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Οι ημέρες που διανύουμε ήταν για την πόλη μας πλούσιες σε δράσεις με βασικό άξονα την
ορθολογική διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ – Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό, που υλοποιούν το Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)
σε συνεργασία με ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Το ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων το οποίο
ολοκληρώνεται αύριο απευθύνθηκε σε ομάδες πολιτών και αρμόδιους φορείς, κέρδισε το
ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και έθεσε τις βάσεις για ευρεία ενημέρωση και δικτύωση
σε σχέση με τη διαχείριση του αστικού νερού.

Στις δράσεις του Δικτύου αναφέρθηκαν χθες τόσο ο αντιπρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής
της ΔΕΥΑΙ, Μάκης Χρυσοστόμου και Δημήτρης Γιωτάκης, όσο και η υπεύθυνη δημοσιών
σχέσων του προγράμματος Λουκία Καλατζή.

Όπως τόνισαν λοιπόν και οι τρεις σκοπός του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το όποιο
χάσμα υπάρχει μεταξύ των πολιτών και των κατά τόπους ΔΕΥΑ, καθώς το πρόγραμμα
πραγματοποιείται σε 10 πόλεις της Ελλάδας.

Έτσι στο πλαίσιο της 5ημερης επίσκεψής του στα Ιωάννινα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
πραγματοποίησε και θα ολοκληρώσει σήμερα, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε 1.000
περίπου μαθητές του Δήμου, με θέμα την εξοικονόμηση του νερού και το ρόλο τον οποίο
μπορούν οι ίδιοι οι νεαροί πολίτες να διαδραματίσουν στην προστασία του πόρου. Οι
συγκεκριμένες παρουσιάσεις είχαν χαρακτήρα διαδραστικό, που ενθαρρύνει τις
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πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των μαθητών και συνοδεύτηκε από διανομή ειδικά
σχεδιασμένων Φύλλων Εργασίας αλλά και εγκατάσταση μειωτήρων ροής νερού για την
περαιτέρω εξοικείωσή τους με τα θέματα των υδατικών πόρων και τη διερεύνηση
πρακτικών για την ορθολογική χρήση τους.

Την Τρίτη 21/4 το απόογευμα μάλιστα στην Πλατεία Πύρρου διεξήχθη μια δυναμική
εκδήλωση δρόμου (street event) με στόχο τη γνωριμία των πολιτών με το πρόγραμμα
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, την καταγραφή των ζητημάτων που αναδεικνύουν οι ίδιοι ως
κρισιμότερα σε σχέση με τη διαχείριση του αστικού νερού και τη γενικότερη ενημέρωσή
τους.

Παράλληλα, όλες τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι και αύριο, οπότε και ολοκληρώνεται η
παρουσία των Υδάτινων γεφυρών στην πόλη μας, υλοποιήθηκαν δράσεις ανάπτυξης
συμμετοχικών διαδικασιών στις οποίες θα εμπλακούν ομάδες πολιτών, στελέχη της ΔΕΥΑ
Ιωαννίνων, εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί,
ερευνητές, εμπειρογνώμονες και άλλοι τοπικοί φορείς. Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως στόχο
τη σύσταση μιας βασικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προώθηση των διαδικασιών
διαβούλευσης για τη διαχείριση του νερού στα Ιωάννινα, καθώς και την προετοιμασία
δια-δραστικού συμμετοχικού εργαστηρίου, το οποίο θα αποτελέσει το επιστέγασμα των πιο
πάνω δράσεων και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων χθες το
απόγευμα, με στόχο την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και την καταγραφή,
ιεράρχηση, ανάλυση και αντιμετώπιση των ζητημάτων αιχμής σε σχέση με την διαχείριση
του νερού στην πόλη.

Τέλος, και στο πλαίσιο της συντονισμένης και συνδυαστικής ενημέρωσης όλων των
εμπλεκόμενων με τη διαχείριση του νερού φορέων, ολοκληρώνεται σήμερα το
Επιμορφωτικό Σεμινάριο των στελεχών της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και του Δήμου με κεντρική
στόχευση την υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας
τους με το κοινό και κατ'επέκταση της εξυπηρέτησής του.
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