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Το νερό είναι στα χέρια μας
Το νερό αδιαμφισβήτητα είναι

το πιο πολύτιμο αγαθό που
έχουμε στα χέρια μας Δυστυχώς

όμως ο άνθρωπος θεωρεί
ότι είναι διαθέσιμο σε

αφθονία οπότε το σπαταλά
αλόγιστα χωρίς να σκέφτεται
τις συνέπειες Σκεφτήκατε ποτέ

τη ζωή μας χωρίς πρόσβαση
σε νερό Δύσκολο να το

φανταστείτε καθόλου δύσκολο
να συμβεί σε βάθος χρόνου

αν δεν αλλάξουμε συνήθειες
Ήδη στην Κύπρο η μέση τιμή

της βροχής που πέφτει κάθε
χρόνο στο νησί είναι μειωμένη
ενώ η τιμή της θερμοκρασίας
αυξάνεται Γεγονός που αυξάνει

τον κίνδυνο των φαινομένων
της ερημοποίησης και της

έλλειψης νερού
Στην προστασία του νερού

έρχεται να συμβάλει η πρωτοβουλία

Το νερό είναι στα χέρια

μας που αποτελεί μέρος
της παγκόσμιας δέσμευσης
του Finish να ευαισθητοποιή¬

σει γι αυτό το πολύ σοβαρό
θέμα δείχνοντας έμπρακτα
τρόπους για τη μείωση της
αλόγιστης κατανάλωσής του
To Finish σε συνεργασία με το
Κέντρο Μελετών και'Ερευνας
ΑΚΤΗ και τον Δήμο Στροβό

λου έθεσαν ως στόχο την
προώθηση της εξοικονόμησης
νερού στην Κύπρο και συγκε¬

κριμένα στους κυπριακούς
δήμους με πρόβλημα υδάτινων

πόρων ως μέτρο για την
υδατική ασφάλεια και την
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή Το πρόγραμμα ξεκίνησε

στις 17 Ιουνίου με αφετηρία
τον Δήμο Στροβόλου όπου
50 επιχειρήσεις που επλήγη
σαν από την πανδημία εξοπλί¬

στηκαν με συσκευές εξοικονόμησης

νερού Ο στόχος είναι

να εξοικονομηθούν έως
και 1.000.000 L νερό σε χρονικό

διάστημα ενός έτους σηματοδοτώντας

την αρχή μιας
μεγάλης προσπάθειας για την
προστασία του νερού στην
Κύπρο με ορίζοντα τουλάχιστον

τριετίας
Απώτερος στόχος του Finish

με αυτήν την ενέργεια είναι να
γίνει μέρος του τρόπου ζωής
μας και της νοοτροπίας μας η

φράση Το νερό είναι στα χέρια

μας και να αγκαλιαστεί
από όλο τον κόσμο στην Κύπρο

To Finish προσφέροντας
καινοτομία και αποτελεσματικότητα

συνιστάται από τους
μεγαλύτερους κατασκευαστές
πλυντηρίου πιάτων στον κόσμο

Υπόσχεται να προστατεύσει
το νερό και εμείς υποσχόμαστε

να αλλάξουμε συνήθειες
για να το καταφέρουμε

μαζί με το Finish
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