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ΤΟΤΟ ΝΕΡΟΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΗΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΟΛΩΝΟΛΩΝ

ΘΑΛΗΣΘΑΛΗΣ ΟΟ ΜΙΛΗΣΙΟΣΜΙΛΗΣΙΟΣ



ΚριτήριαΚριτήρια ΕπιλογήςΕπιλογής ΤουΤου ΘέματοςΘέματος

ΤοΤο νερόνερό είναιείναι αναγκαίοαναγκαίο στηνστην καθημερινήκαθημερινή μαςμας ζωήζωή
((ύδρευσηύδρευση, , άρδευσηάρδευση, , καθαριότητακαθαριότητα, , υγείαυγεία……).).

ΗΗ ανάγκηανάγκη βιωσιμότηταςβιωσιμότητας τουτου φυσικούφυσικού αυτούαυτού πόρουπόρου. . 
ΥπάρχειΥπάρχει σοβαρόσοβαρό πρόβλημαπρόβλημα ποιότηταςποιότητας καικαι
ποσότηταςποσότητας τουτου πόσιμουπόσιμου νερούνερού..

ΤοΤο θέμαθέμα συνδέεταισυνδέεται μεμε αρκετάαρκετά αντικείμενααντικείμενα τουτου αναλυτικούαναλυτικού
προγράμματοςπρογράμματος, , αλλάαλλά καικαι μεμε τηντην τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία μιαμια πουπου
οο ΚορινόςΚορινός είναιείναι μιαμια κατκατ’’ εξοχήνεξοχήν αγροτικήαγροτική περιοχήπεριοχή πουπου
στηρίζεταιστηρίζεται στοστο πολύτιμοπολύτιμο αυτόαυτό αγαθόαγαθό ..



ΣτόχοιΣτόχοι τουτου ΠρογράμματοςΠρογράμματος
ΝαΝα κατανοήσουμεκατανοήσουμε τηντην
αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση καικαι τηντην
αλληλεξάρτησηαλληλεξάρτηση ανθρώπουανθρώπου
καικαι νερούνερού

ΝαΝα συνειδητοποιήσουμεσυνειδητοποιήσουμε τητη
σημασίασημασία τουτου νερούνερού ωςως
φυσικούφυσικού πόρουπόρου καικαι ότιότι τατα
αποθέματααποθέματα τουτου πόσιμουπόσιμου
νερούνερού δενδεν είναιείναι ανεξάντληταανεξάντλητα

ΝαΝα συνεργαζόμαστεσυνεργαζόμαστε σεσε
ομάδεςομάδες, , νανα παρατηρούμεπαρατηρούμε, , νανα
ανακαλύπτουμεανακαλύπτουμε, , καικαι νανα
κρίνουμεκρίνουμε, , μέσαμέσα σεσε κλίμακλίμα
φιλίαςφιλίας καικαι εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης

ΝαΝα αναπτύξουμεαναπτύξουμε κώδικακώδικα
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς απέναντιαπέναντι
στηνστην ομάδαομάδα καικαι στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον …………

ΝαΝα αναπτύξουμεαναπτύξουμε ερευνητικήερευνητική
διάθεσηδιάθεση, , κριτικήκριτική καικαι
δημιουργικήδημιουργική σκέψησκέψη γιαγια τηντην
προσέγγισηπροσέγγιση καικαι κατανόησηκατανόηση
τωντων σύγχρονωνσύγχρονων
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
προβλημάτωνπροβλημάτων

ΝαΝα συνειδητοποιήσουμεσυνειδητοποιήσουμε ότιότι
μόνομόνο μεμε τηντην ενεργήενεργή
συμμετοχήσυμμετοχή μαςμας μπορούμεμπορούμε νανα
αλλάξουμεαλλάξουμε συμπεριφορέςσυμπεριφορές
καικαι στάσειςστάσεις ζωήςζωής



ΥποθέματαΥποθέματα

ΟΟ κύκλοςκύκλος τουτου νερούνερού
ΗΗ κατανομήκατανομή τουτου νερούνερού στηστη ΓηΓη
ΝερόΝερό καικαι ΜυθολογίαΜυθολογία
ΝερόΝερό καικαι ΘρησκείαΘρησκεία
ΝερόΝερό καικαι ΠαράδοσηΠαράδοση
ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση νερούνερού στοστο σπίτισπίτι καικαι στοστο σχολείοσχολείο
ΓεωργίαΓεωργία καικαι ΝερόΝερό
ΡύπανσηΡύπανση τουτου νερούνερού ––ΠροβλέψειςΠροβλέψεις γιαγια τοτο μέλλονμέλλον
ΕμφιαλωμένοΕμφιαλωμένο νερόνερό



ΟΟ ΚύκλοςΚύκλος τουτου ΝερούΝερού
Το νερό στη φύση βρίσκεται σε έναν

συνεχή κύκλο... Από την αρχή
του κόσμου, το νερό ταξιδεύει ξανά και

ξανά διανύοντας το ίδιο μακρινό,
κυκλικό ταξίδι.
Από τις θάλασσες και τη στεριά στην

ατμόσφαιρα και ξανά πίσω δίνοντας
παντού ζωή κι ενέργεια στη φύση...
Ποια είναι η κινητήριος δύναμη σε αυτό το

ταξίδι του νερού; Ο ήλιος!
Από την ηλιακή ακτινοβολία, τα

επιφανειακά νερά της γης, δηλαδή τα
νερά

που βρίσκονται σε θάλασσες, λίμνες, 
ποτάμια, αλλά και στα εδάφη

της στεριάς θερμαίνονται και εξατμίζονται. 
Έτσι, το νερό από υγρό

μετατρέπεται σε αέριο, δηλαδή σε
υδρατμούς. 

Καθώς οι υδρατμοί κινούνται στα
ανώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας, έρχονται

σε επαφή με ψυχρές αέριες μάζες, 
συμπυκνώνονται

και σχηματίζουν τα σύννεφα. Κι έτσι, οι
υδρατμοί

με το βάρος που αποκτούν, πέφτουν
πάλι στη γη

ως βροχή, χαλάζι ή χιόνι.
Το νερό που πέφτει στη στεριά περνάει

στο υπέδαφος, απορροφάται
από τις ρίζες των φυτών ή συνεχίζει.  

Το νερό που πέφτει στη στεριά
περνάει στο υπέδαφος,

απορροφάται από τις ρίζες των φυτών
ή συνεχίζει

το ταξίδι του προς τη θάλασσα, 
περνώντας μέσα

από ρυάκια, ποτάμια, και λίμνες. Αυτή η
διαρκής

ανακύκλωση του νερού ονομάζεται
υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του
νερού.





ΤοΤο διαθέσιμοδιαθέσιμο ΝερόΝερό
ΤοΤο 97%97% είναιείναι αλμυρόαλμυρό καικαι βρίσκεταιβρίσκεται στουςστους ωκεανούςωκεανούς..
ΤοΤο 2%2% βρίσκεταιβρίσκεται σταστα ποτάμιαποτάμια, , λίμνεςλίμνες κτλκτλ..
ΤοΤο 1%1% πουπου απομένειαπομένει καλύπτεικαλύπτει τιςτις καθημερινέςκαθημερινές
ανάγκεςανάγκες μαςμας..



ΗΗ κατανομήκατανομή τουτου ΝερούΝερού στηστη ΓηΓη

ΣτερεήΣτερεή μορφήμορφή ((ΠάγοςΠάγος))
ΥγρήΥγρή μορφήμορφή ((ΝερόΝερό))
ΑέριαΑέρια ((ΥδρατμοίΥδρατμοί--
ΣύννεφαΣύννεφα))



ΣτερεήΣτερεή ΜορφήΜορφή ((ΠάγοςΠάγος--ΧαλάζιΧαλάζι))



ΥγρήΥγρή ΜορφήΜορφή



ΑέριαΑέρια ΜορφήΜορφή



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΝΕΡΟΝΕΡΟ



ΝερόΝερό καικαι ΜυθολογίαΜυθολογία



ΝερόΝερό καικαι θρησκείαθρησκεία
Στις περισσότερες θρησκείες, το νερό

αποτελεί το σύμβολο
της ζωής, της καθαρότητας, της ψυχικής

υγείας.
Στο Χριστιανισμό, οι πιστοί βαπτίζονται για

να αποκτήσουν
την ευλογία του Αγίου Πνεύματος και

δέχονται
το Άγιασμα της Εκκλησίας με ευλάβεια,
ως κάτι το θαυματουργό για καλή υγεία.
Στη μουσουλμανική, αλλά και στην ιουδαϊκή

θρησκεία
οι πιστοί θεωρούν το νερό ένα από
τα σημαντικότερα αγαθά και γι’ αυτό, προτού

εισέλθουν
στους χώρους προσευχής τους, πλένονται.
Οι ινδουιστές συνήθιζαν να χτίζουν
τους ναούς τους, κοντά σε τόπους
όπου επικρατούσε το υγρό στοιχείο.



ΝερόΝερό καικαι ΛαογραφίαΛαογραφία--ΠαροιμίεςΠαροιμίες, , 
εκφράσειςεκφράσεις

ΠήγαΠήγα στηνστην πηγήπηγή καικαι δενδεν ήπιαήπια νερόνερό
ΌΌ,,τιτι είπαμεείπαμε, , νερόνερό καικαι αλάτιαλάτι..
ΈπεσεΈπεσε ηη ζάχαρηζάχαρη στοστο νερόνερό
ΑυτόΑυτό τοτο μαχαίριμαχαίρι κόβεικόβει τηντην
θάλασσαθάλασσα μεμε τοτο νερόνερό
ΤοΤο αίμααίμα νερόνερό δενδεν γίνεταιγίνεται
ΔιάφανοΔιάφανο σανσαν νερόνερό
ΜοιάζουνΜοιάζουν σανσαν δυοδυο σταγόνεςσταγόνες νερόνερό
ΗΗ φωτιάφωτιά καικαι τοτο νερόνερό δενδεν έχουνέχουν
αυτιάαυτιά..
ΑςΑς τοτο πάρειπάρει τοτο ποτάμιποτάμι..

ΘαΘα πούμεπούμε τοτο νερόνερό νεράκινεράκι..
ΟΟ βρεγμένοςβρεγμένος δενδεν φοβάταιφοβάται τοτο νερόνερό..
ΚολυμπάΚολυμπά σανσαν δελφίνιδελφίνι στοστο νερόνερό..
ΞέρειΞέρει τοτο μάθημαμάθημα τουτου σανσαν νερόνερό
ΜπήκεΜπήκε τοτο νερόνερό στ΄στ΄ αυλάκιαυλάκι
ΚάνεΚάνε τοτο καλόκαλό καικαι ρίξ΄ρίξ΄ τοτο στοστο γιαλόγιαλό..
ΠνίγεταιΠνίγεται σεσε μιαμια σταγόνασταγόνα νερόνερό..
ΒρέχειΒρέχει νερόνερό μεμε τοτο τουλούμιτουλούμι..
ΜήναςΜήνας πουπου δενδεν έχειέχει ρορο ρίξερίξε στοστο
κρασίκρασί νερόνερό..
ΠολλέςΠολλές φορέςφορές πάειπάει ηη κολοκύθακολοκύθα γιαγια
νερόνερό, , μιαμια πάειπάει καικαι δενδεν γυρίζειγυρίζει



ΝερόΝερό καικαι ΤέχνηΤέχνη



ΤοΤο ΝερόΝερό ΠηγήΠηγή ΈμπνευσηςΈμπνευσης



ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε μεμε τοτο νερόνερό, , γιαγια τοτο
νερόνερό!!!!!!



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ



ΤιΤι δημιουργήσαμεδημιουργήσαμε κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης χρονιάςχρονιάς

ΠαραμύθιΠαραμύθι «« ΗΗ ιστορίαιστορία τηςτης ΝίτσαςΝίτσας τηςτης
ΣταγονίτσαςΣταγονίτσας»»
ΚόμικςΚόμικς γιαγια τοντον κύκλοκύκλο τουτου ΝερούΝερού
ΠοιήματαΠοιήματα γιαγια τοτο νερόνερό
ΖωγραφίσαμεΖωγραφίσαμε γιαγια τοτο νερόνερό
ΤραγουδήσαμεΤραγουδήσαμε τοτο νερόνερό
ΠαίξαμεΠαίξαμε παιχνίδιαπαιχνίδια ρόλωνρόλων



ΠολυτροπικάΠολυτροπικά κείμενακείμενα



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ



ΗΗ ΤέχνηΤέχνη τουτου ΠάγουΠάγου



ΗΗ ΓεωργίαΓεωργία καικαι τοτο ΝερόΝερό
ΤοΤο 70%70% τουτου διαθέσιμουδιαθέσιμου ΝερούΝερού χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται στηστη
ΓεωργίαΓεωργία..
ΠηγέςΠηγές άρδευσηςάρδευσης: : ΒροχήΒροχή, , ΥγρασίαΥγρασία ΕδάφουςΕδάφους, , 
ΥπόγειαΥπόγεια ΝεράΝερά..
ΣύγχρονοιΣύγχρονοι τρόποιτρόποι καλλιέργειαςκαλλιέργειας..



ΗΗ ΒιομηχανίαΒιομηχανία καικαι τοτο ΝερόΝερό

ΗΗ ΒιομηχανίαΒιομηχανία καταναλώνεικαταναλώνει τοτο 23%23% τουτου
διαθέσιμουδιαθέσιμου ΝερούΝερού..
ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν τοτο ΝερόΝερό: : ΓιαΓια τηντην παραγωγήπαραγωγή
ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας, , τιςτις μεταλλευτικέςμεταλλευτικές
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις, , τηντην κατεργασίακατεργασία πρώτωνπρώτων υλώνυλών..
ΜεΜε τοτο ΝερόΝερό διώχνονταιδιώχνονται τατα απόβλητααπόβλητα τωντων
εργοστασίωνεργοστασίων..



ΟικιακήΟικιακή χρήσηχρήση τουτου ΝερούΝερού



ΤρόποιΤρόποι ΕξοικονόμησηςΕξοικονόμησης ΝερούΝερού στοστο σπίτισπίτι
Μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό στο σπίτι;

Μερικές φορές, μας φαίνεται δύσκολο ή άσκοπο να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες
στην καθημερινή μας ζωή, γιατί θεωρούμε το νερό που φτάνει ως τα σπίτια
μας ότι είναι άφθονο και δεδομένο. Το νερό, όμως, στις σύγχρονες πόλεις

σπαταλιέται αλόγιστα και δε θα είναι για πάντα άφθονο, αν δεν προσέξουμε όλοι.
Δε χρειάζεται να περιορίσουμε τις βασικές ανάγκες μας, μπορούμε με μικρές

αλλαγές στη συμπεριφορά μας να πετύχουμε μεγάλη μείωση στην κατανάλωση
νερού. Αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας τις παρακάτω τρεις ερωτήσεις:

• Χρειάζεται να χρησιμοποιήσω νερό;
Για παράδειγμα, χρειάζεται να πλύνουμε το πεζοδρόμιο

ή την αυλή με καθαρό, πόσιμο νερό; Θα αρκούσε ένα καλό σκούπισμα
• Χρησιμοποιώ όσο λιγότερο γίνεται;

Κλείνοντας τη βρύση όση ώρα σαπουνίζουμε τα
χέρια μας ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας, εξοικονομούμε

15 λίτρα νερού το λεπτό.
• Το χρησιμοποιώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
Μπορούμε να πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά

σε μια λεκάνη με νερό, αντί να τα πλένουμε με τρεχούμενο νερό
με τη βρύση συνεχώς ανοιχτή, εξοικονομώντας το λιγότερο δέκα

λίτρα την ημέρα. Το νερό που μένει στη λεκάνη, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα των φυτών . 





ΟΟ δεκάλογοςδεκάλογος τουτου νερούνερού
ΝαΝα μηνμην πλένετεπλένετε μεμε λάστιχολάστιχο τοτο
αυτοκίνητοαυτοκίνητο σαςσας αλλάαλλά μεμε κουβάκουβά..
ΤοΤο νερόνερό, , μεμε τοτο οποίοοποίο πλένουμεπλένουμε τατα
λαχανικάλαχανικά καικαι τατα φρούταφρούτα δενδεν τοτο πετάμεπετάμε
στηνστην αποχέτευσηαποχέτευση, , αλλάαλλά ποτίζουμεποτίζουμε μεμε
αυτόαυτό τατα φυτάφυτά πουπου έχουμεέχουμε στοστο
μπαλκόνιμπαλκόνι ήή τηντην αυλήαυλή. . 
ΔενΔεν γεμίζουμεγεμίζουμε τηντην μπανιέραμπανιέρα μαςμας. . 
ΠροτιμούμεΠροτιμούμε τοτο ντουςντους. . ΗΗ εξοικονόμησηεξοικονόμηση
τουτου νερούνερού θαθα είναιείναι μεγάλημεγάλη καικαι οο
λογαριασμόςλογαριασμός μαςμας πολύπολύ χαμηλότεροςχαμηλότερος. . 
ΗΗ κατανάλωσηκατανάλωση σεσε νερόνερό γιαγια έναένα μπάνιομπάνιο
ισοδυναμείισοδυναμεί μεμε εκείνηεκείνη τριώντριών ντουςντους. . 
ΌτανΌταν πλένετεπλένετε τατα δόντιαδόντια σαςσας νανα
παίρνετεπαίρνετε έναένα ποτήριποτήρι μεμε νερόνερό..
ΝαΝα διορθώνουμεδιορθώνουμε αμέσωςαμέσως τιςτις βρύσεςβρύσες
πουπου στάζουνστάζουν, , τατα καζανάκιακαζανάκια πουπου
τρέχουντρέχουν καικαι γενικάγενικά όλεςόλες τιςτις διαρροέςδιαρροές
πουπου εντοπίζουμεεντοπίζουμε στιςστις υδραυλικέςυδραυλικές μαςμας
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις, , γιατίγιατί προκαλούνπροκαλούν
τεράστιατεράστια σπατάλησπατάλη νερούνερού
ΝαΝα σφουγγαρίζετεσφουγγαρίζετε τοτο σπίτισπίτι καικαι τητη
βεράνταβεράντα σαςσας καικαι όχιόχι νανα ρίχνετερίχνετε νερόνερό
μεμε τοτο λάστιχολάστιχο..

ΝαΝα ποτίζουμεποτίζουμε τατα φυτάφυτά καικαι τατα
λουλούδιαλουλούδια τουτου μπαλκονιούμπαλκονιού μαςμας μεμε
ποτιστήριποτιστήρι καικαι τοντον κήποκήπο μαςμας μεμε
μάνικαμάνικα χειρόςχειρός,, νωρίςνωρίς τοτο πρωίπρωί (6(6--8 8 
ππ..μμ.) .) ήή αργάαργά τοτο απόγευμααπόγευμα (8(8--10 10 
μμ..μμ.), .), πουπου ηη εξάτμισηεξάτμιση είναιείναι
περιορισμένηπεριορισμένη καικαι απαιτείταιαπαιτείται
λιγότερηλιγότερη ποσότηταποσότητα νερούνερού.    .    
ΝαΝα μηνμην αφήνουμεαφήνουμε τητη βρύσηβρύση
ανοικτήανοικτή ότανόταν πλένουμεπλένουμε τατα πιάταπιάτα ήή
ότανόταν ξυριζόμαστεξυριζόμαστε. . 
ΜαθαίνουμεΜαθαίνουμε τατα μικράμικρά παιδιάπαιδιά νανα
κλείνουνκλείνουν καλάκαλά τιςτις βρύσεςβρύσες μετάμετά απόαπό
κάθεκάθε χρήσηχρήση. . 
ΠροτιμούμεΠροτιμούμε νανα μουλιάζουμεμουλιάζουμε τατα
σκεύησκεύη απόαπό τοτο νανα τατα τρίβουμετρίβουμε μεμε
ανοιχτήανοιχτή τητη βρύσηβρύση



ΑλλάζωΑλλάζω συμπεριφοράσυμπεριφορά



ΤρόποιΤρόποι ΕξοικονόμησηςΕξοικονόμησης ΝερούΝερού στοστο σχολείοσχολείο
Ελέγξτε όλο το σχολείο για
διαρροές και φροντίστε να
γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ή
επισκευές.

Ελέγχετε την κατανάλωση
νερού, παίρνοντας συχνά την
ένδειξη του μετρητή.

Σιγουρευτείτε ότι τα καζανάκια
έχουν ρυθμιστεί, έτσι ώστε να
καταναλώνουν τη λιγότερη
δυνατή ποσότητα νερού
Διερευνήστε τη δυνατότητα
τοποθέτησης

συσκευών εξοικονόμησης νερού
Κάντε συχνούς ελέγχους στις
βρύσες

και επισκευάζετε τις διαρροές. Αν
είναι δυνατό, τοποθετήστε
βρύσες, που να κλείνουν μόνες
τους

Ενημερώστε τους μαθητές
σχετικά με τους τρόπους
εξοικονόμησης νερού και τη
σημασία τους

Σιγουρευτείτε ότι τουλάχιστον
ένας από τους εργαζόμενους-
στο σχολείο γνωρίζει πώς να
σταματήσει την παροχή νερού
σε περίπτωση που χρειαστεί

Ποτίζετε τον κήπο του σχολείου, 
νωρίς το πρωί ή το απόγευμα



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ ΣΤΟΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ

Θέλετε να μάθετε αν χάνουν νερό
τα καζανάκια του σχολείου
σας;

Γίνετε ανιχνευτές διαρροών
νερού! Ανοίξτε το καπάκι από
τα καζανάκια

και ρίξτε μερικές σταγόνες μπλε
μπογιάς. Περιμένετε να
περάσει λίγη ώρα,

περίπου 15 λεπτά και μετά
κοιτάξτε στις λεκάνες της
τουαλέτας.

Αν δείτε να τρέχει μπλε νερό, πάει
να πει πως μόλις ανακαλύψατε
μια διαρροή!



ΗΗ πικρήπικρή αλήθειααλήθεια τωντων αριθμώναριθμών!!!!!!

1. 1. ΝτουςΝτους ΜεΜε τοτο ντουςντους νανα τρέχειτρέχει
συνέχειασυνέχεια (120 (120 λίτραλίτρα) ) ΜεΜε τοτο ντουςντους
κλειστόκλειστό ότανόταν σαπουνίζεστεσαπουνίζεστε (30 (30 
λίτραλίτρα))

2. 2. ΠλύσιμοΠλύσιμο δοντιώνδοντιών ΜεΜε ανοιχτήανοιχτή
βρύσηβρύση (20 (20 λίτραλίτρα) ) ΜεΜε προσεκτικήπροσεκτική
χρήσηχρήση νερούνερού (2 (2 λίτραλίτρα))

3. 3. ΜπάνιοΜπάνιο στηστη μπανιέραμπανιέρα ΜεΜε
γεμάτηγεμάτη μπανιέραμπανιέρα (180 (180 λίτραλίτρα) ) ΜεΜε
ντουςντους (30 (30 λίτραλίτρα) ) 

4. 4. ΞύρισμαΞύρισμα ΜεΜε βρύσηβρύση ανοιχτήανοιχτή
συνέχειασυνέχεια (20 (20 λίτραλίτρα ) ) ΜεΜε
προσεκτικήπροσεκτική χρήσηχρήση
νερούνερού (3(3λίτραλίτρα))

5.  5.  ΠλύσιμοΠλύσιμο πιάτωνπιάτων στοστο χέριχέρι ΜεΜε
ανοιχτήανοιχτή βρύσηβρύση 150 150 λίτραλίτρα τηντην
ημέραημέρα ΜεΜε πλύσιμοπλύσιμο καικαι ξέβγαλμαξέβγαλμα
στοστο νεροχύτηνεροχύτη ήή στηστη λεκάνηλεκάνη 25 25 
λίτραλίτρα τηντην ημέραημέρα
6.  6.  ΠλυντήριοΠλυντήριο πιάτωνπιάτων ΜεγάλοΜεγάλο
πρόγραμμαπρόγραμμα (150 (150 λίτραλίτρα τηντην
ημέραημέρα) ) ΟικονομικόΟικονομικό πρόγραμμαπρόγραμμα
(35 (35 λίτραλίτρα τηντην ημέραημέρα))

7.   7.   ΠλυντήριοΠλυντήριο ρούχωνρούχων ΜεγάλοΜεγάλο
πρόγραμμαπρόγραμμα (300 (300 λίτραλίτρα τηντην
ημέραημέρα) ) ΟικονομικόΟικονομικό πρόγραμμαπρόγραμμα
(135 (135 λίτραλίτρα τηντην ημέραημέρα))

8.  8.  ΚαζανάκιΚαζανάκι ΧωρίςΧωρίς ειδικήειδική
σακούλασακούλα, , γιαγια τετραμελήτετραμελή
οικογένειαοικογένεια 160 160 λίτραλίτρα τηντην ημέραημέρα
ΜεΜε ειδικήειδική σακούλασακούλα ήή τούβλοτούβλο 125 125 
λίτραλίτρα τηντην ημέραημέρα
9.  9.  ΠλύσιμοΠλύσιμο εξωτερικώνεξωτερικών χώρωνχώρων
ΜεΜε λάστιχολάστιχο 50 50 λίτραλίτρα τοτο λεπτόλεπτό
ΧωρίςΧωρίς λάστιχολάστιχο ((απλόαπλό
κατάβρεγμακατάβρεγμα μεμε ποτιστήριποτιστήρι
μείωσημείωση κατάκατά 80%80%



ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο
Δ΄Δ΄ ΤάξηΤάξη ΔημοτικούΔημοτικού ΣχολείουΣχολείου ΚορινούΚορινού
ΣτατιστικήΣτατιστική ΈρευναΈρευνα σεσε σχέσησχέση μεμε τοτο πόσιμοπόσιμο νερόνερό

1)1)ΓνωρίζετεΓνωρίζετε τοτο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης έλλειψηςέλλειψης νερούνερού;;
ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι ……………………
2)2)ΠιστεύετεΠιστεύετε ότιότι οο κάθεκάθε πολίτηςπολίτης μπορείμπορεί μεμε τοντον τρόποτρόπο

τουτου νανα βοηθήσειβοηθήσει στηνστην εξοικονόμησηεξοικονόμηση νερούνερού;;
ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι ……………………
3)3)ΚλείνετεΚλείνετε τητη βρύσηβρύση όσοόσο πλένετεπλένετε τατα δόντιαδόντια σαςσας;;
ΠοτέΠοτέ………………..         ..         ΣπάνιαΣπάνια……………… ΜερικέςΜερικές

φορέςφορές……………….     .     ΠάντοτεΠάντοτε……....
4)4)ΕλέγχετεΕλέγχετε αναν έχετεέχετε διαρροέςδιαρροές νερούνερού στοστο σπίτισπίτι;;
ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι……………………
5)5)ΓνωρίζετεΓνωρίζετε ότιότι έναένα καζανάκικαζανάκι πουπου τρέχειτρέχει, , μπορείμπορεί νανα

αδειάζειαδειάζει μέσαμέσα σεσε μιαμια μέραμέρα νερόνερό πουπου θαθα πίνουμεπίνουμε
σεσε 50 50 ημέρεςημέρες !!!!

ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι……………………..
6)6)ΠλένετεΠλένετε τοτο αυτοκίνητόαυτοκίνητό σαςσας μεμε λάστιχολάστιχο;;
ΠοτέΠοτέ………………..         ..         ΣπάνιαΣπάνια……………… ΜερικέςΜερικές

φορέςφορές……………….     .     ΠάντοτεΠάντοτε
7)7)ΓνωρίζετεΓνωρίζετε ότιότι οο ΚορινόςΚορινός αντιμετωπίζειαντιμετωπίζει μεγάλομεγάλο

πρόβλημαπρόβλημα στηνστην άρδευσηάρδευση τωντων χωραφιώνχωραφιών ; ; 
ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι……………………..
8)8)ΓνωρίζετεΓνωρίζετε ότιότι τατα φυτοφάρμακαφυτοφάρμακα καικαι τατα λιπάσματαλιπάσματα

μολύνουνμολύνουν τόσοτόσο τατα επίγειαεπίγεια όσοόσο καικαι τατα υπόγειαυπόγεια
νεράνερά ;;

ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι……………………..
9)9)ΕίστεΕίστε αποφασισμένοιαποφασισμένοι νανα αλλάξετεαλλάξετε συμπεριφοράσυμπεριφορά σεσε

σχέσησχέση μεμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον ;;
ΝαιΝαι …………..                 ..                 ΌχιΌχι……………………..

ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε γιαγια τητη συνεργασίασυνεργασία !!!!



 Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΝΑΙ
ΌΧΙ

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα τηςτης έρευναςέρευνας



ΜάλλονΜάλλον ντρεπόμαστεντρεπόμαστε νανα πούμεπούμε
τηντην αλήθειααλήθεια!!!!!!
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΑ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
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ΡύπανσηΡύπανση τουτου ΝερούΝερού



ΠροβλέψειςΠροβλέψεις γιαγια τοτο μέλλονμέλλον
ΤοΤο ΝερόΝερό: : ΟιΟι πόλεμοιπόλεμοι στοστο μέλλονμέλλον θαθα γίνονταιγίνονται γιαγια
τηντην εξασφάλισήεξασφάλισή τουτου..
ΣτιςΣτις υποανάπτυκτεςυποανάπτυκτες χώρεςχώρες τοτο πρόβλημαπρόβλημα είναιείναι
εντονότεροεντονότερο. . 
ΗΗ πληθυσμιακήπληθυσμιακή αύξησηαύξηση, , ηη μόλυνσημόλυνση καικαι ηη
πενιχρήπενιχρή εκπαίδευσηεκπαίδευση στιςστις αναπτυσσόμενεςαναπτυσσόμενες
χώρεςχώρες επιβαρύνουνεπιβαρύνουν τηντην επίλυσηεπίλυση τουτου
προβλήματοςπροβλήματος..



ΜεγάλεςΜεγάλες κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές



ΕμφιαλωμένοΕμφιαλωμένο ΝερόΝερό



ΚΠΕΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣ



ΚΠΕΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣ 22



ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια τουτου νερούνερού



ΣκυταλοδρομίαΣκυταλοδρομία τουτου νερούνερού



ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΕΝΙΠΕΑΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΠΟΤΑΜΟ



ΑναζητώνταςΑναζητώντας τοντον καταρράχτηκαταρράχτη



ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΟΛΥΜΠΟΥ



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ



ΝΕΡΟΝΕΡΟ , , ΠΗΓΗΠΗΓΗ ΖΩΗΣΖΩΗΣ!!!!!!



ΑΓΙΟΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣΝΑΟΥΣΑΣ



ΜελετώνταςΜελετώντας τητη χλωρίδαχλωρίδα



ΟΟ ήχοςήχος τουτου νερούνερού



ΧελωνοσυνάντησηΧελωνοσυνάντηση



ΣτοΣτο φράγμαφράγμα τουτου ΑλιάκμοναΑλιάκμονα



ΕνημέρωσηΕνημέρωση τηςτης τοπικήςτοπικής κοινωνίαςκοινωνίας
Δ΄Δ΄ ΤάξηΤάξη ΔημοτικούΔημοτικού ΣχολείουΣχολείου ΚορινούΚορινού

ΕνημέρωσηΕνημέρωση τηςτης τοπικήςτοπικής κοινωνίαςκοινωνίας γιαγια τοτο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης έλλειψηςέλλειψης νερούνερού..

ΗΗ έλλειψηέλλειψη νερούνερού είναιείναι έναένα απόαπό τατα πιοπιο κρίσιμακρίσιμα προβλήματαπροβλήματα πουπου αντιμετωπίζειαντιμετωπίζει ηη
ανθρωπότηταανθρωπότητα. . 

ΑνΑν καικαι ηη πρόσβασηπρόσβαση σεσε καθαρόκαθαρό νερόνερό είναιείναι βασικόβασικό ανθρώπινοανθρώπινο δικαίωμαδικαίωμα, , εντούτοιςεντούτοις τοτο
δικαίωμαδικαίωμα αυτόαυτό τοτο στερούνταιστερούνται εκατοντάδεςεκατοντάδες εκατομμύριαεκατομμύρια άνθρωποιάνθρωποι σεσε όλοόλο τοντον κόσμοκόσμο, , 
ενώενώ οιοι ασθένειεςασθένειες απόαπό μολυσμέναμολυσμένα νεράνερά προκαλούνπροκαλούν τοτο θάνατοθάνατο εκατομμυρίωνεκατομμυρίων
ανθρώπωνανθρώπων κάθεκάθε χρόνοχρόνο..

ΤοΤο νερόνερό είναιείναι έναένα αγαθόαγαθό πουπου φαίνεταιφαίνεται πωςπως ηη φύσηφύση θαθα μαςμας τοτο δίνειδίνει όλοόλο καικαι σεσε λιγότερεςλιγότερες
ποσότητεςποσότητες, , γιγι’’ αυτόαυτό επιβάλλεταιεπιβάλλεται νανα τοτο χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε σωστάσωστά καικαι νανα περιορίσουμεπεριορίσουμε
τητη σπατάλησπατάλη τουτου..

ΤαΤα αποθέματααποθέματα νερούνερού στοστο τόποτόπο μαςμας δενδεν είναιείναι ανεξάντληταανεξάντλητα γιαγια αυτόαυτό επιβάλλεταιεπιβάλλεται ηη σωστήσωστή
χρήσηχρήση καικαι ηη εξοικονόμησηεξοικονόμηση τουτου ..

ΠρέπειΠρέπει νανα γίνειγίνει συνείδησησυνείδηση όλωνόλων ότιότι τοτο νερόνερό, , τοτο βασικόβασικό αυτόαυτό στοιχείοστοιχείο τηςτης ζωήςζωής, , είναιείναι
λιγοστόλιγοστό όχιόχι μόνομόνο σσ’’ εμάςεμάς αλλάαλλά καικαι σεσε πολλέςπολλές άλλεςάλλες χώρεςχώρες τουτου κόσμουκόσμου καικαι έχουμεέχουμε
ευθύνηευθύνη καικαι υποχρέωσηυποχρέωση νανα τοτο διαχειριζόμαστεδιαχειριζόμαστε σωστάσωστά . . 

ΙδιαίτεραΙδιαίτερα στονστον ΚορινόΚορινό όλοιόλοι ξέρουμεξέρουμε πωςπως τοτο νερόνερό πουπου βγαίνειβγαίνει απόαπό τιςτις γεωτρήσειςγεωτρήσεις είναιείναι
υφάλμυρουφάλμυρο. . ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι κάτοικοικάτοικοι πίνουνπίνουν εμφιαλωμένοεμφιαλωμένο παράπαρά τιςτις διαβεβαιώσειςδιαβεβαιώσεις
ότιότι τοτο νερόνερό είναιείναι καθαρόκαθαρό..

ΌλοιΌλοι πρέπειπρέπει νανα ενεργοποιηθούμεενεργοποιηθούμε γιαγια νανα μπορέσουμεμπορέσουμε καικαι εμείςεμείς , , ηη νέανέα γενιάγενιά νανα χαρείχαρεί τοτο
σπουδαίοσπουδαίο αυτόαυτό αγαθόαγαθό..

ΗΗ διαχείρισηδιαχείριση τουτου νερούνερού είναιείναι υπόθεσηυπόθεση όλωνόλων μαςμας!!!!!!



ΕίμαστεΕίμαστε μελλοντικοίμελλοντικοί Πολίτες



ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση τηςτης τοπικήςτοπικής κοινωνίαςκοινωνίας



ΗΗ προστασίαπροστασία τουτου ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
είναιείναι υπόθεσηυπόθεση όλωνόλων



ΑκούστεΑκούστε τητη φωνήφωνή μαςμας!!!!!!



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τουτου ΠρογράμματοςΠρογράμματος



ΓΙΑΓΙΑ ΝΑΝΑ ΜΗΝΜΗΝ ΠΟΥΜΕΠΟΥΜΕ ΤΟΤΟ ΝΕΡΟΝΕΡΟ
ΝΕΡΑΚΙΝΕΡΑΚΙ!!!!!!



ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑΓΙΑ ΝΑΝΑ ΕΧΟΥΜΕΕΧΟΥΜΕ!!!!!!



ΚαλόΚαλό ΚαλοκαίριΚαλοκαίρι!!!!!!

ΤαΤα παιδιάπαιδιά τηςτης Δ΄Δ΄ ΤάξηςΤάξης καικαι οιοι υπεύθυνοιυπεύθυνοι
εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί ΚατσιγιάννηΚατσιγιάννη ΚωνσταντίναΚωνσταντίνα, , 

ΣιδηρόπουλοςΣιδηρόπουλος ΜιχάληςΜιχάλης


