
 

 
 

 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος,  04/04/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού συναντήθηκε με μαθητές 

νηπιαγωγείων της προστατευόμενης περιοχής  

Η 22α Μαρτίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού υπενθυμίζοντας σε όλους 

πως η μη ορθολογική χρήση και η αλόγιστη σπατάλη του μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των 

υδάτινων αποθεμάτων παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, ο Φορέας Διαχείρισης όρους 

Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού επισκέφθηκε τους μικρούς του φίλους σε τέσσερα (4) νηπιαγωγεία της 

προστατευόμενης περιοχής και γιόρτασε μαζί τους την ημερα αυτή μέσα από τη χρήση ποικίλου 

οπτικοακουστικού υλικού.  

Με τη συντροφιά και τον ενθουσιασμό των μικρών μας φίλων, το προσωπικό του Τμήματος Πληροφόρησης, 

Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, παρουσίασε ειδικά διαμορφωμένες διαφάνειες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 

στον κύκλο του νερού, σε όλα τα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτό, στη χρήση του από τον άνθρωπο, 

αλλά και στο υδάτινο οικοσύστημα της προστατευόμενης περιοχής: τον υγρότοπο του Μουστού. Επίσης, τα νήπια 

ενημερώθηκαν για τη μεγάλη αξία του νερού για τον πλανήτη μας, αλλά και για τις προσπάθειες που πρέπει όλοι, 

μικροί και μεγάλοι, να καταβάλουμε με στόχο τη σωστή και συνετή χρήση του μέσα από μικρές αλλαγές στην 

καθημερινή μας συμπεριφορά, με παράδειγμα τον δεκάλογο του καλού καταναλωτή νερού!  

Οι μικροί μας φίλοι έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία για τη μόλυνση του νερού και τη μη πρόσβαση σε αυτό από 

πολλούς ανθρώπους σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, καθώς και στα προβλήματα υγείας που συνδέονται με 

την υποβάθμιση των νερών του υπεδάφους αλλά και της θάλασσας. Η ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτό, 

υποκινήθηκε μέσα από ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες που υποστηρίζονταν από πλούσιο 

οπτικοακουστικό υλικό, όπως προβολή βίντεο και παραμυθιού, ηχοπαιχνίδια για την αναγνώριση ήχων του νερού, 

παραμύθι για ανάγνωση και ζωγραφική και τέλος, γνωστά τραγούδια για το νερό. Όλοι οι φίλοι μας συμμετείχαν 

ενεργά και με χαρά στις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτούς. 

Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν τα μικρά παιδιά να κατανοήσουν τη σπανιότητα και την επιβεβλημένη ανάγκη 

προστασίας του φυσικού αυτού πόρου. Οι μικροί καταναλωτές νερού εξοικιώθηκαν με τις αρχές της σωστής 

χρήσης του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος και πήραν οδηγίες για την οικονομία του. Ελπίζουμε τα 

νέα αυτά παιδιά, να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και πομποί θετικών μηνυμάτων για την ορθολογική 

χρήση του νερού και την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, προς τους γονείς τους και όλους 

τους μεγαλύτερους. 
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