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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εξοικονόµηση νερού;
Eµένα µε νοιάζει!
Γιατί το νερό είναι βασικό για τη ζωή…
Πόσες ώρες µπορείς να αντέξεις χωρίς νερό; Πόσες µέρες µπορείς να αντέξεις
χωρίς µπάνιο; Πώς θα ένιωθες, αν προσπαθούσες να ανοίξεις τη βρύση και δεν
έτρεχε ούτε µια σταγόνα; Πώς θα ένιωθες, αν ήξερες ότι πολλοί άνθρωποι στον
κόσµο υποφέρουν, αγωνίζονται, τσακώνονται, πολεµούν για λίγο νερό; Είναι
δύσκολο να συνειδητοποιήσουµε όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί το νερό
υπάρχει, ρέει, τρέχει από τη βρύση µας, κυλάει στις αυλές µας, δροσίζει τα
λουλούδια µας, ποτίζει τα χωράφια µας, δίνει ώθηση και κινεί τις µηχανές µας,
γίνεται η διασκέδασή µας, το αγαπηµένο παιχνίδι για το καλοκαίρι… Το νερό
δίνει ζωή στο γαλάζιο πλανήτη µας, εµπλουτίζει κάθε πλευρά της καθηµερινής
µας ζωής, γίνεται στοιχείο βασικό για όλες τις µορφές ζωής και την ανθρώπινη
ζωή, είναι η ίδια η ζωή!

Η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι
Για φαντάσου να είσαι κουρασµένος, να διψάς και να µην έχεις νερό να
πιεις… Έστω, για µερικά λεπτά της ώρας, δεν υπάρχει πρόβληµα. Αλλά, αν
αυτό είναι µέρος της καθηµερινής σου ζωής, του καθηµερινού αγώνα για
επιβίωση, τότε τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα… Μπορείς να φανταστείς
ότι ένα δισεκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν καθαρό,
ασφαλές νερό να πιουν! Είναι απίστευτο, αλλά πάνω από 6.000 παιδιά, στην
Αφρική και άλλες φτωχές χώρες του πλανήτη µας, πεθαίνουν καθηµερινά
είτε γιατί δεν υπάρχει αρκετό νερό είτε γιατί αυτό, που υπάρχει, είναι
ακατάλληλο.
Αλλά και στα δικά µας µέρη, στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, όπου το νερό τρέχει
ακόµα άφθονο από τις βρύσες των σπιτιών µας, τα προβλήµατα δεν είναι λίγα.
Ποτάµια που, άλλοτε, έρεαν γάργαρα για αιώνες, λίµνες που ξεδίψαγαν
τα ταξιδιάρικα πουλιά του κόσµου, πηγές που δρόσιζαν τα κουρασµένα
πρόσωπα των ταξιδευτών δεν υπάρχουν πια, έτσι όπως τα θυµούνται οι
παππούδες µας. Σήµερα, χρόνο µε το χρόνο, λίµνες ξεραίνονται, ποτάµια
φράζονται, θάλασσες ρυπαίνονται, πηγές στερεύουν. Δεν είναι και λίγες
οι συνέπειες: τα πουλιά εξαφανίζονται, τα ψάρια λιγοστεύουν,
τα φυτά καταστρέφονται και οι άνθρωποι πολύ συχνά πια στις
χώρες, στα χωριά και στις πόλεις τσακώνονται για το ποιος θα
πρωτοπάρει το πολύτιµο νερό.

Μπορεί να µπει το νερό στο αυλάκι;
Δε θα έπρεπε, όµως, να γίνει κάτι;
Πολλά, θα µπορούσαν να γίνουν, για να βοηθήσουµε τις χώρες του κόσµου, που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε το νερό. Όλοι µας µπορούµε να κάνουµε κάτι, ο
καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί µέσα από τα σπίτια µας, τις δουλειές µας,
τις πόλεις µας, τους συλλόγους, τις οµάδες, τις οργανώσεις,
τις κυβερνήσεις µας! Μήπως, υπάρχει, εξάλλου, άνθρωπος,
που να µην το δικαιούται;
Μπορεί το νερό να είναι προνόµιο
για κάποιους ανθρώπους µόνο;
Είναι µάλλον άδικο να υπάρχουν άνθρωποι,
που να το στερούνται κι εµείς να µην κάνουµε τίποτα…

Πολλά, όµως, θα µπορούσαµε να κάνουµε
και για τον ίδιο τον τόπο µας…
Μόλις λίγα χρόνια πριν, οι παππούδες και οι γιαγιάδες µας
κουβαλούσαν το νερό µε το σταµνί από πηγές, δηµόσιες
βρύσες, πηγάδια, ενώ σήµερα ανοίγουµε τη βρύση και το
νερό ρέει ελεύθερο... Πόσο πολύ, όµως, εκτιµούµε τον τόπο
µας, τη φυσική οµορφιά του, το υγρό στοιχείο που ζωογονεί
τα πάντα; Πόσο πολύ σεβόµαστε το νερό
των λιµνών και των ποταµών, που κάνει µια τεράστια διαδροµή µέσα από
πολλές φυσικές περιοχές, για να φθάσει µέχρι τις βρύσες των σπιτιών µας;
Κι εκεί, δυστυχώς, για να σπαταληθεί…
Είναι αλήθεια ότι σε πολλές χώρες το καθαρό, πόσιµο νερό σπαταλιέται άσκοπα
είτε γιατί στάζει η βρύση µας είτε γιατί αφήνουµε τη βρύση να τρέχει, ενώ δε
χρειάζεται είτε γιατί χρησιµοποιούµε σε όλες τις οικιακές µας χρήσεις καθαρό
πόσιµο νερό…
Μπορούµε να µειώσουµε αυτή την παράλογη σπατάλη;
Μπορούµε να αποφύγουµε αυτή την άσκοπη συµπεριφορά;
Μπορούµε να αλλάξουµε λίγο τις καθηµερινές µας συνήθειες;
Ναι, µπορούµε, αρκεί να το προσπαθήσουµε! Στο χέρι µας είναι να προσέξουµε
τη χρήση του νερού, να κάνουµε το σπίτι µας πιο οικολογικό, την πόλη µας πιο
ευαίσθητη στα θέµατα του νερού και γιατί όχι, να βάλουµε το λιθαράκι µας για
έναν κόσµο, που σέβεται το νερό του πλανήτη και το προσφέρει σε όλους τους
κατοίκους του, ανεξαιρέτως, ανθρώπους, ζώα και φυτά, χωρίς διακρίσεις!
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Μπορούν τα παιδιά να κάνουν κάτι για το νερό;
Σταγόνα – σταγόνα ξεχειλίζει το ποτήρι... Τα παιδιά δεν µπορούν να λύσουν όλα
τα προβλήµατα του πλανήτη, αλλά µπορούν να κάνουν κάτι, για να περιορίσουν τα
προβλήµατα ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ τους! Σίγουρα, µπορούν! Και µάλιστα µε τις δικές τους
πράξεις για το νερό και το περιβάλλον, µπορούν να επηρεάσουν και τον κόσµο των
µεγάλων, θυµίζοντάς τους ότι υπάρχουν πολλά, απλά πράγµατα που µπορεί να κάνει
κανείς, για να σώσει τον πλανήτη….
Στο κάτω - κάτω τα παιδιά δεν είναι που ζουν
και θα ζήσουν σε αυτόν το πλανήτη;

Κι εγώ τι µπορώ να κάνω
για να µειωθεί η σπατάλη νερού;
Περισσότερα απ’ όσα µπορείς να φανταστείς! Μπορείς
µε λίγη προσπάθεια να γίνεις ένας υπεύθυνος µικρός
πολίτης, ένας οικολογικά ευαισθητοποιηµένος
συνοµιλητής µε τους συµµαθητές σου και βέβαια, ένας
εύστοχος “δάσκαλος” για τους µεγαλύτερους, που έχουν
ξεχάσει πόσο σηµαντικό αγαθό είναι το πολύτιµο νερό!
Μπορείς µε το παράδειγµά σου να φέρεις ριζικές αλλαγές
στο σπίτι και το σχολείο, κάνοντας
απλά πράγµατα, που προστατεύουν το νερό
από τη σπατάλη και τη ρύπανση!
Ας δούµε κάποια απ’ αυτά…

Μήπως το καζανάκι στο σχολείο τρέχει
και κανείς δεν το φτιάχνει;
Θα µπορούσες µετά από συζήτηση µε τους δασκάλους
και τους συµµαθητές σου, να φροντίσεις για την επιδιόρθωσή του…

Μήπως συνηθίζεις να αφήνεις τη βρύση
να τρέχει, όταν δεν χρειάζεται;
Θα µπορούσες να καταστρώσεις ένα σχέδιο µε πολλούς
τρόπους για τη µείωση της σπατάλης του νερού…
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Μήπως οι εφηµερίδες γράφουν ότι το νερό
της περιοχής δεν είναι ασφαλές
για τους κατοίκους;
Θα µπορούσες να κάνεις µια µικρή έρευνα στην περιοχή σου
και να επιδιώξεις µια επαφή µε το δήµο της περιοχής...

Τι άλλο µπορείτε να κάνετε;
Μπορείτε να ιδρύσετε στο σχολείο µια περιβαλλοντική οµάδα! Δουλεύοντας µέσα
σε οµάδες µπορείτε όλοι µαζί να ενώσετε τα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες και
τα ταλέντα σας, για να προστατεύσετε το νερό… ψάχνοντας για πληροφορίες,
διερευνώντας τα προβλήµατα, συζητώντας για τις λύσεις, αναλαµβάνοντας
δράσεις, ευαισθητοποιώντας τους µεγαλύτερους…
Υπάρχουν πολλές ιδέες, κάποιες θα τις βρείτε σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο,
άλλες θα τις σκεφτείτε από µόνοι σας, άλλες θα έρθουν στην πορεία…

Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορεί να κάνει κανείς για το νερό…
Ενώστε τις δυνάµεις σας, βάλτε τη φαντασία, την όρεξη και τη δηµιουργικότητά σας
και µην ξεχνάτε, θα βρείτε αρκετούς ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη,
έτοιµους να συµµετέχουν σε αυτή την σπουδαία προσπάθεια αλληλεγγύης!

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαµάη 3, 104 40 Αθήνα,
Τηλ- Fax. 210 8228795,
E-mail: medsos@medsos.gr,
Website: www.medsos.gr
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