Για μια σταγόνα νερό που …….
Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου στη παγωμένη Αρκτική την χώρα των Εσκιμώων και
των ιγκλού ζούσε, μια φυλή όπου βασικό στοιχείο για τη ζωή τους, ήταν το νερό.
Πέρα από όλες τις ανάγκες και τις ευθύνες που είχαν έπρεπε πάντα να φροντίζουν ώστε
να μη λιώνουν τα σπίτια τους!
Τα χρόνια περνούσαν και οι Ινουοι ζούσαν ευτυχισμένοι στο τόπο τους. Ώσπου οι
καιροί άλλαξαν. Οι άνθρωποι του κόσμο δεν φρόντιζαν όσο έπρεπε το περιβάλλον και έτσι
διάφορα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται ανά τον κόσμο.
Το πρόβλημα που υπήρχε στην Αρκτική ήταν το ότι λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, τα
σπίτια των Ινουοι ,τα ιγκλού άρχισαν να λιώνουν !!
Έτσι πόλκα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται στο τόπο που ζούσαν.
Τα προβλήματα, ήταν τόσα πολλά, όπου ο αρχηγός, αποφάσισε μια μέρα να
ανακοινώσει στα μέλη της φυλής του, ότι έπρεπε να φύγουν από’κει γιατί δεν είχαν
πια σπίτια να μείνουν!
Έτσι, κάθε οικογένεια της φυλής πήρε το δικό της δρόμο…
Μια οικογένεια από αυτές πήρε σε μια μεγάλη χωρά όπου και εκεί υπήρχαν
προβλήματα με το νερό αλλά δεν κινδύνευαν τα σπίτια τους…!
Οι άνθρωποι εκεί, στην αρχή δυσκολεύονταν να συνηθίσουν στον τρόπο ζωής των
άλλων ανθρώπων, διότι είχαν συνηθίσει να ζουν σε ένα τελείως διαφορετικό
περιβάλλον από αυτό που ζούσαν μέχρι τώρα.
Σ’αυτή τη χώρα, το νερό είχε εξίσου μεγάλη σημασία για όλο τον κόσμο! Έπιναν οι
ίδιοι, πλένονταν, μαγειρευαν,ποτιζαν και γενικά, ήταν απαραίτητο στοιχείο στη ζωή
τους!
Το νερό όμως δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου στον κόσμο
[πόσο μάλλον σ΄εκεινη τη χώρα!] και άρχισαν πολλά προβλήματα να υπάρχουν και ΄κει.Οι
δήμαρχοι , δηλαδή, οι ‘αρχηγοί’ της κάθε πόλης , υπενθύμιζαν
τους πολίτες ,πως έπρεπε να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο μπορούν ώστε να
φτάνει για ολους!Ελεγε πως «κάθε σταγόνα είναι σημαντική τώρα πια !».

Η οικογένεια που εγκαταστάθηκε σε αυτή τη χώρα ,ήξερε καλά πως το νερό ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο για τη ζωή όλοι άπρεπε να του δίνουν σημασία και να το
χρησιμοποιούν εκεί που χρειάζεται και να μην το σπαταλούν χωρίς σκοπο!Ωμως αυτό δεν το
είχε κατάλαβε όλος ο κόσμος!…
Έτσι μετά από μερικούς μήνες το νερό άρχισε να λιγόστευε και οι πόλεις των χωρών
άρχισαν να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό !Κάθε μέρα ήταν και πιο κρίσιμη .Ο κόσμος
δεν έλεγε να βάλει μυαλό . Έτσι, η οικογένεια από την Αρκτική, «τη χώρα του
νερού»αποφάσισε να βγει και να πει στον κόσμο τη μεγάλη σημασία του νερού στη ζωή μας
, και τον κίνδυνο εξαφάνισης του.
Το βράδυ, όπου συνήθως κάθε οικογένεια συγκεντρωνόταν όλοι μαζί στο σαλόνι του σπιτιού
της , παρακολουθώντας διάφορες εκπομπές , ξαφνικά, οοολα τα προγραμματα από κάθε
καναλι σταματησαν μηχανικα!¨Τι έγινε ?¨Χάλασε η τηλεόραση ?¨και αλλά τέτοια
επιφωνήματα ακουγόταν από κάθε σπίτι !
Η οικογένεια από τη φυλή Νιούι εμφανίστηκε στις οθόνες της κάθε τηλεόρασης!! Ο κόσμος
έμεινε εκπληκτος!Τοτε η οικογένεια άρχισε μια διήγηση της δικής τους ζωής στη χώρα τους
αλλά και στη φυλή τους,αλλα και την καινούρια ζωή που ζουν πια σε τούτη τη
μεγαλουπολη.Εδωσαν στον κόσμο να καταλάβει, πόσο σημαντικό και απαραίτητο για τη ζωή
μας , είναι το νεροκαι πως δε πρέπει να το χαραμίζουμε χωρίς λόγο την ώρα που άλλες
χώρες , σε άλλο μέρος της γης, υποφέρουν, μη έχοντας λίγο νερό να πιουν.
Τότε πια , όλοι κατάλαβαν το λάθος που έκαναν και μετάνιωσαν για κάποιες πράξεις που
έκαναν σπαταλώντας το νεράκι χωρίς λόγο! «Άφησα τη βρύση ανοιχτή χθες» ,

«δεν

έπρεπε να παίζω με το νερό όλο το απόγευμα», έλεγαν κάποιοι από μέσα τους…
Από την επόμενη κιόλας μέρα ,οι άνθρωποι άρχισαν να είναι πολύ προσεχτικοί ακόμα και
με τη κάθε σταγόνα από το νερό που χρησιμοποιούσαν [όπως θα’πρεπε βέβαια ]και έτσι όλα
άρχισαν να γίνονται καλυτερα!Δεν υπήρχε πια πρόβλημα με το νεράκι και όλα ήταν όμορφα
και ήσυχα! Ο κόσμος δεν ανησυχούσε πια!Και όλοι είχαν παράδειγμα προς μίμηση την
οικογένεια από την Αρκτική…

