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Του ΓιώρΓου Χώραΐτη

E
να νέο πρόγραμμα για τη βιώσιμη διαχεί-
ριση των υδάτινων πόρων της Ελλάδας ξε-
κινά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το πρόγραμ-

μα «Νερό για το Αύριο» θα υλοποιηθεί αρχικά 
στη Θεσσαλία και εστιάζει στην ποιότητα και 
στην επάρκεια του νερού για τις τωρινές, αλλά 
και τις μελλοντικές γενιές. Επιστημονική Υπεύθυ-
νη του προγράμματος είναι η Φοίβη Κουντού-
ρη, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, εκλεγμένη πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιστημονικής Ενωσης Οικονομολόγων Πε-
ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Την κυρία 
Κουντούρη συνδράμει μία ομάδα αξιόλογων 
στελεχών με εξειδικευμένη εμπειρία που ανή-
κουν στην επιστημονική της ομάδα στο Ερευνη-
τικό Εργαστήριο ReSEES του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και στη Μονάδα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. 
Μιλώντας στη Realnews, με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου, η κυ-
ρία Κουντούρη τονίζει τη σημασία της ανάπτυ-
ξης τοπικών στρατηγικών για το νερό.

 Κυρία Κουντούρη, τι αφορά το πρόγραμ-
μα «Νερό για το Αύριο», που ανακοινώθηκε α-
πό την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, και ποια είναι τα 
αποτελέσματα που περιμένετε να δείτε με την 
ολοκλήρωσή του;

«Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμ-
μα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που προωθεί 
στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από 
την ανάδειξη λύσεων για την αειφόρο δια-
χείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα. 
Ευρύτερα, η ατζέντα του ΟΗΕ 2030 με τους 
17 στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη, η Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Ταμείο Α-
νάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν 
να προσφέρουν την απαιτούμενη δυναμι-
κή για τον αειφορικό μετασχηματισμό που 
χρειάζονται η εγχώρια οικονομία και η κοι-
νωνία. Στόχος μας είναι το «Νερό για το Αύ-
ριο» να αποτελέσει παράδειγμα σχεδίασης 
και εφαρμογής ενός τέτοιου μετασχηματι-
σμού και αισθανόμαστε τυχεροί που έχου-
με βρει στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία τους συ-
νοδοιπόρους που μοιράζονται το ίδιο όρα-
μα με εμάς. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστη-
μονική μου επίβλεψη και με τη συνδρομή α-
ξιόλογων στελεχών με εξειδικευμένη εμπει-
ρία που ανήκουν στην επιστημονική ομάδα 
του Cluster on Sustainability Transition, το 
οποίο διευθύνω.
Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα 
συνεργαστούμε με εκπρόσωπους της πολι-
τείας και της κοινωνίας των πολιτών, με επι-
στήμονες, ερευνητές και παραγωγούς για την 
από κοινού ανάπτυξη λύσεων που θα απα-
ντήσουν στο ζήτημα της βιώσιμης διαχείρι-
σης των υδατικών πόρων, με βασικό στόχο:
f Να επιτύχουμε τη συνεργασία των εμπλε-
κόμενων θεσμικών, παραγωγικών και επιστη-
μονικών φορέων, στο πλαίσιο συναντήσεων 
και υπό την εποπτεία και διαχείρισή μας ως ε-
πιστημονικής ομάδας, για την ανάπτυξη κοι-

στερη δυνατή κάλυψη των αναγκών σε νε-
ρό, με τρόπο που θα προσδίδει το μέγιστο 
δυνατό όφελος σε όλους τους ενδιαφερόμε-
νους-χρήστες. Οταν αυτό επιτυγχάνεται με 
ταυτόχρονη διασφάλιση επαρκών ποσοτή-
των νερού, αποδεκτής ποιότητας, και σε εκ-
μεταλλεύσιμη κατάσταση και για τις επόμε-
νες γενεές, έχουμε ένα μοντέλο βιώσιμης δι-
αχείρισης, τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοι-
νωνικοοικονομικά.
Από τη μία, λοιπόν, η βιώσιμη Διαχείριση Υ-
δατικών Πόρων είναι πρόκληση, καθώς πρό-
κειται για μια σύνθετη και διεπιστημονική δι-
αδικασία που εμπερικλείει πλήθος κλάδων 
και στοχεύει στην εναρμόνιση των πρακτι-
κών αντιθέσεων που εμφανίζονται. Από την 
άλλη, όμως, δεν λείπουν η επιστημονική κα-
τάρτιση, η τεχνολογία και το όραμα, όπως 
άλλωστε φαίνεται από τη σύσταση της ομά-
δας και των συμμετεχόντων του προγράμμα-
τος «Νερό για το Αύριο». Ο συνδετικός κρί-
κος είναι η αφοσίωση και η υγιής επικοινω-
νία όλων των πλευρών. 
Αξίζει να αναφέρω ότι η επιστημονική ομάδα 
μου και εγώ τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε 
υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 100 ερευ-
νητικά και πιλοτικά έργα στη διαχείριση του 
nexus νερό-παραγωγή τροφίμων, και στις 
πέντε ηπείρους, και έχουμε συνδιαμορφώ-
σει πολιτικές, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τη διαχείριση του νερού.
 Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μετα-

ξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων για την προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης;

Τέτοιου είδους συνεργασίες κρίνονται ως ά-
κρως απαραίτητες. Το πρόγραμμα «Νερό για 
το Αύριο» αποτελεί μια πρωτοβουλία ιδιωτι-
κής επιχείρησης, της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 
που ήδη έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι υ-
ποστηρίζει όχι μόνο τη λογική τέτοιων συνερ-
γασιών, αλλά προσφέρει και τους απαραίτη-
τους πόρους ώστε να γίνουν πραγματικότητα.
Η μεθοδολογία «Καινοτομικός Μετασχημα-
τισμός Συστημάτων», που αξιοποιούμε για 
την υλοποίηση του προγράμματος, εστιάζει 
στη διεξοδική και πλήρη κατανόηση της υ-
φιστάμενης κατάστασης μέσω καταγραφής 
των γνώσεων όλων των συμμετεχόντων. Στο 
πλαίσιο αυτό, η συχνή επικοινωνία και η συ-
νεργασία με εκπρόσωπους του επιχειρημα-
τικού κόσμου, της πολιτείας και της κοινω-
νίας των πολιτών, με επιστήμονες, ερευνη-
τές και παραγωγούς, θα επιταχύνουν τη με-
τάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης διαχείρι-
σης του νερού. 
Με βάση την παγκόσμια εμπειρία μου στο 
θέμα, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αν 
ο σχεδιασμός των όποιων λύσεων δεν είναι 
συμμετοχικός, τότε οι λύσεις είναι μάλλον α-
πίθανο να εφαρμοστούν. 

Σχεδιάζοντας το μέλλον 
του… νερού!
Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη μιλά για τη βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων και για το πρόγραμμα 
«Νερό για το Αύριο» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

νών στρατηγικών προς όφελος του περιβάλ-
λοντος και της τοπικής κοινωνίας.
f Να διαμορφώσουμε επιχειρησιακά σχέ-
δια που θα υποστηρίζουν τους εθνικούς και 
διεθνείς στόχους και θα διευκολύνουν τη με-
τάβαση σε ένα αειφόρο μοντέλο διαχείρισης 
των υδατικών πόρων, ενώ θα εστιάζουν και 
στην αποδοτική επίτευξη των οικονομικών, 
παραγωγικών και περιβαλλοντικών στόχων 
που θα τεθούν κατά τις συναντήσεις.
 Γιατί επιλέξατε τη Θεσσαλία ως πρώτη πε-

ριοχή παρέμβασης του προγράμματος «Νερό 
για το Αύριο» και όχι κάποια άλλη περιφέρεια;

Το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας αντι-
μετωπίζει έντονα ποσοτικά, ποιοτικά και δι-
αχειριστικά προβλήματα σε θέματα νερού, 
όχι μόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνι-
κά υδατικά διαμερίσματα, αλλά και σε επί-
πεδο Ευρώπης. Αυτό, δεδομένου ότι αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη πηγή αγροτικής παραγω-
γής της χώρας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ως 
παράγοντες ότι το υδατικό διαμέρισμα Θεσ-
σαλίας παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 
υδατικών συστημάτων σε ελλιπή και σε κα-
κή κατάσταση στη χώρα και είναι το ξηρό-
τερο υδρολογικά. Επίσης, παρουσιάζει διά-
χυτη ρύπανση και αδυναμία εκμετάλλευσης 
των υδατικών πόρων, καθώς και υψηλή ευ-
αισθησία σε ακραία φαινόμενα, τα οποία έ-
χουν αποδειχθεί ότι είναι συχνά για την ευ-
ρύτερη περιοχή.
Την ίδια στιγμή, και η ίδια η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη συ-
γκεκριμένη περιφέρεια, καθώς έχει έντονη 
παρουσία μέσω του Προγράμματος Συμ-
βολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού που υ-
λοποιεί.
 Πόσο εφικτό είναι, πιστεύετε, να πάμε σε 

ένα μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης των υδά-
των στην Ελλάδα;

Η Διαχείριση Υδάτων στοχεύει στην πληρέ-

Το υδατικό διαμέρισμα 
Θεσσαλίας παρουσιάζει το 
υψηλότερο ποσοστό υδατικών 
συστημάτων σε ελλιπή και  
σε κακή κατάσταση στη χώρα

Η επιστΗμονικΗ υπεύθυνη του 
προγράμματος Φοίβη κουντούρη, 
καθηγήτρια του οικονομικού 
πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένη 
πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιστημονικής 
ενωσης οικονομολόγων περιβάλλοντος 
και Φυσικών πόρων και πρόεδρος του 
ευρωπαϊκού Δικτύου λύσεων για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων εθνών


