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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΤΗ

Μια φορά κι ένα καιρό, σ’ ένα σπιτάκι στην άκρη του
χωριού, ζούσε ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Ελπίδα με
τη μαμά της και το σκύλο τους τον Ερμή. Μια μέρα που
έβρεχε, ρώτησε η Ελπίδα:
«Μαμά, θα πάμε για μανιτάρια μετά τη βροχή;»
«Δεν ξέρω Ελπίδα γιατί βρέχει πολύ. Δε βλέπεις που
τα νερά αρχίζουν να σκεπάζουν τη γη; Δεν ακούς τις
αστραπές και τις βροντές;»
Η βροχή δυνάμωνε. Ο ουρανός γινόταν όλο και πιο
σκοτεινός. Ήταν σαν να έκλαιγε ασταμάτητα.

Ο Ερμής, φοβισμένος, έτρεξε από την αυλή και χώθηκε γαυγίζοντας μέσα στο σπίτι. Η μικρή Ελπίδα τον πήρε αγκαλιά και
κρύφτηκε μαζί του κάτω από το τραπέζι.
Άρχισε να κλαίει, αλλά η μαμά της τής είπε να μη φοβάται. Όταν το νερό καλύπτει τη γη, που συνήθως είναι στεγνή, τότε
έχουμε μια πλημμύρα. Όταν σταματάει η βροχή, το έδαφος στεγνώνει. Την άλλη μέρα, η πλημμύρα θα σταματούσε.
Έτσι, πήγαν όλοι να κοιμηθούν. Και ο σκύλος κουλουριάστηκε ευχαριστημένος στη ζεστασιά του κρεβατιού της Ελπίδας.

–

Την άλλη μέρα το πρωί, τα νερά ήταν πιο πολλά. Και η βροχή δε
σταματούσε. Η μικρή Ελπίδα κοίταξε με ανησυχία έξω από το
παράθυρο. Και είδε ότι το νερό άρχιζε να καλύπτει τα χωράφια.
Η αυλή έμοιαζε με λίμνη. Είδε το κουνελάκι τους ανεβασμένο στο
δέντρο και το κατσικάκι του γείτονα πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο.
Είδε και τη μαμά της να παίρνει τηλέφωνα. Φαινόταν ανήσυχη.
- «Τι πρέπει να κάνουμε;», έλεγε στο τηλέφωνο, «Μήπως να τους
πάρω και να φύγουμε; Πώς; Με το αυτοκίνητο; Τα νερά όλο κι
ανεβαίνουν, σε λίγο θα φτάσουν μέχρι πάνω και δε θα μπορούμε
να βγούμε».

Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, είδε τον Ερμή που ανέβαινε προς τη
σοφίτα.
-«Άκου Ελπίδα, η ιδέα του Ερμή, που έχει ένστικτο όπως όλα τα ζώα,
είναι καλή. Λόγω της πλημμύρας που δε σταματάει, θα ανεβούμε στη
σοφίτα της στέγης. Το κουνελάκι μας ο Ασπρούλης ανέβηκε στο
δέντρο. Έτσι κι εμείς πρέπει να ανεβούμε πιο ψηλά γιατί το νερό
μπορεί να μπει στο σπίτι. Και δεν είναι καλό να πάρουμε το
αυτοκίνητο τώρα γιατί μπορεί να μας παρασύρουν τα νερά».
Έτσι λοιπόν ανέβηκαν στη σοφίτα του σπιτιού.

Ο Ερμής όμως ξανακατέβηκε. Ποιος ξέρει τι του ήρθε στο
μυαλό. Μάλλον ήθελε να φέρει πάνω και το κουνελάκι, τον
Ασπρούλη.
Και τότε, από τα ορμητικά νερά έσπασε ένα παράθυρο. Όλο το
νερό που είχε πλημμυρίσει την αυλή χώθηκε μέσα στο σπίτι. Ο
Ερμής άρχισε να κολυμπάει. Κόντευε να πνιγεί. Η Ελπίδα από
τη σοφίτα της στέγης έβλεπε τα πάντα. Από τη μια, το ποτάμι
κοντά στο σπίτι που είχε σκεπάσει τα χωράφια και, από την
άλλη, τον Ερμή να κολυμπάει μαζί με τα έπιπλα στο σπίτι.

Ευτυχώς, κατάφερε κι ανέβηκε σε μια καρέκλα που πήγαινε
πέρα-δώθε στο νερό.
- «Κοίτα να δεις Ελπίδα!», της είπε η μαμά της, «Το ποτάμι έχει
τόσο νερό που ξεχείλισε και σκέπασε τη γη. Κι έτσι, έφτασε ως
την αυλή μας και τώρα μπήκε και στο σπίτι μας. Βλέπεις πόσα
σκουπίδια και πράγματα έχει το ποτάμι;
Αν δεν τα πετούσαν όλα μέσα, ίσως να κρατούσε τα νερά.
Τώρα, μπορεί να πνιγούν άνθρωποι και ζώα, να καταστραφούν
χωράφια και να έχουμε κι άλλα κακά.
Άκου! πάω κάτω να δω γιατί ανησυχώ για τον Ερμή και μετά θα
κάτσουμε όλοι εδώ μέχρι να φύγουν τα νερά. Κατάλαβες;»

Η μητέρα της λοιπόν κατέβηκε κάτω. Και η καρδούλα της μικρής
Ελπίδας χτυπούσε σαν τρελή. Μες στα νερά όλο το σπίτι, μες στα
νερά όλη η γη, κι ο Ερμής πάνω σε μια καρέκλα που κολυμπούσε
στο νερό μαζί με τα άλλα έπιπλα του σπιτιού. Κι η μαμά της την
άφησε μόνη της για να πάει κάτω στα τρελά νερά που παρέσερναν
τα πάντα.
-«Ερμή, Ερμή έλα εδώ! Πήδα στη σκάλα! Έλα εδώ γρήγορα!», είπε η
μαμά της στο σκυλάκι τους.

Αλλά ο Ερμής αντί να πηδήσει στη σκάλα, έπεσε μέσα στο νερό.
Ωχ, τι αγωνία! Η μαμά της μπήκε στο νερό για να τον πιάσει. Μέχρι
τη μέση ήταν μέσα στο νερό. Κι αυτός ο χαζούλης ο Ερμής δεν έλεγε
να κολυμπήσει προς το μέρος της.
Χώθηκε όλος κάτω από το νερό. Αλλά τότε η μαμά της τον έπιασε
από το λαιμό και τον έβγαλε έξω. Ο Ερμής ήταν σαν χαμένος και
μισόκλαιγε. Η μαμά της τον πήρε αγκαλιά γεμάτο λάσπη και νερά και
τον πήγε πάνω στη σοφίτα.

Αχ, Τι χαρά! Η μαμά κι ο Ερμής πάλι μαζί της.
Τον τύλιξαν σε μια κουβέρτα κι άρχισαν να
τον σκουπίζουν και να τον χαϊδεύουν για να
τον ζεστάνουν.
Αποκοιμήθηκαν και οι τρεις μαζί
αγκαλιασμένοι στο στρώμα της σοφίτας.

Την άλλη μέρα το πρωί, είχε σταματήσει να βρέχει. Κι είχε βγει ο ήλιος και καλημέριζε τα πάντα.
Σαν να χαμογελούσε σήμερα μετά το κλάμα του ουρανού. Τα νερά σιγά-σιγά έφευγαν κι ο ήλιος
στέγνωνε τα χωράφια.
- «Κοίτα, μαμά!», είπε η Ελπίδα που κοιτούσε έξω από το παραθυράκι της σοφίτας, «Έξω όλα είναι
άνω-κάτω, τα σκουπίδια κι ένα αυτοκίνητο κολυμπάνε στο ποτάμι. Και κοίτα εκεί! Ένα κατσικάκι
κουτσαίνει, το καημένο…».
Και κοιτώντας κάτω προς το σπίτι, είπε: «Πω, πω! Και στο σαλόνι μας πλέουν τραπέζια και καρέκλες.
Όλα είναι πεταμένα μέσα στο νερό. Πώς έγινε αυτό, μαμά;»

«Θα σου πω Ελπίδα. Η πλημμύρα είναι ένα φυσικό
φαινόμενο. Επειδή βρέχει πολύ, μπορεί το έδαφος να
γεμίσει νερά. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα
χειρότερα. Ξέρεις ότι δεν αγαπούν όλοι τη φύση. Να,
κοίτα πόσα πράγματα πετάνε στα ποτάμια! Κοίτα και
εκείνο το σπίτι χτισμένο εκεί που παλιά ήταν ρέμα!
Όταν οι άνθρωποι μπαζώνουν τα ρέματα και βάζουν
φωτιές στα δέντρα, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος.
Δεν υπάρχουν ομπρέλες να μας προστατέψουν.
Μπορεί να πνιγούμε όλοι, όπως πήγε να πνιγεί ο
Ερμής. Γι’ αυτό, εσύ πρέπει να προσέχεις το
περιβάλλον και να ξέρεις τι να κάνεις όταν έχει
πλημμύρα.

«Πώς το λένε αυτό, μαμά;»
«Ερμής Φ., παιδί μου. Ο Ερμής που Φροντίζει τους ανθρώπους.
Σαν τον Ερμή, το γιο του Δία που φέρνει μηνύματα στους
θεούς, έτσι θα μας φέρνει μηνύματα κι αυτό το πρόγραμμα για
τα νερά. Θα είναι ο αγγελιοφόρος για τις πλημμύρες…».
«Α, Ερμής Φ., σαν το σκύλο μας τον Ερμή», είπε η Ελπίδα.
«Ναι, σαν τον Ερμή μας, που μας έδωσε την ιδέα και ανεβήκαμε
στη σοφίτα», είπε η μαμά της.
Και θα σου πω και κάτι άλλο γιατί μεγάλωσες και καταλαβαίνεις.
Κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν πώς να προλάβουν τις πλημμύρες.
Θα φτιάξουν ένα πρόγραμμα που θα μας λέει ποιες περιοχές
κινδυνεύουν περισσότερο και αν τα ποτάμια κοντεύουν να
πλημμυρίσουν. Θα μας λέει πράγματα για τον καιρό, πόσο θα
βρέχει ακόμα, και τι πρέπει να κάνουμε».

«Κοίτα μαμά! Ο Ερμής κατεβάζει το κουνελάκι κάτω από το
δέντρο. Μήπως πρέπει να πάω να το ταΐσω τώρα που δε
βρέχει;»
«Όχι ακόμη γλυκιά μου. Σε λίγο.
Σε λίγο όλα θα είναι μια χαρά.»

–

Πράγματι, έπειτα από μερικές μέρες, τα πάντα είχαν στεγνώσει.
Κι έτσι, έζησαν αυτοί καλά με το σκύλο τους τον Ερμή και εμείς,
με τον Ερμή Φ., τον Ερμή που μας Φροντίζει, θα ζήσουμε
καλύτερα με λιγότερες πλημμύρες και λιγότερα κακά.

Ποιος είναι ο ΕΡΜΗΣ (ERMIS-F);
Ο ΕΡΜΗΣ δεν είναι απλά ένας σκύλος. Είναι κάτι που γεννήθηκε μέσα από μιας δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είναι κράτος, αλλά μια μοναδική εταιρική σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες αποκαλούνται κράτη μέλη.
Όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Στην ΕΕ κατοικούν πάνω από 510 εκατομμύρια άνθρωποι,
αριθμός που αντιστοιχεί στο 7 % περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι επίσης πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 χώρες. Μεταξύ των χωρών και περιφερειών της ΕΕ δεν υπάρχουν διαφορές μόνο ως προς το μέγεθος αλλά και ως προς το
επίπεδο του πλούτου. Στα χρόνια που έχουν περάσει χιλιάδες έργα έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, τα οποία ωφέλησαν όλες τις χώρες της ΕΕ μεμονωμένα, καθώς
και την ΕΕ συνολικά, από την άποψη της ποιότητας ζωής των πολιτών της, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Ένα από τα έργα αυτά είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG που υποστηρίζει κοινές δράσεις και δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες επιστημόνων από
διάφορες περιοχές να συνεργάζονται και να βρίσκουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα. Το Πρόγραμμα INTERREG V-A 2014-2020 χρηματοδοτεί τη συνεργασία
επιστημόνων της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ERMIS-F χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG V-A και αφορά τη δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας για τη διαχείριση,
την πρόβλεψη και την ενημέρωση για την πλημμύρα που μπορεί να συμβεί στην περιοχή μας και μπορεί να προκαλέσει καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές, στην περιουσία
και την πολιτιστική κληρονομιά μας. Το ERMIS-F σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον συλλέγει χρήσιμες επιστημονικές πληροφορίες και τις κάνει διαθέσιμες σε όποιον θέλει
να γνωρίζει τι συμβαίνει και μπορεί να συμβεί στην περιοχή του. Το ERMIS-F θέλει μεταξύ άλλων να διαδώσει τους τρόπους που αντιδρούμε πριν, μετά και κατά την
πλημμύρα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τους τρόπους υποστήριξης των περιοχών που συχνά πλήττονται από πλημμύρες.
Μπορείς να μάθεις για τις πλημμύρες στο www.ermis-f.eu, να δεις χρήσιμα βίντεο και να παίξεις με τα Quiz που βρίσκονται στο Ενημέρωση και Δράσεις – Για Νέους και
Παιδιά στην ιστοσελίδας μας.
Για το έργο του ERMIS-F συνεργάζονται φορείς και επιστήμονες από Κρήτη, Κύπρο και Λέσβο ενώ η Υπηρεσία ERMIS-F είναι διαθέσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους.
ERMIS-F - Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων-Πλημμύρες
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Environmental Risk Management and Information Service-Floods

.

Η δημιουργία της παρόντος συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

