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Trailer
Μία σειρά podcast για τη λειψυδρία στην Ελλάδα.
Μέσα από συνεντεύξεις και αρχεία προφορικής ιστορίας αφηγούμαστε θέματα
λειψυδρίας στην Ελλάδα.

Μουσική, Γιώργος Πατεράκης

• Impro tribute to Friedrich Goulda – CD Cheap: low quality – high fun
• Το Άλυτο Πρόβλημα CD: Γκαλερί Δραμάτων
• original music Water Scarcity

Δημιουργήθηκε από

Λειψυδρία l Trailer l www.water-scarcity.gr l Αρχείο Απομαγνητοφώνησης

Water Scarcity Trailer (GR) 1΄36΄΄
ΚΑΤΣΑΡΟΣ [00:00:04] Τι είναι η λειψυδρία ε;
ΚΟΥΝΔΟΥΡΗ [00:00:08] Έχει να κάνει με τη χρήση του νερού σε παραγωγή τροφίμων.
ΜΑΛΑΜΗΣ [00:00:15] Δεν είναι μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα.
ΔΑΒΙΟΣ [00:00:16] Μάλιστα αρχίζουν βάζουν και τα λεγόμενα χλώρια, ενώ παλιά δεν
υπήρχαν τέτοια.
ΚΩΒΑΙΟΥ [00:00:20] Βρύσες ανοιχτές να βλέπεις τα νερά να τρέχουν στη θάλασσα και να
μην έχουμε να μαγειρέψουμε.
ΜΠΑΛΙΟΣ [00:00:24] Για παράδειγμα δεν υπήρχε το γκαζόν που έχουμε τώρα, γίνεται της
τρελλής με το γκαζόν.
ΡΙΝΑΚΗ [00:00:28] Αλλά από τότες που βγήκαν τα φυτοφάρμακα κι αυτά, έχουν χαθεί και
τα βατράχια και τα χέλια ακόμα και οι αβδέλες.
ΜΠΑΛΙΟΣ [00:00:37] Χαμούλης.
ΔΑΒΙΟΣ [00:00:38] Υπάρχουν οι αφαλατώσεις, υπάρχουν οι γεωτρήσεις, έχουμε βρει το
κουμπί.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ [00:00:40] Εμάς μας είχανε πανικοβάλλει γιατί λέει το νερό της αφαλάτωσης,
δεν είναι καλό για λούσιμο και ότι θα λουζόμαστε και θα καραφλιάζουμε.
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ [00:00:51] Εμείς ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ [00:00:51] Απλές φτηνές με υλικά που υπάρχουν στον τόπο.
ΜΑΛΑΜΗΣ [00:00:55] Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
ΜΠΑΛΙΟΣ [00:00:57] Η συλλογή νερού, δηλαδή τώρα βρέχει ρε πούστη και πάει το νερό
στη θάλασσα.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ [00:01:03] Οι τοπικές κοινότητες είναι το α και το ω σε αυτές τις δράσεις.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΗ [00:01:05] Είναι μια συμμετοχική διαδικασία που συσχεδιάζει στο μέλλον
που όλοι θέλουν.
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ [00:01:10] Η εμπορευματοποίηση αυτού του βασικού αγαθού για τη ζωή,
είναι ένα σύγχρονο έγκλημα. Η επόμενη μεγάλη σύγκρουση στον κόσμο θα είναι
σύγκρουση για τα νερά.
ΜΠΑΛΙΟΣ [00:01:18] Πάει μετά αλλού το πράγμα, δηλαδή πάει σε Madmax φάση.
ΚΑΛΛΙΡΗ [00:01:22] Μια μίνι σειρά podcast που ανοίγει ένα διάλογο για τη λειψυδρία,
ξεκινά τον Iανουάριο, ακούστε το στο www.water-scarcity.gr.

