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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η «Λειψυδρία στη Νεροχώρα» είναι ένα πρώτης τάξεως «ανοιχτό» εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην περιοχή του εκπαιδευτικού δράματος και το οποίο εισάγει όλα τα προβλήματα
που σχετίζονται με τον φυσικό πόρο που λέγεται νερό, αγγίζει όλους τους σχετικούς προβληματισμούς,
ιδεολογήματα, όψεις και συμπεριφορές. Η δομή του αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, ώστε να μπορεί
να εξελιχθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μέσω των ερωτήσεων που υποβάλλονται μετά από κάθε
ενότητα. Ταυτόχρονα προσπαθεί και επιτυγχάνει μια σύνθεση που την έχουμε ανάγκη, συναρμόζει
τρυφερά τις τρεις διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη γνωστική «για», με τη συναισθηματική
«μέσα» και την (πρ)αξιακή «υπέρ» του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια καταφέρνει να τοποθετήσει στο
ίδιο πεδίο τη θετικιστική, την ερμηνευτική και την κοινωνικά κριτική επιστημολογική διάσταση και να
εκμεταλλευτεί το δυναμικό και των τριών χωρίς να υποβαθμίζει κάποια από αυτές.
Έτσι οι αλλαγές και οι αέναες μεταμορφώσεις του νερού, συνθέτονται με την αποτελεσματικότητα
των καλόκαρδων λόγων, η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων (με ιδιαίτερη μνεία για τον
φόβο και τον θυμό, που ας μην ξεχνάμε ότι είναι τα συναισθήματα που επικρατούν αυτή την εποχή)
παντρεύονται με την αστυφιλία και τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, ο ανταγωνισμός για
το νερό και η κλιματική αλλαγή ζευγαρώνουν με τους περιβαλλοντικούς μετανάστες, την ξενοφοβία
και την υπερκατανάλωση. Αυτή η χαρακτηριστική αλληλοδιεισδυτική και συμπληρωματική σύζευξη της
διανοητικής σύλληψης, της συναισθηματικής λειτουργίας και της προσπάθειας για καλλιέργεια αξιών,
έχει μια διπλή στόχευση: την προσωπική ανάπτυξη αλλά και την πολιτική δραστηριοποίηση, την ενεργή
ενασχόληση με τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής.
Είναι ακριβώς αυτό το σημείο στο οποίο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσπαθεί να δημιουργήσει
κριτικούς και υπεύθυνους πολίτες, παίζοντας το ρόλο της Αγωγής του Πολίτη.
Είναι πραγματικά ευτύχημα ότι οι συγγραφείς προτείνουν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν αφήγηση
και εμψύχωση του παραμυθιού αυτού του οποίου το πολιτικό δυναμικό εμπεριέχει αξίες ξεχασμένες
από το πολιτικό προσωπικό του τόπου μας: κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, αειφορία, κινητοποίηση
των ενεργών πολιτών, που είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα και να κάνουν τη
διαφορά. Όλα τα προηγούμενα, μαζί με τις ψυχαναλυτικές νύξεις που τα διατρέχουν (ο Σταθερός και η
Αλλαγή πιθανώς είναι κάτι παραπάνω από δύο μυθικές φιγούρες), σκιαγραφούν τελικά ένα παραμύθι
εργαστήριο προετοιμασίας και εκκόλαψης της ώριμης πολιτικής πράξης, προετοιμάζοντας έτσι τα
πολιτικά υποκείμενα που θα απαλλαγούν από τις «βαριές πέτρινες σκέψεις» και θα δράσουν προς την
κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος.
Είναι προς τιμήν των συγγραφέων ότι χαράζοντας ένα διεισδυτικό μονοπάτι, αποφεύγουν τα συνηθισμένα
στερεοτυπικά οικολογικά «στολίδια» της μόδας για να φτάσουν στον πυρήνα της οικολογικής
προβληματικής που αφορά ταυτόχρονα και κάποια βαθιά πολιτικά ζητήματα του σήμερα: ο χρόνος και πως
τον διαχειριζόμαστε, η οικοδόμηση της κοινότητας ως χώρος κοινωνικής συνύπαρξης αλλά και εργαλείο
πολιτικής διεκδίκησης και τέλος η ήπια, αλληλοκατανοητική και μη βίαιη προσέγγιση, η προσπάθεια
δηλαδή για επίλυση των καθημερινών προβλημάτων με τρόπο που να μην απαξιώνει αυτούς που μπορεί
να διαφωνούν. Αυτές οι εξαιρετικά κομβικές παράμετροι, στις οποίες έχω την αίσθηση ότι δε δίνουμε την
απαιτούμενη σημασία μάλιστα στο φως της παντοειδούς κρίσης της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας
που βιώνουμε σήμερα, είναι άλλωστε αυτές που μας οδηγούν στα βαθιά και πανάρχαια ερωτήματα: Τι
ακριβώς ήρθαμε να κάνουμε στη Γη; Ζούμε για ποιο λόγο;
Αλέξανδρος Γεωργόπουλος
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.
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Πρόλογος
Η «Λειψυδρία στην Νεροχώρα!» είναι ένα πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και
υλοποιείται από την Παιδαγωγική του Ομάδα. Κύριος στόχος του είναι να προετοιμάσει τα παιδιά να
αναλάβουν το ρόλο του μελλοντικού ενεργού πολίτη, βιώνοντας τη δράση τους σε συνθήκες φανταστικής
προσομοίωσης της πραγματικότητας για την επίλυση των συγκρούσεων που αντιμετωπίζει μια κοινωνία
στη διαχείριση του νερού.
Τα παιδιά, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Λειψυδρία στη Νεροχώρα», με τη μέθοδο του Εκπαιδευτικού
Δράματος, έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν με βιωματικό τρόπο το ζήτημα της διαχείρισης νερού
σε μια περιοχή στο παρελθόν και στο σήμερα και να πάρουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις αρχές
της εκπαίδευσης για την αειφορία. Πρόκειται για ένα παραμύθι που εκτυλίσσεται σε μια φανταστική
χώρα, που λέγεται Νεροχώρα. Εκεί οι κάτοικοι ζούσαν ευτυχισμένοι με τη βοήθεια του Σταθερού και
της Αλλαγής, που ήταν οι προστάτες τους. Υπήρχε άφθονο νερό για τις ανάγκες τους. Είχαν ένα τρόπο
ζωής που ευνοούσε την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Με το πέρασμα του χρόνου, η
αύξηση του πληθυσμού και η αλλαγή του τρόπου ζωής οδήγησε στην αποξένωση των ανθρώπων και
στην αδιαφορία για τα κοινά. Η κακή διαχείριση του νερού και η κλιματική αλλαγή προκάλεσαν έντονα
προβλήματα λειψυδρίας. Θα μπορέσουν άραγε οι κάτοικοι να βρουν λύση στο πρόβλημά τους;

									
									

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ
Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού σε διεθνές και τοπικό επίπεδο και η αναγκαιότητα
της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
«Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να
προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης»
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
Η διαχείριση του νερού αποτελεί ένα φλέγον παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι υδάτινες πηγές της
γης είναι ανανεώσιμες όχι όμως ανεξάντλητες ή σταθερής ποιότητας. Τα υδάτινα αποθέματα μειώνονται
σε παγκόσμια κλίμακα λόγω της αλόγιστης κατανάλωσης και της κακής διαχείρισης. Τα δύο τρίτα του
νερού που καταναλώνουμε χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Με τον πληθυσμό της γης να
μεγαλώνει κατά 83 εκατ. το χρόνο, η ζήτηση για το νερό θα αυξάνεται αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που
το διαχειριζόμαστε (Kingsoliver 2010).
Φαινομενικά το νερό είναι άφθονο και υπάρχει παντού. Στην πραγματικότητα όμως, το νερό είναι ένας
ανανεώσιμος, αλλά περιορισμένος φυσικός πόρος. Λιγότερο από το 3% των παγκόσμιων αποθεμάτων
είναι γλυκό, και το περισσότερο από αυτό βρίσκεται εγκλωβισμένο στους παγετώνες και στο υπέδαφος.
Το υπόλοιπο βρίσκεται κυρίως σε υπόγειους υδροφορείς, τους οποίους αποστραγγίζουμε με ρυθμό
ταχύτερο από αυτόν που απαιτείται για να ξαναγεμίσουν. Η ρύπανση προερχόμενη από βιομηχανικές,
αγροτικές και αστικές πηγές υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού βάζοντας σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα
και αχρηστεύοντας κυριολεκτικά πολλές πηγές πόσιμου νερού.
Σημαντικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει στην παγκόσμια κρίση νερού είναι η ανομβρία, η λειψυδρία
και η κλιματική αλλαγή. Ενώ, η ανομβρία είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που οφείλεται σε παρατεταμένες
περιόδους έλλειψης βροχοπτώσεων, η λειψυδρία είναι ένα λειτουργικό ανθρωπογενές πρόβλημα, καθώς
παρουσιάζεται όταν το νερό δεν είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών, λόγω κακής διαχείρισης ή
ζήτησης πέρα από τις φυσικές δυνατότητες της περιοχής. Οι κλιματικές αλλαγές, που παρατηρούνται
τα τελευταία χρόνια, έχουν άμεση επίπτωση στους υδάτινους πόρους, καθώς οδηγούν σε διαταράξεις
του υδρολογικού κύκλου (Φράγκου & Καλλής 2010). Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν είναι
ομοιογενείς σε όλο τον πλανήτη. Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη οι βροχοπτώσεις αναμένεται να
αυξηθούν, στις χώρες του τρίτου κόσμου η ανομβρία θα ενταθεί, ενώ στη Μεσόγειο αναμένεται εναλλαγή
περιόδων εκτεταμένης ανομβρίας με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων (EEA 2005).
Τελικά, το νερό που είναι πραγματικά διαθέσιμο στον άνθρωπο είναι ελάχιστο. Δεν είναι επομένως
τυχαίο, που η λειψυδρία αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για πολλές χώρες,
ακόμα και αιτία πολέμων. Για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές της Μεσογείου η έλλειψη νερού οδηγεί
ήδη σε κλιμακούμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες χρήσεις των υδάτινων πόρων, ενώ το 35%
των κατοίκων της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα έλλειψης ή ανεπάρκειας νερού.
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Τα φαινόμενα ξηρασίας, όσο και αν είναι αναμενόμενα στη λεκάνη της Μεσογείου, εντείνονται σε διάρκεια
και συχνότητα και είναι χαρακτηριστικό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ετήσιες οικονομικές απώλειες λόγω
ξηρασίας φτάνουν τα 5,3 δισ. Το 2003 στη δυτική Ευρώπη οι οικονομικές απώλειες έφτασαν τα 7,5 δισ.
εξαιτίας της εκτεταμένης ξηρασίας.
Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ όσον αφορά στο υδάτινο αποτύπωμά της με
2.390 m3/κάτοικο/έτος ποσότητα διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο (Hoekstra et.al. 2009). Είναι
χαρακτηριστικό πως το 85% του νερού το οποίο καταναλώνεται στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για
γεωργικές δραστηριότητες, το 12% για ύδρευση και το 3% στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας
(ΕΚΠΑΑ 2008). Η διαχείριση του νερού είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα για την Ελλάδα. Η
χώρα μας παρά την ευρύτερη επάρκεια υδατικών πόρων, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα χωρικά και χρονικά
εστιασμένα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας των νερών. Τα προβλήματα σε κάποιες περιοχές είναι
τόσο έντονα (ταπείνωση υπόγειου υδροφορέα, εισχώρηση θαλάσσιου νερού), ώστε να προτείνεται
η μεταφορά νερού από άλλες περιοχές ως λύση, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια λεκάνη
απορροής.
Τα παραπάνω προβλήματα εκτός των άλλων (υιοθέτηση κακών αναπτυξιακών πρακτικών, αδυναμία
εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας), είναι αποτέλεσμα της συλλογικής αδυναμίας της
κοινωνίας να διαχειριστεί βιώσιμα ένα τόσο πολύτιμο κοινό πόρο και της προσωπικής αδυναμίας καθενός
από εμάς να επιδείξει σύνεση στη χρήση του νερού και να αποφεύγει δραστηριότητες που επιβαρύνουν
την ποιότητά του.
Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη οδήγησε μεταξύ άλλων τη
διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης (WCED 1987). Η Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) έγινε το επίκεντρο των προσπαθειών για την αειφόρο ανάπτυξη (WSSD
2002). Η UNESCO (2005), κήρυξε τη δεκαετία 2005-2014 ως «δεκαετία για την Ε.Α.Α.», ορίζοντας τις
επιδιώξεις της, αποσαφηνίζοντας τις παιδαγωγικές αρχές της και υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση
ποικιλίας παιδαγωγικών μεθόδων που προωθούν τη συμμετοχική μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων
του ενεργού πολίτη, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη μελέτη των προβλημάτων,
των διλημμάτων και των προκλήσεων της αειφορίας (UNESCO 2005).
Στην πραγματικότητα όμως η τυπική εκπαίδευση με τη συνήθη άκαμπτη στάση της στην καινοτομία,
αποτελεί μέρος της μη βιωσιμότητας! Ο Sterling, (2008) υποστηρίζοντας τα παραπάνω αναφέρει ότι
χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση που να καλύπτει το κενό μεταξύ θεωρίας και δράσης για την κοινωνική
αλλαγή, με νέες μεθόδους που να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες συστημικής αβεβαιότητας και
να καλλιεργούν τις ολοένα και πιο σημαντικές ιδιότητες της προσαρμοστικότητας της δημιουργικότητας,
αυτοπεποίθησης, ελπίδας και ανθεκτικότητας στους μαθητές.
Αναζητώντας τέτοιες νέες μεθόδους διδασκαλίας προτείνουμε την εφαρμογή ενός εργαστηρίου
εκπαιδευτικού δράματος για παιδιά με βάση την αφήγηση μιας ιστορίας για την αειφορική διαχείριση
του νερού.
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2. Εκπαιδευτικό δράμα και Εκπαίδευση για την Αειφορία.
Σύμφωνα με την Gale (2008), το εκπαιδευτικό δράμα έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην Εκπαίδευση
για την Αειφορία, με τη δημιουργία μιας σημαντικής εμπειρίας στους συμμετέχοντες. Είναι ένα εργαλείο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί - εξαιτίας της ποικιλίας των θετικών επιπτώσεων - στην ακαδημαϊκή
μάθηση και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης. Επιτρέπει την εξερεύνηση τρόπων για την επίλυση
προβλημάτων, τα οποία λόγω της πολυπλοκότητας τους, οδηγούν τους εμπλεκόμενους να σκεφτούν το
πόσο διαφορετικά σκέφτονται άλλοι για το ίδιο θέμα. Είναι όμως δύσκολο γενικά να εκτιμηθεί κατά πόσο
οδηγεί ευθέως στην κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην αλλαγή της συμπεριφοράς.
Τα παιδιά συμμετέχοντας στο παραμύθι εμπλέκονται συναισθηματικά με «άλλα πρόσωπα», εξερευνούν
τα συναισθήματα και τις αξίες τους, νιώθουν συμπάθεια, αναπτύσσουν δεξιότητες ακρόασης του άλλου
και ενσυναίσθησης (empathy) για τους πληττόμενους από τα περιβαλλοντικά προβλήματα ανθρώπους,
προετοιμαζόμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο για τον ρόλο του ενεργού πολίτη (McNaughton 2004). Μέσα
από την προσπάθεια να δράσουν «σαν να είναι κάποιος άλλος, σε άλλη κατάσταση και άλλο χρόνο»,
διερευνούν μια πραγματικότητα στα πλαίσια μιας προαποφασισμένης φανταστικής συνθήκης που τους
παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, έκφρασης
ιδεών και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις με τελικό ζητούμενο τη σύνθεση των απόψεων (Sixmith
2005).
Η μέθοδος του Εκπαιδευτικού δράματος προτείνεται ως βοηθητική των σχεδίων εργασίας στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γιατί κάνει προσιτές τις αφηρημένες έννοιες στα παιδιά, ενθαρρύνει τον
προσωπικό στοχασμό στις προσωπικές εμπειρίες, αναπτύσσει την ενσυναίσθηση και την ανάληψη
ευθύνης για συνεργασία, αποσαφηνίζει τις στάσεις και τις αξίες, βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων,
αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες και την αυτοεκτίμηση, ενδυναμώνει την ελπίδα και προωθεί την
ανάληψη δράσης. Προσφέρει στα παιδιά ισχυρό κίνητρο για μάθηση, για να μπορέσουν να φέρουν σε
πέρας τον ρόλο τους, ωθεί αβίαστα προς νέες ανακαλύψεις σε καινούργια προβλήματα με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις και ερωτήσεις και προσφέρει ταυτόχρονα απόσταση από την εμπειρία τους. Τέλος δεν
απαιτεί θεατρική σκηνή, δεξιότητες ηθοποιίας, αλλά προϋποθέτει τη σχετική εκπαίδευση του εμψυχωτή
(Sixmith & Τσαλίκη 2005).
Ο εκπαιδευτικός παίρνει σοβαρά τον ρόλο του, έχει εμπιστοσύνη στα παιδιά (Holt 1995), δίνει εγκυρότητα
και βάρος στη γνώμη τους -ανατρέποντας έτσι την παραδοσιακή σχέση αυθεντίας του δασκάλου προς
τα παιδιά- για να έχουν και αυτά μεγαλύτερη ευθύνη στο να προχωρήσουν στις κοινά συμφωνημένες
φανταστικές καταστάσεις. Πρέπει να είναι έτοιμος να γίνει δάσκαλος και πάλι, για να επιτρέψει
τον στοχασμό πάνω στη δράση που εξελίσσεται και να παρουσιάσει καινούργιες προκλήσεις για την
περαιτέρω εξερεύνηση των συμπερασμάτων τους, με τελικό στόχο την ανακάλυψη της περιοχής του
αναλυτικού προγράμματος που τον ενδιαφέρει και με την ελπίδα ότι μέσα από αυτές τις μικρές ατομικές
και συλλογικές δράσεις θα επέλθει η επιρροή για την προσωπική και κοινωνική αλλαγή (Heathcote &
Bolton 1995).
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3. Η βιωματική-επικοινωνιακή μάθηση και το εκπαιδευτικό δράμα.
Η εννοιολογική σχέση μεταξύ της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και του εκπαιδευτικού δράματος μπορεί
να εντοπιστεί μέσα στη θεωρία της βιωματικής μάθησης. Ο Kolb (1984), αναφέρει ότι η βιωματική μάθηση
είναι ολιστική, συνδυάζει την εμπειρία, την αντίληψη, τη γνωστική λειτουργία και τη συμπεριφορά σε μια
διαδικασία, όπου οι έννοιες προέρχονται και μπορούν να τροποποιηθούν από την εμπειρία της «ζωής
μέσω του δράματος» (McNaughton 2004).
Όταν τα παιδιά συμμετέχουν ουσιαστικά στη δράση (Hart 1992), «ζουν εκ των πρότερων» με τη φαντασία
τους, την πρόκληση και την κρίση, πριν συμβεί στην κανονική τους ζωή, έχοντας έτσι μια πρώτη αίσθηση
ότι κυριαρχούν στα γεγονότα της ζωής, ανακαλύπτοντας δυνατότητες που δεν ήξεραν. Αποκτούν έτσι
μια πολύτιμη θετική αυτοεικόνα που μεταφέρεται και έξω από το δράμα στις σχέσεις με τους άλλους
(Wagner 1976). Το εκπαιδευτικό δράμα μοιάζει με το φυσικό παιχνίδι, όταν απαιτεί τη συμμετοχή όλων
των βιολογικών, συναισθηματικών, πνευματικών, κινητικών ικανοτήτων των παιδιών για να εκτιμήσουν
σωστά όλες τις συνιστώσες για τον χώρο που ζει και κινείται (Chauvel & Chauvel 1998).
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολύπλοκα και χρειάζεται να τα κατανοήσουμε με εμπιστοσύνη ο
ένας για τον άλλο στη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία. Η δόμηση της προσωπικότητας και η σχέση
μας με τον διαφορετικό «Άλλο», η αποδοχή της διαφορετικότητάς του, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση
με το περιβάλλον της ζωής μας, τη σχέση με τον «οίκο» μας (Sauve 2002). Η σχέση που έχουμε με το
περιβάλλον περνά πρωταρχικά μέσα από τη σχέση με τον εαυτό μας και τους γύρω μας (Γεωργόπουλος
& Μπακιρτζής 1998).
Εμπνεόμενοι από τις απόψεις αυτές σχεδιάσαμε ένα εργαστήριο για παιδιά, ώστε να βιώσουν την
αλληλεξάρτηση της προσωπικής ανάπτυξης με την ουσιαστική δημοκρατία και την ικανότητα δράσης για
την κοινωνική αλλαγή, με αφορμή ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, όπως αυτό της αειφορικής διαχείρισης
του νερού.
Έχοντας υπόψη τη βασική ψυχοπαιδαγωγική αρχή για τη βιωματική μάθηση: «μαθαίνουμε μόνο
ό,τι βιωθεί, ό,τι μας συγκινεί» (Μπακιρτζής 2002), το βασικό ερώτημα μας είναι: πώς τα παιδιά θα
κινητοποιηθούν για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που μπορεί να μην έχουν βιώσει, σε ένα περιορισμένο
χρόνο πέντε περίπου ωρών; Η υπόθεση, που μας κινητοποίησε ήταν ότι πιθανόν να «συγκινούνται» όχι
τόσο από την έλλειψη νερού ή την απειλή της στο μέλλον, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία
στην οποία τα ίδια ζουν αποφασίζει για τα κοινά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η πρόθεση μας είναι η
διερεύνηση του κατά πόσο οι εμπειρίες της ζωής τους από τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις για
τα κοινά και οι αξίες που αυτές προσδιορίζουν, μπορούν να μετατραπούν σε «σημαντικές εμπειρίες
μάθησης» (Δασκολιά & Γρίλλια 2006).
Μπορούν όμως οι συμμετέχοντες να κινητοποιηθούν από ένα παραμύθι, πέρα από το αυτονόητο
μέλημα μας η ιστορία αυτή να είναι ενδιαφέρουσα; Έχοντας υπόψη ότι κύριος στόχος του εκπαιδευτικού
δράματος είναι να «συναντήσει τα ενδιαφέροντα του κάθε συμμετέχοντα» ξεκινήσαμε την πιλοτική
εφαρμογή του.
Επιλέξαμε την αφήγηση μιας ιστορίας που αναδεικνύει το ζήτημα της αειφορικής διαχείρισης του νερού
στη «Νεροχώρα», ως μέσο διαμόρφωσης αντιλήψεων και αξιών που υποστηρίζουν μια πιο ισορροπημένη
σχέση ανθρώπου – φύσης (Αγγελίδου & Τσιλιμένη 2009). Σαν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που προσπαθεί
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να διαφυλάξει το οικολογικό μήνυμα και να εμπλουτίσει την περιβαλλοντική προβληματική με την
επίλυση των διιστάμενων προβλημάτων της αειφορίας (Orr 2003) και την οργάνωση των «γνωστικών
συγκρούσεων» με τελικό στόχο την κατανόηση και εν τέλει τη σύγκλιση των απόψεων και την επιτυχή
αντιμετώπιση του προβλήματος (Ραβάνης 1999).

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. Οι στόχοι μας
Η «Λειψυδρία στη Νεροχώρα» είναι μια ιστορία για την αειφορία μιας κοινωνίας που θίγει περιβαλλοντικά,
πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Ο παιδαγωγικός του στόχος είναι η ανάδειξη της αφήγησης και
του εκπαιδευτικού δράματος ως εργαλείων της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, και η προβολή ενός
παραδείγματος βιωματικής μάθησης, με επικέντρωση στα βιώματα των παιδιών και την εποικοδομητική
αξιοποίηση της όποιας εμπειρίας φέρουν μέσα στην τάξη.
Η Εκπαίδευση για την Αειφορία προτείνει ως βασικό πεδίο εφαρμογής της την ομάδα των ανθρώπων που
συζητά, αξιολογεί, αποφασίζει και δρα με δημοκρατικό, κριτικό και συστημικό τρόπο για τα θέματα που
την αφορούν. Το παραμύθι μας παρακολουθεί την ιστορία των κατοίκων μιας περιοχής, που παλεύουν
για την επιβίωση τους αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης του νερού, που οι ίδιοι δημιούργησαν
και καλούνται να αποφασίσουν και να δράσουν για την αειφορία του τόπου τους.
Οι διδακτικοί στόχοι της ιστορίας, σε γνωστικό επίπεδο, είναι η εισαγωγή στο ζήτημα της διαχείρισης
του νερού από τον άνθρωπο και στον συστημικό τρόπο σκέψης του ζητήματος. Οι ερμηνευτικοί στόχοι
γίνονται φανεροί με την παρουσίαση των κινήτρων των δρώντων προσώπων της ιστορίας, την ανάλυση
των αξιών τους και τις ερωτήσεις - δραστηριότητες που μπορούν να αναδείξουν την τοποθέτηση των
παιδιών στα ζητήματα που προκύπτουν. Ο κριτικός στόχος της είναι η διαμόρφωση πολιτικής άποψης
στα θέματα της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και της προστασίας των δημόσιων αγαθών.
Καταβλήθηκε επίσης προσπάθεια να επιτευχθούν οι αισθητικοί στόχοι, που επιβάλλεται να υπάρχουν σε
ένα λογοτεχνικό κείμενο και σε μια εικονογράφηση, που απευθύνεται σε παιδιά.

2. Οι πρώτες οδηγίες για τους συναδέλφους μας
Η τέχνη της αφήγησης και της εμψύχωσης του εκπαιδευτικού δράματος, είναι μια τέχνη που μαθαίνεται
διαρκώς! Απαιτεί πρωτίστως τον δικό μας ενθουσιασμό, πίστη στις δυνατότητες των παιδιών, διάβασμα,
εμπειρία, προγραμματισμό, οργάνωση, αλλά και επικέντρωση στην κάθε στιγμή. Κυρίως όμως απαιτεί να
αρχίσετε κάποτε ένα τέτοιο εργαστήριο στο σχολείο! Προτείνουμε στους επιφυλακτικούς συναδέλφους
να το τολμήσουν, με την πίστη ότι η φροντίδα τους προς τα παιδιά θα μειώσει τον φόβο για τις επιπτώσεις
της κάθε πιθανής «αποτυχημένης οδηγίας τους»!
α. Η αφήγηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κείμενο του παραμυθιού κατά βούληση, να το τροποποιήσετε όπως
θέλετε, να το χωρίσετε σε επεισόδια κλπ.
Μπορείτε να προβάλλετε σε οθόνη την εικονογράφηση του παραμυθιού την ώρα που αφηγείστε την
ιστορία, την οποία μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.
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Χρησιμοποιείστε αν θέλετε ένα καπέλο παραμυθά/ούς, και φορέστε το στον αφηγητή/τρια, ή σε σας!
Είναι ένα σημάδι ότι τώρα «είστε ολοκληρωτικά στον ρόλο του αφηγητή». Όταν βάζετε το καπέλο αυτό
μπορεί να σημαίνει ησυχία από τους ακροατές και όταν το βγάζετε μπορεί να σημαίνει ότι επανέρχεστε
στον συνήθη ρόλο του δασκάλου/ας.
Ζωντανέψτε την αφήγηση με τις εκφράσεις των ματιών και του προσώπου σας ανάλογες με τη σκηνή που
διαβάζετε, «σαν να είστε αυτόπτες μάρτυρες εκείνη την ώρα αυτού που συμβαίνει», χωρίς υπερβολές.
Οι υπερβολικές εκφράσεις και εντάσεις της φωνής συνήθως προκαλούν το ενδιαφέρον για τον αφηγητή,
παρά για το τι λέει το παραμύθι.
Μη μιμείστε υπερβολικά τις φωνές κάποιων «άλλων» που εμφανίζονται στο παραμύθι, αλλά φροντίστε
να λέτε τα λόγια κάποιου πρωταγωνιστή με κάποια ελαφρά απόκλιση της δικής σας φωνής.
Αυξομειώστε την ένταση της φωνής σας και της μουσικής (αν χρησιμοποιήσετε), σαν να λέγατε ένα
«ραδιοφωνικό παραμύθι» χωρίς να σας βλέπουν! Αν έχετε έναν βοηθό για τη μουσική θα σας ξεκουράζει
από την ευθύνη αυτή. Μη διστάσετε να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε τον ρυθμό της αφήγησης
(γρήγορα, αργά) και να προσθέτετε τις ανάλογες παύσεις στο λόγο σας.
Έχετε επαφή με το κοινό που σας ακούει, σηκώνοντας τα μάτια προς τα παιδιά και κοιτάζοντας τα με
νόημα κάθε φορά ή σταματώντας την αφήγηση για να αναρωτηθείτε για κάτι που σας κάνει εντύπωση ή
για την έκβαση του, σαν κοινός αναγνώστης!
Μη διστάζετε να διακόπτετε την αφήγηση και να κάνετε τις ερωτήσεις που εμφανίζονται στο κείμενο.
Πολλές από αυτές προετοιμάζουν τη δραστηριότητα που προτείνεται. Αν είναι εφικτό, αφιερώστε χρόνο
για να ακουστούν όλες οι απαντήσεις, οι εικασίες για τη συνέχεια, κλπ.
β. Η χρήση της κατάλληλης μουσικής
Κατά τη διάρκεια της αφήγησης ή της κάθε δραστηριότητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηχητική
υπόκρουση! Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε μουσικές, την «Περπερούνα» και ήχους
νερού που προσφέρονται για κατέβασμα στον υπολογιστή σας, για τα «όνειρα» των ανθρώπων.
Χρησιμοποιείστε μουσική από τον κινηματογράφο ή αγαπημένα σας κομμάτια και φανταστείτε αν
ταιριάζουν με το κείμενο ή τη δραστηριότητα. Η δύναμη της μουσικής είναι πάντα καθοριστική!
Μπορείτε να αυξομειώνετε την ένταση κατά βούληση κατά τη διάρκεια της αφήγησης και της
δραματοποίησης.
γ. Οι λέξεις-κλειδιά με έντονη γραφή (γλωσσάρι)
Οι λέξεις κλειδιά αποτελούν τα θέματα που θίγει η ιστορία μας. Είναι αφορμή για προβληματισμό,
έρευνα και συζήτηση με τα παιδιά. Αποτελούν τον γνωστικό πυρήνα της πρότασης μας. Αφορούν σε όλο
το πλέγμα των αιτιών και των επιπτώσεων της λειψυδρίας στο περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία,
την πολιτική, το πολιτισμικό παράδειγμα και την πολιτική. Η εκπαίδευση για την Αειφορία προτάσσει την
ολιστική ματιά στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο κείμενο μπορείτε να βλέπετε τη σχετική αρίθμηση
και να ανατρέχετε στο γλωσσάρι για μια πρώτη προσέγγιση. Είναι αδύνατο να σας παρέχουμε όλη τη
γνώση και τις απόψεις, που υπάρχουν για όλα τα ζητήματα. Υπάρχει πολύ υλικό στο διαδίκτυο και μεγάλη
θεωρητική συζήτηση για το καθένα από αυτά. Μπορείτε να εμβαθύνετε στις έννοιες που θίγονται
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αν θέλετε ή να προτείνετε και εσείς τέτοιες λέξεις-κλειδιά για μελέτη, που κινητοποιούν τα παιδιά. Είναι
θεμιτό να διακόπτετε την αφήγηση για μια πρώτη συζήτηση στα θέματα αυτά όταν παρουσιάζονται στο
κείμενο επιδιώκοντας την περεταίρω έρευνα.
δ. Η προετοιμασία του εργαστηρίου:
Μη βιάζεστε, εξηγείστε στα παιδιά τι σκέφτεστε και αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε και να
διαμορφώσετε τους κανόνες και τις συνθήκες του «παιχνιδιού»!
Βρείτε τον κατάλληλο χρόνο για σας και τα παιδιά και φροντίστε μαζί τους τα υλικά, το χώρο, το φως, τη
διαρρύθμιση της αίθουσας, το πάτωμα, τη θερμοκρασία.
Βρείτε τουλάχιστον έναν καλό συνάδελφο για να σας συνοδεύει και να μοιράζεται τη δουλειά και τους
προβληματισμούς σας.
Ετοιμάστε την υλικοτεχνική υποδομή, τα μικρόφωνα, την ηχητική εγκατάσταση, τη βιντεοσκόπηση, τη
φωτογράφηση, τον προβολέα κλπ.
Φροντίστε να προετοιμάσετε τα παιδιά για το πότε, το πώς και το τι θα γίνει εκείνη την ώρα.
Βρείτε τη μουσική, που θα χρησιμοποιήσετε και τα υλικά σας.
Κάντε μια «πρόβα» της αφήγησης με τη συνοδεία μουσικής, μαζί με τους βοηθούς συναδέλφους σας,
γονείς, φίλους κλπ.

3. Η εμψύχωση των δραστηριοτήτων
Μπορείτε κατ’ αρχάς απλά να αφηγηθείτε το παραμύθι και μετά να ρωτήσετε τα παιδιά αν θέλουν να
το «ξαναπαίξουν». Αν η απάντηση είναι θετική έχετε υπόψη σας, ότι οι πρώτες δραστηριότητες που
προτείνονται εντάσσονται στη θεματολογία του θεατρικού παιχνιδιού. Αναφέρονται στα άμεσα βιώματα
των παιδιών, που εύκολα μπορούν να «αναπαραχθούν» στο εργαστήριο. Έχουν στόχο την κινητοποίηση,
την κίνηση, την έκφραση και το γενικό ζέσταμα της ατμόσφαιρας. Αν τα παιδιά σας είναι μεγαλύτερης
ηλικίας, μπορείτε να παραλείψετε κάποιες από τις πρώτες παιγνιώδεις δραστηριότητες αν κρίνετε ότι
δεν τους ενδιαφέρουν. Σταδιακά σας παρουσιάζονται ευκαιρίες να προχωρήσετε σε δραστηριότητες
εκπαιδευτικού δράματος και για μεγαλύτερα παιδιά, με την εμπλοκή στον προβληματισμό, τη συλλογική
δημιουργία της φανταστικής συνθήκης της ιστορίας και της αμφίβολης έκβασης της αυθόρμητης δράσης
τους!
α. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των παιδιών πριν τη δραστηριότητα:
Οι ερωτήσεις, πριν από κάθε δραστηριότητα, είναι ευκαιρία για συζήτηση και για ανταλλαγή απόψεων
με τα παιδιά. Είναι η ώρα για κοινό προβληματισμό, που προσφέρει κίνητρα για μάθηση. Τολμήστε να
διακόψετε την αφήγηση! Η ιστορία μας είναι το μέσο για την εμπλοκή και την έρευνα των παιδιών στο
θέμα. Πολλές φορές αυτά που λέγονται, μπορεί να είναι πιο ενδιαφέροντα από το παραμύθι!
Ακούστε όλες τις απόψεις. Ρωτήστε και τα παιδιά που δεν εκφράζονται συχνά στην τάξη. Χρειάζεται
υπομονή από όλους για να μιλήσουν όλοι! Ακούστε τα παιδιά χρησιμοποιώντας στοιχεία ενεργητικής
ακρόασης. Συνοψίστε αυτά που ακούσατε, δηλώστε τα συναισθήματά σας και ρωτήστε αν καταλάβατε
καλά! Αφήστε να σας διορθώσουν και να εμπλουτίσουν την άποψή τους.
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Φανερώστε με το σώμα και το πρόσωπό σας ότι τους ακούτε με προσοχή. Επαναλάβετε αυτό που είναι
σημαντικό σε αυτά που ακούσατε.
Μη διορθώνετε αμέσως τη λάθος απάντηση και μη δείχνετε δυσαρέσκεια στο πρόσωπο που την έδωσε.
Ρωτήστε από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα για να κατανοήσετε τη σκέψη του παιδιού. Ρωτήστε τη
γνώμη και των άλλων παιδιών για αυτό που ειπώθηκε. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο γνωρίζει
περισσότερα για το θέμα. Συμφωνείστε αν θέλετε με τη «σωστή απάντηση», χωρίς να επιβραβεύετε το
πρόσωπο που τη βρήκε!
Λειτουργείστε εποικοδομητικά και μην απαντάτε σε απορίες αμέσως. Κρατήστε αυτό που ξέρετε για το
θέμα για σας και μη βιάζεστε «να μεταδώσετε τις γνώσεις σας». Καλύτερα να απαντήσετε με ερώτηση
του τύπου: «Εσείς τι λέτε;» ή «Ποιοι θα ήθελαν να το ψάξουν και να μας απαντήσουν αύριο;»
β. Πριν τη δραστηριότητα
Πιστέψτε πρώτα εσείς για την αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων και μη διστάσετε να παίξετε με τα
παιδιά! Χαλαρώστε για να το απολαύσετε και μην προσπαθείτε να είστε κάποιος άλλος από αυτό
που είστε σαν άνθρωπος! Εξηγήστε με λίγα λόγια τι θα ακολουθήσει χωρίς λεπτομέρειες και αφήστε
τα παιδιά να σας πουν γνώμες για τη γενική εικόνα και το κλίμα, που θα επικρατήσει. Είναι θεμιτό να
προβληματιστούν τα παιδιά για τις «συνθήκες» της δραστηριότητας. Μπορούν να χωριστούν σε ομάδες
για να προετοιμάσουν τη δράση τους, αν η περίσταση το απαιτεί. Μπορεί να διακοπεί η δράση για
περεταίρω συζήτηση και επανάληψη της. Όσο εμπλέκονται αυθόρμητα στο πως θα γίνει κάτι, όσο
εξερευνούν την κοινά συμφωνημένη συνθήκη και καθορίζουν τους ρόλους τους, όσο προβληματίζονται
και ερευνούν τα ζητήματα που παρουσιάζονται, τόσο εξελίσσεται η δραστηριότητα σε εκπαιδευτικό
δράμα και αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι σας. Μη διστάσετε λοιπόν να σταματήσετε το
εργαστήριο για τη διερεύνηση των ζητημάτων που παρουσιάζονται στην ιστορία και να τη συνεχίσετε
μια άλλη μέρα.
γ. Κατά τη δραστηριότητα
Χρησιμοποιήστε ένα όργανο, όπως ένα μεγάλο τύμπανο (π.χ. μπεντίρ, ή πιατίνι) με το οποίο θα
δηλώνεται η ώρα του «ζωντανέματος του παραμυθιού» με την ταυτόχρονη «εισβολή της μουσικής» ή
της επιστροφής στην ακρόασή του. Το σήμα αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε επίσης όταν θέλετε να
διακόψετε τη δράση και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας για την περαιτέρω εμβάθυνση στους ρόλους
προτείνοντας την επανάληψή του. Μπορείτε να μιλάτε και να επιβραβεύετε τα παιδιά κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας, χωρίς να αναφέρεστε σε ονόματα. Θυμηθείτε: Στη δραματοποίηση δεν υπάρχει
σωστό και λάθος! Ο καθένας βάζει την ταυτότητα του στο δρώμενο και αυτός είναι ο στόχος σας. Όμως
παρόλη τη μη κατευθυντικότητα, που πρέπει να χαρακτηρίζει τις οδηγίες σας, να είστε σοβαροί με αυτό
που κάνετε και να απαιτείτε υπευθυνότητα από τα παιδιά σε αυτό που κάνουν.
δ. Μετά τη δραστηριότητα
Μετά τη δραστηριότητα, συζητήστε κάθε φορά για το τι έγινε τελικά και το πώς ένιωσαν τα παιδιά,
παίρνοντας τη γνώμη όλων!
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Η επιστροφή στον συνήθη «ρόλο του δασκάλου» μετά το κάθε δρώμενο θα σας δώσει την ευκαιρία για
περαιτέρω διερεύνηση των προκλήσεων του παραμυθιού στη συνήθη συνθήκη της τάξης σας. Μπορείτε
να επαναλαμβάνετε μια δραστηριότητα αν αυτό τους ευχαριστεί, προτείνοντας μια ανώτερη βαθμίδα
ενεργοποίησης στα ζητήματα που επιλέγετε. Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε να «ξεφύγετε» από το
παραμύθι και να επικεντρωθείτε στην πρόκληση: «Τι θα κάναμε εμείς, εδώ και τώρα αν αντιμετωπίζαμε
κάτι ανάλογο»;
ε.

Τα υλικά για τη δραματοποίηση είναι
Το κείμενο του παραμυθιού και οι οδηγίες για τις δραστηριότητες.
Κατάλληλα κομμάτια μουσικής για την αφήγηση και τις δραστηριότητες, ένα δυνατό 			
ηχοσύστημα και ίσως έναν βοηθό, χειριστή του.
Οθόνη, προβολέας της εικονογράφησης του παραμυθιού.
Ένα πιατίνι ή ένα τύμπανο, σαν σήμα για την εκκίνηση και το τέλος των δραστηριοτήτων.
Χαρτάκια και μολύβια για να γράψουν τις «αξίες» τους.
Φωτοτυπίες με «αρνητικές σκέψεις του καναπέ» που μπορούν να διαβαστούν από τα παιδιά.
Αρκετά χαρτοκιβώτια που θα γίνουν το «φράγμα» του ποταμού και που μπορούν να γράφουν 		
επάνω κάτι αποτρεπτικό σε αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα!
Ένα ποτήρι νερό και καλαμάκια.
Υλικά διαδήλωσης, πανό, πλακάτ, ντουντούκα, μπιτόνια κλπ.
Δύο τηλέφωνα για τις «διαμαρτυρίες» των πολιτών προς την «Υπηρεσία Ύδρευσης».
Εικόνες στην οθόνη που θα συνοδεύουν τις «απαισιόδοξες ειδήσεις» της τηλεόρασης για το νερό.
Σκηνικά αντικείμενα και ότι άλλο σκεφτείτε!

στ. Αξιολόγηση
Χρησιμοποιήστε για αξιολόγηση τα γραπτά απολογιστικά κείμενα των παιδιών μετά το εργαστήριο που
αξίζει να αναλυθούν, ερευνητικές εργασίες για τα θέματα που προκύπτουν, επιστολές σε αρμόδιους,
ηχογραφημένα πρακτικά συζήτησης, ζωγραφιές, συνθήματα, κλπ. Παρουσιάστε σε κοινό τα αποτελέσματα
του εργαστηρίου. Μπορείτε κάλλιστα να αποφασίσετε μια δράση, μια παράσταση ή ένα σχέδιο εργασίας
για το ζήτημα!
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4. Οι 33 Δραστηριότητες ….και οι ερωτήσεις τους.
**= συζήτηση με δραστηριότητα
*= κουβέντα με τα παιδιά
Α ΜΕΡΟΣ: Μια φορά και έναν καιρό…
Α1. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΣ!**
Α1.Εσάς τι παιχνίδια σας αρέσει να παίζετε με το νερό; Θέλετε να τα παίξουμε;
Α2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ…. ΓΙΑΤΙ*
Α2. Εσείς τι λέτε; Γιατί το νερό είναι ζωή;
Α3. ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ**
Α3.Εμείς μπορούμε να κινηθούμε σαν το νερό; Θέλετε να το δοκιμάσουμε;
Α4. ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ-ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΙ ΝΕΑ;**
Α4. Εσείς ακούτε τους φίλους σας; Τι έχουν να σας πουν άραγε;
Α5. Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ**
Α5. Θέλετε να χορέψουμε στη βροχή;
Α6. ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ**
Α6. Θέλετε να γίνουμε σπόροι που φυτρώνουν;
Α7. ΤΙ ΣΑΣ ΑΡEΣΕΙ ΝΑ ΚAΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΣΑΣ**
Α7. Εμάς τι μας αρέσει να κάνουμε χωρίς βιασύνη, με την ησυχία μας;
Α8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ!*
Α8. Εσείς τι πιστεύετε; Πώς πρέπει να μιλάμε όταν είμαστε όλοι μαζί;
Α9. ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ**
Α9. Τι είναι για μας το πιο σημαντικό; Τι έχει αξία στη ζωή μας; Θέλετε να το γράψουμε σε ένα χαρτάκι;
Β ΜΕΡΟΣ: Εκεί και τότε στη μεγάλη πόλη
Β1. ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**
Β1. Εσείς πώς ετοιμάζεστε για το σχολείο όταν ξυπνάτε το πρωί; Θέλετε να το παίξουμε;
Β2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ *
Β2. Εσείς παιδιά κυκλοφορείτε έξω μόνα σας; Γιατί;
Β3. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ**
Β3.Τι γίνεται σε μια πόλη; Θέλετε να γίνουμε άνθρωποι της πόλης;
Β4. ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ*
Β4. Τι είναι η λειψυδρία; Πού οφείλεται; Εσείς τι λέτε;
Β5. ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ**
Β5. Τι όνειρα να έβλεπαν άραγε;
Β6. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ**
Β6. Τι μπορεί να άκουγε ο υπάλληλος; Γιατί απαντούσε έτσι; Θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο στην ΕΥΑΝ;
Β7. ΔΙΨΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΙΝΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ**
Β7. Πώς να ένιωθαν άραγε οι άνθρωποι; Είναι αρκετό το νερό ενός ποτηριού για όλους μας; Το
δοκιμάζουμε;
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Β8. ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ - ΠΑΝΙΚΟΣ!**
Β8. Θέλετε να κάνουμε πως μαλώνουμε για λίγο νερό; Πώς νιώσατε;
Β9. ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**
Β9. Πώς είναι να φωνάζουμε όλοι μαζί; Θέλετε να το δοκιμάσουμε;
Β10. ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ;*
Β10. Τι είναι αυτό που μας κάνει καμιά φορά να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας;
Β11. ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ*
Β11. Εσείς τι νιώθετε όταν ακούτε τέτοια πράγματα;
Β12. ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ*
Β12. Ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι;
Β13. ΜΑΝΤΕΨΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ*
Β13. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει μετά;
Γ ΜΕΡΟΣ: Εδώ και τώρα δράση για την αειφορία!
Γ1. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ**
Γ1.Τι συνθήματα έλεγαν; Θέλετε να γίνουμε διαδηλωτές;
Γ2. ΣΥΖΗΤΟΥΝ - ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ*
Γ2. Θέλετε παιδιά να εξετάσουμε το ζήτημα συστημικά, δηλαδή από όλες του τις πλευρές; Πόσο νερό
ξοδεύει ο καθένας και γιατί; Λέτε εσείς και εγώ θα γράφω!
Γ3. ΤΙ ΛΕΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ;*
Γ3. Μπορούν οι πολίτες της Νεροχώρας να βρουν τη λύση μόνοι τους ή χρειάζονται κάποιον να τους
λέει τι θα κάνουν;
Γ4. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟ: ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ;**
Γ4. Εσείς τι λέτε; Είναι δημόσιο ή ιδιωτικό αγαθό το νερό και γιατί; Ας ψηφίσουμε!
Γ5.ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ;*
Γ5. Τι λάθος κάνουν οι διαδηλωτές; Τι λάθος κάνει ο Σταθερός; Πώς έπρεπε να γίνουν τα πράγματα;
Γ6. ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ. ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΟ!**
Γ6.Θέλετε να κτίσουμε το φράγμα; Τι νιώθετε όταν το κοιτάτε; Μπορούμε να το γκρεμίσουμε;
Γ7. ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ**
Γ7. Τι είναι για μας το πιο σημαντικό; Θέλετε να διαβάσουμε αυτά που γράψαμε στα χαρτάκια;
Γ8. ΜΙΑ «ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ**
Γ8. Θέλετε να βγούμε μια φωτογραφία;
Γ9. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΠΕΡΙΦΟΡΑΣ*
Γ9. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να έχουμε νερό για πάντα;
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Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες κομβικές δραστηριότητες του προγράμματος και το σκεπτικό τους:
Α2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ…. ΓΙΑΤΙ*
Α2. Εσείς τι λέτε; Γιατί το νερό είναι ζωή;
Οι μαθητές σαν έμπειροι φιλόσοφοι της ζωής, καλούνται να πουν: «Το νερό είναι σαν τη ζωή γιατί….».
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ακουστούν με αποδοχή και ενεργητική ακρόαση οι απόψεις των
παιδιών για το τι σημαίνει νερό, χωρίς κριτική και διορθώσεις. Έτσι πιστεύουμε θα αναδειχτεί ότι ο
τρόπος που σκεφτόμαστε για τα πράγματα πηγάζει μέσα από τα βιώματα μας και πώς μπορούμε να
εμπλουτίσουμε τις απόψεις μας με την σκέψη των άλλων πάνω σε ένα ζήτημα.
Α4. ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ-ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΙ ΝΕΑ;**
Εσείς πώς ακούτε τους φίλους σας; Τι νέα έχουν να σας πουν άραγε;
Προτείνεται σαν μια άσκηση ενεργητικής ακρόασης στα δεδομένα χρονικά πλαίσια, γνωρίζοντας εκ
των προτέρων ότι μια επιτυχημένη ενεργητική ακρόαση είναι το ζητούμενο αυτογνωσίας και μεγάλου
χρόνου εκπαίδευσης πάνω σε τέτοια ζητήματα. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο για τα παιδιά
να πάρουν μια γεύση ενσυναίσθησης του άλλου, διαδικασία κομβική για την ουσιαστική επικοινωνία των
ανθρώπων που είναι και το τελικό ζητούμενο για τον καθένα μας. Ο ακροατής «πρέπει να είναι εκεί για
τον άλλον», όσο γίνεται, με την «υποχρέωση» να ανακοινώσει στο τέλος στον ομιλούντα το τι νομίζει ότι
άκουσε και το πως ένιωθε ο ομιλών! Ο τελευταίος έχει την «υποχρέωση» να διορθώσει τον ακροατή αν
νομίζει ότι κάτι δε συμβαδίζει με τα λεγόμενά του.
Α7. ΤΙ ΣΑΣ ΑΡEΣΕΙ ΝΑ ΚAΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΣΥΧIΑ ΣΑΣ**
Α7. Εμάς τι μας αρέσει να κάνουμε χωρίς βιασύνη, με την ησυχία μας;
Παρακινούμε τα παιδιά να ανακαλέσουν τις μνήμες και τα βιώματα τους από τη ζωή σε ένα χωριό
ή από την αίσθηση της ύπαρξης άπλετου ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι και περισυλλογή και να τις
χρησιμοποιήσουν στη δράση τους. Προτείνεται η καταγραφή σε ένα φύλλο χαρτί των αναγκών και
επιθυμιών του καθενός και η επιλογή κάποιων για να ακουστούν από κάποιο επιλεγμένο πρόσωπο που
θα τις ακούσει με προσοχή. Δε θα πρέπει να παραβιάζονται τα όρια των συμμετεχόντων. Αν κάποιο μέλος
της ομάδας δε θέλει να μιλήσει επώνυμα για τις επιθυμίες του, ίσως θα ήταν καλό να βάλει το χαρτάκι
του σε ένα κουτί για να διαβαστούν ανώνυμα στο κοινό από κάποιο τυχαίο μέλος και να συζητηθούν.
Α8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ!*
Α8. Εσείς τι πιστεύετε; Πώς πρέπει να μιλάμε όταν είμαστε όλοι μαζί;
Μπορείτε κάλλιστα να προχωρήσετε σε καταγραφή των κανόνων που πρέπει να διέπουν ένα ουσιαστικό
δημοκρατικό διάλογο. Διαβάστε το 4β (ωραίες συζητήσεις, φώναζαν, κανείς δεν άκουγε) και ζητήστε τη
γνώμη των παιδιών για το «πώς πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας όταν πρέπει να αποφασίσουμε για κάτι».
Μην προτρέχετε να πείτε τη δική σας άποψη.
Αν πιστεύετε ότι πρέπει να σημειωθεί κάτι που πιθανόν δεν έχουν αναφέρει τα παιδιά απλώς κάντε μια
σχετική ερώτηση και επιβραβεύστε αν ο στόχος σας επιτευχθεί.
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Α9. ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ**
Α9. Τι είναι για μας το πιο σημαντικό; Τι έχει αξία στη ζωή μας; Θέλετε να το γράψουμε σε ένα χαρτάκι;
Όσο ακόμα οι κάτοικοι της Νεροχώρας ζουν στη μικρή τους κοινωνία καταγράφουν τις αξίες τους και τι
είναι πολυτιμότερο για αυτούς, για να μην ξεχαστούν στην πορεία της μετέπειτα αστικής ζωής τους. Θα
κληθούν αργότερα να ανατρέξουν σε αυτές την ώρα της κρίσιμης απόφασης για δράση. Η παραδοχή
ότι πίσω από τις αποφάσεις μας για τα κοινά βρίσκονται οι προσωπικές αξίες και οι επιθυμίες μας, είναι
το ζητούμενο από τη συμμετοχή στη δραστηριότητα αυτή. Μην προσπαθείτε να «διδάξετε» κάποιες
αξίες που έχετε στον νου σας. Απλά ρωτήστε γιατί είναι σημαντικά αυτά που θα αναφέρουν τα παιδιά,
ακούστε και αφεθείτε να συγκινηθείτε από ό,τι αγγίζει και σας προσωπικά.
Β9. ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**
Β9. Πώς είναι να φωνάζουμε όλοι μαζί; Θέλετε να το δοκιμάσουμε;
Προτείνεται κάτι που είναι οικείο σε όλους από τα πάνελ της τηλεόρασης:
Μαλώματα και αλληλοκατηγορίες, σε μια οχλαγωγία όπου όλοι μιλούν ταυτόχρονα και κανένας δεν
ακούει κανένα αλλά προετοιμάζει την απάντησή του για τη δημιουργία εντυπώσεων. Κανείς δεν απαντά
επί του προκειμένου χρησιμοποιώντας ξύλινη γλώσσα και στο τέλος επιβάλλεται αυτός με την πιο δυνατή
και επίμονη φωνή. Ζητήστε στο τέλος από τα παιδιά να μιλήσουν για τα συναισθήματα που ένιωσαν.
Β11. ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ*
Β11. Εσείς τι νιώθετε όταν ακούτε τέτοια πράγματα;
Τα άσχημα νέα για τη διαχείριση του νερού «ανακοινώνονται» με καταιγιστικό τρόπο μέσα από τα
«δελτία ειδήσεων» της Νεροχώρας και ζητούνται οι αντιδράσεις των παιδιών απέναντι σε αυτό, σε ένα
«σκηνικό καναπέ και τηλεόρασης». Τα παιδιά καλούνται να «μουρμουρίσουν» τις αντιδράσεις τους
μπροστά στην τηλεόραση που τους βομβαρδίζει με απαισιόδοξες ειδήσεις για το μέλλον της διαχείρισης
των υδάτινων πόρων του πλανήτη. Το κάθε παιδί μπορεί να αναφέρει μια «φράση απελπισίας» που του
έρχεται στο νου. Η παραίτηση και η αδιαφορία θα φανεί αργότερα με τελετουργικό τρόπο, σε κάθε μια
πέτρα απογοήτευσης που θα στηθεί, για να δημιουργηθεί το «τείχος» της ανικανότητας για δράση υπέρ
των κοινών αγαθών. Πάνω στις «πέτρες» αυτές θα αναγράφονται παρόμοιες τέτοιες φράσεις. Ρωτήστε
τα παιδιά και ακούστε ενεργητικά το τι ένιωσαν όταν έπαιζαν στο δρώμενο. Μπορείτε εναλλακτικά να
δώσετε φωτοτυπημένες τις σκέψεις των ανθρώπων από το παραμύθι για την απλή ανάγνωση τους και τη
σχετική συζήτηση για ότι ακούστηκε.
Γ2. ΣΥΖΗΤΟΥΝ - ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ*
Θέλετε παιδιά να εξετάσουμε το ζήτημα συστημικά, δηλαδή από όλες του τις πλευρές; Πόσο νερό
ξοδεύει ο καθένας και γιατί; Λέτε εσείς και εγώ θα γράφω!
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χάρτη με το ποιος ξοδεύει το νερό. Ζωγραφήστε μια λίμνη ή δεξαμενή
στο κέντρο ενός μεγάλου χαρτονιού. Ξεκινώντας την «ιδεοθύελλα» ρωτήστε και κάθε φορά που ένα
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παιδί αναφέρει κάτι, σημειώνετε σε ένα χαρτάκι το ποιος ξοδεύει, γιατί και πόσο; Ρωτήστε και τα άλλα
μέλη της ομάδας αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό που ειπώθηκε. Μετά τη συμφωνία τοποθετήστε
το χαρτάκι στον γενικό «χάρτη» με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί αργότερα αν χρειαστεί.
Επιχειρήστε κάποιες ομαδοποιήσεις που μπορούν να προτείνουν τα παιδιά. Συζητήστε για τις σχέσεις
που έχει κάθε καταναλωτής νερού με τους άλλους και τραβήξτε τα σχετικά βελάκια σύνδεσης. Οι μεγάλοι
καταναλωτές μπορεί να αποτυπώνονται στο «σύστημα» με ανάλογο τρόπο. Τελικά πόσο νερό τραβάει η
κάθε ομάδα από την δεξαμενή μας;
Γ4. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟ: ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ;**
Γ4. Εσείς τι λέτε; Είναι δημόσιο ή ιδιωτικό αγαθό το νερό και γιατί; Ας ψηφίσουμε!
Οι μαθητές αντιμέτωποι με το ζήτημα της επικείμενης ιδιωτικοποίησης του νερού καλούνται να
αποφασίσουν τη δράση τους απέναντι στο πρόβλημα. Η νεολαία της πόλης καλεί τους πολίτες για
δράση και τους παρακινεί για δημόσια ψηφοφορία! Τι στάση θα κρατήσουν οι ίδιοι εδώ και τώρα; Τι
θα αποφασίσουν στην ψηφοφορία για την ιδιωτικοποίηση ή όχι της Υπηρεσίας Ύδρευσης που πιθανόν
λειτουργεί προβληματικά; Μπορείτε να εισάγετε με τον τρόπο σας μια συζήτηση για το τι σημαίνουν
δημόσια αγαθά και για την ανάγκη να τα υπερασπιζόμαστε.
Γ6. ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ. ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΟ!**
Γ6. Θέλετε να χτίσουμε το φράγμα; Τι νιώθετε όταν το κοιτάτε; Μπορούμε να το γκρεμίσουμε;
Τα παιδιά χτίζουν σιγά σιγά το τείχος. Διαλέγουν με προσοχή τις «πέτρες»- χαρτόκουτα που θα
τοποθετήσουν. Όταν το χτίσουν, αφήστε λίγο χρόνο να το δουν και να μιλήσουν για αυτό που βλέπουν.
Τι σκέφτονται για τις φράσεις της απελπισίας που αναγράφονται στις πέτρες; Η δράση επαφίεται στην
απόφαση των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά άγνωστο. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους
στη συζήτηση, καθώς και η εθελοντική συμμετοχή όσων νιώθουν την ανάγκη για δράση, οδηγούν με το
σύνθημα σας, στο συμβολικό «γκρέμισμα του τείχους της απραξίας» που έχει χτιστεί και εμποδίζει τη
ροή του νερού προς τους κατοίκους! Μπορείτε να επικεντρωθείτε στο ποια πέτρα (ποια φράση από όσα
αναγράφονται) θέλει το κάθε παιδί να γκρεμίσει και να εξηγήσει ίσως το γιατί.
Γ7. ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ**
Γ7. Τι είναι για μας το πιο σημαντικό; Θέλετε να διαβάσουμε αυτά που γράψαμε στα χαρτάκια;
Οι κάτοικοι θυμούνται τις αξίες που είχαν πριν έρθουν στη μεγάλη πόλη. Παρακινούνται να τις βγάλουν
από την τσέπη τους και να τις διαβάσουν! Μπορείτε να ρωτήσετε αν τα πολυτιμότερα πράγματα για μας
μπορούν να υπάρξουν χωρίς νερό! Τι πρέπει να γίνει τώρα που θυμήθηκαν τις αξίες τους, πώς θα λύσουν
το πρόβλημα τους;
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Γ8. ΜΙΑ «ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ**
Γ8. Θέλετε να βγούμε μια φωτογραφία;
Η αφήγηση εστιάζει στις ξεχασμένες αξίες των πολιτών της Νεροχώρας και εξηγεί τα κίνητρα του
Σταθερού και της Αλλαγής που έχτισαν το τείχος από φόβο και θυμό προς τους ανθρώπους. Η λύση της
ιστορίας έρχεται από τα παιδιά που κατανοούν, συμπάσχουν και συμφιλιώνονται τελικά με τον γίγαντα
και τη νεράιδα της λίμνης. Στην ουσία η αδιαφορία των ανθρώπων για τα κοινά και τα μουρμουρητά
του βολέματος της απελπισίας και της αποξένωσης μπροστά στην τηλεόραση «έχτισαν» αυτό το τείχος.
Τα παιδιά αβίαστα προτείνουν την επαφή, την επικοινωνία και τη φιλία σαν ένα ιδανικό τέλος, όπου
όλοι βγαίνουν μια φωτογραφία γεμάτη από νόημα, για να θυμούνται το τι έγινε και να μην το ξεχάσουν
ποτέ! Ζητήστε αν θέλετε από τα παιδιά να εξηγήσουν το γιατί πήραν την «πόζα» αυτή στη φωτογραφία,
αφού ίσως την προβάλετε σε μια μεγάλη οθόνη. Επικεντρωθείτε στα συναισθήματα τους και στο πώς
νιώθουν τώρα που “μαλάκωσε η καρδιά τους”! Είναι χρήσιμο αυτό το συναίσθημα στο πώς θα παίρνουν
τις αποφάσεις για την αειφορία του τόπου τους;
Γ9. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΠΕΡΙΦΟΡΑΣ*
Γ9. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να έχουμε νερό για πάντα;
Αν τα παιδιά σας μπορούν να γράφουν, ζητήστε τους αν θέλετε να γράψουν τις σκέψεις τους για το
τι σκέφτονται να κάνουν προσωπικά για το θέμα της εξοικονόμησης του νερού. Επίσης, μπορείτε να
ζητήσετε την άποψη τους για το πώς πρέπει οι άνθρωποι να συζητούν και να αποφασίζουν για τα κοινά!
Τα μικρότερα παιδιά μπορούν απλά να μιλήσουν για αυτό ή να ζωγραφίσουν μια ταμπέλα έχοντας υπόψη
τους σήματα, όπως «απαγορεύεται» ή «επιτρέπεται» και απλές προτάσεις - προτροπές που θα θελήσουν
να «αντιγράψουν» από σας. Μπορείτε επίσης κάλλιστα να δημιουργήσετε μικρά δρώμενα σπατάλης του
νερού όπου τα παιδιά θα επεμβαίνουν για να την αποτρέψουν. Η δραματοποιημένη αυτή παρέμβαση,
σαν εμπειρία, ίσως να τους είναι χρήσιμη και στην πραγματική ζωή!
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1. Ιδιότητες του νερού
1α. τα ατέλειωτα ταξίδια του, μεταμορφώνεται, κυλάει: Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική
κατάσταση, από τη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσας
και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της θέρμανσης και των ανέμων στην
επιφάνεια της γης, τα νερά της εξατμίζονται και μαζεύονται ως υδρατμοί δημιουργώντας τα σύννεφα. Οι
υδρατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και στη συνέχεια πέφτουν ως βροχή ή άλλες μορφές υετού,
εμπλουτίζοντας έτσι τις αποθήκες νερού της γης, είτε αυτές είναι επιφανειακές, όπως οι θάλασσες και οι
λίμνες, είτε είναι υπόγειες (υπόγειοι υδροφορείς). Η συνεχής αυτή κίνηση και αλλαγή μορφής του νερού
της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα είναι γνωστή ως κύκλος του νερού.
1β. το νερό είναι ζωή, ακόμα και μέσα μας, ξεϊδρώσουν, να μην πίνουμε τόσο νερό, να μην πλενόμαστε:
Το νερό είναι το αμνιακό υγρό από το οποίο γεννήθηκε το είδος μας, το κυκλοφορικό σύστημα του πλανήτη.
Συνιστά τα 2/3 του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και της επιφάνειας του πλανήτη. Θεμελιώνουμε
τους πολιτισμούς μας σε ακτές και σε όχθες ποταμών. Το νερό θεωρείται το πλέον σημαντικό και
αναντικατάστατο συστατικό για τον άνθρωπο. Είναι το βασικό συστατικό στις χημικές αντιδράσεις του
σώματος και αποτελεί περίπου το 70% του σωματικού βάρους. Κάθε λειτουργία στο ανθρώπινο σώμα
εξαρτάται από το νερό. Για παράδειγμα, το νερό καθαρίζει τα ζωτικά όργανα από τις τοξίνες, μεταφέρει τις
θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα και παρέχει ένα υγρό περιβάλλον σε διάφορους ιστούς. Η έλλειψη νερού
μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, κατάσταση κατά την οποία οι βασικές λειτουργίες του οργανισμού
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, γιατί το σώμα δεν έχει αρκετό νερό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του
ΟΗΕ για το Περιβάλλον, οι πραγματικές ανάγκες ενός ανθρώπου με υψηλή ποιότητα ζωής απαιτούν 50
λίτρα νερό την ημέρα, από το οποίο ελάχιστη ποσότητα πρέπει να έχει την ποιότητα του ποσίμου νερού.
Αν όλοι οι άνθρωποι καταναλώνουν 145 - 550 λίτρα νερό τη μέρα (όπως συμβαίνει στις αναπτυγμένες
χώρες της Δύσης), δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μακροχρόνια (εμείς και τα οικοσυστήματα) τις
ανάγκες μας σε νερό, με δεδομένο μάλιστα ότι μας «αντιστοιχεί» μια επιπλέον κατανάλωση νερού από
τα τρόφιμα, την ενέργεια, τα βιομηχανικά και άλλα προϊόντα που καταναλώνουμε.
1γ. διαλύει, έπλεαν: Το νερό είναι ο καλύτερος διαλύτης. Αυτή η ιδιότητα, συνετέλεσε στη διαμόρφωση
της γήινης επιφάνειας και στον ασταμάτητο σχηματισμό κι επέκταση του κατάλληλου για την ανάπτυξη
των φυτών εδάφους. Επίσης, χάρη στη διαλυτική ικανότητα του νερού, γίνεται η αφομοίωση των τροφών
απ’ όλους τους οργανισμούς. Στο νερό μπορεί να διαλυθεί ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών, όπως για
παράδειγμα άλατα, αέρια, σάκχαρα και άλλα, πράγμα αδύνατο για άλλα συνηθισμένα υγρά. Το νερό
είναι σχετικά χημικά αδρανές, δηλαδή δεν αντιδρά με τις ουσίες που διαλύει.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις προβληματισμού στα παιδιά ώστε, να ρωτούν, να
παρατηρούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να καταγράφουν, να διατυπώνουν υποθέσεις και να
πειραματίζονται για να τις επαληθεύσουν.
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Σαν αφορμή μπορείτε να φέρετε στην τάξη διάφορα αντικείμενα (πράγματα που επιπλέουν ή διαλύονται
στο νερό) που διεγείρουν την περιέργεια και προκαλούν ερωτήσεις. Οργανώστε τις ερωτήσεις και το
πώς θα απαντηθούν. Σχεδιάστε μαζί τους το πείραμα. Χρησιμοποιήστε διάφορα μέσα καταγραφής
του πειράματος όπως π.χ. πίνακες διπλής εισόδου ή φωτογραφικές μηχανές για να διευκολύνετε τον
αναστοχασμό και τις μεταγνωστικές δεξιότητες. Μην προετοιμάζετε μόνοι σας τα πειράματα, μη δίνετε
έτοιμες απαντήσεις αλλά κάντε ερωτήσεις που διευκολύνουν το διάλογο με τα παιδιά και ενθαρρύνουν
τη σκέψη:
Τι μπορούμε να κάνουμε για να…; Τι έκανες πρώτα; Πώς ξεκίνησες να φτιάχνεις…; Τι έκανες μετά;
Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα; Τι συνέβη όταν έβαλες…;
Αν το μοιραστείς αυτό που έκανες με έναν φίλο τι θα του έλεγες για…; Τι θα του έλεγες να κάνει πρώτα..;
Πώς κατάλαβες ότι…; Τι θα άλλαζε αν …; Γιατί το έκανες έτσι; Τι σκεφτόσουν όταν…; Πώς μπορείς να
ελέγξεις αν αυτό που λες είναι σωστό; Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν…; Τι παρατηρείς τώρα;
1δ. το ίδιο εδώ και χρόνια: Η συνολική ποσότητα του νερού στη γη δεν έχει μεταβληθεί. Το νερό που
έπιναν οι δεινόσαυροι είναι το ίδιο με αυτό που πέφτει σήμερα με τη βροχή ή το χιόνι. Το νερό είναι
ανανεώσιμος, αλλά όχι ανεξάντλητος φυσικός πόρος. Η φαινομενική αφθονία του νερού έχει σαν
αποτέλεσμα την αντιμετώπισή του ως δεδομένου αγαθού που παρέχεται και αντικαθίσταται από τη
φύση δωρεάν, με συνέπεια την αλόγιστη χρήση του και ρύπανσή του. Οι ωκεανοί περιέχουν το 97% της
συνολικής ποσότητας νερού στη γη και το γλυκό νερό είναι μόνο το 3%. Σχεδόν το 70% του γλυκού νερού
είναι δεσμευμένο στους πάγους των πόλων. Ένα μεγάλο μέρος του γλυκού νερού που απομένει είναι
αποθηκευμένο στο έδαφος και είναι απρόσιτο (υπόγειο νερό). Μόνο το 0,003% του επίγειου γλυκού
νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό βρίσκεται κυρίως σε υδροφορείς, τους οποίους κάποιες φορές
αντλούμε με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που απαιτείται για να ξαναγεμίσουν. Δε γνωρίζουμε όμως αν
το νερό θα είναι αρκετό για τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη, καθώς το γλυκό νερό είναι
άνισα κατανεμημένο στη γη. Εννέα χώρες δέχονται το 60% των βροχών. Σε 80 χώρες υπάρχει έλλειψη,
ενώ κάποιες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω έλλειψης νερού. Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι
μήπως έχουμε έλλειψη νερού ή μήπως μας πνίξει.
1ε. νερό από τη θάλασσα: Σύμφωνα με μελέτες το 97,3% περίπου των παγκόσμιων αποθεμάτων
νερού βρίσκεται στη θάλασσα αναμεμιγμένο σε μεγάλες αναλογίες με διάφορα διαλυμένα άλατα σε
τέτοια μορφή που η χρήση του, είτε ως πόσιμο, είτε ακόμα και για βιομηχανικές διεργασίες, καθίσταται
αδύνατη. Το θαλάσσιο νερό περιέχει κατά μέσο όρο 3,5% χλωριούχο νάτριο και σε μικρότερα ποσοστά
άλλες διαλυμένες ουσίες. Ανάκτηση πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό, υφάλμυρα ποτάμια και λίμνες
γίνεται μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται αφαλάτωση. Εφαρμόζεται κυρίως σε περιοχές με ξηρό κλίμα,
φτωχές σε πόσιμο νερό και με πρόσβαση σε θαλασσινό νερό. Οι τεχνικές αφαλάτωσης προϋποθέτουν
υψηλή κατανάλωση ενέργειας και τα παραπροϊόντα της διαδικασίας είναι διαβρωτικά και περιέχουν
τοξικά χημικά. Ωστόσο, προηγμένες μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού μπορεί στο μέλλον να
δώσουν διέξοδο σε περιοχές με έντονα προβλήματα λειψυδρίας.
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1στ. οι σπόροι: Οι σπόροι των περισσότερων φυτών κατά την ωρίμανσή τους αφυδατώνονται. Για να
ξεκινήσει η φύτρωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σπόρος να επανυδατωθεί. Φύτρωση σπόρου είναι
η διαδικασία ανάπτυξης του εμβρύου, που αντλεί θρεπτικά συστατικά από τους αποταμιευτικούς ιστούς
και η οποία ξεκινά με την πρόσληψη νερού από τον σπόρο και ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του
ριζιδίου. Χωρίς την παρουσία υγρασίας (νερού) είναι αδύνατη η φύτρωση των σπόρων.
1ζ. νερό από την αποχέτευση: Κατά τη διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού το τελικό προϊόν συχνά
χύνεται στους υδάτινους αποδέκτες και από εκεί στη θάλασσα. Η αναζήτηση εναλλακτικών χρήσεων
αυτού του νερού ως υποκατάστατου του καθαρού νερού, φαίνεται ως ένας αρκετά αποτελεσματικός
τρόπος εξοικονόμησής του και στην πράξη ένας νέος πόρος παροχής νερού προς χρήση. Χρήσεις του
νερού που προέρχεται από βιολογική επεξεργασία είναι η άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, δημοσίων
πάρκων, γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. Η χρήση των επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων θεωρείται από τις πιο ενδεδειγμένες, γιατί αποφεύγεται η υποβάθμιση των υγρών αποδεκτών
τους, επιτυγχάνεται η τροφοδοσία του εδάφους με θρεπτικά συστατικά και μειώνονται οι απαιτήσεις για
χημικά λιπάσματα. Επίσης, αποτελούν έναν επιπλέον υδάτινο πόρο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην
εποχή μας. Βέβαια η χρήση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων επιβάλλεται να γίνεται μετά από
έλεγχο, υπό συνεχή παρακολούθηση και με την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας. Μια άλλη μορφή
επανάχρησης οικιακού νερού είναι το γκρίζο νερό. «Γκρίζο» λέγεται το νερό που ανακυκλώνεται ύστερα
από οικιακή χρήση σε νεροχύτες, μπάνια και ντουζ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κήπο, εφ’ όσον έχει
γίνει χρήση «βιολογικών» καθαριστικών χωρίς χημικά απορρυπαντικά, σαπούνια και λευκαντικά.

2. Διαχείριση νερού
2α. αυλάκια, δεξαμενές, μπιτόνια, χάνεται από τους σωλήνες, βρύση ανοιχτή: Τουλάχιστον το 60-70%
του νερού που αντλείται στην Ελλάδα από πηγές, λίμνες και ποτάμια για να καλύψει τις ανάγκες μας
χάνεται... κάπου στη διαδρομή, χωρίς να φθάσει ποτέ στο στόχο του! Η μεγαλύτερη σπατάλη νερού
γίνεται στη γεωργία, λόγω έλλειψης κλειστών δικτύων και των μη σωστών γεωργικών πρακτικών.
Ωστόσο, οι απώλειες νερού στις πόλεις δεν είναι αμελητέες, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς
ξεπερνούν το 30-40%. Μελέτη της Ε.Ε. το 2007 υπολογίζει ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης νερού στα
αστικά κέντρα της Ευρώπης είναι περίπου 40% και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με: α) Μείωση διαρροών
εμφανών (θραύση αγωγού) ή αφανών (από τους υπόγειους αγωγούς προς το έδαφος). β) Μείωση της
κατανάλωσης, όπως προγράμματα τροποποίησης υδραυλικών συσκευών, επαναχρησιμοποίηση νερού
από πλύσιμο και πλυντήρια στις τουαλέτες ή για πότισμα κήπων. γ) Τιμολόγηση, η οποία θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις 3 διαστάσεις του νερού την κοινωνική, την οικονομική και την περιβαλλοντική και να
κοστολογείται ανάλογα με τη χρήση του. δ) Ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των πολιτών, όπως
π.χ. αναλυτικοί και κατανοητοί λογαριασμοί κατανάλωσης και τιμολόγησης νερού, σχολικά προγράμματα,
διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες. ε) Συλλογή βρόχινου νερού για
οικιακές χρήσεις που μπορεί να φτάσει το 50% της οικιακής χρήσης (μπάνιο, πότισμα, πλύσιμο ρούχων,
καθαριότητα). Για να το πετύχουμε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε υδρορροές σε υπάρχοντα κτίσματα
(σπίτι, γκαράζ κλπ) για να συγκεντρώσουμε τα βρόχινα νερά από τις στέγες ή να συγκεντρώσουμε νερά
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από αδιάβροχες επιφάνειες όπως μονοπάτια και βεράντες. Τα νερά αυτά μπορούν να οδηγηθούν σε μια
στέρνα ή δεξαμενή, για να χρησιμοποιηθούν εκεί που είναι πιο αναγκαία.
2β. Ανομβρία ή κοινώς αναβροχιά, ονομάζεται γενικά μια μεγάλη σχετικά χρονική περίοδος όπου
παρατηρείται πλήρης έλλειψη βροχοπτώσεων, ή αν συμβαίνουν κάποιες, είναι κατά πολύ λιγότερες
από τις προβλεπόμενες στατιστικά στην ίδια περίοδο. Η ανομβρία είναι φαινόμενο αποκλειστικά
κλιματολογικό. Παρατεταμένη ανομβρία προκαλεί ξηρασία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
ελλείμματα τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά. Η ξηρασία, είναι ένα φυσικό φαινόμενο
που σε κάποιες περιοχές, όπως η Μεσόγειος, επαναλαμβάνεται τακτικά και άρα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στα σενάρια διαχείρισης.
2γ. Λειψυδρία είναι η χρόνια κατάσταση έλλειψης νερού, όταν δηλαδή το νερό δεν είναι επαρκές για
την κάλυψη των αναγκών μας, λόγω κακής διαχείρισης και ζήτησης, πέρα από τις φυσικές δυνατότητες
της περιοχής. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί και σε περιοχές με πλούσιους υδάτινους
πόρους. Η λειψυδρία είναι ένα λειτουργικό ανθρωπογενές πρόβλημα και άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Όταν αναφερόμαστε στο πρόβλημα του Θεσσαλικού κάμπου μιλάμε για λειψυδρία και όχι ξηρασία, η
οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων υδάτων της συγκεκριμένης
λεκάνης απορροής.
2δ. νερό από τη διπλανή Χώρα, να στρέψουμε τα ποτάμια: O όρος εκτροπή όσον αφορά στα ποτάμια
είναι η τεχνητή μεταβολή της ροής νερού ή της κοίτης ενός υδατορέματος και η μεταφορά νερού σε άλλη
περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τη Κοινοτική Οδηγία 2000/60 για το νερό, που ορίζει ότι η ολοκληρωμένη
διαχείρισή του νερού γίνεται στα όρια της λεκάνης απορροής, πολλές αντιδράσεις έχουν προκύψει
για το έργο της εκτροπής του Αχελώου. Σύμφωνα με πολλές μελέτες περιβαλλοντικών οργανώσεων
προκύπτει ότι η εκτροπή ποταμών και η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού από περισσότερο σε
λιγότερο ευνοημένα ποτάμια δεν αποτελεί λύση για το παγκόσμιο πρόβλημα της λειψυδρίας, αντιθέτως
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται πως λύνει. Οι μεταφορές νερού και οι
εκτροπές ποταμών είναι σχέδια ιδιαίτερα υψηλού κόστους που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον,
διακόπτουν τη ροή ανάμεσα στα ποτάμια και διακινδυνεύουν τη δυνατότητα των ποταμών να παρέχουν
τροφή και νερό. Μαζί με τα φράγματα και άλλες «βαριές» κατασκευαστικές παρεμβάσεις, τα σχέδια
εκτροπής αποτελούνται από πολύπλοκα συστήματα και χιλιόμετρα από διώρυγες, σήραγγες και
εκσκαφές. Σήμερα, περίπου το 40% των μεγάλων (>1.000 χλμ) ποταμών του πλανήτη κυλούν ελεύθερα
(χωρίς δηλαδή ανθρώπινες παρεμβάσεις). Η διεθνής επιστημονική κοινότητα τονίζει συνεχώς την ανάγκη
για ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κατεπείγουσα προστασία
των φυσικών διαδρομών του νερού. Οι λύσεις για την κρίση του νερού πρέπει να βασίζονται στη σωστή
αξιολόγηση και διαχείριση της τοπικής ζήτησης σε νερό και παράλληλα στη διατήρηση των φυσικών
οικοσυστημάτων (υγροτόπων, δασών κλπ).
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2ε. πρόβλημα της υπεράντλησης: Τα υπόγεια νερά αναπληρώνονται φυσικά μέσω της διήθησης του
νερού της βροχής και του χιονιού. Όταν όμως αντλούνται με εντατικούς ρυθμούς μπορεί να εξαντληθούν.
Τα υπόγεια νερά δέχονται ιδιαίτερη πίεση σε περιοχές με ξηρά καλοκαίρια, όπως η Μεσόγειος. Η
υπεράντληση των υπογείων νερών έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης του υπόγειου νερού, τη
μείωση ή και την εξάντληση των αποθεμάτων, την αύξηση του κόστους άντλησης και πολλές φορές την
υποβάθμιση της ποιότητας του υπόγειου νερού. Επίσης, η υπεράντληση των παράκτιων υδροφορέων
συχνά οδηγεί στη διείσδυση θαλασσινού νερού σε αυτούς και στην υφαλμύρινσή τους. Τα αποθέματα σε
πολλούς από αυτούς τους υδροφορείς έχουν συγκεντρωθεί εκεί με αργούς ρυθμούς, μέσα σε δεκαετίες ή
και εκατονταετίες. Γι’ αυτό και η αναπλήρωσή τους πολλές φορές είναι πολύ αργή ή ακόμα και πρακτικά
αδύνατη.
2στ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αγρότες που ξοδεύουν: Στην Ελλάδα, το 85% του νερού χρησιμοποιείται
σε γεωργικές δραστηριότητες (άρδευση και κτηνοτροφία). Η εξοικονόμηση νερού στη γεωργία είναι
καθοριστικός παράγοντας στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων στη χώρα μας. Στην Ελλάδα λόγω
κλιματικών συνθηκών οι περισσότερες καλλιέργειες έχουν σημαντικά μεγάλες ανάγκες σε νερό. Από το
85% που καταναλώνεται για τις ανάγκες της γεωργίας, το 60-80% –ανάλογα με την περιοχή– χάνεται. Το
νερό αυτό είτε εξατμίζεται, είτε χάνεται λόγω κακών πρακτικών (λ.χ. πότισμα το μεσημέρι ή με άνεμο κλπ)
ή κακού τρόπου άρδευσης. Επιπλέον, μέρος του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση επιστρέφει
στον υδροφόρο ορίζοντα και συχνά μεταφέρει ρυπαντές από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων. Καλές πρακτικές χρήσης νερού στη γεωργία μπορούν να είναι: η επιλογή της
καταλληλότερης μεθόδου άρδευσης όπως η στάγδην άρδευση που είναι η μέθοδος με τη μικρότερη
σπατάλη νερού (μείωση συνολικής κατανάλωσης ως 80%). Επίσης, περιορισμός απωλειών στο δίκτυο
άρδευσης, χρήση επεξεργασμένων αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αποφυγή
υδροβόρων καλλιεργειών όπως καλαμπόκι και βαμβάκι. Για την καλλιέργεια ενός κιλού βαμβακιού
απαιτούνται 20.000 λίτρα νερό! Αντικατάσταση του 75% των καλλιεργούμενων εκτάσεων βαμβακιού
στην Ελλάδα με σιτάρι θα εξοικονομούσε την ετήσια ποσότητα πόσιμου νερού για όλη τη χώρα.
2ζ. ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, ρυπαίνουν τα ποτάμια, φυτοφάρμακα και λιπάσματα: Ρύπανση
νερού έχουμε όταν η συγκέντρωση ανεπιθύμητων ουσιών στο νερό είναι τόσο μεγάλη που καθιστούν
απαγορευτική τη χρήση του. Οι πηγές ρύπανσης μπορεί να είναι φυσικές (ανόργανα στοιχεία ή ενώσεις
που διαλύονται στο νερό από διάβρωση πετρωμάτων) ή ανθρωπογενείς (αγροτικά, βιομηχανικά, αστικά
λύματα). Η ρύπανση των υδατικών πηγών καθιστά τη χρήση τους από τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά
επικίνδυνη και περιορίζει τις πηγές πόσιμου νερού. Για παράδειγμα τα 3.000 ελληνικά ελαιοτριβεία
παράγουν το 15% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, αλλά και 4.000.000 τόνους τοξικά και στερεά
απόβλητα που συνήθως αποβάλλονται χωρίς επεξεργασία σε κοντινά ποτάμια, ρέματα ή στη θάλασσα.
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2η. ξοδεύουμε ασυλλόγιστα το νερό, γκαζόν, πισίνες: Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη παγκοσμίως μετά
τις ΗΠΑ όσον αφορά στο υδάτινο αποτύπωμά της με 2.390 m3 ανά κάτοικο σε ετήσια βάση, δηλαδή
ποσότητα διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο! Αποτύπωμα νερού ενός ιδιώτη, μιας επιχείρησης ή
ενός έθνους ορίζεται ως ο συνολικός όγκος γλυκού νερού που καταναλώνεται και ρυπαίνεται από το
άτομο, την επιχείρηση ή το έθνος αντίστοιχα, προκειμένου να παραχθούν τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες
που καταναλώνει κατά τη διάρκεια ενός έτους. Στην Ελλάδα το 85% του νερού χρησιμοποιείται για
γεωργικές δραστηριότητες (άρδευση και κτηνοτροφία), το 12% καταναλώνεται για αστική χρήση και
το υπόλοιπο 3% στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας. Μεγάλες ποσότητες του νερού αστικής
χρήσης και μάλιστα πόσιμου καταναλώνονται για την άρδευση του γκαζόν και τη λειτουργία πισινών. Το
γκαζόν ή χλοοτάπητας ευθύνεται για την υψηλότερη κατανάλωση νερού στον κήπο. Έχει υπολογιστεί
ότι για να διατηρηθεί το γκαζόν πράσινο και ζωηρό σε συνθήκες μεσογειακού κλίματος απαιτούνται
περίπου 1.000 λίτρα νερό κατά τετραγωνικό μέτρο κάθε καλοκαίρι. Το γκαζόν μπορεί να αντικατασταθεί
με ένα «χαλί» εδαφοκάλυψης με χαμηλά έρποντα φυτά με πολύ μικρότερες ανάγκες σε νερό. Όσο για τις
πισίνες, όσο νερό καταναλώνει ένας Έλληνας σε 16 μήνες (480 ημέρες) χρειάζεται μια πισίνα διαστάσεων
5Χ10 μ. για να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για να γεμίσει και να λειτουργήσει μια
πισίνα το καλοκαίρι διαστάσεων 5Χ10 μ. και με μέσο βάθος 1,5 μ. χρειάζονται 103.800 λίτρα, ενώ η μέση
κατανάλωση για οικιακή χρήση ανά άτομο κυμαίνεται περίπου στα 220 λίτρα νερό την ημέρα. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών πισίνας, οι ιδιωτικές
πισίνες που υπάρχουν στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 100.000. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τα νησιά
των Κυκλάδων- με πρώτη τη Μύκονο-, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι νεόδμητες περιοχές της Αττικής, ενώ
ακόμα και στην Ήπειρο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση ιδιωτικών πισινών!

3. Συναισθήματα
3α. αληθινό χαμόγελο και άρχιζε η επικοινωνία, τυπικό χαμόγελο: Ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα
πομπός και δέκτης του σήματος που εκπέμπει. Δίνοντας ένα σήμα στον «Άλλον», έρχεται και στη θέση του
δέκτη που το λαμβάνει, περιμένοντας και την ανάλογη αντίδραση από το μέρος του άλλου, όπως ο ίδιος
την αντιλαμβάνεται. Αυτός είναι ο λόγος που χαμογελούμε συνήθως σε κάποιον που συναντάμε, φυσικά
περιμένοντας και από τον «Άλλον» τα ανάλογα. Είναι κατά κάποιον τρόπο μια άτυπη προσπάθεια για
μια καλή ατμόσφαιρα που θέλουμε να επικρατήσει στη σχέση μας. Αν ο «Άλλος» δεν μας χαμογελάσει,
δηλαδή αν δεν δούμε στο πρόσωπο του άλλου την αντίδραση που περιμένουμε, τα πράγματα οδηγούνται
σε παρεξήγηση και διακοπή της επικοινωνίας. Το χαμόγελο μας λοιπόν είναι η αρχή της επικοινωνίας μας.
Είναι τόσο σημαντικό που φτιάχνει και τη διάθεση μας από μόνο του. Θυμηθείτε: Χαμογελάμε επειδή
χαιρόμαστε, αλλά και χαιρόμαστε επειδή χαμογελάμε! Προσοχή: τα μάτια μας είναι εξασκημένα στο να
αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του «Άλλου» ακόμα και την παραμικρή σύσπαση του προσώπου του, που
φανερώνει προσποίηση!
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3β. ν’ ακούσουν με τ’ αυτιά και την ψυχή: Η ενσυναίσθηση είναι το βασικό συστατικό της επικοινωνίας
μας και ζητούμενο στις σχέσεις μας με τους άλλους. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό της αληθινής
φιλίας, αλλά και της αγάπης των ανθρώπων προς τα άλλα πλάσματα του πλανήτη. Σημαίνει απλά να
είμαι εκεί για τον άλλον, να τον ακούω με προσοχή για να κατανοήσω την θέση του χωρίς κριτική και
προβολή των δικών μου σκέψεων. Με απόλυτη αποδοχή σε αυτό που είναι. Βασικό εργαλείο για την
ενσυναίσθηση είναι το ενδιαφέρον για τον «Άλλον» και η ενεργητική ακρόαση του. Το να τον ακούω και
να του το δείχνω, να συνοψίζω και να καθρεφτίζω τα συναισθήματα του με λέξεις και με το σώμα μου,
να ρωτώ αν κατάλαβα καλά. Είναι συνήθως ο τρόπος με τον οποίο συνοδεύουμε τον «Άλλον» να βρει
λύσεις στα προβλήματα του. Είναι επίσης βασική προϋπόθεση κάθε συνεργασίας. Δεν είναι μια έμφυτη
επικοινωνιακή δεξιότητα ούτε στους ενήλικες ούτε στα παιδιά. Πρέπει να καλλιεργείται με την ίδια
μεθοδικότητα όπως και οι ακαδημαϊκές δεξιότητες. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο «Άλλος», αλλά μιλάμε
με «παράλληλους μονολόγους». Είναι θεμιτό λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν για τα
συναισθήματα των ηρώων, να ερμηνεύσουν τις εκφράσεις του προσώπου τους, να προβληματιστούν για
τα συναισθήματα των άλλων και τις επιθυμίες τους.
3γ. όσο φοβόντουσαν τόσο θύμωναν: Ο φόβος και ο θυμός θεωρούνται τα κυρίαρχα συναισθήματα
του ανθρώπου που καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Ο αδούλευτος φόβος γίνεται θυμός. Όταν δεν
έχουμε επαφή με τον φόβο μας, ή δε γνωρίζουμε καν ότι φοβόμαστε, ο φόβος γίνεται θυμός. Εάν δεν
αντιμετωπίσουμε τον θυμό μας, αυτός θα γίνει οργή. Είμαστε πιο συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουμε
τον θυμό παρά τον φόβο μας. Είναι πιο εύκολο να λέμε στον σύντροφό μας “σου έχω θυμώσει”, παρά
να λέμε “φοβάμαι πως θα φύγεις”. Είναι πιο εύκολο να θυμώνουμε γι αυτά που δεν πάνε καλά, αντί να
παραδεχόμαστε ότι “φοβάμαι πως δεν είμαι αρκετά καλός”. Είναι πιο εύκολο να συνεχίσουμε να ξύνουμε
τον θυμό μας παρά να αντιμετωπίζουμε τον φόβο, όμως αυτό δε μας βοηθά να λύσουμε το υποκείμενο
πρόβλημα. Ουσιαστικά, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να οξύνουμε το “επιφανειακό” πρόβλημα,
γιατί οι άνθρωποι δεν αντιδρούν καλά στον θυμό. Όταν φωνάζουμε στους άλλους σπάνια τους πείθουμε
ότι έχουν λάθος. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιον να λέει, «μου φώναζαν επί δέκα λεπτά, και με έπεισαν ότι
είχα άδικο». Προφανώς όχι, γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ κάποιος που φωνάζει να καταφέρει να πείσει για
οτιδήποτε, οποιονδήποτε.
3δ. άσχημα νέα, στον καναπέ, χωρίς διάθεση για κουβέντα: Έχει υποστηριχθεί ότι τα απαισιόδοξα
νέα καθηλώνουν τους ανθρώπους σε αδυναμία αντίδρασης και απραξίας. Έχει γίνει πολλή συζήτηση
που στρέφεται κατά της πληθώρας των επιστημονικών μελετών που προβάλλονται στα μαζικά μέσα
ενημέρωσης και προβλέπουν την καταστροφή του πλανήτη. Η «στάση του καναπέ» θεωρείται η παθητική
πρόσληψη μιας πραγματικότητας που εξελίσσεται πέρα από το υποκείμενο που την παρακολουθεί. Η
δομή των δελτίων ειδήσεων αποτρέπει την εμβάθυνση στα θέματα που θίγονται και την αξιολόγησή
τους. Αποτρέπει τη διαλογική συζήτηση για τα ζητήματα με την ταυτόχρονη και στείρα αντιπαράθεση
των πρωταγωνιστών των τηλεοπτικών παραθύρων.
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Πολλοί λένε ότι το κομβικό ζήτημα για τη σωτηρία του πλανήτη είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται
οι διαβουλεύσεις και παίρνονται οι αποφάσεις για τη διαχείριση του. Τελευταία παράλληλα με τις
απαισιόδοξες προβλέψεις πολλαπλασιάζονται και οι δράσεις κινητοποίησης ατόμων, θεσμών και φορέων
για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ίσως για τον λόγο αυτό πια πολλά ντοκιμαντέρ
με περιβαλλοντικό περιεχόμενο για την σωτηρία του πλανήτη καταλήγουν αναφέροντας θετικές για το
περιβάλλον πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικοτήτων.
3ε. πιασμένοι χέρι χέρι: Αν ξεπεράσουμε την παλιά αντίληψη που κυριαρχεί για τη βιωματική μάθηση
και εστιάζει σε ότι έχει σχέση με τις αισθήσεις και την ενεργοποίηση τους στη φύση και επικεντρωθούμε
σε ό,τι είναι σημαντικό για τον καθένα, ό,τι μας συγκινεί, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε τις αναφορές
των δρώντων προσώπων για το περιβάλλον που αναφέρουν συχνά τη συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις
ως την κύρια πηγή της βιωματικής μάθησης τους για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της δημοκρατίας
και της αλληλεγγύης. Είναι γεγονός ότι θυμόμαστε γεγονότα και καταστάσεις που έχουν νόημα για
μας, πολύ περισσότερο από αυτές που δε μας αφορούν. Αναφέρεται συχνά ο ρόλος των ανθρώπινων
επικοινωνιακών σχέσεων, της ομαδικότητας, των συναισθημάτων και της δράσης, ως κομβικών στοιχείων
της βιωματικής μάθησης. Από την άποψη αυτή η συμμετοχή σε μια διαδήλωση ή διαμαρτυρία μαζί με
άλλους και η βίωση της συλλογικότητας που αγωνίζεται για ένα κοινό στόχο, θεωρούνται κατ’ εξοχήν
βιωματικές δραστηριότητες σημαντικές για τη ζωή του κάθε προσώπου που συμμετέχει σε αυτές.
3στ. έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα όταν το θέλουν: Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη
δύναμη που ασκεί επάνω μας η λεγόμενη «κοινωνικοποίηση στην αγγαρεία». Η κοινωνία, η οικογένεια
και το σχολείο μετατρέπουν συχνά τους ανθρώπους σε παθητικούς δέκτες της πραγματικότητας. Έχουμε
μάθει να περιμένουμε από τους άλλους να μας πουν τι θα κάνουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και
αν αυτό που λέμε ή σκεπτόμαστε είναι το σωστό. Το παράδειγμα με το ελεφαντάκι που είναι για πολύ καιρό
δεμένο με αλυσίδα προσπαθώντας μάταια να απελευθερωθεί και απελπισμένο στο τέλος δεν κινείται
παρά την αφαίρεση της, είναι μεν υπερβολικό αλλά πολύ χαρακτηριστικό για πολλούς ανθρώπους. Είναι
απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επιδρούν
στην καθημερινή μας ζωή. Το πόσο και εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας αλλάζοντας
τις συνθήκες της ζωής μας. Δεν υπάρχει τίποτα ικανό να μας εμποδίσει αν το πιστέψουμε. Δεν υπάρχει
καμιά αόρατη δύναμη, που κατευθύνει τα πράγματα εκτός από τον ίδιο τον άνθρωπο, που μπορεί να τα
αλλάξει αλλάζοντας απλά την οπτική του. Αυτή είναι και η πίστη που κινητοποιεί και ενδυναμώνει τους
ενεργούς πολίτες να προχωρήσουν στον κριτικό αναστοχασμό και τη δράση για την κοινωνική αλλαγή.
3ζ. με τον καλό τον τρόπο και την αποδοχή αλλάζει ο άνθρωπος: Η αποδοχή μαζί με την αυθεντικότητα
και την ενσυναίσθηση από μέρους του εκπαιδευτικού βοηθάει στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας
απαραίτητου για την ουσιαστική μάθηση και την ανάπτυξη του μαθητή. Αυτό σημαίνει σεβασμό στην
αντιμετώπιση των συναισθημάτων και των απόψεων του. Το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως μοναδικό
άτομο με τη δική του αξία. Η στάση αποδοχής σημαίνει εμπιστοσύνη στον μαθητή ως ένα άτομο άξιο
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προσοχής και σεβασμού παρόλες τις ατέλειες του. Έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η πίστη στην
ικανότητά του να μαθαίνει. Εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενεργητική ακρόαση και οι
προτάσεις για βιωματικές εμπειρίες που μπορούν να τον αγγίξουν για να αναστοχαστεί τα βιώματα του.

4. Ποιότητα ζωής
4α. χωρίς βιασύνη, ο τρόπος της ζωής μας: Στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο που έχει σαν άξονα την
επιταγή «μεγαλύτερα, περισσότερα, γρηγορότερα» συντελείται ταυτοχρόνως και ένας βαθύς πολιτιστικός
μετασχηματισμός που εντατικοποιεί όλο και περισσότερες όψεις της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Η
ζητούμενη αποκόλληση από τα κυρίαρχα οικονομικά μοντέλα μπορεί να οδηγήσει σε έναν τρόπο ζωής
όπου μπορούμε να ξανασκεφτούμε και να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας προς την κατεύθυνση της
λιγότερης παραγωγής και κατανάλωσης και του περισσότερου ελεύθερου χρόνου που θα μπορούσε να
διατεθεί για την τέχνη, την οικογένεια, τον έρωτα, το παιχνίδι, την επικοινωνία και τον αναστοχασμό
πάνω στην ίδια τη ζωή.
4β. ωραίες συζητήσεις, φώναζαν, κανείς δεν άκουγε: Ο γνήσιος διάλογος προϋποθέτει ότι οι
συνδιαλεγόμενοι είναι ευσυνείδητα αφοσιωμένοι στους κανόνες του ορθού λόγου και ιδιαίτερα στις
αρχές της ελευθερίας και του σεβασμού των συνανθρώπων. Ο γνήσιος διάλογος απαιτεί: διαύγεια
και συνέπεια στους λόγους και τις πράξεις, υπομονή και κατανόηση, αποφυγή των αντιφάσεων, των
άσχετων λόγων, των αυθαιρεσιών και των αυταρχισμών, σεβασμό στα αποδεικτικά στοιχεία και στα
λογικά επιχειρήματα. Οι συμμετέχοντες δε βιάζονται να φτάσουν σε ένα προσφιλές συμπέρασμα, αλλά
ακολουθούν πιστά αυτές τις αρχές. Είναι μια διαδικασία όπου τα άτομα επιστρατεύουν όλες τις σχετικές
αρετές τους. Ο αληθινός διάλογος έχει ανοιχτούς ορίζοντες, δε χρειάζεται καθοδηγητές, δε συμβιβάζεται
με την ιεραρχία, τα δόγματα, την ηθικολογία, τα κηρύγματα, τις αυθαιρεσίες, τις νουθεσίες, τις διαταγές
και τον μονόλογο! Οι συμμετέχοντες ψάχνοντας από κοινού τη λύση στα προβλήματά τους εκφράζουν
τις αμφιβολίες και τις γνώμες τους, τις ελπίδες και τους φόβους τους, τις επιθυμίες και τα σχέδια τους
και ακούν τον συνομιλητή τους με προσοχή, σεβασμό, κατανόηση και υπομονή. Οι διαφωνίες αποτελούν
ευκαιρίες για περισσότερη αυτοεξέταση και περίσκεψη και όχι ευκαιρίες για αυτοπροβολή ή προσβολή
των συνομιλητών, ανταγωνισμό και θριαμβολογία. Η δημιουργία εντυπώσεων η αναμέτρηση ισχύος, ο
εκβιασμός του αντιπάλου, η επικράτηση του ισχυρού και η απομόνωση του αντιπάλου δεν είναι διάλογος!
4γ. χορούς κυκλωτικούς: Ο χορός εμφανίζεται πολύ νωρίς στις ανθρώπινες κοινωνίες ως μέσο
εξωτερίκευσης συναισθημάτων και ως λατρευτική τελετουργία. Η τάση για χορό φαίνεται πως είναι
ένστικτη αν αναλογιστούμε ότι εμφανίζεται σε πολλά άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Γενικά η ανθρώπινη
ψυχή, ανακουφίζονταν από τα πάθη της με τις λεπτές εξειδικευμένες κινήσεις των διάφορων χορών. Οι
Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός ήταν δώρο των θεών προς τον άνθρωπο για να μπορεί να ξεχνιέται μέσω
αυτού από τους κόπους και τις θλίψεις της ζωής του. Από τις σχετικές περιγραφές των αρχαίων κειμένων
και των τοιχογραφιών, διαφαίνεται ότι το πιο διαδεδομένο σχήμα των Ελληνικών χορών ήταν το κυκλικό.
Είναι εντυπωσιακό ότι κάποιοι από τους αρχαίους «κύκλιους» χορούς επιβίωσαν και ενσωματώθηκαν
από τα λαϊκά κυρίως στρώματα στις καθημερινές τους εκδηλώσεις.
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Είναι σημαντικό για τον λαό μας να εξακολουθεί να πορεύεται με χορούς «κυκλωτικούς», όπου οι
συμμετέχοντες εκφράζονται ατομικά αλλά και διατηρούν το μέτρο και τη σεμνότητά τους ενταγμένοι σε
ένα σύνολο.
4δ. σημασία στο τι είναι ο καθένας και η καθεμιά και όχι στο τι έχει αγοράσει: Πρέπει να αντιμετωπίζουμε
κριτικά το «φυσικό και αυτονόητο» δεδομένο ότι περισσότερος πλούτος φέρνει απαρεγκλίτως μια
καλύτερη ποιότητα ζωής. Ήδη το να παράγουμε μεγαλύτερα, περισσότερα, γρηγορότερα για να
εξασφαλίσουμε με όλα τα μέσα όλο και μεγαλύτερη «αγοραστική δύναμη» τίθεται σε αμφισβήτηση. Η
αύξηση του εισοδήματος δεν σημαίνει και αυξημένη ικανοποίηση από τη ζωή. Πορίσματα από έρευνες
ψυχολόγων δείχνουν πως οι άνθρωποι με «υλιστικές» νοοτροπίες (αυτοί που μετράνε την αξία με χρήμα
και υλικά αγαθά) αισθάνονται λιγότερο ευτυχισμένοι όντας παγιδευμένοι στη σισύφεια προσπάθεια
της όλο και περισσότερης κατανάλωσης. Κάποιοι ισχυρίζονται πως η βασική ανάγκη που νιώθουν οι
άνθρωποι για συμμετοχή σε ευρύτερες ομάδες (οικογένεια, κοινότητα) μένει ανικανοποίητη δεδομένης
της απαξίωσης τους που συνοδεύεται από μείωση της εμπιστοσύνης προς τον συνάνθρωπο και τη
συνεπαγόμενη συρρίκνωση των συλλογικών δραστηριοτήτων.
4στ. κατανάλωση, υπερκατανάλωση κρέατος: Το νερό δεν καταναλώνεται μόνο για πόση, υγιεινή,
καθάρισμα και μαγείρεμα, αλλά και για την παρασκευή όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούμε
(φαγητό, ρούχα, χαρτί κλπ). Εικονικό νερό είναι η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για παράδειγμα για να παραχθεί 1 λίτρο γάλα απαιτούνται
1.000 λίτρα νερό, για 1 φλιτζάνι καφέ 140 λίτρα, για 1 κιλό καλαμπόκι 900 λίτρα, 1 κιλό ρύζι 3.000 λίτρα,
ενώ για 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας 16.000 λίτρα νερό
4ζ. δικαίωμα να έχουμε νερό: Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος με 3 διαστάσεις, κοινωνική,
περιβαλλοντική, οικονομική. Για την ορθολογική διαχείρισή του θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
οι τρεις διαστάσεις του. Όσον αφορά στην κοινωνική αξία του νερού, η εξασφάλιση επαρκούς και καλής
ποιότητας πόσιμου νερού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του ανθρώπου. Πόσιμο
νερό νοείται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε στη φυσική του κατάσταση
είτε μετά από επεξεργασία, ανεξάρτητα από την προέλευσή του (ποτάμια, λίμνες, υπόγεια νερά) και
από το αν παρέχεται από δίκτυο διανομής, βυτίο ή συσκευασμένο σε φιάλες. Πόσιμο είναι και το
νερό που χρησιμοποιείται και στις βιομηχανίες τροφίμων. Η κατεργασία του είναι απαραίτητη για την
απομάκρυνση μικροοργανισμών, χημικών και φερτών υλικών. Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν
δικαίωμα στην πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό το οποίο θα είναι οικονομικά προσιτό για όλους.
Το δικαίωμα αυτό έχει κατοχυρωθεί τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από τα Ηνωμένα
Έθνη. Όταν λοιπόν το νερό προορίζεται για ύδρευση, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό.
Η περιβαλλοντική αξία του νερού είναι αναμφισβήτητη, καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του
πλανήτη και αποτελεί ζωτικό πόρο για όλα τα οικοσυστήματα που συντηρούν το σύνολο της χλωρίδας
και της πανίδας. Για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας μας ενδιαφέρει όχι μόνο η διατήρηση της
ποσότητας του νερού, αλλά και της ποιότητάς του.
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Όταν όμως προορίζεται για αναπτυξιακές και οικονομικές δραστηριότητες, τότε θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως καθαρά οικονομικό αγαθό, με στόχο την προστασία και την εξοικονόμησή του.
4η. Περπερούνα: Η Περπερούνα ή Πιρπιρούνα ή Βερβερίτσα ή Περπερού είναι ένα πανελλήνιο και
πανάρχαιο έθιμο για την αναβροχιά. Πρόκειται για ένα είδος δέησης προκειμένου οι ανοιξιάτικες βροχές
να βοηθήσουν τη γη να βλαστήσει. Γίνονταν τον Οκτώβριο και επαναλαμβάνονταν τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο. Όταν κινδύνευαν να χαθούν οι σοδειές από την ξηρασία, οι κάτοικοι ή θα πήγαιναν στην εκκλησία
να κάνουν παράκληση ή θα έκαναν μια «Περπερούνα»: Μαζεύονταν οι κοπέλες και έντυναν ένα μικρό
κορίτσι με ένα άσπρο φόρεμα που το στόλιζαν με πρασινάδες και αγριόχορτα. Έπαιρναν μια στάμνα που
τη στόλιζαν με χόρτα και γυρνούσαν το χωριό τραγουδώντας:
Περπερούνα περπατεί, το Θεό παρακαλεί
για να βρέξει μια βροχή, μια βροχή μια σιγανή.
Θέ μου βρέξε μια βροχή, μια βροχή μια σιγανή,
μια βροχή μια σιγανή, μια βροχή καλή βροχή.
Μια βροχή καλή βροχή κι άλλη μια καλύτερη
για να γίνουν τα σιτάρια και της γης τα χορταράκια.
Να φυτρώσουν και ν’ ανθίσουν και τον κόσμο να πλουτίσουν
τα σιτάρια, τα μπαμπάκια και τα δροσερά χορτάρια.
Μπάρες, μπάρες το νερό και το γέννημα σωρό.
Μπάρες, μπάρες τα νερά μπάρες, μπάρες τα κρασιά.
Όποιον συναντούσαν στο δρόμο τον ράντιζαν με το νερό και του τραγουδούσαν. Σε κάθε σπίτι που
έφταναν, έβγαινε η νοικοκυρά και έβρεχε τα χόρτα της Πιρπιρούνας. Τινάζονταν η Πιρπιρούνα και έπεφταν
οι σταγόνες στο έδαφος όπως η βροχή. Μετά η κάθε νοικοκυρά τους έδινε κεράσματα ή χρήματα.

5. Αειφορία
5α. ο τόπος τους, το κοινό καλό: Η «τραγωδία των κοινών» έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα
μας στα χρόνια της κρίσης. Η εκπαίδευση πολύ λίγο έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετικής
στάσης για τα κοινά, αγνοώντας ουσιαστικά τη θεματολογία αυτή. Η εκπαίδευση για την αειφορία,
προσανατολισμένη στη δράση για την αλλαγή στην κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα,
αντιθέτως, προτείνει τη μελέτη των τοπικών προβλημάτων από τα σχολεία σαν πηγή γνώσης για τη
διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και επιδιώκει την εμβάθυνση στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει
συζήτηση κατά πόσο οι μαθητές πρέπει να ασχολούνται με τα τοπικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν
δικλίδες ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τους φόβους για την «πρόωρη ενασχόληση των μαθητών με
πολιτικά ζητήματα», καθιστώντας θεμιτή τη μελέτη τέτοιων ζητημάτων που εμπεριέχουν συγκρούσεις
συμφερόντων ανάμεσα σε φορείς ή πρόσωπα, για τη διαμόρφωση και τη στήριξη των πολιτικών θέσεων
των αυριανών ενεργών πολιτών.
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5β. τι έχει περισσότερη αξία: Αξίες είναι οι θεμελιώδεις πεποιθήσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας οι οποίες
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο συμπεριφέρεται, λαμβάνει αποφάσεις, ενεργεί, αλλά και
αξιολογεί, ερμηνεύει άλλες εναλλακτικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Οι πολιτικές αποφάσεις σε κάθε
επίπεδο διέπονται από ατομικές και συλλογικές αξίες. Η εκπαίδευση για την αειφορία προτείνει τους
μαθητές στο κέντρο μιας διαδικασίας με ατμόσφαιρα αποδοχής και επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό,
να συζητούν τα ερωτήματα που τίθενται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:
«Ποιες είναι οι προσωπικές μας αξίες;»
«Ποιες είναι οι αξίες των εμπλεκόμενων στη σύγκρουση ατόμων και ομάδων;»
«Ποιες είναι οι κυρίαρχες αξίες που οδήγησαν στη διατάραξη της ισορροπίας της βιόσφαιρας;»
«Ποιες αξίες αντιτάσσονται στο κυρίαρχο σύστημα αξιών για το περιβάλλον και τις ανισότητες;»
Οι αξίες που προτάσσει η Εκπαίδευση για την Αειφορία επιδιώκουν την αποδέσμευση του ανθρώπου
από την αντίληψη για την κυριαρχία του στη φύση και στους άλλους ανθρώπους. Τέτοιες αξίες είναι
η εγγενής αξία ή αυταξία των έμβιων και άβιων όντων απλώς λόγω της ύπαρξης τους, η κατανόηση
της αξίας του οικοσυστήματος, η ενδογενεακή και διαγενεακή αλληλεγγύη, η κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο οι ενέργειες μας επηρεάζουν το περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους, η αποδοχή των
άλλων ως ίσων, η αναγνώριση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση της
ανάγκης για διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα στην ανάληψη δράσης και στην
ατομική συμμετοχή για την επίλυση των προβλημάτων.
5γ. συστημικά: Η συστημική σκέψη είναι ένας τρόπος θεώρησης ενός ζητήματος, γεγονότος, κατάστασης
ή προβλήματος με όρους συστήματος. Κάθε τι στο περιβάλλον συνιστά ένα σύστημα και ανήκει σε
ένα σύστημα με το οποίο αλληλεπιδρά. Το ευρύτερο σύστημα αυτό αλληλεπιδρά με τα πράγματα
που υπάρχουν γύρω από αυτό, τα οποία επίσης συνιστούν συστήματα. Σαν μαθησιακή διαδικασία η
συστημική σκέψη βοηθά το άτομο να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα μιας κατάστασης προσπαθώντας
να οργανώσει τη σκέψη του και την επικοινωνία με τους άλλους «για τη δημιουργία συστημάτων», ώστε
να αναγνωρίζει σχέσεις, να συμπεραίνει συμπεριφορές, να περνά από την ανάλυση στη σύνθεση, να
ποσοτικοποιεί και να αναγνωρίζει συνεχείς διαδικασίες. Το εργαλείο με το οποίο μπορεί να εισαχθεί στην
τάξη είναι η χαρτογράφηση εννοιών. Πρόκειται για μια στρατηγική κατά την οποία ο μαθητής δομεί με
σταδιακά βήματα ένα ολοκληρωμένο σχήμα, έναν νοηματικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται οι κύριες
έννοιες που εμπλέκονται σ’ ένα θέμα και οι μεταξύ τους σχέσεις. Τα παιδιά, εντοπίζουν τις κύριες έννοιες
του θέματος, σχεδιάζουν «γραμμές σύνδεσης», και γράφουν στην κάθε γραμμή σύνδεσης κατάλληλες
«συνδετικές λέξεις». Τη συστημική σκέψη βοηθά η διαθεματικότητα, δηλαδή η μεταφορά στη σχολική
τάξη της διεπιστημονικότητας με την επικοινωνία των γνωστικών αντικειμένων με αξιοποίηση όλων των
μαθημάτων ακόμα και εκτός της διδακτέας ύλης. Προτείνεται από την Εκπαίδευση για την Αειφορία για
τη σφαιρική θεώρηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, για τη μελέτη του κάθε συστήματος και του
τρόπου οργάνωσης της παρέμβασης των μαθητών.
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5δ. με κριτική σκέψη, να σκεφτούμε και να μιλήσουμε: Η κριτική σκέψη είναι μια διαδικασία για την
αμφισβήτηση και την αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο την εξήγησή του και την προσαρμογή μας σε αυτόν!
Είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των αιτιών που προκαλούν τα τοπικά και παγκόσμια προβλήματα, την
υπερκέραση των συλλογικών και ατομικών προκαταλήψεων και την υποστήριξη λογικών διαδικασιών
στη λήψη αποφάσεων. Βασίζεται στην πίστη ότι η κοινωνία μας διαμορφώνει, αλλά και διαμορφώνεται
από εμάς! Ένα άτομο με κριτική σκέψη ερμηνεύει κατηγοριοποιώντας τα δεδομένα και διακρίνοντας
τη σημασία τους, αναλύει εξετάζοντας τις ιδέες, εντοπίζοντας σχέσεις και αναλύοντας τα επιχειρήματα,
αξιολογεί αποτιμώντας την αξιοπιστία των πηγών και των δηλώσεων και εξάγει συμπεράσματα εξετάζοντας
τις αποδείξεις, εντοπίζοντας αντιφάσεις και ερευνώντας υποθετικές εναλλακτικές λύσεις. Η κριτική σκέψη
όμως είναι και εργαλείο αυτογνωσίας γιατί βοηθά το άτομο να αυτοεξηγείται, να αυτοβελτιώνεται και
να αυτορυθμίζεται τελικά, συνειδητοποιώντας το πώς έφτασε σε κάποιο συμπέρασμα. Αποτελεί μια από
τις βασικές παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία που υποστηρίζει ότι τα άτομα πρέπει
να εμβαθύνουν στη ρίζα των προβλημάτων και όχι στα συμπτώματα τους. Θα πρέπει να κατανοούν
τις συγκρούσεις, τον τρόπο αντιμετώπισης από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες ή πολιτικές και να
αναγνωρίζουν τα συμφέροντα από τα οποία οι απόψεις αυτές εκπορεύονται.
5ε. να συνεργαστούμε: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν επιδέχονται ατομικές μονοδιάστατες λύσεις,
αλλά απαιτούν συνεργασία, αποδοχή της ατομικής ευθύνης και κατανόηση των διαφορετικών απόψεων.
Πρόκειται για επικοινωνιακές δεξιότητες που δεν είναι έμφυτες, αλλά πρέπει να καλλιεργούνται
συστηματικά με την ίδια σημασία και ακρίβεια όπως οι ακαδημαϊκές δεξιότητες! Στη συνεργατική μάθηση
η ομάδα χρειάζεται απολύτως τη συμβολή του κάθε μέλους της. Κάθε μέλος πετυχαίνει τον στόχο του
αν τα υπόλοιπα μέλη επιτύχουν τους δικούς τους. Για κάθε ομάδα που δουλεύει συνεργατικά υπάρχει
κοινός στόχος και κοινές αμοιβές, κατανομή ρόλων, καταμερισμός του έργου και της έρευνας των πηγών.
Η ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της και κάθε μέλος έχει ευθύνη για
την ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτοαναθέσεων. Αξιολογείται το αποτέλεσμα της προσπάθειας, για να
διαπιστωθεί ποιος έχει τις περισσότερες ανάγκες για περισσότερη υποστήριξη και ενθάρρυνση. Κυρίως
όμως συνεργατική μάθηση σημαίνει σε διαπροσωπικό επίπεδο αλληλοβοήθεια, αλληλοενίσχυση,
αλληλοενθάρρυνση. Οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλο μοιραζόμενοι πληροφορίες, ανταλλάσοντας
υλικό, υποστηρίζοντας, ενθαρρύνοντας και επικροτώντας τις προσπάθειες των άλλων μελών. Κάθε
μαθητής έχει κάποιον ο οποίος δεσμεύεται να τον βοηθήσει, να μάθει και παράλληλα να τον στηρίξει
σαν άτομο.
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5στ. περιβαλλοντικοί μετανάστες: Ο όρος του «Περιβαλλοντικού Πρόσφυγα» εμφανίστηκε το 1985 σε
μία έκθεση της UNEP και αφορούσε τους ανθρώπους που μετατοπίζονται εξαιτίας πλημμυρών ή ξηρασίας,
κατασκευών φραγμάτων ή ορυχείων, της ερημοποίησης, της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης και σε
ανθρώπους που μετακινούνται λόγω ανθρωπογενών καταστροφών (π.χ. Τσερνόμπιλ) ή καταστροφής
από πολεμική σύγκρουση. Ο διαχωρισμός μεταξύ «Περιβαλλοντικού Πρόσφυγα» και «Περιβαλλοντικού
Μετανάστη» που επιχειρείται διεθνώς για να απεμπολήσει την υποχρέωση των κρατών υποδοχής
για παροχή ασύλου, παρακάμπτει τα πολιτικά ερωτήματα για το αν οι άνθρωποι που μετανάστευσαν
εξαναγκάστηκαν ή όχι να μετακινηθούν, ή αν είχαν λόγο στην πολιτική διαδικασία που οδήγησε στην
απόφαση της μετεγκατάστασής τους, ή αν τα άτομα ή κοινωνικές ομάδες είχαν υποστεί θρησκευτικές,
εθνικές, κοινωνικές διακρίσεις και περιθωριοποίηση. Παραμερίζονται έτσι οι συνθήκες της υπανάπτυξης
και οι παράγοντες που τη συντηρούν και αντιμετωπίζεται η περιβαλλοντική υποβάθμιση ως μία φυσική
κατάσταση των χωρών του Νότου.
5ζ. κλιματικής αλλαγής: Κλιματική αλλαγή είναι η μεταβολή της κατάστασης του παγκόσμιου κλίματος,
η οποία εκφράζεται με σημαντικές διακυμάνσεις των μέσων μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται
σε βάθος χρόνου δεκαετιών. Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση επίπτωση στους υδάτινους πόρους σε
παγκόσμια κλίμακα, εντείνοντας την κρίση νερού που προκλήθηκε λόγω κακής διαχείρισης και με μεγάλο
κόστος για τους ανθρώπους που ήδη δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η κύρια ανθρωπογενής αιτία
της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση των εκπομπών αερίων από τις παντός είδους καύσεις, η οποία
συνδέεται με την αναπτυξιακή δραστηριότητα του πλούσιου βορρά. Οι επιπτώσεις δεν είναι ομοιογενείς
σε όλον τον πλανήτη. Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα αυξηθεί το μέσο ύψος βροχής, στις χώρες του
τρίτου κόσμου η ανομβρία θα ενταθεί, ενώ στη Μεσόγειο αναμένεται εναλλαγή περιόδων εκτεταμένης
ανομβρίας με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Μια από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε
συνδυασμό και με άλλους παράγοντες είναι η ένταση του φαινομένου της ερημοποίησης. Η ερημοποίηση,
σύμφωνα με το ορισμό που έδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη (1992) είναι η υποβάθμιση της γης σε τέτοιο βαθμό,
ώστε το έδαφος να χάνει τη γονιμότητά του, με άλλα λόγια να νεκρώνεται. Η ερημοποίηση μεγάλων
εκτάσεων της γης οφείλεται σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, σε συνδυασμό με υπερβόσκηση
και λανθασμένη γεωργική εκμετάλλευση της γης. Επίσης, οι έντονες βροχοπτώσεις συντελούν στην
επιδείνωση της ερημοποίησης, καθώς προκαλούν διάβρωση του εδάφους. Οι επιστήμονες ενημερώνουν
ότι το 35% του ελλαδικού χώρου βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη μετατραπεί σε...
έρημο, ενώ το 49% θεωρείται ότι βρίσκεται σε μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης.
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5η. το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο που επιτρέπει στη Γη να διατηρεί τη
θερμοκρασία της. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία. Δίχως αυτό, η Γη θα ήταν
κρύα, περίπου -20oC και δεν θα μπορούσε να συντηρεί τη ζωή. Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία της Γης
διατηρείται στο επίπεδο των 15oC χάρη στο φαινόμενο αυτό. Το πρόβλημα δημιουργείται με τα αέρια
που ελευθερώνονται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων και οδηγούν σε αύξηση της θερμοκρασίας,
η οποία αποσυντονίζει την ισορροπία του κλίματος πάνω στη γη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει
αυξήσει τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη κατά 1oC περίπου από τις αρχές του αιώνα. Ο διπλασιασμός
της συγκέντρωσης CO2 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3oC με πιθανή
απόκλιση ± 1,5oC στα επόμενα 50 έως 100 χρόνια και ήδη οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή
στην κατανομή των βροχοπτώσεων, αλλά και για μεγάλα διαστήματα ανομβρίας σε άλλες περιοχές.

6. Πολιτική
6α.Αστυφιλία: Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης της περιφέρειας με σκοπό την
εγκατάσταση σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Συνέπειες της αστυφιλίας ήταν η μεγάλη οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των αστικών κέντρων, αλλά και η ερήμωση της περιφέρειας. Η αστυφιλία στην
Ελλάδα παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα, ότι οι κάτοικοι της περιφέρειας δεν έχουν συγκεντρωθεί το ίδιο
σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στην Αθήνα (συγκεντρώνει σχεδόν
το 50% του πληθυσμού της χώρας) και κατόπιν στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δημιούργησε το φαινόμενο
της αστικοποίησης του πληθυσμού, δηλαδή της αύξησης του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν στις
πόλεις σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
6β. να αποφασίζουμε δημοκρατικά και να αλλάζουμε, ενεργοί πολίτες: Η επικράτηση υδροβόρων
καλλιεργειών στο Θεσσαλικό κάμπο αύξησε τις ανάγκες για αρδευτικό νερό. Αντί να γίνει ορθολογική
διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας, η πολιτεία αποφάσισε την εκτροπή του Αχελώου
ποταμού από τον ορεινό όγκο της Πίνδου σε άλλη λεκάνη απορροής στη Θεσσαλία. Το έργο έχει
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για την περιοχή της Πίνδου
και αντιτίθεται πλήρως στις οδηγίες της Ε.Ε. για ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής
ποταμού. Η εξαγγελία έγινε το 1984 και προκάλεσε την αντίδραση των περιβαλλοντικών οργανώσεων
η οποία εντείνεται το 1992 οπότε και υποβάλλουν καταγγελία στην Ε.Ε. για παράβαση Κοινοτικής και
Εθνικής νομοθεσίας και σταματά η κοινοτική επιχορήγηση. Ενώ έχει υπογραφεί συμφωνία ανάθεσης του
έργου σε βρετανική εταιρεία, το 1993 οι οργανώσεις καταθέτουν αιτήσεις ακύρωσης του έργου στο ΣτΕ
που γίνονται δεκτές το 1994. Η κυβέρνηση αγνοεί την απόφαση και συνεχίζει με κάποιες μετατροπές το
έργο. Το 1995 οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποβάλλουν επίσημη καταγγελία εναντίον της ελληνικής
κυβέρνησης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναλαμβάνουν δράση με εκστρατείες ενημέρωσης των
πολιτών και του πολιτικού κόσμου και υποστηρίζονται από περιβαλλοντικές οργανώσεις του εξωτερικού.
Τελευταία εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια είναι η απόφαση του ΣτΕ το 2010 για αναστολή των έργων
εκτροπής του Αχελώου μέχρι νεοτέρας.
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6γ. ανάπτυξη, γρήγορα: Ο όρος ανάπτυξη έχει μπει πια στην καθημερινή μας ζωή. Η συζήτηση γύρω
από την έννοιά της καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα τι ανάπτυξη και για ποιον; Ο Orr αναφέρει
ότι η έκθεση Brundtland που εισήγαγε τον προβληματισμό για την αειφορία μπέρδεψε την «αειφόρο
οικονομική μεγέθυνση» με την «αειφόρο ανάπτυξη». Με τέτοιου είδους διφορούμενες έννοιες
η αειφόρος ανάπτυξη έχει γίνει το κομβικό θέμα του διαλόγου για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σε
κάθε περίπτωση, η καπιταλιστική λογική για οικονομική μεγέθυνση και μεγιστοποίηση του κέρδους
σχετίζεται ευθέως με την οικολογική και με την οικονομική κρίση, αλλά και την κρίση αξιών που έχει
εγκαθιδρύσει την επιβολή του οικονομικού παράγοντα πάνω στον κοινωνικό. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι
μόνο η ανάπτυξη της Κίνας για να φτάσει στο επίπεδο των ΗΠΑ θα απαιτούσε 5 πλανήτες σαν τη Γη
από τους οποίους θα έπρεπε να αντληθεί η αντίστοιχη ποσότητα φυσικών πόρων. Το μοντέλο αυτό
είναι κοινωνικά και οικονομικά μη βιώσιμο. Το πηλίκο του πλούτου των πλουσίων του πλανήτη προς τον
πλούτο των φτωχών αυξάνεται, οι ασθένειες της ρύπανσης υπονομεύουν την υγεία των ανθρώπων των
μεγαλουπόλεων. Γεννιέται λοιπόν η μεγάλη συζήτηση για τα όρια της ανάπτυξης και εμφανίζονται στον
ορίζοντα νέες έννοιες όπως η αποανάπτυξη. Η τελευταία έχοντας στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρίζεται ότι μέσα σε μια ατμόσφαιρα «εκούσιας απλότητας» με έμφαση στην
πραγματική αξία χρήσης ενός προϊόντος και όχι στην ανταλλακτική αξία του ως εμπορεύματος, με την
ανάδειξη της σημασίας της τοπικής παραγωγής με φτηνές πρώτες ύλες, με την επαναχρησιµοποίηση, την
ανακύκλωση, τους οικολογικούς φόρους καθώς και την προσπάθεια για χαλάρωση των ρυθμών ζωής,
είναι δυνατή η αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.
6δ. οι ειδικοί, θεσμοί: Φορείς που παίζουν ρόλο στη διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), οι Διευθύνσεις Υδάτων των 7 Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων σε
κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος, η ΕΥΔΑΠ (Αττική), η ΕΥΑΘ (Θεσσαλονίκη) και οι Επιχειρήσεις
Ύδρευσης & Αποχέτευσης των υπόλοιπων δήμων της χώρας. Επίσης,η διαχείριση των επιφανειακών
νερών γίνεται από τους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και από τους Τοπικούς
Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.). Φορείς που έχουν ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα
διαχείρισης νερού είναι Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα
και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Πανεπιστημιακές Σχολές ή Τμήματα
όπως Γεωλογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήματα Πολυτεχνείου καθώς
και Τεχνολογικά Ιδρύματα αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σημαντικό έργο επιτελούν οι Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διαχείρισης
υδάτινων πόρων και προστασίας περιβάλλοντος.
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6ε. Ιδιωτικοποίηση του νερού: Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή και δεν πρέπει να
είναι πηγή κέρδους, ενώ η πρόσβαση στο νερό αποτελεί ένα θεμελιώδες και πανανθρώπινο δικαίωμα.
Η ιδιωτικοποίηση του νερού που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια αποτελεί φλέγον πολιτικό ζήτημα. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ
ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και να προωθεί την παροχή ύδρευσης
και αποχέτευσης, ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Πολλοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει
κανένα βάσιμο επιχείρημα για την ιδιωτικοποίηση του νερού, με βάση την ανάλυση της ελληνικής
πραγματικότητας, αλλά και τη διεθνή εμπειρία. Πολίτες στην Ευρώπη έχουν απορρίψει με αποφάσεις
τοπικών δημοτικών συμβουλίων, αλλά και δημοψηφίσματα τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του νερού.
Πολλοί Δήμοι ανάκτησαν ξανά τον έλεγχο του νερού. Συμβόλαια ιδιωτικοποιήσεων και επιχειρήσεις νερού
ελέγχονται από την Κομισιόν για αθέμιτο ανταγωνισμό. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι Ρυθμιστικές
Αρχές Υδάτων, που θεσπίστηκαν για να ελέγχουν τους ιδιώτες, δεν κατάφεραν ούτε να συγκρατήσουν
τις τιμές, ούτε να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες επενδύσεις για έργα υποδομής από τις ιδιωτικές εταιρίες.
6στ. εθελοντές: Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακοί στόχοι της Εκπαίδευσης, το να μάθει δηλαδή
ο εκπαιδευόμενος να παρατηρεί, να διακρίνει, να αναλύει και να κατανοεί την πραγματικότητα θα πρέπει
να ξεπεραστούν στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Οι πολίτες εκτός από ενημερωμένοι πρέπει να είναι
σε θέση να δράσουν σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό ως το παγκόσμιο. Η απόκτηση δεξιοτήτων δεν
αρκεί για τη δράση. Η γνώση για τα πράγματα δε στάθηκε ικανή να αποτρέψει τη μέχρι τώρα πορεία του
πλανήτη. Πρέπει να προκαλέσουμε επιθυμία για δράση και συμμετοχή στις βασικές επιλογές και πολιτικές
αποφάσεις που δεσμεύουν το μέλλον μας. Βασικός παράγοντας για την πολυπόθητη κοινωνική αλλαγή,
και προϋπόθεση για τη δράση του ενεργού πολίτη είναι ο εθελοντισμός. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε
τον εθελοντισμό ως τη δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο,
ελεύθερο χωρίς ατομικό κέρδος από πολίτες ή ομάδες πολιτών προς το συμφέρον της ομάδας στην
οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς
κοινότητας, αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης. Ακόμη, ο εθελοντισμός συνεπάγεται μια στάση ζωής
που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή,
και με τη δράση του προωθεί θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα χωρίς
να υποβαθμίζεται η ευθύνη των θεσμών για αυτή.
6ζ. τηλεόρασης, ακροαματικότητα: Είναι καθοριστικός ο ρόλος της τηλεόρασης για την ποιότητα της
ενημέρωσης του πολίτη. Πολλοί ονομάζουν την τηλεόραση τέταρτη εξουσία. Χωρίς ενημέρωση δεν μπορεί
να λειτουργήσει ουσιαστικά η δημοκρατία. Τα τηλεοπτικά κανάλια επιλέγουν πολλές φορές τις ειδήσεις
και τον τρόπο παρουσίασής τους σύμφωνα με την ακροαματικότητα. Αν και αυτή αποτελεί ζητούμενο
όλων των παραγόντων για τη διαφήμιση και τη συνεπακόλουθη χρηματοδότηση του σταθμού, εν τούτοις
πολλοί υποστηρίζουν ότι στον βωμό της θυσιάζεται η ποιότητα της ενημέρωσης. Ο ρόλος της δημόσιας
όμως τηλεόρασης δεν πρέπει για πολλούς να διαμορφώνεται από την ακροαματικότητα. Είναι ευθύνη
των παραγόντων της να διαμορφώνουν το ήθος των πολιτών και όχι να διαμορφώνονται από αυτό που
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στιγμιαία τους ελκύει. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του δελτίου ειδήσεων είναι καθοριστικός, γιατί αν κάτι

δεν αναφερθεί εκεί δεν υπάρχει σαν είδηση στον πολύ κόσμο. Μοναδική διέξοδο αποτελεί το διαδίκτυο,
το οποίο αποτελεί και το μέσο κινητοποίησης των πολιτών σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας τα τελευταία
χρόνια ανά τον κόσμο.
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