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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Έχει διαπιστωθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες η διαθεσιμότητα του 

πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής 

και διαρκώς μειώνεται. 

Γι’ αυτό το λόγο, το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό σε όλη 

την υφήλιο και άρχισε ήδη να αποτελεί αιτία για πολλές πολιτικές διενέξεις. 

Το τεράστιο αυτό πρόβλημα της διαθεσιμότητας του νερού δεν αφορά 

μόνο τους ενήλικες αλλά κυρίως τους νέους και τα παιδιά. 

Σαν εκπαιδευτικός, θεώρησα χρέος μου να παροτρύνω τους μαθητές 

μου να ασχοληθούν από την παιδική τους ηλικία με το θέμα του «νερού» 

υλοποιώντας σχετικό πρόγραμμα με τίτλο «Το νερό συστήνεται». 

Κύριος στόχος αυτού του σχεδίου εργασίας είναι να φέρει τους μαθητές 

σε επαφή με ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, ο οποίος δεν αποβλέπει μόνο 

στην παροχή και απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών. 

Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να ανακαλύψουν ότι το 

νερό είναι ένα από τα αγαθά του περιβάλλοντος και επηρεάζει τη ζωή του 

πλανήτη. 

Ρήγα Βασιλική, ΠΕ 70 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ» 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το θέμα είναι κατάλληλο για μαθητές του Δημοτικού, καθώς τα παιδιά 

σε αυτή την ηλικία διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές. Επιχειρώντας  

λοιπόν να ερευνήσουν το θέμα του νερού θα διαπιστώσουν με βιωματικό και 

φυσικό τρόπο τη σημασία του νερού στη ζωή του πλανήτη μας, θα 

προβληματιστούν ως αυριανοί ενήλικες. 

2. ΣΤΟΧΟΙ 

Γνωστικοί 

 Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα για συστηματική και          

μεθοδική προσέγγιση σημαντικών θεμάτων για τη ζωή. 

 Να ενημερωθούν για την τεράστια σημασία του νερού στη ζωή του 

ανθρώπου. 

 Να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού. 

 Να ερευνήσουν τη σχέση του νερού με τη θρησκεία, την ιστορία, τον 

πολιτισμό μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση. 

Συναισθηματικοί 

 Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα κατανάλωσης νερού. 

 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μέσα από ανάλογες 

δραστηριότητες. 

Ψυχοκινητικοί 

 Να βιώσουν οι μικροί μαθητές τη χαρά της έρευνας και της δημιουργίας. 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Ως πλέον κατάλληλη μέθοδος για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας 

θεωρείται η βιωματική μέθοδος διότι: α) έχει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, 

β) κατευθύνει την αναζήτηση νέων γνώσεων μέσα από την προσωπική 

εμπειρία, γ) δίνει τη δυνατότητα για συμμετοχικές διαδικασίες και δράσεις και 
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δ) απελευθερώνει δεξιότητες του εμπλεκόμενου μαθητή. 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Αναζήτηση πληροφοριών για το νερό στο διαδίκτυο. 

 Δημιουργία λεξικού σχετικού με το νερό. 

 Δημιουργία προβλημάτων σχετικά με το νερό. 

 Επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με το νερό (υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο Καστρακίου, Αχελώος ποταμός, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου). 

 Δημιουργία ποιημάτων για το νερό. 

 Ζωγραφική των παιδιών με θέμα το νερό. 

5. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ: 

 Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία. 

 Δημιουργία παιχνιδιών με λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. 

 Δημιουργία ποιημάτων από τους μαθητές. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

 Δημιουργία και λύση προβλημάτων. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ: 

 Το νερό και ο ανθρώπινος πολιτισμός. 

 Το νερό των μύθων και των παραδόσεων. 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ: 

 Ο κύκλος του νερού 

 Το νερό ως θρεπτικό συστατικό. 

 Το νερό και οι υδρόβιες μορφές ζωής. 

 Το θαλάσσιο νερό. 

 Ιαματικές πηγές. 

 Επαγγέλματα που έχουν σχέση με το νερό. 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: 

 Το νερό στην εκκλησία μας. 

 Το νερό στις άλλες θρησκείες. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

 Η άθληση στο νερό. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

 Έκθεση ζωγραφικής. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

6. ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (Δ΄ ΤΑΞΗ) 

ΟΜΑΔΑ 1: 

Καγιάννη Ειρήνη 

Στάικου Ζωή 

Στάικος Γιώργος 

Χτενά Μαρία – Αικατερίνη 

Παναγιωτοπούλου Χρύσα 

Θεοδωρόπουλος Χρήστος 

Αριστοπούλου Ασημίνα 

ΟΜΑΔΑ 2: 

Χρα Ελένη 

Κοτοφώλη Στεφανία 
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Κατσίνας Βασίλειος 

Αχτύπης Γεράσιμος 

Καντούρης Στέφανος 

Μπέκου Παρασκευή 

Παναγιωτοπούλου Μαρία 

Λούζι Σοφία 
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Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΩΗ 

Στόχοι 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σπουδαιότητα του νερού για την 

ανθρώπινη επιβίωση και γενικά για τη ζωή του πλανήτη μας. 

Διδακτικές Ενέργειες – Δραστηριότητες 

 Επισκέψεις σε τόπους που έχουν σχέση με το νερό. 

 Αναζήτηση πληροφοριών σε σχετικές ιστοσελίδες του διαδικτύου. 

Πληροφορίες 

Το νερό καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της γης, οριοθετεί τα υδάτινα 

οικοσυστήματα και καθορίζει τις ιδιότητές τους. Είναι το μέσο με το οποίο τα 

θρεπτικά συστατικά του εισέρχονται και κυκλοφορούν στο εσωτερικό των 

αυτότροφων οργανισμών. Το νερό αποτελεί σημαντικό τμήμα των ζωντανών 

ιστών (το 75% του νωπού βάρους τους) και συμβάλλει στη θερμορύθμιση 

τόσο των φυτικών όσο και των ζωικών οργανισμών. 

Χρησιμοποιείται επίσης στη φωτοσύνθεση των φυτικών οργανισμών. 

Νερό και ζωή 

     

 

 

 

 

 

 

Μια όαση είναι μια απομονωμένη πηγή νερού (συνήθως) με βλάστηση τριγύρω μέσα 

σε μια έρημο. 
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Το νερό στο σύμπαν 

Πολύ από το νερό στο σύμπαν παράγεται ως παραπροϊόν του 

σχηματισμού των άστρων. Όταν τα άστρα γεννιούνται, η γέννησή τους 

συνδυάζεται με ένα δυνατό «άνεμο» προς τα έξω από αέρια και σκόνη. Όταν 

αυτή η πλημμύρα ύλης συγκρούεται με τα περιβάλλοντα αέρια, τα ωστικά 

κύματα που δημιουργούνται συμπιέζονται και θερμαίνουν τα αέρια. 

Παρατηρήθηκε ότι το νερό (μεταξύ άλλων) παράγεται γρήγορα σε αυτά το 

πυκνά και θερμά αέρια. 

Στις 22 Ιουλίου 2011, μια αναφορά περιέγραψε την ανακάλυψη ενός 

γιγαντιαίου νέφους από υδρατμούς που περιέχει 140 τρισεκατομμύρια φορές 

την ποσότητα νερού που περιέχουν όλοι οι ωκεανοί της Γης, γύρω από ένα 

κβάζαρ που βρίσκεται 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με 

τους ερευνητές η ανακάλυψη δείχνει ότι το νερό είναι παρόν στο σύμπαν 

σχεδόν σε όλη του την ύπαρξη. 

Νερό έχει ανιχνευθεί σε διαστρικά νέφη μέσα στο Γαλαξία μας. Το νερό 

πιθανότατα υπάρχει σε αφθονία και στους άλλους γαλαξίες επίσης, αφού τα 

συστατικά του, υδρογόνο και οξυγόνο, είναι ανάμεσα στα πιο άφθονα χημικά 

στοιχεία του σύμπαντος. Τα διαστρικά νέφη τελικά συμπυκνώνονται σε 

αστρικά νεφελώματα και αστρικά συστήματα όπως το δικό μας. 

Υδρατμοί είναι γνωστό ότι είναι παρόντες στα ακόλουθα ουράνια 

σώματα: 

1. Ατμόσφαιρα του Ερμή: 3,4% και μεγάλες ποσότητες νερού στην 

εξώσφαιρα του πλανήτη. 

2. Ατμόσφαιρα της Αφροδίτης: 0,002%. 

3. Ατμόσφαιρα της Γης: ~0,40% αν υπολογιστεί η συγκέντρωση σε 

ολόκληρη την ατμόσφαιρα, τυπικά 1-4% κοντά στην επιφάνεια. 

4. Ατμόσφαιρα του Άρη: 0,03%. 

5. Ατμόσφαιρα του Δία: 0,0004%. 

6. Ατμόσφαιρα του Κρόνου: Μόνο σε παγοκρυστάλλους. 

7. Εγκέλαδος (δορυφόρος του Κρόνου): 91% 

8. Εξωπλανήτης HD 189733 b. 

9. Εξωπλανήτης HD 209458 b. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%82_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/HD_189733_b
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/HD_209458_b
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Υγρό νερό είναι γνωστό ότι είναι παρόν στα ακόλουθα ουράνια 

σώματα: 

1. Γη: 70,9% της επιφάνειας. 

2. Ευρώπη (δορυφόρος του Δία): Σε 100 km βάθος, στον υποεπιφάνειο 

ωκεανό της. 

Ισχυρές ενδείξεις προτείνουν ότι μάλλον περιέχει υγρό νερό και ο 

Εγκέλαδος. 

Πάγος είναι γνωστό ότι είναι παρόν στα ακόλουθα ουράνια σώματα: 

1. Γη: Κυρίως στα παγοκαλύμματα. 

2. Άρης: Πολικά παγοκαλύμματα. 

3. Σελήνη. 

4. Τιτάνας (δορυφόρος του Κρόνου). 

5. Ευρώπη. 

6. Δακτύλιοι του Κρόνου. 

7. Εγκέλαδος. 

8. Πλούτωνας 

9. Χάρων (δορυφόρος του Πλούτωνα). 

10. Κομήτες. 

11. Ζώνη του Κάιπερ. 

12. Νέφος του Όορτ. 

Το νερό ως θρεπτικό συστατικό 

Το νερό θεωρείται το πλέον σημαντικό και αναντικατάστατο θρεπτικό 

συστατικό για τον άνθρωπο. Αδυναμία επαρκούς πρόσληψης οδηγεί πολύ 

γρήγορα σε σημαντικές βλάβες. Ήδη σε 2 με 4 μέρες, ο οργανισμός αδυνατεί 

να αποβάλει τις ουσίες που κανονικά θα έπρεπε με τα ούρα (ουρία, ουρικό 

οξύ, κρεατινίνη κ.α.) και οδηγείται τελικά σε υπογλυκαιμία. 

Το ισοζύγιο ύδατος προσδιορίζεται από το αλγεβρικό άθροισμα των 

ποσοτήτων νερού που προσλαμβάνει και αποβάλει ένας άνθρωπος σε 

ημερήσια βάση. Σε γενικές γραμμές προσλαμβάνει νερό από τα διάφορα ποτά 

που καταναλώνει καθώς και από τις στερεές τροφές που προσλαμβάνει. 

Θετική συμμετοχή στο ισοζύγιο ύδατος έχει επίσης το νερό οξείδωσης (νερό 

που παράγεται στον οργανισμό από τις μεταβολικές του αντιδράσεις). Στον 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%8C%CE%BF%CF%81%CF%84
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αντίποδα, οι αρνητικές συνιστώσες του ισοζυγίου (σε φθίνουσα σειρά) είναι το 

νερό που αποβάλλεται με τα ούρα, τα κόπρανα, το νερό που αποβάλλεται από 

το δέρμα και τέλος η ποσότητα που αποβάλλεται από τους πνεύμονες. 

Πρόσληψη νερού ml αποβολή νερού ml 

Ποτά 1.440 Ούρα 1.440 

Στερεά τροφή 875 Κόπρανα 160 

Νερό οξείδωσης 335 Δέρμα 550 

  
Πνεύμονες 500 

Σύνολο 2.650 Σύνολο 2.650 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

(EFSA) η ελάχιστη κατανάλωση νερού που μπορεί να εξασφαλίσει την από την 

τελευταία ισχυριζόμενη επίδραση υγείας του νερού είναι τα 2.0L την ημέρα.  

Το νερό για τη φωτοσύνθεση και την κυτταρική αναπνοή 

Το νερό είναι θεμελιώδες για τη φωτοσύνθεση και την κυτταρική 

αναπνοή. Τα φωτοσυνθετικά κύτταρα χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 

να διαχωρίσουν το υδρογόνο του νερού από το οξυγόνο. Το υδρογόνο στη 

συνέχεια συνδυάζεται με το διοξείδιο του άνθρακα (που απορροφάται από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα ή το νερό), για να συντεθεί γλυκόζη και να ελευθερωθεί 

και άλλο οξυγόνο. Από την άλλη, όλα τα ζωντανά κύτταρα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τέτοια βιολογικά καύσιμα (όπως η γλυκόζη), για να 

οξειδώσει το υδρογόνο τους σε νερό και τον άνθρακά τους σε διοξείδιο του 

άνθρακα, και να αξιοποιήσουν έτσι έμμεσα την ηλιακή ενέργεια που είχε 

αποθηκευθεί σ’ αυτά κατά τη φωτοσύνθεση. Το φαινόμενο του καταβολισμού 

βιολογικών καυσίμων στα κύτταρα για την παραγωγή ενέργειας ονομάζεται 

κυτταρική αναπνοή. 

Το νερό είναι επίσης κεντρικό συστατικό για τη διατήρηση της 

οξεοβασικής ουδετερότητας και άρα της ενζυμικής λειτουργικότητας. Ένα οξύ 

είναι ένας δότης υδρογονοκατιόντων (H+) και μπορεί να εξουδετερωθεί από 

μια βάση, που είναι ένας δέκτης πρωτονίων, όπως π.χ. το ανιόν υδροξυλίου 

(OH–). Η εξουδετέρωση αυτή παράγει νερό. Το νερό θεωρείται ουδέτερο, 
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αφού είναι ο ορισμός και το μέτρο της ουδετερότητας. Το pH του (καθαρού) 

νερού είναι 7. Τα οξέα δίνουν pH<7 και οι βάσεις δίνουν pH>7. 

Ακόμη, όταν παγώνει μια κοιλότητα με νερό ο πάγος επιπλέει 

προστατεύοντας την κοιλότητα από περαιτέρω ψύξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής 

Η σημασία του βιολογικού ρόλου του νερού καθίσταται εμφανής αν 

υπολογίσει κανείς ότι στο εσωτερικό περιβάλλον των κυττάρων το νερό 

καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατά βάρος σύστασής των, που 

μπορεί να μην είναι το ίδιο σε όλα τα κύτταρα, και που κυμαίνεται μεταξύ 70 

και 90%. Και ακόμη ότι το μεσοκυττάριο υγρό αποτελεί το υδατικό 

περιβάλλον που αναπτύσσονται τα κύτταρα των πολυκυττάρων οργανισμών. 

Από μια βιολογική σκοπιά, το νερό περιέχει πολλές ιδιότητες που είναι 

κρίσιμες για τη διατήρηση της ζωής (τουλάχιστον όπως αυτή είναι γνωστή στη 

Γη), γεγονός που το ξεχωρίζει από άλλες ουσίες. Οι σημαντικότεροι λόγοι που 

καθιστούν το νερό τόσο απαραίτητο στοιχείο της ζωή είναι ακριβώς οι 

φυσικοχημικές του ιδιότητες που αποτελούν απόρροια της πολικότητάς του 

και της ικανότητας των μορίων του να συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς 

υδρογόνου. Αναλυτικότερα οι φυσικοχημικές του αυτές ιδιότητες είναι: 

1. Η μεγάλη διαλυτική του ικανότητα. 

2. Η μεγάλη αντίσταση σε θερμικές μεταβολές, (μεγαλύτερη 

θερμοχωρητικότητα από κάθε υγρό). 
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3. Η ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων συνοχής και συνάφειας. 

4. Η μεγαλύτερη πυκνότητά του σε υγρή μορφή απ’ ότι σε στερεή. 

5. Η αντιστρεπτή διάσταση του νερού σε κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα 

υδροξυλίου, γεγονός που το καθιστά έναν αμφολύτη. 

Πραγματοποιεί τις παραπάνω ιδιότητες ώστε να ασκήσει επιτυχώς τον 

καθοριστικό για ζωή ρόλο του, επιτρέποντας σε οργανικές ενώσεις να 

αντιδρούν με τρόπους που τελικά επιτρέπουν την επανάληψη. Όλες οι 

γνωστές μορφές ζωής εξαρτώνται από το νερό. Το νερό είναι ζωτικό πρώτα 

απ' όλα ως διαλύτης, στον οποίο πολλές σημαντικές για τη ζωή ουσίες 

διαλύονται, αφού περισσότερες χημικές ουσίες που παρατηρούνται στο 

εσωτερικό των κυττάρων είναι ευδιάλυτες στο νερό, Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει στις διαλυμένες ουσίες την εύκολη μετακίνησή τους από το ένα 

σημείο του οργανισμού, ή και του κυττάρου ειδικότερα, σε άλλο και κατά 

συνέπεια την επαφή τους και την εξ αυτής πραγματοποίηση των χημικών 

αντιδράσεων μέσα στο κύτταρο. Είναι επίσης χρήσιμο και ως ενεργό 

συστατικό που παίρνει μέρος σε πολλές και ζωτικές μεταβολικές διεργασίες. Ο 

μεταβολισμός αποτελεί το άθροισμα του αναβολισμού και του καταβολισμού. 

Στον αναβολισμό, το νερό αποσπάται από τα μόρια (μέσω χημικών 

αντιδράσεων που απαιτούν την παρουσία ενζύμων) με σκοπό να 

οικοδομηθούν μεγαλύτερα μόρια, όπως το άμυλο, το γλυκογόνο, η κυτταρίνη, 

τα τριγλυκερίδια και οι πρωτεΐνες, με σκοπό να κατασκευαστούν δομικά υλικά 

ή και να αποθηκευθούν βιολογικά καύσιμα ή και πληροφορίες. Ο 

καταβολισμός είναι ο αντίστροφος βιολογικός μηχανισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Ανοικτά και κλειστά στόματα 

φύλλου φυτού 

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Στόχοι 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η κυκλοφορία του νερού 

στηρίζεται κυρίως στην εξάτμιση, στη διαπνοή των φυτών και στις 

κατακρημνίσεις. 

Διδακτικές Ενέργειες – Δραστηριότητες 

 Επίσκεψη στον ποταμό Αχελώο. 

 Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία και σε σχετικές ιστοσελίδες του 

διαδικτύου. 

Πληροφορίες 

Αν και η ποσότητα του νερού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα δεν είναι 

μεγάλη εντούτοις το νερό, χάρη στην κινητικότητά του, κυκλοφορεί συνεχώς 

στον υδρολογικό κύκλο (ή κύκλο του νερού) και έτσι γίνεται διαθέσιμο στα 

οικοσυστήματα και στους οργανισμούς. Η κυκλοφορία του νερού στηρίζεται 

κυρίως στην εξάτμιση, στη διαπνοή των φυτών και στις κατακρημνίσεις. 

Ο κύκλος του νερού 

Με την εξάτμιση το νερό απομακρύνεται με τη μορφή υδρατμών από 

οποιαδήποτε επιφάνεια. Η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων 

ονομάζεται επιδερμική εξάτμιση και διακρίνεται από τη διαπνοή, που είναι η 

απομάκρυνση του νερού μέσω των στομάτων, των πόρων δηλαδή της 

επιδερμίδας των φύλλων. 
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Το νερό του εδάφους, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, 

απορροφάται από τις ρίζες των φυτών και κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους. 

Φθάνοντας το νερό στα φύλλα απομακρύνεται με τη διαπνοή από τα στόματά 

τους, μέσω των οποίων γίνεται επίσης η ανταλλαγή των αερίων μεταξύ των 

φυτών και της ατμόσφαιρας (είσοδος διοξειδίου του άνθρακα και αποβολή 

οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση, αντίστροφα κατά την αναπνοή). Η διαπνοή, 

αποτελώντας την «κινητήρια δύναμη» για τη μεταφορά των θρεπτικών 

στοιχείων στο εσωτερικό των φυτικών οργανισμών, συνδέεται αναπόσπαστα 

με τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων που εισέρχονται στις τροφικές 

αλυσίδες των οικοσυστημάτων με πύλη εισόδου τα φυτά. 

Με τις κατακρημνίσεις (δηλαδή τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι) το νερό 

απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα και γίνεται διαθέσιμο στα υδάτινα και στα 

χερσαία οικοσυστήματα. 

Η ανταλλαγή του νερού μεταξύ των ωκεανών και της ατμόσφαιρας 

αποτελεί ένα σχετικά απλό μηχανισμό, καθώς περιλαμβάνει μόνο τις 

διαδικασίες της εξάτμισης και των κατακρημνίσεων. Αντιθέτως, το τμήμα του 

κύκλου που αφορά την ξηρά είναι περισσότερο πολύπλοκο, διότι σ’ αυτήν οι 

πιθανές πορείες του νερού είναι περισσότερες. Το νερό που πέφτει στην ξηρά 

μπορεί: 

 Να εξατμιστεί. 

 Να εισχωρήσει στο υπέδαφος και στο σύστημα των υπόγειων υδάτων. 

 Να προσληφθεί από τα φυτά και να απομακρυνθεί με τη διαπνοή. 

 Να απομακρυνθεί με την επιφανειακή απορροή από το χερσαίο 

περιβάλλον. 
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Τα φυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση του νερού από 

το έδαφος. Σε μικρές λεκάνες απορροής, όπου αφαιρέθηκαν όλα τα δέντρα, ο 

όγκος του επιφανειακού νερού αυξήθηκε πάνω από 200%. Το νερό αυτό 

κατέληξε στη θάλασσα, ενώ, αν είχε διεισδύσει στο έδαφος, θα είχε αποδοθεί 

πίσω στην ατμόσφαιρα με τη διαπνοή. 

Τα επιφανειακά ρέοντα ύδατα απομακρύνουν και τα θρεπτικά 

συστατικά τα οποία με μακροχρόνιες διαδικασίες γίνονται διαθέσιμα στους 

οργανισμούς. Αυτά τα συστατικά θα καταλήξουν τελικά στους υδάτινους 

αποδέκτες. Γι’ αυτό το λόγο τα δέλτα των ποταμών εμφανίζουν πολύ υψηλή 

παραγωγικότητα. 
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Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΡΟΥ 

Στόχοι 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι το νερό μπορεί να πάρει μέρος 

σε πολλές μορφές. 

Διδακτικές Ενέργειες – Δραστηριότητες 

 Απλά πειράματα. 

 Αναζήτηση πληροφοριών σε σχετικές ιστοσελίδες του διαδικτύου. 

Πληροφορίες 

Μορφές του νερού 

Όπως πολλές ουσίες, το νερό μπορεί να πάρει μέρος σε πολλές μορφές 

που γενικά χαρακτηρίζονται από την κατάσταση της ύλης στην οποία 

βρίσκονται. Η υγρή φάση είναι η πιο συνηθισμένη του νερού στη Γη (βασικά 

στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα). Ουσιαστικά αυτή είναι η κατάσταση 

που εννοεί στην καθομιλουμένη η λέξη «νερό». Η στερεή φάση του νερού 

είναι γνωστή ως «πάγος» και συνήθως παίρνει τη δομή σκληρών 

αμαγαλματικών κρυστάλλων, όπως οι κύβοι πάγου, ή χαλαρά συνδεδεμένων 

εύθραυστων κρυστάλλων, όπως στο χιόνι. Η αέρια φάση του νερού είναι 

γνωστή ως «υδρατμός» και προϋποθέτει τη δομή ενός διαφανούς νέφους. 

Σημειώστε ότι όταν θεωρείται ότι γίνονται ορατοί, όπως π.χ. στα νέφη, το 

νερό βρίσκεται στη μορφή υγρών σταγονιδίων ή και στερεών κρυστάλλων 

που αιωρούνται στον αέρα. Η τέταρτη κατάσταση στην οποία είναι δυνατό να 

βρεθεί το νερό, αν και σπανίως αφού δεν ανήκει στις κοινές, είναι αυτή του 

υπερκρίσιμου υγρού (supercritical liquid). Αυτό συμβαίνει όταν το νερό 

πετύχει να βρίσκεται ταυτόχρονα στην (ή και σε θερμοκρασία πάνω από την) 

κρίσιμη θερμοκρασία του (647 Κ) και υπό την (ή υπό πίεση μεγαλύτερη από 

την) κρίσιμη πίεσή του (22,064 MPa). Σε αυτές τις συνθήκες η υγρή και αέρια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CF%85%CE%B3%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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φάση συνενώνονται σε μια ομογενή ρευστή φάση που διαθέτει ταυτόχρονα 

ιδιότητες που αντιστοιχούν σε αέρια και υγρά. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

κατάστασης για το νερό στη φύση είναι τα θερμότερα στρώματα νερού σε 

μεγάλα βάθη, κοντά σε υποθαλάσσια ρεύματα, υδροθερμικές πηγές ή ενεργά 

ηφαίστεια. Γενικά οπουδήποτε υπάρχει νερό σε θερμοκρασία ίση ή 

μεγαλύτερη από 647 Κ και βάθος ίσο ή μεγαλύτερο από 2.250 m, βρίσκεται 

στην κατάσταση υπερκρίσιμου υγρού. Το νερό επίσης υπάρχει και στην 

κατάσταση υγρού κρυστάλλου, κοντά σε υδρόφιλες επιφάνειες άλλων ουσιών. 

Το φυσικό νερό περιέχει σχεδόν αποκλειστικά νερό που περιέχει πρώτιο 

υδρογόνο (1H). Μόνο 155 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) του νερού περιέχει 

δευτέριο (2H ή D) και λιγότερο από 20 μέρη ανά πεντάκις εκατομμύριο 

περιέχει τρίτιο (3H ή T). 

Ελαφρύ ύδωρ 

Ο όρος «ελαφρύ ύδωρ» (Light water ή DDW, Deuterium-Depleted 

Water) αναφέρεται σε νερό που περιέχει δευτέριο σε μικρότερη συγκέντρωση 

από τη θεωρούμενη ως πρότυπη, δηλαδή μικρότερη από 155 ppm. Βρέθηκε 

ότι είναι ωφέλιμο βελτιώνοντας τους δείκτες επιβιωσιμότητας σε ποντίκια με 

καρκίνο και σε ανθρώπους που υφίστανται χημειοθεραπεία. 

Βαρύ ύδωρ 

Ο όρος «βαρύ ύδωρ» (Heavy water) αναφέρεται σε νερό που περιέχει 

δευτέριο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από τη θεωρούμενη ως πρότυπη, 

δηλαδή μεγαλύτερη από 155 ppm, δηλαδή ως και 100%. Η χημική του 

συμπεριφορά είναι παρόμοια με του κοινού νερού. Επειδή όμως το δευτέριο 

έχει διπλάσια ατομική μάζα από το πρώτιο δημιουργούνται αξιοσημείωτες 

διαφορές στις δεσμικές ενέργειες. Επειδή τα μόρια του νερού ανταλλάσσουν 

τα ισότοπα που περιέχουν, το οξείδιο υδρογόνου – δευτερίου (DOH) είναι 

συνήθως πιο άφθονο από το οξείδιο του διδευτερίου (D2O). Οι άνθρωποι είναι 

γενικά ανίκανοι να αντιληφθούν τη διαφορά με την αίσθηση της γεύσης, αλλά 

μερικές φορές αναφέρουν ένα καυστικό αίσθημα ή γλυκό άρωμα. Τα ποντίκια 

ωστόσο είναι ικανά να αποφύγουν το βαρύ ύδωρ με την αίσθηση της οσμής. 

Είναι τοξικό για αρκετά ζώα. Χρησιμοποιείται ως επιβραδυντικό σε πυρηνικούς 

αντιδραστήρες, αν και είναι γνωστοί και οι αποκαλούμενοι «πυρηνικοί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
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αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος», που όμως εννοούν το κοινό νερό και όχι το 

παραπάνω περιγραφόμενο «ελαφρύ». 

Το βαρύ ύδωρ παρασκευάζεται με εξαντλητική ηλεκτρόλυση υδατικών 

διαλυμάτων αλκαλίων, γιατί ηλεκτρολύεται κατά προτίμηση το κοινό νερό και 

συνεπώς, τα υπολείμματα της ηλεκτρόλυσης του νερού εμπλουτίζονται 

σταδιακά σε βαρύ νερό. 

Ο όρος «καθαρό βαρύ ύδωρ» αναφέρεται σε 100% D2O. 

Υπερβαρύ ύδωρ 

Ο όρος «υπερβαρύ ύδωρ» αναφέρεται σε νερό που περιέχει τρίτιο σε 

συγκέντρωση μεγαλύτερη από την θεωρούμενη ως πρότυπη, δηλαδή 

μεγαλύτερη από 20 μέρη ανά πεντάκις εκατομμύριο. 

Ο όρος «καθαρό υπερβαρύ ύδωρ» αναφέρεται σε 100% T2O. 

Υδρόβιες μορφές ζωής 

Τα επιφανειακά νερά της Γης είναι 

γεμάτα με μορφές ζωής. Οι πρώτες μορφές 

ζωής εμφανίστηκαν στο νερό και σχεδόν όλα 

τα ψάρια ζουν αποκλειστικά μέσα στο νερό, 

όπως και αρκετά είδη θαλάσσιων 

θηλαστικών, όπως τα δελφίνια και οι 

φάλαινες. Κάποια είδη ζώων, όπως τα αμφίβια, ζουν κάποια διαστήματα της 

ζωής τους στο νερό και κάποια άλλα στην ξηρά. Κάποια φυτά, όπως φαιοφύκη 

και άλγες αναπτύσσονται μέσα στο νερό και είναι η βάση των υποβρύχιων 

οικοσυστημάτων. Το πλαγκτόν είναι γενικά η 

βάση της ωκεάνιας τροφικής αλυσίδας. 

Τα υδρόβια σπονδυλωτά πρέπει να 

λαμβάνουν οξυγόνο για να επιβιώνουν και το 

κάνουν με διάφορους τρόπους. Τα ψάρια έχουν 

βράγχια αντί πνεύμονες, αν και υπάρχουν κάποια 

είδη ψαριών, όπως ο δίπνευστος, που έχουν και 

τα δυο όργανα. Τα θαλάσσια θηλαστικά, όπως τα 

δελφίνια, οι φάλαινες, οι βίδρες και οι φώκιες 

αναδύονται κατά διαστήματα στην επιφάνεια για 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%AC%CE%B3%CF%87%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1
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να αναπνεύσουν. Κάποια αμφίβια μπορούν να απορροφήσουν οξυγόνο μέσα 

από το δέρμα τους. Τα ασπόνδυλα επίσης αξιοποιούν ένα μεγάλο εύρος 

τροποποιήσεων για να επιβιώνουν σε φτωχά οξυγονωμένα ύδατα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν αναπνευστήρες (π.χ. έντομα και μαλάκια) 

και βράγχια (καρκινοειδή). Ωστόσο, καθώς τα ασπόνδυλα εξελίχθηκαν σε 

περισσότερο σε υδάτινα οικοσυστήματα, έχουν μικρή ή καθόλου εξειδίκευση 

στον τρόπο αναπνοής μέσα στο νερό. 

Κάποιο ποσοστό του βρόχινου νερού παγιδεύεται για κάποιες χρονικές 

περιόδους, π.χ. σε λίμνες. Σε μεγάλα υψόμετρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα, και πολύ βόρεια ή και πολύ νότια, το χιόνι συσσωρεύεται σε 

παγοκαλύμματα, στρώματα χιονιού και παγετώνες. Επίσης κάποιο νερό 

διηθείται από το έδαφος και πηγαίνει σε υδροφορείς, δηλαδή υπόγεια 

αποθέματα νερού. Αυτό το υπεδάφειο νερό αργότερα κυλά πίσω στην 

επιφάνεια από τις πηγές, ή και πιο θεαματικά, από τις θερμές πηγές και τους 

θερμοπίδακες. Το υπεδάφειο νερό μπορεί επίσης να εξαχθεί τεχνητά με 

πηγάδια. Αυτή η αποθήκευση νερού είναι σημαντική, εφόσον το «γλυκό» νερό 

είναι ζωτικό για τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα έμβια όντα της ξηράς. Σε 

πολλά μέρη του κόσμου, όμως, αυτή η παροχή είναι ανεπαρκής. 

Οι υδάτινοι πόροι είναι διαθέσιμες πηγές νερού που είναι χρήσιμες ή εν 

δυνάμει χρήσιμες για τον άνθρωπο και την οικονομία του. Οι ανθρώπινες 

χρήσεις νερού περιλαμβάνουν τη γεωργία, τη βιομηχανία, την οικιακή χρήση, 

την αναψυχή και κάποιες περιβαντοντολογικές δραστηριότητες. Ουσιαστικά 

όλες οι ανθρώπινες χρήσεις απαιτούν «γλυκό» νερό. 

Ωστόσο, το 97% του νερού στη Γη είναι «αλμυρό» νερό, και μόνο το 

3% είναι «γλυκό»: Λίγο παραπάνω από τα δύο τρίτα (2/3) αυτού του «γλυκού 

νερού» βρίσκεται σε παγετώνες και στα πολικά παγοκαλύμματα. Το υπόλοιπο 

(~1%) βρίσκεται με τη μορφή υγρού «γλυκού» νερού, κυρίως ως υπεδάφειο 

νερό, και μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού νερού της Γης βρίσκεται 

στην επιφάνεια του πλανήτη μας ή και στην ατμόσφαιρά του. 

Με το όρο γλυκό ύδωρ χαρακτηρίζεται σε αντίθεση προς τη θάλασσα 

κάθε υδάτινη έκταση με γλυκό νερό π.χ. λίμνες, ποταμοί. Για την περίπτωση 

αυτή έχει ορισθεί ειδική γραμμή φόρτωσης πλοίου (μέγιστου δυνατού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AE_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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φορτίου) που ονομάζεται γραμμή φόρτωσης γλυκέων υδάτων (fresh water 

line). Επίσης στα πλοία, χαρακτηρίζεται γλυκό νερό το νερό που τοποθετείται 

στις δεξαμενές γλυκέος ύδατος (fresh water tanks) για διάφορες χρήσεις. Το 

πόσιμο νερό πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, άοσμο, δροσερό (θερμοκρασίας 

7 – 11 βαθμών Κελσίου). Πρέπει να περιέχει μικρή ποσότητα ανόργανων 

αλάτων (0,5 g/L), γιατί το καθαρό νερό χωρίς διαλυμένα άλατα είναι βλαβερό 

για τον οργανισμό, εξαιτίας της μεγάλης διαπιδυτότητας των κυττάρων. Γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο τα θαλασσινά ψάρια πεθαίνουν όταν μεταφερθούν σε 

γλυκό νερό και ψάρια του γλυκού νερού πεθαίνουν αμέσως μόλις 

τοποθετηθούν μέσα σε αποσταγμένο νερό, γιατί καταστρέφονται τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια (αιμόλυση). Το πόσιμο νερό περιέχει διαλυμένο οξυγόνο, άζωτο, 

διοξείδιο του άνθρακα, ελάχιστα ίχνη οργανικών ουσιών, καθώς και ίχνη 

φυτικών μικροοργανισμών. Το πόσιμο νερό πρέπει να εξετάζεται φυσικά 

(θερμοκρασία, διαύγεια, γεύση, οσμή), χημικώς (ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος ουσιών, σκληρομετρία), μικροσκοπικά (έρευνα μικροοργανισμών), 

βακτηριολογικά (καλλιέργεια των μικροβίων του νερού) και τοπογραφικά 

(θέση πηγής, διαδρομής του νερού). 

Το πρόβλημα της λειψυδρίας 

Το «γλυκό νερό» είναι ένας ανανεώσιμος πόρος, αλλά παρόλα αυτά η 

παγκόσμια προμήθεια καθαρού «γλυκού» νερού σταθερά μειώνεται. Η ζήτηση 

νερού ήδη ξεπερνά την προσφορά σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς ο 

παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, και επομένως το ίδιο και η 

παγκόσμια ζήτηση νερού. Η εγρήγορση για την παγκόσμιας σημασίας 

διατήρησης νερού για την εξυπηρέτηση οικοσυστημάτων έχει μόλις πρόσφατα 

αρχίσει να αναπτύσσεται, συγκεκριμένα κατά τον 20ο αιώνα, και πάνω από 

τους μισούς υγρότοπους της Γης έχουν (δυστυχώς) χαθεί για τις πολύτιμες 

οικολογικές τους υπηρεσίες. Το νομικό πλαίσιο για την κατανομή των 

υδάτινων πόρων στους χρήστες νερού (όπου ένα τέτοιο πλαίσιο υπάρχει) είναι 

γνωστό ως «δικαιώματα στο νερό» (water rights). 

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής 

κατανάλωσης, της κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και 

μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
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καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται. Για αυτό το 

λόγο, το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό σε όλην την υφήλιο και 

άρχισε ήδη να αποτελεί αιτία για πολλές πολιτικές διενέξεις. Πολλοί έχουν 

προβλέψει ότι το καθαρό νερό θα γίνει το πετρέλαιο του μέλλοντος 

καθιστώντας τον Καναδά, με τα πλεονάζοντα αποθέματα «γλυκού» νερού, την 

πιο πλούσια χώρα του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα της UNESCO που 

πραγματοποιήθηκε το 2003 για τα παγκόσμια αποθέματα νερού, υπολογίζεται 

ότι στα επόμενα 20 χρόνια η ποσότητα του νερού που αναλογεί στον καθένα 

προβλέπεται να μειωθεί κατά 30%. 

Σήμερα ένα ποσοστό 40% από τους ανθρώπους που ζουν στη γη δεν 

έχει επαρκές νερό ακόμα και για υποτυπώδη υγιεινή. Περισσότεροι από 2,2 

εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2000 από ασθένειες που σχετίζονται με 

την κατανάλωση μολυσμένου νερού, ή με ξηρασία. Το 2004, σε μια έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση WaterAid αναφέρεται 

ότι στη Βρετανία ένα παιδί πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα από ασθένειες που 

σχετίζονται με το μολυσμένο νερό. Το πόσιμο νερό (τώρα πολυτιμότερο από 

κάθε άλλη φορά στην ιστορία λόγω της εντατικής χρησιμοποίησης του στη 

γεωργία, στη σύγχρονή βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας) χρειάζεται 

καλύτερη διαχείριση και λογική χρήση εάν δεν επιθυμούμε να ζήσουμε 

τραγικές καταστάσεις στο μέλλον. 

Ιαματικές πηγές 

Το νερό της βροχής μερικές φορές διεισδύει μέσα στο έδαφος και 

γίνεται θερμότερο, γι’ αυτόν το λόγο διαλύει περισσότερες στερεές ουσίες με 

τις οποίες έρχεται σε επαφή. Το νερό αυτό βγαίνει στην επιφάνεια και 

σχηματίζει πηγές που λέγονται “θερμές πηγές” ή “μεταλλικές” ή “ιαματικές”. 

Ανάλογα με τις ουσίες που είναι διαλυμένες στο νερό, οι θερμές πηγές 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως σε “οξυανθρακικές” (Νιγρίτα, 

Σουρωτή), που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, “θειούχες” (Λαγκαδάς, 

Σέδες, Σιδηρόκαστρο), που περιέχουν υδρόθειο και άλλα θειούχα άλατα, 

“αλκαλικές” (Λουτράκι, Αιδηψός), που περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο ή 

λίθιο, “πικρές”, που περιέχουν θειικό μαγνήσιο, θειικό νάτριο, “σιδηρούχες” και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2003
http://el.wikipedia.org/wiki/2000
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
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τέλος “ραδιενεργές”, λόγω των ραδιενεργών αερίων που περιέχουν. Οι 

Ιαματικές πηγές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην πόλη Σπα του Βελγίου. 

Το θαλάσσιο νερό 

Το θαλάσσιο νερό περιέχει κατά όρο 3,5% χλωριούχο νάτριο συν 

μικρότερα ποσοστά άλλων διαλυμένων ουσιών. Οι φυσικές ιδιότητες του 

θαλάσσιου νερού διαφέρουν (λίγο) από τις ιδιότητες του «γλυκού» νερού, με 

κάποιες αξιόλογες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, παγώνει σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία (περίπου στους -1.9 °C). 

Μόνο το 2,5% του νερού της Γης είναι «γλυκό» και το 98,8% του 

πόσιμου νερού βρίσκεται στα παγοκαλύμματα και στα υπόγεια ύδατα. 

Λιγότερο από 0,3% του γλυκού νερού της Γης βρίσκεται σε ποτάμια, λίμνες 

και στην ατμόσφαιρα, ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό (0,003%) περιέχεται 

στα σώματα των βιολογικών όντων και σε ανθρώπινης παραγωγής προϊόντα. 

Το νερό υπάρχει σ' όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, ζωικούς και 

φυτικούς. Στις τροφές υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό. Το γάλα π.χ. περιέχει 

87%, οι πατάτες 78%, τα αβγά 74%, τα λαχανικά και τα φρούτα μέχρι 93% 

νερό. Στο ανθρώπινο σώμα το νερό περιέχεται σε ποσότητα 70% και στο αίμα 

90%. Μερικές φορές προσκολλάται σε διάφορες χημικές ουσίες και σχηματίζει 

μ’ αυτές ένυδρες ενώσεις, συνήθως κρυσταλλικές, όπως είναι ο ένυδρος 

θειικός χαλκός, ο γύψος, το θειικό ασβέστιο κ.ά. Το νερό αυτό ονομάζεται 

«κρυσταλλικό νερό». Άλλοτε πάλι το νερό ενώνεται σταθερά με τα μόρια των 

χημικών ενώσεων και σχηματίζεται νέα χημική ένωση. Έτσι π.χ. το τριοξείδιο 

του θείου και το πεντοξείδιο του φωσφόρου ενώνονται με το νερό και δίνουν 

νέες χημικές ενώσεις, το θειικό οξύ και το φωσφορικό οξύ, αντίστοιχα. Το 

νερό αυτό ονομάζεται «χημικό» και δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί με 

απλή θέρμανση όπως το κρυσταλλικό νερό. 

Το νερό στη Γη κινείται συνεχόμενα μέσω του «κύκλου του νερού» 

(μια φυσική ανακύκλωση) που περιλαμβάνει την εξάτμιση (κυρίως των 

θαλασσών), τη μεταφορά της υγρασίας, τη συμπύκνωση, την κατακρήμνιση 

(με βροχή, χιόνι, χαλάζι, κ.ά.) και την αποστράγγιση με την οποία το 

μεγαλύτερο ποσοστό επιστρέφει στις θάλασσες. Η εξάτμιση και η μεταφορά 

υγρασίας συνεισφέρουν στις κατακρημνίσεις πάνω από την ξηρά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1
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%9C%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B3%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B9%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B9%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%89%CF%83%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B9%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9
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Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους 

και τις άλλες μορφές ζωής. Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό έχει 

βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά 

1.000.000.000 άνθρωποι ακόμη δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 

και πάνω από 2.500.000.000 έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε αποχέτευση. 

Υπάρχει μια καθαρή σχέση μεταξύ της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο 

νερό και στο ΑΕΠ ανά κάτοικο της κάθε περιοχής. Ωστόσο, κάποιοι 

παρατηρητές έχουν εκτιμήσει ότι ως το 2025 περισσότερο από το ήμισυ του 

παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι αντιμέτωπο με προβλήματα που τους κάνουν 

ευάλωτους εξαιτίας της ποιότητας του νερού στο οποίο έχουν πρόσβαση. Μια 

πρόσφατη αναφορά (Νοέμβριος 2009) προτείνει ότι μέχρι το 2030 σε κάποιες 

περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου η ζήτηση νερού θα ξεπεράσει την 

προσφορά κατά 50%. Το νερό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 

οικονομία, αφού λειτουργεί ως ένας διαλύτης για μια ευρεία ποικιλία χημικών 

ουσιών και εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης και για τις μεταφορές. Το 70% 

του γλυκού νερού που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους πηγαίνει στην 

αγροτική παραγωγή. 

Το νερό μέχρι το 18ο αιώνα θεωρούνταν ως στοιχείο. Πρώτος ο 

πατέρας της νεότερης χημείας Λαβουαζιέ απέδειξε ότι είναι ένωση του 

υδρογόνου και του οξυγόνου. 

Από το 1992, η 22η Μαρτίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Γενική 

Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως η παγκόσμια μέρα για το 

νερό. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=2025&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2009
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=2030&action=edit&redlink=1
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Δ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός ιστορικά άνθησε 

γύρω από ποτάμια, λίμνες και άλλους κύριους υδάτινους τόπους. 

Διδακτικές Ενέργειες – Δραστηριότητες 

 Επισκέψεις (Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου). 

 Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία και στο διαδίκτυο. 

Πληροφορίες 

Το νερό και ο ανθρώπινος πολιτισμός 

Ο ανθρώπινος πολιτισμός ιστορικά άνθησε γύρω από ποτάμια, λίμνες 

και άλλους κύριους υδάτινους δρόμους, για ευνόητους λόγους, με πιο 

σημαντικά παραδείγματα: 

1. Ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας, όπως ακριβώς δηλώνει και το όνομα της 

περιοχής, αναπτύχθηκε ανάμεσα και γύρω από τους ποταμούς Τίγρη και 

Ευφράτη. 

2. Ο πολιτισμός της Αρχαίας Αιγύπτου, βασιζόταν αποκλειστικά στο «θεϊκό» 

ποταμό Νείλο. 

3. Ο πολιτισμός της Αρχαίας Ινδίας, αναπτύχθηκε κυρίως γύρω από τους 

«ιερούς» ποταμούς της, όπως ο Γάγγης, καθώς και στα παράλια της 

χώρας. 

4. Ο πολιτισμός της Αρχαίας Κίνας, αναπτύχθηκε επίσης γύρω από τους 

ποταμούς της, όπως ο Κίτρινος Ποταμός, καθώς και στα παράλια της 

χώρας. 

5. Ο πολιτισμός της Αρχαίας Ελλάδας, και πάλι αναπτύχθηκε κυρίως γύρω 

από τους, μικρότερους έστω, ποταμούς της, αν και από νωρίς φαίνεται 

ότι έδωσε έμφαση στη θαλάσσια οικονομία και εμπόριο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Αλλά και μέχρι σήμερα, οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες 

μητροπόλεις του κόσμου, όπως για παράδειγμα, το Ρόττερνταμ, το Λονδίνο, 

το Μόντρεαλ, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Μπουένος Άιρες, η Σαγκάη, το 

Τόκυο, το Σικάγο, το Χονγκ Κονγκ, και άλλες, χρωστάνε την επιτυχία τους σε 

μεγάλο ποσοστό στην εύκολη πρόσβασή τους, μέσω του νερού, στην 

επακόλουθη επέκταση του εμπορίου της. Ακόμη και πόλεις σε νησιά με 

ασφαλή λιμάνια, όπως π.χ. η Σιγκαπούρη, έχουν ανθίσει για τον ίδιο ακριβώς 

λόγο. Σε μέρη όπως η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, όπου η το νερό 

είναι πιο δύσκολα διαθέσιμο, η πρόσβαση στο υπάρχον καθαρό «πόσιμο 

νερό» είναι ένας κύριος παράγοντας ανθρώπινης ανάπτυξης. 

Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρεψαν τις πηγές, τα ποτάμια και τις λίμνες σαν 

θεότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το νερό βασικό στοιχείο της ζωής 

τους, γι’ αυτό το λόγο λάτρευαν ό,τι είχε σχέση με το νερό: πηγές, ποτάμια, 

λίμνες, θάλασσα. Επίσης, οι άνθρωποι συνήθιζαν ν’ αποδίδουν στους θεούς 

ό,τι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν μόνοι τους. έτσι, η 

βροχή, το χιόνι, το χαλάζι (φαινόμενα που περιέχουν νερό) αλλά και άλλα 

καιρικά φαινόμενα αποδίδονταν στην παρέμβαση των θεών. 

 Ο ποταμός Ερύμανθος βρίσκεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας και 

Αρκαδίας. Ο ποταμός συνδέεται με το μύθο του «Ερυμάνθιου κάπρου», 

ενός αγριογούρουνου που ζούσε στον Ερύμανθο και το οποίο κατάφερε να 

πιάσει ζωντανό ο Ηρακλής, φέρνοντας εις πέρας έναν από τους άθλους 

που του είχε επιβάλει ο Ερυσθέας. 

 Ο Αχελώος, μεγάλος ποταμός της Δυτικής Ελλάδας, λατρευόταν ως ο 

σπουδαιότερος ποτάμιος θεός και προς τιμήν του γίνονταν και αγώνες. Ο 

γνωστότερος και πιο διαδεδομένος μύθος σχετικά με τον ποταμό Αχελώο 

αναφέρεται στην πάλη του με τον Ηρακλή για χάρη της Δηιάνειρας, κόρης 

του βασιλιά Οινέα. Η μυθολογία αναφέρει ότι ο Αχελώος, κατά τη διάρκεια 

της πάλης, μεταμορφώθηκε σε τρεις διαφορετικές μορφές. Αρχικά 

εμφανίστηκε ως άντρας με κεφάλι ταύρου· όταν όμως τον χτύπησε ο 

Ηρακλής, έπεσε στο έδαφος και μεταμορφώθηκε σε φίδι. Την ώρα που ο 

Ηρακλής ήταν έτοιμος να τον πνίξει, ο Αχελώος μεταμορφώθηκε σε ταύρο. 

Ο Ηρακλής του ξερίζωσε ένα από τα κέρατά του και ο Αχελώος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CF%84%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
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παραδόθηκε παραδεχόμενος την ήττα του. Έτσι ο Ηρακλής κέρδισε το χέρι 

της Δηιάνειρας. 

 Ο Αχέροντας, ποταμός της Ηπείρου, αναφέρεται για πρώτη φορά στην 

Οδύσσεια του Ομήρου όπου σχετίζεται με τον Άδη. Ο Αχέροντας είναι ο 

ποταμός τον οποίο οφείλουν να διασχίσουν οι ψυχές για να φτάσουν στο 

βασίλειο του Άδη. Για να γίνει το πέρασμα από τη μια όχθη στην άλλη, οι 

νεκροί έπρεπε να έχουν στο στόμα τους έναν οβολό για να πληρώσουν το 

Χάροντα. Ο ποταμός αυτός ήταν σαν βάλτος και οι όχθες του ήταν γεμάτες 

καλαμιές. 

Το νερό στη θρησκεία, στους μύθους και στις παραδόσεις 

Εκτός από τον αγιασμό – που χρησιμοποιείται για τον εξαγνισμό των 

πιστών αλλά και των σπιτιών – και το μυστήριο της Βάπτισης, το νερό 

χρησιμοποιείται στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας κατά το οποίο ο ιερέας 

αναμειγνύει τον οίνο (κρασί) με το ζεστό νερό. Το κρασί και το νερό 

συμβολίζουν το αίμα και το νερό που έτρεξε από την πλευρά του Χριστού 

πάνω στο Σταυρό. Νερό χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας 

(τελετή κατά την οποία κάποιος γίνεται κληρικός), καθώς οι ιερείς πλένουν τα 

χέρια τους με αυτό. 

Εκτός από το χριστιανισμό, το νερό είναι σημαντικό στοιχείο και σε 

άλλα δόγματα και άλλες θρησκείες. Συγκεκριμένα: 

 Οι καθολικοί πλένουν τα χέρια τους σε μια μαρμάρινη λεκάνη μες 

αγιασμό όταν μπαίνουν και πριν βγουν από την εκκλησία, ενώ 

χρησιμοποιούν νερό και κατά το μυστήριο της Βαπτίσματος. 

 Οι μουσουλμάνοι πλένουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, τα αυτιά τους 

και το στόμα τους για να εξαγνιστούν, προτού προσευχηθούν στον 

Αλλάχ (προσεύχονται πέντε φορές την ημέρα στραμμένοι προς τη 

Μέκκα). 

 Οι ινδουιστές πλένονται στα νερά του ποταμού Γάγγη για να 

εξαγνιστούν. Επίσης βγαίνουν στους δρόμους, ανάβουν φωτιές και 

ραντίζουν ο ένας τον άλλο με σκόνες ή χρωματιστό νερό το Φεβρουάριο 

ή το Μάρτιο, όταν γιορτάζουν την επιστροφή της άνοιξης. 
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Το Νερό των μύθων και των παραδόσεων 

Το χθόνιο δώρο...  

...Ή αλλιώς το δώρο το οποίο η Χθων ή Γαία προσφέρει σε αυτούς που 

φιλοξενεί. 

Η Γη είναι το δοχείο που περιέχει το νερό, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει 

ζωή. «Το νερό πάντα χρειάζεται ένα δοχείο που να το περιέχει. Όχι μόνο τα 

πηγάδια και οι λίμνες αλλά και η θάλασσα ησυχάζει στον κόρφο της» 

(Διόδωρος). 

Το νερό, πηγή και σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια χρόνια 

αντικείμενο λατρείας όλων των πρωτόγονων λαών. Όποιες και αν είναι οι 

πολιτισμικές τους δομές, το νερό αποτελεί αστείρευτη πηγή δύναμης και ζωής: 

καθαρίζει, θεραπεύει, ανανεώνει και διασφαλίζει την αθανασία. Είναι το «ζων 

ύδωρ» ή το «αθάνατο νερό» της παγκόσμιας κοσμολογίας.  

Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε τους Δαίμονες και τις Νύμφες των λιμνών 

και των πηγών, τους Θεούς των θαλασσών και των ποταμών. 

Αλλά και στις νεότερες θρησκείες το νερό αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο 

των θρησκευτικών παραδόσεων. Το Ισλάμ θεωρεί το νερό δώρο Θεού και 

μέσο καθαρμού. Στην ιουδαϊκή παράδοση είναι η αρχή της δημιουργίας και μία 

μορφή θεοφανείας. Στην Αγία Γραφή πολλές είναι οι αναφορές στους 

συμβολισμούς του.  

Έθιμα που έχουν σχέση με το νερό 

Σε αρκετά μέρη της πατρίδας μας εξακολουθούν και ισχύουν έθιμα που 

σχετίζονται με το νερό. Σε κάποια μέρη την Πρωτοχρονιά, αλλά και την 

Πρωτομαγιά, συνηθίζεται νεαρές κοπέλες να πηγαίνουν στη δημόσια βρύση, ν’ 

αφήνουν γλυκίσματα για να γλυκάνουν τα νερά. 

Παρακάτω, η κ. Αλεξία, μας διηγείται ένα σχετικό έθιμο του τόπου της. 

 Από πού είστε, κ. Αλεξία; 

 Είμαι από τα Άγραφα. 

 Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για ένα έθιμο της περιοχής σας, που να 

σχετίζεται με το νερό; 

 Βεβαίως, θα σας πω για το «τάισμα της βρύσης». Σύμφωνα με το έθιμο, το 

βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς αδειάζουν όλα τα δοχεία που 

http://archive.in.gr/Reviews/chapter.asp?lngReviewID=1668&lngChapterID=1772


 
 

29 
 

περιέχουν νερό στα σπίτια· δεν αφήνουν ούτε στάλα νερό μέσα στο σπίτι. 

Την άλλη μέρα, πολύ νωρίς το πρωί, τα κορίτσια παίρνουν τις στάμνες και 

πάνε στη βρύση, την αλείφουν με βούτυρο, τη στολίζουν με λουλούδια, 

παίρνουν νερό και το φέρνουν στο σπίτι. 

Επαγγέλματα που είχαν σχέση με το νερό 

α) Ο Παγοπώλης 

Τον προηγούμενο αιώνα, τότε που δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα το 

ηλεκτρικό ψυγείο, οι άνθρωποι είχαν έναν άλλο τρόπο να διατηρούν τα 

τρόφιμά τους. Μέσα σ’ ένα ξύλινο ντουλάπι τοποθετούσαν αρκετό πάγο κι 

έτσι συντηρούσαν τα τρόφιμα και πάγωναν το νερό. Τον πάγο τον έπαιρναν 

κάθε πρωί από τον παγοπώλη, ο οποίος περνούσε από σπίτι σε σπίτι σε όλες 

τις γειτονιές. 

Ο παγοπώλης φόρτωνε τον πάγο, που είχε τη μορφή παγοκολόνας, 

πάνω σ’ ένα καρότσι – που είτε το έσερνε ο ίδιος είτε ένα μουλάρι – ή σ’ ένα 

τρίκυκλο. Είχε μαζί του έναν κόφτη, για να κόβει τον πάγο και μια τσιμπίδα με 

την οποία έπιανε τον πάγο. Πολλοί παγοπώλες φορούσαν γάντια για να μην 

κρυώνουν τα χέρια τους. 

Στην εποχή μας δεν υπάρχουν πλέον παγοπώλες, καθώς όλα τα 

νοικοκυριά διαθέτουν ηλεκτρικό ψυγείο κι έτσι δε χρειάζονται πάγο. Ωστόσο 

τα εργοστάσια προμηθεύουν με πάγο τους ψαράδες, για να συντηρήσουν τα 

ψάρια τους μέχρι να τα πουλήσουν. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τότε οι 

παγοπώλες μπορεί να τα δει κανείς σήμερα σε κάποιο παλαιοπωλείο ή 

λαογραφικό μουσείο. 

β) Ο Νερουλάς 

Αυτή η δουλειά γινόταν από την άνοιξη και μέχρι το φθινόπωρο. Το 

χειμώνα, ο κόσμος έπαιρνε νερό από τα ρυάκια, που σχηματίζονταν από τις 

βροχές και τα χιόνια. 

Οι νερουλάδες, χρησιμοποιούσαν ζώα στη δουλειά τους. Από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’30 χάθηκε το επάγγελμα του νερουλά.      
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Ε΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Στόχοι 

Να αναπτύξουν οι μαθητές πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μέσα 

από ανάλογες δραστηριότητες. 

Διδακτικές Ενέργειες – Δραστηριότητες 

 Δημιουργία λεξιλογίου σχετικού με το νερό. 

 Δημιουργία ποιημάτων για το νερό. 

 Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία και διαδίκτυο (ποιήματα, παροιμίες, 

φράσεις με το νερό). 

Πληροφορίες 

Το νερό στη λογοτεχνία 

Κωστής Παλαμάς 

Νέοι ανάπαιστοι και ίαμβοι 

Νερό, κάποιου παλιόρουχου 

το λέκιασμα να πλύνω! 

Νερό, για σε που κράτησα 

μέσ’ στ’ ανθογυάλι, κρίνο! 

Νερό, στο αψύ να ρίξω το 

κρασί του ποτηριού μου, 

νερό. Για το κορμάκι μου 

που καίει, και για το νου μου. 

Νερό, κάποια παράδεισο 

δροσιάς για να μ’ ανοίξει. 
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Οδυσσέας Ελύτης 

Ο ύπνος των γενναίων (απόσπασμα) 

Μια σταγόνα καθαρού νερού, 

σθεναρή πάνω απ’ τα βάραθρα, 

την είπανε Αρετή και της έδωσαν 

ένα λιγνό αγορίστικο σώμα. 

Έξη και μια τύψεις για τον ουρανό. Εκδόσεις Ίκαρος 

 

Κωστής Παλαμάς 

Απόσπασμα από το ποίημα «Τάφος» 

Στο ταξίδι που σε πάει 

ο μαύρος καβαλάρης 

κι αν διψάσεις μην το πιεις. 

Απ’ τον κάτου κόσμο 

το νερό της αρνησιάς 

μην το πιεις κι ολότελα 

κι αιώνια μας ξεχάσεις. 

 

Γιώργος Σεφέρης 

Μυθιστόρημα Ι΄ (απόσπασμα) 

Ο τόπος μας είναι κλειστός, 

όλο βουνά που έχουν σκεπή 

το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. 

Δεν έχουμε ποτάμια δεν έχουμε πηγάδια 

δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν και που 

τις προσκυνούμε 

Ποιήματα. Εκδόσεις Ίκαρος 

 

Οδυσσέας Ελύτης 

Τα ρω του Έρωτα (απόσπασμα) 

Διαβάζω μέσα στο νερό 

το άλφα το βήτα και το ρω. 
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Τα δυο γυμνά σου πόδια 

τους κήπους με τα ρόδια. 

Τα ρω του Έρωτα. Εκδόσεις Ύψιλον 

 

Στρατής Μυριβήλης 

Οι φωνές των νερών 

Ένα δάσος στη μέση της Γης και ο θεϊκός κουφός να  στέκεται όρθιος 

και πλάι του να τρέχει το ποτάμι, να τρέχει χωρίς ήχο.  Να το κοιτάζει και να 

μην ακούει τις φωνές του.  Αυτές οι φωνές του νερού, που μέσα στη νύχτα 

συνηχούν σαν εκκλησιαστικό όργανο, χύνουνται μέσα στην εκστατική ψυχή 

του ανθρώπου, όπως μέσα σε άβυσσο. Χύνουνται και τη γεμίζουν προσευχή. 

Μέσα στη μνήμη μου κρατώ τόσες φωνές των νερών. Είχανε κυκλωθεί 

τα παιδιάτικα χρόνια μου από τα κρυφομιλήματα του καλοκαιριάτικου Αιγαίου, 

και κατόπι, σαν ερχόταν ο χειμώνας, και η Ανατολή κατέβαζε κείνες τις 

μεγαλόπρεπες αγριοκαιριές. Άρχιζε να βογγάει το πέλαγο, να βρουχιέται σαν 

το λιοντάρι και να χυμάει κατάστηθα πάνω στους πελώριους όρθιους βράχους, 

να τους τραντάζει συθέμελα. Από τότε οι φωνές του Αιγαίου λικνίζουν όλους 

τους στοχασμούς και όλα μου τα όνειρα. Ύστερα γνώρισα τις φωνές των 

ποταμιών. Αυτοί μιλάν άλλη γλώσσα. Πιο δύσκολη, πιο μυστική, σχεδόν μια 

υπόγεια γλώσσα. Ο Στρυμόνας, ο Πηνειός, ο Άραχθος. Οι ποταμοί της 

Μακεδονίας. Της Βορινής Ηπείρου. Οι ποταμοί της Μικρασίας. Τα νερά που 

ορμούν από τα σπλάχνα του Ολύμπου της Βιθυνίας και καλπάζουν 

αλαλάζοντας μέσα απ’ όλα τα σοκάκια της ονειρευτής Προύσας. Και του Βόδα 

τα νερά που περνούν σιωπηλά μέσα από το Μοναστήρι, το Μοναστήρι της 

Σερβίας. Που μιλούσαν ελληνικά, τραγουδούσαν ελληνικά και τώρα θρηνούν 

σλάβικα. Και στις όχτες του μια διπλή, ατέλειωτη παράταξη από ανθισμένες 

ακακίες. Γεμίζουν τη νύχτα από την άσπρη ανταύγεια τους. Κάνουν τον αέρα 

γλυκόν στην άκρη της γλώσσας με το παχύ τους μύρο και, σαν πάρει να 

φυσάει ο αγέρας από τις κορφές του Περιστεριού, τις τραντάζει, και το ποτάμι 

γεμίζει από λουλούδια πού ταξιδεύουν. 

Ακόμα κρατώ μέσα στο ηχείο της μνήμης μου τις κραυγές από τους 

καταρράχτες της Έδεσσας, όταν γκρεμίζονται από ψηλά μέσα σ’ έναν 
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απέραντο κάμπο, πυκνό από τα δάση της κερασιάς.  Και τις φωνές από τα 

κρεμάμενα νερά της Νάουσας και του Άγρα. Και τα νερά του Κρητικού 

Ψηλορείτη, και του Γεροποταμού, που τρέχει στους πρόποδες του λόφου με 

τα μεγαλόπρεπα ερείπια των Μινωικών παλατιών. Και αντίκρυ μια βουνοκορφή 

σε σχήμα εφιππίου, και αυτό είναι η σέλλα του Διγενή Ακρίτα, πού έσκυβε να 

πιει νερό από το Γεροποταμό, και με τα γένια του έφραζε το φαράγγι και 

πισωγύριζαν τα νερά. 

Απ’ την Ελλάδα, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

 

Παροιμίες 

1. Διψάει η αυλή του για νερό κι αυτός αλλού ποτίζει. 

2. Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα τότε τ’ αμπελοχώραφα 

χαίρονται τα καημένα.  

3. Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό. 

4. Σαν δυο σταγόνες νερό. 

5. Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό. 

6. Το νερό με τη φωτιά δεν συμπεθεριάζουν. 

7. Να φυλάγεσαι από τ’ ακίνητο νερό, το ακίνητο σκυλί, τον ακίνητο εχθρό. 

8. «Το τσουλ εκρέμσεν σο νερόν» = έριξε το πανί στο νερό την παροιμία 

αυτή τη χρησιμοποιούμε συνήθως για κορίτσια, για να δηλώσουμε ότι 

έχουν αποθρασυνθεί ... (ποντιακή παροιμία) 

9. Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό. 

10. Όταν διψάει η αυλή σου έξω νερό μη χύνεις. 

11. Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ’ το νερό του Αυγούστου. 

12. Μη φτύνεις στο πηγάδι απ’ όπου θα πιεις νερό. (Εσθονική παροιμία). 

13. Το μαλακό νερό σε σκληρή πέτρα, χτυπά και χτυπά μέχρι να κάνει 

τρύπα. (Πορτογαλική παροιμία) 

14. Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνα τα 

σπαρτά που ’ναι στη γη σπαρμένα. 

15. Μήνα που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό. 

16. Το νερό κοιμάται αλλά ο κακός άνθρωπος δε κοιμάται. 
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17. Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά κι Απρίλης άλλο ένα, χαράς σ’ εκείνο το 

ζευγά που ’χει πολλά σπαρμένα. 

18. Η αλήθεια πλέει σαν λάδι στο νερό. 

19. Το νερό, η φωτιά και η γυναίκα δεν έχουν εμπιστοσύνη. 

20. Πλεύουν τα μήλα στο νερό πλεύουν κι οι καβαλίνες. 

21. Σε ξένο κρασί μην βάζεις νερό. 

22. Αν πρέπει να πνιγείς ας είναι τουλάχιστον το νερό καθαρό. 

23. Η τρύπια στάμνα νερό δε κρατεί. 

24. Άμα το πηγάδι ξεραθεί, όλοι θυμούνται το νερό του. 

25. Το αίμα νερό δε γίνεται κι αν γίνεται δεν πίνεται. 

 

Φράσεις  

 Αμίλητο νερό, το νερό που παίρνεται από την πηγή με απόλυτη σιγή και 

χρησιμοποιείται στον κλήδονα – (Ο κλήδωνας είναι το έθιμο των 

κοριτσιών, που ζητούν να μαντέψουν, τη μοίρα τους και το τυχερό τους. 

Στη γιορτή του Αϊ-Γιάννη  τα κορίτσια πηγαίνουν στα πηγάδια του χωριού, 

απ' όπου παίρνουν μέσα σε μπακίρι το αμίλητο νερό. Την ώρα της 

μεταφοράς δεν μιλούν, παρ' όλο που παλικάρια παραφυλάγοντας στο 

δρόμο, προσπαθούν να κάμουν τα κορίτσια να μιλήσουν, με πειράγματα. 

Αν συμβεί αυτό, η μαντική του Κλείδωνα χάνεται.) 

 Πίνω νερό στο όνομά του, τον εκτιμώ, τον υπολογίζω 

 Ήπιε το νερό της λησμονιάς, τους ξέχασε όλους και όλα 

 Ήπιε το αμίλητο νερό, για κάποιον που μένει σιωπηλός  

 Αθάνατο νερό, κατά τη λαϊκή πίστη, το νερό που αν το πιει ένας 

ζωντανός γίνεται αθάνατος, ενώ αν το πιει ένας πεθαμένος επανέρχεται 

στη ζωή  

 Μια τρύπα στο νερό, τίποτα  

 Έβαλε νερό στο κρασί του, μετρίασε την οργή του ή τις αξιώσεις  του 

 Βάζω το νερό στ’ αυλάκι, οδηγώ μια υπόθεση σε καλό δρόμο  

 Χάνω τα νερά μου, βρίσκομαι σε αμηχανία εξαιτίας αλλαγής 

περιβάλλοντος  

 Φέρνω στα (ή με τα) νερά μου, προσεταιρίζομαι κάποιον  
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 Σηκώνει νερό, έχει κι άλλα περιθώρια  

 Κάνει νερά, για πλωτό που μπάζει νερά από ρωγμές· (μτφ.) παρεκκλίνει 

από τα υπεσχημένα  

 Μες στο νερό, για να δηλωθεί απόλυτη σιγουριά για κάτι  

 Κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, εξαιρετικής ομορφιάς  

 Το ξέρω νερό (νεράκι, σαν νερό), το κατέχω καλά, μπορώ να το πω 

χωρίς καμιά δυσκολία  

 Δεν δίνει του αγγέλου του νερό, για φιλάργυρο άνθρωπο 

 Κουβαλάω νερό στο μύλο κάποιου, συμβάλλω στην εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του 

 Το αίμα νερό δεν γίνεται, οι συγγενείς αλληλοϋποστηρίζονται 

 σαν δυο σταγόνες νερό, μοιάζουν πάρα πολύ 

 Θολώνω τα νερά, προκαλώ σκόπιμη ασάφεια με σκοπό την 

παραπλάνηση 

 Λέω το νερό νεράκι, διψάω πάρα πολύ 

 Σταγόνα στη θάλασσα. 

 Νερό της αρνησιάς. 

 Όσα είπαμε νερό κι αλάτι, τέρμα οι παρεξηγήσεις κι ας γίνουμε φίλοι 

 Νερό της φωτιάς, οινοπνευματώδες ποτό 

 Ήρθε το νερό, ήρθε ο λογαριασμός της ύδρευσης 

 

Το νερό και τεχνολογία 

Η αιολόσφαιρα του Ήρωνα 

Ομοίωμα του μηχανισμού που αναφέρεται στο έργο «Πνευματικά» του 

Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Η αιολόσφαιρα του Ήρωνα αξιοποιεί την πίεση του 

ατμού και τη μετατρέπει σε κινητήρια περιστροφική δύναμη. Αποτελεί 

αναμφίβολα πρόδρομο της ατμομηχανής.    

 

 

 

 

http://11gym-acharn.att.sch.gr/waterblampez.htm
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ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη λέξη νερό σε διάφορες γλώσσες. Να 

βιώσουν οι μαθητές τη χαρά της έρευνας και της δημιουργίας.  

Διδακτικές Ενέργειες – Δραστηριότητες 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και σε λεξικά. 

Το νερό σε διάφορες γλώσσες 

Λατινικά: aqua (άκουα) 

Αγγλικά: water (γουότερ) 

Γαλλικά: eau (ό) 

Γερμανικά: wasser (βάσα) 

Σέρβικα: вода (βόντα) 

Ιταλικά: acqua (άκουα) 

Δανέζικα: vand (βαντ) 

Ισπανικά: agua (άκουα) 

Ρωσικά: воды (βόντα) 

Ολλανδικά: water (βάτερ) 

Αλβανικά: Ujë (ούι) 

Κουρδικά: av (αβ) 

Αραβικά: ماء (μάι) 

Φινλανδικά: vesi  

Πορτογαλικά: água 

Σουηδικά: vatten 

Ουγγρικά: viz 

Καταλανικά: Aigua 

Ινδονησιακά: Air 

Γιαπωνέζικα: 水 (Mizu) 
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Ζ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι Παγκόσμια Ημέρα του Νερού 

καθιερώθηκε να γιορτάζεται η 22 Μαρτίου. 

Παγκόσμια ημέρα του νερού 22 Μαρτίου 

Το λεγόμενο νερό, στην ελληνική δημοτική γλώσσα, ή ὕδωρ (το) 

στην καθαρεύουσα (το ὕδωρ, του ὕδατος), ή οξιδάνιο κατά χημική 

ονοματολογία, είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση στην επιφάνεια 

της Γης, καλύπτοντας το 70,9% του πλανήτη μας. Στη φύση, το νερό υπάρχει 

στην αέρια (οπότε ονομάζεται υδρατμός), στην υγρή και στη στερεή (οπότε 

ονομάζεται πάγος) κατάσταση. Το νερό επίσης βρίσκεται στην κατάσταση 

υγρού κρυστάλλου, κοντά σε υδρόφιλες επιφάνειες. Στις «συνηθισμένες 

συνθήκες» (δηλαδή σε θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm) βρίσκεται σε 

μια δυναμική ισορροπία υγρού – αερίου, με κύρια φάση την υγρή. Το 

(καθαρό) υγρό νερό είναι άγευστο και άοσμο, σχεδόν άχρωμο, αλλά εμφανίζει 

μια γαλάζια χροιά όταν βρίσκεται σε βαθιά στρώματα. Πολλές ουσίες 

διαλύονται στο νερό και γι’ αυτό συχνά αποκαλείται «συμπαντικός διαλύτης» 

(universal solvent). Εξαιτίας αυτού, το νερό στη φύση σπάνια είναι καθαρό και 

πολλές από τις ιδιότητές του (φυσικού νερού) μπορεί να διαφέρουν από 

ελαφρά ως σημαντικά από αυτές του καθαρού νερού. Ωστόσο, υπάρχουν και 

πολλές ουσίες που είναι ουσιαστικά, αν όχι τελείως, αδιάλυτες στο νερό. Το 

νερό είναι η μόνη συνηθισμένη ουσία που βρίσκεται και στις τρεις κοινές 

καταστάσεις της ύλης και είναι ζωτικό για όλες τις γνωστές μορφές ζωής στη 

Γη. Το νερό αποτελεί το 55 – 78% του ανθρώπινου σώματος. 

Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου (Η) και ένα 

άτομο οξυγόνου (Ο), που συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς. 

Έχει χημικό τύπο H2O, αλλά σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
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_%28%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82
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τύπος, ΗΟΗ και σπανιότερα ΟΗ2. Η σχετική αναλογία μαζών του υδρογόνου 

και του οξυγόνου είναι 2,016:16,000, δηλαδή περίπου 1:8. 

To δημώδες όνομα νερό προέρχεται από τη βυζαντινή φράση νεαρόν 

ὕδωρ το οποίο σήμαινε τρεχούμενο νερό (= νερό που μόλις βγήκε από την 

πηγή), η οποία με τη σειρά της προέρχεται από την αρχαία ελληνική (και την 

καθαρεύουσα) φράση νῆρον ὕδωρ για το νερό. Από την αρχαία ονομασία 

ὕδωρ έχουν προκύψει όλοι οι σχετικοί επιστημονικοί όροι, μεταξύ των οποίων 

και χημικοί, που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, όπως ένυδρο άλας, 

υδρογόνο (= αυτό που γεννάει νερό), υδράργυρος (= υγρός άργυρος), 

υδατάνθρακας, ενυδάτωση, αφυδάτωση και υδρόλυση, υδάτινος, 

υδατοκαλλιέργεια, υδατογραφία, υδατοκομία, υδατοσφαίριση, υδρατμός, 

υδραυλική, κ.τ.λ. 

Συνήθως με μορφή πάγου υπάρχει και σε άλλους πλανήτες (και 

δορυφόρους) του ηλιακού συστήματος, αλλά και έξω από αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας κάθε ομάδας μαθητών 

έγινε παρουσίαση του έργου των ομάδων στην τάξη. Στη συνέχει οι μαθητές 

όλης της τάξης παρουσίασαν τις εργασίες, ατομικές και ομαδικές για να 

αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο εμπέδωσαν τις γνώσεις, στάσεις και 

συμπεριφορές που μελέτησαν και διερεύνησαν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

του σχεδίου εργασίας. 

Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διδακτικής –

παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθήσαμε, καταλήξαμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

 Η διαθεματική προσέγγιση προσέλκυσε το σύνολο των μαθητών μέσα από 

δημιουργικές και ομαδικές δραστηριότητες. 

 Αναπτύχθηκαν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών μέσα από 

συλλογικές – ομαδικές εργασίες. 

 Αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό η γλωσσική τους ανάπτυξη 

και εξοικείωση τους με λεξιλόγιο. 

 Υπήρξε συμμετοχή και ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των μαθητών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στη ζωή των 

οργανισμών, τόσο αυτών που ζουν στη θάλασσα όσο και αυτών που ζουν στη 

ξηρά. 

Το νερό καλύπτει το 70,9% της επιφάνειας της Γης. Άρα χωρίς το νερό 

δε θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη, δε θα υπήρχαν ωκεανοί, θάλασσες, ποτάμια 

και λίμνες. Δε θα μπορούσαν να ζήσουν τα ψάρια ούτε να αναπτυχθούν τα 

υδρόβια φυτά. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. 

Το 75% του ανθρώπινου σώματος μας είναι νερό και ότι το 50% των 

οστών μας αποτελείται από νερό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιθανό ένας 

οργανισμός να πεθάνει εάν μείνει τρεις μέρες χωρίς νερό. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το νερό είναι η ίδια η ζωή μας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2009,Βιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου, ΟΕΚΔΒ, Αθήνα 

 Λαζαράκη Νότα, 2012, Βιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Εκδόσεις: Πουκαμισά, 

Αθήνα 

 Σάκκου Νίκη, 2008, Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, Εκδόσεις: Σαββάλας, Αθήνα 

 Ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα του νερού στο Διαδίκτυο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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