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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ΄Δ΄ ΤΑΞΗΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥΚΟΡΙΝΟΥ

νερόνερό

ΈναΈνα πολύτιμοπολύτιμο στοιχείοστοιχείο
ζωήςζωής
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Είμαι το Νερό, Είμαι Πηγή ζωής

Είμαι Παντού

Γεια σας. Να σας συστηθώ. Είμαι το Νερό. 
Είμαι το γάργαρο νερό που κυλάει στα
ποτάμια. Είμαι το νερό της βροχής που
δροσίζει τα χωράφια και τους ανθρώπους. 
Είμαι το νερό της λίμνης που δίνει ζωή στις
πέστροφες και τους γουλιανούς. Είμαι το
νερό της θάλασσας, το απέραντο πέλαγος. 
Είμαι ο Ωκεανός, έχω στην αγκαλιά μου
δελφίνια, φώκιες και ψάρια. Είμαι ο
ωκεανός που αρμενίζω καράβια και
ταξιδεμένους ναυτικούς. Είμαι το γάργαρο
νερό της βρύσης που σας δροσίζει. Είμαι το
νερό που κολυμπάτε και χαίρεστε τα
καλοκαίρια σας. Είμαι πηγή ζωής. Αγαπώ
όλα τα πλάσματα της φύσης, τα φυτά, τα
δέντρα, τα ζώα και τους ανθρώπους. Τους
δίνω τα ωφέλιμα συστατικά μου για να ζουν
και να μεγαλώνουν με υγεία. Είμαι το νερό
της πηγής, το νάμα, το νερό που θεραπεύει
το κουρασμένο σώμα. Είμαι το ευλογημένο
νερό που καθαρίζει τη ψυχή του ανθρώπου, 
είμαι το νερό της βάφτισης. Είμαι το
ποτάμι, η λίμνη, η θάλασσα, η βροχή, είμαι
το ΝΕΡΟ!
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ΕΙΔΗΕΙΔΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΠΟΡΩΝ

ΤαΤα υπόγειαυπόγεια ύδαταύδατα
ΤοΤο νερόνερό τωντων φυσικώνφυσικών λιμνώνλιμνών
ΟιΟι ποταμοίποταμοί
ΟιΟι βροχοπτώσειςβροχοπτώσεις
ΟιΟι πάγοιπάγοι
ΗΗ θάλασσαθάλασσα

ΠαγόβουνοΠαγόβουνο
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ΌτανΌταν οο πάγοςπάγος γίνεταιγίνεται τέχνητέχνη ……

ΟΟ κύκλοςκύκλος τουτου νερούνερού
Δε σταματώ στιγμή

Γεννιέμαι ολημερίς.  Όλο σε κίνηση βρίσκομαι. Από την επιφάνεια της
γης πάω μέχρι την ατμόσφαιρα και ύστερα γυρνάω πάλι πίσω. 
Από τη θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια εξατμίζομαι. Γίνομαι

μικρές-μικρές σταγόνες και ύστερα γίνομαι ατμός. Με τη βοήθεια της
θερμοκρασίας του αέρα και του ανέμου, ανεβαίνω ψηλά και γίνομαι

σύννεφο. 
Σκαρφαλώνω στα βουνά κι αφήνω τη βροχή μου να δροσίζει τα
δάση, τα χωράφια και τους ανθρώπους. Γίνομαι χαλάζι και χιόνι. 
Φθάνω ως το έδαφος και γλιστράω βαθιά στο χώμα και γίνομαι
υπόγειο νερό. Τρέφω τις ρίζες των φυτών που με ρουφούν με
λαχτάρα και πλουτίζω τη γη με νερό. Γίνομαι λίμνες και ποτάμια. 
Γεννιέμαι ολημερίς. ¨Όλο σε κίνηση βρίσκομαι. Ανεβαίνω ως την
ατμόσφαιρα και πάλι κατεβαίνω κάτω στη γη. Σε τούτη την κίνηση
έχω παρέα τα φυτά που με αγαπούν και με προσέχουν. Τα φυτά
δίνουν υγρασία στον αέρα, δίνουν τις μικρές υγρές σταγόνες τους. 
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ΤοΤο ταξίδιταξίδι τουτου νερούνερού

ΧΡΗΣΕΙΣΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΓεωργίαΓεωργία

ΚύριαΚύρια γεωργικήγεωργική χρήσηχρήση είναιείναι ηη άρδευσηάρδευση..ΗΗ
άρδευσηάρδευση αποτελείαποτελεί τητη λύσηλύση σεσε όλαόλα τατα
προβλήματαπροβλήματα τηςτης καλλιέργειαςκαλλιέργειας τηςτης γηςγης..

ΥπάρχουνΥπάρχουν όμωςόμως προβλήματαπροβλήματα μεμε τηντην
αρδευτικήαρδευτική καλλιέργειακαλλιέργεια συνήθωςσυνήθως λόγωλόγω
τωντων υπόγειωνυπόγειων υδάτωνυδάτων.  .  
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ΝΕΡΟΝΕΡΟ ΚΑΙΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ

ΟικιακήΟικιακή χρήσηχρήση

ΟιΟι άνθρωποιάνθρωποι καταναλώνουνκαταναλώνουν περισσότεροπερισσότερο
νερόνερό απόαπό αυτόαυτό πουπου χρειάζονταιχρειάζονται γιαγια τηντην

επιβίωσηεπιβίωση τουςτους..ΟιΟι χρήσειςχρήσεις τουτου είναιείναι πολλέςπολλές
όπωςόπως : : ύδρευσηύδρευση , , καθαριότητακαθαριότητα, , μαγειρικήμαγειρική

κτλκτλ. . 
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ΒιομηχανίαΒιομηχανία

ΗΗ βιομηχανίαβιομηχανία χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τοτο νερόνερό σανσαν
κύριακύρια ύληύλη στηνστην παραγωγήπαραγωγή αγαθώναγαθών..ΜόνοΜόνο
έναένα μικρόμικρό μέροςμέρος καταναλώνεταικαταναλώνεται ,,ενώενώ τοτο
υπόλοιπουπόλοιπο χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται σασα μέσομέσο γιαγια

άλλεςάλλες διαδικασίεςδιαδικασίες..

ΜηΜη μεμε δηλητηριάζετεδηλητηριάζετε!!
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όταν Δε γίνονται με προσοχή, 
μπορούν να με βλάψουν. Να προκαλέσουν τη ρύπανσή μου. Είναι
πολλές οι αιτίες που μπορούν να με βλάψουν.

Είναι τα διάφορα βακτηρίδια, κάτι μικρούτσικοι οργανισμοί που
όταν βρεθούν στις λίμνες και τα ποτάμια μου, παίρνουν το οξυγόνο
για τα ψάρια μου και αυτά αρρωσταίνουν και πεθαίνουν και
πεθαίνουν. Αυτά τα βακτηρίδια βρίσκονται μέσα στα απόνερα από
τα σπίτια και τις βιομηχανίες. Είναι και διάφορες ουσίες που
βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και από τις καμινάδες των
εργοστασίων, που με βλάπτουν. Αυτά ανεβαίνουν ως την
ατμόσφαιρα και όταν γίνομαι βροχή τα παρασέρνω μαζί μου ως το
χώμα και από κει στα υπόγεια τα νερά μου. Άθελά μου δηλαδή, 
δηλητηριάζομαι. Έχετε ακούσει για την όξινη βροχή; Ε! Αυτή είναι
που κουβαλάει μαζί με το νερό τη βροχής τις βλαβερές ουσίες που
κάνουν κακό στα υπόγεια νερά μου, τις θάλασσες, τα φυτά, τα ζώα
και τους ανθρώπους. Αυτή η βροχή βλάπτει και τα μνημεία μας. 
Έτσι όξινη που είναι η βροχή αυτή λιώνει ακόμα και τα μάρμαρα, 
Είναι σπουδαίο μια χώρα να προσέχει τον πολιτισμό της.
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Εκτός από αυτές τις ουσίες είναι κι άλλες που με βλάπτουν. 
Ας πούμε και για τα λιπάσματα και τα διάφορα φάρμακα
που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των φυτών, είναι
χρήσιμα. Όταν όμως χρησιμοποιούνται σε μεγάλες
ποσότητες με βλάπτουν. Μέσα από το χώμα ταξιδεύουν ως
τα υπόγεια νερά μου αλλά και με τη βροχή. Παρασέρνονται
σε λίμνες και ποτάμια. Αυτές οι ουσίες βοηθούν τα φύκια
μέσα στη θάλασσα, να αυξηθούν και εκείνα χρησιμοποιούν
το οξυγόνο μου και έτσι δε μένει για τα ψάρια μου που
κινδυνεύουν.

Είμαι χρήσιμο. Γεννήθηκα για να σας προσφέρω υγεία και
ζωή. Με λένε πηγή ζωής γι αυτό πρέπει να με βοηθήσετε να
μη μολύνομαι άλλο πια. 
Και εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΚΗΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

ΛειψυδρίαΛειψυδρία
ΠολλέςΠολλές περιοχέςπεριοχές τηςτης
ΕλλάδαςΕλλάδας όπωςόπως ηη
ΘεσσαλίαΘεσσαλία καικαι τατα
νησιάνησιά τουτου ΑιγαίουΑιγαίου
αντιμετωπίζουναντιμετωπίζουν ήδηήδη
πρόβλημαπρόβλημα..
ΣτονΣτον ΚορινόΚορινό γίνονταιγίνονται
γεωτρήσειςγεωτρήσεις σεσε πολύπολύ
μεγάλομεγάλο βάθοςβάθος γιαγια νανα
βρεθείβρεθεί νερόνερό..
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ΕκατομμύριαΕκατομμύρια άνθρωποιάνθρωποι στονστον πλανήτηπλανήτη
δενδεν έχουνέχουν πρόσβασηπρόσβαση σεσε πόσιμοπόσιμο νερόνερό

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ

ΆνοδοςΆνοδος
θερμοκρασίαςθερμοκρασίας
ΈλλειψηΈλλειψη
βροχώνβροχών
ΑκραίαΑκραία καιρικάκαιρικά
φαινόμεναφαινόμενα
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ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝΕΔΑΦΩΝ

ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα ανήκειανήκει
σεσε εκείνεςεκείνες τιςτις
περιοχέςπεριοχές τηςτης
ΜεσογείουΜεσογείου πουπου
κινδυνεύουνκινδυνεύουν νανα
ερημοποιηθούνερημοποιηθούν..
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ΗΗ ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

ΗΗ ρύπανσηρύπανση τουτου νερούνερού μπορείμπορεί νανα ταξινομηθείταξινομηθεί
σεσε τρειςτρεις κύριεςκύριες κατηγορίεςκατηγορίες::

1.1. ΑστικήΑστική ΡύπανσηΡύπανση
2.2. ΒιομηχανικήΒιομηχανική ΡύπανσηΡύπανση
3.3. ΓεωργικήΓεωργική ΡύπανσηΡύπανση

ΜόλυνσηΜόλυνση τουτου νερούνερού
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ΣεΣε λίγαλίγα χρόνιαχρόνια θαθα γίνονταιγίνονται πόλεμοιπόλεμοι γιαγια τοτο νερόνερό
όπωςόπως γίνονταιγίνονται τώρατώρα γιαγια τοτο πετρέλαιοπετρέλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση νερούνερού μεμε κάθεκάθε δυνατόδυνατό τρόποτρόπο..
ΠρέπειΠρέπει νανα γίνουνγίνουν αποταμιευτήρεςαποταμιευτήρες νερούνερού σταστα ποτάμιαποτάμια..
ΔημιουργίαΔημιουργία αποχετευτικούαποχετευτικού συστήματοςσυστήματος..
ΔημιουργίαΔημιουργία εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων βιολογικούβιολογικού καθαρισμούκαθαρισμού τωντων
αποβλήτωναποβλήτων ..
ΧρησιμοποίησηΧρησιμοποίηση ειδικώνειδικών φίλτρωνφίλτρων καθαρισμούκαθαρισμού νερούνερού απόαπό τατα
εργοστάσιαεργοστάσια..
ΠεριορισμόςΠεριορισμός στηστη χρήσηχρήση φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων..
ΛογικήΛογική χρήσηχρήση τουτου νερούνερού στηστη γεωργίαγεωργία καικαι τητη βιομηχανίαβιομηχανία..
ΤακτικοίΤακτικοί έλεγχοιέλεγχοι τηςτης ποιότηταςποιότητας τουτου νερούνερού στοστο δίκτυοδίκτυο
ύδρευσηςύδρευσης..
ΣυνειδητοποίησηΣυνειδητοποίηση απόαπό όλουςόλους μαςμας ότιότι τοτο νερόνερό είναιείναι τοτο
πολυτιμότεροπολυτιμότερο αγαθόαγαθό πουπου μαςμας προσφέρειπροσφέρει ηη φύσηφύση καικαι
πρέπειπρέπει νανα τοτο διαφυλάξουμεδιαφυλάξουμε καικαι νανα τοτο παραδώσουμεπαραδώσουμε καικαι
στιςστις επόμενεςεπόμενες γενιέςγενιές..
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ΤρόποιΤρόποι εξοικονόμησηςεξοικονόμησης νερούνερού

ΜηνΜην αμελείτεαμελείτε τιςτις διαρροέςδιαρροές σταστα υδραυλικάυδραυλικά σαςσας..
ΜιαΜια βρύσηβρύση πουπου στάζειστάζει μπορείμπορεί νανα σαςσας κοστίσεικοστίσει μέχριμέχρι καικαι
200200 lt lt νερούνερού επιπλέονεπιπλέον κατανάλωσηκατανάλωση τοτο μήναμήνα..
ΜηνΜην κρατάτεκρατάτε ανοιχτήανοιχτή τητη βρύσηβρύση ότανόταν πλένεστεπλένεστε, , ξυρίζεστεξυρίζεστε ήή
βουρτσίζετεβουρτσίζετε τατα δόντιαδόντια σαςσας..
ΠροτιμήστεΠροτιμήστε τοτο ντουςντους απόαπό τοτο μπάνιομπάνιο στηνστην μπανιέραμπανιέρα..
ΧρησιμοποιήστεΧρησιμοποιήστε βρύσεςβρύσες μεμε περιορισμόπεριορισμό ροήςροής ((μεμε αέρααέρα).).
ΠροτιμήστεΠροτιμήστε καζανάκικαζανάκι ελεγχόμενηςελεγχόμενης ήή διπλήςδιπλής ροήςροής..
ΧρήσηΧρήση οικιακώνοικιακών συσκευώνσυσκευών , , όπωςόπως πλυντήριαπλυντήρια ρούχωνρούχων καικαι
πιάτωνπιάτων μεμε πιστοποίησηπιστοποίηση γιαγια τηντην κατανάλωσηκατανάλωση νερούνερού καικαι
ενέργειαςενέργειας ..ΟιΟι συσκευέςσυσκευές αυτέςαυτές καταναλώνουνκαταναλώνουν 1/3 1/3 νερούνερού
λιγότερολιγότερο απόαπό τιςτις άλλεςάλλες..

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙΧΩΡΟΙ

ΝαΝα αποφεύγονταιαποφεύγονται είδηείδη φυτώνφυτών μεμε
μεγάλεςμεγάλες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε νερόνερό
όπωςόπως τοτο γκαζόνγκαζόν..
ΝαΝα χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται φυτάφυτά μεμε
χαμηλέςχαμηλές ανάγκεςανάγκες σεσε νερόνερό καικαι
μεγάλημεγάλη αντοχήαντοχή στονστον ήλιοήλιο..
ΝαΝα επιλέγετεεπιλέγετε έναένα αποδοτικόαποδοτικό
σύστημασύστημα ποτίσματοςποτίσματος..
ΝαΝα μημη σπαταλάτεσπαταλάτε νερόνερό
πλένονταςπλένοντας μπαλκόνιαμπαλκόνια καικαι
αυτοκίνητοαυτοκίνητο μεμε τοτο λάστιχολάστιχο ..
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ΝΕΡΟΝΕΡΟ ΗΗ22ΟΟ
Νερό= Yδρογόνο 2, Oξυγόνο. Έτσι το μαθαίναμε στο σχολείο, και τόσο
απλά διαβάζεται. Μόνο που τα απλά και τα εύκολα σταματούν στην
ανάγνωσή του. Το νερό δεν κατασκευάζεται, δεν παράγεται, δεν

παρασκευάζεται και δεν δημιουργείται. Μόνο προσφέρεται, και γι' αυτό
δεν είναι δεδομένο.

Διαβάζοντας κανείς έστω και αυτά τα λίγα που παραθέσαμε, 
αντιλαμβάνεται ότι όλοι οι μύθοι, οι ευχές και οι παραδόσεις για το νερό

δεν δημιουργήθηκαν τόσο από φόβο όσο από σεβασμό και δέος
απέναντι σε αυτό το δώρο που καθορίζει τη συνέχεια ή το τέλος της ζωής. 

Αλλωστε πώς αλλιώς μπορείς να στέκεσαι απέναντι σε κάτι που σε
ξεπερνά, που δεν σε χρειάζεται αλλά το χρειάζεσαι;

Εκείνοι που προηγήθηκαν, όλη τη γνώση που απέκτησαν τη μετάλλαξαν
σε σοφία ζωής και ανάλογα πορεύτηκαν. Γι' χρησιμοποίησαν το νερό και
δεν το καταχράστηκαν, ήξεραν την εξάρτησή τους από αυτό και γι' αυτό

«το ξυπνούσαν απαλά». 
Εμείς μεταλλάξαμε τη γνώση όχι σε σοφία αλλά σε «πληροφορία» και

έτσι σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι πολύ σύντομα τα κράτη θα
πολεμούν για το νερό.

Όταν οι Ολύμπιοι θεοί ορκίζονταν στα φοβερά νερά της Στυγός, 
ανάγοντας έτσι το νερό σε υπέρτατο κριτή, άραγε μπορούμε να πούμε ότι

εκείνοι ήξεραν λιγότερα από εμάς; 
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ΝΕΡΟΝΕΡΟ ΚΑΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η λαϊκή παράδοση χρησιμοποίησε τη λέξη νερό πολλές
φορές μεταφορικά και πολλές φορές έδωσε σ' αυτό

υπερφυσικές ιδιότητες, για παράδειγμα
μπήκε το νερό στο αυλάκι = όταν έχει γίνει η δύσκολη
αρχή για κάτι και προοιωνίζεται εύκολη η συνέχεια, 

πνίγεται σε μια κουταλιά νερό = όταν κάποιος τα χάνει
πολύ εύκολα, φέρνω κάποιον στα νερά μου = κάνω
κάποιον να συμφωνήσει μαζί μου, μοιάζουν σα δυο
σταγόνες νερό = όταν αναφερόμαστε σε πολύ μεγάλη

ομοιότητα, έχασε τα νερά του = αισθάνεται αμηχανία λόγω
αλλαγής περιβάλλοντος, δε δίνει του αγγέλου του νερό = ο
φιλάργυρος και ηθικώς ανάλγητος, θα μας κόψει το νερό
από τα πράσα = θα μας κάνει ασήμαντη ζημιά, χίλια
ρέματα νερό = όταν κάποιος έχει πόρους από πολλές
πηγές, κουβαλάω νερό στο μύλο του = συμβάλλω στην

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του

Άπειρα είναι τα επίθετα που προσδιορίζουν το νερό ανάλογα
με τις ιδιότητες και τη χρήση του. Μπορεί να είναι κρύο, 
δροσερό, ζεστό, χλιαρό, καθαρό, βρώμικο, πόσιμο, 
χλωριωμένο, επιτραπέζιο, γλυφό, γάργαρο, βρόχινο, 
θαυματουργό, αφαλατωμένο, υφάλμυρο, ποτιστικό, 

ανθρακούχο, φυσικό, ιαματικό, μεταλλικό, αποσταγμένο, 
μαλακό, σκληρό, αγιασμένο κ.ά..

Ο λαός επίσης θεωρεί το νερό ως σύμβολο ευτυχίας, 
ευγονίας, αφθονίας και κάθαρσης. Είναι γνωστό ότι κατά τον
παραδοσιακό γάμο η νύφη πριν να πάει στην εκκλησία για
να στεφανωθεί, οδηγείται σε κάποια βρύση όπου τρέχει
άφθονο και γάργαρο νερό. Εκεί λέγονται ευχές για ευτυχία
και ευγονία του ζευγαριού. Στο νερό κάνουν αυτές τις ευχές
γιατί το θεωρούν σύμβολο ευτυχίας. Δίκαια θεωρείται και
σύμβολο αφθονίας γιατί "το νερό είναι πλούτος". Το νερό

όμως θεωρείται και σύμβολο κάθαρσης, αφού η βάπτιση μας
γίνεται σ' αυτό καθώς και ο αγιασμός των υδάτων τα

Θεοφάνεια.
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μυθολογίαμυθολογία
Τα ποτάμια
Τα ποτάμια όμως από πού έρχονται; Η βροχή που τα τροφοδοτεί, 
όπως και τις πηγές, από πού έρχεται; Τα σύννεφα που φέρνουν τη
βροχή από πού έρχονται;
Δείτε τι σκαρφίστηκε η γοητευτική φαντασία των προγόνων μας:
τα σύννεφα που φέρνουν τη βροχή έρχονται πάντα από το βάθος του
ορίζοντα. Όταν ο ουρανός είναι νεφοσκεπής, ακουμπά στην
περιφέρεια της Γης, η οποία είναι κυκλική και επίπεδη. Πρέπει λοιπόν
γύρω από τη Γη να υπάρχει μια αποθήκη νερού, από όπου βγαίνουν
τα σύννεφα που φέρνουν τη βροχή. Αυτή η αποθήκη νερού είναι ένας
μεγάλος ποταμός που περιβάλλει όλη τη Γη και τον λένε Ωκεανό. Ο
Ωκεανός είναι γιος της Γαίας και του Ουρανού και έχει σύζυγο την
Τηθύ. Μαζί της απέκτησε τρεις χιλιάδες γιους, τα βουερά ποτάμια, και
τρεις χιλιάδες θυγατέρες, τις Ωκεανίδες που κυβερνούν τις βαθιές
πηγές.
Και η φαντασία τους συνεχίζει να καλπάζει:
οι Νύμφες, θεότητες των γλυκών νερών, ήταν κόρες του Δία. Συνήθως
όμως θεωρούνταν κόρες του θεού-ποταμού της περιοχής. 
Κατοικούσαν κοντά στους ποταμούς αλλά και στα βουνά από όπου
πηγάζουν οι ποταμοί. Έτσι, έχουμε τις Ορεστιάδες (Νύμφες των
δασών), τις Ναϊάδες (Νύμφες των ποταμών και των πηγών) και τις
Αμαδρυάδες (Νύμφες των δένδρων).
Οι Ναϊάδες ζούσαν σε σπήλαια κοντά στις πηγές των ποταμών, αλλά
και κάτω από αυτούς και τότε έπαιρναν το όνομα του ποταμού. Όταν
οι πηγές ήταν ιαματικές, τότε προσέφεραν οι άνθρωποι θυσία στη
Νύμφη της κάθε πηγής.

ΝΕΡΟΝΕΡΟ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ζωοδότρια δύναμη το νερό δε θα μπορούσε να σταματήσει
να εμπνέει τους ανθρώπους και στα χρόνια του
Χριστιανισμού. Στη θρησκεία μας κατέχει εξέχουσα θέση
στην τέλεση των Μυστηρίων της καθώς και στις ευχές της.

ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στο ποτάμι βάπτιζε τους πιστούς, 
όπως και τον ίδιο το Χριστό.

ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Συντίθεται από ένζυμο άρτο και κρασί που έχει αραιωθεί με
νερό.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Βασικό στοιχείο είναι το νερό . Ο ραντισμός των πιστών
γίνεται με βασιλικό ή άλλο φυτό.
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ΣτοΣτο μοναστήριμοναστήρι τουτου ΑγίουΑγίου ΔιονυσίουΔιονυσίου

ΗΗ ΟΜΟΡΦΙΑΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΥΓΡΟΥΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΝάουσαςΝάουσας

ΜετρώνταςΜετρώντας
τηντην

ηλικίαηλικία τουτου δέντρουδέντρου ......
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ΜέσαΜέσα στοστο
δάσοςδάσος περπατώπερπατώ!!

ΑκούωΑκούω
μυρίζωμυρίζω

βρίσκωβρίσκω ……
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ΣτοΣτο τέλοςτέλος …… φασολάδαφασολάδα !!!!!!



21

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΈδεσσαςΈδεσσας

ΜέσαΜέσα σσ’’ ένανέναν παλιόπαλιό νερόμυλονερόμυλο
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ΣχηματίζονταςΣχηματίζοντας τοτο ουράνιοουράνιο τόξοτόξο
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ΠόσοΠόσο καθαρόκαθαρό
είναιείναι τοτο νερόνερό ;;

ΑναλύονταςΑναλύοντας
τοτο νερόνερό ……
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H2OH2O

ΟΟ παλιόςπαλιός νερόμυλοςνερόμυλος
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο λαογραφικόλαογραφικό μουσείομουσείο

ΜέσαΜέσα σσ’’ έναένα παλιόπαλιό νερόμυλονερόμυλο ……
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηστη ΒεργίναΒεργίνα καικαι τηντην ΠέλλαΠέλλα

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο δημαρχείοδημαρχείο ΚορινούΚορινού
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5 5 ΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕνημέρωσηΕνημέρωση τηςτης τοπικήςτοπικής κοινωνίαςκοινωνίας
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ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον είναιείναι τοτο σπίτισπίτι μαςμας

ΣώστεΣώστε τοντον πλανήτηπλανήτη !!!!!!
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ΤοΤο ταξίδιταξίδι τουτου νερούνερού εδώεδώ τελειώνειτελειώνει


