού νεπού, ηελ
πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηνπ θαη λα εληζρύζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο όισλ καο γηα λα
πξνζηαηεύζνπκε ηηο πεγέο θαη ηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο θαη λα παξέρνπκε πνηνηηθό λεξό
ζηνπο δεκόηεο καο.
Πξέπεη όινη καο λα κελ μερλάκε όηη ην λεξό είλαη ην απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο δσήο όισλ ησλ
δώλησλ νξγαληζκώλ θαη είλαη έλαο αλαλεώζηκνο ''υςσικόρ πόπορ σε ανεπάπκεια''. Σν λεξό
είλαη ε βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο δσήο θαη απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ
πνιηηηζκό. Επηβάιιεηαη ε ινγηθή ρξήζε λεξνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ καο θαη θπξίσο λα
πξνζηαηεύνπκε ην λεξό από ξππάλζεηο. Πξέπεη λα απνηειεί κέξηκλα όισλ καο, δειαδή ησλ
θαηαλαισηώλ, ησλ παξαγσγώλ θαη αζθαιώο ηεο Πνιηηείαο ε πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ
απνδεθηώλ γηαηί δσή ρσξίο λεξό δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθνύ ζεκαληηθό κέξνο ησλ κόληκσλ
πδαηηθώλ καο απνζεκάησλ θαηαλαιώλεηαη εδώ θαη ρξόληα κε απνηέιεζκα λα δηαηαξαρζνύλ ηα
πδαηηθά ηζνδύγηα.
Η Δ.Ε.Τ.Α. Λέζβνπ θαη νη δεκόηεο ηνπ λεζηνύ νθείινπλ λα είλαη επαίζζεηνη θαη πξνζεθηηθνί ζηε
ρξήζε ηνπ αγαζνύ πνπ ιέγεηαη λεξό, θαζώο είλαη θαη ζηε Λέζβν ππαξθηά ηα πξνβιήκαηα
επάξθεηαο, πνηόηεηαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ππάξμεη
ζαθήο κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνύ, επηθεληξώλνληαο θπζηθά ζηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο πνπ
γίλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ.
Γηα ην ζθνπό απηό ε Δ.Ε.Τ.Α.Λ. έρεη κειεηήζεη, δεηήζεη θαη δηεθδηθεί γηα έληαμε ζηε λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ΕΠΑ, έξγα κε ζηόρν ηελ νηθνλνκία ηνπ λεξνύ, όπσο ηειεδηαρείξηζε,
εμπγίαλζε θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ πδξνιεςηώλ.
Παξόιν πνπ ε Λέζβνο, όπσο θαη γεληθά ε Ειιάδα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο, δελ έρεη ην
κεγαιύηεξν πξόβιεκα σο πξνο ηνπο πδαηηθνύο πόξνπο, είλαη επηηαθηηθά αλαγθαίν λα
αλαιάβνπκε όινη, ζην κεξίδην πνπ καο αλαινγεί, ηηο επζύλεο καο ώζηε λα πξνζηαηεύζνπκε ην
θνηλσληθό αγαζό πνπ είλαη ΣΟ ΝΕΡΟ!
Αρ ακούσοςμε και τον υιλόσουο – ποιητή πος λέει, κςπιολεκτικά και μεταυοπικά: «Πάπτε
μαζί σαρ νεπό. Το μέλλον έσει πολλή ξηπασία».

