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Αγαπητοί φίλοι και φίλες καλησπέρα 

 

Θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, 

μεταξύ των οποίων είναι και η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, για την επιλογή του 

χώρου, καθώς έδωσε την ευκαιρία σε όλους εμάς να επισκεφτούμε μια 

ακόμα ενδιαφέρουσα δραστηριότητα του Ενυδρείου Κρήτης. Οι 

αλλαγές στο κλίμα μερικές φορές φαντάζουν πολύ μακρινές και ξένες, 

αλλά καθώς περιδιαβαίνει κανείς την έκθεση, γίνεται φανερό ότι δεν 

είναι. Μας χτυπούν την πόρτα, και από ότι φαίνεται, κάθε χρόνο ο 

χτύπος είναι και πιο έντονος, πιο κοντινός.  
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Το σίγουρο πάντως είναι ότι, το πρώτο θύμα της κλιματικής αλλαγής 

θα είναι η γεωργία και γενικότερα η αγροτική παραγωγή. Ως φυσική 

παραγωγική διαδικασία είναι περισσότερο εκτεθειμένη από 

οποιαδήποτε άλλη σε κάθε έντονο ή και ακραίο καιρικό φαινόμενο. 

Έντονες βροχοπτώσεις οδηγούν σε πλημμύρες, ασθένειες, 

καταστροφές του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, διάβρωση των 

εδαφών κοκ. Παρατεταμένη ανομβρία οδηγεί σε μείωση της 

διαθέσιμης ποσότητας νερού στην άρδευση καλλιεργειών και τη 

μεταφορά κρίσιμων και απαραίτητων ποσοτήτων για τη διατήρηση 

υψηλής παραγωγής, σε αστική κυρίως χρήση.  

 

Αυτό όμως που ανέδειξε η οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας 

είναι ότι η ξεχασμένη και παραμελημένη από όλους (κράτος, πολίτες, 

καταναλωτές) αγροτική παραγωγή είναι απολύτως απαραίτητη όχι 

μόνο γιατί μπορεί να παράγει πλούτο αλλά κυρίως γιατί μπορεί να 

εγγυηθεί την επιβίωση του λαού μας, ιδιαίτερα εάν  τα πράγματα 

χειροτερέψουν, εξέλιξη την οποία απευχόμαστε. Όταν εισάγουμε 

ακόμα και παραδοσιακά προϊόντα όπως τομάτες και πατάτες, τότε 

γίνεται εύκολα κατανοητό πόσο εκτεθειμένοι είμαστε και πόσο πιο 

εύκολα θα υποκύψουμε σε κάθε μορφής πίεση.  
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Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι πρέπει να κάνουν η πολιτεία, η τοπική 

αυτοδιοίκηση, σε τοπικό επίπεδο και εσείς ως παραγωγοί αλλά και ως 

καταναλωτές, ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους για την αγροτική 

παραγωγή, ανεξάρτητα εάν αυτοί προέρχονται από λάθος πολιτικές ή 

από κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Και η 

απάντηση είναι μια: να εργαστούμε προς ένα βιώσιμο παραγωγικό 

μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον, καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες 

του παραγωγού, τις ανάγκες για υψηλής ποιότητας προϊόντα του 

καταναλωτή και που είναι γεμάτο εναλλακτικές δικλείδες ασφαλείας. 

Όπως άλλωστε θα έπρεπε να είναι θωρακισμένη στο σύνολο της η 

κοινωνία μας και το κράτος μας.       

 

Μια τέτοια εναλλακτική δικλείδα ασφαλείας, αποτελεί και το 

αντικείμενο του έργου που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, σε 

συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Κρήτης με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

συγκεκριμένα από το πρόγραμμα LIFE. Στόχος του έργου, όπως όλοι 

γνωρίζουμε, είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας που θα 
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επιτρέψει τη μετατροπή των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 

που λειτουργεί στη Χερσόνησο, σε υψηλής ποιότητας εναλλακτική 

πηγή αρδευτικού νερού. Και φυσικά αν και το έργο αφορά τις 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί θα 

χρησιμοποιηθεί από τη ΔΕΥΑΧ σε όλο το Δήμο, τόσο στις 

εγκαταστάσεις των Μαλίων, όσο και των Γουρνών.  

 

Όπως η εμπειρία μας έχει δείξει, κεντρικό στοιχείο επιτυχίας της 

ανάπτυξης ενός δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, είναι η 

αποδοχή της χρήσης από τους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους 

καλλιεργητές. Εάν δεν έχεις πείσει τον τελικό χρήστη για την ποιότητα 

της εκροής και την ασφάλεια για τον ίδιο και την καλλιέργεια του, τότε 

πολύ δύσκολα θα αποφασίσει να ανοίξει τις βάνες και να ποτίσει. 

 

Κεντρικό στοιχείο του έργου που μας έφερε εδώ σήμερα είναι η 

μεγιστοποίηση αυτής ακριβώς της παραμέτρου, δηλαδή της αποδοχής 

της επαναχρησιμοποίησης ως ασφαλούς διαδικασίας, όχι όμως μόνο 

από τους καλλιεργητές αλλά και από όλους τους πιθανά 

εμπλεκόμενους, ακόμα και από τους ξένους επισκέπτες μας, που 

αποτελούν εξ άλλου σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας. Η 
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προσπάθεια που κατέβαλαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε μια περίοδο 

δυσπιστίας για την Ελλάδα και φυσικά για τους Ελληνικούς θεσμούς, 

αλλά και μεγάλης οικονομικής δυσκολίας, είναι αξιέπαινη. Όταν θα 

ολοκληρωθεί δε, θα είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση, μοναδική 

στα Ελληνικά δεδομένα.   

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για 

την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα 

κερδίσουμε κάτι από αυτά που θα ακουστούν.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ       


