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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί Δημότες, 

Η φετινή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, που έχει καθιερωθεί από 

τον ΟΗΕ και εορτάζεται  την 23η Μαρτίου, είναι μια επέτειος διαφορετική από τις 

άλλες. Το θέμα της είναι το νερό, η κλιματική αλλαγή εν μέσω της πανδημίας και η 

άρρηκτη σχέση μεταξύ τους. Περιβαλλοντικές κρίσεις με πρωταγωνιστή το νερό 

που προκαλούνται από την Κλιματική Αλλαγή, παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο.  

Πλημμύρες, ξηρασίες, ρύπανση των υδάτων ακολουθούνται από την 

υποβάθμιση της βλάστησης, των εδαφών των ποταμών και λιμνών. Η προσαρμογή 

μας στη ορθολογική χρήση του νερού θα μειώσει τις επιπτώσεις από την κλιματική 

αλλαγή, θα προστατέψει την υγεία όλων μας και θα σώσει ζωές! Δεν μπορούμε 

απλά να μένουμε θεατές, όλοι και ο καθένας ξεχωριστά, διαδραματίζουμε ένα 

σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη αλυσίδα προστασίας του πολύτιμου για την ζωή 

αυτού πόρου. 

Σήμερα διανύουμε μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη περίοδο. Το νερό αποτελεί 

έναν από τους πολυτιμότερους συμμάχους μας ενάντια σε κάθε μορφής πανδημία. 

Οι εξελίξεις έρχονται για άλλη μία φορά να μας θυμίσουν τη σημασία του καθαρού 

νερού, καθώς και ότι είμαστε μέρη μιας αλυσίδας που κάθε κρίκος της διασφαλίζει 

τη δημόσια υγεία,  την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση σε καθαρό 

νερό για τον διπλανό μας. 

Ειδικότερα στον Δήμο μας για αρκετά χρόνια ταλανιζόμαστε με το πόσιμο 

νερό άλλοτε λόγω έλλειψης ικανής ποσότητας, άλλοτε λόγω ρύπανσης του 

υδροφόρου ορίζοντα και άλλοτε για τεχνικούς λόγους (παλαιό δίκτυο, συχνές 

απρόοπτες βλάβες των γεωτρήσεων).  



Τα προβλήματα όμως αυτά, σύντομα θα αποτελέσουν παρελθόν, με την 

χρήση νερού από πηγή της Δίρφυς το οποίο θα παρασχεθεί στα Ψαχνά, την 

Καστέλλα και την Τριάδα μέσω αγωγού φυσικής ροής που ευρίσκεται αυτή την 

στιγμή στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής του.  

Επιπρόσθετα το νερό αυτό θα είναι ποιοτικότερο, περισσότερο σε ποσότητα 

και φθηνότερο καθώς δεν θα απαιτείται πλέον η λειτουργία  των γεωτρήσεων των 

οποίων το κόστος είναι αρκετά υψηλό.  

Κλείνοντας,  θέλω αφενός μεν να επισημάνω σε όλους τους Δημότες ότι 

είναι επιτακτική η ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων μας με στόχο την διασφάλιση 

του πολύτιμου αυτού πόρου για την ζωή, οργανώνοντας  όλες τις  δραστηριότητες 

μας με γνώμονα τη σωστή διαχείριση του νερού, και αφετέρου να θυμόμαστε ότι: 

«Το νερό είναι σύμμαχός μας σε κάθε στιγμή της ζωής,  μην το σπαταλάμε».  

                Με τιμή, 
             Ο Δήμαρχος  
 
 
 
           Ψαθάς Γεώργιος  


