
	 																																														 	

	

«Αποστολή	Νερό»	στα	Κύθηρα:	Αύξηση	του	διαθέσιμου	
πόσιμου	νερού	του	νησιού	

• Με	δύο	δεξαμενές	πόσιμου	νερού	ενισχύεται	η	χωρητικότητα	του	δημοτικού	
δικτύου	ύδρευσης	Κυθήρων.	

• Μέσα	στη	χρονιά	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	και	η	εγκατάσταση	τρίτης	
δεξαμενής	στα	Αντικύθηρα.	

Το	 Πρόγραμμα	 «Συλλογής	 Όμβριων	 Υδάτων»	 που	 υλοποιείται	 από	 τον	 διεθνή	
οργανισμό	Global	Water	Partnership-	Mediterranean	(GWP-	Med)	σε	συνεργασία	με	τις	
τοπικές	 αρχές	 στα	 νησιά	 	 και	 το	 περιβαλλοντικό	 πρόγραμμα	 «Αποστολή	 Νερό»,	 της	
Coca-Cola	 και	 της	 Coca-Cola	 Τρία	 Έψιλον	 στην	 Ελλάδα,	 ενισχύει	 τις	 ποσότητες	 του	
δημοτικού	δικτύου	ύδρευσης	των	Κυθήρων,	με	την	εγκατάσταση	δεξαμενών	πόσιμου	
νερού.	

Τα	Κύθηρα	αποτελούν	 το	31ο	 νησί	 του	Προγράμματος	Συλλογής	Όμβριων	Υδάτων,	 το	
οποίο	τα	τελευταία	11	χρόνια	έχει	υλοποιήσει	συνολικά	65	έργα	δίνοντας	ουσιαστικές	
λύσεις	στο	φαινόμενο	 της	λειψυδρίας	στη	νησιωτική	Ελλάδα.	Το	Πρόγραμμα,	από	 το	
2011,	χρηματοδοτείται	από	το	Ίδρυμα	της	Coca-Cola	(The	Coca-Cola	Foundation).	

Συγκεκριμένα,	 στα	 Κύθηρα	 εγκαταστάθηκαν	 δύο	 υπέργειες	 δεξαμενές	 αποθήκευσης	
πόσιμου	 νερού	 στις	 θέσεις	 Κάλαμος	 και	 Μαραθέας,	 οι	 οποίες	 συνδέθηκαν	 με	 το	
δημοτικό	δίκτυο	ύδρευσης	και	ήδη	εξυπηρετούν	μεγάλους	οικισμούς,	όπως	ο	Κάλαμος,	
το	 Κάτω	 Λειβάδι	 και	 οι	 Καρβουνάδες.	 Επιπλέον,	 μέσα	 στο	 2017	 αναμένεται	 να	
ολοκληρωθεί	 η	 τοποθέτηση	 και	 τρίτης	 δεξαμενής	 στα	 Αντικύθηρα	 (θέση	 Μύλοι),	 η	
οποία	 θα	 εξυπηρετεί	 το	 κεντρικό	 τμήμα	 του	 ακριτικού	 νησιού.	 Η	 χωρητικότητα	 της	
κάθε	δεξαμενής	είναι	150	κυβικά	μέτρα,	αυξάνοντας	έτσι	την	αποθηκευτική	ικανότητα	
του	δικτύου	ύδρευσης	στα	δύο	νησιά.		

Με	αφορμή	το	έργο,	στις	22	Σεπτεμβρίου	πραγματοποιήθηκε	ενημερωτική	εκδήλωση	
με	 θέμα	 το	 «Νερό	 στα	 Κύθηρα:	 Καλές	 πρακτικές	 &	 η	 Συμβολή	 του	 Προγράμματος	
Συλλογής	 Όμβριων	 Υδάτων»	 στην	 Αίθουσα	 Κυθηραϊκού	 Συνδέσμου	 στην	 Χώρα.	 Την	
εκδήλωση	 προλόγισε	 ο	 Δήμαρχος	 Κυθήρων	 κ.	 Ευστράτιος	 Χαρχαλάκης,	 ο	 οποίος	
μεταξύ	άλλων	τόνισε	ότι	«Η	εξοικονόμηση	πόσιμου	ύδατος	πρέπει	να	βρίσκεται	πολύ	
ψηλά	στην	ατζέντα	μας,	διότι	πρόκειται	για	θέμα	μεγάλης	σπουδαιότητας	και	αν	από	
τώρα	δεν	δράσουμε	σωστά,	θα	το	βρούμε	μπροστά	μας».		

Το	 Σύστημα	 της	 Coca-Cola	 εκπροσώπησε	 η	 κα.	 Αναστασία	 Σιδέρη,	 Διευθύντρια	
Επικοινωνίας	 για	 την	 Κεντρική	 και	 Ανατολική	 Ευρώπη,	 δηλώνοντας:	 «Το	 Πρόγραμμα	



	 																																														 	

«Αποστολή	 Νερό»	 αποτελεί	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 της	 δέσμευσής	 μας	 για	 την	
προστασία	 των	 ολοένα	 και	 πιο	 σπάνιων	 υδάτινων	 πόρων.	 Είμαστε	 ιδιαίτερα	
χαρούμενοι	 που	 συμβάλουμε	 κι	 εμείς,	 ώστε	 τα	 Κύθηρα	 και	 τα	 Αντικύθηρα	 να	
αποκτήσουν	μεγαλύτερη	επάρκεια	σε	πόσιμο	νερό	προς	όφελος	των	κατοίκων	και	των	
επισκεπτών	τους».	

Στη	 συνέχεια,	 η	 εκπρόσωπος	 του	 GWP-Med	 κα.	 Μαριέλα	 Αντωνακοπούλου,	
παρουσίασε	 τις	 δράσεις	 και	 τα	 έργα	 του	 Προγράμματος,	 υπογραμμίζοντας	 ότι,	 «η	
ολιστική	 προσέγγιση	 στη	 διαχείριση	 του	 νερού	 και	 η	 εφαρμογή	 καλών	 πρακτικών,	
συμβάλλουν	 στην	 προσαρμογή	 των	 νησιών	 στην	 κλιματική	 αλλαγή	 με	 την	 υπεύθυνη	
συμμετοχή	των	πολιτών».	

Το	Πρόγραμμα	στα	Κύθηρα,	δεν	περιορίζεται	στα	δομικά	έργα,	αλλά	περιλαμβάνει	και	
δράσεις	 εκπαίδευσης	 της	 νέας	 γενιάς	 και	 ευαισθητοποίησης	 των	 κατοίκων	 για	 την	
εξοικονόμηση	 νερού.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εκδήλωσης	
προσφέρθηκαν	 συσκευές	 εξοικονόμησης	 νερού	 στους	 παρευρισκόμενους,	 τονίζοντας	
τη	 σημασία	 διαφύλαξης	 και	 ορθής	 διαχείρισης	 του	 νερού.	 Στην	 κατεύθυνση	 αυτή,	
φέτος	 το	 καλοκαίρι,	 υλοποιήθηκε	 και	 εκστρατεία	 ενημέρωσης	 στους	 κατοίκους	 αλλά	
και	 τους	 επισκέπτες	 του	 νησιού,	 με	 θέμα	 «#SaveWater».	 Τέλος,	 αυτήν	 την	 περίοδο	
πραγματοποιούνται	επιμορφωτικά	σεμινάρια	για	δασκάλους	και	καθηγητές,	καθώς	και	
εκπαιδευτικές	 δράσεις	 που	 απευθύνονται	 σε	 περισσότερους	 από	 500	 μαθητές	 των	
Κυθήρων.	

	

-Τέλος-	

	 	



	 																																														 	

	

Σχετικά	με	το	Πρόγραμμα	Συλλογής	Όμβριων	Υδάτων»:	

Το	 «Πρόγραμμα	 Συλλογής	 Όμβριων	 Υδάτων»	 ξεκίνησε	 το	 2008,	 ως	 μια	 συνεργασία	 του	 διεθνούς	
οργανισμού	 Global	 Water	 Partnership	 Mediterranean	 και	 του	 Περιβαλλοντικού	 Προγράμματος	
«Αποστολή	Νερό»	της	Coca-Cola	Τρία	¨Έψιλον	και	Coca-Cola	Ελλάς	και	τις	τοπικές	αρχές	των	νησιών.	Το	
Πρόγραμμα	 το	 οποίο	 από	 το	 2011	 χρηματοδοτείται	 εξ’	 ολοκλήρου	 από	 το	 Ίδρυμα	 της	 Coca-Cola	 (The	
Coca-Cola	Foundation),		έχει	στόχο	να	προωθήσει	την	αξιοποίηση	μη	συμβατικών	υδατικών	πόρων	όπως	
το	 βρόχινο	 νερό	 καθώς	 και	 πρακτικών	 ορθής	 διαχείρισης	 και	 εξοικονόμησής	 υδατικών	 πόρων,	
συμβάλλοντας	 έτσι	 στην	 υδατική	 τους	 ασφάλεια	 και	 την	 προσαρμογή	 στην	 κλιματική	 αλλαγή.	 Το	
Πρόγραμμα	περιλαμβάνει:	 	 (i)	έργα	επίδειξης	που	αναδεικνύουν	τη	χρήση	του	βρόχινου	νερού,	καθώς	
και	 εφαρμογές	 σε	 υπάρχουσες	 υποδομές	 νερού.,	 (ii)	 εκπαιδευτικές	 δράσεις	 για	 μαθητές	 και	
εκπαιδευτικούς	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Μεσογειακό	 γραφείο	 πληροφόρησης	 για	 το	 Περιβάλλον,	 τον	
Πολιτισμό	και	την	Αειφόρο	Ανάπτυξη	και	(iii)	δράσεις	εκπαίδευσης	τοπικών	τεχνιτών	σε	τεχνολογίες	μη	
συμβατικών	υδατικών	πόρων	και	συντήρηση	υποδομών,	(iv)	δράσεις	ενημέρωσης	και	ευαισθητοποίησης	
των	 τοπικών	 κοινωνιών	 για	 την	αξία	 του	 νερού	 και	 τη	 σημασία	 της	 εξοικονόμησης.	 	 Για	περισσότερες	
πληροφορίες	 μπορείτε	 να	 επισκεφθείτε	 την	 ιστοσελίδα	 www.gwpmed.org/NCWR	 και	 το	 Facebook:	
www.facebook.com/NCWRProgramme		

	

	

Σχετικά	με	το	Global	Water	Partnership	Mediterranean	(GWP-Med):	

Το	 Global	 Water	 Partnership	 –	 Mediterranean	 (GWP-Med),	 με	 έτος	
ίδρυσης	 το	 2002,	 είναι	 το	 Μεσογειακό	 Σκέλος	 του	 διακυβερνητικού	
οργανισμού	Global	Water	Partnership.	Με	στόχο	την	ασφάλεια	υδατικών	
πόρων	 στη	 Μεσόγειο,	 το	 GWP-Med	 προωθεί	 δράσεις	 και	 δοκιμαστικά	

πρότυπα	και	ενισχύει	την	ανταλλαγή	γνώσεων	και	εμπειριών	σχετικά	με	την	ολοκληρωμένη	διαχείριση	
και	τη	βιώσιμη	χρήση	των	υδατικών	πόρων	στην	περιοχή.	

Δραστηριοποιούμενο	 σε	 περιφερειακό,	 εθνικό,	 τοπικό	 και	 διασυνοριακό	 επίπεδο,	 το	 GWP-Med	
προσφέρει	 τεχνική	 υποστήριξη	 στη	 διαμόρφωση	 πολιτικών,	 διευκολύνει	 το	 διάλογο	 σχετικά	 με	 την	
υδατική	 ασφάλεια	 και	 την	 ολοκληρωμένη	 διαχείριση	 των	 υδατικών	 πόρων	 και	 εφαρμόζει	 δράσεις	
επίδειξης.	 Τα	θέματα	που	στοχεύει	περιλαμβάνουν	ένα	ευρύ	φάσμα	προσεγγίσεων	διακυβέρνησης	με	
στόχο	 την	 ολοκληρωμένη	 διαχείριση	 υδατικών	 πόρων,	 την	 προσαρμογή	 στην	 κλιματική	 αλλαγή,	 τη	
διαχείριση	λεκανών	απορροής	ποταμών	ή	υδάτινων	πόρων	με	διασυνοριακό	χαρακτήρα,	τη	διαχείριση	
των	μη	συμβατικών	υδατικών	πόρων		και	σε	αστικό	επίπεδο,	τη	διαχείριση	της	ζήτησης	νερού,	τη	σχέση	
νερού	–	 τροφής	–	ενέργειας	–	περιβάλλοντος,	 τη	διαχείριση	υπόγειων	υδάτινων	πόρων,	 τη	συμμετοχή	
των	κοινωνικών	εταίρων,	την	εκπαίδευση,	την	ενίσχυση	των	ικανοτήτων	και	τη	δικτύωση	με	στοχευμένες	
ομάδες	εταίρων,	συμπεριλαμβανομένων	όσων	λαμβάνουν	αποφάσεις,	κοινοβουλευτικών	εκπροσώπων	
και	μέσων	μαζικής	ενημέρωσης.	Επιπλέον,	 το	GWP-Med	προσεγγίζει	οριζόντια	 ζητήματα	που	άπτονται	
περισσότερων	 πολιτικών,	 όπως	 αυτά	 των	 φύλων,	 της	 ισότητας,	 των	 νέων	 και	 της	 φτώχειας.	 Για	



	 																																														 	

περισσότερες	 πληροφορίες	 μπορείτε	 να	 επισκεφθείτε	 την	 ιστοσελίδα	 www.gwpmed.org	 και	 το	
Facebook:	www.facebook.com/GWPMed		

Σχετικά	με	το	The	Coca-Cola	Foundation:	

	
Το	The	Coca-Cola	Foundation	είναι	το	παγκόσμιο	φιλανθρωπ	ικό	Ίδρυμα	της	The	
Coca-Cola	 Company.	 Από	 την	 ίδρυσή	 του,	 το	 1984,	 το	 Ίδρυμα	 έχει	 διαθέσει	
περισσότερα	 από	 820	 εκατομμύρια	 δολάρια	 σε	 δωρεές	 για	 την	 υποστήριξη	

βιώσιμων	κοινωνικών	πρωτοβουλιών	σε	όλο	τον	κόσμο.		

Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 το	 The	 Coca-Cola	 Foundation,	 επισκεφθείτε	 τη	 διεύθυνση:	
www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation					

Σχετικά	με	την	The	Coca-Cola	Company:	

Η	The	Coca-Cola	Company	είναι	 η	 μεγαλύτερη	 εταιρεία	 μη	 αλκοολούχων	 ποτών	 στον	 κόσμο,	 με	
περισσότερα	 από	 500	 εμπορικά	 σήματα,	 ενώ	 βρίσκεται	 ανάμεσα	 στους	 10	 κορυφαίους	 εργοδότες	
παγκοσμίως.	 Μέσω	 του	 μεγαλύτερου	 συστήματος	 διανομής,	 καταναλωτές	 σε	 περισσότερες	 από	 200	
χώρες	απολαμβάνουν	τα	προϊόντα	της	περισσότερες	από	1,9	δισ.	φορές	την	ημέρα,	μέσα	από	ένα	ευρύ	
χαρτοφυλάκιο	 προϊόντων.	 Παράλληλα,	 διατηρώντας	 τη	 δέσμευσή	 της	 για	 διαμόρφωση	 βιώσιμων	
κοινωνιών,	 η	 The	Coca-Cola	Company	 επικεντρώνεται	 σε	 πρωτοβουλίες	 που	 μειώνουν	 το	
περιβαλλοντικό	 της	 αποτύπωμα,	 υποστηρίζουν	 τον	 ενεργό	 και	 υγιεινό	 τρόπο	 ζωής	 και	 ενισχύουν	 την	
οικονομική	ανάπτυξη	των	κοινωνιών	στις	οποίες	δραστηριοποιείται.	

Η	Coca-Cola	Hellas	είναι	θυγατρική	εταιρεία	της	The	Coca-Cola	Company	με	ευθύνη	για	την	Ελλάδα,	την	
Κύπρο	 και	 τη	Μάλτα.	 Είναι	 υπεύθυνη	 για	 τη	 χάραξη	 στρατηγικής	 μάρκετινγκ	 των	 προϊόντων	 της	 και	
παρέχει	τεχνογνωσία	και	συμβουλευτικές	υπηρεσίες	σε	θέματα	προϊοντικής	και	εταιρικής	επικοινωνίας,	
καθώς	και	υπηρεσίες	για	τη	διασφάλιση	των	ποιοτικών	ελέγχων	των	προϊόντων	στις	τρεις	χώρες.	Στην	
Ελλάδα,	εμφιαλωτής	της	The	Coca-Cola	Company	είναι	η	Coca-Cola	Τρία	Έψιλον	που	μαζί	με	την	Coca-
Cola	Hellas,	αποτελούν	το	Σύστημα	της	Coca-Cola	στην	Ελλάδα.	

Σχετικά	με	την	Coca-Cola	Τρία	Έψιλον:	

Η	Coca-Cola	Τρία	Έψιλον,	μέλος	του	Ομίλου	Coca-Cola	HBC,	είναι	η	κορυφαία	εταιρεία	μη	αλκοολούχων	
ποτών	στην	Ελλάδα.	Με	τρεις	εγκαταστάσεις	παραγωγής	στην	Ελλάδα,	το	mega	plant	Σχηματαρίου	και	
τα	 εργοστάσια	 εμφιάλωσης	 στο	 Ηράκλειο	 Κρήτης	 και	 στο	 Αίγιο,	 παράγει	 και	 διανέμει	 ένα	 μοναδικό	
χαρτοφυλάκιο	 ποιοτικών	 προϊόντων	 που	 εξυπηρετούν	 τις	 ανάγκες	 των	 καταναλωτών	 κάθε	 στιγμή	 της	
ημέρας	 σε	 οποιαδήποτε	 περίσταση,	 στα	 οποία	 περιλαμβάνονται	 τα	 εμπορικά	 σήματα	 της	 Coca-Cola	
Company,	οι	δικές	της	μάρκες,	όπως	οι	χυμοί	Amita	και	Frulite	καθώς	και	το	μεταλλικό	νερό	ΑΥΡΑ,	καθώς	
και	 τα	 προϊόντα	 που	 διανέμει	 όπως	 τα	 σνακ	 TSAKIRIS,	 καφές	 Lavazza,	 τα	 ενεργειακά	 ποτά	 Monster,	
καθώς	 και	 αλκοολούχα	 ποτά	 των	 οίκων	 Edrington,	 Brown-Forman,	 Ισιδώρου	 Αρβανίτου	 και	 Gruppo	
Campari.	Οι	τοπικές	δραστηριότητές	της	έχουν	σημαντικό	κοινωνικοοικονομικό	αποτύπωμα,	με	συμβολή	
στην	 απασχόληση	 και	 στην	 οικονομία,	 δημιουργώντας	 το	 54,6%	 του	 κύκλου	 εργασιών	 του	 τομέα	 των	
αναψυκτικών	 στην	 Ελλάδα.	 Κοντά	 στις	 κοινότητες	 όπου	 δραστηριοποιείται,	 η	 εταιρεία	 υποστηρίζει	
ενεργά	τις	τοπικές	αναπτυξιακές	πρωτοβουλίες	που	εστιάζουν	στην	ενδυνάμωση	και	απασχολησιμότητα	



	 																																														 	

των	 νέων,	 την	 αειφόρο	 ανάπτυξη	 και	 την	 ευημερία	 της	 κοινότητας.	 Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	
μπορείτε	 να	 επισκεφθείτε	 την	 ιστοσελίδα	 gr.coca-colahellenic.com	 και	 το	 Facebook:	
www.facebook.com/CocaCola3E	

	


