
1 
 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  

ΤΑΞΗ: Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΝΕΡΟ - ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ  

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ   

ΧΤΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 



2 
 

Περιεχόμενα 

Σελ.  3-5    Ονοματεπώνυμα μαθητών-υπεύθυνων καθηγητριών 

 Σελ.    6    Εισαγωγή 

Σελ.     7   Ετυμολογία-Σημασία νερού 

Σελ.     8   Το νερό σε διάφορες γλώσσες 

Σελ.   9-10     Φράσεις σχετικές με το νερό 

Σελ. 11-12     Παροιμίες 

Σελ. 13-16    Νερό και μυθολογία 

Σελ. 17-18    Το νερό στη λαϊκή παράδοση 

Σελ. 19-20    Σύγκριση επιστημονικών ερμηνειών με μύθους 

Σελ. 21-25    Χοροί & τραγούδια για το νερό 

Σελ. 26-31    Λιώσιμο πάγων-Συνέπειες 

Σελ. 32-39     Λειψυδρία 

Σελ. 40-43     Ερωτηματολόγιο-Αποτελέσματα 

Σελ. 44-46      Συνέντευξη μαθητών από το μυλωνά Ροποτού 

Σελ. 47-57      Νερό και Λογοτεχνία 

Σελ. 58-71      «Ο άνθρωπος και το νερό» του Φ. Βοσνιάκου, καθηγητή Τ.Ε.Ι.  

    Θεσ/νίκης. 

Σελ. 72-75      Διάχυση αποτελεσμάτων 

Σελ.  76   Βιβλιογραφία-Πηγές 



3 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΞΗ Γ ΄ 

                                   ΤΜΗΜΑ Γ1 

1. Γεωργούλα Ελισάβετ-Περιστέρα του Γεωργίου 

2. Γιώτη Σταυρούλα του Λάμπρου 

3. Γκράβας Χρήστος του Κων/νου 

4. Δεληγιάννη Ελένη του Κων/νου 

5. Δημητρίου Σταυρούλα-Φαίδρα του Θωμά 

6. Διαμαντής Ηλίας του Θεοδώρου 

7. Ζήσης Ηλίας του Δημητρίου 

8. Ισλαμάι Φατιόν του Μπεσνίκ 

9. Καλεσιάκη Μαρίνα του Κων/νου 

10. Κάντζιου Θεοδώρα του Ανδρέα 

11. Κατσόγιαννος Ελευθέριος του Σεραφείμ 

12. Κοθώνα Χριστίνα του Θεοδώρου 

13. Κοντέλι Εμιλιάνο του Ηρακλή 

14. Κωτούλα Ζωή του Λαζάρου 

 

                      ΤΜΗΜΑ Γ2 

15. Ανυφαντή Παναγιώτα του Θωμά 

16. Αργύρη Ευσταθία του Ευαγγέλου 

17. Βασιλείου Αντώνιος-Μάριος του Αλεξάνδρου 

18. Βασιλού Φωτεινή του Αθανασίου 

19. Βλήτσιου Ανδρονίκη του Σεραφείμ 



4 
 

20. Βούζα Θεοδώρα του Δημητρίου 

21. Γεωργίου Παναγιώτης του Κων/νου 

22. Γιάννη Αντιγόνη του Σωτηρίου 

23. Καζάκου Ιφιγένεια του Κων/νου 

24. Καλαμπαλίκη Χιόνα του Θωμά 

25. Καλαμπόκας Αλέξανδρος του Λάμπρου 

26. Μπαïράμη Αναστασία του Θωμά 

27. Σιαμπαλιώτη Μαρία του Σπυρίδωνος 

 

                            ΤΜΗΜΑ Γ3 

28. Μόκκας Βασίλειος του Κων/νου 

29. Μπάγκος Γεώργιος του Δημητρίου 

30. Νάκου Ηλιάνα του Αθανασίου 

31. Παλαμάς Ευάγγελος του Κων/νου 

32. Πάνου Σοφία του Νικολάου 

33. Παππά Άννα-Μαρία του Γεωργίου 

34. Πατούλιας Χριστόφορος του Γεωργίου 

35. Πατσιαούρας Ευάγγελος του Στεφάνου 

36. Πλακιάς Θωμάς του Ευαγγέλου 

37. Τόλου Αγορίτσα του Αναστασίου 

38. Τσιτσώνη Ελένη του Λαζάρου 

39. Τσιώλης Ευριπίδης του Κων/νου 

40. Χαντούμης Θεόδωρος του Κων/νου 

41. Χαρίση Θεανώ του Γεωργίου 

 

     Υπεύθυνοι καθηγητές  ׃  Αηδώνη Ευαγγελία ΠΕ05 

                    Μπαμπάτσικου Καλλιόπη ΠΕ02 

                    Φωτίου Μαρία ΠΕ02 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εδώ και αρκετά χρόνια η εκπαιδευτική διαδικασία έχει εμπλουτιστεί με δραστηριότητες 

που συνδυάζουν τη μάθηση με τη βιωματική δράση. Σε αυτές εντάσσονται και τα 

προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των μαθητών 

σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση ποικίλων και καινοτόμων 

εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων.  

Έχοντας συνειδητοποιήσει την αξία των σχολικών δραστηριοτήτων αυτής της μορφής, οι 

μαθητές της Γ’ τάξης του Σχολείου μας υλοποίησαν το πρόγραμμα «Νερό- πηγή ζωής. 

Μύθοι και αντιλήψεις από το χτες στο σήμερα». Βασικό κριτήριο για την επιλογή του 

θέματος αποτέλεσε το γεγονός ότι την κωμόπολη μας διασχίζει ο ποταμός Πάμισος και 

έτσι τα παιδιά έχουν πολλά βιώματα σχετικά με το νερό και τα προβλήματα ρύπανσης ή 

έλλειψής του. 

Οι μαθητές μας αναγνώρισαν τη θεμελιώδη συμβολή του νερού στην ύπαρξη και 

διατήρηση της ζωής. Επιβεβαίωσαν διαχρονικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη 

μυθολογία και στη λαϊκή παράδοση, συνειδητοποίησαν τη βαρύτητα των επιπτώσεων 

της κακής διαχείρισης αυτού του φυσικού αγαθού και πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης 

ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους. 

Παράλληλα ασκήθηκαν στην ερευνητική διαδικασία αντλώντας και αξιολογώντας 

πληροφορίες, εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικότητας και του 

ομαδικού πνεύματος, ωθήθηκαν στην ανάληψη πρωτοβουλιών, πέτυχαν την ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης τους με την ανάδειξη των ατομικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

στα πλαίσια μιας συλλογικής δράσης που επεκτάθηκε πέραν της σχολικής μονάδας. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος υιοθετήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και 

επιχειρήθηκε η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Αξιοποιήθηκε 

υλικό σε έντυπη,  ηλεκτρονική  ή ψηφιακή μορφή(φωτογραφίες, βίντεο), συντάχθηκαν 

ερωτηματολόγια και ακολούθησε επεξεργασία των ερωτημάτων τους. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με εκπροσώπους φορέων ( π.χ. ΔΕΥΑΜ ), εργασίες 

πεδίου και επισκέψεις σε ΚΔΒΜΠΑ ( Μουζακίου, Γρεβενών ). 

Αναμφισβήτητα οι μαθητές μας ωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους και απόλαυσαν τη 

« διαδρομή ». Μέσω αυτών και εμείς. 
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Ετυμολογία 

Η λέξη“νερό” προέρχεται από την φράση“νηρόν ύδωρ” (φρέσκο νερό), ενώ 

στην πορεία το “νηρόν”ουσιαστικοποιήθηκε και κατέληξε να έχει την έννοια 

αυτού που προσδιόριζε.Είναι δηλαδή νερόν<νηρόν<νεαρόν. 

Η λέξη “νερό”  στα αρχαία ελληνικά  είναι  “ύδωρ” από όπου και όλες οι 

σύνθετες “υδατογραφία” “υδρορροή” “αφυδάτωση” κ.α. Τα σύνθετα με τα  

“υδατο-“  και“υδρο-“συναντώνται στα Ελληνικά μιας και η λέξη έχει 

αντικατασταθεί  στην καθομιλουμένη από το “νερό” 

 

 

Η σημασία του νερού 

1. Νερό׃Το άχρωμο  συνήθως άοσμο και άγευστο υγρό στοιχείο της 

φύσης, που προκύπτει από τη χημική ένωση δύο ατόμων υδρογόνου 

και ενός ατόμου οξυγόνου, σχηματίζει τα ποτάμια, τις λίμνες, τις 

θάλασσες, τις πηγές, τη βροχή, αποτελεί το 70% του ανθρώπινου 

οργανισμού και συντελεί καταλυτικά στη ζωή και την ανάπτυξη όλων 

των φυτικών και ζωικών οργανισμών. Μπορεί να παίρνει, υπό 

κατάλληλες συνθήκες στερεά μορφή, οπότε ονομάζεται πάγος ή αέρια 

οπότε λέγεται υδρατμός. 

2. Ιαματικό νερό: νερό με θεραπευτικές ιδιότητες, συνήθως χάρη στην 

υψηλή θερμοκρασία του. 
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3. Επιτραπέζιο νερό : το νερό που διατίθεται εμφιαλωμένο και συνήθως 

αντλείται από ελεγχόμενες πηγές. 

4. Ανθρακούχο νερό :το νερό που διατίθεται εμφιαλωμένο με το αέριο 

της πηγής. 

5. Τα νερά  (πληθυντικός): ίσαλος γραμμή του πλοίου. 

“  σ’ έστειλε ο πρώτος τα νερά, να πας για να γραδάρεις” (Καββαδίας) 

6. Τα νερά (πληθυντικός) : το αμνιακό υγρό. 

 

 

Το νερό σε διάφορες γλώσσες 

• Λατινικά: aqua (άκουα) 

• Αγγλικά: water(γουότερ) 

• Γαλλικά: eau(ό) 

• Γερμανικά: wasser (βάσα) 

• Σέρβικα: BOДA (βόντα) 

• Ιταλικά: acqua (άκουα)         

• Δανέζικα: vand (βατ) 

• Ισπανικά: agua (άκουα) 

• Ρωσικά: BOДA (βόντα) 

• Ολλανδικά: water (βάτε) 

• Αλβανικά: Ujë (ούι) 

• Κουρδικά: αν (αβ) 

• Αραβικά :( μάϊ) 

• Φινλανδικά: vesi 

• Πορτογαλικά: água 

• Σουηδικά: vatten 

• Ουγγρικά: viz 

• Ινδονησιακά: Air 

• Γιαπωνέζικα: Mizu 
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Φράσεις σχετικές με το νερό 

 

● αμίλητο νερό: το νερό που παίρνεται από την πηγή με απόλυτη                  
σιγή και χρησιμοποιείται στον Κλήδονα 

● πίνω νερό στο όνομά του: τον εκτιμώ, τον υπολογίζω 

● ήπιε το νερό της λησμονιάς: τους ξέχασε όλους και όλα 

● ήπιε το αμίλητο νερό: για κάποιον που μένει σιωπηλός 

● αθάνατο νερό: κατά τη λαϊκή πίστη, το νερό που αν το πιει ένας ζωντανός 
γίνεται αθάνατος, ενώ αν το πιει ένας πεθαμένος επανέρχεται στη ζωή 

● μια τρύπα στο νερό: τίποτα 

● έβαλε νερό στο κρασί του: μετρίασε την οργή του ή τις αξιώσεις του 

● βάζω το νερό στ' αυλάκι: οδηγώ μια υπόθεση σε καλό δρόμο 

● χάνω τα νερά μου: βρίσκομαι σε αμηχανία εξαιτίας αλλαγής 
περιβάλλοντος 

● φέρνω στα (ή με τα) νερά μου: προσεταιρίζομαι κάποιον 

● σηκώνει νερό: έχει κι άλλα περιθώρια 

● κάνει νερά: για πλωτό που μπάζει νερά από ρωγμές· (μτφ.) παρεκκλίνει 
από τα υπεσχημένα 

● μες στο νερό: για να δηλωθεί απόλυτη σιγουριά για κάτι 

● κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά: εξαιρετικής ομορφιάς 

● το ξέρω νερό νεράκι: το κατέχω καλά, μπορώ να το πω χωρίς καμιά 
δυσκολία 

● δεν δίνει του αγγέλου του νερό: για φιλάργυρο άνθρωπο 
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● κουβαλάω νερό στο μύλο κάποιου: συμβάλλω στην εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του 

● το αίμα νερό δεν γίνεται: οι συγγενείς αλληλοϋποστηρίζονται 

● σαν δυο σταγόνες νερό, μοιάζουν πάρα πολύ 

● θολώνω τα νερά: προκαλώ σκόπιμη ασάφεια με σκοπό την παραπλάνηση 

● λέω το νερό νεράκι: διψάω πάρα πολύ 

● σταγόνα στη θάλασσα, 

    όσα είπαμε νερό κι αλάτι: τέρμα οι παρεξηγήσεις κι ας γίνουμε φίλοι 

● νερό της φωτιάς: οινοπνευματώδες ποτό 

● ήρθε το νερό: ήρθε ο λογαριασμός της ύδρευσης 

● τα νερά του πλοίου: το αυλάκι πίσω από σκάφος που πλέει. 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

 
Άσε να βρεις το ποτάμι κι απέ (μετά) γδύνεσαι. (βιασύνη) 

Γράφει στο νερό και σπέρνει στη λίμνη. (ακατόρθωτο) 
Είπαμε το νερό νεράκι. (διψάσαμε) 
Είσαι άνω ποταμών… (απαράδεκτος) 
Έκανε (κάναμε) μια τρύπα στο νερό.(τίποτα - ματαιοπονούμε) 
Έχασε τα νερά του… -ή- είναι έξω απ’ τα νερά του… (εκτός περιβάλλοντος) 
Και στη βρύση να πάει θα στερέψει. (άτυχος) 
Κουβαλάει νερό με το κόσκινο. (αδύνατο) 
Μη ρίχνεις πέτρα στο πηγάδι που σε δρόσισε. (αχάριστος) 
Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. (απελπισία) 
Όμορφη σαν τα κρύα τα νερά. (δροσερή, πολύ όμορφη) 
Όποιος διψάει, πηγάδια βλέπει. (επιθυμίες) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ  

1. Αλλού χτυπάει το νερό κι αλλού βροντά ο μύλος(Αλλού 

προετοιμάζονται για κάτι κι αλλού γίνεται αυτό). 

2. Δε θέλει ρύζι με νερό, θέλει νερό με ρύζι .(Η παροιμία αυτή μιλά για 

ιδιότροπους ανθρώπους , που δε γνωρίζουν τι θέλουν και μάλιστα 

θέλουν αυτό που πριν από λίγη ώρα είχαν απορρίψει). 

3. Η αλήθεια πλέει σαν το λάδι στο νερό.(Η αλήθεια πάντα 

αποκαλύπτεται , πάντα λάμπει ! Το ψέμα δε μπορεί να επισκιάσει για 

πολύ τα πράγματα , αλλά δε μπορεί να διαρκέσει πολύ). 

4. Στάλα -τη στάλα το νερό τρυπάει το λιθάρι. (Με υπομονή και 

επιμονή έρχονται και τα ανάλογα αποτελέσματα). 

5. Το αίμα φεύγει με νερό και όχι με άλλο αίμα.(Η εκδίκηση συνεχίζεται 

όταν οι άνθρωποι δεν είναι διαθέσιμοι να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί 

τους και να τα σταματήσουν όλα). 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

«Διψασμένο άλογο νερό δε διαλέγει» . 

ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

«Χτυπά το νερό να βγάλει βούτυρο» . 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

«Όποιος πίνει νερό από ξένες χούφτες δύσκολα ξεδιψάει» 

«Μη φτύνεις στο πηγάδι απ’ όπου θα πιεις νερό» 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

«Αν δεν τρέξει το νερό, ο μύλος δεν αλέθει» 

«Νερό που τρέχει σκουριά δεν πιάνει» 

«Από το γάλα πιο λευκός κι από το νερό πιο καθαρός» 

«Σε μια χούφτα νερό, ψάρια ονειρεύεται» 

«Με τα καλαμπούρια νερό δε φέρνεις» 
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Η σημασία του νερού  ως αστείρευτης πηγής ζωής αναγνωρίστηκε 

από τα πανάρχαια  χρόνια απ’ όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η δύναμη που 

έδινε το νερό στις αρχαίες κοινωνίες , έκανε τους ανθρώπους να το 

λατρέψουν . Πέρα από αντικείμενο λατρείας το νερό θεωρήθηκε ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία κοσμογονίας σε όλους τους πρωτόγονους λαούς.Στις 

πανάρχαιες δοξασίες των λαών,όπως σώζονται στις μυθολογίες τους,το νερό 

αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και κάθαρσης και η ζωοποιός του δύναμη 

συνδέθηκε με μαγικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Στην ελληνική μυθολογία 

η δύναμη του νερού τονίζεται ,αφού  οι αρχαίοι θεοί γοητευμένοι από το 

νερό έδιναν τον ιερότατο όρκο τους στα νερά της Στύγας ,του ποταμού του 

Άδη και των νεκρών με τα σκοτεινά, βαριά και παγωμένα νερά. Το ελληνικό 

πνεύμα απεικόνισε το νερό στη συμβολική γλώσσα του μύθου, δίνοντάς του 

το χαρακτήρα του ιερού. 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΙ 

Ειδικότερα: Ο Ζευς, ο Ποσειδών και ο Άδης, αφού ανέτρεψαν τον 

πατέρα τους,τον Κρόνο, έριξαν με την περικεφαλαία κλήρο για την 

κυριαρχία στον ουρανό, στη θάλασσα και στον ζοφερό Κάτω Κόσμο, 

αφήνοντας τη γη για όλους. Η κληρωτίδα ανέδειξε τον Δία κυρίαρχο του 

ουρανού, τον Άδη κυρίαρχο του Κάτω Κόσμου και τον Ποσειδώνα κυρίαρχο 

της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας έκτισε τότε το υποθαλάσσιο βασίλειό του 

ανοιχτά από τις Αιγές της Εύβοιας και παντρεύτηκε τη Νηρηίδα Αμφιτρίτη 

που το όνομά της αναφέρεται κι εκείνο με τη σειρά του στο υγρό στοιχείο: 

Νηρηίς σημαίνει «νερένια», ενώ το Αμφιτρίτη αναφέρεται στο «τρίτο 

στοιχείο», τη θάλασσα, που περιβάλλει (αμφι-) τη γη (το πρώτο στοιχείο 

θεωρείται η γη και το δεύτερο στοιχείο ο αέρας). Επιπλέον στα ομηρικά 

χρόνια Αμφιτρίτη σήμαινε «θάλασσα». 
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Ακόμα, ο Ποσειδώνας μαζί με την Αθηνά ήταν οι δύο Ολύμπιοι θεοί που 

σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία διεκδίκησαν να δώσουν ο καθένας το όνομά 

του στην πόλη που είχε ιδρύσει ο Θησέας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Στον 

μεταξύ τους αγώνα ο Ποσειδώνας προσέφερε ως δώρο για την πόλη το Νερό, ενώ 

η Αθηνά προσέφερε το ελαιόδεντρο. Οι κάτοικοι της πόλης απέρριψαν το δώρο 

και το όνομα του Ποσειδώνα και προτίμησαν εκείνα της Αθηνάς, γεγονός που 

εξόργισε το θεό του Νερού. Την πόλη λοιπόν που υποτίμησε την αξία του δικού 

του δώρου, ο Ποσειδώνας την τιμώρησε καταδικάζοντάς την να ταλαιπωρείται 

στο διηνεκές από το πρόβλημα της λειψυδρίας.Έτσι, σύμφωνα με την ελληνική 

μυθολογία, η Αθήνα "πλήρωνε" και "πληρώνει" ακριβά, ακόμα και στη σύγχρονη 

εποχή την αχαριστία που έδειξε στον εύθικτο θεό.  

 

Τα πιο φοβερά όμως, ήταν τα «Ύδατα της Στυγός» στον Χελμό, για τα 

οποία κάνει λόγο και ο Όμηρος στην «Ιλιάδα». Γιατί, από τον ιερό βράχο της 

Στύγας έτρεχε το «απόκοσμο» (= ωγύγιον) νερό, που πήγαζε από τον Άδη, 

στο οποίο «Στύγιο Ύδωρ» οι Ολύμπιοι Θεοί έκαναν το φοβερότερο όρκο 

τους κατά τη διάρκεια του πολέμου τους με τους Τιτάνες. Στα «Στύγια 

Ύδατα», αφηγείται ο μύθος, βούτηξε η Θέτις το γιο της Αχιλλέα, για να γίνει 

αθάνατος ,αλλά το μέρος από το οποίο τον κράτησε έμεινε τρωτό,όπως 

απέδειξε το βέλος του Πάρη που τον σκότωσε. 
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΡΩΜΑÏΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

Δεν είναι όμως μόνο η ελληνική μυθολογία που θύει στο βωμό των 

θεοτήτων του υγρού στοιχείου. Οι Ρωμαίοι λάτρευαν  για θεό της θάλασσας 

τον Νεπτούνους (Neptunus). Ο Νεπτούνους (λατινική γλώσσα: Neptunus) 

Ήταν ο θεός του νερού και της θάλασσας κατά τη ρωμαϊκή μυθολογία, 

αντίστοιχος - αν και με κάποιες διαφορές - του ελληνικού θεού Ποσειδώνα. 

Ο Νεπτούνους συσχετιζόταν και με το γλυκό νερό σε αντιδιαστολή με 

τον Ωκεανό. Στους ρωμαϊκούς μύθους, ο Neptunus χρησιμοποιούσε την 

τρίαινά του για να δημιουργήσει καινούρια σώματα από νερό και για να 

προκαλέσει σεισμούς. 
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ 

 
 

 

 

 

Ινδιάνοι της φυλής Ποταουατόμι (Potawatomi) χορεύουν το χορό της 

βροχής(1920)  

 Ο χορός της βροχής είναι τελετουργικός χορός που έχει σκοπό να 

προκαλέσει βροχή και να εξασφαλίσει την προστασία των σπαρτών. 

Διάφορες εκδοχές χορών της βροχής μπορούν να εντοπιστούν σε 

πολλούςπολιτισμούς, Από την Αρχαία Αίγυπτο έως συγκεκριμένες 

φυλές αυτοχθόνων Αμερικανών. Κάποιες παραλλαγές του μπορούν ακόμα 

να εντοπιστούν σταΒαλκάνια του 20ου αιώνα, σε ένα τελετουργικό που 

είναι γνωστό ως Παπαρούντα (Paparuda) 

στη Ρουμανία ή Περπερούνα (Perperuna) στα Σλαβικά. 

Η φυλή Τσερόκι, μια φυλή αυτοχθόνων Αμερικανών από τις 

Νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνουν τα Νότια 

Απαλάχια, εκτελούσαν το χορό της βροχής τόσο για να προκαλέσουν τη 

βροχόπτωση όσο και να καθαρίσουν από τα κακά πνεύματα  τη γη. Ο θρύλος 

της φυλής λέει ότι η βροχή που προκαλείται από τον χορό της φυλής 

περιέχει τα πνεύματα των παλιών αρχηγών της στη μετάβαση μεταξύ της 

πραγματικότητάς μας και του κόσμου των πνευμάτων. Θεωρούνταν επίσης 

ότι κάποιοι χοροί μπορούσαν να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες και το 

κοινό ,ώστε να μοιραστούν ασυνήθιστες και ακραίες πράξεις λατρείας. 
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

 

 

Στη λαϊκή μας παράδοση η λατρεία των νερών πέρασε από τους 

αρχαίους προσωποποιημένους ποταμούς και στη χριστιανική πίστη .Πολλοί 

άγιοι της εκκλησίας αντικατέστησαν παλιότερες θεότητες των νερών όπως 

π.χ. ο Άγιος Νικόλαος,προστάτης της θάλασσας και των ναυτικών κατ’ 

αναλογία του Ποσειδώνα.Οι χριστιανοί βαφτίζονται στο νερό για να 

εξαγνιστούν από το προπατορικό αμάρτημα και να λάβουν την ευλογία του 

Αγίου Πνεύματος ενώ πολλοί μύθοι συνδεδεμένοι με τη λαϊκή μας 

παράδοση καταγράφονται και επιβιώνουν κυρίως στην ελληνική ύπαιθρο. 

 

Έτσι, σε πολλά χωριά, την επαύριον του γάμου η νύφη πηγαίνει στη 

βρύση του χωριού για να πάρει το πρώτο νερό για το καινούργιο της 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-SW0F6bZoeT0/T-lofi7p0dI/AAAAAAAAA-c/I0ubeivk3Dk/s1600/VRISI_TSEAS.jpg&imgrefurl=http://veriotis-veria.blogspot.com/2012/06/blog-post_5655.html&h=600&w=900&tbnid=ZEmiB4MvRgACYM:&zoom=1&docid=oalIK2zDN-yzrM&ei=ZzVpU9-sIe6V0QXIsIHQDQ&tbm=isch&ved=0CJUBEDMoJjAm&iact=rc&uact=3&dur=481&page=4&start=33&ndsp=12
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σπιτικό, ενώ αφήνει χρήματα, ψωμί ή γλυκίσματα με την ευχή «όπως 

τρέχουν τα νερά να τρέχουν τα αγαθά στο νέο σπιτικό ». Την Πρωτοχρονιά 

επίσης, πηγαίνουν στη δημόσια βρύση και αφήνουν προσφορές, κυρίως 

γλυκά για να «γλυκάνουν τα νερά». Σημαντική είναι και η συμμετοχή του 

νερού στη μαγεία, στο ξόρκι ( «να περάσει σαράντα κύματα..») και στο  

«ξεμάτιασμα» ,όπου ο εξορκιστής ραντίζει τον ματιασμένο με νερό για να 

απομακρύνει το « κακό μάτι ». Στη λαογραφία κυρίαρχο ρόλο παίζει και το 

«αμίλητο νερό» που παίρνουν την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια, του Αγίου 

Γεωργίου ή άλλη εορταστική μέρα. Την ώρα του τοκετού ρίχνουν νερό στην 

επίτοκο, για να κυλήσει το μωρό «σαν νερό». Μετά το γάμο, η νύφη κάνει το 

«κέρασμα της βρύσης», προσφέρει δηλαδή στη βρύση ψωμί ήκαρπούς, για 

να εξευμενίσει τις δυνάμεις του νερού. Στο θάνατο, χύνεται όλο το νερό του 

σπιτιού για να ξεπλύνουν το μίασμα του θανάτου και όσοι μετέχουν στην 

κηδεία πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους. Το νερό της λησμονιάς πίνουν οι 

νεκροί για να ξεχάσουν τον απάνω κόσμο. Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις 

καταδεικνύουν την πανταχού παρουσία του ζωοποιού χθόνιου δώρου. 

 

Ο λαός απέδωσε επανειλημμένα ιαματικές ιδιότητες στο νερό των πηγών 

(π.χ. «νερό του Καματερού» πριν από μερικά χρόνια). Η παράδοση θέλει 

ακόμα και τον Μέγα Αλέξανδρο να ανακαλύπτει το «αθάνατο νερό» για να 

αποκτήσει την αθανασία που τόσο επιθυμούσε. Η απρόσεκτη όμως αδερφή 

του σπάει το παγούρι με το «αθάνατο νερό» κι εκείνος-κατά μία εκδοχή- την 

πετά στη θάλασσα , όπου μεταμορφώνεται σε Γοργόνα, μισή γυναίκα-μισή 

ψάρι, καταδικασμένη να ρωτά αγωνιωδώς τους ναυτικούς: «Ζει ο βασιλιάς 

Αλέξανδρος;» . 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΥΘΟΥΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
 
Η γνώση που παρέχεται μέσω της επιστημονικής προσέγγισης είναι 
τεκμηριωμένη και βασίζεται στην παρατήρηση και στις αποδείξεις. 
Μέσω των μύθων επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση των δυσνόητων για 

τα παιδιά επιστημονικών ερμηνειών. Οι μύθοι αποτελούν εναλλακτικές 
μεθόδους διδασκαλίας για τημελέτη και διερεύνηση εννοιών και 
φαινομένων του φυσικού κόσμου. Ιδιαίτερα στο χώρο της διδακτικής των 
φυσικών επιστημών επιχειρείται, μέσα από τη χρήση των μύθων , η 
υπέρβαση των εμποδίων που εγείρονται από την «κλειστή» γλώσσα των 
φυσικών επιστημών. Μέσω των μύθων επιτυγχάνεται ένα μαθησιακό 
περιβάλλον, ικανό να εμπλουτίσει τις εμπειρίες των μαθητών. Με την 
αξιοποίηση της ποικιλομορφίας και της πολυσημίας των μέσων και τη 
δημιουργία μυστηρίου και θαυμασμού, παρακινούνται οι μαθητές στη 
διερεύνηση γνωστικών περιοχών που συνδέονται με δυσνόητες έννοιες και 
φαινόμενα και στην αναζήτηση της γνώσης.Μέσω των μύθων υποστηρίζεται 
η εξοικείωση των μαθητών από πολύ νεαρή ηλικία με θέματα φυσικής και 
ενισχύεται η καλλιέργεια θετικών στάσεων ως προς τις φυσικές επιστήμες. 

 

 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
 
Οι μύθοι προκύπτουν από την αδυναμία των ανθρώπων να ερμηνεύσουν  τα 
φυσικά  φαινόμενα με ορθολογικό τρόπο , όπως κάνει η επιστήμη. 
Συνδέονται με θρησκευτικές πεποιθήσεις και δοξασίες που προκύπτουν από 
την αδυναμία των ανθρώπων να κατανοήσουν κάποια φαινόμενα, με 
αποτέλεσμα  πολλές φορές να προσκολλώνται σε προκαταλήψεις. Οι μύθοι 
δεν ήταν κάτι άλλο παρά φανταστικές ιστορίες κατασκευασμένες από τους 
ανθρώπους. Με τους μύθους οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κατευνάσουν 
τους φόβους τους, τις ανησυχίες, το δέος που ένιωθαν μπροστά στα 
διάφορα φυσικά φαινόμενα που συνέβαιναν και τα οποία αδυνατούσαν να 
κατανοήσουν.  

Χαρακτηριστικό των περισσότερων μύθων είναι ότι εμπεριέχουν πολλά 
στοιχεία μέσα από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν. Κάθε 
πολιτισμός δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φυσικά φαινόμενα. Κατά την 
αρχαιότητα, οι άνθρωποι απέδιδαν τα φαινόμενα που έχουν ως βάση το 
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νερό (βροχή, κατακλυσμό κτλ) σε ανώτερες υπάρξεις, τους Θεούς, που στην 
ουσία ήταν  δημιουργήματα της ίδιας της φαντασίας τους. Πίστευαν σε 
αυτούς, δίχως να τους αμφισβητούν. Συχνά τα φυσικά φαινόμενα 
ερμηνεύονταν είτε ως επιβράβευση είτε ως τιμωρία από τους Θεούς, 
αναλόγως με τις πράξεις των ανθρώπων.  
Οι μύθοι λοιπόν συνδέονταν άμεσα με θρησκευτικές πεποιθήσεις και 
δοξασίες. Μέσω των μύθων, τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνταν ως ενέργειες 
των θεών, τις οποίες οι άνθρωποι αδυνατούσαν να κατανοήσουν ή να 
αμφισβητήσουν. Οι διάφοροι λαοί, ανέπτυξαν ο καθένας τη δική του μυθική 
ερμηνεία για την δημιουργία του κόσμου και των φυσικών φαινομένων. 
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα από τις μυθολογίες του ελληνικού, 
του ρωμαϊκού, του ινδιάνικου, του αιγυπτιακού, του ασσυριακού και 
πλήθους άλλων πολιτισμών, που είναι μερικοί από τους μακροβιότερους 
στον πλανήτη. 

Κάποια στιγμή, ωστόσο, οι άνθρωποι άρχισαν να μελετούν συστηματικά και 
εμπεριστατωμένα το περιβάλλον, να αμφισβητούν αυτά που παρατηρούν 
γύρω τους και να στηρίζουν τις απόψεις τους στη λογική. Αρχίζει πλέον η 
ανθρωπότητα να ερευνά και να ψάχνει τις απαντήσεις στα μεγάλα ‘γιατί’ και 
‘πώς’ της φύσης μέσω επιστημονικών μεθόδων και διαδικασιών (κύκλος του 
νερού). Οι φυσικές επιστήμες πλέον αποτελούν το κλειδί για να κατακτήσει 
ο κόσμος τη γνώση και να κατανοήσει τα φυσικά φαινόμενα που 
συμβαίνουν γύρω του. Έτσι λοιπόν, η ερμηνεία για τον κύκλο του νερού και 
τις τρεις μορφές του περνά από τη μυθική διάσταση στην επιστημονική. 
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ΧΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ(Καλαματιανός) 

Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ 

Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ 

ένα νερό κρύο νερό 

κι από πούθε κατεβαίνει 

Βαγγελιώ μου η παινεμένη 

 

Από γκρεμνό κυρά Βαγγελιώ 

από γκρεμνό γκρεμίζεται 

σε περιβολάκι μπαίνει  

Βαγγελιώ μου η παινεμένη 

 

Ποτίζει δε- κυρά Βαγγελιώ 

ποτίζει δέντρα και κλαδιά 

λεμονιές και κυπαρίσσια 

σαν τα όμορφα κορίτσια. 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Θάλασσα πλατιά      

Θάλασσα πλατιά 

σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις 

θάλασσα βαθιά 

μια στιγμή δεν ησυχάζεις 

λες κι έχεις καρδιά 

τη δικιά μου την μικρούλα την καρδιά 

 

Όνειρα τρελά 

που πετούν στο κύμα πάνω 

φτάνουν στην καρδιά 

και τα νιάτα μας ξυπνάνε 

όνειρα τρελά 

και οι πόθοι φτερουγίζουν σαν πουλιά 

 

Έχω έναν καημό 

που με τρώει γλυκά και με λιώνει 

έχω ένα καημό θα`ρθω να στον πω 

αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ’ αγαπώ 

 

Κύματα πουλιά 

στα ταξίδια σας που πάτε 

τα αλαργινά  

την κρυφή μου λύπη πάρτε 

κι από `κει μακριά 

να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά 
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Στου καιρού τη ζυγαριά 

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό 

τρέχει τρέχει, τρέχει το νερό στο μύλο 

έπιασες καινούριο φίλο 

τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό 

τρέχει τρέχει, τρέχει το νερό στ’ αυλάκι 

σ’ άλλον έδωσες φιλάκι 

 

Παίζει με το ήλιο το νερό 

τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό 

παίξαμε και μεις με τ’ όνειρο 

τρέχει τρέχει, τρέχει το νερό στο μύλο 

κι όλα γίνονται βαριά 

στου καιρού τη ζυγαριά 

 

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί 

τρέχει τρέχειτρέχει το πουλί στα κλώνια 

σαν τα νιάτα, σαν τα χιόνια 

τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί 

τρέχει τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρα 

ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα 

 

Τρέχει το πουλί να το χαρώ 

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί 

παίξαμε και μεις με τ’ όνειρο 

τρέχει, τρέχει. τρέχει το πουλί στα δέντρα 

κι όλα γίνονται βαριά 

στου καιρού τη ζυγαριά. 
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Ταξίδι στη βροχή  

Όνειρο κι αυτό  

σ’ αγγίζω και σε χάνω  

μάτια μου γλυκά μου  

αχ πόσο σ’ αγαπώ  

 

 

Ένα σου φιλί  

θέλω να χορτάσω  

αχ να το κρατήσω  

για πάντα φυλακτό  

 

Βγαίνω στη βροχή  

μόνο αυτή σου μοιάζει  

μάνα που αγκαλιάζει  

ό,τι όμορφο ξεχνώ  

 

Έφερα κρασί  

αντάμα να το πιούμε  

που φεύγεις να τα πούμε  

για ύστερη φορά  

 

Και σου τραγουδώ  

δεν μπορώ να κλάψω  

μέσα απ’ το τραγούδι  

βρίσκω ό,τι αγαπώ 
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Βρύση μαλαματένια(Δημοτικό) 

Ορέ βρύση μου μαλαματένια 

ορέ πως βαστάς κρύο νερό 

αχ πως βαστάς κρύο νερό 

 

Ορέ το βαστώ και δεν το πίνω 

ορέ για της αγάπης τον καημό 

αχ για της αγάπης τον καημό 

 

Ορένά `μουν βρύση νά `μουν στέρνα 

ορένά `μουν γάργαρο νερό 

αχ νά `μουν γάργαρο νερό 

 

Ορένά `ρχεσαι σαν περδικούλα 

ορέ με τη στάμνα για νερό 

αχ με τη στάμνα για νερό 

 

Ορέ να φιλήσω την ελιά σου 

ορέ και τον άσπρο σου λαιμό 

αχ και τον άσπρο σου λαιμό. 
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Τι θα συμβεί αν όλοι οι πάγοι του πλανήτη λιώσουν; 

 

 

H Ελλάδα «επιπλέει» στο μελλοντικό παγκόσμιο χάρτη 
 Η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας είναι ένα από τα πιο 
ανησυχητικά φαινόμενα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα του 
πλανήτη. Το λιώσιμο των πάγων, ως φυσικό αποτέλεσμα της, αποτελεί ένα 
από τους μεγαλύτερους φόβους των ειδικών, καθώς πέρα από τις κλιματικές 
αλλαγές που θα υποστεί ο πλανήτης, η μετατροπή του πάγου σε νερό είναι 
ικανή να βυθίσει ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη. 

Σύμφωνα με το NationalGeographic, αυτή τη στιγμή στη Γη υπάρχουν 
πέντε εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα πάγου. Αν λοιπόν όλος αυτός ο 
τεράστιος όγκος λιώσει, η στάθμη του νερού στον πλανήτη προβλέπεται να 
ανέβει κατά 65 μέτρα, γεγονός καταστροφικό για πολλές πόλεις, αλλά και 
για ολόκληρες χώρες που πρόκειται να «χαθούν» από προσώπου Γης. 
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Το περιοδικό χρησιμοποίησε όλα τα τελευταία επιστημονικά 
δεδομένα και εκτιμήσεις για να προσομοιώσει το τι μέλλει γενέσθαι σε 
περίπτωση που όλοι οι πάγοι λιώσουν και δημιούργησε μια σειρά από 
χάρτες των ηπείρων της Γης. Στους χάρτες αυτούς φαίνονται τα εφιαλτικά 
αποτελέσματα που θα είχε ένα τέτοιο σενάριο, αφού το μέγεθος της 
χερσαίας έκτασης που θα καταποντιζόταν κάτω από τη θάλασσα είναι 
τεράστιο. 

Παρατηρώντας τους χάρτες βλέπουμε μια... διαφορετική Ευρώπη, 
χωρίς το Λονδίνο και τη Βενετία αλλά και με μια τεράστια έκταση της 
Βόρειας Ευρώπης βυθισμένη κάτω από το νερό. 

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, το Σαν Φρανσίσκο φαίνεται να 
μετατρέπεται σε σύμπλεγμα νησιών, ενώ ολόκληρη η ανατολική ακτή των 
Η.Π.Α εξαφανίζεται από το χάρτη. 

Η Ελλάδα ωστόσο μάλλον δεν επηρεάζεται τόσο από το ενδεχόμενο 
λιώσιμο των πάγων. Για την ακρίβεια, οι μόνες απώλειες που φαίνονται 
είναι κάποια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ένα ελάχιστο κομμάτι της 
Κρήτης. 

Βέβαια,το σενάριο αυτό είναι εντελώς υποθετικό καθώς οι μελέτες 
των επιστημόνων δείχνουν ότι το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα που 
θα χρειαστεί για να λιώσουν όλοι οι πάγοι είναι κοντά στα πέντε χιλιάδες 
χρόνια. 
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Δείτε τους χάρτες του NationalGeographic: 
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Ανταρκτική με πάγους 

 

 

 

  

Aνταρκτική χωρίς πάγους 

 

 



31 
 

 

Συγκριτικός χάρτης 
 

Θερμικός χάρτης 
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ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 

 

 

 

Μια από τις μεγαλύτερες πλάνες του σύγχρονου ανθρώπου, είναι η 
πεποίθηση της αυτάρκειας των φυσικών αγαθών. Οι σύγχρονες 
κοινωνίες,εγκλωβισμένες στο λεγόμενο «σύγχρονο» τρόπο ζωής, ζουν με την 
ψευδαίσθηση ότι τα αποθέματα σε πρώτες ύλες- και εν προκειμένω σε 
νερό- επαρκούν για τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες τους. Στην 
πραγματικότητα όμως η συνεχής και συχνά αλόγιστη εκμετάλλευση των 
υδάτινων πόρων,συνέπεια φυσικά της υπερκατανάλωσης είχε σαν 
επακόλουθο τη δραματική μείωση τους. Αν δεν βρεθούν άμεσες και 
ρεαλιστικές λύσεις, οι κοινωνίες μας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της λειψυδρίας. 

Θα πρέπει  να γίνει σαφές ότι λειψυδρία δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν 
υπάρχει νερό αλλά ότι τα διαθέσιμα αποθέματα δεν αρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών 

Μια ματιά στη διεθνή κατάσταση δικαιολογεί πλήρως τις ανησυχίες. 
Ήδη από επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ είναι γνωστό ότι σήμερα 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, άλλες 18 χώρες στην Αφρική και στην 
Ασία απειλούνται άμεσα, καθώς βρίσκονται σε οριακή από άποψη υδατικών 
αποθεμάτων κατάσταση.  
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2025, οπότε ο πληθυσμός της Γης θα 
πλησιάζει ή και θα έχει υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια, ένας στους τρεις 
κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 
52 χώρες της Γης, είτε θα ζουν σε καθεστώς λειψυδρίας είτε θα κινδυνεύουν 
άμεσα από αυτήν. Επιπλέον το νερό προβλέπεται ότι θα αποτελέσει αιτία 
διαμάχης και συγκρούσεων μεταξύ γειτονικών χωρών, δεδομένου ότι 
περίπου το 40% των κατοίκων της Γης ζει σε περισσότερες από 200 
διακρατικές υδρολογικές λεκάνες, το νερό των οποίων μοιράζονται 
περισσότερες από δύο σε κάθε περίπτωση χώρες.  

 

 

Συζητάμε επομένως για ένα πρόβλημα όχι μόνο υπαρκτό αλλά και διαρκώς 
εντεινόμενο, του οποίου οι προοπτικές κάθε άλλο παρά ευοίωνες μπορούν 
να χαρακτηριστούν.  

Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας κάθε άλλο παρά καθησυχαστική 
εμφανίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου υδατικού δυναμικού της 
χώρας υφίσταται ήδη τις συνέπειες της εντατικής εκμετάλλευσης ή της 
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ποιοτικής υποβάθμισης, που εκδηλώνονται με τη δραματική πτώση της 
στάθμης των υδροφόρων οριζόντων και την εκτεταμένη ρύπανση του 
υπόγειου νερού. Το αγροτικό ζήτημα του Θεσσαλικού Κάμπου αλλά και των 
υπόλοιπων αγροτικών περιοχών δεν φαίνεται να είναι άσχετο από το 
γεγονός ότι το νερό αντλείται πλέον από μεγάλα βάθη, συχνά αρκετών 
εκατοντάδων μέτρων, με προφανείς περιβαλλοντικές αλλά και σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες και επιπτώσεις.  

 

Στις περισσότερες παράκτιες περιοχές αντλείται πλέον συστηματικά 
υφάλμυρο νερό, ως αποτέλεσμα της εισόδου θαλασσινού νερού στον 
υδροφόρο ορίζοντα λόγω υπεράντλησης. Πολλά ποτάμια, λίμνες και 
υγρότοποι υφίστανται τις επιπτώσειςτης μεγάλης αύξησης της ζήτησης του 
νερού αλλά και των εκτεταμένων έργων «αξιοποίησης» του υδατικού 
δυναμικού. 

 

Και βέβαια ας μην ξεχνάμε το πρόβλημα του νερού στις πλέον 
ευαίσθητες υδατικά περιοχές της χώρας, τα νησιά, που εκδηλώνεται στις πιο 
«απλές» περιπτώσεις ως έλλειψη νερού τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ στις 
πιο σύνθετες ως πλήρης αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, με αποτέλεσμα τη συστηματική μεταφορά νερού από 
αλλού με υδροφόρες.  
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Tο νερό δεν είναι μόνο απαραίτητο για τη συντήρηση της ίδιας της 
ζωής αλλά είναι και πρωταρχικής σημασίας για ένα μεγάλο πλήθος 
σημαντικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, ξεκινώντας από τη γεωργία και 
φθάνοντας στη βιομηχανική ανάπτυξη, στον τουρισμό και στην παραγωγή 
ενέργειας. Η αύξηση λοιπόν του πληθυσμού της Γης, η αλλαγή των 
συνηθειών διαβίωσης και η τεχνολογική ανάπτυξη δημιουργούν δύο 
αντιφατικές τάσεις: συνεχή μείωση των  διαθεσίμων υδατικών πόρων, από 
τη μία, , και διαρκή αύξηση των απαιτήσεων, από την άλλη.Η επέκταση και η 
εντατικοποίηση των αρδεύσεων στον αγροτικό τομέα, που είναι και ο 
μεγαλύτερος χρήστης με συμμετοχή 85% στην ετήσια κατανάλωση νερού 
στη χώρα μας, καθώς και οι αυξημένες σε νερό απαιτήσεις επεξεργασίας 
των προϊόντων στον βιομηχανικό τομέα  επαληθεύουν τη μεγάλη αλλαγή 
που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια. Καθώς ο 20ός αιώνας τελειώνει, 
εκτιμάται ότι οι απαιτήσεις σε νερό έχουν κατά μέσον όρο περίπου 
δεκαπλασιαστεί κατά τη διάρκειά του.Επιπλέον το έντονο ανάγλυφο, οι 
πολλές και σχετικά μικρές λεκάνες απορροής, η άνιση κατανομή των 
βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση του πληθυσμού και των 
κυριότερων δραστηριοτήτων (μεγάλες πόλεις,γεωργία, τουρισμός) στα 
ξηρότερα μέρη της χώρας, προκαλούν τελικά προβλήματα διαθεσιμότητας 
και κάνουν δύσκολη τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό είναι ότι το 20% των επιφανειακών νερών της χώρας είναι 
εισαγόμενο, αφού τα μεγαλύτερα ποτάμια φτάνουν στην Ελλάδα από 
γειτονικές χώρες. 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vS9aE4l9SFMnEM&tbnid=j7iuZ1zxjCjwBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paidio.blogspot.com/2010/12/blog-post_20.html&ei=KjJpU9H7LaGs0QX76YCwBg&bvm=bv.66111022,d.d2k&psig=AFQjCNGLhmjnMiCu1eouz0MQLfsC_wgYSg&ust=1399489004937640


36 
 

Επομένως,το πρόβλημα της διατάραξης του ισοζυγίου προσφοράς και 
ζήτησης του νερού οφείλεται σε συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών 
αιτίων. Εκείνο που έχει σημασία πάντως περισσότερο και από τον 
επιμερισμό των ευθυνών είναι ότι ο άνθρωπος συμμετέχει καθοριστικά στη 
δημιουργία του προβλήματος, ως ο μόνος υπεύθυνος στη διαμόρφωση του 
δεύτερου σκέλους του ισοζυγίου, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί και να 
συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπισή του. 

Σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα προκύπτει από 
την κακοδιαχείριση των υδάτινων πόρων και την κακή αξιολόγηση των 
αναγκών, και όχι από την πραγματική του ανεπάρκεια. Ο εκσυγχρονισμός 
των δικτύων άρδευσης, ώστε να μειωθούν οι σημερινές απαράδεκτες 
απώλειες που φτάνουν ως και το 50%, η επιλογή των βέλτιστων μεθόδων 
άρδευσης ανά καλλιέργεια, αλλά τελικά και η σωστή επιλογή των 
καλλιεργειών ανάλογα με την περιοχή και το υδατικό δυναμικό της  και η 
ενημέρωση και καθοδήγηση των αγροτών στα εν λόγω θέματα είναι τα 
πλέον προφανή μέτρα ώστε να γίνει ορθολογική διαχείριση του νερού από 
τη γεωργία.  

Αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας στην οικιακή χρήση μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος, αν αναλογιστεί κανείς 
τον πληθυσμό της Αττικής (μιας σχετικά άνυδρης περιοχής) ή τον 
πολλαπλασιασμό του πληθυσμού στα νησιά, λόγω τουρισμού το καλοκαίρι 
(το 2006 για τις ανάγκες των άνυδρων νησιών των Δωδεκανήσων χρειάστηκε 
η μεταφορά 655.311 κυβικών νερού). 

Παραδείγματα εφαρμοσμένων προτάσεων και αποτελεσματικών λύσεων 
αποτελούν τα ακόλουθα ׃ 

● Με 66 μικρά φράγματα ανάσχεσης της ροής του νερού, στην Απείρανθο 
της Νάξου, κατάφεραν να ενισχύσουν τον υδροφόρο ορίζοντα με βρόχινο 
νερό, που αλλιώς θα κατέληγε στη θάλασσα. Ταυτόχρονα το έργο είχε 
ιδιαίτερη αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική αξία. 
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● Το 1/3 του νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση 15.000 
στρεμμάτων στην κοιλάδα Αξιού, προέρχεται από το βιολογικό καθαρισμό 
Θεσσαλονίκης. 200.000 κυβικά μέτρα νερού από δευτερογενή επεξεργασία 
του βιολογικού καθαρισμού, αναμιγνύονται με νερό του ποταμού Αξιού και 
χρησιμοποιούνται για πότισμα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

 

● Οι ανάγκες σε νερό στις βαμβακοκαλλιέργειες του χωριού Πλατύκαμπος 
του νομού Λάρισας, μειώθηκαν από 400 κυβικά μέτρα σε 270 κυβικά μέτρα 
ανά στρέμμα. Αυτό έγινε εφικτό χάρη σε αλλαγές όπως ׃ 

- Η αποφυγή του ποτίσματος το μεσημέρι. 

- Η αποφυγή της άρδευσης με « κανόνι » και η επιλογή τρόπων ποτίσματος 
που βοηθούν στην εξοικονόμηση νερού όπως ׃ η άρδευση με σταγόνες. 
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- Η καταπολέμηση του ευτροφισμού. 

● Η μείωση της κατανάλωσης νερού στα σπίτια που χρησιμοποιούν στο 
καζανάκι το νερό που προέρχεται από το πλυντήριο των ρούχων, ύστερα 
από ελαφρύ καθαρισμό, έχει υπολογιστεί σε 40%. 

● Στην κοινότητα της Οίας στην Σαντορίνη, από τρεις μονάδες αφαλάτωσης 
παράγουν περίπου 1.000 κυβικά μέτρα νερού τη μέρα και καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες τους σε πόσιμο νερό. 

 

 

● Συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού σε περιοχές με εντονότερη 
ξηρασία ,όπως νησιά, Ν. Α. Ελλάδα. 

Τελικά, η μόνη μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση είναι η «διαχείριση της 
ζήτησης». Έχει υπολογιστεί ότι η διαχείριση της ζήτησης στη Μεσόγειο 
μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 28% τα επόμενα 25 έτη (31 
km3/έτος).Η Ελλάδα, ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στη 
διάθεσή της σύγχρονα εργαλεία ώστε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει 
μακροπρόθεσμα τις κατάλληλες πολιτικές. 

 

https://www.google.gr/url?q=http://www.pmi.gr/Default.aspx?pg=ab098d0c-3dc3-4c4d-a9d5-8f4564acc381&detail=fb1e2f87-169a-4b6d-82b9-9c54b87a10f6&sa=U&ei=Q3NoU_zbF4ejO5LggeAI&ved=0CCwQ9QEwAA&sig2=Z_Ety2m5uzDPD63m2Sxl5Q&usg=AFQjCNGmuO35Ttz8jxDng8ZROaX87fr9xw
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Η επιστήμη σήμερα παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση και 
εφαρμογή μιας βιώσιμης υδατικής πολιτικής. Η κοινωνία από τη δική της 
μεριά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη και ώριμη πια , για να αντιληφθεί τη 
σημασία της αλλαγής και να αναλάβει το σχετικό κόστος. Το μόνο που λείπει 
σήμερα φαίνεται να είναι η βούληση!  
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Διεξάγουμε μια έρευνα στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. 

Παρακαλούμε απάντησε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ "ΝΑΙ" "ΌΧΙ" 

Γεμίζεις εντελώς το ποτήρι με νερό για να πιεις; 33 27 60 55,00% 45,00% 

Χρησιμοποιείς πιο συχνά την μπανιέρα από το ντους; 19 41 60 31,67% 68,33% 

Όταν χρησιμοποιείς την μπανιέρα, τη γεμίζεις μέχρι πάνω; 8 52 60 13,33% 86,67% 

Όταν πλένεις τα δόντια σου, αφήνεις τη βρύση να τρέχει; 21 39 60 35,00% 65,00% 

Πλένεις τα φρούτα και τα λαχανικά με το νερό της βρύσης να 
τρέχει; 

50 10 60 83,33% 16,67% 

Πλένεις τη βεράντα του σπιτιού με το λάστιχο; 53 7 60 88,33% 11,67% 

Ποτίζεις τα φυτά συνήθως το πρωί; 20 40 60 33,33% 66,67% 

Πλένεις το αυτοκίνητο με το λάστιχο; 41 19 60 68,33% 31,67% 

Οι βρύσες του σπιτιού στάζουν; 5 55 60 8,33% 91,67% 

Η εξοικονόμηση νερού είναι υπόθεση αποκλειστικά της 
πολιτείας και των Οργανισμών Ύδρευσης; 

13 47 60 21,67% 78,33% 
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Πλένεις το αυτοκίνητο με το λάστιχο; 
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"ΝΑΙ" 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΟ ΡΟΠΟΤΟ 

 

 
 

1)Πότε κτίστηκε ο Μύλος; 

Ο Μύλος κτίστηκε  πριν το 1800. 

2)Πώς συντηρείται  ο Μύλος ; 

Στον Μύλο μένουν πολλοί Μυλωνάδες και είναι υπόχρεοι να τον 

συντηρήσουν, για να δουλέψει .Ο Μύλος πρέπει να έχει αρκετό νερό για να 

γυρίσει 80 στροφές και να σφυρίζεται κανονικά , δηλαδή γυρνάμε την 

επάνω πέτρα ανάποδα και με ειδικό σφυρί αρχίζουμε και την 

σφυρηλατούμε , ώσπου να βγάλει δοντάκια, για να τρίψει το καλαμπόκι και 

κάθε είδους δημητριακό.  
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3)Πώς συγκεντρώνεται το νερό  ; 

 

 

Το νερό συγκεντρώνεται από το ποτάμι με ένα φράγμα και το γυρίζουμε στο 

αυλάκι του Μύλου .Από εκεί κατευθύνεται στην κάναλη του Μύλου  και 

εφόσον γεμίσει εκεί που χτυπάει το νερό στη φτερωτή, καταλήγει να πέφτει 

στους 10 πόντους. Εκεί δέχεται μεγάλη πίεση η φτερωτή και γυρίζει τη 

μυλόπετρα,πέφτει το καλαμπόκι από το καρούτι, σπυρί σπυρί μέσα στη 

μυλόπετρα και στη συνέχεια ο Μύλος το αλέθει και το βάζουνε στα 

τσουβάλια . 

 

 

4)Πώς ήταν παλιά ο Μύλος ; 

Παλιά ο Μύλος ήταν πετρόκτιστος και ήταν  διώροφος .Κάτω λειτουργούσε 

ο Μύλος και από πάνω υπήρχαν δύο δωμάτια προκειμένου να μένει ο 
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Μυλωνάς και η οικογένεια του. Δίπλα από τον Μύλο υπήρχε ένα δωμάτιο 

που το έκαναν καφενείο.Με τα χρόνια το επάνω πάτωμα έφυγε και έμεινε 

μόνο ο Μύλος. 

 

5)Είναι δύσκολη η δουλειά σας ; 

Όχι ,δεν είναι δύσκολη η δουλειά αλλά ο Μυλωνάς πρέπει να γνωρίζει 

πράγματα , ώστε να είναι πιο εύκολη η δουλειά του,  και να υπάρχει ζήλος. 

6)Πώς χρησιμοποιείται το νερό ; 

 

Όταν το νερό δεν πάει στον Μύλο, το γυρίζουν στην τριστέλα  που βρίσκεται 

πάνω από τον Μύλο .Δουλεύει με πολύ νερό αλλά ,επειδή χρειάζεται αρκετή 

πίεση, κόβουμε το νερό από το Μύλο και το γυρνάμε στην  τριστέλα.Έχει την 

ίδια κάναλη με τον Μύλο και στο τέλος της έχει και αυτή 10 πόντους  που 

στενεύει .Έχει 2 μέτρα βάθος (είναι ένα ξύλινο χωνί) .Κάτω η διάμετρός της 

είναι 2 πόντους και πάνω είναι γύρω στο 1,80 με 2 μέτρα .Ρίχνοντας μέσα τις 

κουβέρτες η πίεση του νερού είναι τόσο μεγάλη που χτυπάει την κουβέρτα 

και την φτάνει στο βάθος του χωνιού .Επειδή όμως είναι κωνικό 

αναγκάζεται και τη βγάζει πάλι έξω από την άλλη πλευρά .Η κάθε πλύση 

είναι γύρω στις 12 κουβέρτες και η πλύση διαρκεί  γύρω στα 15 με 20 λεπτά 

.Σήμερα  χρησιμοποιούν την τριστέλα για τις κουβέρτες και τα χαλιά . 
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Το νερό ως στοιχείο της φύσης ταυτισμένο με την ομορφιά και την αρμονία, 

τη ζωή και την εξέλιξη αποτέλεσε διαχρονικά αστείρευτη πηγή έμπνευσης 

για κάθε μορφή τέχνης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα συναντάμε στην τέχνη του λόγου, πεζού ή 

ποιητικού. 

Ακολουθούν τίτλοι πεζών έργων με θεματικό τους κέντρο το νερό: 

 

«Οι φωνές των νερών» , Στρατής Μυριβήλης, Εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας 

 «Το κρυμμένο νερό» , Λήδα Λαμπρέλλη , Εκδ. Πατάκη 

«20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα» , Ιούλιος Βερν. Εκδ. Αnubis 

«Αίνιγμα στον βυθό» ,  Χαρά Κάτσαρη , Εκδ.Διάπλαση 

« Το σύννεφο έφερε βροχή» , Εκδ. Διάπλαση 

«Αρκάς – Επικίνδυνα νερά – Μην ψαρώνεις» , Αρκάς , Εκδ. Λιβάνη 

 «Απ’ το νερό ως τα’ όνειρο» ,  Σωκράτης Σκάρτσης 

«Οι κόρες του νερού» ,  Φιλομήλα Λαπατά 

«Η πολιτεία του νερού» , Ελένη Χωρεάνθη 

 

 

«Σαν το νερό που κυλάει»τα, Μαργκερίτ Γιουρσενάρ 

 «Μην ξυπνάς το νερό» ,  Αθανασία Δρακοπούλου 

«Μια τουφεκιά στο γαλάζιο νερό» ,  Διον. Κόκκινος 
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«Νερό καμένο» , ΚάρλοςΦουέντε 

 «Όσο βγαίνει το χορτάρι … όσο κυλάει το νερό» , Ηλίας Λεφούσης 

«Παραμύθι από χώμα και νερό» ,ΛίτσαΚαραμπίνη 

«Πικρό νερό» , Ειρήνης Βογιατζή - Χαραλάμπη 

«Στη μάνα του νερού» ,  Αρχοντούλα Διαβάτη 

«Το αμίλητο νερό» , Δέσποινα Τομαζάνη 

 

«Το νερό της βροχής» , Μιχάλης Καραγάτσης 

«Το νερό της Κω» τα, Βασίλης  Βασιλικός 

«Το σάπιο νερό» , ΜήτσοςΚασόλας 
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Το νερό επίσης έδωσε το έναυσμα για τη σύνθεση ποιημάτων ή δημοτικών 

τραγουδιών: 

Κωστής Παλαμάς 

Νέοι ανάπαιστοι και ίαμβοι. 
 
 

Νερό, κάποιου παλιόρουχου  

το λέκιασμα να πλύνω!  

Νερό, για σε που κράτησα  

μες' στ' ανθογυάλι, κρίνο! 

Νερό, στο αψύ να ρίξω το  

κρασί του ποτηριού μου,  

νερό. για το κορμάκι μου  

που καίει, και για το νου μου. 

Νερό, κάποια παράδεισο  

δροσιάς για να μ' ανοίξει.  

Νερό,λούσμα και άγιασμα.  

Νερό, για να με πνίξει. 

«Ανθολογία Κωστή Παλαμά», επιλογή Κ. Γ. Κασίνης, Εκδόσεις Πατάκη 
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Γιώργος Σεφέρης 

Μυθιστόρημα Ι΄. (απόσπασμα) 
 
 

Ο τόπος μας είναι κλειστός,  

όλο βουνά που έχουν σκεπή  

το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα.  

Δεν έχουμε ποτάμια δεν έχουμε πηγάδια  

δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές,που ηχούν και 

πουτις προσκυνούμε. 

«Ποιήματα» ,  Εκδόσεις Ίκαρος 

 

 

 

Οδυσσέας Ελύτης 

Τα ρω του Έρωτα. (απόσπασμα) 
 
 

Διαβάζω μέσα στο νερό 

το άλφα το βήτα και το ρω.  

Τα δυο γυμνά σου πόδια 

τους κήπους με τα ρόδια.  

«Τα ρω του Έρωτα» , Εκδόσεις Ύψιλον 
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Οδυσσέας Ελύτης 

Ο ύπνος των γενναίων. (απόσπασμα) 
 
 

Μια σταγόνα καθαρού νερού,  

σθεναρή πάνω απ' τα βάραθρα,  

την είπανε Αρετή και της έδωσαν 

ένα λιγνό αγορίστικο σώμα. 

«Έξη και μια τύψεις για τον ουρανό» , Εκδόσεις Ίκαρος 

 

 

Κωστής Παλαμάς 

Απόσπασμα από το ποίημα «Τάφος». 
 

 

Στο ταξίδι που σε πάει 

Ο μαύρος καβαλάρης 

Κι αν διψάσεις μην το πιεις 

Απ' τον κάτου κόσμο 

Το νερό της αρνησιάς 

Μην το πιεις κι ολότελα 

Κι αιώνια μας ξεχάσεις 

 

 

 

 



52 
 

ΚΙΝΗΣΕ Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ- δημοτικό 

 

Κίνησε η Γερακίνα για νερό 

ωρε κρύο να φέρει. 

Ντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ 

τα βραχιόλια της βροντούν. 

Τα βραχιόλια της βροντούν, 

ντρούγκουντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ. 

Κι έπεσε μες το πηγάδι 

κι έβγαλε ορέ φωνή μεγάλη. 

Ντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ 

τα βραχιόλια της βροντούν. 

Τα βραχιόλια της βροντούν, 

ντρούγκουντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ. 

Κι έτρεξε ο κόσμος όλος 

κι έτρεξα ωρε κι εγώ ο καημένος. 

Ντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ 

τα βραχιόλια της βροντούν. 

Τα βραχιόλια της βροντούν, 

ντρούγκουντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ. 

Γερακίνα θα σε βγάλω 

και γυναίκα θα σε πάρω. 

Ντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ 

τα βραχιόλια της βροντούν. 

Τα βραχιόλια της βροντούν, 

ντρούγκουντρούγκουντρούγκου 

ντρουγκντρουγκντρουγκ. 

 



53 
 

ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ- δημοτικό 

Εκτέλεση: Γιάννης Πάριος 

 

 

Θάλασσα, θάλασσα τους 

θαλασσινούς θαλασσάκι μου 

μη τους θαλασσοδέρνεις, 

θαλασσώνουμε για σένα 

ξημερώνουμαι. 

Ροδόσταμο, ροδόσταμο να γίνεσαι 

ωχ κι αμάν αμάν, 

τη ρότα τους να ραίνεις 

θαλασσάκι μου και φέρε 

το πουλάκι μου. 

Θάλασσα κι αλμυρό νερό 

να σε ξεχάσω δεν μπορώ. 

Να σε ξεχάσω δεν μπορώ 

θάλασσα κι αλμυρό νερό. 

Θάλασσα, θάλασσα που τον 

έπνιξες ωχ κι αμάν αμάν 

της κοπελιάς τον άντρα, 

θαλασσάκι μου και φέρε 

το πουλάκι μου. 

Κι η κοπελιά κι η κοπελιά 

είναι μικρή θαλασσάκι μου 

και δεν της παν τα μαύρα 

θαλασσάκι μου και φέρε 

το πουλάκι μου. 

Θάλασσα κι αλμυρό νερό 

να σε ξεχάσω δεν μπορώ. 

Να σε ξεχάσω δεν μπορώ 

θάλασσα κι αλμυρό νερό. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΦΡΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ- δημοτικό 

 

Ας χαμηλώ- ας χαμηλώναν τα βουνά 

να 'βλεπα το να 'βλεπα το Μπουρνόβα 

να 'βλεπα την αγάπη μου 

τι άλλο θέλω ακόμα 

Γιαλό γιαλό πηγαίναμε 

κι όλο για σένα λέγαμε 

γιαλό να πας γιαλό να 'ρθείς 

τα λόγια μου να θυμηθείς 

Εις τον αφρό εις τον αφρό της θάλασσας 

η αγάπη μου η αγάπη μου κοιμάται 

παρακαλώ σας κύματα 

μη μου την εξυπνάτε 

Να 'ταν η θά- να 'ταν η θάλασσα κρασί 

και τα βουνά και τα βουνά μεζέδες 

κι οι βάρκες κρασοπότηρα 

να πίνουν οι γλεντζέδες 

Κεφαλονί- Κεφαλονίτικος παπάς 

διαβάζει με διαβάζει με σοφία 

τα δώδεκα Ευαγγέλια 

τα βγάζει δεκατρία 
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ΤΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΙΑΝΟ ΝΕΡΟ 

Το ξεροστεριανό νερό  

λένε πως έχει αβδέλλες,  

μα κείνο το μαργιόλικο  

 

 

ΝΑ ‘ΧΑ ΝΕΡΟ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 

Να ‘χα νερό απ’ τον πλάτανο } 2 

σταφύλι απ’ την κολόνα } 2 

να ‘χα και την αγάπη μου  

να τη φιλώ στο στόμα. 

Αμυγδαλοτσακίσματα 

σου στέλνω χαιρετίσματα.  

 

 

ΣΑΝ ΠΑΣ ΜΑΛΑΜΩ Μ’ ΓΙΑ ΝΕΡΟ 

Σαν πας Μαλά – Μαλά – Μαλάμω μου  

σαν πας Μαλάμω μ’ για νερό 

σαν πας Μαλάμω μ’ για νερό 

στη βρύση θα σε καρτερώ. 

Κι αν σου τσακί – Μαλά – Μαλάμω μου  

κι αν σου τσακίσω το σταμνί 

κι αν σου τσακίσω το σταμνί 

θα πας στο σπίτι σου αδειανή. 
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ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑ 

Α, α, αχ κι αμάν – αμάν. 

Αμοργιανό είναι το νερό  

αμοργιανή, αμοργιανή κι η βρύση. 

Α, α, αχ κι αμάν – αμάν. 

Αμοργιανή κι η κοπελιά  

που – που πάει να, που πάει να γιομίσει.  

Αμοργιανό μου πέραμα }  

να ‘χεις καλό ξημέρωμα. } 2 

Α, α, αχ κι αμάν – αμάν. 

Ήλιε μου στο βασιλεμό 

πε – περίμενε, περίμενε λιγάκι. 

Α, α, αχ κι αμάν – αμάν. 

Να στείλω στην αγάπη μου  

έ – ένα γαρυ – ένα γαριφαλάκι. 

Αμοργιανό μου πέραμα }  

να ‘χεις καλό ξημέρωμα. } 2 

 

 

ΑΝ ΒΟΥΛΗΘΩ ΝΑ Σ’ ΑΡΝΗΘΩ 

Αν βουληθώ, αν βουληθώ να σ’ αρνηθώ  

να σ’ απολη – να σ’ απολησμονήσω  

να μην εβρώ νερό να πιω  

μη ρούχο να φορήσω.  

Αν βουληθώ, αν βουληθώ να σ’ αρνηθώ  

να σ’ απολη – να σ’ απολησμονήσω  
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να μη μπορώ φιλί να βρω } 

(να μην εβρώ φιλί να πιω) } 

μη δάκρυ να δακρύσω. } 2 
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ 

του Φ. Βοσνιάκου, Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

 Το νερό είναι η πιο γνωστή χημική ένωση, σκορπισμένη στον πλανήτη 

μας. Καλύπτει τα ¾ της επιφάνειας της γης και δημιουργεί ένα παγκόσμιο 

ωκεανό, με 1.386.000 κ.μ. Για να γεμίσουμε ένα τέτοιο όγκο πρέπει ο 

ποταμός Βόλγας να ρέει 5.300 χρόνια. Έτσι, σε ποσοστά το «παγκόσμιο νερό 

» είναι 97,2% ׃ θαλασσινό αλμυρό νερό, 2,2% το παγωμένο νερό, στο Βόρειο 

και Νότιο πόλο, και 0,6% στη στεριά. Από αυτό το νερό, το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι δύσκολο να το χρησιμοποιούμε, λόγω του βάθους που 

βρίσκεται, το οποίο είναι μεγαλύτερο από 600μ. 

 Όταν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία των ανθρώπινων πολιτισμών, 

αποδεικνύεται ότι όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί έχουν αναπτυχθεί κοντά σε 

ποταμό ή θάλασσα. Η Κινέζικη κουλτούρα έχει ξεκινήσει από τον ποταμό 

Γιανγκ τσε ή Γιανγκ τζε. Ο Ινδικός πολιτισμός κοντά στους ποταμούς Ηντ και 

Γάγγη. Ο Ασσυροβαβυλωνικός πολιτισμός γύρω από τους ποταμούς Τίγρη 

και Ευφράτη. Ο Ελληνικός πολιτισμός κοντά στο Αιγαίο Πέλαγος. 

 Οι μελέτες από την ιστορική νεολογία και παλαιοντολογία 

αποδεικνύουν ότι η ζωή στον πλανήτη μας έχει αρχή από το νερό. Αν 

μελετήσουμε τα σημερινά βασίλεια ׃ πρωτόζωα, φυτά, ζώα κ.ά., και στο 

τέλος ο άνθρωπος, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος απ’ 

αυτά τα βασίλεια, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος άμεσα ή έμμεσα με το 

νερό. 

  Στο νερό η ζωή βρίσκεται παντού, από την επιφάνεια, μέχρι 

μεγάλο βάθος (11.034 μ. στην περιοχή των νησιών του Ειρηνικού Ωκεανού). 

Το νερό δεν έχει γίνει τυχαία ο πρώτος βιότοπος, στον οποίο γίνεται η 

ανάπτυξη της ζωής του πλανήτη μας. Η μεγάλη ποικιλία στους διάφορους 

οργανισμούς εξηγείται με τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του νερού. 

         Ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας είχε καταλάβει ότι τα 

επιφανειακά ποτάμια τρέφονται από τις βροχές και το νερό της Γης 

προκύπτει από μια ασταμάτητη ροή , από τον παγκόσμιο ωκεανό προς τη 

στεριά και αντίθετα. Σιγά-σιγά, αυτή η παρατήρηση χάνεται μέσα στον 

χρόνο και οι άνθρωποι του Μεσαίωνα πίστευαν σε μια παράξενη ιδέα ,ότι το 
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νερό ρέει μαγικά, ξεκινώντας από ένα τεράστιο ρεύμα ,το οποίο αρχίζει από 

το κέντρο της Γης. Σήμερα όλοι ξέρουμε ότι το νερό κάνει το δικό του κύκλο 

από τους ωκεανούς προς την ατμόσφαιρα και από εκεί μέσω βροχής προς 

τους ωκεανούς. 

 

       Τον μεγάλο ρόλο που παίζει το νερό στη φύση  είχαν αναγνωρίσει και 

μελετήσει οι αρχαίοι Έλληνες . Εξακόσια χρόνια π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος, 

παραδέχεται ότι το νερό είναι ένα στοιχειό παντοδύναμο και αρχή σ’ όλα, 

ακόμη και στους Θεούς. Για την εποχή του, η άποψη του είναι πολύ 

θαρραλέα λόγω των πολλών Θεών στους οποίους πίστευαν και 

προσκυνούσαν τότε οι αρχαίοι Έλληνες. 

      Πολύ ενδιαφέρον έχει η αναφορά του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν Ντιόν 

Σεντ Εκζιουπερί: «Νερό, εσύ δεν έχεις γεύση, ούτε μυρωδιά, εσένα δεν 

μπορούν να σε περιγράψουν, εσένα μόνο γεύονται. Εσύ δεν είσαι απλά 

πολύτιμο για τη ζωή, εσύ είσαι η ιδία η ζωή. Εσύ μας γυρίζεις τις δυνάμεις 

μας και τις ιδιότητες μας στις οποίες εμείς έχουμε σταυρό.» 

      Η χρήση του νερού στη Γη περνάει από κάποια στάδια, τα οποία 

εξαρτώνται από την πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού. Ακόμη 

περισσότερο σήμερα, που η πρόοδος του ανθρώπινου πολιτισμού εξαρτάται 

από την ποσότητα του νερού. Πόσες πολλές χρήσεις  έχει το νερό; Το 

χρησιμοποιούνε για πλύσιμο, για μεταφορικό μέσο, σαν διαλύτη για 

διάφορες οργανικές και ανόργανες ουσίες, κλπ. Το νερό είναι βασικό 

συστατικό σ’ όλα. 

 Για να παρασκευάσουμε ένα κιλό ζάχαρη χρησιμοποιούμε 115 λίτρα 

νερό,  για ένα κιλό γάλα χρησιμοποιούμε 8.320 λίτρα νερό, για ένα κιλό 
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κρέας χρησιμοποιούμε 41.600 λίτρα νερό, για ένα βαρέλι πετρέλαιο 

χρησιμοποιούμε 2.910 λίτρα νερό, για να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο 

χρησιμοποιούμε 246.000 λίτρα νερό και για να στείλουμε ένα 

διαστημόπλοιο εκτός Γης χρησιμοποιούμε 1.890.000 λίτρα νερού. 

     Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τους ποταμούς τους για μεταφορικό 

μέσο.(160 δις. τόνους ανά χιλιόμετρο).  

     Το νερό είναι ένα περιβάλλον άριστο για αθλητισμό και διασκέδαση. 

Είναι μέρος για κυνήγι και για ψάρεμα .Με το νερό ποτίζουμε τα φυτά μας 

και γεμίζουμε τις πισίνες μας. 

 Ο βασιλιάς της Βαβυλωνίας πριν από 4.000 χρόνια ήταν 

ευχαριστημένος από τον εαυτό του, επειδή έκανε την έρημο να ανθίσει. 

Πολλά χρόνια πριν, οι λαοί της Αιγύπτου, Ελλάδος και Ρώμης έκαναν τα 

πρώτα υδραυλικά συστήματα με επιστημονικό τρόπο. 

 Το πηγάδι του Ιακώβου, το οποίο έχει αναφερθεί και στη Βίβλο, έχει 

βάθος πάνω από 30 μέτρα  και χρησιμοποιείται και σήμερα. 

 

 Οι Ρωμαίοι αντλούσαν καθημερινώς 1.135 εκατ. λίτρα νερό από  14 

τεράστια ακβεντούκτα  ( υδραυλικά συστήματα ) με μήκος 1.931 χιλ. Τέτοια 

συστήματα υπήρχαν σε πολλές περιοχές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στα 

Βαλκάνια. Σήμερα, στη Βουλγαρία αυτά είναι αρχαιολογικά μνημεία και 

βρίσκονται στις πόλεις Φιλιππούπολη, Χισάρεια, κ.α. αλλά και στην Ελλάδα.  
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 Το μεγάλο πρόβλημα μεταξύ Αράβων και Ισραηλιτών δημιουργήθηκε 

για τα δικαιώματα πάνω στα νερά του ποταμού Ιορδάνη. 

 Αποδεικνύεται ότι το πόσιμο νερό και το νερό το οποίο 

χρησιμοποιείται στις διάφορες βιομηχανίες δεν είναι τόσο πολύ όσο 

νομίζουν κάποιοι. 

 

Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και στον κόσμο έχει ωράριο για τη χρήση του 

νερού, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά σε χρονιές που υπάρχει 

ξηρασία. Έχει περάσει ο καιρός, που πίναμε νερό από βρύσες στο δρόμο. 

Τώρα ή φοβόμαστε να το πιούμε ή δεν υπάρχει. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

συνεχούς χρήσης του νερού για διαφορετικούς λόγους. Μόνο στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για οικιακές χρήσεις κάθε 

χρόνο 35 εκατ. μ . Έχει υπολογιστεί ότι για όλο τον πλανήτη απαιτούνται 

2.000 κυβικά χιλ. νερό ετησίως. 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 Διαλυτότητα του νερού 

   Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στοιχείο στη ζωή μας ( χημική ουσία ), 

σαν το νερό. Είναι ένας τέλειος διαλύτης και για οργανικές και για 

ανόργανες ουσίες. Λόγω αυτής της ιδιότητας του στις λίμνες, τα ποτάμια και 

στις θάλασσες υπάρχουν διαλυμένες ουσίες χρήσιμες για την ανάπτυξη των 

οργανισμών. Έτσι εξηγείται, γιατί υπάρχει ζωή παντού, όπου υπάρχει νερό. 

 Θερμιδικές ιδιότητες του νερού 

  Ιδιαίτερες είναι οι θερμιδικές ιδιότητες του νερού : η θερμαγωγή, η 

διαστολή στο πάγωμα και η συστολή στο ξεπάγωμα. Η ειδική θερμότητα του 

νερού είναι μεγαλύτερη ανάλογα με άλλα ρευστά. Το νερό δέχεται ποσό 

θερμότητας και αργεί να την αποδώσει στο περιβάλλον. 
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 Αυτό εξηγεί την σχεδόν σταθερή θερμοκρασία στο νερό και ότι δεν 

έχει απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για 

τους διάφορους οργανισμούς που ζουν στο νερό. Το νερό δέχεται τη 

θερμότητα σε μεγάλο βαθμό, την αποθηκεύει στην υδρόσφαιρα και με αυτό 

τον τρόπο, εξηγείται ο ρόλος που παίζουν τα θαλασσινά ρεύματα στις 

κλιματολογικές συνθήκες ενός τόπου. 

Η θερμοαγωγιμότητα του νερού γίνεται με δυσκολία και γι’αυτό σε χαμηλές 

θερμοκρασίες το νερό δεν παγώνει πάντα. Η θερμοκρασία του νερού, το 

οποίο βρίσκεται κάτω από τον πάγο δεν πέφτει κάτω από τη θερμοκρασία 

του μηδέν, αυξάνεται μόνο το πάχος του πάγου. Αυτή η ιδιότητα του νερού 

δίνει ευκαιρία να υπάρχει ζωή και κάτω από τον πάγο. 

 Μεγάλο ενδιαφέρον για το νερό παρουσιάζει η διαστολή του. Η 

πυκνότητα του νερού είναι μεγαλύτερη στους 4 βαθμούς Κελσίου. Κάτω από 

αυτή τη θερμοκρασία η πυκνότητα μικραίνει και γι’ αυτό ο πάγος έχει 

μικρότερο ειδικό βάρος από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνειά του. 

Αν ήταν αντίθετα, όλες οι θάλασσες θα έμοιαζαν σαν παγοθήκες και θα είχε 

καταστραφεί η ζωή σ’ αυτές. 

 

 Πυκνότητα του νερού 

 Η πυκνότητα του νερού είναι ίση με 1gr/cm³, και η πυκνότητα του 

αέρα είναι 0,0013. Αυτή η ιδιότητα του νερού δίνει τη δυνατότητα να ζουν σ’ 

αυτό πολλοί οργανισμοί  με μικρό ειδικό βάρος, σαν το φυτοπλαγκτόν και 

ζωοπλαγκτόν. Η πυκνότητα του νερού δίνει τη δυνατότητα να ζουν σ’ αυτό 

διάφοροι οργανισμοί χωρίς σκελετό, όπως τα μαλάκια. Στη στεριά δεν 

υπάρχουν τέτοιοι  οργανισμοί, επειδή χωρίς σκελετό, αυτοί θα 

αποσυνθέτονταν από το ίδιο τους το βάρος. Παράδειγμα: αν βγάλουμε μια 

μέδουσα έξω από το νερό και τη βάλουμε σε μια σκληρή επιφάνεια, μετά 

από λίγα λεπτά, το σώμα της θα αποσυντεθεί. 
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 Επιφανειακή πίεση του νερού 

 Έχει  αποδειχθεί ότι το νερό έχει μεγάλη επιφανειακή τάση. Από τα 

υπόλοιπα ρευστά, μόνο ο υδράργυρος έχει μεγαλύτερη τάση. Με αυτό το 

φαινόμενο είναι συνδεδεμένη η μεγαλύτερη προσαρμογή των φυτών και 

των διάφορων οργανισμών, μέσα στο νερό. Με την επιφανειακή τάση 

εξηγούνται τα τριχοειδή φαινόμενα. 

 

Κίνηση του νερού 

 

 

Μεγάλη σημασία για τη ζωή του πλανήτη μας έχει η κίνηση του 

νερού. Ο ρόλος στα ρεύματα του παγκόσμιου ωκεανού είναι αρκετά 

μεγαλύτερος από αυτά στην ατμόσφαιρα. Από τα υδατικά ρεύματα κάθετα 

και οριζόντια μπορούμε να υπολογίζουμε πώς μοιράζεται η θερμοκρασία, τα 

διάφορα αέρια, οι τροφικές ουσίες για τα φυτά και η μετανάστευση των 

ζώων. Μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον έχουν τα θερμά και κρύα ρεύματα, 

όπως του Γκολφ Στρημ, Κουροσίβο, Ογιασίβο, Περουβιανό και της Βεγγάλης. 

Μέσω αυτών των ρευμάτων μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες αλάτων, οι 

οποίες μπαίνουν στη θάλασσα, μέσω των ρευμάτων των ποταμών. Από την 

άλλη πλευρά τα κάθετα ρεύματα, τα οποία ξεκινούν από μεγάλα βάθη και 

βγάζουν στην επιφάνεια τα οργανικά άλατα, τα οποία είναι προϊόντα από 

διάφορα φυτά και οργανισμούς. Στη ζωή των οργανισμών, το νερό παίζει 

σημαντικό ρόλο σε όλες τις φυσικές καταστάσεις (αέρια φάση – ατμός, υγρή 



64 
 

φάση – βροχή ή χιονόπτωση ή χαλάζι, υγρασία – δροσιά και σκληρή φάση – 

πάγος). Το νερό είναι ένα σημαντικό συστατικό για κάθε ζωντανό 

οργανισμό, σε αναλογία από 40% έως 98%. Π.χ. Φυτικοί ιστοί : 50% έως 

95%, πρωτόπλασμα : 50%, μέδουσες : 95% έως 98%. 

Ο μεταβολισμός του νερού μεταξύ οργανισμών και περιβάλλοντος 

είναι ασταμάτητος. Τα φυτά χωρίς νερό μαραζώνουν και στεγνώνουν και 

στους οργανισμούς η μικρή ποσότητα του νερού φέρνει αφυδάτωση. Η 

αφυδάτωση στα ζώα υποφέρεται δυσκολότερα από την ασιτία. 

Ένας γιόγκα στην Ινδία είχε βάλει στοίχημα με έναν Άγγλο αξιωματικό, 

ότι μπορεί να μένει θαμμένος στο χώμα για ένα 24ωρο. Ο γιόγκα μπήκε σ’ 

ένα δερμάτινο σάκο και μετά μέσα σ’ ένα φέρετρο, όπου υπήρχε ένα δοχείο 

με νερό. Μετά από ένα 24ωρο, ο γιόγκα ζούσε! Το τσουβάλι είχε πιάσει 

μούχλα και το νερό στο δοχείο είχε εξατμιστεί. 

Η πηγή του νερού για τους οργανισμούς είναι το περιβάλλον. Το νερό 

μπαίνει μέσα στους οργανισμούς από το δέρμα, μέσα από την τροφή και τα 

υγρά που καταναλώνουν και από τον αέρα, σαν υγρασία. 

Οι καμήλες για 24 ώρες αποβάλλουν από το σώμα τους, παραπάνω 

από 20 λίτρα νερό από μεταβολισμό. 

Όταν ο άνθρωπος δεν παίρνει αρκετή ποσότητα υγρών, αδυνατίζει 

λόγω της αποσύνθεσης των πρωτεϊνών του και των λιπαρών ουσιών στο 

σώμα του. 

Η αποβολή του νερού από τους οργανισμούς γίνεται μέσω εξάτμισης 

του σώματος (ιδρώτας), αναπνευστική οδό, μέσω ενδοκρινών και εξωκρινών 

αδένων και από τα ειδικά όργανα εκκρίσεων.   

Η ανάγκη για παραγωγή, κατακράτηση και αποβολή του νερού από το 

σώμα των οργανισμών, όπως και η ρύθμιση της διαδικασίας είναι ίδια για τα 

πτηνά, τους οργανισμούς του χώματος και τους οργανισμούς της στεριάς, 

άσχετα αν οι μηχανισμοί είναι διαφορετικοί. 

Ξέρουμε ότι η ποσότητα του νερού είναι διαφορετική, σε διαφορετικά 

σημεία της Γης και εξαρτάται από τις βροχές. Οι περισσότερες βροχές 

πέφτουν στον Ισημερινό και μερικές φορές φτάνουν και τα 12.000 mm. Στο 
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Νότιο Ημισφαίριο πέφτουν περισσότερες βροχές από το Βόρειο Ημισφαίριο. 

Η ποσότητα των βροχοπτώσεων μαζί με τη θερμοκρασία, χαρακτηρίζει το 

κλίμα μιας ορισμένης περιοχής. Ποσότητες του νερού στο χώμα είναι 

απαραίτητες για τη ζωή φυτών και οργανισμών. Αυτή η ποσότητα εξαρτάται 

πάλι από τις βροχές. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Υγρασία του νερού 

Η υγρασία στον αέρα είναι μια ιδιότητα, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο 

για τη ζωή των μικροοργανισμών, στους οποίους η κυτταρική μεμβράνη 

είναι πολύ λεπτή και το νερό περνάει εύκολα μέσα απ’ αυτή. 

Η υγρασία εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Μεγαλύτερη υγρασία έχουν τα 

τροπικά δάση και τα δάση τα οποία είναι κοντά σε θάλασσα,λίμνες και 

ποτάμια. Πολύ ευαίσθητα στην αλλαγή της υγρασίας είναι κάποια τροπικά 

φυτά και έντομα. Έχει αποδειχθεί ότι η συχνότητα ύπαρξης διαφόρων 

οργανισμών σε ορισμένη περιοχή, εξαρτάται από την υγρασία. 
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Βροχοπτώσεις 

Συνηθίζεται στη Μετεωρολογία η ποσότητα της βροχής να μετριέται 

σε χιλιοστά. Αυτός ο τρόπος δεν μας δίνει πληροφορίες για το χαρακτήρα 

της βροχόπτωσης και τι ρόλο παίζει αυτή πάνω στα φυτά και στα ζώα. Οι 

βροχές παίζουν ρόλο όχι μόνο σαν ποιότητα, αλλά και σαν χρόνος και 

συχνότητα. Ο ρόλος τους είναι συνδεδεμένος και μ’ άλλους παράγοντες του 

περιβάλλοντος σαν τη θερμοκρασία, αέρα, υψόμετρο, κ.α. 

 

 

 

Βροχή 

 

Η οικολογική σημασία της βροχής χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που 

πέφτει, το χρόνο, την ποσότητα και την εποχή. Οι ραγδαίες, συνεχόμενες και 

κρύες βροχές, μαζί με δυνατό αέρα, στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν 

αρνητική επίπτωση στα φυτά και τα ζώα. 

Ξέρουμε ότι η εξωτερική επιφάνεια στους διάφορους οργανισμούς 

είναι ανεπαρκής για να τους προστατέψει από τη βροχή. Στις δυνατές 

καταιγίδες οι γούνες και τα φτερά των ζώων και των πτηνών, διαβρέχονται 

εύκολα. Αυτό προκαλεί απώλεια κάποιας ποσότητας από τη σωματική τους 

θερμοκρασία και έτσι τα ζώα παγώνουν, με επακόλουθο να αρρωσταίνουν 

και να πεθαίνουν. 

Μετά από δυνατές καταιγίδες βλέπουμε ομαδικούς θανάτους στα 

μικρά πτηνά και τρωκτικά. Η δυνατή βροχή μαζί με το δυνατό αέρα ρίχνουν 
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πολλά έντομα στο χώμα, που τραυματίζουν τα φτερά τους και άλλα σημεία 

του σώματος τους. Η δημιουργία διαφόρων ρυακιών, ρεμάτων, 

παραποτάμων, μετά από δυνατές βροχοπτώσεις πλημμυρίζουν μεγάλες 

εκτάσεις. Το νερό μπαίνει σε διάφορες τρύπες και σπηλιές και τα ζώα μέσα 

σ’ αυτά, πνίγονται. Από την άλλη, το πλημμυρισμένο χώμα δεν αερίζεται και 

έτσι καταστρέφονται πολλά γεωργικά προϊόντα και ζωύφια.   

Στις διάφορες βροχοπτώσεις τα ποτάμια πλημμυρίζουν και το νερό 

μένει για πολύ καιρό σ’ αυτή την κατάσταση και έτσι τα χωράφια 

καταστρέφονται. Στην ξηρασία όμως, τα φυτά πεθαίνουν και μ’ αυτό τον 

τρόπο, πολλά φυτοφάγα ζώα μένουν χωρίς τροφή και είναι εξαναγκασμένα 

να μεταναστεύουν. Τέτοιες μεταναστεύσεις βλέπουμε σε πολλά σημεία της 

Γης, όμως οι πιο συχνές γίνονται στις σαβάνες της Αφρικής. 

Στο Εθνικό πάρκο «Σερεγκέτι» στην Τανζανία, πριν και μετά από 

δυνατή βροχή και το ίδιο και στην ξηρασία, πολλά ζώα κρύβονται και 

προστατεύονται από κάποια προσωπικά αντανακλαστικά και ένστικτα 

(έντομα, πτηνά, θηλαστικά). 

Για τα φυτά και τα ζώα, η βροχή είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική 

τους ζωή. 

 

Χιόνι 

 

Η χιονόπτωση, ανάλογα με την οικολογική της σημασία μοιάζει με τη 

βροχόπτωση, επειδή αποθηκεύει υγρασία το χώμα. Οι χιονοπτώσεις έχουν 

μεγάλη σημασία για τους οργανισμούς, στις περιοχές όπου πέφτουν. Η 

σημασία αυτή εξαρτάται από το πάχος και την ποιότητα του χιονιού. Η 



68 
 

μέτρια στοιβάδα του χιονιού προστατεύει τα διάφορα σπόρια, φυτεμένα 

στο χώμα και τους διάφορους οργανισμούς. 

Το χιόνι χρησιμοποιείται από κάποια ζώα (λαγοί, πτηνά, αρκούδες και 

πολικά σκυλιά), σαν κρυψώνας, επειδή κάνουν ενεργητική ζωή το χειμώνα. 

Ο άνθρωπος φτιάχνει σπίτια από χιόνι (ιγκλού). Οι Εσκιμώοι κοιμούνται 

μέσα στα ιγκλού τους, ημίγυμνοι και ζεσταίνονται από ένα μικρό καντηλάκι 

που καίει συνέχεια. Η λεπτή κρούστα του χιονιού και ειδικά το παγωμένο 

χιόνι, το οποίο πριν γίνει έτσι ήταν ξεπαγωμένο, είναι ένας λόγος για το 

μεγάλο πάγωμα, σε διάφορα φυτά. Όσο το χιόνι είναι πιο χοντρό, τόσο το 

χώμα από κάτω παγώνει σε μικρότερο βάθος ή δεν παγώνει και καθόλου. 

Έχει αποδειχθεί ότι το πολύ παχύ χιόνι είναι επικίνδυνο για τα φυτά, τα 

οποία βρίσκονται από κάτω, επειδή την άνοιξη το χιόνι λιώνει αργά και τα 

φυτά αυτά δεν έχουν ενεργητική ζωή. Αυτό φέρνει έλλειψη στις τροφικές 

τους αποθήκες και συνεπώς θάνατο. Το χοντρό χιόνι με παγωμένη 

επιφάνεια είναι επικίνδυνο και για τα διάφορα ζώα, επειδή αυτά δύσκολα 

βρίσκουν τροφή και δεν μπορούν να κρυφτούν από τους εχθρούς τους 

(ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα). Πολλά ζώα περπατώντας ή τρέχοντας 

πιάνουν τα άκρα τους στο χιόνι και τα τραυματίζουν. Σε τέτοιες εποχές 

ελάφια και ζαρκάδια κατεβαίνουν στα κοντινά χωριά, ψάχνοντας τροφή από 

τον άνθρωπο. Σε πολλά είδη ζώων βλέπουμε αλλαγή στο τρίχωμα της 

γούνας τους ή των φτερών τους. Βγάζουν και τρίχωμα και φτερά στα άκρα 

τους, για ευκολότερη διακίνηση. 

Μεγάλη ποσότητα νωπού χιονιού μαζεύεται στα κλωνάρια των 

δέντρων και προκαλούν το σπάσιμό τους ή το πέσιμο του δέντρου. Πολύ 

μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο προκαλούν οι 

χιονοστιβάδες. Καταστρέφουν δρόμους, σπίτια, σκοτώνουν ζώα και 

ανθρώπους. Οι χιονοστιβάδες δημιουργούνται  ψηλά στα βουνά και η 

πτώση τους οφείλεται σε πολλούς παράγοντες (από τον θόρυβο ενός 

αεροπλάνου, από ένα ζώο που τρέχει ή από ανθρώπινη φωνή). Όταν πέφτει 

η χιονοστιβάδα κινείται με μεγάλη ταχύτητα και παίρνει μαζί της ό,τι βρει 

μπροστά της. 

Πριν από μερικά χρόνια κοντά στο ξενοδοχείο «Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ 

ΨΑΡΙΩΝ», στο βουνό Ρήλα, της Βουλγαρίας σκοτώθηκε ομάδα νέων 

αλπινιστών από χιονοστιβάδα. Η χιονοστιβάδα προκλήθηκε ,επειδή ένας 
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από αυτούς ρώτησε δυνατά τι ώρα είναι. Οι χιονοστιβάδες δημιουργούνται 

πολύ συχνά στα ψηλά βουνά της Ευρώπης (Άλπεις, Πυρηναία, Βαλκάνια, 

κ.α.), της Ασίας (Ιμαλάια, Καύκασος) και σε πολλά βουνά στην Αμερική. 

Κάθε χρόνο σκοτώνουν πολλά άτομα οι χιονοστιβάδες! Στον κόσμο 

υπάρχουν ολόκληρα χωριά σκεπασμένα με χιονοστιβάδες. Στη Σουηδία και 

σ’ άλλα μέρη αντιμετωπίζουν τις χιονοστιβάδες με πρόληψη και ερευνούν 

τους λόγους δημιουργίας τους. 

 

 

Χαλάζι 

 

Είναι παγωμένα κομμάτια νερού με πιο συχνό, το οβάλ σχήμα και με 

μέγεθος από ένα αρακά έως ένα μήλο. Τα παγωμένα αυτά σωμάτια μπορεί 

να έχουν λείες επιφάνειες ή με γωνίες. Το χαλάζι πέφτει πιο συχνά το 

καλοκαίρι, όμως συμβαίνει και το χειμώνα και το φθινόπωρο. Το χαλάζι δεν 

μπορεί να προβλεφθεί. Αυτό φέρνει μαζική καταστροφή στις ομάδες των 

ζώων, των φυτών και των γεωργικών προϊόντων. Βέβαια, το αποτέλεσμα 

πάνω στους διάφορους βιότοπους είναι ανάλογο με την εποχή, το μέγεθος 

του χαλαζιού και το χρόνο, που κρατάει η πτώση. 

Στην Αμερική μπορούν να προκαλέσουν βροχή στα μέρη, όπου έχει 

μεγάλη ξηρασία, με τη βοήθεια χημικών ουσιών. Αυτό όμως προκαλεί 

ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιοκτητών των αγροκτημάτων και των ξενοδόχων. 
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Δροσιά 

Δημιουργείται όταν συμπυκνώνονται υδρατμοί στους 0° C. Παίζει 

σημαντικό ρόλο μαζί με τους άλλους παράγοντες της φύσης, τον αέρα, την 

υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση, κλπ. Σε κάποιες περιοχές, που η 

δροσιά είναι πάρα πολύ, είναι η κύρια πηγή για νερό, για τα φυτά και τα 

ζώα (έρημος). 

Μπορεί να σημειωθεί ότι το νερό σε κάποια γεωγραφικά μέρη έχει 

και καταστροφικό ρόλο πάνω από τη ζωντανή και νεκρή φύση. Αυτό γίνεται, 

όταν έχουμε ριζικές αλλαγές στη θερμοκρασία. Όταν έχουμε δυνατές βροχές 

και χαμηλές θερμοκρασίες, το νερό, το οποίο έχει μπει στις σπηλιές και στις 

τρύπες που υπάρχουν στις πέτρες, φέρνει καταστροφή. 

 

Ρύπανση στο νερό 

Γίνεται από την απόρριψη διαφόρων άχρηστων προϊόντων, τα οποία 

υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού με διάφορους τρόπους : ανόργανες 

ουσίες, οργανικές ουσίες, θερμική ρύπανση, μόλυνση με παθογόνους 

οργανισμούς, διάφορες σύμπλοκες ουσίες, ραδιενεργές ουσίες και 

βιομηχανικά απόβλητα. 

 

 

          Μόλυνση με παθογόνους οργανισμούς 

          Σ’ αυτήν την ομάδα ανήκουν τα διάφορα βακτηρίδια, οι ιοί και τα 

παράσιτα – σκουλήκια, τα οποία προκαλούν τη χολέρα, γαστρεντερίτιδες, 

πολιομυελίτιδες, ηπατίτιδες, κ.α. 

 Μπορούν να μεταδοθούν μέσω των νερών από τα σπίτια ή των νερών 

από τους ποταμούς, οι οποίοι μεταφέρουν τους παθογόνους οργανισμούς, 

μακριά από το σημείο που έχει γίνει η μόλυνση. Άλλη είσοδος, είναι τα νερά 

από τα νοσοκομεία, τα σφαγεία και τα σπίτια. Στο παρελθόν πολλές 

επιδημίες έχουν ξεκινήσει από μολυσμένα νερά. Σήμερα, παίρνουμε μέτρα 
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προστασίας με διάφορα μέσα και ποιοτικούς ελέγχους στο νερό, όμως 

ακόμη και στην Αμερική έχει μολυσμένα νερά. Υπάρχουν δείγματα από 

διάφορες πηγές πόσιμου νερού, στα οποία βρίσκουμε παθογόνους 

οργανισμούς, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

  

 

Ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα  

 Τα νερά στα οποία βρίσκονται βιομηχανικά απόβλητα, καταστρέφουν 

τους φυσικούς βιότοπους. Το νερό αυτό είναι ακατάλληλο για χρήση, γιατί 

περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Κάποιες απ’ αυτές τις ουσίες είναι ακίνδυνες, 

όταν είναι μεμονωμένες, αλλά μαζί μ’ άλλες, μετατρέπονται σε τοξικές. 

Δηλαδή, γίνονται συνεργασίες μεταξύ βαρέων μετάλλων, όπως ο χαλκός, ο 

ψευδάργυρος, κλπ., με άλλες χημικές ενώσεις.  
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Οι μαθητές που συμμετείχαν στην υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

μας προγράμματος παρουσίασαν το περιεχόμενο της εργασίας τους και τις 

δράσεις που πραγματοποίησαν στα πλαίσια αυτού σε εκδήλωση που 

οργανώθηκε στο σχολείο στις 20 Μαΐου 2014. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΗΓΕΣ 

- el.wiktionary.org/wiki/ 

- toneropigizois.blogspot.com 

- nerakinero.blogspot.com 

- www.sansimera.gr/proverbs/categories/148 

- atlaswikigr.wikifoundry.com 

- https://theancientweb.wordpress.com 

- kpe-kastor.kas.sch.gr 

- http://www.subsystem.gr/el/lipsydria.html 

- http://www.skai.gr/news/environment/article/90397/ 

- http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=127850 

- http://www.slideshare.net/kalotina/ss-2890735 

- http:www.newscity.gr/environment/28---html 

- http://politics.wwf.gr 

- www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&songid 

- Φωκίωνας Βοσνιάκος, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

- www iefimerida.gr/node/129555 

- www.patakis.gr 

- www.kastaniotis.gr 

- www.diaplasis.gr 
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ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 
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