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To WATERWHEEL WORLD WATER DAY SYMPOSIUM 2014, είναι ένα διεθνές 
event (με έδρα το Brisbane της Αυστραλίας) που διοργανώνεται και λαμβάνει χώρα 
στο http://water-wheel.net/, μια διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη στο Νερό, 
καθώς επίσης και σε 12 κόμβους σε όλο τον κόσμο, 17-22 Μαρτίου 2014. Οι κόμβοι 
είναι φυσικοί χώροι εκδηλώσεων και φιλοξενούν έρευνες, έργα, δράσεις, 
παρουσιαστές και επιδεικνύουν μέρος του προγράμματος στο τοπικό κοινό 
(αναφέρονται παρακάτω).   
  
Ένας από αυτούς τους κόμβους θα διεκπεραιωθεί στην Ελλάδα, στα ευρύτερα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων του “World Water Museum” installation 
http://www.worldwatermuseum.com 
 
Επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, μηχανικοί, 
εργάτες, ακτιβιστές, εφευρέτες και όσοι αγαπούν το νερό προσκαλούνται να 
συμμετέχουν με projects και άρθρα, καλλιτεχνικά δρώμενα, πάνελ και εργαστήρια. 

Το συμπόσιο και ιδιαίτερα το πρόγραμμα του Ελληνικού κόμβου, εκτός από την on 
line παρουσίαση, που καθένας μπορεί να παρακολουθήσει στον υπολογιστή του, θα 
προβληθεί ζωντανά σε επιλεγμένους δημόσιους όπως χώρους τέχνης, μουσεία, 
ιδρύματα, σχολές, σχολεία κλπ. Τα σημεία προβολής θα επικαιροποιούνται στην 
ιστοσελίδα http://www.worldwatermuseum.com/future.html 
  
 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στις ανοιχτές προσκλήσεις:  
 

Για ενήλικες: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ:ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗMΑ - 

download  

Για τους νέους Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  - download  

  

WATERWHEEL WORLD WATER DAY SYMPOSIUM 2014 - 3WDS14 
  
Το Συμπόσιο είναι μια συναλλαγή μεταξύ ανθρώπων που ασχολούνται με το ζήτημα του 
νερού, με σκοπό την καλύτερη διάχυση της γνώσης, των προοπτικών και της 
διαχείρισης. Αποσκοπεί να κινητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό, αλλά και να 
ενθαρρύνει σχέσεις μεταξύ έρευνας, επαγγελμάτων και τεχνών, καθώς και συνεργασιών 
μεταξύ πανεπιστημίων, οργανώσεων και της κοινωνίας στον τομέα της διαχείρισης των 
υδάτων  και του εδάφους. 

Ως στοιχείο, το νερό,  περιλαμβάνει ακραίες και αντίθετες καταστάσεις: βαθείς  
ωκεανούς ή ρηχά ρυάκια, διάφανα ή πυκνά, τρεχούμενα ή λιμνάζοντα νερά. Το νερό 
κάνει κύκλους γύρω από τα ζωντανά συστήματα του πλανήτη: υδάτινες μάζες, μορφές 
ζωής και η ίδια η ατμόσφαιρα. Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει παγκόσμια ακραία 
φαινόμενα όπως η ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης, η εξαφάνιση των πολικών πάγων, 

http://www.worldwatermuseum.com/future.html
http://www.worldwatermuseum.com/pdf/openinvitation1-gr.pdf
http://www.worldwatermuseum.com/pdf/openinvitation2-gr.pdf


οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και η ερημοποίηση. Το νερό είναι πηγή που μοιράζεται ή ένα 
αγαθό που αγοράζεται, πωλείται, κατέχεται και χάνεται; Αν και μπορεί να μην έχουμε 
όλοι την ίδια αντίληψη για το νερό, εξερευνώντας βαθύτερες σχέσεις μαζί του, 
διευκολυνόμαστε να κατανοήσουμε, πώς οι συλλογικές απόψεις επηρεάζουν τις δράσεις 
και τις αποφάσεις που σχετίζονται με αυτό. 

 
Το τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο για το νερό 3WDS14, θα εξερευνήσει τα ερωτήματα 
γύρω από το πώς ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε με το νερό και τις αντιθέσεις του. 
Υπάρχει μια απαίτηση για νέες αντιλήψεις και προσεγγίσεις σχετικά με τη διαχείριση 
του νερού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την συνεργασία, καθώς και για έναν 
ανανεωμένο σεβασμό προς το νερό ως πηγή ζωής και κοινή κληρονομιά. 

Το συμπόσιο ενθαρρύνει διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συμπεριλαμβάνουν τις εξής 
υποενότητες: 
• Ιστορίες για την ανθρώπινη αντίληψη  και για τις πρακτικές που αφορούν το πόσιμου 
και το θαλασσινό νερό.  
• Γνώση των αδυναμιών και των αντιπαραθέσεων, των αναγκών και των τάσεων, των 
επιτυχιών και των αποτυχιών σε ό,τι αφορά δράσεις που σχετίζονται με το νερό. 
• Επικοινωνία που θα διευκολύνει τους συλλογικούς στόχους, τα σχέδια, τις αξίες και 
τα όνειρα για το νερό, καθώς και την διοίκηση και τη διαχείριση που θα τα 
πραγματοποιήσει. 
 

Το Συμπόσιο 3WDS14 θα λάβει χώρα στη Διαδικτυακή πλατφόρμα http://water-
wheel.net και σε 12 “κόμβους”  17-22 Μαρτίου 2014 .   
Οι κόμβοι είναι φυσικοί τόποι που θα δείχνουν σε οθόνες μέρος των παρουσιάσεων στο 
τοπικό κοινό καθώς και τους φιλοξενούμενους παρουσιαστές. Το συμπόσιο είναι μια 
εβδομαδιαία σειρά από διαδικτυακά δρώμενα που θα συνθέσουν μια ποικιλόμορφη 
συλλογή, είτε από άτομα είτε από ομάδες, σκόρπιες γεωγραφικά, από κόμβους τόσο 
μακρινούς όπως το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη, το Μπουένος Άιρες, η Τυνησία, το 
Βερολίνο, το Κόμπουργκ, το Πόζναν, το Τορούν, το Παρίσι, οι Συρακούσες, η Αθήνα 
και το Κερνς. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε στο 
info@worldwatermuseum.com 
 
Σας ευχαριστώ,   
  
Καίτη Χαλιορή  
New media artist 
Head of Greece's Node for  
  Waterwheel World Water Day Symposium 2014 - 3WDS14  
Creator of “World Water Museum” installation 
www.worldwatermuseum.com  
keti.haliori@yahoo.com   info@worldwatermuseum.com 
www.keti-haliori.com 
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