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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Προβλήµατα νερού σε τοπικό επίπεδο
Στην περιοχή που ζείτε υπάρχουν προβλήµατα µε το νερό; Θέλετε να διερευνήσετε
αυτό το θέµα; Λίγο πολύ κάποια προβλήµατα θα υπάρχουν… Έχει σηµασία, όµως,
να γνωρίζουµε όλοι τι είδους προβλήµατα είναι αυτά, πόσο σοβαρά είναι και κυρίως
ποιες είναι οι αιτίες που τα προκαλούν…

Πληροφορίες
Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το νερό µιας περιοχής προέρχονται…
…είτε από έλλειψη νερού, λόγω ιδιοµορφίας της περιοχής
…είτε από κακή διαχείριση του νερού, δηλαδή αλόγιστη χρήση, ανεπαρκής
συντήρηση του δικτύου, διαρροές, ρύπανση των υδατικών πόρων.
Τα προβλήµατα στη διαχείριση του νερού επηρεάζουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο
βαθµό όλους τους κατοίκους, την καθηµερινή ζωή τους, τις οικονοµικές
δραστηριότητες που αναπτύσσουν και βέβαια επηρεάζουν το περιβάλλον!
Όπως, καταλαβαίνουµε τα προβλήµατα µε το νερό δεν είναι ίδια σε όλες τις
περιοχές, τις πόλεις, τα χωριά, τα νησιά µιας χώρας, πόσο µάλλον διαφορετικών
χωρών ή µιας ολόκληρης ηπείρου… Κάποια προβλήµατα είναι κοινά, κάποια είναι
εντελώς διαφορετικά… Κάποια προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε παρόµοιες λύσεις,
σε κάποια προβλήµατα, οι λύσεις διαφέρουν πολύ!
Σε κάποιες περιοχές οι κάτοικοι δίνουν µεγάλη σηµασία στην προστασία
του περιβάλλοντος…Σε άλλες ενδιαφέρονται να ικανοποιήσουν πρώτα τις ατοµικές
τους ανάγκες σε νερό…. Σε άλλες περιοχές οι κάτοικοι αναπτύσσουν σηµαντικές
για τους ίδιους οικονοµικές δραστηριότητες, που, όµως, βλάπτουν τα νερά της
περιοχής τους! Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί η µέση λύση… Πολύ συχνά,
οι κάτοικοι συγκρούονται µεταξύ τους, γιατί νιώθουν ότι δεν προστατεύονται τα δικά
τους δικαιώµατα ή συµφέροντα…
Αξίζει, όµως, να ακούγονται όλες οι φωνές και να παίρνονται αποφάσεις
που δε θίγουν βασικές ανάγκες κανενός ανθρώπου, αλλά ούτε
προσβάλλουν και το περιβάλλον τους…

Έρευνα
• Για να εξακριβώσετε τι είδους προβλήµατα υπάρχουν στον
τόπο που µένετε, επιδιώξτε µια επικοινωνία µε όλους όσους
εµπλέκονται στη διαχείριση των νερών στην περιοχή σας:
την εταιρεία ύδρευσης, την υπηρεσία του δήµου,
τους τεχνικούς του δήµου σας… Μπορείτε, ακόµη,
να απευθυνθείτε στον εκδότη ή δηµοσιογράφο µιας τοπικής
εφηµερίδας και βέβαια σε κάποιο σύλλογο ή οργάνωση
πολιτών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας. Θα σας
δώσουν πολύ χρήσιµες πληροφορίες…
Πάρτε ένα µπλοκ και σηµειώστε!
Καλό, βέβαια, θα είναι να έχετε από πριν ετοιµάσει µαζί
µε τους δασκάλους σας κάποιες ερωτήσεις.
• Θέλετε να διερευνήσετε αυτά τα προβλήµατα που εντοπίσατε;
Φτιάξτε µια λίστα µε τα προβλήµατα αυτά! πχ διακοπές στην υδροδότηση,
διαρροές, ανησυχία για την ποιότητα του νερού, έλλειψη βιολογικού καθαρισµού…
Χωριστείτε σε οµάδες ανάλογα µε τα προβλήµατα αυτά και προσπαθήστε
να συγκεντρώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτίες που τα προκαλούν.
Κάντε όλες τις απαραίτητες ενέργειες: επισκέψεις σε τόπους προβληµάτων,
επαφές µε πολίτες, συνεντεύξεις µε ειδικούς…
Μήπως έχετε να προτείνετε και κάποιες λύσεις; Συζητήστε µεταξύ σας πρώτα
µέσα στην οµάδα σας κι έπειτα µε τις υπόλοιπες οµάδες.
Ποιες λύσεις σας φαίνονται περισσότερο κατάλληλες, εφικτές ή σκόπιµες;

Δραστηριότητα
Πώς θα ενηµερώσετε τους κατοίκους της περιοχής σας για τα προβλήµατα αυτά;
Πάρτε την πρωτοβουλία και οργανώστε µια εκδήλωση! Ενηµερώστε για τη δική
σας έρευνα, παρουσιάστε τα συµπεράσµατά σας και συζητήστε µαζί
µε τους συµπολίτες σας τις λύσεις που προτείνετε!
Γνωρίζετε καλά τα προβλήµατα νερού της περιοχής σας; Αναρωτηθείτε, τότε,
ποιο από τα προβλήµατα αυτά, θα συναντούσατε και στη διπλανή περιοχή, χωριό ή δήµο.
Υπάρχει µήπως κάποιο πρόβληµα, που βασανίζει ολόκληρη την Ελλάδα;
Ας υποθέσουµε ότι κάνατε την ίδια ερώτηση µε τα προβλήµατα νερού σε έναν κάτοικο
της Αθήνας, σε έναν αγρότη της Λάρισας κι έναν επισκέπτη της Σαντορίνης.
Θα απαντούσαν µε τον ίδιο τρόπο; Αντιµετωπίζουν όλες οι περιοχές παρόµοια
προβλήµατα; Αντιµετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι µε τον ίδιο τρόπο τα προβλήµατα
της περιοχής που µένουν ή επισκέπτονται;
Ποιο από τα προβλήµατα που εντοπίζετε στην περιοχή σας σχετικά µε τη διαχείριση
του νερού περιµένετε να συναντήσετε σε µια επίσκεψή σας στη γειτονική Ιταλία;
Στην Τουρκία; Στην Αίγυπτο; Στις χώρες της Μεσογείου θάλασσας;
Περιµένετε να σας αναφέρουν και κάποια άλλα προβλήµατα;
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