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ΘΕΜΑΣΘΚΗ ΠΕΡΘΟΥΗ: Πεπιβάλλον 

Τν λεξό είλαη έλαο θπζηθόο πόξνο κε δσηηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ από ηελ αξρή ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ, πνπ ιόγσ ηεο πιεζπζκηαθήο αύμεζεο, ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ θαη ηεο ζπλερνύο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αληηκεησπίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα σο θπζηθόο πόξνο ζε αλεπάξθεηα. 

Γίλεηαη έηζη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. Σηα 

πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλαπηύρζεθε ε έλλνηα ηνπ Υδαηηθνύ Απνηππώκαηνο (ΥΑ – 

WaterFootprint). 

Τν ΥΑ είλαη έλαο ελαιιαθηηθόο δείθηεο θαηαλάισζεο γιπθνύ λεξνύ, πνπ εηζήρζε ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ην 2002 από ηνλ A.Y.Hoekstra. Μπνξεί λα νξηζζεί γηα έλα πξντόλ, γηα 

έλαλ θαηαλαισηή, γηα κηα παξαγσγηθή νκάδα, γηα έλα βηνκεραληθό θιάδν ή γηα κηα γεσγξαθηθή 

πεξηνρή, αλά έηνο. Σε παγθόζκην επίπεδν ε θαηαλάισζε λεξνύ θαηαλέκεηαη κεηαμύ ηεο 

γεσξγίαο/θηελνηξνθίαο, ηεο βηνκεραλίαο/εκπνξίνπ θαη ηεο νηθηαθήο/δεκόζηαο αζηηθήο ρξήζεο. 

Ωο πξνο ηελ πξνέιεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ εμάιινπ, ην ΥΑ απαξηίδεηαη από ηε 

ζπληζηώζα ηνπ κπιε (επηθαλεηαθό/ ππεδάθην), ηνπ πξάζηλνπ (βξνρόπησζε) θαη ηνπ γθξίδνπ 

λεξνύ (παξαγόκελα απόβιεηα). Όηαλ αλαθέξεηαη ζε πξντόληα, εθηηκάηαη γηα ην ζπλνιηθό θύθιν 

δσήο ηνπο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΥΑ, έρνπλ πξνηαζεί δύν κέζνδνη: ε πξώηε από ηνπο Hoekstra θαη 

Chapagain ην 2008 θαη ε δεύηεξε από ηνπο Ridoutt θαη Pfister ην 2010 θαη ζπλεθηηκά ηε 

δηαζεζηκόηεηα ηνπ λεξνύ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ ΥΑ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα 

ηνπ εηθνληθνύ λεξνύ (virtual water), πνπ εηζήρζε από ηνλ Allan ζηε δεθαεηία ηνπ 90. 

Γηαζέζηκεο εθηηκήζεηο ΥΑ ππάξρνπλ γηα πνιιά γεσξγηθά πξντόληα, πνπ απνηεινύλ ελδερνκέλσο 

παγθόζκηνπο κέζνπο όξνπο, θαζώο δελ είλαη ζπλήζσο πξνζπειάζηκνο ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ 

νύηε αλαθέξνληαη ζαθώο νη παξαδνρέο θαη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ έρνπλ 

γίλεη νη ππνινγηζκνί. Οη πιεξνθνξίεο είλαη πνιύ πην πεξηνξηζκέλεο θαη ζπγθερπκέλεο γηα ΥΑ 

βηνκεραληθώλ πξντόλησλ ή θαη νιόθιεξσλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ, όπνπ ε δηαθύκαλζε ησλ 

ηηκώλ είλαη ζπλήζσο κεγαιύηεξε από ηα απόιπηα κεγέζε. Όκσο, ε άπνςε όηη ην ΥΑ ζα 

κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα άζθεζε πνιηηηθήο (γηα παξάδεηγκα 

επηινγή/πξηκνδόηεζε θαιιηεξγεηώλ) δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αθελόο πξνζεθηηθήο «αλάγλσζεο» 
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ησλ αξηζκώλ θαη ησλ παξαδνρώλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπο θαη αθεηέξνπ 

δηαζαθήληζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ. Τέινο, θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΥΑ κπνξνύλ λα 

εληνπηζζνύλ είηε ζεκεία ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο λεξνύ είηε δπλαηόηεηεο 

αμηνπνίεζεο/αλαθύθισζήο ηνπ κε πξνθαλείο νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ ΥΑ κηαο 

γεσξγηθήο θαη κηαο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο, εληνπίδνληαη νη «γθξίδεο δώλεο» θαη ηα 

ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο θαη δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο γηα πην αληηθεηκεληθό 

πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληζησζώλ ηνπ ΥΑ. 
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