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Το παρόν εγχειρίδιο εκπονήθηκε και εκδόθηκε από το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. Α.Ε σε συνεργασία με την κα Κατερίνα Δ. Γιαννακούλα, Περιβαλλοντολόγο
MSc, στο πλαίσιο σύμβασης υπηρεσιών με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως επικεφαλής εταίρος του έργου «BestWaterUse»με ακρωνύμιο BestU.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους
των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»
This guide has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of
the guide are sole responsibility of ANATOLIKI S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the
European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ BestU
Το BestU και οι στόχοι του
Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme
GREECE-BULGARIA 2014-2020» εγκρίθηκε και υλοποιείται το έργο με τίτλο «Best Water
Use / BestU» που αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικός στόχος του έργου αποτελεί η προώθηση των
καινοτόμων τεχνολογιών στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική
χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους. Στο πλαίσιο των στόχων του
έργου και μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης των πακέτων εργασίας, το έργο θα προσπαθήσει να τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις
περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο έργο συμμετέχουν:
Ανατολική Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ελλάδα ως επικεφαλής εταίρος
ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Ελλάδα
EDA BANSKO
Βουλγαρία
ASSOCIATION ECO NEVROKOP
Βουλγαρία
EDA HIGH WEST RODOPI
Βουλγαρία

Ειδικοί Στόχοι BestU
Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, της
εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, το BestU στοχεύει στην:
1. Ανάπτυξη της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων από τα εμπλεκόμενα
μέρη και τους φορείς λήψης αποφάσεων,
2. Ενίσχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση των χρηστών υδατικών πόρων, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις περιβαλλοντικές δράσεις,
3. Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προωθήσουν την ολοκληρωμένη, συστηματική και διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων και ειδικότερα
τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων,
4. Δημιουργία αισθήματος ευθύνης, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σχετικά με
την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιώσιμης διαβίωσης.
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Μέσω της εφαρμογής του, το έργο, σκοπεύει να υποστηρίξει τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
1. Τοπικά σχολεία και παιδικοί σταθμοί,
2. Αγρότες και επιχειρήσεις,
3. Τοπικοί φορείς,
4. Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα βασικά αποτελέσματα που αναμένονται να προκύψουν από την υλοποίηση του έργου
είναι:
w Πολίτες με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα προβούν σε δράσεις για
την προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα
w Παιδιά με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, που αφού μάθουν πώς τα ίδια να
εξοικονομούν νερό, θα ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και τη γειτονιά για τη σημασία του
νερού και τους τρόπους εξοικονόμησης του
w Δημιουργία δικτύου σε θέματα διαχείρισης υδάτων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών
οργανισμών, τοπικών αρχών και πολιτών. Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καθημερινών πρακτικών για τη διαχείριση των υδάτων και η μεταφορά της διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (θεσμική ενίσχυση)
Επίσης, θα προωθηθεί στις τοπικές αρχές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και οι πολιτικές, οι στρατηγικές, η νομοθεσία και οι
δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στις περιοχές τους.
w Προώθηση μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, με επίκεντρο τα
αστικά ύδατα, και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ
w Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, μέσω της καλύτερης διαχείρισης του
νερού, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στόχος του παρόντος εγχειριδίου, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4 του έργου, είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς, ως προς τη θεματική “ΝΕΡΟ”. Πιο συγκεκριμένα, οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ωφεληθούν
με τη χρήση του παρόντος στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών περιβαλλοντικών
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις, επιμέρους οδηγίες, αλλά και συμπληρωματικό υλικό, ώστε να εμπλουτίσει τη
διδακτική διαδικασία.

Το παιδαγωγό υλικό είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να:
w Προωθήσει την ενεργή μάθηση, θεωρώντας το νερό ως κεντρικό θέμα σε ένα δομημένο
παιδαγωγικό πλαίσιο
w Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του συγκεκριμένου αντικειμένου με πολλά ζητήματα
κρίσιμα για τη διαχείριση του νερού
w Διευκολύνει τους παιδαγωγούς να οργανώσουν δραστηριότητες και να εισάγουν νέα θέματα συνδεόμενα με το νερό.
Γενικότερα, αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των παιδιών να «μαθαίνουν πώς να
μαθαίνουν» κατά τη διάρκεια της ζωής τους, μέσα από τη συνεχή απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτός, εξάλλου, είναι και ένας από τους κύριους και μακροπρόθεσμους σκοπούς
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώση και κατανόηση και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητες της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης. Η αφομοίωση είναι η διαδικασία με την οποία καινούργιες
πληροφορίες ενσωματώνονται στις προϋπάρχουσες δομές γνώσεων. Η συμμόρφωση είναι
η διαδικασία με την οποία οι δομές γνώσεων τροποποιούνται για να προσαρμοστούν στις
καινούργιες καταστάσεις.
Παράλληλα, επιδιώκει να συμβάλλει στην παρακίνηση προς την εκδήλωση επιθυμητών συμπεριφορών. Προσδοκούμε, έτσι, οι εκπαιδευόμενοι να ενστερνιστούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και να αναλαμβάνουν υπεύθυνη και ενεργό δράση “υπέρ” ή “προς χάριν”
του περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Αυτό επιχειρείται μέσα από τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εξής τομείς:
w Γνωστικός
w Κοινωνικοσυναισθηματικός
w Ψυχοκινητικός και Αισθητικός
Οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού εστιάζοντας σε προβλήματα διαχείρισης ενώ ταυτόχρονα δίνουν την ευκαιρία για την ανάπτυξη ποικίλλων περιβαλλοντικών θεμάτων. Μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τα παιδιά
συνεργάζονται, αναπτύσσουν και μοιράζονται τις ιδέες τους, προβληματίζονται σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την
διαχείριση του νερού, στο πλαίσιο που αυτό είναι δυνατό λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό
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τους επίπεδο. Σε ένα πλαίσιο παιγνιώδες και ασφαλές καλούνται τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να ενεργοποιηθούν

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
-

Να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και την σημασία του νερού

-

Να κατανοήσουν την σχέση του νερού με την φύση, του νερού με το σώμα καθώς και του
νερού με το κλίμα

-

Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του νερού κάνοντας αναδρομή σε παραδόσεις, τέχνες,
πολιτιστική κληρονομιά και λαογραφία

-

Να γνωρίσουν τις μορφές και τον κύκλο του νερού

-

Να κατανοήσουν τους τρόπους προστασίας και εξοικονόμησης νερού και τη σύνδεση
τους με θέματα ρύπανσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
-

Να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για την εξοικονόμηση νερού, όσο και για τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται

-

Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ιδιαιτερότητα και τη σημασία της δικής τους περιοχής

-

Να αναπτύξουν διάθεση για συμμετοχή και σχεδιασμό δράσεων προστασίας του νερού.

-

Να αισθανθούν την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ποιότητα και ποσότητα του νερού

-

Να προβληματιστούν για την επιλογή προστασίας του νερού

-

Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (λειτουργία ομάδας, επίτευξη κοινών στόχων κ.λπ.)
και να έρθουν σε επαφή με την ομάδα σε ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού και αποδοχής με κοινό στόχο την ορθή διαχείριση του νερού

-

Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο αξιοποιώντας στοιχεία και
πληροφορίες που περιλαμβάνει το υλικό

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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-

Να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε καταιγισμό
ιδεών και να αξιολογούν τις ιδέες αυτές, στο σημείο που αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας
υπόψη το μαθησιακό τους επίπεδο

-

Να προτείνουν δράσεις και λύσεις για την ορθή διαχείριση του νερού, σύμφωνα με τα
ερεθίσματα τους

-

Να αποκτήσουν δεξιότητες ενασχόλησης να συνδεθούν με το περιβάλλον και τις πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από αυτό

-

Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες αξιοποιώντας και εξελίσσοντας ήδη υπάρχουσες
γνώσεις και αναπτύσσοντας νέες γνώσεις με ποικίλα εκφραστικά μέσα

-

Να συμμετάσχουν σε αισθησιοκινητικά παιχνίδια, να εξοικειωθούν με παιχνίδια ρόλων,
να εκφραστούν μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν δρώμενα Θεατρικού Παιχνιδιού, Εικαστικά, Λογοτεχνία κ.ά.
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-

Να έρθουν σε επαφή με αισθητικά ερεθίσματα που αναπλαισιώνουν τις πληροφορίες που
συναντούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η μορφή & η δομή του εκπαιδευτικού υλικού
Το παιδαγωγό υλικό έχει δομηθεί βάσει του επιπέδου αντίληψης και οικοδόμησης της γνώσης που υπάρχει στην ηλικία που απευθύνεται.
Οι ενδεικτικές δραστηριότητες, που έχουν συμπεριληφθεί, απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας
προσχολικής ηλικίας, δημοτικού και γυμνασίου.

Φύλλα Δραστηριότητας
Κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος προορίζεται για τον παιδαγωγό ενώ στο δεύτερο παρατίθενται σελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα
παιδιά.

Φύλλα Δραστηριότητας για τον εκπαιδευτικό
Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την περιγραφή της, όπου ο παιδαγωγός μπορεί να κατατοπιστεί σύντομα για τη ροή της. Μπορεί επίσης να βρει πρόσθετες πληροφορίες (με σχετικές παραπομπές στην Ενότητα Β) που θα βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά
συνοδευτικά και επιγραμματικά κείμενα βοηθούν τον παιδαγωγό να κατατοπιστεί γρήγορα
και να επιλέξει εκείνες τις δραστηριότητες που ταιριάζουν στους στόχους που έχει θέσει ο
ίδιος.

Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής:
w Σκοπός της Δραστηριότητας
w Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε
w Περιγραφή της διαδικασίας
w Ενημερωτικό Υλικό

Φύλλα Δραστηριότητας για τα παιδιά
Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά ακολουθούν το φύλλο δραστηριότητας για τον
εκπαιδευτικό. Στα φύλλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν συμπληρωματικές πληροφορίες
για τη δραστηριότητα, κατασκευές με θέμα το νερό ενώ σε κάποια άλλα το ίδιο το περιβαλλοντικό σκίτσο αποτελεί εφόρμηση για τη δραστηριότητα και τη δημιουργία ερωτημάτων στα
παιδιά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παράγει ασπρόμαυρα αντίγραφα, συνήθως ανά ομάδα
παιδιών και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούνται
έγχρωμα αντίγραφα, ο εκπαιδευτικός παραπέμπεται στο Υποστηρικτικό Υλικό (Ενότητα Β).
Στην Ενότητα Β αυτού του τεύχους, ο εκπαιδευτικός θα βρει ενημερωτικά κείμενα προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις θεματικές του τρέχοντος υλικού. Σε αυτά θα
μπορεί να ανατρέχει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας σε γνωστικό επίπεδο.
Για τις ανάγκες του υλικού διαμορφώθηκαν 4 υποενότητες Ενημερωτικού Υλικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανατρέξει στα φύλλα ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τους
στόχους που θέτει κάθε φορά.
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Θεματικές Υποενότητες Ενότητας Β
1. Το νερό
2. Οι μορφές του νερού
3. Ο κύκλος του νερού
4. Χρήσεις του νερού

Η διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού
Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού έγινε λαμβάνοντας υπ` όψιν τις
αρχές που διέπουν την εκπαίδευση στις ηλικίες αυτές, οι οποίες αναδεικνύουν το παιχνίδι ως
κυρίαρχο διδακτικό μέσο, με το οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται και να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τα υλικά και με το περιβάλλον, εμπλεκόμενα έτσι ενεργά
στη «μαθησιακή» διαδικασία.
Ακόμη, κατά το σχεδιασμό, λήφθηκε υπόψη ότι πρέπει
w να προσφέρεται ένα δυναμικό, κοινωνικό περιβάλλον που να προωθεί την ενεργητικότητα των παιδιών και να υποβοηθά την ανακάλυψη,
w να λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τις ικανότητες των παιδιών,
w να παρέχει πολλές ευκαιρίες για δραστηριότητες σχετικές με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον,
w να χρησιμοποιεί το συμβολικό παιχνίδι το οποίο είναι το μέσο που προωθεί τις απαραίτητες για τη συνεργασία με τους συνομηλίκους δεξιότητες,
w να δίνει έμφαση στις συζητήσεις της παιδαγωγού και των παιδιών αλλά και των παιδιών
μεταξύ τους,
w να τονίζει την αλληλεπιδραστική διδασκαλία,
w να δίνει έμφαση στην από κοινού επίλυση προβλήματος
w να συνδυάζει την αυθόρμητη γνώση με τη συστηματική
Τέλος πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ενήλικες στη διαδικασία μάθησης των παιδιών. Έτσι, συμφώνα με το μοντέλο της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» το
μαθησιακό επίπεδο ενός παιδιού εμπλουτίζεται με τη συνδρομή του περιβάλλοντος. Με
βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, το κάθε παιδί κατέχει συγκεκριμένες γνώσεις, οι οποίες οδηγούνται σε ένα ανώτερο επίπεδο με τη διαμεσολάβηση των ατόμων του περιβάλλοντος του,
των εκπαιδευτικών, των γονιών ή των συνομηλίκων του.
Η ιδέα της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» συνδέεται με την έννοια της φθίνουσας υποστήριξης της μάθησης (Scaffolding) του Bruner. Τα στοιχεία που τη συνθέτουν είναι, αρχικά, η
από κοινού κατανόηση του στόχου τόσο από τον παιδαγωγό όσο κι από παιδί. Έπειτα, η
συνεχής διάγνωση από μέρους του παιδαγωγού για τις δυνατότητες του παιδιού και την προσεκτική επιλογή των μεθόδων και στρατηγικών που θα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει
τη μάθησή του και να το οδηγήσει στην επιτυχία.
Συνεπώς, ο παιδαγωγός έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, στη στάση του παιδιού απέναντι στο σχολικό περιβάλλον, αλλά παράλληλα και στον
καταρτισμό ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
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Οι τρόποι χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού
Υλοποίηση Ετήσιου Προγράμματος
Το υλικό που έχει δημιουργηθεί αποτελεί την αφόρμηση πάνω στην οποία παιδαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές μπορούν να υλοποιήσουν και τις δικές τους ιδέες και σκέψεις ή ακόμα
και να ασχοληθούν και με κάποιο άλλο εκπαιδευτικό πακέτο που θα είναι μέσα στα όρια των
εκπαιδευτικών στόχων που έχουν θέσει.)
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους τέσσερεις θεαματικούς άξονες του προγράμματος: 1)
Το νερό, 2) Οι μορφές του νερού, 3) Ο κύκλος του νερού και 4) Χρήσεις του νερού. Ενώ οι
δραστηριότητες που προτείνονται αγγίζουν αρκετά θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα και αφορούν την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Υλοποίηση Εφαρμογής Μέρους Εκπαιδευτικού Υλικού
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθερη επιλογή από το σύνολο των δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας και το παιδαγωγικό
πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του υλικού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
‘‘ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ’’
1. Το νερό
Νερό είναι το φυσικό στοιχείο
το οποίο προκύπτει από την χημική ένωση
των μορίων υδρογόνου και οξυγόνου.
Στη Χημεία το νερό συμβολίζεται ως H2O.
Το νερό από τα αρχαία ακόμη χρόνια κατείχε εξέχουσα θέση και θεωρούνταν στοιχειώδες
αγαθό για την ανθρωπότητα. Ο βασιλιάς Δαρείος σε κάθε του εκστρατεία ζητούσε από τους
λαούς που κατακτούσε «γην καί υδωρ». Η απαίτηση του αυτή συμβόλιζε την πλήρη υποταγή των υπόδουλων στον κατακτητή και την παραίτηση τους από κάθε δικαίωμα, καταξιώνοντας έτσι τη γη και το ύδωρ ως τα βασικότερα αγαθά. Πραγματικά, όσοι αιώνες και αν
έχουν περάσει από τότε, η γη και το ύδωρ διατηρούν τον ίδια αξία χρήσης. Το ίδιο ισχύει και
για τον αέρα, το οξυγόνο. Κανένα άλλο αγαθό φυσικό ή τεχνητό δεν έχει καταφέρει να τα
αντικαταστήσει. Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης βιοκοινωνιών και ανθρωποκοινωνιών, καθώς χωρίς αυτό δεν εξυπηρετούνται στοιχειώδεις ανάγκες της ανθρώπινης
ύπαρξης, των οικοσυστημάτων και των περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Βρίσκεται σε αέρια μορφή στην ατμόσφαιρα, σε υγρή μορφή στα επιφανειακά ύδατα, λίμνες,
ποτάμια, θάλασσες, υγροτόπους, στα υπόγεια ύδατα, μέσα στους υδροφορείς και σε στερεή
μορφή στους παγετώνες και στις κορυφές των ψηλών βουνών και οροσειρών.
Από τη συνολική ποσότητα των υδάτων στην επιφάνεια της Γης, μόνο το 2,8% (36.000.000
km3) είναι γλυκό και από αυτό το 2,15% αποτελεί τους παγετώνες. Οπότε μόνο το 0,65%
είναι γλυκό νερό σε υγρή κατάσταση, όμως αυτό δεν καθίσταται πάντα προσιτό για χρήση
(Σούλιος Γ., 1986).
Το ζήτημα του νερού, βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες δεκαετίες. Παλαιότερα, υπήρχε
η αντίληψη ότι οι φυσικοί πόροι διατίθενται ελεύθερα, είναι ανεξάντλητοι αφού εντός κάποιου μικρού ή μεγάλου χρονικού διαστήματος είναι ανανεώσιμοι και είναι προσανατολισμένοι
στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Έτσι προέκυπτε για το νερό ένα πολύ ευρύ
φάσμα εφαρμογών, το οποίο έβγαζε εκτός ελέγχου την κατανάλωση του. Ο πληθυσμός της
γης ολοένα και αυξάνεται, οπότε ζήτηση του νερού ακολουθεί την ίδια τάση. Οι ποσότητες
που καταναλώνονταν, δεν υπολογίζονταν με ακρίβεια και για κάθε χρήση. Οπότε, ουσιαστικό σχέδιο διαχείρισης δεν υπήρχε. Κατάληξη αυτής της κατάστασης, είναι η προσφορά του
νερού να μην δύναται σε πολλές περιοχές να καλύψει τη ζήτηση. Η διαθεσιμότητα του νερού
επηρεάστηκε επίσης από την κακή χρήση - κατάχρηση του, τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής, τον υψηλής ποιότητας τουρισμό, την έλλειψη αρμόδιων φορέων προστασίας και
διαχείρισης, τη μη σωστή τιμολόγηση του νερού και την απουσία εναλλακτικών σεναρίων
διαχείρισης για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις.
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Οι συνέπειες δεν είχαν προβλεφθεί. Η φύση βρήκε τον άνθρωπο απροετοίμαστο. Σύμφωνα
με την έρευνα της UNESCO που πραγματοποιήθηκε το 2003 για τα παγκόσμια αποθέματα
νερού, στα επόμενα 20 χρόνια η ποσότητα του νερού που αναλογεί στον καθένα προβλέπεται να μειωθεί κατά 30% . Παράλληλα ένα ποσοστό 40% των ανθρώπων που ζουν στη
γη δεν έχουν επάρκεια νερού ακόμα και για τις βασικές τους ανάγκες. Περισσότεροι από 2,2
εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2000 από ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση
μολυσμένου νερού ή με τη μη επάρκεια του λόγω ξηρασίας . 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 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.

1.1.

Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες

Το νερό αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους, καθώς
εξυπηρετεί βασικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως πόση, παροχή τροφής (αλιεία και άρδευση καλλιεργειών), ψυχαγωγία, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου (βιομηχανική δραστηριότητα, παραγωγή ενέργειας, εντατική καλλιέργεια).
Όμως, παρά την πολλαπλή χρήση του νερού, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ζήτημα επάρκειας. Ανομβρία, λειψυδρία, αδυναμίας ικανοποίησης της όλο και αυξανόμενης ζήτησής του
είναι αυτά που το χαρακτηρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση βασική αιτία έλλειψης νερού είναι
οι κλιματικές συνθήκες (π.χ. χώρες Αφρικής), ενώ στη δεύτερη η αύξηση του πληθυσμού,
η συγκέντρωσή του σε μεγάλα αστικά κέντρα και η οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά κατέστησαν σαφή την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου διαχείρισης του νερού, στο
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε σήμερα να προωθείται η ολοκληρωμένη διαχείριση
των υδατικών πόρων, αντί της μεμονωμένης διαχείρισης της προσφοράς ή της ζήτησης του
νερού (Καμπράγκου Ε., 2006).
Ίσως η βασικότερη ανάγκη του ανθρώπου να είναι η κατανάλωση πόσιμου νερού για την
εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Το πόσιμο νερό οφείλει να είναι προσβάσιμο, φθηνό και σε επαρκείς ποσότητες για την επιβίωση του ανθρώπου. Η έλλειψη του
απειλεί την ειρήνη και την ευημερία του πληθυσμού της γης ( Miller J. And Evans L., 2006)
Επίσης, όσον αφορά τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, άοσμο, δροσερό, να περιέχει μικρή ποσότητα ανόργανων αλάτων, διαλυμένο οξυγόνο,
άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, ελάχιστα ίχνη οργανικών ουσιών, καθώς και ίχνη φυτικών
μικροοργανισμών. Πρέπει να εξετάζεται ως προς τις φυσικές και χημικές του ιδιότητες και ως
προς τους μικροοργανισμούς-μικρόβια που τυχόν περιέχει. Επίσης, πρέπει να εξετάζεται η
θέση υδροληψίας και η διαδρομή που ακολουθεί το νερό έως εκεί (γεωλογικοί σχηματισμοί,
ρήγματα κλπ.) και μετά από εκεί (δίκτυο διανομής).
Προς αυτήν την κατεύθυνση, κινείται η επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Καθότι
το νερό δεν αποτελεί πλέον ελεύθερο αγαθό. Συχνά, σε άνυδρες ή και απομακρυσμένες
περιοχές, με έντονα φαινόμενα λειψυδρίας – ανομβρίας η προσφορά του νερού δεν δύναται
να καλύψει τη ζήτηση. Μέχρι στιγμής, δεν ακολουθείται βιώσιμη διαχείριση στους υδατικούς
πόρους. Σε αρκετές Μεσογειακές χώρες της Μέσης Ανατολής βιώνουν τόσο έντονα την συνεχόμενη αύξηση και του πληθυσμού τους, που αυτό στέκεται εμπόδιο για την τουριστική
και βιομηχανική τους ανάπτυξη, βάση της διαθεσιμότητας προσφοράς ύδατος ανά χρήση
(Redondo J., 2001).
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Ακολουθεί απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με
την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2008/2074(INI)).
Το νερό αποτελεί μέλημα όλων των κοινωνικών παραγόντων. Είναι προϋπόθεση για τη ζωή
του ανθρώπου των ζώων και των φυτών καθώς και απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Το
νερό ωστόσο αποτελεί πόρο εν ελλείψει. Η προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων
οικοσυστημάτων και του πόσιμου ύδατος καθώς και του ύδατος καθαρισμού είναι ένας από
τους ακρογωνιαίους λίθους της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συντονισμένη δράση σε
επίπεδο ΕΕ είναι επομένως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία του πολύτιμου αυτού πόρου.
Ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίστηκαν με αυξημένη συχνότητα κατά την τελευταία τριακονταετία. Κατά τα τελευταία έτη οι αυξημένες βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε ορισμένα
μέρη της Ευρώπης, ενώ σε άλλες περιοχές σημειώθηκε ξηρασία και κύματα καύσωνα. Με
την ένταση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 3,2 εκατ. άτομα περίπου θα μπορούσαν
να αντιμετωπίσουν λειψυδρία στο μέλλον. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
υπολόγισε ότι το ένα τρίτο περίπου των ευρωπαίων ήδη ζει σε περιοχές με έλλειψη νερού
όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Το κόστος της ξηρασίας κατά την τελευταία τριακονταετία ανήλθε σε 100 δισ. € τουλάχιστον και το 2003 μόνο η ξηρασία κόστισε στην
οικονομία της ΕΕ 8,7 δισ. €.
Τρεις είναι οι κύριες προκλήσεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η ΕΕ και συγκεκριμένα η
εκτεταμένη, μη αειφόρος και αναποτελεσματική κατανάλωση του νερού και τα σχετικά απόβλητα ύδατος, η έλλειψη επίγνωσης του προβλήματος και η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης κατά την αντιμετώπιση του θέματος.
Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η μόνη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη.
Παρά την αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους, η εκτεταμένη, μη αειφόρος και αναποτελεσματική κατανάλωση ύδατος που αυξάνεται τουλάχιστον δύο φορές ταχύτερα σε σχέση
με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού συνεχίζεται. Μόνο η Ευρώπη σπαταλά το 20%
λόγω αναποτελεσματικότητας. Ένας τρόπος προσέγγισης του προβλήματος θα μπορούσε να
ήταν η πλήρης εφαρμογή της ΟΠΥ και των τιμολογιακών της διατάξεων. Χρειάζονται επίσης
επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος.
Τα μέτρα με γνώμονα τη ζήτηση θα έπρεπε να προτιμώνται σε σχέση με μια απλή αύξηση
της παροχής ύδατος. Τα μέτρα με γνώμονα την παροχή θα έπρεπε να εξετάζονται αφού εξαντληθούν οι επιλογές της ενίσχυσης της απόδοσης ύδατος, της βελτίωσης της διαχείρισης σε
σχέση με τη ζήτηση και τα εκπαιδευτικά μέτρα. Οι μεταφορές ύδατος σε μεγάλες αποστάσεις
δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας και οι διασυνοριακές μεταφορές πρέπει
να εμπίπτουν αυστηρά στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους.
Η έλλειψη ενημέρωσης και η απουσία μακρόπνοης εκστρατείας ευαισθητοποίησης προκαλούν κατάπληξη δεδομένου του μεγέθους του εμφανιζόμενου προβλήματος. Η ανάπτυξη
μιας υπεύθυνης και με στόχο την εξοικονόμηση και την αποδοτική χρήση παιδείας απαιτεί
μια ενεργή πολιτική ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να εμπλέκονται
όλοι οι παράγοντες του τομέα του ύδατος. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση
αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης. Πολλές είναι οι επιλογές για την
αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Η επισήμανση ως αποτελεσματικός τρόπος παροχής
εύστοχων πληροφοριών στο κοινό σε σχέση με τη χρήση του ύδατος και την αειφόρο διαχείρισή του είναι μια από τις πιθανές επιλογές.
Η πρόκληση του να καταστεί το νερό σημείο αναφοράς σε όλους τους τομείς πολιτικής και

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ | ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” | 19

της δημιουργίας μιας αληθινά ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να κερδηθεί. Όλα τα πολιτικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό)
θα έπρεπε να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Όλες οι πολιτικές της ΕΕ από κοινού με τα
δημοσιονομικά της όργανα θα έπρεπε να συνυπολογίζουν την αυξανόμενη λειψυδρία.
Τέλος, το θέμα της λειψυδρίας και της ξηρασίας δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην ΕΕ και έχει
διεθνείς αντίκτυπους, παρατηρούνται δε ήδη διεθνείς συγκρούσεις για το νερό και υφίσταται
όλο και μεγαλύτερος κίνδυνος να αυξηθεί η συχνότητα τους. Είναι επομένως αναγκαία μια
ευρύτερη προσέγγιση που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη το πρόβλημα της λειψυδρίας και της
ξηρασίας.

Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες που συνδέονται
με τα θέματα διαχείρισης του νερού δίδονται παρακάτω:
Ξηρασία: ανεπάρκεια, έλλειψη νερού
Ο Palmer (1965) διατυπώνει τον ορισμό της ξηρασίας ως εξής: Ένα χρονικό διάστημα, γενικά
της τάξης των μηνών ή ετών σε διάρκεια,, κατά το οποίο η πραγματική παροχή υγρασίας σε
μια δεδομένη περιοχή υστερεί μάλλον σταθερά έναντι της διατιθέμενης παροχής υγρασίας
από τον επικρατούντα κλιματικό τύπο.

Ερημοποίηση1: Με τον όρο ερημοποίηση χαρακτηρίζεται ένας τύπος υποβαθμίσεως της
γης, κατά την οποία μια ήδη σχετικώς ξηρή περιοχή γίνεται όλο και ξηρότερη, συνήθως χάνοντας σώματα νερού, βλάστηση και άγρια ζωή. Η ερημοποίηση προκαλείται από ποικίλους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και η υπερεκμετάλλευση του εδάφους εξαιτίας
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η αυτόματη εμφάνιση ερήμων κατά τους κύκλους «ζωής»
ενός πλανήτη μπορεί να αποκληθεί φυσικό φαινόμενο, ωστόσο όταν εμφανίζονται έρημοι εξαιτίας της αλόγιστης και ανεξέλεγκτης απορροφήσεως θρεπτικών συστατικών του
εδάφους που είναι απαραίτητα για να παραμείνει αυτό καλλιεργήσιμο, τότε το φαινόμενο
οφείλεται στην υπερεκμετάλλευση από τον άνθρωπο. Η ερημοποίηση αποτελεί σημαντικό
παγκόσμιο οικολογικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Το φαινόμενο της ερημοποίησης ή απερήμωσης ευθύνεται για την υποβάθμιση του 1/3 της
γονιμότητας του εδάφους παγκοσμίως, με 24 δισεκατομμύρια τόνους γόνιμου εδάφους να
εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Ο ορισμός που δόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, περιγράφει το
φαινόμενο ως «υποβάθμιση της γης σε ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές που προκύπτει
από διάφορους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες».
Παρατηρείται σε ξηρά και εύθραυστα οικοσυστήματα και επηρεάζει το επιφανειακό έδαφος,
το υπέδαφος, τα υπόγεια νερά, τις μετακινήσεις των πετρωμάτων, τους πληθυσμούς των
ζώων και των φυτών, καθώς και τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις, όπως τα φράγματα.
Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την ερημοποίηση, ως ένα μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα που επηρεάζει πολλές χώρες του κόσμου και έχει
παγκόσμιες διαστάσεις. Το 1977, σε συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την ερημοποίηση,
υιοθετήθηκε το «Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης». Το 1991 το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε ότι το πρόβλημα της υποβάθμισης
του εδάφους λόγω της ερημοποίησης, εντατικοποιήθηκε παρά τις προσπάθειες και την εφαρμογή καλών πρακτικών για αντιμετώπισή της σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το 1992, στη

1. «wikipedia.org»
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Σύνοδο Κορυφής του Ρίο, προτάθηκε η σύσταση μιας Διακυβερνητικής Διαπραγματευτικής
Επιτροπής, ώστε να ετοιμάσει το κείμενο για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στις χώρες
εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και ερημοποίηση και ιδιαίτερα στην Αφρική.

Ρύπανση του νερού: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη. Η ρύπανση μπορεί να επηρεάζει, επίσης, την υλική
και πολιτιστική βάση της ζωής, τους φυσικούς πόρους, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής. Η ρύπανση μπορεί να είναι χημική, με την εισαγωγή
επικίνδυνων, βλαβερών ή και τοξικών ουσιών, ενεργειακή (θερμική, ραδιενεργή κα), βιολογική, αισθητική, ηχητική, γενετική (με την εισαγωγή π.χ. γενετικά μεταλλαγμένων ειδών).
Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003, ρύπανση είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το
νερό ή το έδαφος, ουσιών ή θερμότητας εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που μπορούν να είναι επιζήμιες για την υγεία του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν
σε λειτουργίες αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος.

Μόλυνση του νερού: Μόλυνση είναι μια ειδική κατηγορία ρύπανσης, που οφείλεται σε
μικροοργανισμούς. Όταν καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες ή στη θάλασσα βρώμικα νερά από
κατοικίες, νοσοκομεία, χώρους απόρριψης σκουπιδιών κλπ μπορεί να προκαλέσουν διάφορες μορφές ρύπανσης: για παράδειγμα, ρύπανση εξαιτίας της παρουσίας χημικών, βλαβερών ουσιών, αλλά και μόλυνση εξαιτίας της παρουσίας μικροβίων και γενικότερα παθογόνων οργανισμών στα απόβλητα.
Βιώσιμη διαχείριση του νερού: Με τον όρο Βιώσιμη Διαχείριση του νερού εννοούμε την
επιστημονική και επιχειρησιακή πρακτική της διευθέτησης του ισοζυγίου προσφοράς και
ζήτησης του νερού με στόχο την ισότιμη ικανοποίηση των αναγκών σε νερό και τη διατήρηση των περιβαλλοντικών συστημάτων.
Το 1992, μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον,
στο Ρίο ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας, επεκράτησε διεθνώς ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη». Το
περιεχόμενο του όρου, όπως το όρισε η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (WCED ) είναι: “η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του
παρόντος, χωρίς να μειώνει την δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές
τους ανάγκες”. Ο παραπάνω ορισμός είναι ο πιο δημοφιλής, ανάμεσα σε πάνω από 100
παρόμοιους, που έχουν διατυπωθεί έκτοτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην δεκαετία που ακολούθησε, αλλά και η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών,
το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, επέβαλαν αφενός την τριπλή σημασία της βιωσιμότητας της
ανάπτυξης (οικονομική - κοινωνική-περιβαλλοντική), και αφ’ ετέρου, την αναγκαία θεώρηση
της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενου για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης (Πύλη Βιώσιμης Ανάπτυξης-Υπουργείο Ανάπτυξης-www.axiosbios.gr).
Ο επαναπροσδιορισμός της υδατικής πολιτικής σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνει ταυτόχρονα τόσο το στόχο για διατήρηση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας, με την προστασία και αναβάθμιση των υδατικών συστημάτων, όσο και εκείνο της
οικονομικής ανάπτυξης, με την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό (Mυλόπουλος I., 2000 ).
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1.2.

Σημασία του νερού

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς
παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια το αγαθό αυτό βρίσκεται σε
ανεπάρκεια, παρ’ ότι ένας παρατηρητής που θα ατένιζε τη Γη από το διάστημα θα τη χαρακτήριζε ως «γαλάζιο πλανήτη» λόγω του άφθονου νερού που την καλύπτει. Το συντριπτικά
μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που βρίσκεται στη φύση αποτελεί το θαλασσινό νερό.

Συγκεκριμένα:
S Το 97,39% των υδατικών αποθεμάτων είναι το θαλασσινό νερό
S Το 2,01% το αποτελούν οι πάγοι
S Το 0,58% τα υπόγεια νερά
S Το 0,02% είναι λίμνες και οι ποταμοί
S Το 0,02% υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπό μορφή υδρατμών
S Το γλυκό νερό είναι το 2,6% της συνολικής ποσότητας
Αν μπορούσαμε να κατανείμουμε ομοιόμορφα τα αποθέματα του νερού σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη μας, θα δημιουργούσαμε ένα υδάτινο μανδύα βάθους περίπου 3 χιλιομέτρων. Το νερό όμως δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλες τις περιοχές του πλανήτη
και αν ο παρατηρητής πλησίαζε τη Γη θα έβλεπε σε άλλες περιοχές πλημμύρες και σε άλλες
λειψυδρία.
Η σημασία του νερού όμως δεν αποτελεί μία αριθμητική αποτίμηση του συνόλου των υδατικών πόρων. Σχετίζεται με την ολιστική αντίληψη και τη συνολική γνώση του χρήστη. Η
Ανατολική Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER
AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων
σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση
των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση συνέταξε το Μάρτιο του 2007, σε μορφή
ερωτήσεων-απαντήσεων τα κάτωθι:
S Τι είναι η οδηγία-πλαίσιο για τα νερά;
Η οδηγία-πλαίσιο για τα νερά (οδηγία 2000/60/ΕΚ, για τη θέσπιση ενός πλαισίου για την
ανάληψη κοινοτικής δράσης στον τομέα του νερού) έχει φιλόδοξους στόχους. Πρώτον, θέτει
το ζήτημα του νερού στο σωστό επίπεδο αναγνωρίζοντας οι υδρολογικές λεκάνες είναι οι
βασικές γεωγραφικές ενότητες στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να λύνονται τα προβλήματα
που αφορούν την ρύπανση και την επάρκεια του νερού, τόσο για τις ανθρώπινες ανάγκες
όσο και για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων. Δεύτερον, θέτει ως στόχο για την
επόμενη δεκαετία (ως το 2015) την καλή οικολογική και χημική κατάσταση όλων των νερών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τρίτον, η εφαρμογή της απαιτεί την συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων οικονομικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων καθώς και του ενδιαφερόμενου κοινού, στη διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού σε επίπεδο
υδρολογικής λεκάνης.
S Ποιο είναι το κύριο σκεπτικό της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά;
Η οδηγία-πλαίσιο για τα νερά βλέπει το νερό ως ενότητα. Στόχος της είναι η επέκταση της
προστασίας σε όλα τα νερά, επιφανειακά και υπόγεια, ώστε να αποκτήσουν «καλή κατάσταση» έως το 2015. Η οδηγία-πλαίσιο δεν αναιρεί αλλά ενσωματώνει, διευρύνει και συ-
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νοψίζει, σε ένα και μόνο νομοθετικό κείμενο, όλη την προηγούμενη νομοθεσία για τα νερά.
Η νομοθεσία αυτή αφορούσε την ποιότητα του πόσιμου νερού, του νερού που προορίζεται
για ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες, των νερών κολύμβησης, καθώς και των
υπόγειων νερών. Αφορούσαν επίσης την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τη ρύπανση
των νερών από νιτρικά γεωργικής προελεύσεως. Η οδηγία-πλαίσιο για τα νερά ενσωματώνει
επίσης την οδηγία-πλαίσιο για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης
(οδηγία IPPC).
S Ποιες είναι οι καινοτομίες της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά;
Η βασικότερη καινοτομία της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά είναι η διαχείριση του νερού σε
επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Είναι η πρώτη φορά που σε νομοθετικό κείμενο αναγνωρίζεται ότι τα φυσικά, και όχι τα διοικητικά όρια της κατανομής ενός φυσικού πόρου, όπως
είναι το νερό, πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη διαχείρισή του. Βασική καινοτομία
αποτελεί επίσης η αναγνώριση της σημασίας του νερού, όχι μόνο για την ικανοποίηση των
ανθρώπινων αναγκών, αλλά και των αναγκών των οικοσυστημάτων. Για πρώτη φορά ένα
κοινοτικό νομοθετικό κείμενο προβλέπει τη χρήση οικονομικών μέτρων για την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων. Το τέλος του πολύ φθηνού ή δωρεάν νερού αναγνωρίζεται ως
βασικό εργαλείο για τη μείωση της σπατάλης χρήσης του. Σημαντική καινοτομία είναι επίσης
η θεσμοθέτηση της συμμετοχής του κοινού στην διαχείριση του νερού και την επίτευξη του
βασικού στόχου της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά, που είναι η «καλή κατάσταση» όλων των
νερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
S Τι σημαίνει «ολοκληρωμένη διαχείριση»;
Το νερό εξυπηρετεί πολλές χρήσεις ταυτόχρονα. Πολλές φορές οι χρήσεις αυτές είναι αντικρουόμενες στον βαθμό που η μία να αποκλείει τις άλλες. Όσοι ζουν ψηλότερα σε μια υδρολογική λεκάνη χρησιμοποιούν και ρυπαίνουν το νερό, με αποτέλεσμα να το στερούν από αυτούς που ζουν χαμηλότερα. Το νερό που έχει φορτιστεί με λιπάσματα δεν κάνει για πόσιμο,
αυτό που έχει ρυπανθεί από βαρέα μέταλλα είναι ακατάλληλο για άρδευση. Η ύδρευση των
πόλεων, η άρδευση των καλλιεργειών, η βιομηχανία, ο τουρισμός ερίζουν για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Συχνό
φαινόμενο είναι η μεταφορά νερού από μεγάλες αποστάσεις για την ύδρευση των μεγάλων
πόλεων ή την άρδευση γεωργικών περιοχών. «Ολοκληρωμένη» είναι η διαχείριση του νερού που λαμβάνει υπόψη και εξισορροπεί όλες αυτές της αντικρουόμενες χρήσεις.
S Τι εννοούμε όταν μιλούμε για «διαχείριση σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης»;
Στον κύκλο του, το νερό ακολουθεί διαδρομές που καθορίζονται αποκλειστικά από το ανάγλυφο του εδάφους και τους υδροκρίτες, τις νοητές γραμμές που διαχωρίζουν τη μία κοιλάδα από μια άλλη. Κάθε σταγόνα νερού που πέφτει στην νοητή γραμμή του υδροκρίτη έχει
ίση πιθανότητα να κυλήσει προς τη μία ή την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα από τα εθνικά, τα
περιφερειακά ή τοπικά διοικητικά όρια. Τα φυσικά όρια του νερού είναι συνεπώς τα όρια
των υδρολογικών λεκανών, που συγκεντρώνουν το νερό της βροχής και το διοχετεύουν
στη θάλασσα. Η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα φυσικά όρια της υδρολογικής λεκάνης, είτε με τη δημιουργία νέων διαχειριστικών φορέων, είτε
με τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των υφισταμένων διοικητικών υπηρεσιών σε επίπεδο
υδρολογικής λεκάνης.
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S

Ποιες αλλαγές στη διοίκηση και τη νοοτροπία είναι αναγκαίες;

Κάθε διοικητική μονάδα έχει μάθει να λειτουργεί περιχαρακωμένη στο θεματικό και γεωγραφικό πεδίο της αρμοδιότητάς της. Η νέα πολιτική για τα νερά θέτει υψηλές απαιτήσεις
συνεργασίας στη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και πέραν των στενών ορίων επιμέρους αρμοδιοτήτων. Οι νέες απαιτήσεις είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν είτε με τη δημιουργία νέων
διοικητικών δομών σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης ή με την προσαρμογή των διοικητικών
δομών που ήδη υπάρχουν (είτε με συνδυασμό των δύο - π.χ. δημιουργία συντονιστικών
οργάνων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης), υπό τον όρο ότι θα συνεργάζονται μεταξύ τους
υπερτοπικά και διαθεματικά, θα ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες και θα παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των εμπλεκομένων και του ενδιαφερόμενου κοινού.
S Τι σημαίνει «καλή κατάσταση» νερού;
Η «καλή κατάσταση» του νερού έχει δύο διαστάσεις: την οικολογική και τη χημική. Η «καλή
οικολογική κατάσταση» του νερού εξαρτάται από την καλή κατάσταση του οικοσυστήματος,
αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί ενιαία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω
των μεγάλων κλιματικών, γεωγραφικών και οικολογικών διαφορών. Γενικά «καλή οικολογική κατάσταση» έχουμε όταν τα οικοσυστήματα διαφέρουν λίγο από τα οικοσυστήματα που
θα επικρατούσαν αν οι ανθρωπογενείς επιδράσεις ήσαν ελάχιστες. «Καλή χημική κατάσταση» έχουμε όταν η ποιότητα του νερού πληροί τα ενιαία πρότυπα που έχουν καθοριστεί για
τις χημικές ουσίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
S Τι ισχύει για τα υπόγεια νερά;
Στόχος της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά είναι να παύσει η «υδρο-σχιζοφρένεια» που συνιστά
η χωριστή διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών. Τα υπόγεια νερά, όπως
και τα επιφανειακά, είναι μέρος του ίδιου υδρολογικού κύκλου και η διαχείρισή τους πρέπει
να είναι ενιαία. Τα υπόγεια νερά έχουν ωστόσο μια ιδιαιτερότητα που τα κάνει πολύ ευπαθή
στην ρύπανση. Διαθέτουν ελάχιστη ικανότητα αυτοκαθαρισμού και η ανανέωσή τους είναι
συχνά εξαιρετικά αργή. Κάθε ρύπανση των υπογείων νερών, ακόμη και η πιο μικρή, πρέπει
συνεπώς να αποφεύγεται. Η ποιότητά τους πρέπει, επίσης, να παρακολουθείται συνεχώς,
ώστε κάθε αλλοίωσή τους να αντιμετωπίζεται εγκαίρως. Τα υπόγεια νερά έχουν και μια
άλλη ιδιαιτερότητα: το θέμα της επαρκούς ποσότητας. Η ετήσια ανανέωσή τους είναι μικρή
και μέρος από την ποσότητα που ανανεώνεται χρησιμεύει για την τροφοδότηση χερσαίων
υδατικών οικοσυστημάτων όπως είναι τα ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρότοποι. Η οδηγία- πλαίσιο για τα νερά θέτει ποσοτικά όρια στην άντληση υπογείου νερού, ώστε να εξασφαλίζεται
ο οικολογικός του ρόλος.
S Ας πάρει όσο νερό θέλει ο καθένας! Πού είναι το πρόβλημα;
Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Ο υδρολογικός κύκλος ανανεώνει τα αποθέματα γλυκού νερού στην επιφάνεια της γης και τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα. Όμως η ποσότητα του νερού είναι περιορισμένη και η κατανομή του στον χώρο και τον
χρόνο άνιση. Το ίδιο και η ποιότητά του. Η ρύπανση του νερού περιορίζει ακόμη περισσότερο τις ποσότητες για τις διάφορες χρήσεις του. Δεν έχουμε επομένως πάντα στη διάθεσή μας
όσο νερό θέλουμε, όποτε το θέλουμε και στην ποιότητα που το θέλουμε. Νερό για εμάς και
για τους ζωντανούς οργανισμούς, με τους οποίους συγκατοικούμε στην Γη, δεν πέφτει σαν το
μάννα από τον ουρανό. Χρειάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση και συνειδητή προστασία.
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S Γιατί «οικολογική διαχείριση»;
Το νερό δεν είναι μόνο για τον άνθρωπο. Η φύση χρειάζεται το νερό. Τα ποτάμια, οι πηγές, οι
υγρότοποι είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οι οικολογικές
απαιτήσεις σε νερό αφορούν, όπως και οι ανθρώπινες, επαρκείς ποσότητες καλής οικολογικής ποιότητας νερού για τη διατήρησή τους. Η καλή οικολογική κατάσταση αφορά το σύνολο
των επιφανειακών νερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της οικολογικής διαχείρισης του
νερού είναι όμως και η διατήρηση των ειδικών ενδιαιτημάτων σε μια υδρολογική λεκάνη, η
προστασία των περιοχών από τις οποίες αντλείται πόσιμο νερό, καθώς και των νερών που
προορίζονται για κολύμπι. Για αυτές τις χρήσεις νερού ισχύουν αυστηρότερες προδιαγραφές.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διατήρηση των υγροτόπων, τόσο για λόγους προστασίας της
άγριας πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενούν, όσο και για τον ρόλο που παίζουν στην υδρολογική ισορροπία, την τροφοδότηση των υπόγειων νερών, την συγκράτηση των πλημμυρών
και τον καθαρισμό των νερών και την τροφοδότηση των υπόγειων αποθεμάτων.
S Τι είναι τα «διαχειριστικά σχέδια» για τις λεκάνες απορροής;
«Διαχειριστικό σχέδιο» είναι μια λεπτομερής πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν, εντός καθορισμένων χρονικών ορίων, οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα νερά μιας
υδρολογικής λεκάνης. Κάθε «διαχειριστικό σχέδιο» οφείλει να περιλαμβάνει περιγραφή των
φυσικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών της λεκάνης, εκτίμηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των νερών, αξιολόγηση του ρόλου της υφιστάμενης νομοθεσίας, εκτίμηση του δρόμου που απομένει να διανυθεί, ώσπου να επιτευχθούν
οι στόχοι που έχουν τεθεί, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον σκοπό αυτό.
Το «διαχειριστικό σχέδιο» πρέπει να περιλαμβάνει επίσης οικονομική ανάλυση των χρήσεων
του νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση για την
ορθολογική εκτίμηση της σκοπιμότητας των μέτρων. Η συμμετοχή του κοινού έχει ουσιαστική σημασία για την τελική διαμόρφωση, την κοινωνική αποδοχή και την υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου. Το διαχειριστικό σχέδιο είναι δυνατόν να λάβει νομοθετική μορφή ή να
αποτελέσει τη βάση για προγραμματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Ένα
διαχειριστικό σχέδιο δεν είναι για πάντα. Για να διατηρηθεί η ευελιξία και η επικαιροποίηση
του σχεδιασμού, τα διαχειριστικά σχέδια κάθε υδρολογικής λεκάνης πρέπει να αναθεωρούνται κάθε έξι χρόνια.
S Τι σημαίνει «ανάκτηση κόστους» και ποιοι είναι οι στόχοι της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό;
Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος του οποίου η ζήτηση συνεχώς
αυξάνεται. Η προσφορά νερού είναι, με άλλα λόγια, περιορισμένη και δύσκολο να αυξηθεί
με ρυθμούς τέτοιους ώστε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Οι σημερινές τιμές του νερού
είναι πολύ χαμηλές και ουσιαστικά ενθαρρύνουν τη σπάταλη χρήση του. Ιδιαίτερα χαμηλές
έως και μηδενικές είναι οι τιμές του αρδευτικού νερού. Η «ανάκτηση του κόστους», δηλαδή
η διόρθωση των τιμών του νερού, ώστε να καλύπτουν το κόστος που απαιτείται για παροχή
του (άντληση, ταμιευτήρες, δίκτυα διανομής, αποχετεύσεις, βιολογικός καθαρισμός) αναμένεται ότι θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την εξοικονόμηση νερού και, ως εκ τούτου, θα
συμβάλει εμμέσως στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας-πλαίσιο.
S Τι σημαίνει «συνδυασμένη προσέγγιση»;
Ιστορικά δυο ήταν οι προσεγγίσεις στο πρόβλημα της ρύπανσης του νερού σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η μια ήταν ο περιορισμός των εκπομπών ρύπων με τη χρήση κατάλληλης τε-

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ | ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” | 25

χνολογίας και την τήρηση ορίων εκπομπών. Η άλλη εστιαζόταν σε κριτήρια ποιότητας του
νερού που δέχεται την ρύπανση. Κάθε μια από τις δύο προσεγγίσεις έχει τις αδυναμίες της.
Ο έλεγχος των εκπομπών δεν λαμβάνει υπόψη τις συνδυασμένες επιδράσεις τους. Από την
άλλη πλευρά, ο έλεγχος της ποιότητας δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις επιπτώσεις από
έναν συγκεκριμένο ρύπο στο όλο οικοσύστημα. Η οδηγία-πλαίσιο για τα νερά συνδυάζει
τις δύο προσεγγίσεις. Αφενός ορίζει ότι, ως πρώτο βήμα, πρέπει να εφαρμοσθούν όλα τα
ήδη προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών στα νερά.
Αφετέρου επιδιώκει τη συντονισμένη υλοποίηση όλων των περιβαλλοντικών στόχων που
προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία και θεσπίζει την «καλή κατάσταση» ως τον γενικό ποιοτικό στόχο για όλα τα νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
S Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών;
Υπάρχουν δύο λόγοι για τη συμμετοχή του κοινού στη διαχείριση του νερού. Ο πρώτος
είναι ότι οι αποφάσεις για τα καταλληλότερα μέτρα, για την επίτευξη των ποιοτικών και των
ποσοτικών στόχων σε μια υδρολογική λεκάνη, απαιτούν την εξισορρόπηση των συμφερόντων διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Τα συμφέροντα αυτά και οι αντιθέσεις που υπάρχουν
πρέπει να γίνονται σε όλους γνωστά και να συζητούνται ανοικτά. Ο δεύτερος λόγος είναι η
εφαρμογή των μέτρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφάνεια κατά τον καθορισμό των στόχων
και των μέτρων, τόσο ευκολότερη θα είναι η αποδοχή τους από το κοινό. Η γνώση των προβλημάτων θα βοηθήσει στην επίλυσή τους είτε συναινετικά ή, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, με
καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές ή προσφυγή στα δικαστήρια. Η πλήρης ενημέρωση και η
συμμετοχή των πολιτών, των ομάδων συμφερόντων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων,
στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη,
αναγνωρίζονται και προβλέπονται ρητά από την οδηγία-πλαίσιο για τα νερά.
Το έργο LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η έκδοση του εντύπου ερωτήσεων – απαντήσεων έγινε με
την ευθύνη του Εθνικού κέντρου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
Η Ανατολική Α.Ε. με στόχο τη διερεύνηση της αντίληψης της σημασίας του νερού από τους
εμπλεκόμενους υλοποίησε έρευνα ερωτηματολογίου, καθώς και τριήμερο σεμινάριο, με
το παρακάτω περιεχόμενο, στο πλαίσιο του έργου MED WATERinCORE (1G-MED08-515)
«Διαχείριση νερού και κλιματική αλλαγή σε μεσογειακές λεκάνες απορροής», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Εισαγωγικό Κείμενο ερωτηματολογίου

Αγαπητέ συμπολίτη,
Είναι γνωστό ότι τα θέματα σχετικά με το νερό γίνονται όλο και πιο κρίσιμα για τον τόπο
μας. Για πολλούς υπεύθυνους πολίτες, τα ζητήματα σωστής διαχείρισης του νερού, όπως η
προστασία και η αποκατάσταση όλων των υδάτων (ποτάμια, λίμνες, παράκτια και υπόγεια
ύδατα) είναι άμεση προτεραιότητα.
Στα πλαίσια των μακρών και επίπονων προσπαθειών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», διατυπώνουμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο
με θερμή παράκληση να μας δώσετε την προσωπική σας άποψη πάνω στα κρίσιμα ζητήματα
της διαχείρισης και πολιτικής για το νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ικανοί να διαμορφώσουμε μαζί ένα αποτελεσματικό, λειτουργικό και χρήσιμο Πρόγραμμα Δράσης, που
αφορά στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Ανθεμούντα κατά τη διάρκεια
των επόμενων ετών, με στόχο την επίτευξη και τη διατήρηση της καλής κατάστασης όλων
των υδάτων.
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Ερωτηματολόγιο
Παρακαλώ κατατάξτε τα 3 πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, παγκοσμίως.
1. Απώλεια βιοποικιλότητας
2. Απερήμωση
3. Μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα
4. Αστικοποίηση
5. Υπερθέρμανση του πλανήτη
6. Καταστροφή δασών, υδροβιότοπων και παρόχθιων περιοχών
7. Ξηρασία και ανομβρία
8. Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων
9. Ρύπανση (θαλασσινού και γλυκού) νερού
10. Ρύπανση αέρα
11. Ρύπανση εδάφους
12. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

Προτεραιότητα
1

Ζήτημα

(ψηλή)

2
3

(χαμηλή)

Παρακαλώ κατατάξτε τα 3 πιο σημαντικά ζητήματα διαχείρισης νερού
στη λεκάνη του Ανθεμούντα
1. Ρύπανση νερού από λιπάσματα και εντομοκτόνα
2. Ρύπανση νερού από απόβλητα
3. Έλλειψη πόσιμου νερού
4. Έλλειψη αρδευτικού νερού
5. Ανεπαρκής έλεγχος αντλήσεων
6. Τιμολόγηση νερού
7. Συγκρούσεις για τη χρήση νερού μεταξύ των διαφόρων χρηστών
8. Παρουσία ρυπαντικών δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές
9. Έλλειψη αντιπλημμυρικών σχεδίων
10. Φτωχή ποιότητα υδάτων κολύμβησης
11. Υποβάθμιση υδροβιότοπων (πχ Αλυκές)
12. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

Προτεραιότητα
1

Ζήτημα

Απαντήστε αν είναι
τοπικό ή εθνικό;

(ψηλή)

2
3

(χαμηλή)
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Ποια από τα παρακάτω εμπόδια δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση των
προηγούμενων ζητημάτων;
1. Σύγκρουση/επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων φορέων
2. Έλλειψη συντονισμού αρμόδιων φορέων
3. Απουσία νόμων και αποφάσεων στη διαχείριση νερού
4. Πληθώρα νόμων και αποφάσεων στη διαχείριση νερού
5. Έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων νερού
6. Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι
7. Μη εφαρμογή των νόμων
8. Χαμηλή προτεραιότητα των υδατικών προβλημάτων από τα κέντρα λήψης αποφάσεων
9. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

Προτεραιότητα
1

Εμπόδιο

(ψηλή)

2
3

(χαμηλή)

Ποιες από τις παρακάτω είναι κατά την άποψή σας οι πιθανές λύσεις
για την αντιμετώπιση των προηγούμενων ζητημάτων διαχείρισης νερού;
1. Η αύξηση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας
2. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης
3. Η ενίσχυση της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ
4. Η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών για πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
5. Η διάθεση μεγαλύτερων κονδυλίων στη διαχείριση νερού.
6. Η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ
7. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος
8. Άλλη

Προτεραιότητα
1

Πιθανές λύσεις

(ψηλή)

2
3

(χαμηλή)

Πως εκτιμάτε το επίπεδο της ευαισθητοποίησης του κοινού
για τα παραπάνω ζητήματα;
1- Μεγάλη Ευαισθητοποίηση
2- Μέτρια Ευαισθητοποίηση
3- Μικρή Ευαισθητοποίηση
4- Καμία Ευαισθητοποίηση
Δεν ξέρω /δεν απαντώ
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Πιστεύετε ότι οι τοπικές κοινωνίες κατέχουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων
σε εθνικό επίπεδο στον τομέα των υδάτων;
1 - Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο
2 - Πολύ σημαντικό ρόλο
3 - Ούτε λίγο/Ούτε Πολύ σημαντικό ρόλο
4 - Λίγο σημαντικό ρόλο
5 - Καθόλου σημαντικό ρόλο
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Τι πιστεύετε για την υπάρχουσα τιμολόγηση του νερού στις διάφορες χρήσεις
στην περιοχή σας;
α) ύδρευση β) άρδευση γ) τουρισμός δ) εμπορική χρήση ε) βιομηχανική χρήση

Χρήση νερού
α ύδρευση

β άρδευση

γ τουρισμός

δ εμπορική
χρήση

ε βιομηχανική
χρήση

Είναι δίκαιη
Δεν είναι δίκαιη
Δεν ξέρω /
δεν απαντώ

Συμφωνείτε με την εγκατάσταση μετρητών νερού στις διάφορες χρήσεις
στην περιοχή σας;
Χρήση νερού
α ύδρευση

β άρδευση

γ τουρισμός

δ εμπορική

ε βιομηχανική

χρήση

χρήση

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν ξέρω
/δεν απαντώ

Σε ποιο βαθμό είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω για το νερό
που καταναλώνετε, ώστε να αποκατασταθεί η ποιότητα και η ποσότητα
των υδάτων μας;
1- Εξαιρετικά διατεθειμένος
2- Πολύ διατεθειμένος
3- Ούτε λίγο/Ούτε πολύ διατεθειμένος
4- Λίγο διατεθειμένος
5- Καθόλου διατεθειμένος
Δεν ξέρω /δεν απαντώ
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Πως θα εκτιμούσατε τα υπάρχοντα μέτρα εξοικονόμησης νερού στην περιοχή σας;
1- Εξαιρετικά αποτελεσματικά
2- Πολύ αποτελεσματικά
3- Ούτε Λίγο/Ούτε Πολύ αποτελεσματικά
4- Λίγο αποτελεσματικά
5- Καθόλου αποτελεσματικά
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Πιστεύετε ότι το νερό που διατίθεται, για τη διατήρηση των υδάτινων
οικοσυστημάτων είναι αρκετό;
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Συμφωνείτε με την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων
έναντι οποιουδήποτε τιμήματος (π.χ. αναστολή ανάπτυξης / οικονομικής
δραστηριότητας);
Συμφωνώ απολύτως
Συμφωνώ
Ούτε Συμφωνώ/ Ούτε Διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απολύτως
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για τη συντήρηση /βελτίωση των υδάτινων
οικοσυστημάτων;
Πολύ
Αρκετά
Ούτε Πολύ/Ούτε Λίγο
Λίγο
Καθόλου
Δεν ξέρω /δεν απαντώ
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Συμφωνείτε με την επιβολή περιβαλλοντικού φόρου, έτσι ώστε η ρύπανση,
οι εκπομπές και η υπέρμετρη κατανάλωση νερού να φορολογούνται σε σχέση
με την επίδρασή τους στο περιβάλλον;
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Συμφωνείτε ότι οι περιοχές που πλημυρίζουν συχνά πρέπει να διατηρούνται
ανοικοδόμητες, ή να δομούνται με ειδικούς πολεοδομικούς όρους ώστε
να επιτρέπεται η ασφαλής εξάπλωση των νερών της πλημμύρας;
Συμφωνώ απολύτως
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απολύτως
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Πιστεύετε ότι υπάρχει αποτελεσματική πυροπροστασία των δασών
και των ενδημικών φυτών/ειδών στην περιοχή σας;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Θα ήσασταν πρόθυμοι να συμμετέχετε εθελοντικά ώστε να βοηθήσετε
στην προστασία του νερού και του περιβάλλοντος της περιοχής σας
γενικότερα;
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

Θα ήσασταν πρόθυμοι να καταγγείλετε κάτι παράνομο που θα εντοπίζατε,
σε σχέση με τη διαχείριση νερού από τους χρήστες νερού, στις αρμόδιες αρχές;
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω /δεν απαντώ
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Παρακαλούμε προτείνετε τρία μέτρα για την προστασία των νερών
στην περιοχή σας;
Προτεραιότητα
1

Περιγραφή μέτρου

(ψηλή)

2
3 (χαμηλή)

Είστε διατιθέμενοι να πληρώσετε το κόστος εφαρμογής των προηγούμενων μέτρων;
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω /δεν απαντώ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα

Ηλικιακή Ομάδα
<25
25 - 45
46 - 65
>65

Μορφωτικό επίπεδο
Απόφοιτος Δημοτικού
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου (6τάξιου Γυμνασίου)
Απόφοιτος Πανεπιστημίου
Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού

Επάγγελμα
Αγρότης
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Επιχειρηματίας-Έμπορος
Φοιτητής-Σπουδαστής
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
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Νοικοκυρά
Συνταξιούχος
Άνεργος
Άλλο
Ταχυδρομικός Κώδικας

Θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε σχετικό
με την έρευνά μας;
Ονοματεπώνυμο
Τηλεφωνικός Αριθμός
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ | ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” | 33

Πρόγραμμα τριήμερου σεμιναρίου

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ»
26 έως 28 Μαρτίου 2012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MEDITERRANEAN PALACE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΗΜΕΡΑ – 26 Μαρτίου 2012
Σχέδια διαχείρισης νερού & Συμμετοχικές διαδικασίες - Έργο MED WATERinCORE
17:30 – 18:15

Διαχειριστικά σχέδια σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα.
Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

18:15 – 19:00

Εφαρμογή Τοπικής Αντζέντα 21 στη διαχείριση νερού, έργο MED WATERinCORE.
Αθην ά Μαν τίδη, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακ ής Ανάπτυξης MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

19:00 – 19:15
19:15 – 20:00

Διάλειμμα – Καφές
Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές πιλοτικές λεκάνες απορροής του έργου MED
WATERinCORE.
Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E.

20:00 – 20:45

Διαχείριση νερού στην Υδρολογική λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα.
Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης, Γεωπόνος, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2η ΗΜΕΡΑ – 27 Μαρτίου 2012
Διαχείριση υδρευτικού νερού και άδειες χρήσης νερού
17:30 – 18:15

Έργο MED WATERLOSS - ‘‘Διαχείριση Απωλειών Νερού σε Δίκτυα Ύδρευσης’’
Αναστασίος Ι. Ζουμπούλης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

18:15 – 19:00

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και αποκατάσταση των απωλειών νερού σε
δίκτυα ύδρευσης.
Πέτρος Σαμαράς, Αναπ. Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλον ίκης

19:00 – 19:15
19:15 – 20:00

Διάλειμμα – Καφές
Αδειοδότηση νέων έργων υδροληψίας σε συνδυασμό με τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση
(ΥΑ 1958_13-01-2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΕΡΓΩΝ).
Στέλιος Μηχαηλίδης, Γεωλόγ ος, Αποκεντρωμέν η Διοίκηση Μακεδονία ς Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων

20:00 – 20:45

Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (Νομιμοποίηση έργων υδροληψίας-δικαιολογητικά)
Στέλιος Μηχαηλίδης, Γεωλόγ ος, Αποκεντρωμέν η Διοίκηση Μακεδονία ς Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων

3η ΗΜΕΡΑ – 28 Μαρτίου 2012
Διαχείριση νερού και κλιματική αλλαγή
17:30 – 18:15

Έργο South East CC-WATERS – “Κλιματική Αλλαγή και επιπτώσεις στην Υδροδότηση”
Μάριος Βαφειάδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

18:15 – 19:00

Συνολική Θεώρηση της μελλοντικής διαθεσιμότητας και των αναγκών νερού.
Μάριος Βαφειάδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

19:00 – 19:15
19:15 – 20:00

Διάλειμμα – Καφές
Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση νερού.
Θωμάς Σπάχος, Γεωλόγος, Δ/νση Ύδρευσης, Τμήμα λειτουργίας & Συντήρησης αντλιοστασίων, Εταιρεία
Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ Α.Ε.

20:00 – 20:45

Διαχείριση και εξοικονόμηση νερού στη Γεωργία.
Αθανάσιος Πανώρας, Γεωπ όνος, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

20:45 – 22:00
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1.3.

Νερό και φύση – Νερό και σώμα – Νερό και κλίμα

Νερό στη φύση
Από τη δεκαετία του 1970, η προστασία του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων, αποτελεί βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής πολιτικής της Κοινότητας. Στο χρονικό διάστημα, μέχρι
και το 1995, 1996, θεσπίστηκε ένας μεγάλος αριθμός οδηγιών, προκειμένου να καλυφθούν
όλες οι παράμετροι προστασίας και διατήρησης των υδάτων. Μέχρι το 2000, η διαχείριση
των υδάτων ακολουθούσε διαφορετική τακτική αφού δεν είχε θεσπιστεί η προστασία της
οικολογικής ποιότητας των υδάτων, που αφορά την προστασία των υδατικών πόρων για
τον άνθρωπο και τη φύση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, έκρινε αναγκαία τη χάραξη νέας κοινής πολιτικής
για το νερό. Έτσι με βασικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη θεσπίστηκε η Οδηγία πλαίσιο για
τα νερά 2000/60/ΕΚ. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο προσδιορισμός και η προστασία
των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων
καθώς και η επίτευξη «καλής κατάστασης» (Άρθρο 1, Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Έτσι αφού διευκρινίστηκε ότι τα ύδατα δεν υπακούουν σε γεωγραφικά όρια, αλλά βάζουν τα δικά τους
φυσικά όρια, καθιερώθηκε η παρακολούθηση και η διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο
λεκάνης απορροής ποταμού. Απώτερος στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ήταν η επίτευξη
καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων των λεκανών απορροής μέχρι το
2015. Παλαιότερες οδηγίες είτε συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα είτε λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με την παρούσα. Έτσι, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 το νερό στη φύση
διαχειρίζεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Η λεκάνη απορροής ποταμού, ορίζεται ως «η
εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών
ρεμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο
ποταμού, εκβολές ή δέλτα», (Άρθρο 2, Παρ.13, Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Επιπλέον βασική θέσπιση της οδηγίας αποτελεί η συμμετοχή του κοινού. Για την επίτευξη της βέλτιστης χρήσης
των υδάτων και της ορθής διαχείρισης τους λαμβάνουν μέρος όλοι, πολίτες και πολιτεία
(decision makers – stakeholders-users).
Στο νερό, μπορεί να ζήσει και να αναπτυχθεί μεγάλη ποικιλία οργανισμών. Από τα αβυσσαία
βάθη των ωκεανών μέχρι τα ρηχά νερά των υγροτόπων, και από τα παγωμένα νερά της
Αρκτικής μέχρι τους τροπικούς κοραλλιογενείς υφάλους, μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων
απαντάται, με αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα. Οι μεγάλες υδάτινες μάζες (ωκεανοί, ανοικτές
θάλασσες και μεγάλες λίμνες) χαρακτηρίζονται από οικολογική σταθερότητα. Οι οργανισμοί
που διαβιούν σε αυτές δεν αντιμετωπίζουν απότομες ή απρόσμενες αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ζουν σε μια οικολογική ισορροπία. Από την άλλη πλευρά, στα ασταθή
ή ευμετάβλητα περιβάλλοντα, όπως, π.χ., στις λιμνοθάλασσες, οι οργανισμοί αναγκάζονται
να αναπτύξουν στρατηγικές επιβίωσης, ώστε να είναι πιο ευέλικτοι και να προσαρμόζονται
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Υγρότοποι: τα πλούσια οικοσυστήματα του νερού
Οι υγρότοποι είναι περιοχές με μεγάλη βιολογική, πολιτιστική, υδρευτική, αλιευτική, κτηνοτροφική, αντιπλημμυρική, υδατοβελτιωτική και μικροκλιματική σημασία. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν σημαντική επιστημονική και εκπαιδευτική αξία.
Η λέξη «υγρότοπος» είναι η ελληνική απόδοση του αγγλικού όρου wetland (υγρός τόπος).
Υγρότοποι θεωρούνται οι περιοχές που κατακλύζονται μόνιμα ή προσωρινά με νερό, το
οποίο μπορεί να είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό. Σ’ αυτές τις περιοχές
περιλαμβάνονται και όσες καλύπτονται από θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά τη
ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Συχνά, ως συνώνυμο του όρου “υγρότοπος”, χρησιμο-
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ποιείται η λέξη «υγροβιότοπος», η οποία καλό θα ήταν να αποφεύγεται, καθώς είναι επιστημονικά αδόκιμη και δημιουργεί σύγχυση.
Στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί περίπου 400 υγρότοποι, έντεκα από τους οποίους έχουν
αναγνωρισθεί ως διεθνούς σημασίας. Η συνολική τους έκταση καλύπτει περίπου το 1,5%
του ελλαδικού χώρου. Οι μισοί σχεδόν είναι συγκεντρωμένοι στη Μακεδονία και τη Θράκη,
ενώ μόνο το 3% βρίσκεται στα νησιά. Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και η ανάπτυξη
της τεχνολογίας οδήγησαν σε προοδευτική συρρίκνωση τους ελληνικούς υγροτόπους. Έχει
υπολογισθεί ότι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το 1920 και κατά τη διάρκεια δύο γενεών, τα
δύο τρίτα των υγροτοπικών εκτάσεων αποξηράνθηκαν. Τότε, επικρατούσε η αντίληψη ότι οι
υγρότοποι ήταν ανθυγιεινοί και έπρεπε να αποδοθούν στη γεωργία. Ευτυχώς, σήμερα αναγνωρίζονται η πολλαπλή σημασία τους και η ανάγκη προστασίας τους.

Νερό και άνθρωπος
Το νερό αποτελεί βασικό συστατικό των ζώντων οργανισμών. Ένα μεγάλο ποσοστό της μάζας του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Το ποσοστό αυτό δεν είναι σταθερό
για όλους τους ανθρώπους αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το φύλο,
η ηλικία, ο βαθμός παχυσαρκίας, η ορμονική κατάσταση του σώματος κτλ. Για παράδειγμα
το νερό αντιπροσωπεύει το 60-66% του σωματικού βάρους ενός άνδρα και το 50-55% μιας
γυναίκας. Στα νεογένητα πχ το ποσοστό του νερού φτάνει στο 75% και μειώνεται συνεχώς.
Μολονότι το νερό δεν είναι θρεπτική ουσία, είναι ουσιώδες για τη ζωή αφού μεταφέρει θρεπτικές ουσίες στα όργανα και τους ιστούς που χρειάζονται. Διατηρεί επίσης τον όγκο του αίματος και βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Δύο τρίτα περίπου του νερού
περιέχονται στα κύτταρα του σώματος. Ένα τρίτο περίπου βρίσκεται στα αιμοφόρα αγγεία και
μια μικρή ποσότητα βρίσκεται μεταξύ των κυττάρων και παρέχει ελαστικότητα στους ιστούς.
Κάθε μέρα, ένας ενήλικος άνθρωπος λαμβάνει περίπου δυόμισι λίτρα νερού (2.500 ml)2.
Από αυτά:
S τα 1000-1500 ml προέρχονται από το νερό ή τα άλλα ποτά που πίνει
S τα 800 ml προέρχονται από νερό που περιέχεται στις τροφές
S περίπου 300 ml παράγονται κατά το μεταβολισμό από την ένωση Η2 και Ο2
Τα 2,5 λίτρα νερού απαιτούνται καθημερινά για την αναπλήρωση της απώλειας που προκαλείται από την αναπνοή, την εφίδρωση και την αποβολή υγρών και στερεών.
Η εφίδρωση προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος λόγω υψηλών
εξωτερικών θερμοκρασιών ή έντονης σωματικής άσκησης. Τα κύτταρα του εγκεφάλου που
ελέγχουν την εφίδρωση ενεργοποιούνται και οι υδρωτοποιοί αδένες εκκρίνουν νερό στο
δέρμα όπου και εξατμίζεται μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος . Η διαδικασία αυτή
αυξάνει τη συγκέντρωση αλατιού στο αίμα, προκαλώντας την αίσθηση της δίψας. Αν δεν
αναπληρωθεί το νερό οι κανονικές σωματικές λειτουργίες καταρρέουν.
Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το ερώτημα: ‘Πόσο νερό και πότε πρέπει να καταναλώνουμε;’ Οι περισσότεροι ειδικοί συστήνουν τη λήψη 200-400ml νερού κάθε 20 λεπτά ή
500ml κάθε 30 λεπτά. Φυσικά η κατανάλωση του νερού θα πρέπει να είναι άφθονη καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πολυτιμότητα του νερού και τη σπουδαιότητά του για
την ανθρώπινη ύπαρξη, ίσως τότε ν’ αρχίσουμε να του φερόμαστε με το σεβασμό που του
αξίζει.
Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο της ύπαρξης του ανθρώπου και σημαντικό εργαλείο για
2. www.europeanhydrationinstitute.org
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την ανάπτυξη ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Είναι στενά συνυφασμένο με την πολιτιστική
και αναπτυξιακή εξέλιξη μέσα στους αιώνες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μέση ημερήσια
κατανάλωση ανά άτομο εκτιμάται πως ανέρχεται στα 200 λίτρα. Αξίζει να αναφερθεί πως στο
μέσο τουρίστα αντιστοιχεί σχεδόν η διπλάσια ποσότητα ημερησίως.

Νερό και κλίμα
Η ανθρωπότητα διεξάγει ένα μεγάλο πείραμα με το κλίμα, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη
συνειδητοποιήσει. Οι παραλιακές ζώνες και τα μικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτήν
την αλλαγή του κλίματος. Ήδη υπάρχουν περιοχές παγκοσμίως που πλήττονται. Σύμφωνα
με τη 2η Έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος,
το Συμβούλιο Υπουργών δήλωσε ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη δεν θα πρέπει να
υπερβεί τους 2oC. Ο στόχος αυτός αποτελεί δέσμευση για τις πολιτικές δράσεις.
Ο μεσογειακός τύπος κλίματος χαρακτηρίζεται ως μεταβατικός, αφού γεωγραφικά τοποθετείται ανάμεσα στην εύκρατη και στην τροπική ζώνη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και
υποτροπικός. Χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινή ξηρασία, χειμωνιάτικες κυρίως βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο, ήπια μέχρι ζεστά - καυτά
καλοκαίρια, ήπιους μέχρι ψυχρούς χειμώνες και έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ιδίως το καλοκαίρι. Τα περισσότερα μέρη της Μεσογείου, δέχονται ηλιακή ακτινοβολία 200 με 300 ημέρες
ετησίως ή πιο νότια και παραπάνω 300 ημέρες ετησίως.
Στο τυπικό μεσογειακό κλίμα το 65% των ετήσιων βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο – Ιανουάριο. Τόσο στη δυτική, όσο και στην ανατολική Μεσόγειο
(Αιγαίο), οι βροχοπτώσεις και οι παροχές των ποταμών δεν καλύπτουν τις απώλειες ύδατος
από εξάτμιση. Η εξάτμιση των υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου είναι πολύ έντονη και
αποτελεί την κύρια αιτία επιφανειακής κυκλοφορίας των υδάτων (Μπαλαφούτης Χ., 2003).
Το κλίμα κάθε τόπου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ηλιοφάνεια, η
γειτνίαση με θάλασσες ή λίμνες, το υψόμετρο, το γεωγραφικό πλάτος, η φυτοκάλυψη κ.λπ.
Το κλίμα μιας περιοχής, και γενικότερα της Γης, δεν μένει σταθερό. Από τις παρατηρήσεις
των επιστημόνων έχει προκύψει ότι υπήρξαν στο παρελθόν περίοδοι στην ιστορία του πλανήτη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πολλά χιόνια και παγετώνες, οι λεγόμενες Εποχές των
Παγετώνων. Υπήρχαν επίσης διαστήματα κατά τα οποία το κλίμα ήταν πιο ζεστό από ό,τι
σήμερα.
Στις μέρες μας ο άνθρωπος επεμβαίνει στις φυσικές διαδικασίες που ελέγχουν το κλίμα, με
την έκλυση των λεγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, που, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα
οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως και θα επιφέρουν μια επικίνδυνη κλιματική αλλαγή.
Για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να κατανοήσουμε και το πόσο σημαντικός παράγοντας για το κλίμα είναι η θερμοκρασία. Ο Ήλιος, λόγω της
υψηλής του θερμοκρασίας (6.000°C στην επιφάνειά του), θερμαίνει τη Γη με την ακτινοβολία
του. Το 19% αυτής της ακτινοβολίας απορροφάται από την ατμόσφαιρα και το 47% από το
έδαφος. Το υπόλοιπο 34% ανακλάται πίσω στο διάστημα. Ως αποτέλεσμα της απορρόφησης
της ακτινοβολίας, έχουμε τη θέρμανση του αέρα, των νερών και της στεριάς. Λόγω της περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της, ο Ήλιος θερμαίνει τις περιοχές που έχουν μέρα,
ενώ στις περιοχές που έχουν νύχτα η θερμοκρασία πέφτει.
Έτσι η διατάραξη του υδρολογικού κύκλου είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη μας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας
συνοδεύεται και από μεταβολές στη βροχόπτωση, στη ροή των ποταμών και στα αποθέματα
διαθέσιμου νερού.
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Οι παρατηρούμενες αλλαγές όμως παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του κλιματικού συστήματος και την επίδραση
των κλιματικών αλλαγών στον υδρολογικό κύκλο.
Στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη περιλαμβάνονται: κατάκλυση
παράκτιων περιοχών λόγω αύξησης της στάθμης της θάλασσας, αλλαγή στη συχνότητα και
στην εποχικότητα των βροχοπτώσεων, πιθανή εξάπλωση των υποτροπικών ερήμων, αλλαγές στη συχνότητα και στην ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, εξαλείψεις ειδών
φυτών και ζώων, αλλαγές στις αποδόσεις των καλλιεργειών κ.ά. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη στην Αρκτική και θα συνεχιστεί η υποχώρηση των παγετώνων, του
μονίμως παγωμένου υπεδάφους και του θαλάσσιου πάγου.

1.4. Αναδρομή σε παραδόσεις, τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά
και λαογραφία
Τη σημασία του ζωογόνου ρόλου των νερών τη βρίσκουμε στους μύθους πολλών λαών.
Κάνοντας ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο και φτάνοντας ως την προϊστορική εποχή, διαπιστώνουμε ότι οι προγονικοί λαοί της ανθρωπότητας είχαν πλήρη επίγνωση της ζωογόνου σημασίας,
αλλά και της φοβερής δύναμης των νερών. Για το λόγο αυτό τιμούσαν τα νερά ως θεότητες,
τις οποίες παράλληλα, ζητούσαν να εξευμενίσουν. Στους μύθους όλων των λαών, το νερό
αποτέλεσε στοιχείο έμπνευσης και δοξασίας. Μένοντας στον πιο κοντινό μας χώρο, την ελληνική μυθολογία, θα ήταν λάθος να παραγνωρίσουμε ότι η ίδια η μυθολογία, σε κάποιες
χαμένες στο χρόνο εποχές, «ποτίστηκε στα ιερά νάματα των Ινδιών και της Περσίας», όπως
λάθος θα ήταν να παραλείψουμε και την «μετανάστευση» της μυθοπλαστικής ελληνικής
παράδοσης, «στις ιπποτικές παραδόσεις του Μεσαίωνα, που φτάνουν ως τη δημιουργία των
θεών του Βορρά». Με άλλα λόγια, εύκολα ανακαλύπτει κανείς ότι οι θεοί των Ινδιών, της
Περσίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της βόρειας Ευρώπης, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και ύφος συγγένειας, που δεν μπορεί να είναι τυχαία, αλλά παραπέμπουν σε κοινή
αφετηρία. Οι αρχαίοι Έλληνες, που τιμούσαν τα νερά σαν θεότητες, φαντάζονταν τον Ωκεανό
σαν έναν τεράστιο ποταμό, που ρέει γύρω από τη Γη, δεν είχε πηγές, ούτε εκβολές και ήταν
πατέρας όλων των ποτάμιων θεών.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις και τα παραδείγματα, που θέλουν το νερό ως ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της φύσης, της δημιουργίας και της ζωής. Αρκετές φορές έχει χαρακτηρισθεί
ως το επίκεντρο της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της μυθολογίας και της θρησκείας, καθώς
και βασικό υλικό στη διαμόρφωση των λαϊκών παραδόσεων. Έχει λατρευτεί ως θεότητα και
έχει θεωρηθεί μέσο εξαγνισμού. Ο Αριστοτέλης και ο Εμπεδοκλής, πίστευαν ότι το σύμπαν
αποτελείται από “ύδωρ-πυρ-γη-αήρ”, συστατικά από τα οποία προήλθε ο κόσμος. Το νερό
μάλιστα το χαρακτήριζαν ως “αίμα” της γήινης ζωής και το θεωρούσαν μαζί με το φως, βασικά ενεργειακά συστατικά ολόκληρης της ζωής. Την πρωταρχική όμως σημασία του νερού
την περιγράφει ο Πίνδαρος ως “Αριστον μεν Υδωρ”. Τον 6ο αιώνα π.χ. στην Ιωνία της Μ.
Ασίας, ο Θαλής ο Μιλήσιος και οι συνεργάτες του κάνουν υπέρβαση της μυθολογίας προς
μία φιλοσοφική εξήγηση της προέλευσης του κόσμου και θεωρούν το νερό ως αρχή των
όντων. Πολύ αργότερα ο Newton το 17ο αιώνα, αναγνωρίζει και αυτός ότι το νερό είναι η
πρωταρχική ουσία από την οποία προέρχονται όλα τα υλικά αγαθά του ανθρώπου. Σήμερα
γνωρίζουμε ότι τα βασικά στοιχεία της ζωής είναι περισσότερα από εκατό και ότι το νερό
είναι ένα από αυτά. Η λέξη νερό εμφανίζεται στα Βυζαντινά χρόνια, όταν το φρέσκο νερό
λεγόταν “νεαρόν ύδωρ” απ’ όπου το “νεαρόν” με παραφθορά κατέληξε σε “νερό”. Σήμερα
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η λέξη “ύδωρ” αναφέρεται στην καθαρώς χημική ένωση δύο ατόμων υδρογόνου με ένα
άτομο οξυγόνου. Το φυσικό νερό σε αντιδιαστολή με το χημικώς καθαρό νερό, μπορεί να
περιέχει σε διάλυση διάφορες ουσίες και μικροοργανισμούς. Εξάλλου, το νερό όχι μόνο
δεν είναι απλό, αλλά ως προς τη φυσική και χημική του συμπεριφορά είναι ασυνήθιστο,
η κατασκευή του πολύπλοκη, ενώ πολλά από τα χαρακτηριστικά του παραμένουν ακόμα
θέματα μελέτης.
Στην αρχαία Ελλάδα το νερό χρησιμοποιούταν σε οποιοδήποτε τελετουργικό στο οποίο γινόταν επίκληση στους θεούς και θεωρούσαν τους ποταμούς θεούς ή παιδιά θεών, ενώ οι Νύμφες κυκλοφορούσαν σε πηγές και κρήνες που θεωρούνταν τόποι εξαιρετικών γεγονότων.
Αρκετοί από τους ποτάμιους θεούς εμπλέκονται σε ιστορίες και χαρακτηριστικό αυτών των
υδάτινων θεοτήτων είναι οι μεταμορφώσεις. Ο Νηρέας, λ.χ., μεταμορφώθηκε και σε φωτιά
για να ξεφύγει από τον Ηρακλή, οι δύο Νηρηίδες που τον συνόδευαν σε λιοντάρι και πάνθηρα, ο Πρωτέας έπαιρνε όποια μορφή ήθελε, η νηρηίδα Θέτιδα, προκειμένου να γλιτώσει από
το ερωτικό σμίξιμο με τον Πηλέα, μεταμορφώθηκε σε αέρα, φωτιά, νερό, δέντρο, πτηνό,
τίγρη, λιοντάρι, φίδι, σουπιά.
Οι πιο γνωστοί, με μυθολογική ιστορία, ποταμοί της Μακεδονίας είναι ο Αλιάκμονας, ο
Ανθεμούς, ο Αξιός, ο Βαφύρας (περιοχή Δίου), ο Βέρης ή Βίρης, οΓαλλικός, ο Ελικών, ο
Λουδίας, ο Νέστος, ο Όλγανος, ο Στρυμόνας και ο Συς (περιοχή Δίου)
Σημασία του νερού στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη
Η Ελλάδα θεωρείται χώρα με επαρκείς υδατικούς πόρους, επιφανειακούς και υπόγειους.
Είναι γεγονός πως η χώρα περιλαμβάνει αναλογικά με το μέγεθος της σημαντικό αριθμό
ποταμών και λιμνών και επίσης οι γεωλογικές τις συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη υπόγειων
υδροφοριών. Παρόλα αυτά, οι διαθέσιμες αυτές ποσότητες δεν είναι δυνατόν πάντα να αξιοποιηθούν.
Από τα προϊστορικά χρόνια, το νερό συνδέθηκε στενά με την ανθρώπινη παρουσία και την
εξέλιξη των πολιτισμών. Οι υγρότοποι προσέλκυσαν ανθρώπινους πληθυσμούς, καθώς παρείχαν πόσιμο νερό, τροφή –γόνιμα εδάφη, βοσκοτόπια– και τη δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης και μεταφορών.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες μεγάλες πόλεις έχουν χτισθεί στις όχθες ή στις εκβολές
λιμνών και ποταμών, ή γενικότερα κοντά σε πηγές νερού. Πολλοί μεγάλοι πολιτισμοί, αναπτύχθηκαν κοντά σε υγροτόπους, όπως η Μεσοποταμία ή το δέλτα του Νείλου.
Το νερό, ως σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια χρόνια αντικείμενο λατρείας. Θεωρείται
αστείρευτη πηγή ζωής και δύναμης. Είναι το “ζων ύδωρ”. Σχεδόν στις περισσότερες θρησκείες, το νερό συμβολίζει τον καθαρισμό, τον εξαγνισμό, τη θεραπεία (πλύσιμο χεριών,
βάπτισμα, πλύσιμο στο νερό και ελευθέρωση της τέφρας των νεκρών σε ποτάμια, κ.ά.).
Από την αρχαία ελληνική μυθολογία με τις νύμφες, τις αμαδρυάδες, τους θεοποιημένους
ποταμούς και πηγές, μέχρι τα δημοτικά μας τραγούδια, τις παροιμίες και τους θρύλους, το
νερό έχει σημαίνοντα ρόλο.
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2. Οι μορφές του νερού
2.1. Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού
Το νερό το συναντάμε σε 3 φυσικές καταστάσεις: στερεό(s), υγρό(l), αέριο(g).
Στα στερεά, τα σωματίδια βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και είναι σ χ ε δ ό ν ακίνητα
– γι αυτό τα στερεά έχουν και σταθερό σχήμα (με εξαίρεση αυτά που έχουν μορφή κόκκων)
και σταθερό όγκο .
Στα υγρά, τα σωματίδια βρίσκονται κοντά το ένα στα άλλα και γλιστρούν σε σχέση με τα
γειτονικά τους – γι αυτό τα υγρά έχουν μεταβλητό σχήμα και σταθερό όγκο .
Στα αέρια, τα δομικά σωματίδια βρίσκονται μακριά το ένα από τα άλλα και τρέχουν ελεύθερα με μεγάλες ταχύτητες προς τυχαίες κατευθύνσεις – γι αυτό τα αέρια έχουν μεταβλητό
σχήμα και μεταβλητό όγκο.
Η μετατροπή του στερεού σε υγρό λέγεται τήξη και γίνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (το
νερό τήκεται στους 0οC και μέχρι να ολοκληρωθεί η τήξη η θερμοκρασία δεν αλλάζει), ενώ
η αντίστροφη μετατροπή λέγεται πήξη και γίνεται στην ίδια θερμοκρασία.
Η μετατροπή του υγρού σε αέριο λέγεται εξαέρωση. Η εξαέρωση μπορεί να είναι βίαιηβρασμός ή ήπια-εξάτμιση. Ο βρασμός γίνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (το νερό στην
επιφάνεια της θάλασσας βράζει στους 100οC, και η θερμοκρασία δεν αλλάζει μέχρι να ολοκληρωθεί ο βρασμός), ενώ η εξάτμιση γίνεται σε διάφορες θερμοκρασίες. Ο βρασμός γίνεται
από όλη τη μάζα του υγρού (βλέπουμε φυσαλίδες σε όλο το υγρό), ενώ η εξάτμιση γίνεται
μόνο από την επιφάνεια του υγρού.
Η αντίστροφη μετατροπή λέγεται συμπύκνωση.
Η μετατροπή του στερεού σε αέριο λέγεται εξάχνωση και η αντίστροφη μετατροπή λέγεται
απόθεση.

2.2. Μορφές του νερού
Στη στερεή του κατάσταση το νερό ονομάζεται πάγος, είναι δηλαδή η κατάσταση στην οποία
μετατρέπεται το νερό όταν βρεθεί σε θερμοκρασία 0οC. Ένα χαρακτηριστικό του πάγου είναι
ότι έχει μικρότερη πυκνότητα σε σχέση με τη ρευστή του μορφή. Έτσι, ο πάγος επιπλέει στο
νερό, ένα φαινόμενο που είναι πολύ σημαντικό για την περιβαλλοντική ισορροπία στη Γη. Ο
καθαρός πάγος τήκεται στους 0° Κελσίου και η θερμοκρασία αυτή λαμβάνεται ως βάση της
κλίμακας των θερμομέτρων. Όταν το νερό βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, μιλάμε για υδρατμούς. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σταγονίδια νερού προκαλώντας βροχή και ομίχλη.
Ο ατμοσφαιρικός αέρας ενδέχεται ακόμη να μη περιέχει υδρατμούς όταν είναι πολύ ψυχρός.
Το ίδιο συμβαίνει και στις πολύ ξηρές περιοχές. Αλλά και το νερό σε αέρια κατάσταση που
προκύπτει από παροχή θερμότητας και βρασμό που χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανική
χρήση ονομάζεται γενικά ατμός. Η πιο συνηθισμένη φυσική κατάσταση στην οποία συναντάμε βέβαια το νερό είναι η υγρή. Σε αυτή την κατάσταση το συναντάμε τόσο στην επιφάνεια
της Γης όσο και κάτω από αυτή.

2.3.

Διαδρομές του νερού

Επιφανειακά (λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, υγρότοποι) και υπόγεια ύδατα
Τα επιφανειακά νερά περιλαμβάνουν το σύνολο των στάσιμων και των ρεόντων επιφανει-
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ακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, ρυάκια, χείμαρροι, κ.ά.) και τις θάλασσες. Τα επιφανειακά
νερά διακινούνται σε μεγάλη έκταση. Επηρεάζονται σημαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κινδυνεύουν από αποστραγγίσεις ή εξάντληση. Είναι εκτεθειμένα στη ρύπανση, όμως
η εξυγίανσή τους είναι σχετικά εύκολη.
Με τον όρο υπόγεια νερά εννοείται το νερό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος. Γενικά, τα νερά
αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τα φυτά και βρίσκονται πολύ βαθιά για να εξατμισθούν.
Η σύσταση των υπογείων νερών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κίνηση και
ο χρόνος παραμονής τους στον υδροφόρο ορίζοντα, η χημική σύσταση των πετρωμάτων
και των κατακρημνισμάτων, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, η διείσδυση της θάλασσας στους
παράκτιους υδροφόρους, κ.ά.
Τα υπόγεια νερά έχουν κατά κανόνα σταθερή διαθεσιμότητα σε σχέση με το χρόνο και δε
ρυπαίνονται εύκολα, αλλά σε περίπτωση ρύπανσης η εξυγίανσή τους είναι δύσκολη έως
μη αναστρέψιμη. Μια τέτοια περίπτωση είναι η υφαλμύρωση, δηλαδή η διείσδυση της θάλασσας σε υδροφόρους παράκτιων περιοχών. Η υφαλμύρωση μπορεί να προκληθεί από
φυσικά αίτια, όπως παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας. Μπορεί, όμως, να οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες, όπως είναι η υπεράντληση νερού από γεωτρήσεις και πηγάδια στις παράκτιες πεδιάδες.
Αέρας, έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Διάφοροι ρύποι μπορεί να φτάνουν στο έδαφος μέσω του αέρα, των νερών άρδευσης, της βροχής ή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αλλά και αντίστροφα από το έδαφος τέτοια υλικά
μπορεί να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα.
Κατά την έννοια του νόμου 3199/2003 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του, νοούνται ως:
α) «Επιφανειακά ύδατα» είναι τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων, τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα. Στα επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα
για τη χημική τους κατάσταση.
β) «Υπόγεια ύδατα»: είναι το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος.
γ) «Εσωτερικά ύδατα»: είναι το σύνολο των στάσιμων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων
και όλα τα υπόγεια ύδατα, τα οποία βρίσκονται προς την πλευρά της ξηράς σε σχέση με
τη γραμμή βάσης, από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων.
δ) «Ποταμός»: είναι σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το μεγαλύτερο μέρος
του, στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής
του, να ρέει και υπογείως.
ε) «Λίμνη»: είναι σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. στ) «Μεταβατικά
ύδατα»: είναι συστήματα επιφανειακών υδάτων κοντά σε στόμια εκβολής ποταμών, τα
οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα, αλλά τα οποία
επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκών υδάτων.
ζ) «Παράκτια ύδατα»: είναι τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς
μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς
τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το
εύρος των χωρικών υδάτων, και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων.
η) «Τεχνητό υδατικό σύστημα»: είναι το σύστημα επιφανειακών υδάτων που δημιουργείται
από ανθρώπινη δραστηριότητα.
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θ) «Ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα»: είναι το σύστημα επιφανειακών υδάτων
του οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, εξαιτίας αλλοιώσεων στη φύση
του από ανθρώπινες δραστηριότητες. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 15, καθορίζεται το αρμόδιο όργανο χαρακτηρισμού των συστημάτων
αυτών, η μεθοδολογία χαρακτηρισμού τους και κάθε σχετικό θέμα.
ι) «Σύστημα επιφανειακών υδάτων»: είναι διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων, όπως π.χ. λίμνη, ταμιευτήρας, ρεύμα, ποταμός ή διώρυγα, τμήμα ρεύματος,
ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων.
ια) «Υδροφόρος ορίζοντας»: είναι υπόγειο στρώμα ή στρώματα βράχων ή άλλες γεωλογικές
στοιβάδες επαρκώς πορώδεις και διαπερατές, ώστε να επιτρέπουν, είτε σημαντική ροή
υπόγειων υδάτων, είτε την άντληση σημαντικών ποσοτήτων υπόγειων υδάτων.
ιβ) «Σύστημα υπόγειων υδάτων»: είναι ο συγκεκριμένος όγκος υπόγειων υδάτων εντός ενός
ή περισσότερων υδροφόρων οριζόντων.
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3. Ο κύκλος του νερού
3.1. Ο υδρολογικός κύκλος
Ο υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού περιλαμβάνει
μια σειρά διαδικασιών με τις οποίες το νερό κυκλοφορεί
μεταξύ υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας, ξηράς και θάλασσας.
Σε αυτή την αλυσίδα το νερό εμφανίζεται
με όλες τις μορφές: υγρό (ποτάμι, λίμνη, θάλασσα,
βροχή, υπόγεια ύδατα), αέριο (υδρατμοί, υγρασία),
στερεό (χιόνι, χαλάζι). Η κινητήρια δύναμη
που κατευθύνει τον κύκλο του νερού είναι ο ήλιος
(http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/1-1.html) .

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.
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Το νερό που πέφτει στη στεριά περνάει στο υπέδαφος, απορΤα
ροφάται από τις ρίζες των φυτών ή συνεχίζει το ταξίδι του προς
ποτάμια και τα υπόγεια
τη θάλασσα, περνώντας μέσα από ρυάκια, ποτάμια, και λίμνες.
νερά είναι οι μεγαλύτερες πηγές
Αυτή η διαρκής ανακύκλωση του νερού ονομάζεται υδρολονερού που χρησιμοποιεί ο
γικός κύκλος ή κύκλος του νερού. Υπάρχει, δηλαδή μια σταάνθρωπος. Περίπου το 25% του
θερή ποσότητα νερού που συνεχώς ανανεώνεται και “κινείται”
συνολικού όγκου του νερού
σε έναν κλειστό κύκλο μεταξύ της θάλασσας, των σύννεφων
των ποταμών αντλείται ετησίως
και της γης. Οι άνθρωποι όπως και όλοι οι υπόλοιποι ζωντανοί
από τον άνθρωπο και σχεδόν
οργανισμοί, χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά το ίδιο νερό. Αν το
30% από αυτό το νερό επιστρέσκεφτούμε, πίνουμε το ίδιο νερό που έπιναν κάποτε οι δεινόσαυφει στην ατμόσφαιρα μέσω της
ροι (https://www.watersave.gr).
εξάτμισης. Τα υπόγεια νερά
Το νερό φεύγει σταθερά από τη Γη προς την ατμόσφαιρα με
βρίσκονται σε βάθος όπου δεν
δύο βασικές διεργασίες:
μπορούν να φτάσουν οι ρίζες
(α) την εξάτμιση του νερού των θαλασσών, των λιμνών, των ποτατων φυτών και δεν υπόκεινται
μών, των πάγων, του χιονιού, του εδάφους κ.λπ., και
στη διαδικασία της εξάτμισης.
Η ποσότητα των υπόγειων
(β) την εξάτμιση και τη διαπνοή της ζωντανής ύλης.
νερών είναι περίπου 38 φορές
Στην ατμόσφαιρα, ένα μέρος των υδρατμών ψύχεται, συμπυκνώνεμεγαλύτερη από τα νερά των
ται σε σύννεφα και επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης με τη μορφή
ποταμών και λιμνών.
βροχής, υγρασίας, χιονιού, χαλάζιου.
Πού πηγαίνει αυτό το νερό; Ένα μέρος τροφοδοτεί τα επιφανειακά νερά (ωκεανούς, λίμνες, ποτάμια). Ένα άλλο μέρος συγκρατείται
από το χώμα, απ’ όπου είτε εξατμίζεται σιγά-σιγά, είτε χρησιμοποιείται από τα φυτά, τα οποία εξατμίζουν ένα μέρος μέσω της διαπνοής,
ή τροφοδοτεί τα υπόγεια νερά. Και τέλος ένα μέρος απορρέει επιφανειακά από το έδαφος στα ποτάμια, τις λίμνες και τους ωκεανούς.
Στα φυσικά φαινόμενα που περιγράφει ο υδρολογικός κύκλος, το
νερό εμφανίζεται και με τις τρεις μορφές του• ως αέριο με τη μορφή
των υδρατμών όταν οδηγείται από την επιφάνεια της Γης στην ατμόσφαιρα, ως υγρό με τη μορφή βροχής όταν επιστρέφει στην επιφάνεια
της Γης, ή ως στερεό με τη μορφή χιονιού, χαλάζιου.
Ο κύκλος του νερού είναι σταθερός και τα ολικά κατακρημνίσματα
(βροχή, χιόνι, χαλάζι) εξισορροπούνται από την ολική εξάτμιση.
Παρόλο που υπάρχει μια ανισορροπία προς όφελος των κατακρημνισμάτων που πέφτουν στην ξηρά, η εξάτμιση από
τους ωκεανούς είναι μεγαλύτερη και η εξισορρόπηση γίνεται μέσω της επιφανειακής απορροής
του νερού από την ξηρά προς τη θάλασσα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, ενέργεια συνεχώς
ανταλλάσσεται μεταξύ της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας
της Γης, δημιουργώντας
ένα συνεχή κύκλο
κυκλοφορίας
του νερού.
Αυτή η
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φυσική προσφορά του νερού από την επιφάνεια της Γης στην ατμόσφαιρα και πάλι στην
επιφάνεια της Γης είναι πάρα πολύ σημαντική στον καθορισμό του κλίματος και της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. Παράδειγμα οι αληγείς άνεμοι που έρχονται από
ψυχρότερα γεωγραφικά πλάτη προς τον ισημερινό. Καθώς κινούνται, παρασύρουν
υγρασία και την αποθέτουν στις περιοχές του ισημερινού. Έτσι, οι παραλιακές περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής των αληγών, βόρεια και νότια του
ισημερινού, όπως η Ν. Καλιφόρνια, το Μεξικό και η Β. Χιλή, είναι σχετικά ξηρές
περιοχές ενώ οι περιοχές του ισημερινού πολύ υγρές. Αντίθετα, οι επικρατούντες
δυτικοί άνεμοι, που κινούνται βόρεια και νότια των αληγών, μεταβαίνουν από
θερμότερα σε ψυχρότερα γεωγραφικά πλάτη, αποθέτοντας υγρασία κατά
μήκος της ακτής (η περιοχή του Όρεγκον βόρεια της Αλάσκας, Ν. Χιλή).
Οι οροσειρές επηρεάζουν επίσης τις βροχοπτώσεις στην ξηρά. Καθώς ο
αέρας κινείται πάνω από μια οροσειρά, υψώνεται, ψύχεται και η υγρασία που μεταφέρει μετατρέπεται σε βροχή στην πλευρά του βουνού
που είναι εκτεθειμένη στους ανέμους. Έτσι, η υπήνεμος πλευρά δέχεται λιγότερη υγρασία (Πίνδος).
Βλέπουμε λοιπόν πως το μοντέλο κατανομής της υγρασίας πάνω
από τη Γη είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, με κυριότερο τη συνδυασμένη δράση της κίνησης του ατμοσφαιρικού
αέρα και του ανάγλυφου των ηπείρων και των νησιών. Αυτός ο συνδυασμός έχει άμεση σχέση με την κατανομή των
μεγάλων οικοσυστημάτων.
Μια άλλη σημαντική πλευρά του υδρολογικού κύκλου είναι ο ρόλος του στη μεταφορά ύλης. Η επιφανειακή απορροή προς τους ωκεανούς αποτελεί
το 35% του ετήσιου νερού που δέχεται η ξηρά
από τις βροχές. Λόγω της ικανότητας του νερού
να διαλύει και να μεταφέρει υλικά, τα νερά της
απορροής είναι ένα σπουδαίο μέσο για τη
μεταφορά θρεπτικών συστατικών από ένα
οικοσύστημα σε άλλο, φτωχαίνοντας το
ένα, πλουτίζοντας το άλλο. Καθώς το
νερό κινείται προς χαμηλότερα υψόμετρα, οι ορεινές περιοχές τείνουν
να γίνονται φτωχότερες σε θρεπτικά συστατικά από τις πεδινές (π.χ.
έλη). Αυτός ο εμπλουτισμός με
θρεπτικά συστατικά είναι, σε
μεγάλο βαθμό, υπεύθυνος
για την υψηλή παραγωγικότητα των περιοχών
αυτών.
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Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε.,
232 εκατομμύρια
άνθρωποι από 26
χώρες του Τρίτου
Κόσμου πλήττονται
από λειψυδρία,
αδυνατώντας να
καλύψουν βασικές καθημερινές
ανάγκες σε νερό.
Σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, 18 επιπλέον χώρες στην
Αφρική και στην
Ασία απειλούνται
άμεσα, καθώς βρίσκονται σε οριακή
κατάσταση σε ό,τι
αφορά στα υδάτινα
αποθέματα. Περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι,
ή αλλιώς το 18%
του παγκoσμίου
πληθυσμού, δεν
έχουν πρόσβαση
σε ασφαλές πόσιμο
νερό. Περισσότεροι
από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι
στις αναπτυσσόμενες χώρες –οι πιο
πολλοί από αυτούς
παιδιά– πεθαίνουν
κάθε χρόνο από
ασθένειες που σχετίζονται με την έλλειψη πρόσβασης
σε πόσιμο νερό.
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3.2

Έλλειψη νερού: αιτίες και συνέπειες

Όπως αναφέρει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το νερό αποτελεί κληρονομιά η οποία πρέπει να προστατεύεται. Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα
ενισχύονται οι πιέσεις που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, ως αποτέλεσμα
της αυξανόμενης ζήτησης από ποικίλους χρήστες για επαρκές σε ποσότητα και ποιότητα νερό. Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον
καθιστά αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο
της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. μέσω μέτρων εξοικονόμησης
και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης οφείλει επίσης να λαμβάνει υπ όψη της και τη διαχείριση ακραίων
φαινομένων και κρίσεων όπως τα προβλήματα λειψυδρίας και πλημμυρών αλλά και πιο μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως
η σε βάθος χρόνου προστασία των νερών και των σχετιζόμενων με αυτά
οικοσυστημάτων, η βελτίωση της ποιότητας και της οικολογικής τους κατάστασης και βέβαια η σταδιακή μείωση απορριπτόμενων ρυπαντικών
ουσιών και η προοδευτική εξάλειψη τοξικών αποβλήτων. Ειδικότερα για
την Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι μία σχετικά ευνοημένη υδρολογικά χώρα της Μεσογείου, αν και η αναντιστοιχία της χρονικής
και κυρίως χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων με τις χρονικές και
χωρικές κατανομές της ζήτησης έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν και
εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα έλλειψης νερού, ιδιαίτερα
σε περιόδους ανομβρίας.
Το νερό στη Γη δεν είναι ισομερώς κατανεμημένο. Υπάρχουν πλούσιες και
φτωχές περιοχές ως προς τους υδάτινους πόρους τους. Ακόμα και μέσα
στην ίδια χώρα, μπορεί να υπάρχουν ποτάμια και λίμνες σε μια περιοχή,
και έρημοι σε κάποια άλλη. Παρόμοια, και στην Ελλάδα, η κατανομή
των γλυκών νερών είναι ανομοιογενής, γεγονός που, κυρίως, οφείλεται:
α) στα γεωλογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας και β)
στην ανομοιόμορφη, με σημαντικές αποκλίσεις, γεωγραφική και εποχιακή κατανομή των βροχοπτώσεων.
Τα αποθέματα γλυκού νερού είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και
την ανάπτυξη του ανθρώπου. Γι’ αυτό και έχουν γίνει πηγή έριδας και συγκρούσεων. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν και ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται τους ίδιους υδάτινους πόρους.

Το νερό μπορεί να γίνει ακατάλληλο για διάφορες χρήσεις όταν
περιέχει:
-

παράγοντες ασθενειών, όπως παθογόνα βακτήρια, ιοί, παράσιτα, κ.ά.,

-

υδατοδιαλυτά ανόργανα χημικά, όπως οξέα, άλατα και ενώσεις τοξικών μετάλλων,

-

οργανικά χημικά, όπως πετρελαιοειδή, βιοκτόνα, απορρυπαντικά,
κ.ά., που καταστρέφουν τη ζωή,

-

ιζήματα ή αιωρούμενα υλικά, που μειώνουν τη διαύγειά του, επι-
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δρούν αρνητικά στους ζωντανούς οργανισμούς, προκαλώντας το θάνατό τους, ή βιοσυσσωρεύονται,
-

οργανικά υλικά των οποίων η διάσπαση μειώνει το υπάρχον οξυγόνο, οδηγώντας σε θάνατο άλλους ζωντανούς οργανισμούς,

-

ανόργανα χημικά θρεπτικά για τα φυτά, όπως νιτρικές και φωσφορικές ενώσεις, που μπορεί να προκαλέσουν ευτροφισμό.

Σε αρκετές περιοχές του κόσμου, όπου το γλυκό νερό δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της αφαλάτωσης. Αφαλάτωση είναι η
διεργασία αφαίρεσης αλάτων από το θαλασσινό νερό ή από άλλα αλατούχα νερά. Εφαρμόζεται, κυρίως, σε περιοχές με ξηρό κλίμα και με
λιγοστό πόσιμο νερό. Δυστυχώς, απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
Οι σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης βασίζονται στην τεχνική της αντίστροφης ώσμωσης. Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης έχουν κατασκευασθεί στις Η.Π.Α.,
στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή. Σε ορισμένες χώρες, όπως, π.χ., το
Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, κ.ά., η αφαλάτωση αποτελεί την κύρια πηγή υδροδότησης. Στην Ευρώπη, η χώρα που
τη χρησιμοποιεί περισσότερο για την παραγωγή πόσιμου νερού είναι η
Ισπανία. Στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται προς το παρόν πολύ περιορισμένα σε κάποια νησιά.
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4. Χρήσεις του νερού

Η εικονική περιεκτικότητα ενός προϊόντος σε νερό, που
συχνά
αναφέρεται
στη
βιβλιογραφία
ως «εικονικό νερό»,
αφορά στο συνολικό
όγκο του νερού που
καταναλώνεται
για
να παραχθεί το συγκεκριμένο προϊόν.
Το νερό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε
φυσική μορφή στην
ποσοστιαία περιεκτικότητα του προϊόντος. Για παράδειγμα,
κατά μέσο όρο, για
να παραχθεί ένα χάμπουργκερ των 150
γραμμαρίων, χρειάζονται συνολικά σε
όλο τον κύκλο της
παραγωγής
2.400
λίτρα νερού, για ένα
ποτήρι
αγελαδινό
γάλα απαιτούνται 200
λίτρα νερού, για ένα
βαμβακερό μπλουζάκι 2.000 λίτρα και
για ένα ζευγάρι δερμάτινα
παπούτσια
8.000 λίτρα.

Η χώρα μας και η ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου αντιμετωπίζουν δυσμενή φαινόμενα, οφειλόμενα στις κλιματικές αλλαγές, τα οποία
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επάρκεια των υδατικών πόρων.
Είναι βέβαιο, ότι οι αλλαγές του κλίματος μειώνουν σταδιακά τα υδατικά αποθέματα και στερούν από τους επιφανειακούς και τους υπόγειους
ταμιευτήρες νερού τη σταθερή επαναπλήρωσή τους, ενώ η αυξανόμενη
ζήτηση νερού απαιτεί έντονες και συνεχείς απολήψεις.
Από το 1991 η ανησυχία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για τα προβλήματα του νερού όλων των χρήσεων, ιδιαίτερα αυτών της
ύδρευσης, ήταν έντονη, τόσο λόγω της αυξανόμενης ζήτησης αλλά και
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της ποιοτικής τους υποβάθμισής. Οι διαδοχικές Κοινοτικές αποφάσεις κατέληξαν τελικά στην
έκδοση και ψήφιση της Οδηγίας 60/2000, που αποτελεί το πλαίσιο εφαρμογής μέτρων, για
την προστασία όλων των υδατικών συστημάτων της Κοινότητας. Η χώρα μας με το Νόμο
3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, ενσωμάτωσε την Οδηγία πλαίσιο στην Ελληνική νομοθεσία.

Οι στόχοι της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας είναι:
w

Να ανασχηματίσει τη νομοθεσία, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων.

w Να επιτύχει την καλή οικολογική και χημική κατάσταση των υδατικών συστημάτων και να
αποτρέψει την περαιτέρω υποβάθμισή τους.
w

Να επιβάλει την υδατική διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού με συντονισμό όλων των χρήσεων νερού

Το 90% περίπου του αριθμού των Δήμων της χώρας υδρεύεται από υπόγεια νερά. Δηλαδή
από γεωτρήσεις, φρέατα και από πηγαίες αναβλύσεις.
Σχεδόν στο σύνολο της χώρας παρατηρείται πτώση του επιπέδου άντλησης των υδροφόρων ύδρευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη λειτουργία γεωτρήσεων άλλων
χρήσεων, στο ίδιο υδροσύστημα. Επιπλέον οι μεγάλες διαρροές και οι αστοχίες στα δίκτυα
ύδρευσης (αγγίζουν το 35%) επιτείνουν το πρόβλημα.
Η υποβάθμιση της ποιότητας των υδατικών πόρων συντελείται από τα απόβλητα βιομηχανίας, κτηνοτροφίας, γεωργικής εκμετάλλευσης, τα απορρίμματα, την πίεση στους παράκτιους
και νησιωτικούς υδροφόρους κλπ.

4.1. Τρόποι χρήσης
Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν. 3199/2003, που αναφέρεται στους γενικούς κανόνες χρήσης των υδάτων:
1. Οι χρήσεις υδάτων διακρίνονται σε ύδρευση, άρδευση, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή
χρήση και χρήση για αναψυχή. Η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα, ως προς την
ποσότητα και την ποιότητα, έναντι κάθε άλλης χρήσης.
2. Για κάθε χρήση εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στα
Σχέδια Διαχείρισης:
α) Κάθε χρήση πρέπει να αποβλέπει στη βιώσιμη και ισόρροπη ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων, την
επάρκεια των αποθεμάτων τους και τη διατήρηση της ποιότητάς τους, ιδιαίτερα δε τη
μείωση και την αποτροπή της ρύπανσής τους.
β) Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού γίνεται με βάση τα όρια και τις δυνατότητες των
υδατικών αποθεμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς και της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης κι ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων. Οι ανάγκες των χρήσεων σε νερό ικανοποιούνται κατά το
δυνατόν σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Κατά τη διαχείριση των υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση νερού μέσω της χρήσης τεχνικών μεθόδων,
οικονομικών κινήτρων και εργαλείων.

Γεωργία
Η αγροτική κατανάλωση του νερού περιλαμβάνει το νερό που χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών και για την κάλυψη των αναγκών της σταβλισμένης κτηνοτροφίας.
Το περισσότερο γλυκό νερό, περίπου 70% παγκοσμίως κατά μέσο όρο, χρησιμοποιείται στη
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γεωργία. Όμως, τα περισσότερα αρδευτικά συστήματα δεν είναι αναποτελεσματικά, έχουν
απώλειες μέχρι και 60%, με αποτέλεσμα τη σπατάλη νερού. Ταυτόχρονα, ο τρόπος λειτουργίας τους εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την υγιεινή.

Οικιακή χρήση του νερού
Η οικιακή κατανάλωση περιλαμβάνει τη χρήση του νερού από τα νοικοκυριά, τις εμπορικές
επιχειρήσεις και τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της οικιακής χρήσης, το
νερό χρησιμοποιείται για πόση, στην παρασκευή φαγητού, στην υγιεινή και την καθαριότητα. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο άνθρωπος καταναλώνει κάθε μέρα 140-150 λίτρα νερού
κατά μέσο όρο, ενώ σε αρκετές περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών διανύει χιλιόμετρα,
προκειμένου να εξασφαλίσει λίγα λίτρα νερού για τις καθημερινές του ανάγκες. Ωστόσο, οι
ημερήσιες καταναλώσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τη μέση αυτή τιμή.

Ημερήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κάτοικο – Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Βιομηχανική χρήση του νερού
Βιομηχανική κατανάλωση είναι η κατανάλωση νερού από τις βιομηχανικές και τις βιοτεχνικές
μονάδες που δεν είναι συνδεδεμένες με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
Στην Ελλάδα, το 83% του νερού που χρησιμοποιείται καταναλώνεται στην άρδευση, το 1%
στην κτηνοτροφία, το 13% στην ύδρευση και το 3% στη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας. Η μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση έχει καταγραφεί στη Θεσσαλία και η μικρότερη
στα νησιά του Αιγαίου και στην Ήπειρο.

Χρήση νερού για παραγωγή ενέργειας
Το νερό που αντλείται για την παραγωγή ενέργειας θεωρείται ως μία μη-καταναλωτική χρήση και αποτελεί το 30% των συνολικών χρήσεων στην Ευρώπη. Γενικά, οι ποσότητες νερού
που αντλούνται για την ψύξη υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που χρησιμοποιούνται για όλες
τις υπόλοιπες βιομηχανικές χρήσεις. Όμως γενικά, το νερό που χρησιμοποιείται για ψύξη επιστρέψει απαράλλαχτο στον υδατικό κύκλο, με εξαίρεση την αύξηση στη θερμοκρασία του
και ίσως κάποια μικρή επιμόλυνση.
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Αφαλάτωση
Αρχικά οι τεχνολογίες αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού βασίζονταν στη διύλιση, Η ανάπτυξη
πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών (όπως η αντίστροφη όσμωση)
έχει μειώσει σημαντικά το κόστος
της αφαλάτωσης (λιγότερο από
1 Ευρώ ανά κυβικό μέτρο). Παρόλα αυτά αυτή η τεχνική εξακολουθεί να είναι σημαντικά πιο
ακριβή από τον εφοδιασμό από
συμβατικές πηγές (επιφανειακά
και υπόγεια νερά). Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού ή του
γλυφού υπόγειου νερού εφαρμόζεται επομένως κυρίως σε περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιμες
άλλες πηγές. Η αφαλάτωση του
θαλασσινού νερού στην Ισπανία
υπολογίζεται περίπου σε 0,22
κυβικά χιλιόμετρα ανά έτος. Αν
και αυτός ο όγκος είναι μικρός
σε σύγκριση με τους συνολικούς
ανανεώσιμους πόρους νερού στη
χώρα (111 κυβικά χιλιόμετρα
ανά έτος), αντιπροσωπεύει ένα
σημαντικό μέρος των πόρων στις
περιοχές που εφαρμόζεται αυτή
η τεχνολογία (κυρίως στα Κανάρια Νησιά και τις Βαλεαρίδες Νήσους). Στην Ελλάδα, υπάρχουν
πέντε εργοστάσια αφαλάτωσης
σε λειτουργία, όλα σε νησιά.
Η αφαλάτωση μπορεί να προκαλέσει την υποβάθμιση των παράκτιων βιότοπων αν το συγκεντρωμένο αλάτι δεν απελευθερώνεται
με ικανοποιητικό τρόπο.

Τουριστική χρήση
Στη Μεσόγειο, οι μισοί τουλάχιστον τουρίστες διαμένουν στις παράκτιες περιοχές, διπλασιάζοντας τον πληθυσμό τους. Ο τουρισμός
προκαλεί μεγάλη πίεση στο τοπικό. Η επίπτωσή του στην ποσότητα
του νερού εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του νερού σε σχέση με
τον τόπο και χρόνο της ζήτησης και την ικανότητα του συστήματος
προσφοράς νερού να ικανοποιήσει τη ζήτηση τις περιόδους αιχμής.
Η ένταση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται από τον τουρισμό μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με άλλες ανάγκες, ιδιαίτερα
στις περιοχές που οι υδάτινοι πόροι είναι σπάνιοι το καλοκαίρι καθώς και με άλλους τομείς δραστηριοτήτων όπως η γεωργία και η
δασοκομία. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε
υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις παράκτιες και ορεινές περιοχές.

4.2.

Τρόποι προστασίας & εξοικονόμησης

Προστασία
Η Προστασία & βελτίωση της χημικής και οικολογικής κατάστασης
των υδάτων και υδατικών σωμάτων ( ποταμών, λιμνών, υπόγειων
υδροφορεών, παράκτιων) μπορεί να επιτευχθεί περιορίζοντας στην
καθημερινότητα μας διάφορα χημικά και ρυπαντικά στοιχεία που
έχουν αποδειχθεί επιβλαβείς για τους υδατικούς πόρους και μπορεί
να τους οδηγήσουν ακόμα και σε ακαταλληλότητα.
Ο τρόπος για να περιορίσουμε την ρύπανση είναι να αποφεύγουμε
την χρήση απορρυπαντικών, σαμπουάν, αφρόλουτρων, χρωμάτων,
λαδιών
που χρησιμοποιούμε και τα οποία μέσω της αποχέτευσης καταλήγουν στη θάλασσα ή στα υπόγεια νερά.

Ειδικότερα πρέπει να:
o Μη αδειάζουμε στο νιπτήρα ή στην τουαλέτα χρώματα ή λάδια,
τα οποία στην συσκευασία τους έχουν προειδοποιητικά σήματα
«επιβλαβές για το περιβάλλον»
o Μην πετάμε αποφάγια στο νεροχύτη.
o Μην πετάμε μπαταρίες στην τουαλέτα,
o Χρησιμοποιήστε προϊόντα καθαρισμού, καλλυντικά σαμπουάν,
αφροντούς, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Εξοικονόμηση
Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι το νερό, το βασικό αυτό στοιχείο της ζωής, είναι λιγοστό όχι μόνο σ’ εμάς αλλά και σε πολλές
άλλες χώρες του κόσμου και έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να το
διαχειριζόμαστε σωστά και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για εξοικονόμηση του.
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Τα περιθώρια εξοικονόμησης νερού είναι πολλά και
προτρέπεται ακολουθούμε τις πιο κάτω υποδείξεις,
ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση και
της τελευταίας σταγόνας.
• Ελέγχουμε τακτικά την υδραυλική εγκατάσταση στο
σπίτι για έγκαιρη διάγνωση τυχόν διαρροής και λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα επιδιόρθωσης των βλαβών.
• Φροντίζουμε να διορθώνουμε αμέσως τις βρύσες που
στάζουν αφού μια ελαττωματική βρύση, έστω κι αν
στάζει σταγόνα, σταγόνα, μπορεί να σπαταλήσει αρκετούς τόνους νερό.
• Η τουαλέτα καταναλώνει σημαντικό ποσοστό νερού σ’
ένα νοικοκυριό. Τοποθετούμε στο καζανάκι της τουαλέτας ένα πλαστική μπουκάλι με άμμο ώστε να περιορίζεται η ποσότητα νερού που καταναλώνεται.
• Χρησιμοποιούμε τα νέα συστήματα και εξαρτήματα οικονομικής χρήσης του νερού.
• Προτιμούμε το ντους, χωρίς ν’ αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα όταν σαπουνιζόμαστε. Μαζεύουμε σε κουβά
το κρύο νερό μέχρις ότου έρθει το ζεστό.
• Προτρέπουμε και συμβουλεύουμε τα παιδιά να μην παίζουν με το νερό στην μπανιέρα, στην αυλή ή οπουδήποτε
αλλού.
• Βουρτσίζουμε τα δόντια μας πάντα με τη βρύση κλειστή, σ’
όλη τη διάρκεια του βουρτσίσματος.
• Όταν ξυριζόμαστε δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει και χρησιμοποιούμε μικρή ποσότητα νερού σε κατάλληλο δοχείο.
• Χρησιμοποιούμε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο
όταν είναι γεμάτα, επιλέγοντας πάντα οικονομικό πρόγραμμα.
• Πλένουμε τα φρούτα και λαχανικά σε λεκάνη, χρησιμοποιώντας αργότερα το ίδιο νερό και για το πότισμα των λουλουδιών.
• Ποτίζουμε τα λουλούδια και τα φυτά μας με ποτιστήρι νωρίς
το πρωί ή αργά το απόγευμα που η εξάτμιση είναι περιορισμένη.

Στη Γαλλία, η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων έχει γίνει μέρος της πολιτικής διαχείρισης
υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο.
Χρησιμοποιείται κυρίως στο νότιο
μέρος της χώρας και στις παράκτιες
περιοχές για την αντιμετώπιση της
τοπικής ανεπάρκειας νερού. Στην
Πορτογαλία, εκτιμάται ότι ο όγκος
των επεξεργασμένων λυμάτων είναι
περίπου το 10% της ζήτησης νερού
για άρδευση κατά τα ξηρά έτη και
μεταξύ 35000 και 100000 εκταρίων
μπορούν να αρδευτούν με επεξεργασμένα λύματα. Στην Ισπανία, ο
συνολικός όγκος των λυμάτων που
επαναχρησιμοποιούνται υπολογίζεται σε 0,22 κυβικά χιλιόμετρα ανά
έτος και χρησιμοποιούνται κυρίως
για άρδευση στη γεωργία (89%),
σε χώρους αναψυχής και γήπεδα
γκολφ (6%), για δημοτική χρήση
(2%), για περιβαλλοντικές χρήσεις
(2%) και για τη βιομηχανία (1%).

• Χρησιμοποιούμε σφουγγάρι και κουβά για το πλύσιμο του αυτοκινήτου και όχι λάστιχο.
• Το καθάρισμα των βεραντών κι άλλων εξωτερικών χώρων
μπορεί να γίνει μ’ ένα σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Να αποφεύγουμε τη χρήση λάστιχου.
• Παίρνουμε πρωτοβουλία και τηλεφωνούμε αμέσως στις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε διαρροή και απώλεια νερού στους
δρόμους. Δεν περιμένουμε κάποιον άλλο να το κάνει.
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Επιμέρους δραστηριότητες εξοικονόμησης νερού στο σχολείο Μέτρηση της κατανάλωσης νερού. Η
αρχική μέτρηση της κατανάλωσης
νερού μπορεί να γίνει, συγκρίνοντας λογαριασμούς νερού διαφορετικών χρόνων. Επίσης, προτείνεται η σύγκριση των ενδείξεων
του νερού, τις ίδιες περιόδους π.χ.
Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Μάρτιο –
Απρίλιο, Μάιο – Ιούνιο. Ο έλεγχος
για τις διαρροές μπορεί να πραγματοποιηθεί, συγκρίνοντας τις ενδείξεις του μετρητή την Παρασκευή,
αμέσως μόλις αδειάσει το σχολείο
και τη Δευτέρα πρωί-πρωί πριν
ξεκινήσει το μάθημα. Μετά τον
έλεγχο, αν διαπιστώνεται ότι στο
μετρητή υπάρχει διαφορά, αυτό
αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν διαρροές. Σε αυτή την περίπτωση, το
σχολείο πρέπει να απευθυνθεί στον
αρμόδιο δήμο, για την επισκευή
και αντιμετώπιση των διαρροών.
Με την ευκαιρία της επισκευής,
μπορούν να τοποθετηθούν και συσκευές εξοικονόμησης νερού.

Η έλλειψη νερού είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το νερό είναι ένα αγαθό που
φαίνεται πως η φύση θα μας το δίνει όλο και σε λιγότερες ποσότητες, γι’ αυτό επιβάλλεται να το χρησιμοποιούμε σωστά και
να περιορίσουμε τη σπατάλη του.

4.3.

Κυκλική Οικονομία

Επαναχρησιμοποίηση νερού
Η επαναχρησιμοποίηση νερού είναι η χρήση λυμάτων ή υδάτων από μια εφαρμογή όπως η επεξεργασία των δημοτικών
λυμάτων για μια άλλη εφαρμογή όπως η άρδευση τοπίων. Το
επαναχρησιμοποιούμενο νερό πρέπει να καταναλώνεται για
έναν ωφέλιμο σκοπό και σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες (όπως τοπικές διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση νερού). Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα
πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης νερού για τη βιομηχανία περιλαμβάνουν:
• Αναγνώριση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης νερού
• Καθορισμός της ελάχιστα αποδεκτής ποιότητας νερού που
απαιτείται για τη συγκεκριμένη χρήση
• Αναγνώριση των πηγών λυμάτων που ικανοποιούν αυτές τις
απαιτήσεις ποιότητας νερού και
• Καθορισμός του τρόπου μεταφοράς του νερού για τη νέα
χρήση
Σε όρους ποσοτικής διαχείρισης υδατικών πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων είναι ωφέλιμη επειδή μειώνει τη ζήτηση για επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Το μεγαλύτερο όφελος
από τα προγράμματα επαναχρησιμοποίησης νερού ίσως είναι
η συνεισφορά τους στην καθυστέρηση ή εξάλειψη της ανάγκης
για αύξηση της προσφοράς πόσιμου νερού και της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού καθώς και στη
μείωση του κόστους των σωληνώσεων αποβολής των λυμάτων
στη θάλασσα.
Πολλές εφαρμογές αυτής της τεχνικής βρίσκονται στην αρδευόμενη γεωργία, στα πάρκα, σε χώρους αναψυχής, σε γήπεδα
γκολφ κλπ. Συνήθως πραγματοποιείται μια απλοποιημένη επεξεργασία του νερού ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστα αποδεκτή
ποιότητα του νερού που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί.
Ελάχιστες μελέτες και δεδομένα γύρω από την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων είναι διαθέσιμες και χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα για να εκτιμηθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
της άρδευσης με επεξεργασμένα λύματα στο έδαφος και στη
γεωργία.
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Ανακύκλωση νερού
Ανακύκλωση νερού είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού για την ίδια εφαρμογή για την
οποία χρησιμοποιήθηκε και αρχικά. Το ανακυκλωμένο νερό μπορεί να χρειαστεί επεξεργασία πριν την επαναχρησιμοποίησή του, πχ ανακύκλωση σε επίπεδο κτηρίου ή αλλιώς ανακύκλωση ημι-ακάθαρτων νερών («γκρίζα νερά»)

Συλλογή βρόχινου νερού
Για αιώνες οι άνθρωποι έχουν βασιστεί στη συλλογή βρόχινου νερού για να καλύψουν τις
ανάγκες των κατοικιών, του εδάφους, των αγροτικών ζώων και των γεωργικών χρήσεων.
Πριν την ανάπτυξη μεγάλων κεντρικών συστημάτων παροχής νερού, το βρόχινο νερό συλλεγόταν από τις σκεπές και αποθηκευόταν τοπικά σε δεξαμενές. Ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον
σ’ αυτήν την προσέγγιση έχει αναπτυχθεί εξαιτίας του αυξανόμενου περιβαλλοντικού και
οικονομικού κόστους του εφοδιασμού νερού από κεντρικά συστήματα ύδρευσης ή από γεωτρήσεις και την πιθανή εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας που σχετίζεται με τα συστήματα
συλλογής βρόχινου νερού.

4.4. Το νερό στο σπίτι – Το νερό στο σχολείο
Μια μεγάλη ποσότητα νερού χρησιμοποιείται σήμερα στο νοικοκυριό. Αν και το νερό που
χρησιμοποιούμε καθημερινά διαφέρει από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή, πίνουμε
ή χρησιμοποιούμε καθημερινά στο μαγείρεμα δύο έως τρία λίτρα νερού, κατ’ άτομο.
Περίπου 145 λίτρα καταναλώνουμε καθημερινά στην τουαλέτα, το μπάνιο, την περιποίηση του σώματος, το πλύσιμο ρούχων ή πιάτων, την καθαριότητα του σπιτιού, το πότισμα
των λουλουδιών. Ωστόσο, έχει υπολογιστεί ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά περίπου 50 λίτρα νερού προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσωπικές και οικιακές του ανάγκες. Εντούτοις, στις αναπτυγμένες χώρες, χρησιμοποιούμε ποσότητες νερού που φτάνουν
και μέχρι τα 400 λίτρα νερού ανά άτομο! Όταν χρησιμοποιούμε νερό, πολλές φορές δεν
το σπαταλάμε μόνο, αλλά το ρυπαίνουμε κιόλας! Τα απορρυπαντικά και τα άλλα χημικά
που ρίχνουμε στο νερό, αν δεν απομακρυνθούν, καταλήγουν πίσω στη φύση. Κατανάλωση
νερού στο μπάνιο.
Στο μπάνιο χρησιμοποιούμε το περισσότερο νερό και μάλιστα το 40% το «πετάμε» στην
τουαλέτα. Κάθε φορά που τραβάμε το καζανάκι, χρησιμοποιούμε 9 - 16 λίτρα καθαρού
πόσιμου νερού, δηλαδή περίπου 6 – 10 μεγάλα μπουκάλια νερό. Αρκετό νερό σπαταλάμε
και στο μπάνιο, όπου καταναλώνουμε περίπου 15 λίτρα το λεπτό, δηλαδή 10 μεγάλα μπουκάλια νερό.
Πρακτικές εξοικονόμησης του νερού στο σχολείο
• 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.
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• 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.
Οι μαθητές μπορούν να ενθαρρυνθούν να εκφράσουν σχόλια και προβληματισμούς για
το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το νερό, που εξοικονομήθηκε. Π.χ. το νερό που
εξοικονομήθηκε, για πόσες μέρες θα έφτανε, για να πιει ένας άνθρωπος; Για πόσα ντους
θα έφτανε; Πόσο νερό θα μπορούσε να εξοικονομηθεί, αν όλοι οι μαθητές των σχολείων
συμμετείχαν σε παρόμοιες προσπάθειες; Διάχυση της ιδέας της εξοικονόμησης στο χώρο του
σχολείου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής του έργου έχει παραχθεί από την Ανατολική Α.Ε. επιδαπέδιο παιχνίδι για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικών σταθμών.
Στο παιχνίδι υπάρχουν υπό μορφή ερωτήσεων οι παρακάτω καλές πρακτικές χρήσης:
1. Μπράβο! Έκλεισες την βρύση ενώ βούρτσιζες τα δόντια! Πήγαινε 2 τετράγωνα μπροστά!
2. Μπράβο! Με το νερό που έμεινε στο ποτήρι πότισες ένα λουλούδι! Πήγαινε 2 τετράγωνα
μπροστά!
3. Άφησες την βρύση να τρέχει ενώ έκανες μπάνιο. Επέστρεψε στην εκκίνηση.
4. Έριχνες νερό με το λάστιχο το μεσημέρι. Πήγαινε 3 τετράγωνα πίσω.
5. Έπλυνες τα χέρια σου κ έκλισες καλά την βρύση! Προχώρα 1 τετράγωνο μπροστά!
6. Μπράβο! Μάζεψες το νερό τα της βροχής κ πότισες τα λουλούδια! Πήγαινε 4 τετράγωνα
μπροστά!
7. Πότισες μεσημέρι τα λουλούδια με το λάστιχο. Πήγαινε πίσω 2 τετράγωνα.
8. Μπράβο! Έπλυνες το ποδήλατο χρησιμοποιώντας κουβά! Πήγαινε 2 τετράγωνα μπροστά!
9. Μπράβο έγινες ντετέκτιβ! Έκλισες όλες τις βρύσες του σχολείου που ξέχασαν οι συμμαθητές σου! Ρίξε το ζάρι ξανά!
10. Κάθε φορά που θέλεις να πεις νερό παίρνεις καθαρό ποτήρι. Γέμισες το νεροχύτη. Πήγαινε 1 τετράγωνο πίσω.
11. Πέταξες σκουπίδια στη θάλασσα. Μπορεί να τα φάνε τα ψάρια κ λέρωσες νερό. Πήγαινε
3 τετράγωνα πίσω.
12. Μπράβο! Είπες στους συμμαθητές σου να μην παίζουν με το νερό της βρύσης! Πήγαινε
στο τέρμα!

4.5. Ρύπανση υδάτων
Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003:
«Ρύπανση»: είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή
θερμότητας εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που μπορούν να είναι επιζήμιες για την
υγεία του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά
υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λειτουργίες αναψυχής ή σε
λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος
«Κατάσταση επιφανειακών υδάτων»: είναι η συνολική αποτύπωση της κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογι-
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κής και της χημικής του κατάστασης.
«Καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων»: η κατάσταση επιφανειακού υδατικού συστήματος
που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή» τόσο από οικολογική όσο και από χημική άποψη.
«Κατάσταση υπόγειων υδάτων»: είναι η συνολική αποτύπωση της κατάστασης υπόγειου
υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της ποσοτικής και της
χημικής του κατάστασης.
«Καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων» η κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήματος που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή» τόσο από ποσοτική όσο και από χημική άποψη.
«Οικολογική κατάσταση»: είναι η ποιοτική αποτύπωση της διάρθρωσης και της λειτουργίας
υδάτινων οικοσυστημάτων που συνδέονται με επιφανειακά ύδατα, η οποία ταξινομείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
15.
«Καλή οικολογική κατάσταση»: η κατάσταση ενός συστήματος επιφανειακών υδάτων το
οποίο ταξινομείται κατ’ αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15.
«Καλό οικολογικό δυναμικό» η κατάσταση ενός ιδιαίτερα τροποποιημένου ή τεχνητού υδατικού συστήματος, το οποίο ταξινομείται κατ’ αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15.
«Καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων»: η χημική κατάσταση που απαιτείται για
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τα επιφανειακά ύδατα, οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 15.
«Καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων»: η χημική κατάσταση συστήματος υπόγειων
υδάτων, η οποία πληροί όλους τους όρους που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15.
«Επικίνδυνες ουσίες»: ουσίες ή ομάδες ουσιών που είναι τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς
σε βιοσυσσώρευση, καθώς και άλλες ουσίες ή ομάδες ουσιών που δημιουργούν ανάλογο
βαθμό ανησυχίας.
«Ουσίες προτεραιότητας»: Ουσίες που καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
9 παρ. 2. Μεταξύ των ουσιών αυτών διακρίνονται οι «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας»
δηλαδή ουσίες που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου για τις οποίες
πρέπει να ληφθούν μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
«Ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο»: η συγκέντρωση, στο νερό, το ίζημα ή το βιόκοσμο,
συγκεκριμένου ρύπου ή ομάδας ρύπων της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση,
ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
Η ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα προέρχεται από τις πιέσεις που δέχονται
από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που ασκούνται στο σύστημα λεκάνης απορροής που
εντάσσονται. Η ανάλυση DPSIR δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης και εκτίμησης του μεγέθους
της πίεσης. Στο σχήμα που ακολουθεί είναι εμφανής ο διαχωρισμός που ακολουθεί η ανάλυση DPSIR, κύριες κινητήριες δυνάμεις (D) και πιέσεις (P) που επηρεάζουν τα υπόγεια ύδατα,
η κατάσταση (S) και οι επιπτώσεις (I) που αφορούν τα ύδατα καθώς και τα συνδεόμενα και
εξαρτώμενα υδατικά και χερσαία οικοσυστήματα. Οι αποκρίσεις (R ) περιλαμβάνουν τα προγράμματα δράσης σχετικών Κοινοτικών νομοθετημάτων (κυρίως τα Προγράμματα Μέτρων
της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα).
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(Πηγή:http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/pdf/
brochure/el.pdf)
Για να διασφαλιστεί η καλή χημική και οικολογική κατάσταση και να αποτραπεί η ρύπανση των
υδάτων στον κύκλο του νερού, συστήνεται από την ΕΕ ένας άλλος κύκλος, αυτός της διαχείρισης.
Μία τυπική δομή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

(Πηγή:http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/pdf/
brochure/el.pdf )
Μία σειρά οδηγιών και κατευθυντήριων κειμένων της ΕΕ, έχει εναρμονιστεί με την ελληνική
νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα στη χρήση των υδάτων. Οι χρήστες
του νερού σχετίζονται με την ύδρευση, την άρδευση, την οικιστική, βιομηχανική και τουριστι-
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κή ανάπτυξη. Στο σχήμα που ακολουθεί γίνεται αναφορά στους τομείς που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προστασία των υδάτων. Η
λίστα βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη χρόνο με το χρόνο, μιας και η προστασία των υδατικών
πόρων είναι πρωταρχικής σημασίας για τον άνθρωπο.

Πέραν της εξασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης, είναι καλό να μεριμνείτε και η σημαντικότητα της ποσοτικής κατάστασης για την επάρκεια των υδάτων.

(Πηγή: www.moa.gov.cy)
Ρύπανση των υδάτων θεωρείται κάθε επιβάρυνσή του σε ποσότητα που επηρεάζει τον αυτοκαθαρισμό του μέσω των βιολογικών και γεωχημικών κύκλων και το κάνει ακατάλληλο
προς χρήση. Με τον όρο «ρύπανση» του νερού εννοείται οποιαδήποτε μεταβολή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, η οποία μπορεί να έχει βλαβερές επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Όταν στις βιολογικές μεταβολές περιλαμβάνεται και η
παρουσία παθογόνων, κυρίως για τον άνθρωπο, μικροοργανισμών, τότε χρησιμοποιείται ο
όρος «μόλυνση».
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν καταρχάς τα επιφανειακά νερά και
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στη συνέχεια τους υδροφόρους ορίζοντες, μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:
• Αστικά λύματα των πόλεων και των οικισμών, τα οποία μεταφέρονται μέσω του δικτύου
αποχέτευσης σε διάφορους υδάτινους αποδέκτες.
• Βιομηχανικά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια ως προς τη σύνθεση και το ρυπογόνο φορτίο με τα αστικά λύματα ή να περιέχουν και άλλους ρύπους, ενδεχομένως
τοξικούς και επικίνδυνους για τους ζωντανούς οργανισμούς. Βιομηχανικής προέλευσης
είναι και η θερμική ρύπανση από τις βιομηχανίες, που χρησιμοποιούν το νερό για την
ψύξη των μηχανημάτων τους.
• Ρύπανση από πετρελαιοειδή, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διαρροές δεξαμενών αποθήκευσης ή και σε ατυχήματα, π.χ. πετρελαιοκηλίδες εξαιτίας βύθισης δεξαμενόπλοιων.
• Εκπλύσεις και απορροές καλλιεργούμενων εκτάσεων, οι οποίες περιέχουν λιπάσματα
ή/και φυτοφάρμακα.
• Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, ιδίως τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μονάδες
εντατικής εκτροφής ζώων, όπως χοιροστάσια, βουστάσια, ορνιθοτροφεία.
• Αέριοι ρύποι, οι οποίοι μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και καταλήγουν στο έδαφος
και το νερό.

Βιβλιογραφία
• UNEP. 2003. Water World: Children’s voices. An educational booklet on water for
children.
• www.eydap.gr
• Νόμος 3199/2003 για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων
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1

Φύλλο Δραστηριότητας : 1
για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Η κατανόηση της έννοιας του κύκλου του νερού
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Ψαλίδι, μαρκαδόρους, κόλλα, χαρτόνια

Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά για τον κύκλο του νερού, κάνοντας τους απλές ερωτήσεις για το που
νομίζουν ότι πάει το νερό και που το χρησιμοποιούμε, πως γεμίζουν τα ποτάμια και οι λίμνες
νερό και αν η θάλασσα έχει το ίδιο νερό.
Κόβουμε τις καρτέλες που απεικονίζουν τις σταγόνες? (πάντα με την επίβλεψη του παιδαγωγού), τον ήλιο την θάλασσα, τα ποτάμια, την εξάτμιση και τα σύννεφα και αφήνουμε τους
μαθητές να τα τοποθετήσουν πάνω σε ένα χαρτόνι. Ελέγχουμε αν τα έβαλαν σωστά, αν όχι
συζητάμε μαζί τους τα λάθη τους και έπειτα κολλάμε τις εικόνες πάνω στο χαρτόνι και προσθέτουμε τις λέξεις.
Αφού τελειώσουμε το κολάζ μπορούμε να το βάλουμε στον τοίχο της τάξης και μια βροχερή
μέρα να θυμηθούμε ξανά τον κύκλο του νερού.
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Φύλλο Δραστηριότητας : 1

1

για τα παιδιά
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Φύλλο Δραστηριότητας : 2

2

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν την σημασία του νερού

Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Χάρτη της Ελλάδος, της περιοχής μας
Περιγραφή της διαδικασίας:
Ρωτάμε τα παιδιά αν έχουν δει θάλασσα και τί τους εντυπωσίασε σε αυτή. Κατευθύνουμε
την συζήτηση για το πόσο μεγάλη είναι η θάλασσα και πόσο πολύ νερό έχει. Ρωτάμε από
πού γεμίζει νερό η θάλασσα και τους εξηγούμε ότι το νερό το από τα Κυλάει στη θάλασσα
μέσω των ποταμών. Έπειτα ρωτάμε αν έχουν δει πουθενά πολύ νερό και αν ξέρουν ότι αυτά
λέγονται λίμνες και ότι είναι πολύ σημαντικές μιας και σε αυτές μένουν πολλά ζωάκια, ενώ
τα ποτάμια είναι πολύ σημαντικά, μιας και μεταφέρουν το νερό.
Έπειτα πάμε σε έναν χάρτη της περιοχής μας και ρωτάμε τα παιδιά αν έχουν δει ποτέ ποταμάκια ή λίμνες και αν ξέρουν τα ονόματα τους;
Έπειτα, τους δείχνουμε εικόνες με ποτάμια λίμνες και θάλασσα και τα καλούμε να τα ονοματίσουν έτσι ώστε να δούμε αν κατανόησαν τις έννοιες.
Πώς καταλαβαίνουν την σημασία του νερού τα παιδιά?????
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 2.3
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για τα παιδιά
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Φύλλο Δραστηριότητας : 3

3

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να αντιληφθούν τα παιδιά την σχέση νερού και ζωής

Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
3 Γλαστράκια με φυτά (πχ βασιλικός)
Χαρτόνι για τις καρτέλες ποτίσματος
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά για τις καθημερινές μας συνήθειες και τι νερό καταναλώνουμε. Ρωτάμε
αν έχουν φυτά και ζωάκια στο σπίτι και αν βοηθάν στην περιποίηση τους.
Εκτυπώνουμε την καρτέλα ποτίσματος και κόβουμε πολλά ποτιστηράκια. βάζουμε την καρτέλα σε κάθε γλάστρα και όταν την ποτίσουμε βάζουμε στην ημέρα το ποτιστήρι.
Δείχνουμε στα παιδιά τα φυτά και τους εξηγούμε το πρόγραμμα ποτίσματος (το πρώτο θα
το ποτίζουμε κάθε μέρα, το δεύτερο κάθε 3 μέρες και το τρίτο ανα εβδομάδα πχ). Έπειτα
παρατηρούμε τι θα συμβεί σε μια βδομάδα, σε δέκα μέρες… και συζητάμε με τα παιδιά για
το πόσο σημαντικό είναι το νερό για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 1.3

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ |

75

76

| ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Φύλλο Δραστηριότητας : 3

για τα παιδιά

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή
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Φύλλο Δραστηριότητας : 4

4

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά την σχέση του κλίματος και του νερού
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Χαρτόνι,κόλα
Περιγραφή της διαδικασίας:
Με αφορμή μια πολύ ζεστή μέρα ή μια βροχερή μέρα συζητάμε με τα παιδιά για την σχέση
κλίμα και νερό. Μιλάμε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και εξηγούμε πως προκαλούνται
οι πλημμύρες.
Εκτυπώνουμε τις σταγόνες, τις κόβουμε και τις κολλάμε σε ένα χαρτόνι, η χαρούμενη από την
μία πλευρά και η λυπημένη από την άλλη, έτσι ώστε να σχηματίσουμε πλακάτ, τα οποία τα
δίνουμε στα παιδιά να τα κρατάνε.
Έπειτα δημιουργούμε έναν στίβο με εμπόδια στην τάξη και όλες οι σταγονούλες μαζί προσπαθούν να περάσουν τον στίβο έτσι εκεί που είναι στενά κα δεν χωράν θα πρέπει να βγουν
εκτός, άρα τα παιδάκια θα γυρίσουν το πλακάτ από την μεριά της λυπημένης σταγονούλας,
έτσι τους εξηγούμε ότι όταν βάζουμε εμπόδια και δεν μπορούν να φύγουν τα νερά δημιουργούνται πλημμύρες.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 1.3
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4

για τα παιδιά
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Φύλλο Δραστηριότητας : 5

5

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να γνωρίσουν τα παιδιά παραδόσεις και έθιμα σχετικά με το νερό
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Εικόνες από περιοδικά εφημερίδες, διαδίκτυο, κόλλα, χαρτόνι
Περιγραφή της διαδικασίας:
Ανατρέχουμε στο διαδίκτυο για να βρούμε έθιμα (όπως π.χ. τα Θεοφάνεια, Περπερούνα) του
τόπου μας για το νερό. Και μαθαίνουμε ποιήματα και τραγούδια σχετικά με αυτό.
Μπορούμε να εικονογραφήσουμε τα ποιηματάκια με εικόνες.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 1.4
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5

Φύλλο Δραστηριότητας : 5

για τα παιδιά

Το Ποταμάκι (του Ζαχαρίας Παπαντωνίου)
Από που είσαι, ποταμάκι ;

Επτά Ποτάμια ( Γιώργος Χατζηπιερής)

- Από ‘κείνο το βουνό.
- Πώς τον ‘λέγαν τον παππού σου;
- Σύννεφο στον ουρανό.
- Ποια είναι η μάνα σου ;
- Η μπόρα.
- Πώς κατέβηκες στη χώρα ;
- Τα χωράφια να ποτίσω

Κύλησε το ποταμάκι το πορτοκαλί
είναι που οι πεταλούδες πάνε σε γιορτή.
Μέσα απ’ τη σπηλιά αναβλύζει πράσινη πηγή
απ’ τα λέπια κάποιου δράκου που `χει χτενιστεί.
Χίλιες κόκκινες καρδούλες μπήκαν στη σειρά
κι ένα κόκκινο ποτάμι πήρε να κυλά.

και τους μύλους να γυρίσω.
- Στάσου να σε ιδούμε λίγο,

Κάθε που θα πλημμυρίσει γίνεται γιορτή
και γεμίζει με αγάπη κάθε τι στη γη.

ποταμάκι μου καλό.
- Βιάζομαι πολύ να φύγω,
ν’ ανταμώσω το γιαλό.

Το `σκασαν απ’ τις σελίδες λέξεις κι αριθμοί
για να φτιάξουν το ρυάκι το μενεξεδί.
Τα όνειρά μας τα γαλάζια φύγαν ξαφνικά
και γλιστρήσαν σαν ποτάμι μες στην ξεγνοιασιά.
Και στο τέλος τ’ αστεράκια μπήκαν στη σειρά
και το μπλε το ποταμάκι φτιάξαν στα ψηλά.
Τρέχουνε τα ποταμάκια τα χρωματιστά
μέσα σ’ ανθισμένους κήπους, πόλεις και χωριά.
Χέρι χέρι μες στη λίμνη πάνε να λουστούν
με ένα παραμύθι να ξελογιαστούν.
Τότε ο ουρανός πετάει μία πετονιά
και τραβάει από τη λίμνη όλα τα νερά.
Και προβάλλει ένα τόξο τόσο φωτεινό
μια κορδέλα που ενώνει γη και ουρανό.

84

| ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Φύλλο Δραστηριότητας : 6

6

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν πως το νερό συναντάται σε τρεις μορφές
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Διάφανο πλαστικό μπολ, παγάκι,
Περιγραφή της διαδικασίας:
Αφού μιλήσουμε στα παιδιά για το νερό και ότι μπορούμε να το συναντήσουμε στη φύση και
ως στερεό (πάγο) και ως υγρό (αλμυρό γλυκό νερό) και ως αέριο (υδρατμοί). Για να κατανοήσουν καλύτερα την σχέση της κατάστασης του νερού με την θερμοκρασίαπαίρνουμε ένα
παγάκι και το δίνουμε να το κρατήσουν τα παιδιά και τους ρωτάμε τι ένοιωσαν αν ήταν κρύο
ή ζεστό και όσο το είχαν στο χέρι τους αν άλλαζε θερμοκρασία. Παράλληλα βράζουμε νερό
και αφήνουμε τα παιδιά να βάλουν το χέρι τους πάνω από το μπολ έτσι ώστε να νοιώσουν
τους υδρατμούς και τα ρωτάμε πάλι για την εμπειρία τους. Έπειτα τους εξηγούμε ότι όταν
το νερό κρυώνει γίνεται πάγος και όταν ζεσταίνεται πολύ ατμός ενώ αν είναι φυσιολογική η
θερμοκρασία είναι υγρό.
Εκτυπώστε το σχέδιο της κουζίνας και ζητήστε από τα παιδιά να σας βοηθήσουν να βάλετε
τις μορφές του νερού στην σωστή θέση
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 2.1
2.2
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για τα παιδιά

7

Φύλλο Δραστηριότητας : 7
για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά γιατί και που χρειαζόμαστε το νερό
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Μαρκαδόροι, μπογιές, είδη χειροτεχνίας και φύλλα ζωγραφικής
Περιγραφή της διαδικασίας:
Η παιδαγωγός ξεκινάει μια συζήτηση σχετικά με τις χρήσεις του νερού. Ρωτάει τα παιδιά για
το που χρησιμοποιούν τα ίδια και η οικογένεια τους το νερό στο σπίτι. Τα ρωτάει αν μπορούν
να φανταστούν, ποίοι άλλοι χρειάζονται το νερό για να ζήσουν π.χ. τα φυτά, τα ζώα κ.α.
Στη συνέχεια δίνουμεστα παιδιά τα φύλλα εργασίας και τα ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσουν το μπλε χρώμα για να χρωματίσουν το νερό και μετά τα αφήνουμε ελεύθερα να χρωματίσουν τις εικόνες.
Όταν τα παιδάκια χρωματίσουν τις σελίδες τις δείχνουμε όλες στην τάξη και επιβραβεύουμε
λεκτικά τα παιδιά. Τέλος μένουμε λίγο στην εικόνα με την πισίνα και αναφέρουμε ότι το νερό
από την φουσκωτή πισίνα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ξανά πχ να ποτίσουμε τα λουλούδια, να πλύνουμε το μπαλκόνι κτλ
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 4.1
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Φύλλο Δραστηριότητας : 7
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Φύλλο Δραστηριότητας : 8

8

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να μάθουν τα παιδιά τρόπους ορθής διαχείρισης του νερού
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Χαρτόνι, μπογιές και αυτοκόλλητα επιβράβευσης
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά για τις καθημερινές μας συνήθειες και τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι
το νερό στην καθημερινότητα μας. Τα ρωτάμε αν αφήνουμε την βρύση να τρέχει μόνη της
και τα ενθαρρύνουμε να σκεφτούν αν μπορούν να μειώσουν την χρήση του νερού και τους
εξηγούμε μερικούς τρόπους.
Η παιδαγωγός ετοιμάζει τον πίνακα π.χ. από χαρτόνι, εξοικονόμησης νερού και τον κρεμάει
στην αίθουσα. Εκτυπώνει τις εικόνες εξοικονόμησης νερού τόσες φορές όσα παιδάκια είναι
στην τάξη. Έπειτα γράφει ονόματα των παιδιών .
Έτσι κάθε φορά που ένα παιδί εφαρμόζει έναν τρόπο θα μπαίνει δίπλα στο όνομα του, στον
πίνακα, η εικόναεξοικονόμησης και θα παίρνει ένα αυτοκόλλητο επιβράβευσης. Έτσι κάθε
πρωί θα συζητάμε με τα παιδιά αν έκανανκάτι στο σπίτι για να εξοικονομήσουν νερό, ενώ
κατά την διάρκεια της ημέρας θα κάνουμε το ίδιο και στον παιδικό σταθμό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια καρτέλα με το όνομα του παιδιού και να κολληθούν οι
εικόνες εξοικονόμησης. Κατά αυτό τον τρόπο γράφουμε:
Η παιδαγωγός μαζί με τα παιδιά δημιουργούν καρτέλες με τα ονόματα και την φωτογραφία
τους. Κόβουν τις εικόνες εξοικονόμησης και τις κολλάνε πάνω στην καρτέλα. Κάθε πρωί η
παιδαγωγός, ίσως για μια εβδομάδα ή όσο κρίνει ότι χρειάζεται για να επιτευχθεί ο εκπαιδευτικός στόχος που έχει θέσει, συζητάει με τα παιδιά με ποιο τρόπο εξοικονόμησαν νερό την
προηγούμενη μέρα.
Για κάθε προσπάθεια εξοικονόμησης, π.χ. έκλεισα την βρύση όταν έπλενα τα δόντια μου,
έκανα ένα γρήγορο ντους και δεν γέμισα την μπανιέρα, κάθε παιδί θα παίρνει ένα αυτοκόλλητο επιβράβευσης. Θα ήταν καλό αυτή η δραστηριότητα να εφαρμοστεί και στον παιδικό
σταθμό, με αυτό τον τρόπο η παιδαγωγός θα ενθαρρύνει τα παιδιά και η όλη διαδικασία θα
γίνει μέρος της καθημερινότητας τους.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 4
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Φύλλο Δραστηριότητας : 8

| ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

για τα παιδιά

9

Φύλλο Δραστηριότητας : 9
για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι και αφορά
το νερό
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Ποτηράκια νερού, υδροδιαλυτά χρώματα, Ψαλίδι, Λαστιχάκια για τις μάσκες
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά τα προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης των νερών και τα ρωτάμε να
μας πουν την γνώμη τους.
Αφού κατανοήσουν απλές περιβαλλοντικές έννοιες για το νερό μπορούμε να οργανώσουμε
ένα παιχνίδι ρόλων.
Κάθε παιδάκι διαλέγει ποιο ζωάκι θέλει να είναι έπειτα σε ποτηράκια βάζουμε λίγο νερό
και το χρωματίζουμε (ώστε το καφέ το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο κτλ νερό να είναι το
«βρώμικο», επίσης βάζουμε και μερικά ποτήρι με καθαρό νερό, όχι όσα τα παιδάκια αλλά
αρκετά).
Αφήνουμε τα παιδιά να κινηθούν ελεύθερα στην τάξη και να κάνουν ότι είναι ζωάκια και
όταν διψάσουν θα πρέπει να πάνε να διαλέξουν από ποιο νεράκι θα ποιούν από τα ποτηράκια. Όταν όλα τα παιδιά έχουν από ένα ποτηράκι με νερό τα καλούμε μποστά σε όλους
να μας δείξουν το νεράκι τους και όποιο έχει πάρει χρωματισμένο η παιδαγωγός τονίζει ότι
αυτό είναι βρώμικο και αν το ποιούν θα αρρωστήσουν και τους καλούν αν δουν αν υπάρχει
καθαρό να το επιλέξουν.Έπειτα μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για αν φτάνει για όλους
το νερό και τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάνει για όλους.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 4
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Φύλλο Δραστηριότητας : 9
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Φύλλο Δραστηριότητας : 10

10

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τον κύκλο νερού
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Διάφανο πλαστικό μπολ, ζελατίνα τροφίμων, παγάκι, χαρτί κουζίνας
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά τον κύκλο νερού και προχωράμε στο εξής πείραμα:
-

Βράστε νερό και μεταφέρετε το σε ένα διάφανο πλαστικό μπολ για να βλέπουν και τα
παιδιά τους υδρατμούς που σχηματίζονται. Το μπολ είναι μια λίμνη ή θάλασσα, το νερό
ζεσταίνεται από τον ήλιο. Εξηγούμε στα παιδιά ότι σε αυτή την περίπτωση ο ήλιος είναι
π.χ. το γκαζάκι πάνω στο οποίο βράσαμε το νερό.

-

Τοποθετήστε το μπολ πάνω σε μια πετσέτα. Η πετσέτα αντιπροσωπεύει το έδαφος?

-

Καλύψτε το μπολ με μια μεμβράνη κουζίνας έτσι ώστε να μην διαφεύγουν οι υδρατμοί.

-

Τοποθετήστε ένα παγάκι πάνω στη μεμβράνη και αφήστε το να λιώνει. Τα παγάκια είναι
τα ψυχρά , κρύος αέρας, στρώματα αέρα που προκαλούν την υγροποίηση (δημιουργία)
των υδρατμών.

-

Οι υδρατμοί θα γίνουν σταγόνες οι οποίες θα αρχίσουν να πέφτουν στο μπολ ξανά. Επισημαίνουμε στα παιδιά ότι αυτό είναι η βροχή.

Οπότε θα εξηγήσετε στα παιδιά ότι αυτό είναι ο υδρολογικός κύκλος
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 3.1
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Φύλλο Δραστηριότητας : 1

1

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Η κατανόηση της έννοιας
του κύκλου του νερού
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Εικόνα με τον κύκλο του νερού,
μαρκαδόρους
Μερικές πληροφορίες
για τον Κύκλο του Νερού»
Το νερό εξατμίζεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, από τη θάλασσα, τις λίμνες, κ.ά. Ακόμα,
δεν πρέπει να ξεχνάμε την εξάτμιση από τα φύλλα των φυτών δηλ. την διαπνοή.
Καθώς οι υδρατμοί ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα, ψύχονται, συμπυκνώνονται και επιστρέφουν στη στεριά και τη θάλασσα ως ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, δηλ. ως βροχή, χιόνι,
χαλάζι, κ.λπ.
Από τις κατακρημνίσεις που πέφτουν στη γη, ένα μέρος τους διεισδύει στο έδαφος και κινείται καθοδικά, δημιουργώντας τα υπόγεια νερά. Οι ποσότητες του νερού, που το έδαφος δεν
μπορεί να απορροφήσει, σχηματίζουν απορροές πάνω και ακριβώς κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους, οι οποίες καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσα.
Αυτός ο κύκλος δε σταματά ποτέ. Είναι αέναος και κάθε του σταγόνα αλλάζει μορφή και
διατηρείται μέσα στο χρόνο, δηλαδή μετατρέπεται από στερεή σε υγρή και αέρια για να επανέρθει ξανά και ξανά (μετεωρικό νερό).
Περιγραφή της διαδικασίας:
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Παρατηρούν την σχετική εικόνα (Εικόνα 1). Τους δίνεται
τη δυνατότητα να κάνουν όσες ερωτήσεις θεωρούν απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση
της διαδικασίας. Στην συνέχεια οι ομάδες συζητάνε, ανταλλάσουν απόψεις και καταγράφουν.
Όταν είναι έτοιμες όλες οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τι έχουν καταγράψει περιγράφοντας τον κύκλο του νερού. Αν χρειαστεί συμπληρώνουν η μια ομάδα την άλλη.
Ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει, τα σημεία που συνήθως αναφέρουν και οι μαθητές. Τα
σημεία αυτά αποτελούν και την περιγραφή του κύκλου του νερού ο οποίος και καταγράφεται
στο πίνακα από κάποιο μαθητή.
Αν η δραστηριότητα υλοποιηθεί σε μικρές τάξεις τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν μια
αφίσα, ένα κολαζ κ.α.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 3.1
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Φύλλο Δραστηριότητας : 1
για τους μαθητές
Εικόνα 1: Σημειώστε ή γράψτε σε χαρτί την διαδικασία του Κύκλου του Νερού.
(Για να μην εκτυπώσουμε μπορούμε να προβάλουμε την παρακάτω εικόνα. Με αυτό τον τρόπο
ΜΕΙΏΝΟΥΜΕ το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα)
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Φύλλο Δραστηριότητας : 2
για τον εκπαιδευτικό

2

Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά, γιατί και πού χρειαζόμαστε το νερό. Επιπλέον, να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και αυτές που δημιουργούν πρόβλημα στο νερό οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις το υποβαθμίζουν π.χ. η ρύπανση
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Σχετική εικόνα, στυλό ή μολύβια, φύλλα χαρτιού.
Ο τρόπος ζωής των σύγχρονων ανθρώπων χρειάζεται όλο και περισσότερο νερό. Το νερό
το χρειαζόμαστε :
• Στη Γεωργία, για να παράγουμε τροφή
• Στις πόλεις, για τις ανάγκες των ανθρώπων (πόση, πλύσιμο, διατροφή κλπ.)
• Στη Βιομηχανία

Όλα τα παραπάνω μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο νερό:
• Γεωργία: Για να μεγαλώσουν τα φυτά χρειάζονται νερό. Όταν τα ποτίζουμε με περισσότερο νερό από όσο πρέπει, τότε το σπαταλάμε και δημιουργούμε πρόβλημα στην ποσότητα
του. Για αυτό το λόγο οι γεωργοί πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα άρδευσης που
ελέγχουν την κατανάλωση του νερού. Επίσης, το νερό κινδυνεύει και από τα λιπάσματα
& τα φυτοφάρμακα που ρίχνουν οι γεωργοί στα φυτά. Όταν δεν τα χρησιμοποιούμε στις
ποσότητες που πρέπει δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στα ποτάμια, τις λίμνες
και τη θάλασσα.
• Πόλεις: Η αλόγιστη χρήση του νερού από τον άνθρωπο οδηγεί στη μείωση της ποσότητα
του π.χ όταν πλένουμε τα δόντια, τα χέρια, τα πιάτα μας και δεν κλείνουμε την βρύση
σπαταλάμε πολύτιμο πόσιμο νερό, που δεν υπάρχει σε αφθονία.
• Βιομηχανία: Η παραγωγή προϊόντων από τη βιομηχανία, συχνά παράγει υγρά απόβλητα
και απορρίμματα, τα οποία είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και συχνά καταλήγουν στο
νερό. Όταν αυτά καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια, λίμνες και θάλασσα, μπορεί να αλλάξουν την ποιότητα του.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τους μαθητές ποιες είναι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και πως αυτές επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα του.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Παρατηρούν την σχετική εικόνα (Εικόνα 2). Κάνουν όσες
ερωτήσεις θεωρούν απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και ερωτήσεις
σχετικές με το θέμα του φύλλου εργασίας. Στην συνέχεια οι ομάδες συζητάνε, ανταλλάσουν
απόψεις και καταγράφουν. Όταν είναι έτοιμες όλες οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια
τί έχουν καταγράψει περιγράφοντας – σημειώνοντας τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και
δραστηριότητες που επηρεάζουν το νερό. Αν χρειαστεί συμπληρώνουν η μια ομάδα την
άλλη.
Ο ομιλητής – εμψυχωτής ανακεφαλαιώνει, τα σημεία που συνήθως αναφέρουν και οι μαθητές.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 4
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Φύλλο Δραστηριότητας : 2

2
για τους μαθητές

Παρατηρείστε την εικόνα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε που είναι απαραίτητο το νερό; Που γίνετε
σπατάλη νερού; Ποιες είναι οι πηγές ρύπανσης;
(Για να μην εκτυπώσουμε μπορούμε να προβάλουμε την παρακάτω εικόνα. Με αυτό τον τρόπο
ΜΕΙΏΝΟΥΜΕ το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα)
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Φύλλο Δραστηριότητας : 3

3

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι και αφορά
το νερό (ρύπανση – μόλυνση).
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Υλικά για πλακάτ, ρούχα
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά τα προβλήματα των νερών. Γίνεται αναφορά σε έννοιες όπως η ρύπανση, η μόλυνση. Αφού κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές έννοιες για το νερό μπορούμε
να οργανώσουμε συζήτηση αντιπαράθεσης απόψεων.
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και τους δίνουμε θέμα. Παρακάτω δίνεται ένα προτεινόμενο
σενάριο. Μπορείτε όμως να βάλετε τα παιδιά να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή να βρείτε ένα
εσείς. Κινηθείτε ανάλογα με την ηλικία και τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχετε θέσει..
Επίσης, δίνεται ο πίνακας των αποφάσεων ο οποίος υπάρχει στο Φύλλο Δραστηριότητας 3,
για τους μαθητές.
Το σκηνικό στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στήνεται στο δημαρχείο, όπου πάνε οι τοπικοί
φορείς, πολίτες, εκπρόσωποι να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του νερού στην περιοχή τους. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν διάλογο και ανάλογα με τον ρόλο τους να
υπερασπιστούν τις θέσεις τους και να κάνουν προτάσεις.
Συγκεκριμένα:

Σενάριο:
Οι τοπικές εφημερίδες ανακοινώνουν ότι ένα εργοστάσιο θα εγκατασταθεί στην περιοχή και
θα αλλάξει την εικόνα του τόπου. Πολλοί φοβούνται για ρύπανση. Οι εγκαταστάσεις του
εργοστάσιου θα είναι κοντά σε ένα από τα πιο όμορφα δάση της περιοχής που περιλαμβάνει
και ένα μικρό υγρότοπο. Στην τοπική κοινωνία δημιουργείται ταραχή και ένταση. Οι διαφορές
ομάδες, όπως η ηγεσία (Δήμαρχος, Τοπικό Συμβούλιο, Αντιπολίτευση), απλοί πολίτες, άνεργοι, γεωργοί, καταστηματάρχες. περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι κ.α., ανταλλάσουν επιχειρήματα για το αν θα πρέπει ή όχι να εγκατασταθεί το εργοστάσιο.
Οι μαθητές δημιουργούν τον πίνακα των αποφάσεων.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 4
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Φύλλο Δραστηριότητας : 3

3
για τους μαθητές
Σενάριο:

Οι τοπικές εφημερίδες ανακοινώνουν ότι ένα εργοστάσιο θα εγκατασταθεί στην περιοχή και θα
αλλάξει την εικόνα του τόπου. Οι εγκαταστάσεις του εργοστάσιου θα είναι κοντά σε ένα από τα
πιο όμορφα δάση της περιοχής που περιλαμβάνει και ένα μικρό υγρότοπο. Στην τοπική κοινωνία δημιουργείται ταραχή και ένταση, οι διαφορές ομάδες, όπως η ηγεσία (Δήμαρχος, Τοπικό
Συμβούλιο, Αντιπολίτευση), απλοί πολίτες, άνεργοι, γεωργοί, καταστηματάρχες. περιβαλλοντικές
οργανώσεις, δημοσιογράφοι κ.α., ανταλλάσουν επιχειρήματα για το αν θα πρέπει ή όχι να εγκατασταθεί το εργοστάσιο.
Δημιουργείστε τον πίνακα των αποφάσεων.
Παρακάτω έχει δημιουργηθεί ο πίνακας των αποφάσεων, θα μπορούσε να σχεδιαστεί στο πίνακα
της τάξης ή σε χαρτόνι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩN

\

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

\

ΕΠΙΛΟΓΉ 1

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
…………………………………………………………………………………...............................
.....................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………

ΑΠΟΦΑΣΗ:
…………………………………………………………………………………..................................
........................................................................................................................................……
…………………………………………………..………………………………………………………
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Φύλλο Δραστηριότητας : 4

4

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Η κατανόηση της έννοιας του κύκλου του νερού.
Πείραμα.
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Κατσαρόλα, γκαζάκι.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Περιγράφουμε στους μαθητές την παρακάτω διαδικασία:
• Βράζουμε μια κατσαρόλα με νερό.
• Παρατηρούμε τον ατμό που ανεβαίνει.
• Καλύπτουμε την κατσαρόλα με ένα γυάλινο καπάκι ή ένα πιάτο. Θα δημιουργηθούν σταγόνες
νερού. Η υγρασία αυτή (υδρατμοί) είναι αποτέλεσμα απ’ την εξάτμιση του νερού που προκαλείται από τη θερμότητα.
Εξηγούμε στους μαθητές ότι παρόμοια εξάτμιση γίνεται σε απέραντη έκταση μέσα στη φύση.
Με τη θερμότητα του ήλιου εξατμίζονται τα νερά από τη θάλασσα, τα ποτάμια, τις λίμνες,
κλπ Έτσι δημιουργούνται οι υδρατμοί και η βροχή!
Στην συνέχεια δίνουμε το παρακάτω φύλλο εργασίας και αφήνουμε τους μαθητές να περιγράψουν την όλη διαδικασία.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 3.1
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Φύλλο Δραστηριότητας : 4

4
για τους μαθητές

Τι παρατηρούμε; Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εικόνες
από την φύση; Μπορείτε να τις βάλετε στην σωστή σειρά;
ΕΙΚOΝΕΣ :

………………..........................…

………………..........................…
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Φύλλο Δραστηριότητας : 5

5

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Η σημασία του νερού και αναφορά των προβλημάτων που παρατηρούμε σε αυτό.
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Εικόνα ή χάρτης ή υδρόγειος σφαίρα.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Παρατηρούμε τις εικόνες ή το χάρτη της Ελλάδος παρακάτω ή ίσως μια υδρόγειο σφαίρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω εικόνες ή όποιες άλλες εικόνες ή χάρτες που
έχουμε στο σχολείο.
Εξηγούμε: ότι με μπλε χρώμα απεικονίζεται το νερό.
Ρωτάμε τους μαθητές τί παρατηρούν; Αν γνωρίζουν κάποια ποτάμια, λίμνες και πελάγη της
Ελλάδος. Τους ονοματίζουμε όσα περισσότερα μπορούμε και τους ζητάμε να κάνουν το ίδιο.
Ξεκινάμε μια συζήτηση για την ποσότητα του νερού και αν αυτό φτάνει για όλους.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 4
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Φύλλο Δραστηριότητας : 5

5

για τους μαθητές
Παρατηρήστε τον χάρτη που σας δόθηκε ή τον χάρτη που έφερε ο δάσκαλος σας στην τάξη. Βλέπεται τα ποτάμια, τις λίμνες και τα πελάγη της Ελλάδας. Μπορείτε να γράψετε κάποια από αυτά;
Το νερό είναι μεγάλο ή μικρό κομμάτι της εικόνας που βλέπετε; Γνωρίζετε αν φτάνει για όλους;

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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6

Φύλλο Δραστηριότητας : 6
για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Εξοικονόμηση νερού.
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Πίνακας με εικόνες, μολύβι.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τους μαθητές για τις χρήσεις νερού. Επικεντρωνόμαστε στο νερό που χρησιμοποιούμε στο σπίτι και στο σχολείο. Συζητάμε τί μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να το προστατεύσουμε σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα. Ζητάμε την γνώμη των μαθητών καθώς
και τις ιδέες τους. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν μερικές ιδέες εξοικονόμησης. Χωρίστε
τους μαθητές σε ομάδες, εκτυπώστε ή ακόμα καλύτερα προβάλετε, από το Φύλλο Δραστηριοτήτων 6 για το μαθητή. Αφήστε τους μαθητές να εργασθούν σε ομάδες, να ανταλλάξουν
απόψεις, σκέψεις και ενθαρρύνεται τον καταιγισμό ιδεών. Όταν τελειώσουν οι ομάδες θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις σκέψεις τους. Με ερωτήσεις και ιδέες οδηγείστε τους μαθητές
να συζητήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το θέμα της εξοικονόμησης και της προστασίας
των υδάτων.

Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 4
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ΧΡΗΣΗ

x
x

ΠΩΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΝΕΡΟ
Η’ ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ;

Δεν γεμίζουμε ποτέ την μπανιέρα!!!
Επιλέγουμε να κάνουμε ντους!!!

Κλείνουμε τη βρύση
όταν πλένουμε τα δόντια μας

Κλείνουμε την βρύση
όταν πλένουμε τα πιάτα.

1. Προσέχουμε να μην αφήνουμε την βρύση
του σχολείου ανοιχτή, όταν πίνουμε νερό.
2. Δεν αφήνουμε ανοιχτές
τις βρύσες στις τουαλέτες
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Ελέγχουμε τακτικά για διαρροές στο σπίτι!!!
Όταν βρούμε μια διαρροή
άμεσα καλούμε τον υδραυλικό.

x

Δεν ποτίζουμε μεσημέρι
και ποτέ με το λάστιχο!!!
Χρησιμοποιούμε ποτηστήρι!!!

x

Προσέχουμε ή δεν χρησιμοποιούμε καθόλου,
χημικά στο σπίτι & στο σχολείο.
Μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικά καθαριστικά.

Προσέχουμε που πετάμε τα σκουπίδια μας
και πάντα
τα ρίχνουμε στους σωστούς κάδους!!!
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Φύλλο Δραστηριότητας : 6
για τους μαθητές

Παρατηρείστε τον παρακάτω πίνακα & τις εικόνες.

6

Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε νερό;

ΧΡΗΣΗ

ΠΩΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΝΕΡΟ
Η’ ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ;

x
x
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Φύλλο Δραστηριότητας : 1

1

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Η κατανόηση της έννοιας του κύκλου του νερού
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Εικόνα με τον κύκλο του νερού, μαρκαδόρους, φύλλα χαρτιού.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ:
Το νερό εξατμίζεται λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, από τη θάλασσα, τις λίμνες, κ.ά. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε την εξάτμιση από τα φύλλα των φυτών δηλ. την διαπνοή.
Καθώς οι υδρατμοί ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα, ψύχονται, συμπυκνώνονται και επιστρέφουν στη στεριά και τη θάλασσα ως ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, δηλ. ως βροχή, χιόνι,
χαλάζι, κ.λπ.
Από τις κατακρημνίσεις που πέφτουν στη γη, ένα μέρος τους διεισδύει στο έδαφος και κινείται καθοδικά, δημιουργώντας τα υπόγεια νερά. Οι ποσότητες του νερού, που το έδαφος δεν
μπορεί να απορροφήσει, σχηματίζουν απορροές πάνω και ακριβώς κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους, οι οποίες καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσα ενώ μέρος αυτών εμπλουτίζει την υγρασία του εδάφους.
Οπότε, μέρος του επιφανειακού και του υπόγειου νερού καταλήγει στη θάλασσα, όπου θερμαίνεται, εξατμίζεται και γίνεται υδρατμός, ξεκινώντας πάλι την διαδικασία του κύκλου του
νερού. Αυτός ο κύκλος δε σταματά ποτέ. Είναι αέναος και κάθε του σταγόνα αλλάζει μορφή
και διατηρείται μέσα στο χρόνο, δηλαδή μετατρέπεται από στερεή σε υγρή και αέρια για να
επανέρθει ξανά και ξανά (μετεωρικό νερό).
Περιγραφή της διαδικασίας:
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Παρατηρούν την σχετική εικόνα (Εικόνα 1). Τους δίνεται
η δυνατότητα να κάνουν όσες ερωτήσεις θεωρούν απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση
της διαδικασίας. Στην συνέχεια τους δίνουμε χρόνο (όσο κρίνουμε ότι είναι αρκετός) όπου οι
μαθητές συζητάνε, ανταλλάσουν απόψεις, καταγράφουν. Όταν είναι έτοιμες, όλες οι ομάδες,
παρουσιάζουν στην ολομέλεια τι έχουν καταγράψει, περιγράφοντας τον κύκλο του νερού. Αν
χρειαστεί συμπληρώνουν η μια ομάδα την άλλη.
Ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει τα σημεία που συνήθως αναφέρουν και οι μαθητές. Τα σημεία αυτά αποτελούν και την περιγραφή του κύκλου του νερού, ο οποίος και καταγράφεται
στο πίνακα από κάποιο μαθητή.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 3.1
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1

Φύλλο Δραστηριότητας : 1
για τους μαθητές
Εικόνα 1: Σημειώστε στην εικόνα ή γράψτε σε χαρτί την διαδικασία του Κύκλου του Νερού.
(Για να μην εκτυπώσουμε μπορούμε να προβάλουμε την παρακάτω εικόνα. Με αυτό τον τρόπο
ΜΕΙΏΝΟΥΜΕ το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα)
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Φύλλο Δραστηριότητας : 2

2

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά, γιατί και πού χρειαζόμαστε το νερό. Επιπλέον, να μπορούν οι
μαθητές να περιγράφουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και όσες το επηρεάζουν. Να
αναγνωρίζουν ποιες από αυτές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να το υποβαθμίζουν, π.χ. να το ρυπαίνουν.
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Σχετική εικόνα, στυλό ή μολύβια, φύλλα χαρτιού.
Επιπλέον πληροφορίες:

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες:
Μερικές από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που επηρεάζουν το νερό είναι οι κάτωθι:
• Οικιστική ανάπτυξη (συγκέντρωση των ανθρώπων στις πόλεις).
• Γεωργία
• Βιομηχανία
• Τουρισμός
• Υπεραλίευση

Οι παραπάνω ανθρωπογενείς δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα
& την ποιότητα:
• Οικιστική ανάπτυξη: Το νερό για την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών δέχεται
πιέσεις από την αυξημένη κατανάλωση και τη χρήση χημικών. Η αλόγιστη χρήση του
νερού προκαλεί μείωση της ποσότητας του, π.χ. το να μην κλείνουμε την βρύση όταν
πλένουμε τα δόντια, τα χέρια, τα πιάτα. Επίσης, τα αστικά λύματα που μέσω των αποχετεύσεων καταλήγουν στο περιβάλλον, συχνά είναι επιβαρυμένα με χημικές ουσίες και
το ρυπαίνουν. Χημικές ουσίες περιλαμβάνονται στα απορρυπαντικά. Αυτά θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με σύνεση και κάποια από αυτά καθόλου π.χ. το χλώριο.
• Γεωργία:
1. Προβλήματα ποσότητας, όταν δεν χρησιμοποιούνται συστήματα άρδευσης, που ελέγχουν την σπατάλη και περιορίζουν την κατανάλωση.
2. Προβλήματα ποιότητας από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων και
από την υφαλμύρωση (εισροή θαλασσινού νερού) λόγω της υπεράντλησης. Τα προβλήματα ποιότητας έχουν αντίκτυπο στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.
• Βιομηχανία: Ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα.
• Τουρισμός: Ο τουρίστας έχει την τάση να αντιμετωπίζει το νερό ως είδος πολυτελείας.
Έτσι κατά το διάστημα παραμονής τους καταναλώνει το νερό αλόγιστα. Η μεγάλη συ-
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γκέντρωση ανθρώπων για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε περιορισμένο χώρο
προκαλεί έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι φυσικοί πόροι των περιοχών αυτών, όπως
το νερό, καταναλώνονται και υποβαθμίζονται σε σημαντικό βαθμό, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων.
• Υπεραλίευση: Η εντατικοποίησή της αλιείας συχνά σε εποχή αναπαραγωγής των ψαριών, η χρήση συρόμενων εργαλείων βυθού και παράνομων μέσων αλιείας (δυναμίτη
και χημικών ουσιών) έχουν μειώσει δραματικά τους πληθυσμούς των αλιευμάτων. Τα
πλαστικά δίχτυα και εργαλεία που εγκαταλείπονται στην θάλασσα ρυπαίνουν το νερό. Το
γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά την οικολογική ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τους μαθητές ποιες είναι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και πως αυτές επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα του.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Τους δίνουμε χρόνο να παρατηρήσουν την σχετική εικόνα
(Εικόνα 2) και να κάνουν όσες ερωτήσεις θεωρούν απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση
της διαδικασίας. Στην συνέχεια οι μαθητές συζητάνε, ανταλλάσουν απόψεις και καταγράψουν
τις σκέψεις τους. Όταν είναι έτοιμες όλες οι ομάδες, παρουσιάζουν στην ολομέλεια, τί έχουν
καταγράψει Αν χρειαστεί συμπληρώνουν η μια ομάδα την άλλη.
Ο ομιλητής – εμψυχωτής ανακεφαλαιώνει, τα σημεία που συνήθως αναφέρουν και οι μαθητές.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα

144

| ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Φύλλο Δραστηριότητας : 2
για τους μαθητές

2

Εικόνα 2: Παρατηρείστε την εικόνα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες; Μπορούν αυτές οι δραστηριότητες να επηρεάσουν την ποιότητα & την ποσότητα του;
(Για να μην εκτυπώσουμε μπορούμε να προβάλουμε την παρακάτω εικόνα. Με αυτό τον τρόπο
ΜΕΙΏΝΟΥΜΕ το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα)
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Φύλλο Δραστηριότητας : 3

3

για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι οι ανθρώπινες αποφάσεις – δραστηριότητες, δημιουργούν
προβλήματα στο νερό και κατά επέκταση στο περιβάλλον.
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Υλικά πίνακας προτυπωμένος, μολύβι ίσως υλικά για πλακάτ, ρούχα.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά τα προβλήματα του νερού. Γίνεται αναφορά σε έννοιες όπως, η ρύπανση και η μόλυνση. Ενημερώνουμε τους μαθητές για τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια (παρακάτω υπάρχει σχετικό κείμενο, εικόνες και πήγες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν) και
τα ρωτάμε να μας πουν την γνώμη τους.
Αφού κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές έννοιες οργανώνουμε ένα παιχνίδι ρόλων.
Μοιράζουμε τους ρόλους στα παιδιά. Μερικοί από αυτούς μπορούν να είναι, ο δήμαρχος, ο
αρχηγός της αντιπολίτευσης, το δημοτικό συμβούλιο, οι πολίτες, οι οικολογικές οργανώσεις,
οι γεωργοί, (οι πολίτες θα μπορούσαν να χωριστούν σε περισσότερες κατηγορίες π.χ. εκπαιδευτικοί, καταστηματάρχες) και όσοι πιθανά θα μπορούσαν να εμπλέκονται με το θέμα.
Το σκηνικό στήνεται στο δημαρχείο, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, όπου πάνε οι
τοπικοί φορείς, πολίτες, εκπρόσωποι να συζητήσουν για το πρόβλημα που προέκυψε.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν διάλογο και ανάλογα με τον ρόλο τους να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και να κάνουν προτάσεις. Για την υλοποίηση της δράσης δίνουμε
στους μαθητές το παρακάτω υλικό.
Συγκεκριμένα:

Σενάριο:
Η ΔΕΗ ανακοινώνει τα σχέδια της για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού εργοστάσιου κοντά σε ένα από τα πιο όμορφα δάση της περιοχής που περιλαμβάνει και ένα μικρό υγρότοπο.
Ο Δήμαρχος δέχεται μια σειρά από παρεμβάσεις. Κάτω από τις πιέσεις που δέχεται καλεί σε
σύσκεψη όλους τους ενδιαφερόμενους, πριν λάβει την όποια απόφαση.

Πριν την διεξαγωγής της δραστηριότητας:
Βήμα 1: Μελέτη του σεναρίου
Βήμα 2: Ενημερώνεται, τους μαθητές, τί είναι ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Βήμα 3: Ενημερώνεται για τους ρόλους: Δήμαρχος, Ομάδα Αντιπολίτευσης, Ομάδα εκπροσώπων πολιτών, Ομάδα εκπροσώπων οικολογικών οργανώσεων, Ομάδα εκπροσώπων της ΔΕΗ κ.α.
Βήμα 4: Δίνετε τον πίνακα από το Φύλλο Δραστηριότητας 3. Όπου τους εξηγείται τι πρέπει
να κάνουν.
Βήμα 5: Ενημερώστε τους μαθητές ότι πρέπει να χωριστούν σε ομάδες
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Βήμα 6: Τους ενημερώνεται για τον χρόνο που θα έχουν στην διάθεση τους.
Όταν κάθε ομάδα συμπληρώσει τον πίνακα αρχίζει η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων.
Ο εκπαιδευτικός σε κάθε περίπτωση μπορεί να προσαρμόσει το σενάριο και όλη τη δραστηριότητα στις συνθήκες της περιοχής που βρίσκεται η σχολική μονάδα ή στις ανάγκες των
μαθητών του.

Σχετικές πληροφορίες:

ΥΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
Υδροηλεκτρικά εργοστάσια ονομάζονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με την εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας του νερού (π.χ. ενός ποταμού, μιας λίμνης
κτλ.). Δεδομένου ότι παράγουν ενέργεια χωρίς να καταναλώνουν φυσικούς πόρους, θεωρούνται ως τρόποι παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην Ελλάδα υπάρχουν σε μέρη όπου έχουν κατασκευασθεί
φράγματα, όπως στο Καστράκι Αχελώου, στη λίμνη Ταυρωπού Καρδίτσας, στην Έδεσσα
κλπ.

http://7lt-laris.lar.sch.gr/FYSIKOI%20POROI/YDROHLEKTRIKA.pdf http://3lyk-ymitt.att.sch.
gr/Project/BTETRAMHNO/PAPADO/HLEKTRIKH_ENERGEIA/PARAGVGHHLEKTRIKH.pdf
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β
Υποενότητα 4
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3

Φύλλο Δραστηριότητας : 3
για τους μαθητές
Σενάριο:
Η ΔΕΗ ανακοινώνει τα σχέδια της για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού εργοστάσιου κοντά
σε ένα από τα πιο όμορφα δάση της περιοχής που περιλαμβάνει και ένα μικρό υγρότοπο. Ο Δήμαρχος δέχεται μια σειρά από παρεμβάσεις. Κάτω από τις πιέσεις που δέχεται καλεί σε σύσκεψη
όλους τους ενδιαφερόμενους, πριν λάβει την όποια απόφαση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
…………………………………………………………………………………...............................
.....................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………

\

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

\

ΕΠΙΛΟΓΉ 1

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ
…………………………………………………………………………………...............................
.....................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...............................
.....................................................................................................................................……

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και στα παρακάτω site:
http://7lt-laris.lar.sch.gr/FYSIKOI%20POROI/YDROHLEKTRIKA.pdf
http://3lyk-ymitt.att.sch.gr/Project/BTETRAMHNO/PAPADO/HLEKTRIKH_ENERGEIA/
PARAGVGHHLEKTRIKH.pdf
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4

Φύλλο Δραστηριότητας : 4
για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Να πληροφορηθούν τα παιδιά για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού και να υιοθετήσουν
στάσεις και συμπεριφορές πιο φιλικές όσον αφορά την χρήση ενός πολύτιμου φυσικού πόρου όπως το νερό.
Τι υλικά ή μέσα θα χρειαστούμε:
Παρατυπωμένο ερωτηματολόγιο, μολύβι.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Συζητάμε με τα παιδιά για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού. Τους ρωτάμε αν γνωρίζουν
πόσο νερό καταναλώνουν τα ίδια και αν μπορούν να εκτιμήσουν πόσο νερό καταναλώνουν
με την οικογένεια τους. Στην συνέχεια συζητάμε για τους τρόπους και τις δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε όλοι μας στο σπίτι, στο σχολείο, στην επαφή μας με τη φύση, για την
εξοικονόμηση και την προστασία του νερού.
Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω Πίνακα 1 μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να έχουν
μια εικόνα για την κατανάλωση νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Πίνακας 1
ΧΡΗΣΗ
Καζανάκι
Γεμάτη μπανιέρα
Ντους

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΛΙΤΡΑ
9 / φορά
150
15/ λεπτό

Πλύσιμο χεριών/προσώπου

30 / 2 λεπτά

Πλύσιμο ρούχων

150 / φορά

Πλύσιμο πιάτων

50 / φορά

Πλύσιμο φρούτων & λαχανικών

15 / λεπτό

Πλύσιμο πιάτων στο χέρι

150 / ημέρα

Πλύσιμο αυτοκινήτου

150 / φορά

Πηγή: https://www.watersave.gr
Συζητάμε με τους μαθητές τον παραπάνω πίνακα. Ακούμε τις ιδέες, τις προτάσεις, τις σκέψεις τους. Στην συνέχεια χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες και τους δίνουμε τον Πίνακα 2,
του Φύλλου Δραστηριοτήτων 4. Παράλληλα, στον εκπαιδευτικό δίνεται και ο Πίνακας 2α
με προτάσεις – απαντήσεις που θα τον βοηθήσουν με ιδέες για τον Πίνακα 2 που θα δοθεί
στους μαθητές.
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για τον εκπαιδευτικό

4

Πίνακα 2α Προτάσεις – Απαντήσεις για τον Φύλλο Δραστηριότητας 4
ΧΡΗΣΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Καζανάκι

Τοποθετούμε ένα πλαστικό μπουκάλι. Με αυτό τον
τρόπο μειώνουμε την ποσότητα νερού. Αν αλλάξουμε καζανάκι επιλέγουμε αυτά που έχουν συστήματα
εξοικονόμησης.

Γεμάτη μπανιέρα

Κάνουμε ντους. Δεν ξεχνάμε ποτέ να κλείνουμε το
νερό όταν σαπουνιζόμαστε.

Πλύσιμο δοντιών

Δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα κατά την διάρκεια του βουρτσίσματος.

Πλύσιμο χεριών/προσώπου

Δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα κατά την διάρκεια του πλυσίματος.

Πλύσιμο ρούχων πλυντήριο.

Βάζουμε πλυντήριο ρούχων, όταν είναι γεμάτο και σε
οικονομικό πρόγραμμα. Όταν αγοράσουμε καινούργιο επιλέγουμε αυτά με τα συστήματα εξοικονόμησης
νερού.

Πλύσιμο πιάτων

Βάζουμε πλυντήριο πιάτων, όταν είναι γεμάτο και σε
οικονομικό πρόγραμμα. Όταν αγοράσουμε καινούργιο επιλέγουμε αυτά με τα συστήματα εξοικονόμησης
νερού.

Πλύσιμο φρούτων

Γεμίζουμε μια λεκάνη με νερό και ρίχνουμε μέσα τα
λαχανικά ή φρούτα. Το νερό το χρησιμοποιούμε ή
στην τουαλέτα ή να ποτίσουμε τα λουλούδια ή σε
οποιαδήποτε άλλη χρήση όπου χρειαζόμαστε νερό.

& λαχανικών

Πλύσιμο πιάτων στο χέρι

Δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα κατά την διάρκεια του πλυσίματος.

Πλύσιμο αυτοκινήτου

Πλένουμε το αυτοκίνητο με κουβά και όχι με το λάστιχο.

Πότισμα λουλουδιών

Χρησιμοποιούμε ποτιστήρι και όχι το μεσημέρι.

/κήπου με το λάστιχο
Διαρροές

Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 4.2
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Ελέγχουμε συχνά τις διαρροές στα υδραυλικά μας και
επεμβαίνουμε άμεσα καλώντας υδραυλικό όταν παρουσιασθεί βλάβη. Ακόμα και μια βρύση που στάζει
σταγόνα – σταγόνα καταναλώνει νερό που εμείς χρειαζόμαστε.

4

Φύλλο Δραστηριότητας : 4
για τους μαθητές
Η Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικές, δραστηριότητες και καταστάσεις, στις οποίες
χρησιμοποιούμε νερό. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε νερό; Μπορείτε
να προτείνετε κάποιες λύσεις; Μπορείτε να το συζητήσετε, να ψάξετε και να βρείτε μερικές έξυπνες ιδέες; π.χ. στο κουτάκι που γράφει «Γεμάτη μπανιέρα» μπορούμε να προτείνουμε ως λύση,
«Να κάνουμε ντους»: Είναι μια λύση εξοικονόμησης. Όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι
όταν σαπουνιζόμαστε, δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα.
Πίνακας 2:
ΧΡΗΣΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Καζανάκι

Γεμάτη μπανιέρα

Πλύσιμο δοντιών

Πλύσιμο χεριών/προσώπου

Πλύσιμο ρούχων

Πλύσιμο πιάτων

Πλύσιμο φρούτων & λαχανικών

Πλύσιμο πιάτων στο χέρι

Πλύσιμο αυτοκινήτου

Πότισμα λουλουδιών/κήπου με το λάστιχο

Διαρροές
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Φύλλο Δραστηριότητας : 5
για τον εκπαιδευτικό
Σκοπός της Δραστηριότητας:
Καταγραφή χαρακτηριστικών του νερού και επαφή με την πολυπλοκότητα που συνθέτει την
προστασία του.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Ζητάμε από τους μαθητές, ατομικά και αυθόρμητα, να καταγράψουν λέξεις σχετικές με το
νερό. Όταν ολοκληρώσουν την καταγραφή, ο κάθε μαθητής θα διαλέξει τις λέξεις που θεωρεί πιο σημαντικές, χωρίς να ξεπεράσει τις πέντε.
Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να γίνουν ομάδες. Συζητάνε τις λέξεις που κατέγραψαν. Αποφασίζουν ποιες από αυτές που κατέγραψε ο καθένας ατομικά θεωρούν σημαντικές
και θέλουν να τις κρατήσουν, χωρίς να ξεπεράσουν τις πέντε. Η συμβολή του εκπαιδευτικού
είναι καθοριστικής σημασίας για να βοηθήσει τα παιδιά και όχι να τα καθοδηγήσει, μέσα από
ερωτήσεις που θα θέσει, ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και τις πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και αφορούν την ποσότητα
αλλά και την ποιότητα του.
Στη συνέχεια όλες οι ομάδες, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις λέξεις. Καταγράφονται όλες
οι λέξεις στον πίνακα. Έτσι, δημιουργείται ένα συνολικός πίνακας που έχει όλες τις λέξεις από
όλες τις ομάδες. Σίγουρα, κάποιες θα είναι κοινές. Σε αυτές δίνουμε μια ιδιαίτερη προσοχή,
τις υπογραμμίζουμε και τις συζητάμε με τους μαθητές. Γιατί τις θεωρούν σημαντικές; Το γεγονός ότι επιλέχθηκαν από όλους μας οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα;
Στην συνέχεια για να κατανοήσουν οι μαθητές τις αλληλεπιδράσεις που συνδέουν το νερό
με την ορθή διαχείριση του και τις ανθρώπινες δραστηριότητες συζητάμε μερικά παραδείγματα. Σχετικό κείμενο το δίνουμε παρακάτω και θα υπάρχει και στο Φύλλο Εργασίας 6, για
το μαθητή.

Τι από τα παρακάτω δε χρειάζεται νερό;
Ένα βιβλίο, ένα κιλό φράουλες, μια καρέκλα, ένα κομμάτι κρέας, ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα
τετράδιο.
Προσπαθήστε να σκεφτείτε όλα όσα χρειάζονται για την παραγωγή των παραπάνω. Για παράδειγμα, ανθρώπινη εργασία, φυσικοί πόροι (νερό, έδαφος, ενέργεια κλπ), οικονομική διαχείριση; Ο σεβασμός στο περιβάλλον θα επηρέαζε τη διαδικασία παραγωγής; π.χ. για να
παραχθούν τα παραπάνω χρειάζονται λιγότερο ή περισσότερο νερό; η οικονομική διαχείριση επηρεάζεται από ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον; Μήπως κάποια καταναλώνουν
πολύ μεγάλες ποσότητες;

Πριν απαντήσουν οι μαθητές στις ερωτήσεις που θα τους θέσετε, δώστε τους το παρακάτω
κείμενο:
Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας, στη γεωργία, στη βιομηχανία,
αλλά και στον τουρισμό. Δε μπορεί να υπάρξει καμιά γεωργική, βιομηχανική ή τουριστική
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δραστηριότητα χωρίς τη χρήση νερού! Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, που η ζωή μας είναι
απόλυτα δεμένη με ένα πλήθος καταναλωτικών προϊόντων! Πράγματι, η γεωργία, η βιομηχανία και ο τουρισμός αποτελούν, σήμερα, σημαντικές πηγές εσόδων και απασχολούν ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η λειτουργία τους συνδέεται απόλυτα με το νερό!

Πόσο νερό, όμως, χρησιμοποιούμε στον κάθε τομέα;
Υπάρχει η εκτίμηση ότι σε παγκόσμιο επίπεδο στην γεωργία καταναλώνεται 30-87%, στη
βιομηχανία 8-60%, ενώ για οικιακή χρήση μόνο 5-12%. Συνειδητοποιούμε, δηλαδή ότι στη
γεωργία, κυρίως, αλλά και στη βιομηχανία δεσμεύεται το περισσότερο νερό του πλανήτη
και μάλιστα πολύ περισσότερο από αυτό που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας! Και βέβαια,
το νερό είναι απαραίτητο, αλλά δυστυχώς, δε χρησιμοποιείται σωστά, ξοδεύεται άσκοπα ή
ρυπαίνεται επικίνδυνα.
Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται κάνοντας τις λέξεις σχήμα π.χ. σταγόνα, κάνουμε ένα περίγραμμα και βάζουμε μέσα τις λέξεις ή μπορούμε να κάνουμε συννεφόλεξα.
Ενημερωτικό Υλικό:
Ενότητα Β.
Υποενότητα 4
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Φύλλο Δραστηριότητας : 5
για τους μαθητές
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο:
Κείμενο:
Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας, στη γεωργία, στη βιομηχανία, αλλά
και στον τουρισμό. Δε μπορεί να υπάρξει καμιά γεωργική, βιομηχανική ή τουριστική δραστηριότητα χωρίς τη χρήση νερού! Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, που η ζωή μας είναι απόλυτα δεμένη
με ένα πλήθος καταναλωτικών προϊόντων! Πράγματι, η γεωργία, η βιομηχανία και ο τουρισμός
αποτελούν, σήμερα, σημαντικές πηγές εσόδων και απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η λειτουργία τους συνδέεται απόλυτα με το νερό!

Πόσο νερό, όμως, χρησιμοποιούμε στον κάθε τομέα;
Υπάρχει η εκτίμηση ότι σε παγκόσμιο επίπεδο στην γεωργία καταναλώνεται 30-87%, στη βιομηχανία 8-60%, ενώ για οικιακή χρήση μόνο 5-12%. Συνειδητοποιούμε, δηλαδή ότι στη γεωργία,
κυρίως, αλλά και στη βιομηχανία δεσμεύεται το περισσότερο νερό του πλανήτη και μάλιστα πολύ
περισσότερο από αυτό που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας! Και βέβαια, το νερό είναι απαραίτητο, αλλά δυστυχώς, δε χρησιμοποιείται σωστά, ξοδεύεται άσκοπα ή ρυπαίνεται επικίνδυνα.

Τι από τα παρακάτω δε χρειάζεται νερό;
Ένα βιβλίο, ένα κιλό φράουλες, μια καρέκλα, ένα κομμάτι κρέας, ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα
τετράδιο.
Προσπαθήστε να σκεφτείτε όλα όσα χρειάζονται για την παραγωγή των παραπάνω. Για παράδειγμα, ανθρώπινη εργασία, φυσικοί πόροι (νερό, έδαφος, ενέργεια κλπ), οικονομική διαχείριση;
Ο σεβασμός στο περιβάλλον θα επηρέαζε τη διαδικασία παραγωγής; π.χ. για να παραχθούν τα
παραπάνω χρειάζονται λιγότερο ή περισσότερο νερό; η οικονομική διαχείριση επηρεάζεται από
ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον; Μήπως κάποια καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες;
Σκεφτείτε και συζητήστε όλα τα παραπάνω. Δείτε τις λέξεις που έχετε γράψει; Συνδέονται με κάποιο τρόπο με αυτά που διαβάσατε; Αν ναι με πιο τρόπο;

Πηγές
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=104
http://www.watersave.gr/index.php/edu-pack
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Το παρόν εγχειρίδιο εκδόθηκε στο πλαίσιο της
Δράσης 4.1.3_Trainer’sHandbookonsustainabl
ewateruse, του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4) του
έργου με ακρωνύμιο BestU
This manual was published under Activity 4.1.3_
Trainer’s Handbook on sustainable water use,
Work Package 4 (WP4) of project with acronym
BestU

