
                              

 

LEDDRA – Δελτίο Τφπου για την Παγκόςμια Ημέρα Ερημοποίηςησ, 
17 Ιουνίου 2013 

 

Η ςπανιότητα του νεροφ και η ξηραςία είναι το θζμα που επζλεξε η 
Γραμματεία τησ Διεθνοφσ Σφμβαςησ για την Καταπολζμηησ τησ Ερημοποίηςησ 
(ΔΣΚΕ) για να εορτάςει τθν Παγκόςμια Ημζρα για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Ερθμοποίθςθσ το 2013 που είναι και Διεκνζσ Ζτοσ Συνεργαςίασ για το Νερό 
2013 των Ηνωμζνων Εκνϊν με κζμα τθ ςπανιότθτα του γλυκοφ νεροφ, τθν 
ξθραςία και τθ ςθμαςία τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ. Σπανιότητα του νεροφ 
προκφπτει όταν θ ηιτθςθ του είναι μεγαλφτερθ από τθ διακζςιμθ προςφορά. 

Η προςφορά γλυκοφ νεροφ για χριςθ από οικοςυςτιματα και ανκρϊπουσ είναι μικρότερθ από ζνα τοισ 
εκατό του ςυνολικοφ γλυκοφ νεροφ τθσ Γθσ (που είναι το 2.5 τοισ εκατό του ςυνολικοφ νεροφ!). Η 
μειοφμενθ προςφορά γλυκοφ νεροφ είναι ζνασ από τουσ πρϊτουσ πζντε κινδφνουσ που αντιμετωπίηει θ 
ανκρωπότθτα τα επόμενα δζκα χρόνια  ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Παγκόςμιου Κινδφνου 2013 του 
Παγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ.  

Η Γραμματεία τθσ ΔΣΚΕ υπογραμμίηει ότι “θ αυξανόμενθ ςπανιότθτα νεροφ και θ ξθραςία, που εν μζρει 
οφείλονται ςτθν κλιματικι αλλαγι, κα ζχουν δυνθτικά καταςτροφικζσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν επιςιτιςτικι αςφάλεια, τθ διακεςιμότθτα ενζργειασ, τθν πολιτικι ςτακερότθτα και τθν 
ειρινθ”, ειδικά ςτισ περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά ευαίςκθτεσ ξθροκερμικζσ περιοχζσ. 
Επιπλζον, “θ αυξανόμενθ ςυχνότθτα, ζνταςθ και διάρκεια ςοβαρϊν επειςοδίων ξθραςίασ κζτουν 
μεγαλφτερθ πίεςθ ςτα ιδθ υπερπιεςμζνα υδατικά ςυςτιματα των ξθροκερμικϊν περιοχϊν.” 

Η απρόςκοπτθ υγιισ λειτουργία των οικοςυςτθμάτων εξαρτάται κρίςιμα από τθ διακεςιμότθτα γλυκοφ 
νεροφ. Το ζδαφοσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό γιατί περιζχει το 70 τοισ εκατό του παγκόςμια διακζςιμου 
γλυκοφ νεροφ που είναι άμεςα προςβάςιμο ςτα φυτά. Πλικοσ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων 
υποβακμίηουν ςοβαρά τθ γθ (ζδαφοσ και οικοςυςτιματα). Οι μθ αειφορικζσ γεωργικζσ πρακτικζσ είναι 
οι περιςςότερο γνωςτζσ. “Η υποβάκμιςθ τθσ γθσ με τθ ςειρά τθσ προκαλεί πτϊςθ των υδάτινων 
οριηόντων, που προκαλοφν λειψυδρία και διείςδυςθ καλαςςινοφ νεροφ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ, και 
επιδεινϊνουν τισ επιπτϊςεισ τθσ ξθραςίασ ςτουσ πλθττόμενουσ πλθκυςμοφσ και τα οικοςυςτιματα. 
Προβλζπεται ότι οι επιπτώςεισ τησ ερημοποίηςησ, τησ υποβάθμιςησ τησ γησ και τησ ξηραςίασ μπορεί να 
εκθζςουν ςχεδόν τα δφο τρίτα του πληθυςμοφ τησ γησ ςε αυξημζνη ζλλειψη νεροφ μζχρι το 2025” 
ςθμειϊνει θ Γραμματεία τθσ ΔΣΚΕ. Το κάλεςμα τθσ “Μθν αφιςετε το μζλλον μασ να ξερακεί” τονίηει τθ 
ςθμαςία τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανκεκτικότθτασ των ανκρϊπινων και φυςικϊν ςυςτθμάτων ςτθ 
ςπανιότθτα του νεροφ, τθν ερθμοποίθςθ και τθν ξθραςία μζςω κοινϊν προςπακειϊν για τθν 
κινθτοποίθςθ πόρων για αειφορικζσ λφςεισ – που υπάρχουν – με ενςωμάτωςθ ςωςτισ και 
ςυμμετοχικισ διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων ςτο ςχεδιαςμό τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Στο ςθμερινό πολφπλοκο και αβζβαιο κόςμο, ζνα κζμα κρίςιμθσ ςθμαςίασ είναι να διαμορφωκοφν 
λφςεισ που ταιριάηουν ςτισ φυςικζσ, κοινωνικο-οικονομικζσ, πολιτιςτικζσ και κεςμικζσ ςυνκικεσ τόπων 
και περιφερειϊν. Αυτό είναι ζνα κεντρικό ερϊτθμα του ερευνθτικοφ προγράμματοσ LEDDRA που 
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Η ομάδα των 11 εταίρων ςυνδυάηει τθν 
πολυεπιςτθμονικι εμπειρία τθσ για να διερευνιςει ςυςτθματικά τισ ανκρϊπινεσ αποκρίςεισ ςτθν 
υποβάκμιςθ τθσ γθσ και των οικοςυςτθμάτων και τθν ερθμοποίθςθ (ΥΓΟΕ) ςε περιοχζσ γεωργικισ γθσ, 
βοςκοτόπων και δαςϊν ςε Ελλάδα, Ιταλία, Ιςπανία, Μαρόκο και Κίνα.  

Η κακθγιτρια Ελζνθ Μπριαςοφλθ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου ςυντονίηει το πρόγραμμα και  αναφζρει 
“Οι ανκρϊπινεσ αποκρίςεισ ςτθν ΥΓΟΕ εξαρτϊνται κρίςιμα από το “ποιοσ κάνει τι, που, πότε και γιατί”. 
Οι ανκρϊπινεσ αποκρίςεισ δεν αποςκοποφν πάντα ςτθν αποφυγι τθσ υποβάκμιςθσ τθσ γθσ, ακόμα και 



ςτισ ευαίςκθτεσ περιοχζσ, αν θ κοινωνία δίνει προτεραιότθτα ςε 
άλλουσ ςτόχουσ όπωσ θ βιομθχανικι και θ τουριςτικι ανάπτυξθ, θ 
παραγωγι ενζργειασ, κ.λπ. Το αποτζλεςμα είναι ζνασ φαφλοσ 
κφκλοσ υποβάκμιςθσ. Οι κετικζσ αποκρίςεισ ςτοχεφουν 
ςυγκεκριμζνα ςτθν αποτροπι τθσ υποβάκμιςθσ των ζγγειων 
πόρων και ςτθν προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ ανκρϊπων και 
περιβάλλοντοσ.” 

Το πρόγραμμα LEDDRA υποςτθρίηει ότι αειφορικζσ λφςεισ ςτθν 
ΥΓΟΕ είναι εκείνεσ που διατθροφν τθν κοινωνικι και 
περιβαλλοντικι ανκεκτικότθτα τοπικϊν κοινωνιϊν και περιφερειϊν, δθλαδι, τθν ικανότθτα τουσ να 
ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του παρόντοσ χωρίσ να  αποκλείουν μελλοντικζσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ. Για να 
βρεκοφν αυτζσ οι λφςεισ απαιτείται βακειά κατανόθςθ του πωσ θ δομι και θ δυναμικι του 
πλθκυςμοφ, θ μόρφωςθ, οι δεξιότθτεσ, θ κοινωνικι οργάνωςθ και οι κοινωνικζσ ςχζςεισ, οι 
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, οι χωρικζσ ςχζςεισ, θ διοικθτικι οργάνωςθ, οι πολιτικζσ και θ κουλτοφρα 
αλλθλεπιδροφν με το ζδαφοσ, το νερό και τα οικοςυςτιματα, ςτο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
κακϊσ και μεταξφ επιπζδων, για να διαμορφϊςουν τθ ηιτθςθ γι’ αυτοφσ τουσ πόρουσ και τθν επιλογι 
και αποτελεςματικότθτα των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, χριςεων γθσ και διαχειριςτικϊν πρακτικϊν 
γθσ και πόρων.  

Για να διαμορφωκοφν αειφορικζσ λφςεισ ςτθν ΥΓΟΕ, με δεδομζνθ τθν αβεβαιότθτα του μζλλοντοσ, 
είναι ανάγκθ να λθφκοφν υπόψθ εναλλακτικά μελλοντικά ςενάρια από τθ ςκοπιά διαφόρων 
ςυμμετεχόντων όπωσ οι επίςθμοι φορείσ διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ πολιτικισ, διοικθτικζσ 
υπθρεςίεσ, κοινωνικοί φορείσ, άτομα και επιςτιμονεσ. Η ςπανιότθτα νεροφ και θ ξθραςία είναι πικανά 
μελλοντικά ςενάρια που λαμβάνονται υπόψθ ςτισ περιοχζσ μελζτθσ του LEDDRA για να διερευνθκοφν 
εκείνεσ οι διαχειριςτικζσ παρεμβάςεισ  και οι πολιτικζσ που μποροφν να βοθκιςουν τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ και τισ περιφζρειεσ να διατθριςουν τθν ακεραιότθτα των εδαφικϊν και υδατικϊν πόρων 
τουσ και ςυγχρόνωσ να ικανοποιιςουν τθ ηιτθςθ γι’ αυτοφσ τουσ πόρουσ από ανταγωνιςτικζσ χριςεισ. 
Η εμπλοκι επίςθμων και μθ επίςθμων ςυμμετεχόντων από το τοπικό, το περιφερειακό και το εκνικό 
επίπεδο ςτθ διαδικαςία τθσ διαμόρφωςθσ των αειφορικϊν λφςεων εξαςφαλίηει ότι οι αξίεσ και οι 
προτιμιςεισ τουσ λαμβάνονται υπόψθ και αυξάνει τισ πικανότθτεσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ για τθν 
αποτελεςματικι εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ. 

Η ζρευνα ςτο πρόγραμμα LEDDRA ανταποκρίνεται ςτο κάλεςμα τθσ ΔΣΚΕ  για ετοιμότθτα και κοινωνικι 
και οικολογικι ανκεκτικότθτα ςτθ ςπανιότθτα νεροφ με το να προτείνει ςυςτθματικζσ προςεγγίςεισ για 
τθν διαμόρφωςθ αειφορικϊν λφςεων ςτθν υποβάκμιςθ τθσ γθσ και τθν ερθμοποίθςθ. Το LEDRRiS, ζνα 
διαδικτυακό ςφςτθμα διάχυςθσ πλθροφοριϊν, αναπτφςςεται για να διαδοκοφν τα ευριματα του 
LEDDRA με τρόπουσ που ταιριάηουν ςτα ποικίλα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ διαφόρων 
ενδιαφερομζνων χρθςτϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το LEDDRA δείτε: 
Ιςτότοποσ LEDDRA http://leddra.aegean.gr 

Ιςτότοποσ LEDDRIS (Σφςτημα Διάχυςησ Πληροφοριών) http://www2.aegean.gr/leddris 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

Συντονίςτρια LEDDRA: Καθ. Ελζνη Μπριαςοφλη, email: e.briassouli@aegean.gr 
 

Δείτε επίςησ το ςημείωμα τησ ΔΣΚΕ για τη 17
η
 Ιουνίου2013  

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/WDCD/WDCD%202013/2013%20WDCD%20Concept%20Note%2
0for%20Publicity.pdf  
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