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ΣΟΥΟΗ

1. Να θαηαλνήζνπκε ηνπο όξνπο: θνηλσληθό αγαζό,

αεηθόξνο αλάπηπμε, νηθνινγηθή ηζνξξνπία,

πνηόηεηα δσήο.

2. Να αμηνινγήζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην λεξό

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.

3. Να γλσξίζνπκε ηνπο ηξόπνπο ρξήζεο ηνπ λεξνύ

από ην 1900 κέρξη ζήκεξα ζηηο πέηζεο.

4. Να θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ

λεξνύ.

5. Να δηακνξθώζνπκε ζπλείδεζε σο πνιίηεο γηα

ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ.



 Ζ αμία ηνπ λεξνύ σο θνηλσληθνύ αγαζνύ. 

Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ. 

Ζ ζεκαζία ηεο αεηθνξίαο.

 Ζ αμία ηνπ λεξνύ ζηε θύζε θαη ζηνλ άλζξσπν.

 Σν λεξό σο ζηνηρείν δηαηξνθήο. Ζ θξίζε ηνπ πόζηκνπ 

λεξνύ. Πόιεκνο γηα ην   λεξό.



 Ζ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ.

 Σν λεξό ζην λεζί καο ζήκεξα.

 Ζ ύδξεπζε ησλ πεηζώλ παιαηόηεξα, αξρέο 

ηνπ 1900 κέρξη ηελ είζνδν ησλ πδξνθόξσλ.



 Σν λεξό είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηαβίσζε όισλ ησλ

έκβησλ όλησλ ηεο θύζεο θαη ηνπ αλζξώπνπ.

 Αθνύ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα είλαη δεκόζην θαη

λα παξέρεηαη ηζόηηκα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο,

αθνύ ε δσή έρεη ηελ ίδηα αμία γηα όινπο.

 Κοηλωληθό αγαζό ζεκαίλεη όηη όια ηα κέιε

ηες θοηλωλίας πρέπεη λα έτοσλ πρόζβαζε

ζηο λερό, είλαη δειαδή αλζρώπηλο δηθαίωκα.



ζεκαίλεη:

 ηνλ  ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηαλαιώλνπκε ην 

λεξό πνπ καο παξέρεηαη, 

 ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ καο, 

 ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ λεξνύ 

 θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ, 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηαβίσζε όισλ ησλ 

όλησλ ηνπ πιαλήηε.



 Ζ αεηθόξνο αλάπηπμε έρεη σο ζηόρν ηελ

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ γηα

λα θαιύςεη ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο ζην παξόλ

θαη ζην κέιινλ.

 Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ

(γιπθό λεξό, δάζνο, παλίδα) πεξηιακβάλεη ηελ

εμνηθνλόκεζε, ηελ απνθπγή ηεο εμάληιεζεο θαη

ηελ πξνζηαζία από ηε ξύπαλζε.



 Σν λεξό πνπ ππάξρεη ζηε γε , ππάξρεη

από ηελ επνρή δεκηνπξγίαο ηνπ πιαλήηε,

νύηε κεηώλεηαη, νύηε απμάλεηαη. Σν λεξό

κεηά από κηα ζπλερή δηαδηθαζία γίλεηαη

δηαζέζηκν ζην έδαθνο, ζηα θπηά, ζηνπο

σθεαλνύο, ζηελ αηκόζθαηξα. Ζ

δηαδηθαζία ξνήο ηνπ λεξνύ κέζα ζηα

επηκέξνπο ζπζηήκαηα είλαη ν θύθινο ηνπ

λεξνύ.





 Ο θύθινο ηνπ λεξνύ απνηειεί κεραληζκό ηεο

θύζεο θαη δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο θάζεηο:

1. ηελ εμάηκηζε. Σν λεξό ησλ ιηκλώλ, πνηακώλ,

σθεαλώλ, ζεξκαίλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε

πδξαηκνύο.

2. ηε ζπκπύθλσζε. Δίλαη ε επηζηξνθή ηνπ λεξνύ

ζηελ πγξή ηνπ θαηάζηαζε. πκβαίλεη όηαλ νη

πδξαηκνί ζηελ αηκόζθαηξα ςύρνληαη θαη

πγξνπνηνύληαη δεκηνπξγώληαο ηα ζύλλεθα.

3. ηε βξνρή, ζην ρηόλη, ζην ραιάδη. Δίλαη νη

κνξθέο κε ηηο νπνίεο ην λεξό επηζηξέθεη από

ηελ αηκόζθαηξα ζηε γε. Σν κεγαιύηεξν κέξνο

ηεο βξνρήο πέθηεη ζηνπο σθεαλνύο.



4. Καηείζδπζε. Έλα κέξνο ηνπ λεξνύ από βξνρέο

θαη ρηόλη εηζέξρεηαη ζην ππέδαθνο θαη

εκπινπηίδεη ηα ππόγεηα πδξνθόξα ζηξώκαηα.

5. Ρνέο. Σν λεξό πνπ έπεζε ζηε γε ξέεη πξνο ηε

ζάιαζζα, κέζσ ησλ πνηακώλ, ρεηκάξξσλ. Έλα

άιιν κέξνο πνπ εηζήιζε ζην ππέδαθνο θηλείηαη

αξγά πξνο ηε ζάιαζζα.

Ο θύθινο ηνπ λεξνύ ελεξγνπνηείηαη από ηελ ειηαθή

ελέξγεηα.





Σν γιπθό λεξό δελ απνηειεί παξά ην 3% ηνπ λεξνύ

πνπ δηαζέηεη ν πιαλήηεο καο. Πεξίπνπ ην 70% είλαη

εγθισβηζκέλν ζηνπο πάγνπο ησλ πόισλ. Έλα κεγάιν

κέξνο απηνύ πνπ απνκέλεη είλαη απνζεθεπκέλν ζην

έδαθνο θαη είλαη απξόζηην. Μόλν ην 0.003% ηνπ

επίγεηνπ λεξνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Πνιύηηκν

θπζηθό θαη θνηλσληθό αγαζό πνπ απαηηεί απζηεξά

κέηξα πξνζηαζίαο.



 Αικπξό λεξό 97%

 Γιπθό λεξό πνπ δε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  2,997%

 Γιπθό λεξό πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί 0,003%



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ ην λεξό
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα
ζηξώκαηα ηεο γεο, απνθηώληαο θπζηθέο θαη
ρεκηθέο ηδηόηεηεο αιιά θαη δηάθνξνπο
κηθξννξγαληζκνύο.

Σα ζπζηαηηθά πνπ απνθηά ην λεξό, πξνζιακβάλνληαη
από ηνλ άλζξσπν κε ηελ πόζε ηνπ λεξνύ,
επεξεάδνληαο ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ.

Οθείινπκε ινηπόλ, λα δηαηεξήζνπκε ηελ θαηάιιειε
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ
απνηξνπή ηεο ξύπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ.



Σν λεξό δελ είλαη έλα αγαζό πνπ απμάλεηαη

αλάινγα κε ηε δήηεζε, όπσο άιια αγαζά

πνπ κπνξεί λα παξάγεη ν άλζξσπνο.

Ήδε ζήκεξα, ε έιιεηςή ηνπ, δεκηνπξγεί

κεγάια θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη

θνηλσληθέο αλαζηαηώζεηο. 

πλερηδόκελε κείσζε ηεο πνζόηεηαο από ηε 

κηα  θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο από 

ηελ άιιε.

Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, επεκβάζεηο ζηε θύζε, 

εληαηηθνπνίεζε γεσξγηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ.

Αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνύ θαη 

ηαπηόρξνλε ξύπαλζε θαη κείσζε ησλ 

πδάηηλσλ πόξσλ δελ είλαη παξά ηα 

ζεκάδηα ηεο θξίζεο ηνπ λεξνύ.



 Απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηνπ

πόζηκνπ λεξνύ είλαη έλα

δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη λα

κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θαζαξό

λεξό θαη 1,8 εθαηνκκύξηα λα

πεζαίλνπλ από ηελ έιιεηςή ηνπ

θάζε ρξόλν.





 Σα πνηάκηα από ηηο πεγέο ηνπο κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπο

δηαζρίδνπλ ρώξεο αγλνώληαο ηα ζύλνξα ησλ θξαηώλ.

Οη θπβεξλήζεηο ινηπόλ, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ

λεξνύ, ζε όιν ην κήθνο ησλ πνηακώλ.

 Ο 21νο αηώλαο πξνβιέπεηαη λα είλαη ν αηώλαο ησλ

δηελέμεσλ γηα ην λεξό. Ση γίλεηαη κε ρώξεο, όπσο ε

Ηνξδαλία, Παιαηζηίλε, πξία, ην Ηζξαήι πνπ

εθνδηάδνληαη λεξό από ηνλ πνηακό Ηνξδάλε;

 Υώξεο πνπ δελ έρνπλ επαξθή πδαηηθά απνζέκαηα γηα

λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, βξίζθνληαη ζε δηέλεμε

κε γεηηνληθέο ρώξεο πνπ ειέγρνπλ ή κνιύλνπλ ην λεξό

ησλ πνηακώλ ή ησλ ιηκλώλ.





 Γηα ηνλ Αηζίνπα πνπ άθεζε ηε ρώξα ηνπ

θαη κεηαλάζηεπζε ζηελ Αζήλα, ην λεξό

θαίλεηαη λα είλαη έλα θζελό αγαζό, πνπ

επηβαξύλεη ειάρηζηα ην κεληαίν

ινγαξηαζκό πνπ πιεξώλεη ζηελ εηαηξεία

ύδξεπζεο. Γηα ηνλ αδειθό ηνπ πνπ

παξέκεηλε ζηελ Αηζηνπία θαη δεη ζην

ρσξηό, ην λεξό είλαη έλα ζπάλην αγαζό.





Σν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ρώξα

δηαλέκεηαη ζηε γεσξγία, ζηε βηνκεραλία,

ζηνλ ηνπξηζκό θαη ζηελ νηθηαθή ρξήζε.

ηελ Διιάδα, ην 87% ηεο θαηαλάισζεο

λεξνύ πξννξίδεηαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ

θαιιηεξγεηώλ. Ζ αύμεζε ηεο αγξνηηθήο

παξαγσγήο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα έρεη

νδεγήζεη ζε δξακαηηθή κείσζε ησλ

ππόγεησλ απνζεκάησλ ηνπ λεξνύ.





 Ζ βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί ην 20% ηεο

θαηαλάισζεο ηνπ λεξνύ, γηα ηελ

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε

κνλάδεο ραξηνπνιηνύ, ζε πεηξειατθέο

εγθαηαζηάζεηο . Ζ αύμεζε ηνπ

πιεζπζκνύ νδεγεί θαη ζηελ αύμεζε ηεο

θαηαλάισζεο λεξνύ. Ωζηόζν, ην

ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα από ηε ρξήζε

ηνπ λεξνύ ζηε βηνκεραλία είλαη ε

ξύπαλζή ηνπ.



Σν λεξό παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, είηε σο άκεζε πεγή εζόδσλ 

(αζιήκαηα ζε πνηάκηα, αγξνηνπξηζκόο), είηε σο 

θαηαλαισηηθό ζηνηρείν (μελνδνρεία, παλζηόλ, 

πηζίλεο, γήπεδα γθνιθ).

ηελ Διιάδα, ε απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηα 

λεζηά δεκηνπξγεί νμύηαην πξόβιεκα έιιεηςεο 

λεξνύ.



 Ζ θαηαλάισζε λεξνύ ζην ζπίηη είλαη αλάινγε κε ην

βηνηηθό επίπεδν κηαο ρώξαο. Ο Ακεξηθάλνο θαη ν

Ηάπσλαο θαηαλαιώλνπλ 350 ιίηξα λεξνύ

θαζεκεξηλά, ελώ ν θάηνηθνο ηεο Αθξηθήο 10-20

ιίηξα. Ο κέζνο Έιιελαο είλαη έλαο απ’ ηνπο πην

ζπάηαινπο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ ζε λεξό νηθηαθήο

ρξήζεο. ύκθσλα κε ηνλ Ο.Ζ.Δ. γηα λα θαιπθζνύλ

οη εκερήζηες αλάγθες ελός αλζρώποσ

τρεηάδοληαη 50 ιίηρα λερό.

 ε κηα κηθξή έξεπλα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ηεο Γ’ 

Γπκλαζίνπ  ζε δηθέο ηνπο νηθηαθέο θαηαλαιώζεηο, 

έδεημε όηη νη πεηζηώηεο θαηαλαιώλνπλ θαηά κέζν 

όξν 150-200 ιίηξα λεξό θαζεκεξηλά.



Ζ δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ, πνπ πξνθαινύλ δπν βαζηθέο 

επηπηώζεηο:

 ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθώλ 

πόξσλ, πνπ νδεγεί ζηελ εμάληιεζε

 ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

λεξνύ, πνπ νθείιεηαη ζηε ξύπαλζε. 



Οη πεγέο ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ είλαη:

1. Αζηηθά ιύκαηα. Αθάζαξηα λεξά ησλ νηθηζκώλ θαη 

πόιεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ ππνλόκσλ ζε 

ππόγεηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο.

2. Βηνκεραληθά πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θαη ηνμηθά 

ζηνηρεία θαη κνιύλνπλ ην λεξό.

3. Γεσξγηθά θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα πνπ απνξξνθώληαη 

ζην έδαθνο θαη επηβαξύλνπλ ηα ππόγεηα ύδαηα κε 

ληηξηθά ηόληα, πνπ επηβαξύλνπλ ηελ πγεία ηνπ 

αλζξώπνπ.

4. Κηελνηξνθηθά ιύκαηα

5. Τθαικύξσζε. Ζ δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ 

ιόγσ ππεξάληιεζεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ.





 ρεηηθά κε ηε ζπαηάιε ηνπ λεξνύ:

Μπνξνύκε λα εμνηθνλνκνύκε λεξό ζηηο νηθηαθέο

καο ρξήζεηο. Υσξίο λα πεξηνξίδνπκε ηηο

βαζηθέο καο αλάγθεο, κπνξνύκε λα αιιάμνπκε

ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη λα πεηύρνπκε κείσζε

ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνύ.

1. Κιείλνπκε ηε βξύζε όζε ώξα ζαπνπλίδνπκε ηα

ρέξηα καο ή πιέλνπκε ηα δόληηα καο ή

πιέλνπκε ηα ιαραληθά.

2. Κάλνπκε 10 ιεπην ληνπο αληί λα γεκίδνπκε ηε

κπαληέξα κε λεξό.





3. Σνπνζεηνύκε ζην θαδαλάθη ηεο ηνπαιέηαο έλα

πιαζηηθό κπνπθάιη κε ιίγεο πέηξεο, ώζηε ν

όγθνο ηνπ κπνπθαιηνύ λα πεξηνξίδεη ηελ

πνζόηεηα ηνπ λεξνύ ζην θαδαλάθη.

4. Διέγρνπκε θαη επηδηνξζώλνπκε όιεο καο ηηο

βξύζεο λα κελ ηξέρνπλ.



5. Όηαλ πνηίδνπκε ην θήπν, δελ παίδνπκε κε ην

ιάζηηρν. Τπάξρνπλ ηξόπνη πνηίζκαηνο κε ηε

ζηαγόλα πνπ εμνηθνλνκνύλ πνιύ λεξό.

6. Όηαλ πιέλνπκε ην κεραλάθη καο ή ην

απηνθίλεηό καο, ρξεζηκνπνηνύκε δπν

θνπβάδεο λεξό, αληί ην πιύζηκν κε ην ιάζηηρν.



7. Αιιάδνπκε  ζπλήζεηεο πνπ ζπαηαινύλ πνιύ 

λεξό.



 ρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ:

1. Οη δήκνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ην βηοιογηθό

θαζαρηζκό ησλ ιπκάησλ, αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ,

ώζηε ηα ιύκαηα λα ππόθεηληαη ζε επεμεξγαζία θαη λα

απνκαθξύλνληαη νη βιαπηηθέο νπζίεο, πξνηνύ

θαηαιήμνπλ ζε ζάιαζζα, πνηάκηα, ιίκλεο,

πδξνθόξνπο νξίδνληεο. Πνιιέο ζύγρξνλεο βηνκεραλίεο

αλαθπθιώλνπλ ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Σν λεξό

ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί

γηα πόηηζκα θαιιηεξγεηώλ ή γηα δαζνππξόζβεζε.

Σν πιενλέθηεκα ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ είλαη ηόζν ε

εμνηθνλόκεζε λεξνύ όζν θαη απαιιαγή ηνπ από ηε

ξύπαλζε πνπ ζπληζηά κεγάιε απεηιή γηα ηελ πγεία ηνπ

αλζξώπνπ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα.



2. ε πεξηνρέο κε έληνλν ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνύ

θαη ηδηαίηεξα ζηα λεζηά, νη θάηνηθνη ζα πξέπεη λα

ζπκεζνύλ παιηέο πξαθηηθέο ζπιινγήο θαη

απνζήθεπζεο λεξνύ, όπσο νη ζηέξλεο πνπ κάδεπαλ

ην λεξό ηεο βξνρήο.



3. Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πθάικπξσλ λεξώλ

ή ε πηνζέηεζε ηεο αθαιάησζεο κε ηε ρξήζε

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο

αηνιηθήο, γεσζεξκηθήο, ειηαθήο.

Ωζηόζν, ην πςειό θόζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

ππαγνξεύεη όηη ε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζα είλαη γηα

ηελ πόζε.



 Οη πέηζεο είλαη έλα κηθξό αιιά ηνπξηζηηθό

λεζί, πνπ ζεκαίλεη όηη έρεη απμεκέλεο αλάγθεο

ζε λεξό. Σν λεζί δηαζέηεη θάπνηεο πεγέο, νη

νπνίεο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ βξνρώλ έρνπλ

ζηεξέςεη. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη ην λεζί δε

δηαζέηεη δηθό ηνπ λεξό. Σα ηειεπηαία 40 ρξόληα,

νη πέηζεο πδξνδνηνύληαη κε πδξνθόξα πνπ

κεηαθέξεη λεξό από πεγή ηεο Αξγνιίδαο.





 Σν λεξό κεηαθέξεηαη κε αληιίεο ζε δπν

δεμακελέο ηνπ λεζηνύ ζηελ πεξηνρή Καζηέιη,

όπνπ θαη απνζεθεύεηαη γηα λα πξνζθεξζεί

ζηελ θαηαλάισζε.



 Τα πξνβιήκαηα ηνπ λεξνύ ζην λεζί εληνπίδνληαη:

1. Σηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ.

2. Σηελ θαηαιιειόηεηα ησλ δεμακελώλ θαη ζηε 

ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ.

3. Σηηο κηθξέο ζε δηάξθεηα  δηαθνπέο ηεο πδξνδόηεζεο.

4. Σηελ απόξξηςε ιπκάησλ θαη λεξώλ πηζίλαο ζε 

δξόκνπο, ζε ξέκαηα θαη ζηε ζάιαζζα.

5. Σηε κεγάιε θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ, ηδηαίηεξα ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη ζηελ ύπαξμε πνιιώλ 

πηζίλσλ.

6. Σηελ απνπζία βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ.



 Ο δήκνο πεηζώλ αγνξάδεη ην λεξό σο πόζηκν από

ηδηώηε. Όηαλ ην λεξό κεηαθεξζεί ζην λεζί θαη

απνζεθεπηεί ζηηο δεμακελέο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία

πνπ ζηέιλεηαη ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα. Σν λεξό

θξίλεηαη θαηάιιειν από κηθξνβηνινγηθήο πιεπξάο.

 Σν λεξό παξέρεηαη κέζσ ελόο δηθηύνπ 180 ρ.ι.κ.

ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν δίθηπν κεξηθέο θνξέο

παξνπζηάδεη δηαξξνέο αιιά επηζθεπάδνληαη άκεζα.

 Γηαθνπέο ζηελ πδξνδόηεζε παξαηεξείηαη κεξηθέο

θνξέο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη νθείιεηαη ζηελ

ππεξθαηαλάισζε θαη ζην γεγνλόο όηη ε πδξνθόξα

ρξεηάδεηαη 6-7 ώξεο λα θηάζεη ζηελ πεγή λα γεκίζεη

θαη άιιεο ηόζεο ώξεο λα επηζηξέςεη.



 Οη Σπέηζεο εηεζίσο θαηαλαιώλνπλ 550.000 – 600.000

θπβηθά. Τν ρεηκώλα νη θάηνηθνη θαηαλαιώλνπλ 600-700

θπβηθά εκεξεζίσο, ελώ ην θαινθαίξη ηελ πεξίνδν αηρκήο

θαηαλαιώλνπλ κέρξη 3000 θπβηθά εκεξεζίσο. Δελ έρεη

γίλεη κέηξεζε ηεο θαη’ άηνκν θαηαλάισζεο, αιιά

κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε όηη ην ρεηκώλα νη κόληκνη

θάηνηθνη θαηαλαιώλνπλ, θαηά κέζν όξν, 150 ιίηξα.

 Η απόξξηςε ησλ ιπκάησλ θαη ησλ λεξώλ ηεο πηζίλαο

ζηνπο δξόκνπο, ζηα ξέκαηα θαη ζηε ζάιαζζα είλαη έλα

απ’ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ λεζηνύ. Φπζηθά κηα

ηέηνηα πξάμε είλαη παξάλνκε. Όινη νη πνιίηεο νθείινπλ

λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα λα δηαηεξνύλ ην πεξηβάιινλ

θαζαξό.



 Δάλ ππήξρε βηνινγηθόο θαζαξηζκόο ζα έιπλε

ην πξόβιεκα ηεο απόξξηςεο πάζεο θύζεσο

ιπκάησλ ζηνπο δξόκνπο θαη ζηε ζάιαζζα.

 Θα πεξηνξηδόηαλ ζην κέγηζην ε ξύπαλζε ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ζα ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα

επαλαρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ηνπ λεξνύ πνπ

εμάγεηαη από ην βηνινγηθό θαζαξηζκό γηα άιιεο

ρξήζεηο, όπσο πόηηζκα θαιιηεξγεηώλ,

δαζνππξόζβεζε.



 Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ πξηλ έξζεη ε πδξνθόξα

ρξεζηκνπνηνύζαλ ην λεξό πνπ έβξηζθαλ ζηηο

πεγέο ηνπ λεζηνύ, ζηηο ζηέξλεο πνπ είραλ ηα

ζπίηηα ηνπο γηα λα καδεύνπλ ην λεξό ηεο

βξνρήο θαη ζηα πεγάδηα. Πξνπνιεκηθά αθόκα,

δπν θαΐθηα κεηέθεξαλ λεξό απ’ ην Κξπνλέξη

Αξθαδίαο ζε κεγάια βαξέιηα. Σν λεξό

αγνξαδόηαλ κηζή δξαρκή ν ηελεθέο.



 Οη πέηζεο δηαζέηνπλ κεξηθέο πεγέο πνπ έρνπλ

ιίγν λεξό. Παιαηόηεξα, απηό ην ιίγν λεξό ησλ

πεγώλ αξθνύζε γηα λα θαιύςεη ηηο ιηγνζηέο

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Μηα ζεκαληηθή πεγή είλαη ε

πεγή Κξσ , ζην Καζηέιη. Σν λεξό ηεο πεγήο

δηνρεηεπόηαλ ζε δεμακελέο πνπ έθηηαμε ν σηήξηνο

Αλάξγπξνο (1904-1907) θνληά ζηελ πεγή. Οη

δεμακελέο ήηαλ ζνισηέο θαη ζπλδένληαλ κε βξύζεο

πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζε γεηηνληέο. Οη γπλαίθεο

πήγαηλαλ κε ζηάκλεο λα πάξνπλ λεξό γηα λα ην

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ θαη

ζηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ζπηηηνύ. Σν λεξό ηεο ζηέξλαο

όζνη είραλ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα καγείξεκα θαη

σο πόζηκν.













 Γύξσ ζην 1967, ην λεξό κεηαθεξόηαλ κ’ έλα

θαΐθη πνπ ηξαβνύζε έλαλ αζθό, δειαδή κηα

κεγάιε, πισηή, ιαζηηρέληα δεμακελή, ζαλ

έλα κεγάιν κπαιόλη, ηελ νπνία γέκηδαλ λεξό

από ηνπο Μύινπο Αξγνιίδαο. Σν λεξό απ’

ηνλ αζθό κεηαθεξόηαλ κε ζσιήλεο ζε κηα

κεγάιε δεμακελή θαη νη θάηνηθνη πήγαηλαλ κε

ηελεθέδεο ή ζηάκλεο θαη έπαηξλαλ λεξό.



 Λόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο

αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο, ην λεξό πνπ δηέζεηε

ην λεζί από ηηο δηθέο ηνπ πεγέο ή ζηέξλεο ή

πεγάδηα δελ επαξθνύζε θαη γη’ απηό ην λεζί

άξρηζε λα αγνξάδεη λεξό από άιιε πεγή πνπ

ην κεηέθεξε πδξνθόξα. Ζ πξώηε πδξνθόξα

ήξζε ζην λεζί ην 1974 ή ην 1975, ελώ άιινη

ζπκνύληαη πεξίπνπ, ην 1980.















Δπραξηζηνύκε ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο πνπ 

βνήζεζαλ ζηε ζύληαμε ησλ θεηκέλσλ ηεο 

εξγαζίαο:

Βιάρνπ Ρνδαιία, 

Γθξίηζα Μαξηαιέλα,

Κνκπόγησξγα Δηξήλε, 

Μπεξδνβίηε Μαξίλα, 

Νάθν Κσλζηαληίλα, 

Παπαιεμνπνύινπ Ακαιία, 

Παπαιεμνπνύινπ Καιιηόπε, 

Σζάλαο Γηάλλεο, 

Φηιηππάθνπ Γήκεηξα.



 Τπεύζπλε θαζεγήηξηα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

πξνγξάκκαηνο : Μπξαηνπνύινπ Βαξβάξα

 πλνδνί εθπαηδεπηηθνί ζηελ επίζθεςε ζην 

Κ.Π.Δ. Κξεζηέλσλ: Μηραιάθε Καηεξίλα, 

Μαπξαεηδή Φαλή



 Βιάρνπ Ρνδαιία, Βξνληακίηεο Μηράιεο, Γθηώλεο

Γεκήηξεο, Γθξίηζα Μαξηαιέλα, Εαθείξεο Γεκήηξεο,

Καξξάο Γηάλλεο, Καηζηθνπνύινπ Μαξγαξίηα, Κιίκεο

Υξήζηνο, Κόιιηα Μαξία, Κόιιηαο Ζιίαο, Κνκπόγησξγα

Δηξήλε, Κνληαξάηνο Υξηζηόθνξνο, Κόρεηιαο Μηράιεο,

Λπηξίβε Μαξία, Μάξθνπ Θνδσξήο, Μελεμήο Γηάλλεο,

Μεζνύιη Νίθνο, Μπέιεζε Μαξία, Μπεξδνβίηε Μαξίλα,

Μπνπδνύθαο Θάλνο, Μπνύθεο Πέηξνο, Νάθν

Κσλζηαληίλα, Παπαιεμνπνύινπ Ακαιία,

Παπαιεμνπνύινπ Καιιηόπε, Παξαζθεπά Καιιηόπε,

Παξεκνπδηάλ Υξήζηνο, Πάηξαιε Μαξηάλλα, Ρνύζζνπ

Άλλα, Σζάλαο Γηάλλεο, Σζνπθάηνο Μαλώιεο, Φηιηππάθνπ

Γήκεηξα.


