Καλωσόρισμα κου Μάριου Αλεξάνδρου, Έπαρχου Λεμεσού – Προέδρου ΣΥΛ
Εκδήλωση «Νερό – Διαχείριση και Προστασία»
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, Μουσείο Νερού

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ…. Αγαπητοί Δήμαρχοι….
Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού, η οποία διοργανώνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού
2019, που γιορτάζεται σήμερα, 22 Μαρτίου, σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Νερού είναι «Leave no one behind».
Πρόκειται για μια προσαρμογή της κεντρικής υπόσχεσης της ατζέντας για τη
βιώσιμη ανάπτυξη του 2030, η οποία δηλώνει ότι καθώς η αειφόρος ανάπτυξη
προχωρά, όλοι πρέπει να επωφεληθούν. Ο στόχος 6, για την αειφόρο ανάπτυξη,
επιδιώκει τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του
νερού για όλους, μέχρι το 2030. Εξ ορισμού, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να
αφεθεί κανείς χωρίς αυτό το πολύτιμο αγαθό, χωρίς νερό. Κι όμως, σήμερα,
δισεκατομμύρια άνθρωποι σε νοικοκυριά, σχολεία, χώρους εργασίας, αγροκτήματα,
εργοστάσια, ζουν ακόμα χωρίς ασφαλές νερό και αγωνίζονται να επιβιώσουν. Οι
περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού συχνά παραβλέπονται, ενώ μερικές
φορές έρχονται ακόμα και αντιμέτωπες με συμπεριφορές διάκρισης καθώς
προσπαθούν να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται το ασφαλές νερό που
χρειάζονται.
Η πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό διασφαλίζει τη δημόσια υγεία, επομένως
είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για την αειφόρο ανάπτυξη και για έναν κόσμο
με σταθερότητα και ευημερία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως παγκόσμια
κοινωνία ενόσω τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς ασφαλές νερό. Άλλωστε, όποιος
κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
Απόλυτα σεβόμενοι αυτό το ανθρώπινο αναφαίρετο δικαίωμα, το Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού υπηρετεί με όλες του τις δυνάμεις τον αποκλειστικό του
σκοπό: την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη των
οικιακών και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. Εκ μέρους
της ολομέλειας του Συμβουλίου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε
αυτή την προσπάθεια με προσήλωση, σθένος και αφοσίωση.

Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού των 10 χρόνων
λειτουργίας του Μουσείου Νερού. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, περίπου 5.000
επισκέπτες κάθε χρόνο, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία του νερού
στην Κύπρο, η οποία συχνά μαστίζεται από φαινόμενα λειψυδρίας.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που βλέπουμε το Μουσείο Νερού να επιτυγχάνει
σταδιακά τον στόχο του, καθώς μέσω των οργανωμένων επισκέψεων από σχολεία,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσκοπικά συστήματα και άλλες ομάδες, έχει γίνει κέντρο
ενημέρωσης αλλά και ανάπτυξης και καλλιέργειας υδατικής συνείδησης για τα
παιδιά και τους νέους. Παράλληλα, αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος και πόλο έλξης
ξένων επισκεπτών της πόλης της Λεμεσού, οι οποίοι παρακολουθούν την ξενάγηση
με τεράστιο ενδιαφέρον και φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Έτσι, το
Μουσείο Νερού του ΣΥΛ έχει επάξια καταστεί ένας σημαντικός πολιτιστικός
προορισμός της Λεμεσού αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.
Μας χαροποιεί επίσης το γεγονός ότι η Κύπρος διανύει μια από τις καλύτερες
υδρολογικές χρονιές καθώς ο φετινός χειμώνας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα
τέσσερα καλύτερα έτη, από το 1988 μέχρι σήμερα, με τα περισσότερα αποθέματα
νερού στα φράγματα. Η σημερινή αποθηκευμένη ποσότητα νερού ανέρχεται στα
240 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ενώ η πληρότητα βρίσκεται στο 82,5%.
Ωστόσο, το αίσθημα χαράς για τις ικανοποιητικές ποσότητες νερού πρέπει να
συνοδεύεται και από μεγάλο αίσθημα ευθύνης, καθώς εναπόκειται σε όλους εμάς
να αξιοποιήσουμε σωστά αυτά τα θετικά ποσοστά με τη σωστή διαχείριση και
μέγιστη προστασία των αποθεμάτων. Αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας
εκδήλωσης «Νερό, Διαχείριση και Προστασία». Μέσα από τις παρουσιάσεις των 12
εξαιρετικών ομιλητών, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους
σήμερα εδώ, θα ενημερωθούμε για ποικίλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση του
νερού στη Λεμεσό και στην Κύπρο γενικότερα καθώς και για την πρόοδο των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το ΣΥΛ. Θα έχουμε επίσης την
ευκαιρία να πληροφορηθούμε για πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και
τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Τέλος θα βραβεύσουμε τους νικητές του
παγκύπριου διαγωνισμού φωτογραφίας τον οποίο διοργάνωσε το ΣΥΛ σε
συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού).
Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία σας και τη συμβολή σας στην
επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.
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