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Μία μικρή περίληψη για το νερό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% 

του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή 

αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους και στους 

παγετώνες, είναι δηλαδή πάγος και χιόνι, ενώ ακόμα μικρότερο 

ποσοστό το 0,6% βρίσκεται στις λίμνες, στα ποτάμια και στα 

υπόγεια ύδατα γλυκού νερού. Το νερό είναι η πιο διαδεδομένη 

χημική ένωση που είναι απαραίτητη σε όλες τις γνωστές μορφές 

ζωής στον πλανήτη μας. Το μόριο του νερού αποτελείται από 

δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου, αυτή τη 

σύσταση του μορίου του νερού απέδειξε ο Γάλλος χημικός 

Λαβουαζιέ. 

 
Το Νερό ως πηγή Ζωής  

«Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, που ζούμε, τι κάνουμε, όλοι εξαρτόμαστε από το 

νερό. Το χρειαζόμαστε κάθε μέρα, με πάρα πολλούς τρόπους. Το χρειαζόμαστε για 

να είμαστε υγιείς, το χρειαζόμαστε για να παράγουμε την τροφή μας, για τις 

μεταφορές, την άρδευση και τη βιομηχανία. Το χρειαζόμαστε για τα ζώα και τα 

φυτά, για να αλλάζουν οι εποχές και τα χρώματα.  

Ωστόσο, παρά τη σημασία των αποθεμάτων του νερού για τη ζωή και την ύπαρξή 

μας, δείχνουμε μια συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού για τα αποθέματα 

νερού. Τα σπαταλούμε, τα λεηλατούμε, τα μολύνουμε, ξεχνώντας πόσο απαραίτητα 

είναι για την επιβίωσή μας». 

(Από την ανακήρυξη του 2003, σαν παγκόσμιου έτους για τα Νερά, από τον Ο.Η.Ε.) 

Ως κομμάτι της φύσης, και ο άνθρωπος είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με το νερό. Ένας 

ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να αντέξει 

περισσότερες από 2-3 μέρες χωρίς αυτό, ενώ το 

ποσοστό του νερού στο ανθρώπινο σώμα είναι 

περίπου 70%. Το νερό είναι βασικό συστατικό 

του αίματος και επιτελεί πολύ σημαντικές 

λειτουργίες απομακρύνοντας τις τοξικές και 

άχρηστες ουσίες από το ανθρώπινο σώμα. 

Ενωμένοι όλοι μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

την έλλειψη νερού!!! 

  Ξεπλύνετε τα φρούτα σας σε μια βαθιά        

     λεκάνη με νερό και χρησιμοποιήστε μετά    

     το ίδιο νερό για να ποτίσετε τα φυτά στις   

     γλάστρες ή τον κήπο σας. 

  Αποφύγετε το μπάνιο σε μπανιέρα γεμάτη  

     με νερό. Προτιμήστε να κάνετε σύντομα  

     ντους, έχοντας κοντά σας και ένα κουβά  

     για να συγκεντρώνετε το κρύο νερό μέχρι  

     να έρθει το ζεστό. Το νερό αυτό  

     αξιοποιήστε το στην τουαλέτα αντί να  

     αδειάσετε το καζανάκι. 

  Όταν έρθει η ώρα να πλύνετε τις  

     βεράντες, τα μπαλκόνια ή τις αυλές,  

     σκουπίστε τα πρώτα προσεχτικά και μετά  

     χρησιμοποιήστε έναν κουβά και   

     σφουγγαρίστρα, αντί να σπαταλάτε πολλά   

     κυβικά νερού χρησιμοποιώντας το   

     λάστιχο. 
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