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22 Μαρτίου- Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων γράφουν ένα αφήγημα για τη
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα το νερό.
Η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. από το 1992 ως η Παγκόσμια
Ημέρα Νερού. Κίνηση που δεν έχει απλώς συμβολικό αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα
καθώς το νερό, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, εξακολουθεί να παραμένει
δυσεύρετο ή απρόσιτο για πολλούς συνανθρώπους μας, ενώ ελλοχεύει πάντα και ο
κίνδυνος της κατασπατάλησης και της έλλειψης του εξ αιτίας της αλόγιστης χρήσης
του.
Χώρες όπως η Ελλάδα δεν βρίσκονται στις ζώνες άμεσου κινδύνου
λειψυδρίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητο να προσέχουμε και να
μεριμνούμε πάντα για την ορθολογική χρήση του νερού και την εξοικονόμηση του με
κάθε τρόπο.
Καθαρό νερό όλο το 24ωρο.
Στο Δήμο Κοζάνης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) φρόντισε μέσα από μια σειρά έργων να εξασφαλίσει καθ' όλο
το 24ωρο την επάρκεια παροχής καθαρού νερού για την πόλη και όλα τα Δημοτικά
Διαμερίσματα του, μέσα από ένα δίκτυο ύδρευσης 1.000.000 μέτρων, περίπου, που
τροφοδοτείται από 98 πηγές και γεωτρήσεις και έχει συνδεμένα 24 αντλιοστάσια
και 67 δεξαμενές.
Παράλληλα, φροντίζει καθημερινά για:








τη βελτιστοποίηση των συνθηκών υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων
τη λειτουργική αρτιότητα του συστήματος
την ελαχιστοποίηση των διαρροών
την άμεση αποκατάσταση των βλαβών
την οικονομικότερη διαχείριση του συστήματος
την εξάλειψη των παράνομων συνδέσεων
την περιβαλλοντική προστασία από την υπεράντληση, και

τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων και πρωτοποριακών
έργων που συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση και προστασία των υδάτινων
πόρων της περιοχής μας.
Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ένας τομέας στον οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι αυτός
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, και ειδικά των μαθητών,
γύρω από το θέμα της σωστής διαχείρισης του νερού.
Για το λόγο αυτό μέχρι τώρα εκτός από την έκδοση ενημερωτικών εντύπων,
τη δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, συμμετείχε και στην
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων όπως αυτό με την ονομασία
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (2014-2016) που περιλάμβανε:
- ενημερώσεις από ειδικά καταρτισμένα ατόμα σε όλα τα Δημοτικά σχολεία του
Δήμου Κοζάνης, με θέμα την εξοικονόμηση του νερού και το ρόλο που μπορούν
να παίξουν οι νεαροί πολίτες στην προστασία του πολύτιμου αυτού πόρου. Τις
ενημερώσεις αυτές παρακολούθησαν 4.400 μαθητές Δημοτικού.
- ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν και κατατοπίστηκαν
γύρω από κάθε διαθέσιμο μέσο και εργαλείο για την υποβοήθηση του έργου της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που επιτελούν στα σχολεία τους.
- ημερίδα και εργαστήριο διαβούλευσης με τη συμμετοχή τοπικών φορέων που
αξιολόγησε την υπάρχουσα κατάσταση, κατέγραψε, ανέλυσε και ιεράρχησε τον
τρόπο επίλυσης των διαφόρων ζητημάτων αιχμής που αφορούν τη διαχείριση του
νερού στην περιοχή μας.
Οι μικροί μαθητές του Δήμου Κοζάνης
γράφουν και εικονογραφούν αφήγημα για το νερό.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στα πλαίσια των διαχρονικών προσπαθειών της για την
ευαισθητοποίηση και τη σωστή ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Κοζάνης για την
προστασία και την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στη δημιουργία προγραμμάτων που αφορούν τα παιδιά.
Έχοντας ήδη την εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ, το οποίο μεταξύ άλλων υλοποίησε και δράσεις στις οποίες συμμετείχαν
μαθητές δημοτικών σχολείων με εξαιρετικά αποτελέσματα, πρότεινε στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης την προκήρυξη διαγωνισμού μεταξύ
των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κοζάνης για τη συγγραφή και την
εικονογράφηση αφηγήματος με θέμα σχετικό με το νερό.
Η Διεύθυνση αποδέχτηκε ευχαρίστως την πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η οποία
προωθείται πλέον σε όλα τα σχολεία και με στόχο η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος Μαΐου και τα αποτελέσματα της να ανακοινωθούν στις 5 Ιουνίου, την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Το αφήγημα που θα κριθεί ως το καλύτερο, από την επιτροπή που θα
συγκροτήσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα εκδοθεί με δαπάνη της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και θα μοιραστεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κοζάνης.

