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Γηα ηνλ Θαιή, ε πξψηε απφιπηε αξρή ησλ πάλησλ ήηαλ ην Ύδσξ, απφ ην νπνίν 

είλαη δεκηνπξγεκέλα ηα πάληα, ζε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο. 

Ζ κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε θαιχπηεηαη απφ ην λεξφ ησλ σθεαλψλ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αζρνιεζήθακε κε ηελ εθπφλεζε 

κηαο πεξηβαιινληηθήο εξγαζίαο κε ζέκα ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο 

αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζ‟ απηφλ. Σν λεξφ, θπζηθφ αγαζφ, θαηλνκεληθά είλαη 

άθζνλν θαη ππάξρεη παληνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, είλαη έλαο 

πεξηνξηζκέλνο θπζηθφο πφξνο. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ είλαη 

ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά επηηαθηηθή. Υσξίο θαζαξφ λεξφ 

θαλέλαο δσληαλφο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη. Ώξα ινηπφλ λα 

αιιάμνπκε ηξφπν ζθέςεο θαη ζηάζε δσήο. Δίλαη θαηξφο λα επαηζζεηνπνηεζνχκε 

φινη θαη θπξίσο νη λεψηεξεο γεληέο πνπ απνηεινχλ ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο καο. 
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ΝΔΡΟ – ΔΝΑ ΠΟΛΤΣΗΜΟ ΑΓΑΘΟ 
 

Σν λεξφ, κεηά ηνλ αέξα, απνηειεί ην πιένλ αλαληηθαηάζηαην θπζηθφ αγαζφ, 

απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Γεληθά ην λεξφ είλαη παληνχ, ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ζηελ θχζε, ζηα δψα θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Δηδηθφηεξα: 
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ΝΔΡΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

Ζ δσή ησλ αλζξψπσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην λεξφ. Σν λεξφ 

ζπληειεί ζηε ζσζηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη 

ζηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή.  

Πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο απνηειείηαη απφ λεξφ. ηνπο 

άλδξεο, ην λεξφ ελππάξρεη ζε πνζνζηφ 60-

65% , ζηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 50-60% θαη 

ζηα παηδηά ειηθίαο 5-8 ρξνλψλ βξίζθεηαη ζε 

πνζνζηφ κέρξη θαη 70%. 

Σν λεξφ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δσή 

θαη αλαπαξαγσγή ησλ αλζξψπηλσλ 

θπηηάξσλ. Δπίζεο, απνηειεί ην θχξην κέζν 

γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα 

θχηηαξα θαη ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, αιιά 

θαη ην κέζν απνκάθξπλζεο ησλ ηνμηθψλ θαη 

άρξεζησλ νπζηψλ. Υσξίο λεξφ, ηα λεθξά δελ 

κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο. Ζ 

παξνπζία ηνπ λεξνχ ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ησλ 

θξαδαζκψλ, γηαηί πξνζζέηεη επειημία ζηνπο κχεο θαη ζηηο αξζξψζεηο θη αθφκε 

πξνζηαηεχεη επαίζζεηεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ην κπαιφ, ηα κάηηα θαη ηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ λεξνχ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

αγσγνχ γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. Ζ πνζφηεηα λεξνχ πνπ απνβάιιεη ν νξγαληζκφο καο θαζεκεξηλά 

θηάλεη ηα 3 κε 3,5 ιίηξα. Ο αλζξψπηλνο ηδξψηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

θαη ηεο λχρηαο βνεζά ζηε ξχζκηζε θαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ αλάγθε γηα λεξφ ζην αλζξψπηλν ζψκα γίλεηαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ζε 

πεξηφδνπο δέζηεο θαη πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζιεζεο. 

Σν θαηλφκελν ηεο αθπδάησζεο εκθαλίδεηαη πην έληνλα ζηνπο λένπο αλζξψπνπο 

θαη ιηγφηεξν ζηνπο ειηθησκέλνπο.  
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ΝΔΡΟ ΚΑΗ ΦΤΖ 

 

Σν λεξφ θαίλεηαη λα έρεη θάπνηεο “πεξίεξγεο” ηδηφηεηεο, πνπ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο γηα ηελ ίδηα ηε δσή πάλσ ζηε γε. Απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηνηρείν ζηε 

θχζε πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο: πγξφ, ζηεξεφ θαη 

αέξην. 

 

Δίλαη πνιχ θαιφο δηαιχηεο θη έρεη πςειή επηθαλεηαθή ηάζε. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ηα επηθαλεηαθά κφξηα δέρνληαη ειθηηθέο δπλάκεηο κφλν πξνο 

ην εζσηεξηθφ ηνπ πγξνχ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα 

είδνο “επηδεξκίδαο ” ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ. Απηφ βνεζά ηα 

κηθξά έληνκα λα πεξπαηνχλ πάλσ ζην λεξφ κε επθνιία. 

 

Παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζηνπο 4°C, ελψ φηαλ παγψλεη ή 

ζεξκαίλεηαη δηαζηέιιεηαη θαη  παξνπζηάδεη κηθξφηεξε 

ππθλφηεηα. Σν θαηλφκελν ηεο αλψκαιεο δηαζηνιήο ηνπ 

λεξνχ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δσήο ζηνπο πγξνηφπνπο . 

 

ηελ αηκφζθαηξα, ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπλνή ησλ νξγαληζκψλ θη 

αθφκε κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θπζηθνχ « θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ». Σν θαηλφκελν απηφ 

βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζε ζρεηηθά ζηαζεξέο κέζεο ζεξκνθξαζίεο, 

πεξίπνπ 14,5°C, ελψ δηαθνξεηηθά ε ζεξκνθξαζία πάλσ ζηνλ πιαλήηε ζα 

παξέκελε πνιχ ρακειά ζηνπο - 18°C.  
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Δπίζεο, ην λεξφ είλαη απαξαίηεην, ψζηε ηα θπηά λα δεκηνπξγνχλ ηελ ηξνθή 

ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο 

γίλεηαη ζε δπν ζηάδηα. 

 

1. Καηά ην πξψην ζηάδην ηα κφξηα ηεο ρισξνθχιιεο απνξξνθνχλ 

θσηεηλή ελέξγεηα, ελεξγνπνηνχληαη θαη απνβάιινπλ ειεθηξφληα, ηνλίδνληαη. Έλα 

κέξνο ηεο ελέξγεηαο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ κνξίσλ ηεο ρισξνθχιιεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζπαζηνχλ 

κφξηα ηνπ λεξνχ ζε Ο2 θαη Ζ2 

(νμπγφλν θαη πδξνγφλν). Ζ 

δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη θσηφιπζε. 

Σν Ο2 Διεπζεξψλεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα θαη ην Ζ2 δεζκεχεηαη 

ζηνπο ρισξνπιάζηεο. 

 

2. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην 

κε κηα ζεηξά ρεκηθψλ ελψζεσλ 

παξάγεηαη γιπθφδε, ε νπνία 

κεηαθέξεηαη ζε φια ηα κέξε ηνπ 

θπηνχ. Γεληθά ε θσηνζχλζεζε είλαη κηα ελδφζεξκε ιεηηνπξγία ησλ απηφηξνθσλ 

νξγαληζκψλ θαηά ηελ νπνία ε Ζιηαθή Δλέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ρεκηθή. 
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Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Ση είλαη ν πδξνινγηθόο θύθινο 

 

 Ο πδξνινγηθφο θχθινο, ή αιιηψο ν θχθινο ηνπ λεξνχ, πεξηγξάθεη ηελ 

παξνπζία θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, θαζψο θαη 

θάησ θαη πάλσ απ‟ απηή. Σν λεξφ ηεο Γεο είλαη πάληα ζε θίλεζε θαη πάληα ζε 

αιιαγή, απφ ηελ πγξή κνξθή ζηελ αέξηα ή ζε πάγν μαλά θαη αληίζηξνθα. Ο 

θχθινο ηνπ λεξνχ ιεηηνπξγεί εδψ θαη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Ζ δσή ζηε Γε 

εμαξηάηαη απ‟ απηφλ. Ζ Γε ζα ήηαλ πνιχ αθηιφμελν κέξνο γηα ηε δσή ρσξίο ηνλ 

πδξνινγηθφ θχθιν. O θχθινο ηνπ λεξνχ, ινηπφλ είλαη ε ζπλερήο αλαθχθισζε ηνπ 

λεξνχ ηεο Γεο κέζα ζηελ πδξφζθαηξα θαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σν ζπλερέο ηεο 

θπθιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ επηηπγράλεηαη εμαηηίαο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Σν λεξφ ηνπ πιαλήηε αιιάδεη ζπλερψο θπζηθή θαηάζηαζε, απφ ηε 

ζηεξεά κνξθή ησλ πάγσλ ζηελ πγξή κνξθή ησλ πνηακψλ, ιηκλψλ θαη ηεο 

ζάιαζζαο θαη ηελ αέξηα θαηάζηαζε ησλ πδξαηκψλ.  

 Σνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ηνλ θηλεί ν ήιηνο. Θεξκαίλεη ην λεξφ ησλ σθεαλψλ ην 

νπνίν ελ κέξεη εμαηκίδεηαη θαη αλπςψλεηαη ζηνλ αέξα σο πδξαηκφο. Νεξφ 

εμαηκίδεηαη αθφκα απφ ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα θαη ην έδαθνο. Ζ δηαπλνή ησλ 

θπηψλ είλαη κηα αθφκα ιεηηνπξγία πνπ απνδίδεη πδξαηκνχο ζηελ αηκφζθαηξα. 

Μηα κηθξή πνζφηεηα πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ ηελ εμάρλσζε, 

κέζσ ηεο νπνίαο κφξηα απφ πάγνπο θαη ρηφληα κεηαηξέπνληαη απεπζείαο ζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
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πδξαηκνχο ρσξίο λα πεξάζνπλ απφ ηελ πγξή κνξθή. Αλνδηθά ξεχκαηα αέξα 

αλεβάδνπλ ηνπο πδξαηκνχο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο, φπνπ νη 

ρακειφηεξεο πηέζεηο πνπ επηθξαηνχλ εθεί έρνπλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Δπεηδή φκσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ν αέξαο δελ κπνξεί πηα λα 

ζπγθξαηεί φιε ηε κάδα ησλ πδξαηκψλ, έλα κέξνο ηνπο ζπκππθλψλεηαη θαη 

ζρεκαηίδεη ηα ζχλλεθα. 

Σα ξεχκαηα ηνπ αέξα θηλνχλ ηα ζχλλεθα γχξσ απφ ηελ πδξφγεην. 

Παξάιιεια ηα ζηαγνλίδηα λεξνχ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα ζπγθξνχνληαη θαη 

κεγαιψλνπλ, θαη ηειηθά πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ σο θαηαθξεκλίζκαηα, ε 

ζπρλφηεξε κνξθή ησλ νπνίσλ είλαη ε βξνρή. Μηα άιιε κνξθή θαηαθξεκλίζκαηνο 

είλαη ην ρηφλη, ην νπνίν φηαλ ζπζζσξεχεηαη ζρεκαηίδεη πάγνπο θαη παγεηψλεο. ε 

ζρεηηθά ζεξκφηεξα θιίκαηα, φηαλ έξρεηαη ε άλνημε, ην  

ρηφλη ιηψλεη θαη ην μεπαγσκέλν λεξφ ξέεη, ζρεκαηίδνληαο ηελ απνξξνή απφ 

ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαθξεκληζκάησλ πέθηεη 

απεπζείαο ζηνπο σθεαλνχο. 

Απφ ηελ πνζφηεηα πνπ πέθηεη ζηε ζηεξηά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θαηαιήγεη 

θαη πάιη ζηνπο σθεαλνχο ξένληαο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο, σο 

επηθαλεηαθή απνξξνή. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο 

κεηαθέξεηαη ζηνπο σθεαλνχο απφ ηα πνηάκηα, κε ηε κνξθή ξνήο ζε 

πδαηνξεχκαηα. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή κπνξεί αθφκε λα θαηαιήμεη ζηηο ιίκλεο, 

πνπ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο πνηακνχο, ηηο θπξηφηεξεο απνζήθεο γιπθνχ λεξνχ. 

 Χζηφζν, ην λεξφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ δελ ξέεη απνθιεηζηηθά κέζα 

ζηνπο πνηακνχο. Κάπνηεο πνζφηεηεο δηαπεξλνχλ ην έδαθνο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηήζεζεο θαη ζρεκαηίδνπλ ην ππφγεην λεξφ. Μέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ κπνξεί λα 

μαλαβξεί ην δξφκν ηνπ πξνο ηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα (θαη ηνπο 

σθεαλνχο)σο εθθφξηηζε ππφγεηνπ λεξνχ. 

Όηαλ βξίζθεη δηφδνπο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

πεγψλ. Έλα άιιν κέξνο ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ πεγαίλεη 

βαζχηεξα θαη εκπινπηίδεη ηνπο 

ππφγεηνπο πδξνθνξείο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Αθφκα θαη ην λεξφ απηφ φκσο 

ζπλερίδεη λα θηλείηαη θαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κέξνο ηνπ 

μαλακπαίλεη ζηνπο σθεαλνχο 

φπνπ ν θχθινο ηνπ λεξνχ «θιείλεη» θαη επαλαιακβάλεηαη.  
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Ο θχθινο ηνπ λεξνχ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο 

πδξνινγίαο γηα 

φηη ζπκβαίλεη ή 

παξαηεξείηαη ζην 

έδαθνο θαη ηεο 

Μεηεσξνινγίαο 

γηα φηη ζπκβαίλεη 

εμ απηνχ ζηελ 

αηκφζθαηξα.  

Δηδηθφηεξα ζηε 

Μεηεσξνινγία ν 

πδξνινγηθφο θχ-

θινο απνηειεί ην 

ζπνπδαηφηεξν 

θαηξηθφ θαηλφ-

κελν σο ζχλνιν 

επηκέξνπο θαηλνκέλσλ. Απηφο ξπζκίδεη ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηε ιακπξφηεηα 

ηεο εκέξαο,  θαη ηέινο ηε ζπρλφηεηα θαη έληαζε ησλ πδξνκεηεψξσλ, εθηφο ηνπ 

γηγάληηνπ εθείλνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο απφ ηα κηθξά ζηα κεγάια 

γεσγξαθηθά πιάηε. 
 

 

 

 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%89%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΡΟ 

 

ΝΔΡΟ Ο ΤΜΠΑΝΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 Ο άλζξσπνο πεξηβάιιεηε απφ κία ζάιαζζα ελέξγεηαο. Σα πάληα γχξσ ηνπ 

είλαη ελέξγεηα, απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη ηελ πγεία ηνπ. Έλα 

απφ ηα πην βαζηθά ζηνηρεία ηεο ελέξγεηαο πνπ εθιακβάλεη είλαη ην λεξφ. Σίπνηα 

πην αλαγθαίν ζηνλ πιαλήηε καο 

δελ ππάξρεη απφ απηφ.  

 Σν λεξφ είλαη άρξσκν 

άνζκν άγεπζην θαη πξαθηηθά 

αζπκπίεζην. Καη φκσο είλαη ην 

θπξίαξρν ρεκηθφ ζηνηρείν ζηνλ 

πιαλήηε καο, άξξεθηα δεκέλν κε 

ηελ δσή, φπσο ηελ μέξνπκε. Ενχκε 

πάλσ ζε έλα γαιάδην πιαλήηε.  

Οη ηεξάζηηεο πδάηηλεο εθηάζεηο, 

πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ηα 3/4 ηεο 

γήηλεο επηθάλεηαο, θάλνπλ ηνλ 

πιαλήηε καο λα κνηάδεη κ΄ έλα 

γαιαδσπφ δαθείξη, ιακπεξφ θαη 

παιιφκελν, θαξθηηζσκέλν ζην 

καχξν βεινχδν ηνχ δηαζηήκαηνο 

θαη αζχγθξηηα φκνξθν. 

 Σν ιεγφκελν λεξφ, ζηελ ειιεληθή δεκνηηθή γιψζζα, ή 'ὕδσξ' ζηελ 

θαζαξεχνπζα, είλαη ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ρεκηθή 

έλσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, θαιχπηνληαο ην 70,9% 

ηνπ πιαλήηε καο. ηηο «ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο» 

(δειαδή ζε ζεξκνθξαζία 25°C ) βξίζθεηαη ζε κηα 

δπλακηθή ηζνξξνπία πγξνχ - αεξίνπ, κε θχξηα θάζε ηελ 

πγξή. Σν λεξφ είλαη πγξφ, δηαπγέο, θπαλίδνλ ζε 

κεγάινπο φγθνπο. Πνιιέο νπζίεο δηαιχνληαη ζην λεξφ 

θαη γη' απηφ ζπρλά απνθαιείηαη «ζπκπαληηθφο δηαιχηεο». Σν κφξην ηνπ λεξνχ 

απνηειείηαη απφ δχν άηνκα πδξνγφλνπ θαη έλα άηνκν νμπγφλνπ.  

 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΔΡΟΤ  

 εκείν ηήμεο 0 °C  

 εκείν βξαζκνύ 100 °C 
 Σν λεξφ έρεη θπζηθέο, αιιά θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο,   
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ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ  

 

 
 Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λα εκθαλίδεηαη θαη 

ζηηο ηξεηο κνξθέο ηεο χιεο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη 

ν άλζξσπνο. 

 

Αέξηα Μνξθή: Σν λεξφ σο γλσζηφ εθηεζεηκέλν ζηνλ αέξα εμαηκίδεηαη. Oη 

πδξαηκνί ζπκππθλψλνληαη ζε ζηαγνλίδηα λεξνχ πξνθαιψληαο βξνρή θαη νκίριε. 

Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο ελδέρεηαη λα κελ πεξηέρεη πδξαηκνχο φηαλ είλαη πνιχ 

ςπρξφο ή ζηηο πνιχ μεξέο πεξηνρέο. Αθφκε ην λεξφ ζε αέξηα θαηάζηαζε 

πξνθχπηεη απφ παξνρή ζεξκφηεηαο θαη βξαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

βηνκεραληθή ρξήζε νλνκάδεηαη γεληθά αηκφο.  

 

ηεξεή Μνξθή/Πάγνο: Ολνκάδεηαη ην 

θαζαξφ λεξφ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζηεξεά 

κνξθή, είλαη δειαδή ε θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία κεηαηξέπεηαη ην λεξφ φηαλ βξεζεί ζε 

ζεξκνθξαζία 0 °C. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ πάγνπ είλαη φηη έρεη κηθξφηεξε 

ππθλφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ξεπζηή ηνπ 

κνξθή. Έηζη, ν πάγνο επηπιέεη ζην λεξφ, 

έλα θαηλφκελν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία ζηε Γε. 

Ο θαζαξφο πάγνο ηήθεηαη ζηνπο 0° 

Κειζίνπ θαη ε ζεξκνθξαζία απηή 

ιακβάλεηαη σο βάζε ηεο θιίκαθαο ησλ 

ζεξκνκέηξσλ. 

 

 

Τγξή Μνξθή: Σν λεξφ ζε πγξή κνξθή βξίζθεηαη παληνχ. 
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Πνπ ζπλαληάκε λεξό:  
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή λεξνύ. Σν λεξφ ζηε 

Γε θαηαλέκεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηνρέο: 

ζηνπο σθεαλνχο, ηελ μεξά θαη ηελ 

αηκφζθαηξα.  

Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα βξίζθεηαη ζηνπο 

σθεαλνχο θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 97% ηνπ 

λεξνχ ηνπ πιαλήηε.  

Σν λεξφ ηεο μεξάο απνηειεί κφλν ην 3% θαη 

θαηαλέκεηαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, 

ζηνπο πάγνπο ησλ πνιηθψλ πεξηνρψλ, ζην 

έδαθνο, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο απνηεινχλ ηα ππφγεηα λεξά, ζηηο ιίκλεο θαη 

ηα πνηάκηα, θαη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο ζην ζψκα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

Σέινο, ε αηκφζθαηξα πεξηέρεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ λεξνχ. 

Σν κεγαιχηεξν απφζεκα γιπθνχ λεξνχ ζηνλ πιαλήηε βξίζθεηαη ζηνπο πάγνπο 

ησλ πνιηθψλ πεξηνρψλ. Απφ ην πνζνζηφ ησλ 3% ηνπ γιπθνχ λεξνχ, ηα 2/3 

πεξίπνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνπο πάγνπο ησλ πφισλ. 

Σν γιπθφ λεξφ δεκηνπξγείηαη φηαλ εμαηκίδεηαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα πγξνπνηείηαη θαη πάιη 

ππφ κνξθή ζηαγνληδίσλ. Όηαλ 

εμαηκίδεηαη, ην λεξφ κεηαπεδά 

απφ ηελ πγξή ηνπ κνξθή ζηελ 

αέξηα (πδξαηκνί). Καηά ηε 

δηαδηθαζία απηή, φκσο, ην αιάηη 

δελ πεξλά ζε αέξηα κνξθή. Φειά 

ζηελ αηκφζθαηξα, νη πδξαηκνί, 

ιφγσ ησλ αλνδηθψλ ςπρξψλ 

αέξησλ ξεπκάησλ, 

ζπκππθλψλνληαη ζε κηθξά 

ζηαγνλίδηα γιπθνχ λεξνχ θαη γίλνληαη ζχλλεθα. Σα ζχλλεθα, ζηε ζπλέρεηα, 

απειεπζεξψλνπλ απηά ηα ζηαγνλίδηα κε ηνλ πεηφ – βξνρή, ραιάδη ή ρηφλη. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πεηνχ πέθηεη ζηε ζάιαζζα, αιιά έλα κέξνο ηνπ πέθηεη 

ζηελ μεξά. Απηφ ην ηειεπηαίν κπνξεί είηε λα εμαηκηζηεί θαη πάιη ζηελ 

αηκφζθαηξα είηε λα θηάζεη ζην ππέδαθνο, δεκηνπξγψληαο ππφγεηα χδαηα, ιίκλεο 

θαη πνηάκηα, απ‟ φπνπ θαη ξέεη μαλά πξνο ηε ζάιαζζα. 

Σν γιπθφ λεξφ απνηειεί ην 2,7% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ λεξνχ ηνπ πιαλήηε. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ην 2%, είλαη πάγνο θαη παγεηψλεο. Οη ιίκλεο αληηζηνηρνχλ 

κφιηο ζε 0,009%, ηα πνηάκηα ζε 0,00001%, ελψ έλα 0,7% πεξίπνπ είλαη ηα 

ππφγεηα χδαηα, νη πδξαηκνί ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 
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Δπηθαλεηαθό & Τπόγεην Νεξό 

 
Δπηθαλεηαθφ λεξφ είλαη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ελψ 

ην ππφγεην λεξφ είλαη απηφ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ή θηλείηαη ζην έδαθνο.  

 

Γηαθνξέο κεηαμύ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδαηηθώλ πόξσλ:  

 Δλψ ηα επηθαλεηαθά λεξά εκθαλίδνληαη ηνπηθά (ιίκλεο) ή αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία (πνηάκηα), ηα ππφγεηα λεξά θαηαιακβάλνπλ 

ηεξάζηηεο εθηάζεηο. 

 Σα ππφγεηα λεξά είλαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζηε ξχπαλζε απφ ηα 

επηθαλεηαθά,  

 ε αληίζεζε κε ηα επηθαλεηαθά, ηα ππφγεηα λεξά παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή 

κεηαβιεηφηεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
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Δπηθαλεηαθά λεξά 
Ωθεαλόο 

απνθαιείηαη ε πνιχ κεγάιε ζαιάζζηα επηθάλεηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γεο 

θαιχπηεηαη απφ σθεαλνχο. Οη σθεαλνί επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φιν ην αικπξφ λεξφ ηνπ πιαλήηε απνηειεί κηα εληαία κάδα, πνπ 

νλνκάδεηαη «παγθφζκηνο σθεαλφο» θαη θαιχπηεη ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

πιαλήηε.  

Οη γεσγξάθνη ρσξίδνπλ ηνλ παγθφζκην σθεαλφ ζε πέληε κηθξφηεξα ηκήκαηα:  

 Δηξεληθφ 

 Αηιαληηθφ 

 Ηλδηθφ 

 Βφξεην Παγσκέλν 

 Νφηην Παγσκέλν Χθεαλφ.  

Ο κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε θαη ζε βάζνο σθεαλφο είλαη ν Δηξεληθφο.  

Δίλαη ηφζν κεγάινο ζε έθηαζε φζν φινη νη άιινη σθεαλνί καδί.  

 

ζάιαζζεο 

είλαη κηθξφηεξεο απφ ηνπο σθεαλνχο, 

βξίζθνληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζε 

ζηεξηέο ζπλήζσο κε αικπξφ λεξφ 

πνπ δελ έρεη θπζηθή έμνδν θαη 

ζεσξνχληαη «παξαξηήκαηα» θάπνηνπ 

σθεαλνχ.  

Οη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο είλαη 

πεγή δσήο γηα ηνλ πιαλήηε. Έλα 

πιήζνο νξγαληζκψλ δεη ζηα λεξά 

ησλ ζαιαζζψλ. Δπηπιένλ, θαζψο νη 

σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο 

θαηαιακβάλνπλ ηα 3/4 ηεο 

επηθάλεηαο ηεο Γεο, έρνπλ κεγάιε 

αμία γηα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία 

ηνπ πιαλήηε, δηφηη: 

 Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα νμπγφλνπ ηεο Γεο (85%) παξάγεηαη απφ 

θπηνπιαγθηφλ, πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο γηα ηα 

νηθνζπζηήκαηα. 

 Απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξπζκηζηέο ηνπ θιίκαηνο, αθνχ ην λεξφ 

έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δεζηαίλεηαη ζηγά ζηγά θαη λα απνβάιιεη επίζεο αξγά 

ηε ζεξκφηεηά ηνπ. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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ιίκλε  
είλαη ν πγξνβηφηνπνο πνπ απνηειείηαη απφ κάδεο λεξνχ, γιπθνχ ή αικπξνχ, αιιά 

θαη γεληθφηεξα κάδεο πγξνχ, 

ζπγθεληξσκέλεο ζε θνηιφηεηεο ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο, θαηλνκεληθά 

ζηάζηκεο θαη ρσξίο άκεζε επηθνηλσλία 

κε ηε ζάιαζζα. Σα βάζε ησλ ιηκλψλ 

είλαη ζρεηηθά κηθξά ζε ζρέζε κε ησλ 

Χθεαλψλ θαη ησλ Θαιαζζψλ.  

ηα πγξά θιίκαηα νη ιίκλεο έρνπλ 

ζρεδφλ πάληα γιπθφ λεξφ ελψ ζηα 

μεξά θιίκαηα ζπλαληψληαη νη αικπξέο 

ιίκλεο.  

Οη πνιχ κεγάιεο ιίκλεο, φπσο π.ρ ε 

Καζπία, απνθαινχληαη θαη ζάιαζζεο.  

ηηο ιίκλεο πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ηερλεηά κε ηελ 

θαηαζθεπή θξαγκάησλ.  

Σα λεξά ησλ ιηκλψλ πξνέξρνληαη απφ ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα αιιά 

θη απφ ηηο πεγέο πνπ αλαβιχδνπλ κέζα ζ' απηέο θαη απφ ηα πδάηηλα ξεχκαηα πνπ 

εθβάιινπλ ζε απηέο. 

 

πνηακόο  
είλαη ην πδάηηλν ξεχκα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθή ζπλέρεηα 

θαη ζηαζεξφηεηα ηξνθνδνζίαο θαη κε 

ηνκή θνίηεο γεληθά αξθεηά νκαιή. Σν 

ζεκείν ζην νπνίν γελληέηαη έλαο πνηακφο 

νλνκάδεηαη πεγή.  

Ο κεγαιχηεξνο πνηακφο ηνπ θφζκνπ είλαη ν Ακαδφληνο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πνηακώλ: 

 Μήθνο: δείρλεη πφζν καθξχ είλαη έλα πνηάκη.  

 Γέιηα: Σν δέιηα ελφο πνηακνχ πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη έλα ηκήκα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, 

πνπ νλνκάδεηαη πξνδέιηα θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ ιεπηφθνθθα πιηθά. 

 Δθβνιέο: Δίλαη ν ρψξνο φπνπ ην λεξφ ηνπ πνηακνχ ρχλεηαη ζηε ζάιαζζα. 

 Λεθάλε απνξξνήο: Δίλαη έλα ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πάλσ ζην 

νπνίν ηα λεξά πνπ ξένπλ επηθαλεηαθά απνζηξαγγίδνληαη απφ ην πδξνγξαθηθφ 

δίθηπν ηνπ πνηακνχ (ξπάθηα, ρείκαξξνη, παξαπφηακνη), γηα λα θαηαιήμνπλ 

ζηελ θεληξηθή θνίηε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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Υείκαξξνο νλνκάδεηαη έλα πνηάκη πνπ είλαη 

ζηεγλφ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Οη 

ρείκαξξνη θαηά γεληθφ θαλφλα 

ζρεκαηίδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη 

αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ (ή άιιν πνξψδεο 

ππφζηξσκα). Σν λεξφ ησλ ρείκαξξσλ 

πξνέξρεηαη θπξίσο απεπζείαο απφ ηα 

αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα θαη απφ ηελ 

επηθαλεηαθή απνξξνή.  

 

Παγόβνπλν: Υαξαθηεξίδεηαη ν φγθνο πάγνπ 

πνπ απνζπάηαη απφ ηνπο παγεηψλεο θαη 

επηπιέεη ζηε ζάιαζζα. πάληα ππεξβαίλνπλ ην 

κήθνο ησλ 1000 κέηξσλ φπνπ ηφηε 

αληηπξνζσπεχνπλ βάξνο εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ.  

 

Καηαξξάθηεο: νλνκάδεηαη ην ηκήκα πνηακνχ, ηα λεξά ηνπ νπνίνπ πέθηνπλ 

απφηνκα απφ κεγάιν χςνο ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν. Απηφ είλαη 

δπλαηφ λα ζπκβαίλεη ιφγσ απφηνκεο 

θαη κεγάιεο θιίζεο ηεο θνίηεο ηνπ 

πνηακνχ, είηε ιφγσ θάζεηεο 

πδαηφπησζεο ζε θνίηε ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ. 

 

Οκίριε: Δίλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη 

ζηελ αηκφζθαηξα, πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο ή ηεο ζάιαζζαο, πνπ απνηειείηαη απφ πνιχ 

κηθξά πδξνζηαγνλίδηα πξνεξρφκελα απφ ηελ 

ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ ηεο αηκφζθαηξαο.  

 

Πάρλε: Δίλαη ην θπζηθφ θαηλφκελν θαηά ην 

νπνίν νη ππάξρνληεο πδξαηκνί ζηελ 

αηκφζθαηξα θνληά ζην έδαθνο 

ζπκππθλψλνληαη θαη΄ επζείαλ ζε 

κηθξνζθνπηθνχο παγνθξπζηάιινπο.  

Γξόζνο:  
Δίλαη ην θπζηθφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη ππάξρνληεο πδξαηκνί ζηελ 

αηκφζθαηξα θνληά ζην έδαθνο ζπκππθλψλνληαη ζε κεγάιεο ζηαγφλεο λεξνχ πνπ 

θαιχπηνπλ θάζε αληηθείκελν.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9
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Τπόγεηα λεξά 

 
Τδξνθόξνο νξίδνληαο 
νλνκάδεηαη ε αλψηαηε 

επηθάλεηα ησλ ζηειψλ 

(φγθσλ) λεξνχ νη νπνίεο 

ζρεκαηίδνληαη φηαλ ηα 

λεξά ηεο βξνρήο, δηα-

πεξλψληαο ην έδαθνο, 

ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ 

ζηξσκάησλ πεηξσκάησλ 

αλφκνηαο δηαπεξαηφηεηαο. 

Ζ ζηάζκε ηνπ παξνπζηάδεη 

κεγάιεο επνρηθέο κεηα-

βνιέο, είλαη δειαδή 

ρακειφηεξε ην θαινθαίξη 

θαη ςειφηεξε ην ρεηκψλα.  

 

Σν 1/3 ηεο βξνρήο πνπ 

πέθηεη ζηε γε ξέεη ζηνπο πνηακνχο θαη κεηά ζηε ζάιαζζα, ηα άιια δχν ηξίηα 

απνξξνθνχληαη απφ ην ρψκα. Οη ζηαγφλεο ηεο βξνρήο θπινχλ αξγά πξνο ηα θάησ 

ζε κηα θνηιφηεηα ελαπνζήθεπζεο χδαηνο, κε ξπζκφ πεξίπνπ ελφο κέηξνπ αλά 

έηνο. Ζ θνηιφηεηα ελαπνζήθεπζεο χδαηνο νλνκάδεηαη πδξνθφξνο νξίδνληαο (ή 

ππφγεηεο δεμακελέο). Σν λεξφ ζπιιέγεηαη ζε απηέο ηηο ππφγεηεο δεμακελέο γηα 

εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο ρξφληα. 

Σν ππφγεην λεξφ είλαη απηφ πνχ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

αλεμαξηήησο θαηάζηαζεο, βάζνπο θαη πξνέιεπζεο.  

Ο εκπινπηηζκφο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ γίλεηαη κε θπζηθφ θαη 

ηερλεηφ ηξφπν.  

Ο θπζηθόο εκπινπηηζκόο επηηπγράλεηαη:  

 Με απεπζείαο θαηείζδπζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ 

 ∆ηήζεζε απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά 

 Τπφγεηα ηξνθνδνζία απφ γεηηνληθή ιεθάλε  

Ζ πνζφηεηα εκπινπηηζκνχ δελ κέλεη ζηαζεξή κε ην ρξφλν, αιιά κεηαβάιιεηαη 

απφ επνρή ζε επνρή.  

Ο ηερλεηόο εκπινπηηζκόο ζπλίζηαηαη ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλαλέσζεο ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ κε ρξεζηκνπνίεζε πεξίζζεηαο 

θπζηθνχ ή επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ κε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ.  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Δθξνή είλαη ε αλάδπζε λεξνχ απφ ην ππέδαθνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

θπζηθήο εθξνήο γίλεηαη κε ηε κνξθή εθθφξηηζεο ζηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο ή ζηα 

πδξνξεχκαηα. Όηαλ ην ππφγεην λεξφ εθθνξηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε 

θπζηθφ ηξφπν, ηφηε εκθαλίδνληαη νη πεγέο. Σερλεηέο εθξνέο ππφγεηνπ λεξνχ 

ζεσξνχληαη νη απνιήςεηο απφ ηα πδξνκαζηεπηηθά έξγα. Σα έξγα κε ηα νπνία 

γίλεηαη απφιεςε ππφγεηνπ λεξνχ απφ ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο ή ηηο πεγέο 

ιέγνληαη πδξνκαζηεπηηθά θαη δηαθξίλνληαη ζε θαηαθφξπθα (γεσηξήζεηο, 

πεγάδηα) θαη νξηδφληηα (γαιαξίεο ή ζηνέο). 

 

Τδάηηλε πεγή  
είλαη κία ζπγθεληξσκέλε εθξνή 

ππφγεηνπ λεξνχ πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο σο έλα 

ξεχκα λεξνχ πνπ ξέεη ειεχζεξα. Οη 

πεγέο θαη νη αλαβιχζεηο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ ζηε θχζε. Σα λεξά ησλ 

βξνρψλ δηεηζδχνπλ ζην ππέδαθνο 

φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε 

ππφγεηνπο ηακηεπηήξεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα βξίζθνπλ δηέμνδν ζηελ 

επηθάλεηα κέζσ ησλ πεγψλ. Μία 

πεγή κπνξεί λα εθηηλάζζεη λεξφ κε πίεζε ζρεκαηίδνληαο πίδαθα ή λα αλαβιχδεη 

λεξφ απφ πςφκεηξν ζρεκαηίδνληαο θαηαξξάθηε. 

Οη δηαξξνέο λεξνχ κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ ηνπηθά ηέικαηα (ιίκλεο) ή ξνέο 

(πνηάκηα) ή λα εμαηκίδνληαη, αλάινγα κε ηελ παξνρή ηεο δηαξξνήο, ηελ 

ηνπνγξαθία θαη ην θιίκα.. 

 

Θεξκνπίδαθαο  

είλαη έλα είδνο ζεξκψλ πεγψλ πνπ πεξηνδηθά 

"εθξήγλπληαη" θαη εθηνμεχνπλ ζηήιεο ζεξκνχ λεξνχ, γη΄ 

απηφ θαη απνθαινχληαη επίζεκα θαη "δηαιείπνπζεο 

ζέξκεο". Οη ζεξκνπίδαθεο νλνκάδνληαη θαη Γθέηδεξ, απφ 

ηελ νλνκαζία ηνπ κεγαιχηεξνπ ζεξκνπίδαθα ζηελ 

Ηζιαλδία πνπ εξκελεχεηαη σο "ιπζζαιένο 

 

Ηακαηηθέο Πεγέο:  
Ολνκάδνληαη νη πεγέο ησλ νπνίσλ ηα λεξά έρνπλ 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Οη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

λεξψλ απηψλ ήηαλ γλσζηέο απφ ηα ηζηνξηθά ρξφληα.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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ΣΟ ΝΔΡΟ Ω ΒΗΟΣΟΠΟ 

 Χο βηφηνπνο, νξίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο θπζηθήο θαηνηθίαο ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ απηψλ πνπ δνπλ ζηε πεξηνρή. Δηδηθφηεξα αλ 

ζηελ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεηαη πδάηηλε επηθάλεηα (π.ρ. ιίκλε, πνηακφο, έινο 

θ.ιπ.), ηφηε νλνκάδεηαη πδξνβηόηνπνο.  

 Τγξνβηόηνπνο ή αιιηψο πγξόηνπνο 

νλνκάδεηαη θάζε ηφπνο πνπ θαιχπηεηαη 

κφληκα ή επνρηθά απφ ξερά λεξά ή πνπ δελ 

θαιχπηεηαη πνηέ απφ λεξά αιιά έρεη πγξφ 

ππφζηξσκα γηα κεγάιν δηάζηεκα ηνπ έηνπο.  

 Τγξφηνπνη είλαη θπζηθέο ή ηερλεηέο 

πεξηνρέο απνηεινχκελεο απφ έιε κε πνψδε 

βιάζηεζε, απφ κε απνθιεηζηηθά νκβξνδίαηηα 

έιε κε ηπξθψδεο ππφζηξσκα, απφ ηπξθψδεηο 

γαίεο ή απφ λεξφ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη 

κφληκα ή πξνζσξηλά θαηαθιπδφκελεο απφ 

λεξφ ην νπνίν είλαη ζηάζηκν ή ηξερνχκελν, 

γιπθφ, πθάικπξν ή αικπξφ θαη πεξηιακβάλνπλ επίζεο εθείλεο ηηο εθηάζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ζαιαζζηλφ λεξφ ην βάζνο 

ηνπ νπνίνπ θαηά ηε ξερία δελ ππεξβαίλεη 

ηα έμη κέηξα. Οπζηψδε γλσξίζκαηα ηεο 

κεηαβαηηθήο δψλεο πνπ παξεκβάιιεηαη 

κεηαμχ ησλ κφληκα θαηαθιπζκέλσλ θαη 

ησλ θαζαξά ρεξζαίσλ πεξηνρψλ είλαη ε 

παξνπζία πδξνραξνχο βιάζηεζεο θαη ε 

χπαξμε πδξνκνξθηθψλ εδαθψλ, δειαδή 

εδαθψλ πνπ αλέπηπμαλ εηδηθά γλσξίζκαηα 

σο απνηέιεζκα ηεο πςειήο ππφγεηαο 

ζηάζκεο λεξνχ. 

 Ο πδάηηλνο θφζκνο έρεη ηνλ βηφηνπφ ηνπ, ην πνηθηιφκνξθν πεξηβάιινλ θαη 

ηνπο  „θαηνίθνπο‟ ηνπ. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη νξαηνί κφλν θάησ απφ ην 

κηθξνζθφπην, ελψ άιινη κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηνη. 

 Έλα πδάηηλν πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα ην ζπλαληήζνπκε ππφ πνιιέο 

κνξθέο. Μπνξεί λα είλαη βάιηνο, ιίκλε, πνηάκη, ζάιαζζα, σθεαλφο, πγξφηνπνο, 

εθαηζηεηαθή ιίκλε. Οη νξγαληζκνί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο δνπλ ζε 

πιήξε ηζνξξνπία. 

 Ζ ηζνξξνπία ηεο δσήο ζην λεξφ είλαη εμαηξεηηθά εχζξαπζηε θαη ζπλερίδεη 

λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

(ζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ νθείιεηαη θαη ε εμέιημε).  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%87%CE%AF%CE%B1
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 Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

(ζεξκνθξαζία, πγξαζία) είλαη επλντθέο γηα ηελ επηβίσζε απηψλ ησλ πιεζπζκψλ. 

Αλάκεζα ζηα δσληαλνχο νξγαληζκνχο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ ελφο 

βηφηνπνπ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, αληαγσληζκνχ, ηξνθηθέο, 

αλαπαξαγσγηθέο θηι.  
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ΥΡΖΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
 

Καζέλαο απφ εκάο ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή είηε άκεζα 

(καγείξεκα, θαζαξηφηεηα θηι.) είηε έκκεζα (κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ, γηα ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη λεξφ). 

 

Πνηεο είλαη νη ρξήζεηο ηνπ λεξνύ 
 

 Πέξα απφ είδνο 

πξψηεο αλάγθεο γηα ηε 

δσή ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ, ην λεξφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πάξα πνιινχο ηνκείο 

ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο.  

 Υξεζηκνπνηείηαη 

αθφκε σο κέζν γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κεηα-

θνξάο αλζξψπσλ θαη 

πξντφλησλ κε πνλην-

πφξα πινία θαη σο κέζν 

γηα ηελ θαηάζβεζε 

ππξθαγηψλ.  

 Υξεζηκνπνηείηαη 

σο πεγή ελέξγεηαο (πα-

ξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηα πδξνε-

ιεθηξηθά εξγνζηάζηα) 

θαη σο πξψηε χιε γηα 

ηε γεσξγηθή παξαγσγή 

(άξδεπζε ησλ θαιιηεξ-

γήζηκσλ εθηάζεσλ). 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πγηεηλήο θαη 

απνιαχζεσλ ηνπ αλζξψπνπ.  

ην ζπίηη καο θαζεκεξηλά, ρξεζηκνπνηνχκε πεξίπνπ 145 ιίηξα λεξφ (πεξίπνπ 100 

κεγάια κπνπθάιηα) γηα ηνπαιέηα, κπάλην, πιχζηκν ξνχρσλ θαη πηάησλ , 

θαζαξηφηεηαο ζπηηηνχ, πφηηζκα ινπινπδηψλ. 
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Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ δηαθξίλεηαη ζε: 

 

Αζηηθή, φηαλ ην λεξφ 

θαηαλαιψλεηαη ζηα ζπίηηα (νηθηαθή 

ρξήζε) ή ζηελ πφιε  (π.ρ. πφηηζκα 

θήπσλ, πάξθσλ θηι.). 

 

Γεσξγηθή, φηαλ ην λεξφ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Υξεηαδφκαζηε ηξφθηκα θαζψο θαη θαζαξφ γιπθφ λεξφ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

ηξνθίκσλ καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηνκεραληθή, φηαλ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη:  

 σο ςπθηηθφ πγξφ (ζε βηνκεραλίεο 

παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, πνηψλ, 

θαξκάθσλ, ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο 

θηι.), 

 γηα ην πιχζηκν κεραλεκάησλ, ζθεπψλ 

(άδεησλ κπνπθαιηψλ ζπζθεπαζίαο) θαη 

πξψησλ πιψλ (θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ), 

 σο ζπζηαηηθφ πνιιψλ πξντφλησλ 

(ηξνθίκσλ, θαιιπληηθψλ, ρξσκάησλ), 

 γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Γεληθά, ε δήηεζε ηνπ λεξνχ απμάλεηαη ζπλερψο.  

Δίλαη επνκέλσο πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ επζχλε γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ είλαη ηφζν 

θνηλσληθή φζν θαη αηνκηθή. Οη αξκφδηνη θνξείο κηαο θνηλσλίαο νθείινπλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ην 

θνηλφ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ρξήζε ηνπο. Οη πνιίηεο, απφ ηε 

δηθή ηνπο πιεπξά, νθείινπλ λα θάλνπλ ζπλεηή ρξήζε ηνπ λεξνχ.  
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ΠΟΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑΜΑΣΗΚΟ ΝΔΡΟ 

 Σν λεξφ, φπσο έρνπκε ηνλίζεη, είλαη ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, θαζψο ην 70% ηεο ζχζηαζήο ηνπ απνηειείηαη απφ απηφ. 

πλεπψο κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαζθαιίδεηαη κηα ηζνξξνπεκέλε 

δσή, θαζψο είλαη ην πξψην 

πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ θαη 

απνηειεί πάληα κηα αλάκλεζε 

ζαιπσξήο θαη αζθάιεηαο. 

 Ζ πγεία ελφο αηφκνπ 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ πιήξε 

θπζηθή, πλεπκαηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ επεκεξία, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κ‟ έλαλ πγηεηλφ 

ηξφπν δσήο. ηφρνο θάζε αηφκνπ 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ηεο 

αλαδσνγφλεζεο θαη ηεο επεμίαο ηνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ 

θαηαλάισζε πφζηκνπ λεξνχ θαη ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ, ηακαηηθνχ ή ζαιάζζηνπ, γηα 

ιφγνπο πγείαο θαη επεμίαο, γλσζηή σο πδξνζεξαπεία. 

 

Πόζηκν λεξό 
Πξνέιεπζε θαη ραξαθηεξηζηηθά. πόζηκνπ λεξνύ. 
 Σν πφζηκν λεξφ κπνξεί λα είλαη επηθαλεηαθήο 

(ηακηεπηήξεο, ιίκλεο, πνηάκηα) ή ππφγεηαο πξνέιεπζεο. 

Σν ππφγεην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πδξνθνξείο πνπ 

είλαη ππφγεηνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαθξαηνχλ ηα λεξά ηεο βξνρήο 

(αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο). 
 Σν λεξφ πνπ θηλείηαη είηε επηθαλεηαθά είηε 

ππφγεηα, κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε θπζηθέο ή ρεκηθέο 

κεηαβνιέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ 

θπζηθνχο παξάγνληεο ή αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο 

(αζηηθέο, γεσξγηθέο, βηνκεραληθέο). 

 Ζ παξνπζία αιάησλ είλαη θπζηνινγηθή ζην πφζηκν λεξφ θαζψο 

πξνέξρνληαη απφ ηα πεηξψκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή θαη θαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ γεχζε ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε επαθή κε ηνπο 

αγσγνχο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ρξήζεο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ελψ ε παξνπζία νξγαληθψλ νπζηψλ θπζηθήο ή ηερλεηήο 

πξνέιεπζεο είλαη έλδεημε ξχπαλζεο. 
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Σα είδε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ 

Νεξό Βξύζεο  

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απνθεχγνπλ ηελ παξνρή λεξνχ 

απφ ηηο ζσιελψζεηο γηα ιφγνπο γεχζεο ή αζθάιεηαο, αιιά 

ζχκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην λεξφ βξχζεο ζεσξείηαη αζθαιέο γηα 

λα θαηαλαιψλεηαη ζε αξθεηέο ρψξεο. Δίλαη θζελφ θαη άκεζα 

δηαζέζηκν ζην ζπίηη θαη είλαη επίζεο θαιχηεξν γηα ην 

πεξηβάιινλ θαζψο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθά 

κπνπθάιηα γηα ηε ζπζθεπαζία ή ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο. 

πζθεπαζκέλν-εκθηαισκέλν λεξό 

Βάζεη ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο αλαγλσξίδνληαη 3 ηχπνη εκθηαισκέλνπ λεξνχ.  

 επηηξαπέδην λεξό είλαη ην λεξφ νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ππνζηεί θαη θάπνηα επεμεξγαζία απνιχκαλζεο φπσο θαη ην πφζηκν 

λεξφ βξχζεο. Μπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ γεψηξεζε, απφ ιίκλε ή πνηάκη 

αθφκε θαη απφ αθαιάησζε 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Δίλαη 

δειαδή απιφ λεξφ 

εκθηαισκέλν ζε γπάιηλε ή 

πιαζηηθή ζπζθεπαζία.  

 λεξό πεγήο είλαη 

απνθιεηζηηθά ππφγεηαο 

πξνέιεπζεο, εκθηαιψλεηαη 

επηηφπνπ θαη δελ ππφθεηληαη ζε απνιχκαλζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ην 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ην επηηξαπέδην λεξφ.  

 θπζηθό κεηαιιηθό λεξό είλαη απνθιεηζηηθά ππφγεηαο πξνέιεπζεο, 

εκθηαιψλεηαη επηηφπνπ, δελ ππφθεηληαη ζε απνιχκαλζε θαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ην λεξφ πεγήο σο πξνο ηε ζχζηαζε θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Μεηαμχ ησλ θπζηθψλ 

κεηαιιηθψλ λεξψλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα κέηαιια 

πνπ πεξηέρνπλ αιιά απηφ αθνξά ηελ αλαγξαθή ζηελ εηηθέηα θαη φρη ηελ 

θαηεγνξία. 

 Σέινο, ην αλζξαθνύρν λεξό δελ απνηειεί δηαθνξεηηθφ ηχπν αιιά κπνξεί 

λα αλήθεη ζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ 3 θαη ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε ηερλεηφ ή θπζηθφ ηξφπν απφ ηελ πεγή. 

Σα πεξηζζφηεξα λεξά πεγήο φπσο θαη ηα αλζξαθνχρα αλήθνπλ ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία 

 Πξνζνρή: Οπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία λεξνχ κεκνλσκέλε ή ζπλδπαζηηθή φπσο ηακαηηθφ, ζεξαπεπηηθφ, 

κεηαιιηθφ πεγήο, θπζηθφ λεξφ θ.η.ι απαγνξεχνληαη απζηεξά  
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πόζηκνπ λεξνύ  

 Πφζηκν ραξαθηεξίδεηαη ην λεξφ πνπ είλαη θαζαξφ απφ θπζηθή, ρεκηθή, 

βηνινγηθή θαη κηθξνβηνινγηθή άπνςε θαη κπνξεί λα θαηαλαιψλεηαη ρσξίο λα 

θηλδπλεχεη ε πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Σν πφζηκν λεξφ πξέπεη λα είλαη άρξσκν, 

άνζκν, δξνζεξφ θαη κε επράξηζηε γεχζε. Γελ πξέπεη λα έρεη κεγάιε ζθιεξφηεηα 

γηαηί απηή πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή αιιά θαη ηε βηνκεραληθή ηνπ 

ρξήζε. Γελ πξέπεη λα πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα νξγαληθψλ νπζηψλ, βαξέσλ 

κεηάιισλ νχηε θαη παζνγφλα παξάζηηα ή κηθξφβηα. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 

πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή ζηνπο 10-15 βαζκνχο Cν (Κειζίνπ). 

 

Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο – Δπεμεξγαζία 

 ηελ θχζε δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά «θαζαξφ» λεξφ. Όια ηα λεξά 

πεξηέρνπλ επηκνιπληέο δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ. Οη επηκνιπληέο ηνπ λεξνχ κπνξεί 

λα είλαη αλφξγαλα ζηνηρεία, νξγαληθέο νπζίεο θαη κηθξφβηα θαη νθείινληαη είηε ζε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ή ππάξρνπλ απφ θπζηθνχ ηνπο ζην λεξφ θαζψο απηφ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ γε θαη ηνλ αέξα. 

 Μεξηθνί επηκνιπληέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί νξγαλνιεπηηθά (νζκή, 

γεχζε θιπ) αιιά νη πεξηζζφηεξνη θαη νη πιένλ επηθίλδπλνη δελ γίλνληαη 

αληηιεπηνί απφ ηνλ θαηαλαισηή (π.ρ. βαξέα κέηαιια θιπ) Μπνξεί ινηπφλ έλα 

λεξφ λα έρεη θαιή γεχζε θαη λα είλαη παξ‟ φια απηά επηβαξπκέλν κε ηνμηθέο 

νπζίεο. 

 Ζ λνκνζεζία θαζνξίδεη ηηο αλψηαηεο απνδεθηέο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ. 

Αλ δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα απηά, ην λεξφ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεί ηελ αλάινγε επεμεξγαζία (θπζηθνρεκηθή, 

κηθξνβηνινγηθή, εηδηθή αλάιπζε), ψζηε λα θαηαζηεί 

θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Απηφ γίλεηαη ζηα δηπιηζηήξηα λεξνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πάληνηε φηαλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ επηθαλεηαθνχο 

ηακηεπηήξεο (ιίκλεο, πνηάκηα, θξάγκαηα). Όηαλ ην λεξφ είλαη ππφγεην, θάηη 

ηέηνην δελ είλαη απαξαίηεην θαη ε κνλαδηθή απαξαίηεηε επεμεξγαζία είλαη ε 

απνιχκαλζε.  

 Ζ απνιχκαλζε γίλεηαη κε ριψξην, ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο θαη 

εμαηηίαο ηεο έρνπλ εμαιεηθζεί νη πδαηνγελείο ινηκψμεηο, φπσο ε ρνιέξα θαη ν 

ηπθνεηδήο ππξεηφο. ήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο κέζνδνη απνιχκαλζεο, 

φπσο ν νδνληζκφο, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, αιιά ην ζεκαληηθφηεξν 

κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη δελ δηαηεξείηαη ππνιεηκκαηηθή δξάζε ηνπ 

απνιπκαληηθνχ θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ λεξνχ κέζα ζην δίθηπν χδξεπζεο, ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη ε πγηεηλή ηνπ κέρξη ηε βξχζε ηνπ θαηαλαισηή. Έηζη, πάληα = ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη ε ρισξίσζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνιπκαληηθή δξάζε ζην δίθηπν χδξεπζεο.  
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Καηαλάισζε πόζηκνπ λεξνύ θαη πγεία 

 Δίλαη απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (πέςε, απνξξφθεζε θαη κεηαβνιηζκφο ησλ ηξνθψλ), ηεο πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο, ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο (ηα 3/4 ηνπ εγθεθάινπ είλαη λεξφ, ελψ 

βνεζάεη ζε πξνβιήκαηα κλήκεο ή εζηίαζεο), ζηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζψκαηνο, ελψ νη κειέηεο έδεημαλ φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία απφ κηα πνηθηιία 

λφζσλ (θξπνινγήκαηα, δπζθνηιηφηεηα, ινηκψμεηο νπξεηηθήο νδνχ, λεθξνιηζίαζε, 

θαξθίλνο ηεο θχζηεσο). 

 Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα επηβηψζεη 70 κέξεο ρσξίο 

ηξνθή αιιά φρη πάλσ απφ 15 κέξεο ρσξίο λεξφ, ε θαζεκεξηλή θαη ζπλερήο ιήςε 

επαξθνχο πνζφηεηαο λεξνχ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο πγείαο. Γηα λα ππάξρεη ζσζηή ελπδάησζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ν κέζνο άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαλαιψλεη 8-10 πνηήξηα λεξνχ ηελ 

εκέξα. Ζ ιήςε ηνπ πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην πξσηλφ μχπλεκα, λα γίλεηαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. 

Πόζηκν Νεξό θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνηόηεηάο ηνπ 

 Σν πφζηκν λεξφ απνηεινχζε αλά ηνπο 

αηψλεο πνιχηηκν αγαζφ. ηα ζχγρξνλα αζηηθά 

θαη νηθηζηηθά θέληξα ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ είλαη έλα δήηεκα άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

 Έηζη, σο πφζηκν λεξφ ραξαθηεξίδεηαη ην 

λεξφ ην νπνίν είλαη «θαζαξφ» απφ ρεκηθή θαη 

κηθξνβηνινγηθή άπνςε θαη ην νπνίν κπνξεί λα 

θαηαλαισζεί απφ ηνλ άλζξσπν ρσξίο λα θηλδπλεχεη ε πγεία ηνπ βξαρππξφζεζκα 

ή καθξνπξφζεζκα.  

 χκθσλα κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο νη ππεχζπλνη 

χδξεπζεο (ι.ρ. Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηηο πδξεχζεηο δήκσλ, λφκηκνη εθπξφζσπνη γηα 

βηνκεραλίεο, ηδξχκαηα θιπ) θέξνπλ ηνλ ιεγφκελν πξψην βαζκφ επζχλεο. Φέξνπλ 

δειαδή ηελ επζχλε γηα ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο χδξεπζεο, ηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

 



 

Γυμνάσιο με Λ/Τ Αγίου Ευστρατίου 
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας 

Σχολικό έτος 2020-2021  

37 

Ηακαηηθό Νεξό 

 Σν ηακαηηθφ λεξφ πξνέξρεηαη απφ πεγέο πνπ αλαβιχδνπλ ζε δηάθνξα κέξε 

ηνπ θφζκνπ θαη ππάξρεη ζηε θχζε εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα. Σν λεξφ απηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ απφ ηελ πεγή, εκπινπηίδεηαη κε κέηαιια θαη θπζηθά 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ ην έδαθνο, ζηα νπνία νθείιεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπο 

δξάζε. Έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη αληηθιεγκνλψδεο θαη έρεη αληηνμεηδσηηθέο 

ηδηφηεηεο.  

 Οη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ λεξψλ 

απηψλ ήηαλ γλσζηέο απφ 

ηα ηζηνξηθά ρξφληα. Ο 

Ζξφδνηνο θέξεηαη λα είλαη 

ν πξψηνο πνπ παξαηήξεζε 

ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο 

επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν, 

ελψ ν Ηππνθξάηεο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ην 

αληηθείκελν, θαηεγνξηνπνίεζε ηηο πεγέο θαη θαηέγξαςε ηηο  

αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο είραλ επεξγεηηθή επίδξαζε. 

 Σα λεξά ησλ θπζηθψλ ή ηακαηηθψλ πεγψλ είλαη λεξά, πνπ πεγάδνπλ κέζα 

απφ πεηξψκαηα θαη βξάρνπο πνπ βγαίλνπλ απφ ηα έγθαηα ηεο γεο . Δίλαη 

κεηαιιηθά λεξά, πνπ πεξηέρνπλ δηαιπκέλα κεηαιιηθά ζπζηαηηθά - φπσο λάηξην, 

θάιην, αζβέζηην, καγλήζην, ξάδην, ζίδεξν, ηψδην, θσζθφξν θαη ζείν - ή αέξηα- 

φπσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξφζεην, άδσην, νμπγφλν θαη πδξνγφλν . 

 Σα λεξά απηά έρνπλ δηάθνξν βαζκφ νμχηεηαο θαη είλαη ή φμηλα ή αιθαιηθά 

ή θαη νπδέηεξα.  

 Ζ ζεξκνθξαζία ησλ θπζηθψλ πεγψλ είλαη δηάθνξε επίζεο θαη θηάλεη κέρξη 

θαη ηνπο 60oc θαη αθφκα πεξηζζφηεξν. 

 Αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ησλ κεηαιιηθψλ λεξψλ ηνπο, νη ηακαηηθέο πεγέο 

κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο:  

 Αιθαιηθέο 

 ηδεξνχρεο 

 Θεηνχρεο 

 Υισξηνλαηξηνχρνο 

 Ομππεγή 

 Ραδηνχρνο 

 Ζ ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε είλαη ηξηπιήο θχζεσο:  

 Μεραληθή 

 Θεξκηθή 

 Υεκηθή. 
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 Ζ κεραληθή δξάζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλσζε θαη ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε.  

 Ζ ζεξκηθή δξάζε νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ λεξνχ θαη 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.  

 Ζ ρεκηθή δξάζε νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπ δέξκαηνο κε ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία 

ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ζηελ δηείζδπζή ηνπο ζε απηφ. 

 
Δίδε πδξνζεξαπείαο 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο πδξνζεξαπείαο, έρνπκε  

 ηελ εζσηεξηθή πδξνζεξαπεία, φηαλ ηα ηακαηηθά λεξά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πφζε (πνζηζεξαπεία, εηζπλεπζνζεξαπεία) 

 ηελ εμσηεξηθή πδξνζεξαπεία, φηαλ ηα ηακαηηθά λεξά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ινπηξφ (ινπηξνζεξαπεία, πεινζεξαπεία, ζαιαζζνζεξαπεία). 

Δπεηδή ππάξρνπλ θαη αληελδείμεηο ζηελ πδξνζεξαπεία, ε ρξήζε ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ πξέπεη λα γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε γηαηξνχ θαη 

αθνινπζψληαο απζηεξά ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ππνδείμεη. 

 

Λνπηξνζεξαπεία 

 Ζ Ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αζζελεηψλ 

απφ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (αλαπλεπζηηθφ, 

θπθινθνξηθφ, πεπηηθφ, λεπξηθφ, κπνζθειεηηθφ, λεθξνχο ,δέξκα θιπ.) 

 Ρεπκαηηθέο παζήζεηο (ζε παζήζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο).  

 Παζήζεηο θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (αξηεξηαθή ππέξηαζε, αλεπάξθεηα 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ ελδαξηεξίηηδεο θάησ άθξσλ, ρξφληεο θιεβίηηδεο 

θηξζνί). 

 Παζήζεηο δεξκαηηθέο (έθδεκα, δεξκαηίηηδεο θιπ.) 

 Παζήζεηο γπλαηθνινγηθέο (ρξφληεο κεηαθιεγκνλψδεηο θαηαζηάζεηο ησλ 

ζαιπίγγσλ θαη ηεο κήηξαο, ιεπθφξξνηα , αλεπάξθεηα ησλ σνζεθψλ). 

 Παζήζεηο πεξηθεξηθψλ λεχξσλ (λεπξίηηδεο, ξηδίηηδεο, λεπξαιγίεο). 

 χλδξνκα απφ δηαηαξαρέο ηνπ λεπξνθπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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Πνζηζεξαπεία 

 Παζήζεηο ηεο ζξέςεο θαη ησλ νπξνθφξσλ νδψλ (νπξηθή δηάζεζεο ή 

αξζξηηηζκφο, ςακκίαζε νπξηθή – νμαιηθή, ιηζίαζε ησλ νπξνθφξσλ νδψλ, 

παρπζαξθία, απιέο ιεπθσκαηνπξίεο, ρξφληεο θπζηίηηδεο ). 

 Παζήζεηο ηνπ ήπαηνο θαη ρνιεθφξσλ νδψλ (ρξφληα ρνινθπζηίηεο, ιηζίαζε 

ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο ή ησλ πφξσλ, κηθξή επαηηθή αλεπάξθεηα). 

 Παζήζεηο πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (δηάθνξα δπζπεπηηθά πξνβιήκαηα, 

θνιίηηδεο, ρξφληα δπζθνηιηφηεηα). 

 

Δηζπλεπζνζεξαπεία 

 Παζήζεηο αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (αζζκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ρξφληεο 

βξνγρίηηδεο, ρξφλην πλεπκνληθφ εκθχζεκα, ρξφληα Ρηλίηηδα, Φαξπγγίηηδα, 

Λαξπγγίηηδα) 
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ΗΣΟΡΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
 Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο ζηάζεθε κε επγλσκνζχλε αιιά θαη κε θαηάπιεμε 

κπξνζηά ζην πδάηηλν ζηνηρείν θαη 

ιάηξεςε σο ζενχο ηηο πεγέο, ηα 

πνηάκηα, ηηο ιίκλεο, ηηο ζάιαζζεο θαη 

ηε βξνρή. Πξνζσπνπνίεζε ηνπ λεξνχ 

ζηηο δηάθνξεο θπζηθέο κνξθέο ηνπ 

ζεσξνχληαλ απφ ηνπο αξραίνπο ν 

Πνζεηδψλαο, ν Χθεαλφο, νη Χθεαλίδεο, 

νη Νχκθεο, (Νατάδεο) αθφκε θαη ν ίδηνο 

ν λεθειεγεξέηεο Εεπο, θαζψο θαη νη 

ζενί ησλ πνηακψλ Αιθεηφο, Ηιηζζφο, 

Αρειψνο, Πελεηφο, Αιηάθκσλ, Μαίαλδξνο θαη άιινη.  

 Όηαλ νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ηξέθνπλ αγέιεο θαη λα θαιιηεξγνχλ ην 

έδαθνο, ηα λεξά ησλ πεγψλ έγηλαλ αλεπαξθή θαη ηφηε άξρηζαλ θάπνηεο ζνβαξέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα αλνηρζνχλ πεγάδηα, φπσο έγηλε κε ηα γλσζηά πεγάδηα ηεο 

Φξεαηηχδαο. Σελ ηέρλε ηεο εμφξπμεο πεγαδηψλ ηε δηδάρζεθε πξνθαλψο ν 

άλζξσπνο απφ κεξηθά άγξηα δψα, φπσο ην θνγηφη (canis latrans say), ην νπνίν 

ζθάβεη ην έδαθνο γηα λα θηάζεη ζε πδξνθφξν νξίδνληα φηαλ ην λεξφ βξίζθεηαη 

θνληά ζηελ επηθάλεηα. Δίλαη ηζηνξηθά εμαθξηβσκέλν φηη ε εμφξπμε πεγαδηψλ είρε 

αξρίζεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ρξφληα. 

 Ζ εμαζθάιηζε θαη ε παξνρή ηνπ λεξνχ απαζρφιεζαλ ηνλ άλζξσπν απφ ηελ 

αξρή ηεο χπαξμήο ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε φινπο ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. 

Γη‟ απηφ θαη νη πξψηνη νηθηζκνί θηίδνληαλ θνληά ζηηο θπζηθέο πεγέο ησλ λεξψλ, 

φπσο ζε πνηάκηα ή ιίκλεο θαη ήηαλ εμαξηεκέλνη απφ ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην 

λεξφ.  

 Υσξίο ηελ χπαξμε ηνπ λεξνχ δελ ζα 

ζπλαληνχζακε ίρλνο δσήο πάλσ ζηε γε. Ο 

αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο απφ ηελ αξραηφηεηα 

κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ζπλπθαζκέλνο θαη 

ζεκαδεκέλνο απφ ην λεξφ. Μεγάινη αξραίνη 

πνιηηηζκνί αλαπηχρζεθαλ ζε πεξηνρέο γχξσ 

απφ απηφ. Ζ χπαξμε ηνπ λεξνχ ιεηηνχξγεζε 

σο θξηηήξην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ θαη 

νηθηζκψλ. Δπίζεο απνηέιεζε ην κέζν κε ην νπνίν νη άλζξσπνη εμεξεχλεζαλ απφ  
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άθξε ζε άθξε ηε γε θαη αλαθάιπςαλ λένπο ηφπνπο θαηνίθεζεο, έλα κέζν 

δηάδνζεο θαη αληαιιαγήο πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν έθεξε ζε επαθή 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.  

Οη αξραίνη Έιιελεο θαη αξγφηεξα νη Ρσκαίνη θαηαζθεχαζαλ εμαηξεηηθά 

Τδξαγσγεία θαη ηελ χδξεπζε κεγάισλ πφιεσλ κε θαηάιιειν θαζαξφ λεξφ. 

 ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

πδξνινγηθή παξνπζία ζηνλ πιαλήηε ζε θάζε πηπρή θαη παξάκεηξν ηεο δσήο ηνπ. 

Γεκηνχξγεζε φρη κφλν θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο κε ηελ αλακθίβνιε ζπκβνιή 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, αιιά επηπιένλ ηφλσζε θαη βειηίσζε ζην έπαθξν ηελ 

πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην γηα ιφγνπο πγηεηλήο, 

είηε γηα παξαζθεπή ηξνθίκσλ, είηε γηα ηελ ελπδάησζή ηνπ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. 

 Δπίζεο ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο κέζσ ηεο άξδεπζεο θαη ηεο πδάηηλεο 

θξνληίδαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ φρη κφλν απμήζεθε, αιιά θαη 

βειηηψζεθε, παξέρνληαο παξάιιεια θαη ηε δπλαηφηεηα θαιιηεξγεηψλ πνπ πξηλ 

θάληαδαλ αδχλαηεο ρσξίο ηελ θαηάιιειε ππνδνκή παξνρήο λεξνχ. 

 ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ παξαγσγή θαη 

ζηελ επεμεξγαζία θάζε είδνπο αγαζψλ, ελίζρπζε θαη αλέπηπμε ηε βηνκεραλία 

γεληθφηεξα, κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ, φπσο θαη κε ηελ 

ππνβνήζεζε ζε πξαθηηθέο επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ. 

 Οθείινπκε, επηπιένλ λα επηζεκάλνπκε θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ σο πεγή 

έκπλεπζεο, δεκηνπξγίαο, αλαςπρήο, άζιεζεο, ςπραγσγίαο θαη επεμίαο. 

 Καηαλννχκε, ινηπφλ πσο αλ θαη ην θπξηφηεξν είλαη φηη ζπληεξεί θαη 

αλαπαξάγεη απνζέκαηα ηξνθήο γηα ηνλ άλζξσπν, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα 

πξνζθνξάο ζηελ αλάπηπμε ηεο δσήο, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ 

κεηαθνξψλ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΟΤΝ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
 

 Ο άλζξσπνο ζηελ αηέξκνλε πξνζπάζεηά ηνπ, λα πεηχρεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα επηηεχγκαηα, πνπ ζα ηνλ εμππεξεηνχλ ηα κέγηζηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ζηελ θάιπςε ησλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ, 

πνπ δεκηνπξγεί, έρεη επέκβεη θαη ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη έρεη βξεη λένπο 

ηερληθνχο ηξφπνπο γηα ηελ ζπιινγή ηνπ, νη νπνίνη φκσο έρνπλ θνβεξέο ζπλέπεηεο 

γηα ην πεξηβάιινλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Φξάγκαηα 

 Έλα θξάγκα είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ εκπνδίδεη, αλαθαηεπζχλεη ή 

επηβξαδχλεη ηελ θπζηθή ξνή 

πδάησλ. πλήζσο κε ηελ 

θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο 

δεκηνπξγνχληαη ζπιιέθηεο 

πδάησλ, δεμακελέο ή αθφκα θαη 

ηερλεηέο ιίκλεο. Μεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο, ην 

πνηάκη κε ην ξένλ λεξφ 

κεηαηξέπεηαη ζε βαζηά ιίκλε κε 

απφηνκα πξαλή (=θαηεθνξηθά, θαηαθφξπθα), αιιάδνληαο ηειείσο ηα νηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, κε ζπλέπεηα λα εμαθαληζηνχλ νη πεξηζζφηεξνη 

δσηθνί θαη θπηηθνί νξγαληζκνί πνπ ήηαλ πξνζαξκνζκέλνη ζηα πξνεγνχκελα. 

Διαηηψλεηαη ε πνζφηεηα λεξνχ θαη θεξηψλ πιηθψλ πξνο ηα θαηάληε (=κέξε πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θάησ κεξηά), κε ζπλέπεηα λα απεηινχληαη ηα δειηατθά 

νηθνζπζηήκαηα ηνπ πνηακνχ. Οη επνρηαθέο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ 

κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα πξαλή θαη ηε γχξσ βιάζηεζε θαη λα εκπνδίδεη ηα 

δηάθνξα δψα λα ηξαθνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ. Σα θξάγκαηα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

κήθνπο ηεο ζρεκαηηδφκελεο βαζηάο ιίκλεο, απνθφβνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηφζν 

ησλ ςαξηψλ θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ, φζν θαη ησλ ρεξζαίσλ δψσλ θαηά πιάηνο 

ηνπ πνηακνχ, ρσξίδνληαο ζηελ θπξηνιεμία ζηα δχν ηνπο πξνεγνχκελνπο εληαίνπο 

βηφηνπνπο. Γπζηπρψο ζηελ ρψξα καο ε ΓΔΖ έρεη θαηαζθεπάζεη θαη ζπλερίδεη 

αιφγηζηα θαη απεξίζθεπηα λα θαηαζθεπάδεη κεγάιεο θιίκαθαο θξάγκαηα 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο φπνηεο κειινληηθέο ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 
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Δθηξνπή πνηακνύ 

 Ο φξνο εθηξνπή ζεκαίλεη ε 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θαλνληθή 

θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα ε 

εθηξνπή πνηακνχ είλαη ε 

απνκάθξπλζε ηεο ξνήο χδαηνο ή 

ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ απφ ηελ 

θαλνληθή ηνπ θαηεχζπλζε. Με ηελ 

εθηξνπή πνηακψλ ζπλεπάγεηαη ε 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζην πδάηηλν ζχζηεκα. Ζ δξακαηηθή κείσζε ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ κεηά ηελ εθηξνπή ζεκαίλεη φηη κεηψλνληαη νη θπζηθέο 

αληηζηάζεηο ηεο πεξηνρήο ζηε δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, κε απνηέιεζκα 

κε αληηζηξεπηέο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο. Οη ήδε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κε 

ηελ αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο κεηαηξέπνληαη ζε αθαηάιιειεο ζε κεγάιν βαζκφ γηα 

θάζε είδνπο θαιιηέξγεηα. 

 

Απνμήξαλζε ιηκλώλ 

Απνμήξαλζε είλαη ε αθαίξεζε λεξνχ απφ ηηο πγξέο ή 

απφ ηηο ειψδεηο πεξηνρέο (απνζηξάγγηζε). ηελ Διιάδα, 

κέζσ ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ, έρεη εμαθαληζηεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πγξνηφπσλ θαη κέξνο ηνπο έρεη 

απνδνζεί ζε θαιιηέξγεηεο, θαηά θαλφλα εληαηηθέο. Σν 

ππφινηπν απνμεξακέλν κέξνο ηνπο έκεηλε ρέξζν, δηφηη 

ιφγσ πςειήο αιαηφηεηαο ήηαλ αθαηάιιειν γηα 

θαιιηέξγεηεο. Ζ πγξνηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα έρεη 

πεξηνξηζηεί ζηα δίθηπα ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ θαη απηή πθίζηαηαη 

πηέζεηο ιφγσ ησλ θπηνθαξκάθσλ. 

 

Βνκβαξδηζκόο ζύλλεθνπ 

 Βνκβαξδηζκφο ζχλλεθνπ 

νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ξίρλεηαη ησδηνχρν άξγπξν θαη μεξφο 

πάγνο ζε θαηαηγηδνθφξα ζχλλεθα κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηέιιεηαη ην ραιάδη. 

Βνκβαξδηζκφο ζχλλεθσλ γίλεηαη θαη γηα 

ηελ πξφθιεζε βξνρήο απφ 

ζηξσκαηφκνξθα ζχλλεθα ή θάπνηα είδε 

ζσξεηηψλ. Δθηφο απφ ηε κέζνδν απηή γηα 

ηελ πξφθιεζε ηερλεηήο βξνρήο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζχλλεθσλ θαηαιιήισλ γηα ηερλεηή βξνρή κε ηε ρξήζε ηερλεηψλ κέζσλ. 
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Καηαζηξνθή πδξνβηόηνπσλ 

Τγξφηνπνη ζεσξνχληαη πεξηνρέο κε ζπγθεληξψζεηο λεξνχ, είηε κφληκεο, είηε 

επνρηαθέο, θάηη ελδηάκεζν κεηαμχ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, 

ζηαρπνινγψληαο απφ ηε κεγάιε πνηθηιία ηέηνησλ ζπγθεληξψζεσλ λεξνχ ζηε 

θχζε, ζεσξνχληαη πγξφηνπνη ηα δέιηα ησλ πνηακψλ, νη ιηκλνζάιαζζεο, ηα έιε, 

νη ξερέο ιίκλεο, νη αιπθέο, ηα πγξνιίβαδα, νη φρζεο ησλ πνηακψλ, νη παξαιίεο 

ιηκλψλ. 

Ζ χκβαζε Ramsar (ππνγξάθηεθε ζηελ νκψλπκε πφιε ηνπ Ηξάλ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1971), είλαη δηεζλήο θαη έρεη ππνγξαθηεί θαη απφ ηε ρψξα καο. 

χκθσλα κε απηήλ νη πγξφηνπνη ρσξίδνληαη ζε δηεζλνχο θαη εζληθήο ζεκαζίαο. 

αλ δηεζλνχο ζεκαζίαο ραξαθηεξίδεηαη έλαο 

πγξφηνπνο:  

 αλ θηινμελεί ηνπιάρηζηνλ ην 1% ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

βηνγεσγξαθηθήο πεξηνρήο, απφ έλα πδξφβην 

είδνο, θηάλεη ν αξηζκφο ησλ πνπιηψλ λα κελ 

είλαη κηθξφηεξνο απφ 100 άηνκα  

 αλ ζηακαηνχλ εθεί ηνπιάρηζηνλ 10.000 πάπηεο 

ή θαιαξίδεο  

 αλ θηινμελεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δψσλ θαη θπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. 

αλ πγξφηνπνο εζληθήο ζεκαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απηφο ζηνλ νπνίν:  

 ζηακαηνχλ εθεί ηνπιάρηζηνλ 5.000 πδξφβηα πνπιηά, 

 ζηακαηνχλ εθεί ηνπιάρηζηνλ ην 1% ηνπ νιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απφ έλα 

πδξφβην είδνο. 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 11 πγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζίαο θαη πάλσ απφ 100 

εζληθήο ζεκαζίαο. Απφ απηνχο, νη 8 δηεζλνχο ζεκαζίαο θαη πάλσ απφ 60 εζληθήο, 

βξίζθνληαη ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

 

Απνςίισζε/ πινηνκία 

Απνςίισζε είλαη ε απνγχκλσζε κηαο πεξηνρήο, ε θαηαζηξνθή ησλ δέληξσλ θαη ν 

θαζαξηζκφο ηεο απφ θάζε είδνπο βιάζηεζε. Ζ 

απνςίισζε έρεη θαηαζηξνθηθέο παγθφζκηεο 

ζπλέπεηεο. Σα δάζε είλαη νη θπζηθνί θαηαλαισηέο 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ελφο απφ ηα αέξηα 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ νπνίνπ ε ζηαδηαθή 

επαχμεζε ζηελ αηκφζθαηξα ζπκβάιεη ζηελ 

παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε. Ζ θνπή ησλ δαζψλ φρη 

κφλν εμαιείθεη απηέο ηηο «δεμακελέο 

απνξξφθεζεο άλζξαθα» αιιά   
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επηπιένλ ε θαχζε θαη απνζχλζεζή ηνπο απειεπζεξψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα, καδί κε κεζάλην, έλα άιιν ζεκαληηθφ 

αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ απνςίισζε ζε ινθψδεηο πεξηνρέο ζπρλά κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα δηήζεζεο 

ηνπ λεξνχ θαη ζπλεπψο πξνθαιεί κεγαιχηεξε πδαηηθή απνξξνή κεηά ηηο 

βξνρνπηψζεηο, θαη πιεκκχξεο αηρκήο. Κπξίσο, ζπληειεί ζηελ επηηαρπλφκελε 

δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ηελ νπνία ζα δνχκε παξαθάησ, ζην ζρεκαηηζκφ 

ραξαδξψλ θαη ξεκάησλ, ζηνλ θίλδπλν πιεκκχξσλ, ηελ ζπζζψξεπζε ηδεκάησλ ζε 

θξάγκαηα θαη ζπζηήκαηα άξδεπζεο. 

 

Γηάβξσζε εδάθνπο 

 Γηάβξσζε εδάθνπο νλνκάδεηαη ε θίλεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

επηθαλεηαθνχ θπξίσο ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν. Οη 

θχξηνη παξάγνληεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε 

ξνή ηνπ λεξνχ θαη ν άλεκνο. Δπηπιένλ, ε 

θαιιηέξγεηα, ε εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, ε 

ππεξβφζθεζε, ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ, ε ζθφπηκε 

θαχζε ηεο βιάζηεζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζηζηνχλ ην έδαθνο εππαζέο ζηε δηάβξσζε. 

πλεπψο, ε αλζξψπηλε παξέκβαζε είλαη δπλαηφλ λα 

επηηαρχλεη ηε δηάβξσζε θαη λα θαηαζηξέςεη ζε 

κεξηθέο δεθαεηίεο φηη ε θχζε δεκηνχξγεζε ζε 

εθαηνληάδεο ρξφληα. Ζ αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

εδάθνπο θαζηζηά ην έδαθνο ιηγφηεξν γφληκν θαη ιηγφηεξν ηθαλφ λα ζπγθξαηήζεη 

ην λεξφ. Ζ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζεσξείηαη αλαλεψζηκνο θπζηθφο πφξνο. Όκσο, 

ζηηο ηξνπηθέο θαη εχθξαηεο πεξηνρέο ρξεηάδνληαη απφ 200 έσο 1000 ρξφληα, γηα λα 

ζρεκαηηζηνχλ κφιηο 2,5 εθαηνζηά λέαο επηθάλεηαο. Αλ ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

δηαβξσζεί πνιχ γξήγνξα, ηφηε ην έδαθνο κεηαηξέπεηαη ζε κε αλαλεψζηκν θπζηθφ 

πφξν. 

 

 
  



 

Γυμνάσιο με Λ/Τ Αγίου Ευστρατίου 
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας 

Σχολικό έτος 2020-2021  

46 

ΤΝΔΠΔΗΔ 
 

 Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ είλαη 

θαηαζηξνθηθέο ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηε θχζε. 

Έιιεηςε λεξνύ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πην ζπρλά 

επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ην πξφβιεκα ηεο 

έιιεηςεο ηνπ λεξνχ. Οη απφςεηο πνπ αθνχγνληαη είλαη 

απφ αθξαία θαηαζηξνθνινγηθέο, κέρξη αθξαία αηζηφδνμεο 

θαη θαζεζπραζηηθέο.  

 ήκεξα είλαη θπζηθφ, ηδίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο  

ρψξεο ηεο Γχζεο, ην λεξφ λα ζεσξείηαη ζαλ θάηη 

δεδνκέλν: Αξθεί θαλείο λα αλνίμεη ηε βξχζε θαη ζα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ άθζνλν, θαζαξφ γιπθφ λεξφ. Άιισζηε 

δνχκε ζ‟ έλα πιαλήηε ηνπ νπνίνπ ε επηθάλεηα θαηά ηα 

δχν ηξίηα ή θαη πεξηζζφηεξν θαιχπηεηαη απφ λεξφ. Δίλαη 

ινηπφλ γεγνλφο φηη ε ςεπδαίζζεζε ηεο αθζνλίαο δελ 

επηηξέπεη εχθνια λα απνθαιπθζεί ε αιήζεηα, φηη δειαδή 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην γιπθφ λεξφ ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε έλα αγαζφ ζε 

αλεπάξθεηα. 

Ήδε απφ επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. είλαη γλσζηφ φηη ζήκεξα 232 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απφ 26 ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ πιήηηνληαη απφ 

ιεηςπδξία, αδπλαηψληαο λα θαιχςνπλ βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζε λεξφ. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ην 2025, έλαο ζηνπο ηξεηο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε, είηε ζα 

δνπλ ζε θαζεζηψο ιεηςπδξίαο, είηε ζα θηλδπλεχνπλ άκεζα απφ απηήλ. 

Δπηπιένλ ην λεξφ πξνβιέπεηαη φηη ζα απνηειέζεη αηηία δηακάρεο θαη 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ γεηηνληθψλ ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ 

θαηνίθσλ ηεο γεο δνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 δηαθξαηηθέο πδξνινγηθέο 

ιεθάλεο, ην λεξφ ησλ νπνίσλ κνηξάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ζε θάζε 

πεξίπησζε ρψξεο. 

 Ζ έιιεηςε ηνπ λεξνχ (ιεηςπδξία) είλαη απνηέιεζκα θπζηθψλ φζν 

αλζξσπνγελψλ αηηίσλ. Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ιεηςπδξία δελ ζεκαίλεη 

αλαγθαζηηθά φηη δελ ππάξρεη λεξφ αιιά φηη ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα δελ αξθνχλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Σν πξφβιεκα ηνπ λεξνχ έρεη δχν δηαθξηηέο θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο δηαζηάζεηο: 

 ηε δηάζηαζε ηεο θπζηθήο πξνζθνξάο, πνπ παξαπέκπεη ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν 

θαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο εκθάληζεο ηνπ λεξνχ ζηε Γε, 

 θαη ηε δηάζηαζε ηεο δήηεζεο, πνπ παξαπέκπεη ζηηο νηθνλνκηθέο, ζηηο 

ηερλνινγηθέο θαη ζηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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 Γηα λα επηηεπρζεί επνκέλσο ν ζηφρνο ηεο επάξθεηαο ησλ πδαηηθψλ 

απνζεκάησλ θαη ζπλεπψο λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο ιεηςπδξίαο, απαηηείηαη ε 

επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηνπ λεξνχ. 

 ηηο κέξεο καο ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο αλαγθάδεηαη λα πίλεη λεξφ 

απφ κνιπζκέλεο πεγέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, πάλσ απφ 2.000.000 

άλζξσπνη θάζε ρξφλν λα πεζαίλνπλ απφ αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ 

(έιιεηςε - αθαηαιιειφηεηα λεξνχ). 

 O Πιαλήηεο ζα κπνξνχζε λα νλνκάδεηαη γαιάδηνο πιαλήηεο, αθνχ ηα 2/3 

ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαιχπηνληαη απφ λεξά. O ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ λεξνχ θηάλεη 

ηα 1,3 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά ρηιηφκεηξα. Όκσο ην 97% είλαη αικπξφ λεξφ 

(ζάιαζζα), ην 2% είλαη παγηδεπκέλν ζε παγεηψλεο θαη παγφβνπλα θαη απφ ην 

ππφινηπν 1% ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη δεζκεπκέλν ζε κεγάια βάζε. 

 H κφιπλζε ησλ πδάησλ ζηεξεί ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ 

νιφθιεξνπο πιεζπζκνχο πνπ δνπλ ζε παξαιίκληεο ή παξαπνηάκηεο πεξηνρέο. 

Δμάιινπ ππάξρεη άληζε θαηαλνκή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 Ζ έιιεηςε λεξνχ δελ αθνξά κφλν ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε θαη παξνπζίαζε ζηε Γελεχε ε πεξηβαιινληνινγηθή νξγάλσζε WWF, 

θαηαδεηθλχεη ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ παγθνζκίσο, 

αθφκε θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. ηελ απμαλφκελε ιεηςπδξία ζπκβάιινπλ 

ηφζν νη θιηκαηηθέο αιιαγέο φζν θαη ε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. 

 χκθσλα κε ηε κε-θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, κηα νηθνλνκηθά εχξσζηε ρψξα 

δελ είλαη απαξαηηήησο θαη πινχζηα ζε λεξφ. Μεξηθέο απφ ηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο 

πφιεηο, φπσο ην Υηνχζηνλ θαη ην ίδλετ, θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν λεξφ απφ 

φζν δηαζέηνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο 

πιηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζπαηαινχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, θπξίαξρν 

ζηνηρείν ζρεδφλ ζε θάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Δπηπιένλ, ην WWF ηνλίδεη πσο ε θαθή ζπληήξεζε ζην ήδε πεπαιαησκέλν 

ζχζηεκα πδξνδφηεζεο εληζρχεη ηελ εμάληιεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

Παξάιιεια, ζηε λφηηα Δπξψπε ηα απνζέκαηα λεξνχ ιηγνζηεχνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ 

παγεηψλσλ ζηηο βφξεηεο Άιπεηο (κηα ζεκαληηθή πεγή λεξνχ). 

 Καη βέβαηα αο κε μερλάκε ην πξφβιεκα ηνπ λεξνχ ζηηο πιένλ επαίζζεηεο 

πδαηηθά πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ηα λεζηά, πνπ εθδειψλεηαη ζηηο πην «απιέο» 

πεξηπηψζεηο σο έιιεηςε λεξνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ελψ ζηηο πην ζχλζεηεο 

σο πιήξεο αδπλακία θάιπςεο ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή κεηαθνξά λεξνχ απφ αιινχ κε 

πδξνθφξεο. Θα έιεγε ινηπφλ θαλείο ζπλνςίδνληαο, φηη ην πξφβιεκα φρη απιψο 

καο αθνξά, αιιά θαλνληθά ζα έπξεπε θαη λα καο θαίεη! 
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 Σν λεξφ δελ είλαη κφλν απαξαίηεην γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο 

αιιά είλαη θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα έλα κεγάιν πιήζνο εμφρσο ζεκαληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, μεθηλψληαο απφ ηε γεσξγία θαη θζάλνληαο ζηε 

βηνκεραληθή αλάπηπμε, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ αχμεζε 

ινηπφλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο, ε αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ δηαβίσζεο θαη ε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαδνρή ηεο έζησ ζηαζεξήο ζηνλ 

ρξφλν, αλ φρη θζίλνπζαο ελ ηέιεη, δηαζέζηκεο πνζφηεηαο λεξνχ, δεκηνπξγνχλ δχν 

αληηθαηηθέο ηάζεηο: 

 ζπλερή κείσζε ησλ θαηά θεθαιήλ δηαζεζίκσλ πδαηηθψλ πφξσλ, απφ ηε 

κία, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

 δηαξθή αχμεζε ησλ θαηά θεθαιήλ απαηηήζεσλ, απφ ηελ άιιε, απνηέιεζκα 

ηεο αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ ξπζκψλ 

ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ πδξνβφξσλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ. 

 Δθηφο φκσο απφ ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ, ε ξχπαλζε είλαη επίζεο έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηαδηαθά ζηελ ππνβάζκηζε ησλ απνζεκάησλ λεξνχ 

ηνπ πιαλήηε καο. 
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ΡΤΠΑΝΖ - ΜΟΛΤΝΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Ρχπαλζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δπζκελήο κεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ ή 

βηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή θαη ε 

βξαρππξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε βιάβε ζηελ επδσία, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη 

ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ άιισλ εηδψλ ηνπ πιαλήηε. Ζ ξχπαλζε κπνξεί 

λα επεξεάδεη, επίζεο, ηελ πιηθή θαη πνιηηηζηηθή βάζε ηεο δσήο, ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο, ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αλαςπρήο. Ζ ξχπαλζε κπνξεί λα είλαη ρεκηθή, κε ηελ εηζαγσγή επηθίλδπλσλ, 

βιαβεξψλ ή θαη ηνμηθψλ νπζηψλ, ελεξγεηαθή (ζεξκηθή, ξαδηελεξγή θα), 

βηνινγηθή, αηζζεηηθή, ερεηηθή, γελεηηθή (κε ηελ εηζαγσγή π.ρ. γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλσλ εηδψλ). 

 

Πεγέο ξύπαλζεο λεξνύ 

Οη ζπνπδαηφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ θαη΄ αξρήλ ηα 

επηθαλεηαθά λεξά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο, 

κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Αζηηθά ιύκαηα: Αθάζαξηα λεξά πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηνηθίεο 

θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (ζρνιεία 

θαη παλεπηζηήκηα, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ρψξνη 

εξγαζίαο, ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, λνζνθνκεία, 

εξγαζηήξηα θαη ηαηξηθά θέληξα, βηνηερλίεο). 

 

 Βηνκεραληθά πγξά απόβιεηα, πνπ κπνξεί λα 

είλαη παξφκνηα κε ηα αζηηθά ιχκαηα ή λα 

πεξηέρνπλ θαη επηθίλδπλα ή θαη ηνμηθά ζηνηρεία. 

 

 Γεσξγηθά πγξά απόβιεηα, ηα λεξά απνξξνήο εληαηηθά θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ιηπάζκαηα ή/θαη θπηνθάξκαθα. 

 

 Κηελνηξνθηθά πγξά απόβιεηα, ηα πγξά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεγάιεο ή κηθξφηεξεο κνλάδεο εθηξνθήο δψσλ. 

 

 Γηείζδπζε ζαιαζζηλνύ λεξνύ ιφγσ ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ή ιφγσ 

ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ παγθφζκηνπ 

θιίκαηνο ("θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ"). 
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 Όμηλε βξνρή εμαηηίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ή θαηαθξήκληζεο ησλ 

αέξησλ ξχπσλ κε ηε βξνρή, ην ρηφλη, ηνλ άλεκν ή ιφγσ βαξχηεηαο. 
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Δπηπηώζεηο ηεο ξύπαλζεο 
 Οη επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο κπνξεί λα έρνπλ πνιιέο κνξθέο θαη λα 

ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθή έθηαζε. 

 

Μείσζε ηνπ νμπγόλνπ πνπ είλαη δηαιπκέλν ζην λεξό 

 ε αληίζεζε κε ηελ αηκφζθαηξα, φπνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ είλαη 

ζρεδφλ πάληα ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε απφ ηε 

ξχπαλζε, ηα λεξά απεηινχληαη ζπρλά κε πιήξε ή 

κεξηθή απνμπγφλσζε (αλαεξφβηεο ζπλζήθεο). Όζν 

απμάλεηαη ε ξχπαλζε ησλ λεξψλ, θπξίσο, κε νξγαληθέο 

χιεο, θαη αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπο, ηφζν 

κεηψλεηαη ην δηαιπκέλν νμπγφλν, γηαηί θαηαλαιψλεηαη 

ιφγσ ηεο αεξφβηαο αλαπλνήο ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

πνπ θάλνπλ απνζχλζεζε. Όηαλ, ινηπφλ, ξππαίλνληαη 

ηα επηθαλεηαθά λεξά κε απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ 

νπζίεο, πνπ απνζπληίζεληαη απφ κηθξννξγαληζκνχο 

(νξγαληθέο χιεο), εθηφο ησλ άιισλ "αθαηξείηαη" απφ 

ηα λεξά θαη ην νμπγφλν, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζε ησλ θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ. Οη ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, αθνχ θηλδπλεχνπλ απφ αζθπμία. 

Έηζη, ε ξχπαλζε κε αζηηθά ιχκαηα ή άιια απφβιεηα, πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθφ 

θνξηίν, κπνξεί λα απεηιήζεη κε θαηαζηξνθή έλα νιφθιεξν πδαηηθφ 

νηθνζχζηεκα. 

 

Δπηξνθηζκόο ησλ λεξώλ. 

 Αλάινγα απνηειέζκαηα γηα ηα επηθαλεηαθά λεξά έρεη θαη ε ξχπαλζε κε 

αλφξγαλα άιαηα πνπ πεξηέρνπλ άδσην θαη 

θσζθφξν, πνπ πεξηέρνληαη ζπλήζσο ζε 

ιηπάζκαηα, απφβιεηα θηελνηξνθηθψλ θαη 

πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, απνξξππαληηθά θαη 

ζε νξηζκέλα βηνκεραληθά απφβιεηα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, πνπ δεκηνπξγεί ην 

άδσην θαη ν θψζθνξνο είλαη ν επηξνθηζκφο, 

δειαδή ε ππεξβνιηθή αλάπηπμε αιγψλ 

(θπηνπιαγθηφλ) ζηα επηθαλεηαθά λεξά απφ 

ηελ ππεξβνιηθή ηξνθνδνζία ησλ λεξψλ κε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί ζνβαξή δηαηαξαρή ηνπ 

πδαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο κε δηάθνξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη ε ππεξβνιηθή αλάπηπμε νξηζκέλσλ εηδψλ ζε  
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βάξνο φισλ ησλ άιισλ, ε κείσζε ή θαη εμαθάληζε ηεο πνηθηιίαο εηδψλ κε 

ζαλάησζε ή κεηαλάζηεπζή ηνπο, θαζψο θαη ε πιήξεο ή κεξηθή απνμπγφλσζε ησλ 

λεξψλ. Όηαλ κεηψλεηαη δξακαηηθά ην δηαιπκέλν νμπγφλν ζηα λεξά, ζπλήζσο, 

κπξίδνπκε κηα νζκή θινχβησλ απγψλ (αλαεξφβηεο ζπλζήθεο). 

 

Ρύπαλζε ππόγεησλ λεξώλ 

 Σα ππφγεηα λεξά είλαη, επίζεο, πνιχ επαίζζεηα ζηε ξχπαλζε θαη έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνχ. Ζ θαηάιεμε αζηηθψλ ιπκάησλ, 

μεπιπκάησλ εδάθνπο απφ εληαηηθή 

ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, αιιά 

θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ 

ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα 

έρεη σο θχξην απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ληηξηθψλ αιάησλ. Δμαηηίαο απηήο 

ηεο ξχπαλζεο, ηα ππφγεηα λεξά 

γίλνληαη επηθίλδπλα γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ηνπο δσηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

 Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο κε ηνμηθέο νπζίεο ή βηνκεραληθά απφβιεηα κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ή άιισλ ηνμηθψλ 

νπζηψλ ζηα ππφγεηα λεξά. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη δαπαλεξφ λα 

θαζαξίζνπκε ηα ππφγεηα λεξά απφ επηθίλδπλεο θαη ηνμηθέο νπζίεο. 

 

Τθαικύξπλζε ππόγεησλ λεξώλ 

 Ζ εληαηηθή άληιεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ κε ξπζκφ, πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

αλαλέσζε ηνπο, πξνθαιεί ηελ εηζβνιή αικπξνχ λεξνχ απφ ηε ζάιαζζα ζηνπο 

πδξνθνξείο. ΄Οηαλ ε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ππνρσξήζεη θάησ απφ ηελ 

ζηάζκε ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη, ηφηε αληί λα έρνπκε ξνή απφ 

ηνλ ππφγεην πδξνθνξέα ζηε ζάιαζζα, έρνπκε αληηζηξνθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

λεξφ απφ ηελ ζάιαζζα εηζέξρεηαη ζην 

ππφγεην λεξφ. Αικπξφ λεξφ αλακέλεηαη 

λα εηζβάιιεη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζε 

παξάθηηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο αλφδνπ 

ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (έσο θαη 

εβδνκήληα εθαηνζηά κέζα ζηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο) ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ή ηεο κείσζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ. 
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Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε παξάθηησλ πεξηνρώλ 

     Λφγν ηεο ξχπαλζεο κεηψλεηαη ε δηαχγεηα ησλ λεξψλ ζε ζάιαζζεο, ιίκλεο θαη 

πνηάκηα. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο ησλ πδξνβηνηφπσλ κε ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ πεξηνρή. 
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ΣΟ ΝΔΡΟ Ω ΑΝΑΝΔΩΗΜΖ ΠΖΓΖ 
 Σν «γιπθφ λεξφ» είλαη έλαο αλαλεψζηκνο πφξνο, αιιά παξ' φια απηά ε 

παγθφζκηα πξνκήζεηα θαζαξνχ «γιπθνχ» λεξνχ ζηαζεξά κεηψλεηαη. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, κάιηζηα, ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηνπ λεξνχ, κε ηνπο 

πεξηβαιινληνιφγνπο λα πξνζπαζνχλ λα αθππλίζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ 

ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ηνπ, επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην. 

 πγθεθξηκέλα, εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο, ηεο 

καδηθήο θαηαλάισζεο, ηεο θαηάρξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο ξχπαλζεο θαη 

κφιπλζεο ηνπ λεξνχ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ δελ επαξθεί γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη δηαξθψο κεηψλεηαη. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ 20ν αηψλα, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο πγξφηνπνπο ηεο Γεο 

έρνπλ (δπζηπρψο) ραζεί. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο UNESCO πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 γηα ηα παγθφζκηα απνζέκαηα λεξνχ, ππνινγίδεηαη φηη 

ζηα επφκελα 20 ρξφληα ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα 

πξνβιέπεηαη λα κεησζεί θαηά 30%. 

 
 Σν αζθαιέο πφζηκν λεξφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηηο άιιεο κνξθέο δσήο. Παξφιν πνπ ε πξφζβαζε ζε απηφ έρεη βειηησζεί ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θάπνηνη παξαηεξεηέο έρνπλ εθηηκήζεη φηη σο ην 2025 

πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα είλαη αληηκέησπν κε 

πξνβιήκαηα πνπ ζα ηνπο θάλνπλ επάισηνπο εμαηηίαο ηεο (ρακειήο) πνηφηεηαο 

ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην νπνίν ζα έρνπλ πξφζβαζε. 

 Σν λεξφ φκσο παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

αθνχ ιεηηνπξγεί σο έλαο δηαιχηεο γηα κηα επξεία πνηθηιία ρεκηθψλ νπζηψλ, αιιά 

θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθήο ςχμεο θαη γηα ζηηο κεηαθνξέο άιισλ 

νπζηψλ. Σν 70% ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο 

πεγαίλεη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Δμαηηίαο ηεο δσηηθήο ηνπ θχζεο, ε ζεκαζία  
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ηνπ γηα θάζε νηθνλνκία είλαη αλαληηθαηάζηαηε. Δμαηηίαο δε ηεο άληζεο θαηαλνκήο 

ηνπ ζηε Γε, ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ απνηειεί ζέκα κε ηζρπξέο γεσπνιηηηθέο, 

γεσνηθνλνκηθέο θαη γεσζηξαηεγηθέο πξνεθηάζεηο. Πνιινί έρνπλ πξνβιέςεη φηη ην 

θαζαξφ λεξφ ζα γίλεη ην πεηξέιαην ηνπ κέιινληνο θαζηζηψληαο ηνλ Καλαδά, κε 

ηα πιενλάδνληα απνζέκαηα «γιπθνχ» λεξνχ, ηελ πην πινχζηα ρψξα ηνπ πιαλήηε. 

 Αλακθηζβήηεηα, ινηπφλ, ην λεξφ απνηειεί έλα ζεκειηψδεο αγαζφ θαη 

απνηειεί έλαλ απαξαίηεην θπζηθφ πφξν. πλεπψο, ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, θαη ζπλαθφινπζα ε πηνζέηεζε ζπλεηήο 

πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

κέιινληνο ηνπ πιαλήηε.  

Γηαηί ην Νεξό είλαη Εσή θαη είλαη ππόζεζε όισλ Μαο! 
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ΠΡΟΣΑΔΗ: 

 

 

σζηή ρξήζε θαη πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 
 

Σν λεξφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκία. ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο κφλν ην 15% ηνπ 

λεξνχ πνπ θαηαλαιψλνπκε αθνξά ζε 

πφζηκεο ρξήζεηο, γη' απηφ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχκε έμππλα!  

 

 Μπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε κε 

ζπκβαηηθνχο πδάηηλνπο πφξνπο, 

θαηάιιεινπο γηα κε πφζηκεο ρξήζεηο, 

φπσο είλαη ε ζπιινγή φκβξησλ πδάησλ 

θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ γθξίδνπ 

λεξνχ, ψζηε λα εμνηθνλνκήζνπκε 

κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. πγθεθξηκέλα, 

ε ζπιινγή βξφρηλνπ λεξνχ θαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα 

δεπηεξεχνπζεο ρξήζεηο είλαη κηα αξραία 

ηαθηηθή πνπ ζηηο κέξεο καο αλαβηψλεη 

θαη δίλεη ιχζεηο ήδε ζε πνιιά λεζηά.  

Αθφκα, νη ηερλνινγίεο γηα ηελ 

αλαθχθισζε γθξίδνπ θαη καχξνπ λεξνχ 

βειηηζηνπνηνχληαη ζπλερψο θαη 

επηηξέπνπλ πηα ηελ αζθαιή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ γηα δεπηεξεχνπζεο ρξήζεηο ζηε δσή ησλ πφιεσλ φπσο 

είλαη ε άξδεπζε πξάζηλσλ ρψξσλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη απιέο ιχζεηο 

εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, φπσο ηα αθξνθχζηα εμνηθνλφκεζεο θαη νη ζπζθεπέο 

ρακειήο ξνήο πνπ απνθέξνπλ ηεξάζηην φθεινο. 

  

http://www.kathimerini.gr/437089/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mh-symvatikoi-ydatikoi-poroi-kata-ths-leiyydrias
http://www.kathimerini.gr/437089/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mh-symvatikoi-ydatikoi-poroi-kata-ths-leiyydrias
http://www.kathimerini.gr/437089/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mh-symvatikoi-ydatikoi-poroi-kata-ths-leiyydrias
https://www.youtube.com/watch?v=QYbYRD5tIjc
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 Μηθξέο αιιαγέο ζε θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε 

λεξνχ, γη‟ απηφ: 

 

 

 Κιείλνπκε ηελ βξχζε φηαλ ζαπνπλίδνπκε 

ρέξηα, πιέλνπκε δφληηα ε μπξηδφκαζηε. 

 Πξνηηκάκε έλα γξήγνξν ληνπο θαη 

θιείλνπκε ην λεξφ φηαλ δελ ρξεηάδεηαη. 

 Γελ αθήλνπκε ηελ βξχζε λα ηξέρεη ελψ 

πιέλνπκε πηάηα. 

 Καηά ην πιχζηκν ησλ πηάησλ κε ην ρέξη, 

γεκίδνπκε ην λεξνρχηε ή κία ιεθάλε κε λεξφ θαη 

ην αλάινγν απνξξππαληηθφ. Ξεβγάδνπκε 

γξήγνξα κε ρακειή ξνή. Γηα αθφκα κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ έλα λεξνρχηε γηα ην πιχζηκν ησλ 

πηάησλ θαη ηνλ άιιν γηα ην μέβγαικα.  

 Αθήλνπκε ηα ιεξσκέλα πηάηα θαη ζθεχε λα κνπιηάζνπλ ζην λεξφ, αληί λα 

απνκαθξχλνπκε ηα απνθάγηα θάησ απφ ηξερνχκελε βξχζε. 

 Σνπνζεηνχκε έλαλ ηαρπζεξκνζίθσλα ζην λεξνρχηε ηεο θνπδίλαο καο, ψζηε 

λα ηξέρεη άκεζα ην δεζηφ λεξφ. Απηφ ζα κεηψζεη θαη ηηο δαπάλεο ελέξγεηαο. 

 Δίλαη πξνηηκφηεξν λα έρνπκε θξχν λεξφ ζε κπνπθάιηα ζην ςπγείν, παξά λα 

αθήλνπκε ηε βξχζε λα ηξέρεη θάζε θνξά πνπ ζέινπκε έλα δξνζεξφ πνηήξη λεξφ. 

 Πξνζπαζνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην ίδην πνηήξη γηα ην πφζηκν λεξφ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειαηηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

πνηεξηψλ, πνπ πξέπεη λα πιπζνχλ.  

 Δπηιέγνπκε ην θαηάιιειν ζθεχνο, 

φηαλ καγεηξεχνπκε. Όζν κεγαιχηεξα είλαη ηα 

ζθεχε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

θαηαλάισζε ζε λεξφ.  

 Γε ρξεζηκνπνηνχκε ην ηξερνχκελν 

λεξφ γηα λα μεπαγψζνπκε ην θξέαο ή άιια 

παγσκέλα ηξφθηκα.  
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 Πιέλνπκε ηα θξνχηα, ηα ρφξηα θαη ηα ιαραληθά ζε κία ιεθάλε λεξφ αληί 

θάησ απφ ζπλερψο αλνηρηή βξχζε. Υξεζηκνπνηψληαο κεηά ην ίδην λεξφ γηα λα 

πνηίζνπκε ηα θπηά ζηηο γιάζηξεο ή ηνλ θήπν καο. 

 Δπηζθεπάδνπκε ηηο δηαξξνέο. Αλ ε βξχζε ζην λεξνρχηε καο ηξέρεη κπνξεί 

λα ζπαηαιάκε έσο 10 ιίηξα εκεξεζίσο. Ζ ιχζε είλαη απιή: θσλάδνπκε ηνλ 

πδξαπιηθφ ή ηε θηηάρλνπκε κφλνη καο. 

 Καηαλαιψλνπκε έλα ηνπιάρηζηνλ ρνξηνθαγηθφ γεχκα αλά βδνκάδα, γηαηί ε 

ρνξηνθαγία έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ. Ζ ζχλδεζε είλαη απιή: 

απαηηείηαη πνιχ κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ ζηελ θηελνηξνθία απ΄ φ,ηη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ. Ζ αληηθαηάζηαζε κφιηο 120 γξακκαξίσλ κνζραξίζηνπ 

θξέαηνο κε δπκαξηθά, ξχδη ή θάπνηα άιιε επηινγή κεηαθξάδεηαη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε 15.000 ιίηξσλ λεξνχ. 

 Δλεξγνπνηνχκε ην πιπληήξην ξνχρσλ ή πηάησλ κφλν φηαλ έρνπλ γεκίζεη. 

 Σνπνζεηνχκε αθξνθχζηα εμνηθνλφκεζεο ζηηο βξχζεο ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

θαηαλάισζε. 

 Δπηιέγνπκε θαδαλάθηα κεησκέλεο ξνήο.  

 Διέγρνπκε γηα ηπρφλ δηαξξνέο 

παξαθνινπζψληαο ηνλ κεηξεηή λεξνχ φηαλ φιεο νη 

παξνρέο είλαη θιεηζηέο. 

 ε πεξίπησζε δηαξξνήο ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ 

ρψξν ελεκεξψλνπκε ηηο αξρέο ή ηνλ αξκφδην. 

 Πιέλνπκε ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ 

ζαο φηαλ ρξεηάδεηαη, κε έλαλ θνπβά αληί γηα ιάζηηρν. 

 Δπηιέγνπκε θπηά θαη ινπινχδηα κε κηθξέο 

απαηηήζεηο ζε λεξφ. 

 Πνηίδνπκε ηνλ θήπν ην πξσί ή αξγά ην απφγεπκα 

γηα λα κελ εμαηκίδεηαη ην λεξφ. 

 Δθαξκφδνπκε ζπζηήκαηα ζηάγδελ άξδεπζεο πνπ 

ειαρηζηνπνηνχλ ηε ζπαηάιε λεξνχ. 

 Πιέλνπκε ην απηνθίλεηφ, ηε κνηνζηθιέηα ή ην 

πνδήιαην φηαλ ρξεηάδεηαη κε ηε ρξήζε ελφο θνπβά αληί 

γηα ιάζηηρν.  

 Με θάζε επθαηξία, ελζαξξχλνπκε θίινπο θαη 

νηθνγέλεηά λα πηνζεηήζνπλ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο θαη πεξηφδνπο ιεηςπδξίαο. 
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 ην ζπίηη αιιά θαη ζηε γεηηνληά, κηθξέο ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, φπσο: 

 Δγθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε δεμακελψλ ζπιινγήο βξφρηλνπ λεξνχ φπνπ 

ππάξρνπλ, κε ζηφρν ηελ θάιπςε δεπηεξεπνπζψλ ρξήζεσλ φπσο ε άξδεπζε 

πξάζηλσλ ρψξσλ 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο γθξίδνπ λεξνχ ζε πνιπθαηνηθίεο 

ψζηε ην επεμεξγαζκέλν λεξφ απφ ληνπο θαη ληπηήξεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

θαδαλάθηα 

 Γεκηνπξγία πξάζηλσλ δσκάησλ ή θάζεησλ θήπσλ πνπ αξδεχνληαη απφ ηε 

ζπιινγή βξφρηλνπ λεξνχ 

 ε επίπεδν Γήκνπ, ηέηνηεο ιχζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην 

κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο λεξνχ πνπ κεηαμχ άιισλ ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

ελέξγεηεο φπσο: 

Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο πνπ λα 

πξνάγνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο λεξνχ 

Αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηεξίσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζπιινγήο βξφρηλνπ λεξνχ θαη αλαθχθισζεο γθξίδνπ 

λεξνχ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο ηνπο 

Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ( αθξνθχζηα, βξχζεο ρακειήο 

ξνήο θαη θαδαλάθηα δηπιήο ξνήο) ζε φια ηα δεκφζηα θηήξηα 

ρεδηαζκφο δεκφζησλ πιαηεηψλ θαη πάξθσλ κε πξφβιεςε γηα αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία θαη πνιιαπιέο ρξήζεο 

ρεδηαζκφο πξάζηλσλ ρψξσλ ζε λεζίδεο θαη πεδνδξφκηα πνπ ζα πνηίδνληαη κε 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιεκκπξηθνχ λεξνχ 

 

Αλ είζηε θαη εζείο έλαο απφ απηνχο πνπ κέρξη ηψξα δελ ην 

είραηε ζθεθηεί θαη αθήλεηε ην λεξφ λα ηξέρεη ηφηε ζα πξέπεη 

λα αιιάμεηε άκεζα ζπλήζεηεο θαη λα ζπκβάιεηε ζηελ 

εμνηθνλφκεζή ηνπ. 

Όια είλαη ζέκα ζπλήζεηαο, φπνηε αλ αθνινπζήζεηε ηηο 

παξαθάησ απιέο πξαθηηθέο ζε έλα κήλα ε εμνηθνλφκεζε 

λεξνχ ζην ζπίηη ζα γίλεηαη απηφκαηα. 

 

Τηνζεηήζηε ινηπφλ ηηο ζπκβνπιέο θαη ζθεθηείηε φηη ε 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζπκθέξεη απφ θάζε πιεπξά. 

Βξαρπρξφληα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη 

κεζνκαθξνπξφζεζκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ είλαη ην ζπίηη καο, εκάο θαη ησλ παηδηψλ καο. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kujf4BTL3pE
https://www.youtube.com/watch?v=kujf4BTL3pE
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Αιιαγή ζηάζεο δσήο, ινηπφλ, 

 

  Αλ φινη ρξεζηκνπνηνχκε ην λεξφ κε νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε ηφηε δελ ζα αληηκεησπίδνπκε πξνβιήκαηα 

ιεηςπδξίαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη 

ζα ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζηαζία θαη ηε δηάζσζή 

ηνπ γηα ην κέιινλ. 

 

Αθφκε, αλαθέξνπκε θαη ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ελέρνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ. 

 

Αλαθύθισζε λεξνύ 

 Δλψ ε αλαθχθισζε είλαη έλαο φξνο πνπ ζπλήζσο 

εθαξκφδεηαη ζε θνπηηά αινπκηλίνπ, γπάιηλεο θηάιεο, θαη εθεκεξίδεο, 

ην λεξφ κπνξεί λα αλαθπθιψλεηαη επίζεο. Αλαθχθισζε λεξνχ είλαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα ηηο επεξγεηηθέο 

ζθνπνχο, φπσο ε γεσξγηθή θαη ηελ άξδεπζε ηνπ ηνπίνπ, ηηο βηνκεραληθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 

Αθαιάησζε λεξνύ από ηε ζάιαζζα 

 

 Αθαιάησζε είλαη ε δηεξγαζία αθαίξεζεο αιάησλ απφ κηα αιαηνχρα νπζία 

θαη θπξίσο απφ αιαηνχρα χδαηα. Έηζη, θαη΄ επέθηαζε, ε αθαιάησζε είλαη κηα 

κέζνδνο αλάθηεζεο πφζηκνπ λεξνχ απφ ζαιαζζηλφ λεξφ, πθάικπξα πνηάκηα θαη 

ιίκλεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο αθαιάησζεο εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο κε μεξφ 

θιίκα, θησρέο ζε πφζηκν λεξφ θαη κε πξφζβαζε φκσο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ. Ζ 

αθαιάησζε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαηά ηνλ 20ν αηψλα κε ηελ εκθάληζε 

ιεηςπδξίαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γεο. Όπσο είλαη γλσζηφ ην 97,3% πεξίπνπ 

ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ λεξνχ βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα αλακεκηγκέλν ζε 

κεγάιεο αλαινγίεο κε δηάθνξα δηαιπκέλα άιαηα ζε ηέηνηα κνξθή πνπ ε ρξήζε 

ηνπ, είηε σο πφζηκν, είηε αθφκα θαη γηα βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαζίζηαηαη 

αδχλαηε. 
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Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο 

 

 ηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ (αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ) 

θαηά ην νπνίν νη εχθνια απνηθνδνκήζηκεο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηα ιχκαηα δηαζπψληαη θαη αδξαλνπνηνχληαη κέζσ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 

ηξέθνληαη απφ απηέο. 

 Απνηειεί ηε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ, θαζψο έπεηαη ζπλήζσο 

ηεο πξσηνβάζκηαο κεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη αθνινπζείηαη, φηαλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην, απφ ηξηηνβάζκηα θπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία. 

 Ζ βηνινγηθή δηεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε κία δεμακελή, ην 

βηναληηδξαζηήξα, φπνπ δηνρεηεχνληαη ηα απφβιεηα, αθνχ ζε πξνεγνχκελε 

βαζκίδα έρεη γίλεη θαηαθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ πιψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά. 

Μέζα ζην βηναληηδξαζηήξα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εηεξνηξνθηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ, πνπ απνηεινχλ ηε βηνινγηθή ηιχ (ιάζπε), ελψ παξάιιεια, 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ, δηνρεηεχεηαη ζηε κάδα ησλ απνβιήησλ αέξαο, 

πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηεξγαζία, θαη γίλεηαη ζπλερήο αλάδεπζε ηνπ λεξνχ 

θαη ηεο βηνινγηθήο κάδαο. πρλά, αληί γηα αέξαο δηνρεηεχεηαη ζηα απφβιεηα 

θαζαξφ νμπγφλν, πνπ απμάλεη ηελ απφδνζε ηνπ βηναληηδξαζηήξα, δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ αλά κνλάδα φγθνπ ηνπ. Οη κηθξννξγαληζκνί 

δηαζπνχλ ηνπο νξγαληθνχο ξχπνπο θαη ηξέθνληαη απφ απηνχο, ελψ ηαπηφρξνλα 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Όηαλ πιένλ νη κηθξννξγαληζκνί θαηαλαιψζνπλ φιε ηελ 

πνζφηεηα ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαζπάζνπλ θαη 

νινθιεξσζεί ε βηνινγηθή δηεξγαζία, αξρίδνπλ λα θαηαλαιψλνπλ ην δηθφ ηνπο 

νξγαληθφ πιηθφ, νπφηε κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή ηνπο κάδα. Σφηε ηα απφβιεηα 

δηνρεηεχνληαη ζε κία δεμακελή θαζίδεζεο, φπνπ νη ελαπνκείλαληεο δψληεο 

κηθξννξγαληζκνί δηαρσξίδνληαη θαη επαλαδηνρεηεχνληαη ζην βηναληηδξαζηήξα , 

ελψ ην θαζαξηζκέλν λεξφ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο ζην 

πεξηβάιινλ ή λα πεξάζεη απφ ηξίηε βαζκίδα επεμεξγαζίαο. Μεηά ην δηαρσξηζκφ 

ησλ κηθξννξγαληζκψλ, ζηε δεμακελή θαζίδεζεο παξακέλεη έλα ππφιεηκκα (ηιχο) 

απφ ζηεξεά πιηθά, νξγαληθέο νπζίεο πνπ δελ απνηθνδνκήζεθαλ, λεθξνχο 

κηθξννξγαληζκνχο θ.ιπ. Ζ ηιχο απηή πξέπεη λα αδξαλνπνηεζεί πξηλ απνξξηθζεί 

ζην πεξηβάιινλ, πξέπεη επνκέλσο λα ππνζηεί επεμεξγαζία-ζπκπχθλσζε 

(πάρπλζε), αεξφβηα ή αλαεξφβηα δχκσζε γηα ηε δηάζπαζε ησλ καθξνκνξηαθψλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ, αθπδάησζε θαη ηειηθά απφζεζε ζην πεξηβάιινλ ή θαχζε. 
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Πξφζθαηα, άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη δχν κέζνδνη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 

ηεο ηιχνο, ε ζέξκαλζε ππφ πίεζε θαη ε πγξή νμείδσζε. Ζ αλάγθε 

επεμεξγαζίαο ηεο ηιχνο εηζάγεη γεληθά έλα επηπιένλ θφζηνο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φιεο νη πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 15.000 

θαηνίθνπο ππνρξενχληαη κέρξη ην 2000 λα εγθαηαζηήζνπλ κνλάδεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ηνπο, ελψ απφ ην 2005 ηελ ίδηα 

ππνρξέσζε ζα έρνπλ δήκνη θαη θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ 2.000 έσο 15.000 

θαηνίθνπο. 

 

Πεξηβαιινληηθή θξαηηθή κέξηκλα 

 

 Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα ζεζπίζεη λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα ειέγρεη ζπλερψο γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ απφ 

βηνκεραληθέο κνλάδεο, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο εθαξκφδνληαο 

απζηεξφηεξν λνκηθφ πιαίζην. 
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ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
Επηινγή ηνπ δείγκαηνο 
 Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 
κηαο έξεπλαο δελ κπνξνύκε λα 
πάξνπκε ζηνηρεία, κεηξήζεηο ή 
δεδνκέλα από όιν ηνλ πιεζπζκό, 
νπόηε ν εξεπλεηήο ζηελ 
πεξίπησζε απηή καδεύεη πιεξνθνξίεο από θάπνηα κηθξή νκάδα ή 
ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, ην νπνίν θαιείηαη δείγκα. Κάλεη ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπ ζην δείγκα απηό θαη κεηά γεληθεύεη ηα ζπκπεξάζκαηά 
ηνπ γηα νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό. Τα ζπκπεξάζκαηα όκσο πνπ ζα 
πξνθύςνπλ από ηε κειέηε ηνπ δείγκαηνο ζα είλαη αμηόπηζηα, ζα ηζρύνπλ 
δειαδή κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα γηα νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό, αλ ε 
επηινγή ηνπ δείγκαηνο γίλεη κε ζσζηό ηξόπν, ώζηε ην δείγκα λα είλαη, 
όπσο ιέκε, αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ 
 
Δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε νπνία έιαβε ρώξα ην ρξνληθό δηάζηεκα 
Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 2021, ην αληηπξνζσπεπηηθό καο δείγκα ήηαλ νη 
καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ κε Λ/Τ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, ην εθπαηδεπηηθό 
πξνζσπηθό θαζώο θαη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ. Η έξεπλα δηεμήρζε κε ηε 
κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδηθηπαθά, ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ 
δεκηνύξγεζε ε παλδεκία. Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε 
αληαπόθξηζε όισλ ήηαλ κεγάιε, αθνύ καο επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα 
ηα 100 εξσηεκαηνιόγηα. 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απόςεηο ησλ 
εξσηεζέλησλ, ζρεηηθά κε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ 
αλζξώπνπ ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. 

 
Επηινγή κεζνδνινγηθνύ εξγαιείνπ 
 Η παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο 
επηζθόπεζεο, ε νπνία απνηειεί κηα από ηηο επηινγέο ηεο πνζνηηθήο 
έξεπλαο (Cohen and Manion, 1994). Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ γξαπηνύ-δηαδηθηπαθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 
 
Τερληθέο κεζνδνινγίαο  
 Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ SPAD ελώ ε 
επεμεξγαζία ηνπο έγηλε κε κεζόδνπο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 
ζηαηηζηηθήο.  
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Παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείγκαηνο 
 

Πίλαθαο 1: 
Πνζνζηό πόζηκνπ λεξνύ 
Τη πνζνζηό ηνπ H2O πνπ ππάξρεη ζηνλ 

πιαλήηε καο είλαη πόζηκν ; 

Πνζνζηά 
λεξνύ 

Απαληήζεηο Πνζνζηό 

Α. 90% 15 15% 

Β. 70% 20 20% 

Γ. 20% 35 35% 

Γ. 3% 30 30% 

Σύλνιν 100 100% 

 

 
 

Σηνλ πίλαθα 1 παξαηίζεηαη ε 
θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη 
ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ησλ 
απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, 
ζρεηηθά κε ην πνην πνζνζηό ηνπ 
λεξνύ πνπ ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε 
καο είλαη πόζηκν. Από ηα 
δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη 
όηη ην 15% πηζηεύνπλ πσο ην 
πνζνζηό ηνπ πόζηκνπ λεξνύ πνπ 
ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε καο είλαη 
ην 90%, ην 20% απαληνύλ όηη ην 
πόζηκν λεξό είλαη 70% , ην 35% 
απαληνύλ πσο ην πόζηκν λεξό 
είλαη 20% θαη ηέινο ην 30% 
απαληνύλ πσο ην πόζηκν λεξό 
είλαη κόλν ην 3%. 

 

Πίλαθαο 2:  
Πξόβιεκα ιεηςπδξίαο ζηελ πεξηνρή. 
 

Υπάξρεη πξόβιεκα ιεηςπδξίαο 
ζηελ πεξηνρή ζαο εηδηθά θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο 

Α.ΝΑΙ 15 15% 

Β.ΟΦΙ 85 85% 

Σύλνιν 100 100% 

 

Σηνλ πίλαθα 2 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη 
πξόβιεκα ιεηςπδξίαο ζηελ πεξηνρή καο εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο 
κήλεο . Από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην 15% πηζηεύνπλ όηη 
ππάξρεη πξόβιεκα ιεηςπδξίαο ζηελ πεξηνρή καο εηδηθά θαηά ηνπο 
θαινθαηξηλνύο κήλεο ελώ ην 85% απαληνύλ όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα 
ιεηςπδξίαο ζηελ πεξηνρή καο.
  

15%

20%

35%

30%

Απαληήζεηο/Πνζνζηό

15

20

35

30

15%

85%

Απαληήζεηο/Πνζνζηό

Α.ΝΑΙ

Β.ΟΧΙ
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Πίλαθαο 3:  
Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ 
κόιπλζε ηνπ λεξνύ 
 

Πνηνύο από ηνπο αθνινύζνπο 
παξάγνληεο πηζηεύεηε όηη πξνθαιεί 

κεγαιύηεξε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ 

Αζηηθά ιύκαηα 30 30% 

Βηνκεραληθά ιύκαηα   55 55% 

Γεσξγηθά ιύκαηα 15 15% 

Σύλνιν 100 100% 

 
 

 

 

 

 

Σηνλ πίλαθα 3 παξαηίζεηαη ε 
θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη 
ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ησλ 
απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, 
ζρεηηθά κε πνηνπο παξάγνληεο 
πηζηεύνπλ όηη πξνθαινύλ 
κεγαιύηεξε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ. 
Από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 
πξνθύπηεη όηη ην 30% πηζηεύνπλ 
όηη ε κεγαιύηεξε ξύπαλζε ηνπ 
λεξνύ πξνθαιείηαη από αζηηθά 
ιύκαηα, ην 55% απαληνύλ όηη ε 
κεγαιύηεξε ξύπαλζε πξνθαιείηαη 
από βηνκεραληθά ιύκαηα ελώ ην 
15% πηζηεύνπλ όηη ε κεγαιύηεξε 
ξύπαλζε λεξνύ πξνθαιείηαη από 
ηα γεσξγηθά ιύκαηα. 

Πίλαθαο 4:  
Σπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
Σηνλ πίλαθα 4 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη ζε πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( πρ ζπγθνκηδή 
ζθνππηδηώλ από ηλ παξαιία αλαθύθισζε θ.ν.θ). Από ηα δεδνκέλα ηνπ 
πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην 75% έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηεο δξάζεηο ελώ 
ην 25% απαληνύλ όηη δελ ζπκκεηάζρεη ζε πεξηβαιινληηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 

  

30%

55%

15%

Πνζνζηά απαληήζεσλ

Αςτικά 
λφματα
Βιομθχανικά 
λφματα
Γεωργικά 
λφματα
2

75%

25%

Απαληήζεηο/Πνζνζηό

Α.ΝΑΙ

Β.ΟΧΙ

Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε 
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
( πρ ζπγθνκηδή ζθνππηδηώλ από 
ηλ παξαιία αλαθύθισζε θ.ν.θ) 

Α.ΝΑΙ 75 75% 

Β.ΟΦΙ 25 25% 

Σύλνιν 100 100% 
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Τν λεξό πνπ βγαίλεη από 
ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό 

είλαη πόζηκν; 

Α.ΝΑΙ 45 45% 

Β.ΟΦΙ 55 55% 

Σύλνιν 100 100% 

 

Πόζν λεξό θαηαλαιώλεηε 
θαζεκεξηλά γηα ηελ θάιπςε 

όισλ αλαγθώλ ζαο ( πιύζηκν 
ρεξηώλ, κπάλην ηνπαιέηα, 

καγείξεκα θιπ.) 

Α. Διάρηζην 10 10% 

Β. Λίγν 10 10% 

Γ. Πνιύ 60 60% 

Γ. Πάξα πνιύ 20 20% 

Σύλνιν 100 100% 

 

10%
10%

60%

20%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α. Ελάχιςτο

Β. Λίγο

Γ. Πολφ

Δ. Πάρα πολφ

Πίλαθαο 5: Τν λεξό ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. 

 
 Σηνλ πίλαθα 5 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ ην λεξό 
πνπ βγαίλεη από ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκόο είλαη πόζηκν. Από ηα δεδνκέλα 
ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην 45% πηζηεύνπλ όηη ην λεξό πνπ βγαίλεη από 
ην βηνινγηθό θαζαξηζκό είλαη πόζηκν, ελώ ην 55% απαληνύλ όηη ην λεξό 
πνπ βγαίλεη από ην βηνινγηθό θαζαξηζκό δελ είλαη πόζηκν. 
 

Πίλαθαο 6:Καζεκεξηλή θαηαλάισζε λεξνύ. 

 Σηνλ πίλαθα 6 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην πόζν λεξό 
θαηαλαιώλνπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ηνπο 
(πιύζηκν ρεξηώλ, κπάλην ηνπαιέηα, καγείξεκα θιπ.). Από ηα δεδνκέλα 
ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην 10% απαληνύλ όηη ην λεξό πνπ 
θαηαλαιώλνπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ θάιπςε όισλ αλαγθώλ ηνπο ( πιύζηκν 
ρεξηώλ, κπάλην ηνπαιέηα, καγείξεκα θιπ) είλαη ειάρηζην, ην 10% 
απαληνύλ όηη ην λεξό πνπ λεξό πνπ θαηαλαιώλνπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ 
θάιπςε όισλ αλαγθώλ ηνπο είλαη ιίγν. Τν 60% απαληνύλ όηη 
θαηαλαιώλνπλ πνιύ λεξό ελώ ην 20% δειώλνπλ όηη θαηαλαιώλνπλ πάξα 
πνιύ λεξό.  

45%

55%

Πνζνζηά απαληήζεσλ

Α.ΝΑΙ

Β.ΟΧΙ
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Πίλαθαο 7:  
Πεξηνξηζκόο ζπλεζεηώλ γηα εμνηθνλόκεζε λεξνύ.  

 

 
 

Σηνλ πίλαθα 7 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην πνηεο 
ζπλήζεηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πεξηνξίζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 
εμνηθνλνκήζνπλ λεξό. Από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην 20% 
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πεξηνξίζνπλ ηελ πόζε λεξνύ πξνθεηκέλνπ λα 
εμνηθνλνκήζνπλ λεξό, ην 30% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πεξηνξίζνπλ λα 
θάλνπλ κπάλην, ην 35% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πεξηνξίζνπλ ην πιύζηκν 
ησλ ξνύρσλ θαη, ηέινο, ην 15% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πεξηνξίζνπλ ην 
καγείξεκα, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ λεξό. 
 

Πίλαθαο 8:  
Αθήλεηε ηελ βξύζε αλνηρηή; 

 
Σηνλ πίλαθα 8 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ αθήλνπλ ηε 
βξύζε ζπλέρεηα αλνηρηή, όηαλ πιέλνπλ ηα δόληηα ή θάλνπλ κπάλην. Από 
ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη όηη ην 30% αθήλνπλ ηε βξύζε 
ζπλέρεηα αλνηρηή ελώ ην 70% δελ ηελ αθήλνπλ αλνηρηή, νύηε όηαλ 
πιέλνπλ ηα δόληηα νύηε όηαλ θάλνπλ κπάλην.  

20%

30%35%

15%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.Να πίνω νερό

Β.Να κάνω 
μπάνιο

Γ. Να πλζνω 
ροφχα

Δ. Να 
μαγειρεφω

30%

70%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.ΝΑΙ

Β.ΟΧΙ

Πνηεο από ηηο παξαθάησ 
ζπλήζεηεο ζαο είζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα πεξηνξίζεηε 
πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθνλνκήζεηε λεξό; 

Α.Να πίλσ λεξό 20 20% 

Β.Να θάλσ κπάλην 30 30% 

Γ. Να πιέλσ ξνύρα 35 35% 

Γ. Να καγεηξεύσ 15 15% 

Σύλνιν 100 100% 

Όηαλ πιέλεηε ηα δόληηα ή θάλεηε 
κπάλην, αθήλεηε ηελ βξύζε 

ζπλέρεηα αλνηρηή ; 

Α.ΝΑΙ 30 30% 

Β.ΟΦΙ 70 70% 

Σύλνιν 100 100% 
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Πόηε πνηίδεηε ην θήπν ζαο ; 

Α. Πξσί 8 8% 

Β. Μεζεκέξη  % 

Γ. Απόγεπκα 30 30% 

Γ. Βξαδπ 17 17% 

Δ. Όπνηε βξσ ρξόλν, 
αζρέησο ώξαο 

 
45 

 
45% 

Σύλνιν 100 100% 

 

Πίλαθαο 9:  
Πόηε πνηίδεηε ην θήπν ζαο. 
 

 
 

Σηνλ πίλαθα 9 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην πόηε πνηίδνπλ 
ηνλ θήπν ηνπο. Από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη όηη ην 8% 
πνηίδνπλ ην πξσί ηνλ θήπν ηνπο, ην 0% πνηίδνπλ ην κεζεκέξη, ην 30% ην 
απόγεπκα, ην 17% ην βξάδπ θαη, ηέινο, ην 45% απαληνύλ όηη πνηίδνπλ ηνλ 
θήπν ηνπο όπνηε βξνπλ ρξόλν αζρέησο ώξαο. 
 

Πίλαθαο 10: .  
Τν απηνθίλεην ην πιέλεηε κε ην ιάζηηρν ή ρξεζηκνπνηώληαο θνπβά 
κε λεξό; 

 
 

Σηνλ πίλαθα 10 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ πιέλνπλ ην 
απηνθίλεην/πνδήιαην κε ην ιάζηηρν ή ρξεζηκνπνηώληαο θνπβά κε λεξό. 
Από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη όηη ην 75% πιέλνπλ ην 
απηνθίλεην/πνδήιαην κε ιάζηηρν ελώ ην 25% ρξεζηκνπνηνύλ θνπβά κε 
λεξό γηα λα ην πιύλνπλ.  

14%

55%

31%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α. Πρωί

Β. Μεςθμζρι

Γ. Απόγευμα

Δ. Βραδυ

75%

25%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.Με λάςτιχο

Β.Με κουβά

Τν απηνθίλεην/πνδήιαην ην 
πιέλεηε κε ην ιάζηηρν ή 

ρξεζηκνπνηώληαο θνπβά κε 
λεξό; 

Α.Με ιάζηηρν 75 75% 

Β.Με θνπβά 25 25% 

Σύλνιν 100 100% 
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Πίλαθαο 11:  
Πσο πνηίδεηε ηνλ θήπν; 

      Σηνλ πίλαθα 11 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ πνηίδνπλ ηα 
ινπινύδηα ζηνλ θήπν κε ιάζηηρν, κε ην πνηηζηήξη ή κε ζηαγνλίδηα. Από ηα 
δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη όηη ην 37% απαληνύλ όηη πνηίδνπλ κε 
ιάζηηρν, ην 50% κε ην πνηηζηήξη θαη, ηέινο, ην 13% απαληνύλ όηη πνηίδνπλ 
ηα ινπινύδηα κε ζηαγνλίδηα. 
 

Πίλαθαο 12:  
Χαιαζκέλε βξύζε επηζθεπάζεη; 

 
 

 

Σηνλ πίλαθα 12 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ ζα 
επέιεγαλ λα αθήζνπλ ηε βξύζε ραιαζκέλε ή ζα πιήξσλαλ ηνλ 
πδξαπιηθό λα ηελ επηζθεπάζεη. Από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη 
όηη ην 25% ζα επέιεγαλ λα αθήζνπλ ηε βξύζε ραιαζκέλε ελώ ην 75% ζα 
ηελ επηζθεύαδαλ. 
  

37%

50%

13%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.Με λάςτιχο

Β.Με 
ποτιςτιρι

Γ.Με 
ςταγονίδια

25%

75%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.Τθν αφινω 
χαλαςμζνθ

Β.Τθν 
επιςκευάηω

Τα ινπινύδηα ζηνλ θήπν ηα πνηίδεηε 
κε ιάζηηρν, κε ην πνηηζηήξη ή κε 

ζηαγνλίδηα; 

Α.Με ιάζηηρν 37 37% 

Β.Με πνηηζηήξη 50 50% 

Γ.Με ζηαγνλίδηα 13 13% 

Σύλνιν 100 100% 

Θα επηιέγαηε λα αθήζεηε ηελ 
βξύζε ραιαζκέλε ή λα 

πιεξώζεηε ηνλ πδξαπιηθό λα 
ηελ επηζθεπάζεη; 

Α.Τελ αθήλσ 
ραιαζκέλε 

 
25 

 
25% 

Β.Τελ επηζθεπάδσ 75 75% 

Σύλνιν 100 100% 
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Τν θαινθαίξη αθήλεηε 
ζθνππίδηα ζηελ άκκν ή ηα 

καδεύεηε θαη ηα 
πεηάηε ζε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ; 

Α.Τα αθήλσ ζηελ 
άκκν 

12 12% 

Β.Τα πεηώ ζε 
θάδνπο 
απνξξηκκάησλ 

 
88 

 
88% 

Σύλνιν 100 100% 

 

Πίλαθαο 13: 
Όηαλ πίλεηε λεξό ην ππόινηπν ζην πνηήξη ην ξίρλεηε ζην λεξνρύηε 
ή ζε θάπνηα γιάζηξα ηνπ θήπνπ ζαο; 

 

 
Σηνλ πίλαθα 13 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ όηαλ 
πίλνπλ λεξό ην ππόινηπν ζην πνηήξη ην ξίρλνπλ ζην λεξνρύηε ή ζε 
θάπνηα γιάζηξα ηνπ θήπνπ ηνπο. Από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο 
πξνθύπηεη όηη ην 55% ξίρλνπλ ην λεξό ζην λεξνρύηε ελώ ην 45% ην 
ξίρλνπλ ζε θάπνηα γιάζηξα ηνπ θήπνπ. 
 

Πίλαθαο 14:  
Τν θαινθαίξη αθήλεηε ζθνππίδηα ζηελ άκκν ή ηα καδεύεηε θαη ηα 
πεηάηε ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ; 
 

Σηνλ πίλαθα 14 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ αθήλνπλ ην 
θαινθαίξη ζθνππίδηα ζηελ άκκν ή αλ ηα καδεύνπλ θαη ηα πεηάλ ζε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ. Από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη όηη ην 12% ηα 
αθήλνπλ ζηελ άκκν ελώ ην 88% ηα πεηνύλ ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

55%

45%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.Στο 
νεροχφτθ

B.Σε γλάςτρα 
του κιπου

Όηαλ πίλεηε λεξό ην ππόινηπν ζην 
πνηήξη ην ξίρλεηε ζην λεξνρύηε ή 

ζε θάπνηα γιάζηξα ηνπ θήπνπ 
ζαο; 

Α.Σην λεξνρύηε 55 55% 

Β.Σε γιάζηξα ηνπ 
θήπνπ 

 
45 

 
45% 

 100 100% 

12%

88%

Απαληήζεηο/Πνζνζηά

Α.Τα αφινω 
ςτθν άμμο

Β.Τα πετώ ςε 
κάδουσ 
απορριμμάτων
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72 Όηαλ πιέλεηε ηα πηάηα αθήλεηε ηελ βξύζε ζπλέρεηα αλνηρηή ή 
ηελ θιείλεηε ελδηάκεζα; 

Τήλ αθήλσ ζπλέρεηα αλνηρηή 36 36% 

Β.Τελ θιείλσ ελδηάκεζα 64 64% 

Σύλνιν 100 100% 

 

Πίλαθαο 15:  
Όηαλ πιέλεηε ηα πηάηα αθήλεηε ηελ βξύζε ζπλέρεηα αλνηρηή ή ηελ 
θιείλεηε ελδηάκεζα; 

 
 

Σηνλ πίλαθα 15 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ην αλ όηαλ 
πιέλνπλ ηα πηάηα αθήλνπλ ηε βξύζε ζπλέρεηα αλνηρηή ή ηελ θιείλνπλ 
ελδηάκεζα. Από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πξνθύπηεη όηη ην 36% 
αθήλνπλ ηε βξύζε αλνηρηή ελώ ην 64% ηελ θιείλνπλ ελδηάκεζα. 

  

Τθν αφινω 
ςυνζχεια ανοιχτι

36%

Τθν κλείνω 
ενδιάμεςα

64%

Απαληήζεηο/ Πνζνζηά
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 
Παξφιν πνπ ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ήηαλ θαλνληζκέλνο, γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε δξαζηεξηφηεηεο επηζθέςεσλ θαη επαθψλ κε 

αξκφδηνπο θνξείο ηνπ νηθηζκνχ, πνπ είρακε πξνγξακκαηίζεη (πρ 

επίζθεςε ζην θηίξην βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, αθηέο ηνπ λεζηνχ, 

επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πδξνδφηεζεο θηι), ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, 

πνπ επέθεξε ε παλδεκία αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

απηέο νξίζηεθαλ, πεξηνξηζηήθακε κφλν ζε δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

– ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο καο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο καο πηζηεχνπκε φηη ζηέθζεθαλ 

κε επηηπρία θαη επέθεξαλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε 

ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε γηα ην αγαζφ ηνπ λεξνχ, φπσο θαη κε ηελ 

απφ δσ θαη πέξα θξνληίδα απφ ηε κεξηά καο γηα ηε ρξήζε θαη πξνζηαζία 

ηνπ. 

Οινθιεξψλνληαο ην εγρείξεκά καο επρή φισλ, φζσλ ζπκκεηείραλ 

ζηελ πξαγκάησζε ηεο εξγαζίαο καο, άκεζα ή έκκεζα, είλαη ε αιιαγή 

ζηηο ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

ηνπ λεξνχ λα είλαη κφληκε θαη λα θαηαιάβνπλ πσο ην κέιινλ ηνπ 

πιαλήηε είλαη ζηα ρέξηα καο. 
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