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ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
       Το νερό είναι υγρό άοσµο, άχρωµο και άγευστο. Επίσης είναι η πιο διαδεδοµένη 
χηµική ένωση στον πλανήτη και υπάρχει σε αυτόν σε ποσοστό περίπου 75% σε διάφορες 
µορφές. Έχει χηµικό τύπο H2O αλλά σε διάφορες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται και οι 
χηµικοί τύποι ΗΟΗ και ΟΗ2. Η αναλογία σχετικών ατοµικών µαζών του υδρογόνου και 
του οξυγόνου είναι 2,016:16,000 που ισούται περίπου µε 1:8. Το νερό µέχρι το 18ο αιώνα 
θεωρούνταν ως στοιχείο. Πρώτος ο πατέρας της νεότερης χηµείας Λαβουαζιέ απέδειξε ότι 
είναι ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου. 

 
        Το νερό (όχι το καθαρό) περιέχει διάφορα ιόντα αλκαλικών γαιών. Η αθροιστική 
περιεκτικότητα του νερού σε ιόντα αλκαλικών γαιών (κυρίως ασβεστίου και µαγνησίου) 
ονοµάζεται σκληρότητα του νερού. Επίσης το νερό περιέχει κατιόντα υδροξωνίου Η3Ο+. 
Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης κατιόντων υδροξωνίου ονοµάζεται 
ph του νερού. Με µια µέτρηση που κάναµε βρήκαµε ότι το ph του νερού της βρύσης είναι 
περίπου 7,76. Επειδή το νερό έχει διάφορα ιόντα µπορεί να άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. Η 
ικανότητά του αυτή ονοµάζεται αγωγιµότητα.  
 
 
               

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Φυσικές ιδιότητες. 
1. Υγρό διαφανές σε µικρά πάχη. Κυανοπράσινη απόχρωση σε παχιά στρώµατα. 
2. Άοσµο, άχρωµο, χωρίς γεύση. 
3. Μεγιστοποίηση της πυκνότητας στους 4 βαθµούς Κελσίου . (όπου ισούται πρακτικά µε 
1g/cm³). 
4. Ελάχιστη τιµή της ειδικής θερµότητας στους 35 βαθµούς Κελσίου. (Η τιµή της µεταξύ 



4 
 

14,5 και 15,5 βαθµούς Κελσίου χρησιµοποιείται για τον ορισµό της θερµίδας).  
5. ∆ιαλύει µεγάλο πλήθος στερεών, υγρών, αερίων ουσιών. 
6. Αύξηση της θερµοκρασίας του νερού, συνεπάγεται κατά γενικό κανόνα αύξηση της 
διαλυτότητας των στερεών και ελάττωσης της διαλυτότητας των αερίων. 
7. Το νερό µεταβαίνει εύκολα στις δυο άλλες φυσικές καταστάσεις κατά τον ορισµό της 
θερµοµετρικής κλίµακας Κελσίου πηγαίνοντας στους 0 βαθµούς και ζέει στους 100 
βαθµούς Κελσίου υπό κανονική ατµοσφαιρική πίεση (76 mm υδραργύρου). 
8. Ο ατµός του νερού είναι άχρωµο αέριο, µε πυκνότητα ίση προς τα 5/8 της πυκνότητας 
του αέρα. 
9. Το στερεό νερό ή αλλιώς ο πάγος αποτελείται από εξαγωνικούς κρυστάλλους . 
10. Ο όγκος του νερού αυξάνεται κατά την πήξη, γι’ αυτό η πυκνότητα του πάγου είναι 
0,92 g/cm³. 
11. Υπό συνθήκες υψηλών πιέσεων έχουν ανακαλυφθεί πολλές άλλες µορφές πάγου, 
πυκνότερες από το νερό. 
Χηµικές ιδιότητες. 
1. Το ελεύθερο και το µεµονωµένο µόριο του νερού είναι τριγωνικό και σχηµατίζεται από 
ένα άτοµο οξυγόνου, το οποίο συνδέεται µε δυο άτοµα υδρογόνου. 
2. Η γωνία των δυο δεσµών ισούται µε 104,5 µοίρες. 
3. Η απόσταση του δεσµού Ο-Η ανέρχεται σε 0,96 αµπερόµετρα. 
4. Υψηλή διπολική ροπή (1,85 debye) 
5. Το νερό είναι πολωµένος διαλύτης µε υψηλή διηλεκτρική σταθερά. 
6. Καλός διαλύτης των ηλεκτρολυτών και των χηµικών ενώσεων µε δεσµό υδρογόνου. 
7. Κακός διαλύτης των µη πολικών ενώσεων όπως οι υδρογονάνθρακες. 
8. Συντίθεται από τα συστατικά του στοιχεία µε έντονη έκταση θερµότητας και είναι 
σταθερή ένωση. 
9. Η αποσύνθεση του ατµού δεν αρχίζει να εκδηλώνεται πριν από τους 1300 βαθµούς 
Κελσίου περίπου. 
10. Μπορεί να αποσυντεθεί  από σώµατα µε υψηλή χηµική συγγένεια προς το ένα ή το 
άλλο από τα συστατικά του. Το φθόριο, το χλώριο και το βρώµιο µπορούν να δεσµεύσουν 
το υδρογόνο και να ελευθερώσουν το οξυγόνο. Αντίθετα ο φώσφορος, ο άνθρακας και το 
πυρίτιο ενώνονται µε το οξυγόνο και ελευθερώνουν το υδρογόνο. 
11. Το νερό συνδυάζεται µε οξείδια σχηµατίζοντας υδροξέα, βάσεις ή επαµφοτερίζοντα 
υδροξείδια ανάλογα µε την θέση του οξειδίου στην περιοδική ταξινόµηση και τον βαθµό 
οξείδωσής του. 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
        Το νερό έχει ζωτική σηµασία για τους οργανισµούς είτε αυτοί είναι φυτικοί είτε 
ζωικοί. Η σηµασία του νερού για τους οργανισµούς φαίνεται από το γεγονός, ότι σε 
περιοχές που υπάρχει ελάχιστο νερό, όπως οι έρηµοι ζουν λίγοι οργανισµοί ενώ σε 
περιοχές όπως σε άλλους πλανήτες που δεν υπάρχει καθόλου νερό δεν ζει κανένας 
οργανισµός. Αντιθέτως στις θάλασσες, στα ποτάµια, στις λίµνες αλλά και σε τροπικές 
περιοχές όπου υπάρχει πολύ νερό ζουν πάρα πολλοί οργανισµοί. 
        Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε την σηµασία του νερού στους φυτικούς 
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οργανισµούς, στους ζωικούς και ειδικά στον άνθρωπο. 
        Το νερό αποτελεί σε µεγάλο βαθµό τα µέρη του φυτού και βοηθά σε πολλές 
λειτουργίες του. Η µέση περιεκτικότητα του νερού στα διάφορα µέρη του φυτού είναι: 
60% στον ξυλώδη ιστό, 80% στα φύλλα, 95% στους ώριµους καρπούς όπως ντοµάτες και 
σταφύλια, 5% στα ελαιώδη σπέρµατα όπως οι αραχίδες και 70% στο κυτταρόπλασµα. 
Επίσης αποτελεί άριστο διαλύτη ηλεκτρολυτών και µη συστατικών, µικροµορίων ή 
µεγαλοµορίων των κυττάρων, ευνοϊκό µέσο στο οποίο πραγµατοποιούνται οι 
περισσότερες βιοχηµικές αντιδράσεις των κυττάρων και το µέσο δια του οποίου 
διακινούνται τα µόρια διαφόρων ουσιών στα ενδοκυττάρια διαµερίσµατα αλλά και µεταξύ 
των κυττάρων. Το νερό µπορεί να δηµιουργήσει δεσµούς υδρογόνου µε άτοµα οξυγόνου 
και αζώτου επηρεάζοντας τη δοµή µεγαλοµορίων, όπως υδατανθράκων και πρωτεϊνών. 
Ακόµα λόγω της µεγάλης ειδικής θερµότητας του (και µέσω της διαπνοής) το νερό έχει 
καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της θερµοκρασίας των φύλλων αλλά και ολόκληρου του 
φυτικού σώµατος σε ευνοϊκά για τις βιοχηµικές αντιδράσεις επίπεδα ενώ παράλληλα 
αµβλύνει την αρνητική επίδραση των ακραίων θερµοκρασιών και των θερµοκρασιακών 
µεταβολών. Μέσω του ρεύµατος της διαπνοής συµβάλλει στη µετακίνηση του εδαφικού 
διαλύµατος προς την επιφάνεια των ριζών και στην απορρόφηση ιόντων από το εδαφικό 
διάλυµα. Τέλος είναι καθοριστικός παράγοντας για τη λειτουργία των φυτικών κυττάρων 
και ιστών ως οσµωτικών συστηµάτων και στην υπόσταση τους ως πολυκύτταρων 
οργανισµών. 
        Στους ζωικούς οργανισµούς το νερό έχει εξίσου σηµαντική σηµασία µε αυτή που 
έχει στους φυτικούς. Αρχικά αποτελεί µεγάλο µέρος του σώµατος τους και µεταφέρει σε 
όλα τα µέρη του οργανισµού τα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον αποβάλλει τις άχρηστες 
ουσίες από όλα τα κύτταρα και από τον ίδιο τον οργανισµό. Παρέχει επίσης οξυγόνο σε 
υδρόβιους οργανισµούς. 
        Ας δούµε τώρα ξεχωριστά τη σηµασία του νερού στον άνθρωπο και τον λόγο για 
τον οποίο πρέπει να το καταναλώνουµε καθηµερινά. Κατ’ αρχάς το νερό αποτελεί το 68% 
µε 70% του οργανισµού µας και ενδεικτικά το 92% του αίµατος, το 22% των οστών και το 
75% του εγκεφάλου και των µυών καθώς και το µεγαλύτερο µέρος του κυκλοφορικού και 
του λεµφικού συστήµατος, του ιδρώτα, των δακρύων και της σιέλου αποτελείται από 
αυτό. Επιπροσθέτως, βοηθά στη µεταφορά τροφής και οξυγόνου στα κύτταρα του 
οργανισµού µας, στην αποµάκρυνση των βλαβερών ουσιών από αυτά και από τον 
οργανισµό, στην εξισορρόπηση των ηλεκτρολυτών (οι οποίοι βοηθούν στον έλεγχο της 
πίεσης του αίµατος µας), στη λίπανση των αρθρώσεων και συµβάλλει στην ύγρανση των 
διόδων των µατιών, της στοµατικής και της ρινικής κοιλότητας. Εκτός από αυτά το νερό 
βοηθά στην οµοιόσταση (δηλαδή την ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί το εσωτερικό 
του περιβάλλον σχετικά σταθερό ανεξάρτητα από τις µεταβολές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος). Μερικά παραδείγµατα είναι: ότι διατηρεί το σώµα δροσερό όταν κάνει 
ζέστη και το µονώνει ενάντια στο κρύο, και διατηρεί τον όγκο του αίµατος. Τέλος µπορεί 
να περιέχει πολλά από τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται το σώµα, λειτουργεί σαν 
απορροφητικό των κραδασµών µειώνοντας τις επιπτώσεις τους στα όργανα και 
προστατεύει τα ζωτικά µας όργανα. 
        Η µεγάλη κατανάλωση νερού σύµφωνα µε έρευνες ενδέχεται να συνδέεται µε 
µειωµένο κίνδυνο πάθησης κρυωµάτων, δυσκοιλιότητας, λοιµώξεων της ουρητικής οδού, 
νεφρολιθίασης και καρκίνου της κύστεως. Η αφυδάτωση είναι µια πολύ σοβαρή 
κατάσταση κατά την οποία το σώµα σας έχει λιγότερο νερό από όσο χρειάζεται. Όταν το 



6 
 

σώµα σας είναι µόλις 1% κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο, αισθανόµαστε υπερβολική 
δίψα. Όταν είναι 5% κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο, θα έχουµε λίγο πυρετό, ενώ εάν 
είναι 10% χαµηλότερα του φυσιολογικού, θα µελανιάσουµε και δεν θα µπορούµε να 
περπατήσουµε. 
        Από τα παραπάνω µπορούµε να καταλάβουµε πόσο σηµαντικό είναι το νερό για 
τον οργανισµό µας και γιατί πρέπει να το καταναλώνουµε συχνά.  
 
        

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

        Ο κύκλος του νερού (ή υδρολογικός κύκλος) είναι ένας µηχανισµός της φύσης µε 
τον οποίο εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα του νερού. Βέβαια, το νερό υπάρχει σε µεγάλο 
ποσοστό στη γη και µάλιστα καλύπτει τα 3/4 της επιφάνειας της, αλλά, κυκλοφορεί και 
κάτω από αυτή. Παρόλα αυτά, το νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, είναι κυρίως 
αλµυρό, ενώ τα υπόγεια νερά, αν και είναι γλυκά, δεν είναι εκµεταλλεύσιµα για τα ζώα, 
παρά µόνο για τα φυτά (µέσω των ριζών τους) και για τον άνθρωπο (µέσω της 
τεχνολογίας). Έτσι, όταν λέµε, ότι µε τον κύκλο του νερού εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα 
του νερού δεν εννοούµε του αλµυρού, αλλά, του γλυκού-πόσιµου το οποίο καταναλώνουν 
οι οργανισµοί και από το οποίο αποτελούνται οι λίµνες, τα ποτάµια κα. 
        Ο κύκλος του νερού δεν κυκλοφορεί απλά το νερό από τις θάλασσες, αλλά, το 
καθαρίζει από τα περισσότερα άλατα µετατρέποντας το από αλµυρό σε γλυκό-πόσιµο. 
Επίσης το καθαρίζει από στερεά υπολείµµατα, όπως το χώµα µετατρέποντας το από 
«βρώµικο» σε «καθαρό», δηλαδή το κάνει διαυγές και διάφανο. 
        Αφού είπαµε τι είναι ο κύκλος του νερού και ποιος είναι ο σκοπός του, παρακάτω 
θα αναφερθούµε στην περιγραφή αυτού του φαινόµενου. 
        Όπως είπαµε παραπάνω τα 3/4 της επιφάνειας της γης καλύπτονται από αλµυρό 
νερό το οποίο δεν καταναλώνεται από τους οργανισµούς που δεν είναι θαλάσσιοι. Κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας το νερό αυτό ζεσταίνεται από τις ακτίνες του ηλίου και ένα µέρος του 
(από αυτό που είναι στην επιφάνεια) εξατµίζεται, δηλαδή µετατρέπεται από υγρό σε αέριο 
(υδρατµούς). Αυτοί οι υδρατµοί, ως αέρια ελαφρύτερα από τον ατµοσφαιρικό αέρα 
ανεβαίνουν προς τα πάνω. Εκεί συγκεντρώνονται και δηµιουργούν µάζες διάφορων 
µεγεθών και σχηµάτων τα οποία ονοµάζονται σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα περιέχουν 
διάφορες ποσότητες νερού. Ένα συνηθισµένο σύννεφο περιέχει 100 έως 1000 τόνους 
νερού. Τα σύννεφα βρίσκονται σε διάφορα ύψη και κινούνται µε τη βοήθεια του άνεµου. 
Όταν συναντούν κάποιο βουνό ανεβαίνουν σε µεγαλύτερο ύψος. Όσο πιο ψηλά 
ανεβαίνουν µικραίνει η θερµοκρασία τους µε αποτέλεσµα οι υδρατµοί από τους οποίους 
αποτελούνται αρχίζουν να υγροποιούνται ή ακόµα και να στερεοποιούνται. Επειδή 
γίνονται νερό (υγρή µορφή) ή πάγος (στερεή µορφή) γίνονται βαρύτεροι από τον αέρα και 
πέφτουν είτε σε σταγόνες (βροχή), είτε σε κοµµάτια πάγου (χιόνι), είτε σε µικρότερα 
κοµµάτια πάγου (χαλάζι). Το νερό µε όποια µορφή και να πέφτει συγκεντρώνεται στις 
κορυφές των βουνών (συνήθως υπό την µορφή πάγου αν το βουνό έχει µεγάλο ύψος), στο 
έδαφος και στις θάλασσες. Το νερό που πέφτει στη θάλασσα εξατµίζεται και ακολουθεί 
την παραπάνω πορεία. Το νερό που πέφτει στο έδαφος απορροφάται από αυτό ή 
δηµιουργεί λίµνες αν του το επιτρέψει η µορφολογία του εδάφους αυτού, δηλαδή αν το 
έδαφος έχει παρόµοιο σχήµα µε αυτό που έχει µια λεκάνη.  
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 Το νερό που απορροφάται δηµιουργεί υπόγεια ποτάµια και καταλήγει στις θάλασσες, ενώ 
το νερό των λιµνών εξατµίζεται και ακολουθεί την ίδια πορεία µε το θαλασσινό. Το νερό 
που βρίσκεται στα βουνά κυλάει προς τα κάτω δηµιουργώντας ποτάµια και το νερό τους εν 
µέρει εξατµίζεται ή απορροφάται από το έδαφος και ακολουθεί τις ανάλογες πορείες. Τα 
ποτάµια καταλήγουν, είτε σε θάλασσες, είτε σε λίµνες. Αν το νερό το βουνών είναι υπό την 
µορφή πάγου πρώτα λιώνει και µετά κυλάει προς τα κάτω. 
        Εάν φανταστούµε το σχήµα της πορείας του νερού, θα δούµε, ότι το νερό 
εξατµίζεται από την θάλασσα, δηµιουργεί σύννεφα (τα οποία δηµιουργούν βροχές, χιόνια 
κτλ) και το νερό που πέφτει από αυτά καταλήγει πίσω στην θάλασσα από την οποία 
ξεκίνησε. Έτσι το νερό ακολουθεί µια κυκλική πορεία και για αυτό µιλάµε για κύκλο του 
νερού.            
                            

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 

 
        ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑ σηµειώνεται όταν οι ποσότητες του νερού που αφαιρούνται από τις 
λίµνες, τα ποτάµια ή το υπέδαφος, είναι τόσο µεγάλες, ώστε οι προµήθειες νερού δεν 
επαρκούν πλέον στην ικανοποίηση όλων των ανθρωπίνων αναγκών ή των αναγκών του 
οικοσυστήµατος, επιφέροντας αυξηµένο ανταγωνισµό ανάµεσα στις πιθανές απαιτήσεις. 
Η λειψυδρία βρίσκεται ανάµεσα στα σηµαντικότερα προβλήµατα που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν από πολλές κοινωνίες και από τον «Κόσµο» του 21ου αιώνα. Η χρήση 
του νερού έχει αυξηθεί ξεπερνώντας κατά δύο φορές το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού 
τον τελευταίο αιώνα, και παρόλο που δεν υπάρχει παγκόσµια λειψυδρία γενικότερα, όλο 
και περισσότερες περιοχές έχουν κατά περιόδους λειψυδρία. Σε περιοχές µε λειψυδρία, οι 
φυσικοί πόροι νερού έχουν πιθανόν ήδη υποβαθµιστεί  ή υποβληθεί σε διαδικασίες 
υποβάθµισης τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, γεγονός το οποίο επιβαρύνει την 
λειψυδρία. Η λειψυδρία, έχει οριστεί επίσης ως η κατάσταση κατά την οποία η 
διαθεσιµότητα νερού σε µια χώρα ή µια περιοχή είναι κάτω των 1000 κυβικά λίτρα το 
άτοµο ανά έτος. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές περιοχές στον κόσµο που βιώνουν πολύ 
µεγαλύτερη έλλειψη, ζώντας µε λιγότερο από 500 κυβικά λίτρα το άτοµο ανά έτος. 
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 
 
        Η αύξηση λοιπόν του πληθυσµού της Γης, η αλλαγή των συνηθειών διαβίωσης και 
η τεχνολογική ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε την παραδοχή της έστω σταθερής στον χρόνο, 
αν όχι φθίνουσας εν τέλει, διαθέσιµης ποσότητας νερού, δηµιουργούν δύο αντιφατικές 
τάσεις: συνεχή µείωση των κατά κεφαλήν διαθεσίµων υδατικών πόρων, από τη µία, 
εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού, και διαρκή αύξηση των κατά κεφαλήν απαιτήσεων, 
από την άλλη, αποτέλεσµα της αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης, της εντατικοποίησης 
των ρυθµών της ανάπτυξης αλλά και της εφαρµογής σύγχρονων υδροφόρων τεχνολογικών 
µέσων και µεθόδων. Η επέκταση και η εντατικοποίηση των αρδεύσεων στη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών, µε την εισαγωγή των σύγχρονων υδροφόρων καλλιεργειών και την 
εφαρµογή σπάταλων σε νερό αρδευτικών µεθόδων 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, ο οποίος αν και δεν συµµετέχει σηµαντικά στην κατανάλωση εν 
τούτοις συµβάλλει καθοριστικά στη ρύπανση του νερού (µήπως η ρύπανση δεν είναι κι 
αυτή µια µορφή υποβάθµισης και άρα καταστροφής των υδατικών αποθεµάτων;), 
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, γεγονός που σηµαίνει ότι η αύξηση της ζήτησης του 
νερού ήταν κατά µέσον όρο τρεις φορές πιο γρήγορη από την αντίστοιχη αύξηση του 
πληθυσµού. 
 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 
 
         1.800 εκατοµµύρια ανθρώπων προβλέπεται ότι θα ζήσουν σε χώρες ή   περιοχές 
µε πλήρη λειψυδρία µέχρι το 2025, και δύο τρίτα του παγκόσµιου πληθυσµού θα ζουν 
κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η λειψυδρία δεν επιτρέπει στη βιοµηχανική, αστική και 
τουριστική ανάπτυξη να προχωρήσουν χωρίς περιορισµούς στη χρήση νερού και τις 
πολιτικές καταµερισµού για χρήση σε άλλους τοµείς, κυρίως στη γεωργία. οι φυσικοί 
πόροι νερού έχουν πιθανόν ήδη υποβαθµιστεί  ή υποβληθεί σε διαδικασίες υποβάθµισης 
τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, γεγονός το οποίο επιβαρύνει την λειψυδρία. 
Προβλήµατα  υγείας  κατά γενική οµολογία συνδέονται µε έλλειψη, όχι µόνο επειδή η 
υποβάθµιση του νερού που προέρχεται από το υπέδαφος και τα νερά της επιφάνειας, 
ευνοούν τις ασθένειες που αποδίδονται στο νερό, αλλά και επειδή η φτώχεια δυσκολεύει 
την ανάπτυξη των δικτύων σωστής κατανοµής του νερού, καθώς και του αποχετευτικού 
συστήµατος. Το νερό για τη φύση έχει καταστεί χαµηλή ή πολύ χαµηλή προτεραιότητα 
στις περιοχές που καταπονούνται εξαιτίας της έλλειψης νερού. Η διατήρηση των φυσικών 
οικοσυστηµάτων συχνά θεωρείται περιττή χρήση του νερού συγκρινόµενη µε άλλες 
χρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την υγιεινή ανθρώπινη ζωή, όπως οικιακές και αστικές 
χρήσεις, ή που µπορούν να οδηγήσουν στην ανακούφιση της φτώχιας και της πείνας, 
τέτοιες όπως χρήσεις στη βιοµηχανία, ενέργεια και την παραγωγή τροφίµων. Ωστόσο, η 
κατανόηση των φυσικών οικοσυστηµάτων, ειδικότερα οι αντίστοιχες γενετικές πηγές, 
συνεχώς αυξάνει, και µια προσπάθεια να προστατέψει διατηρηµένες περιοχές ήδη 
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αναπτύσσεται, ακόµα και σε περιοχές µε λειψυδρία.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 
 
           Η αφαλατώσεις άρχισαν από το 1970 και άρχισαν να τίθενται σε λειτουργιά 
µεγάλες βιοµηχανικές εγκατάστασης αφαλάτωσης στης Η.Π.Α στη, Ρωσία στο Μεξικό , 
στη Μέση Ανατολή ,σε παράλιες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ,το Κουβέιτ , η Αίγυπτος 
αλλά και το Ισραήλ. Στον δυτικό κόσµο ο µεγαλύτερος χρηστής της µεθόδου είναι η 
Ισπανία, οπού ξεκίνησε µαζική χρήση αφαλάτωσης στο Κανάρια νησιά. Το µεγαλύτερο 
εργοστάσιο αφαλάτωσης της Ευρώπης σήµερα βρίσκεται στο Καρµπονέρας της  Νότιας 
Ισπανίας.  
Άλλες µέθοδοι αφαλάτωσης που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες 1. ∆ιύλιση, 2. 
Μέθοδοι µε µεµβράνες, 3. Πάγωµα , 4. ∆ιύλιση µε µεµβράνες , 5. Γεωθερµική αφαλάτωση  
και 6. τέλος οι κρυσταλλοποίηση µε υδρικό αιθάνιο. 
 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΗ; 
 
        Το νερό αποτελεί «πηγή ζωής για τον πλανήτη και τους κατοίκους του», το νερό 
είναι «το υλικό της ζωής». Χωρίς αυτό δεν υπάρχει πλανήτης, δεν υπάρχει ζωή, δεν 
υπάρχει άνθρωπος. Εντούτοις, εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο δεν έχουν πρόσβαση 
στη «ζωή» και παλεύουν για να επιβιώσουν (χωρίς να τα καταφέρνουν πάντα). Το νερό 
είναι ταυτόχρονα «αγαθό σε ανεπάρκεια», έχει «πρόβληµα». 
 Το πρόβληµα βέβαια το έχουµε εµείς, που το δηµιουργούµε µε τις επιλογές µας, τις 
παρεµβάσεις µας, τον τρόπο που έχουµε µάθει να «δρούµε» µέσα στη φύση. Τα 
προβλήµατα πολλά, διαφορετικά αλλά και πάρα πολύ όµοια. Η αποψίλωση, για 
παράδειγµα, των τροπικών δασών στην Αφρική για να µετατραπούν σε εκτάσεις εντατικής 
γεωργίας, και η καταστροφή των (ελάχιστων πλέον) δασικών εκτάσεων της Αττικής για να 
µετονοµαστούν σε οικοδοµήσιµα οικόπεδα, έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα: την 
ερηµοποίηση, τον ελλιπή εµπλουτισµό των υπόγειων υδάτων, την αλλαγή του 
µικροκλίµατος της περιοχής µε την εµφάνιση λιγότερων, αλλά καταρρακτωδών βροχών, 
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τη δηµιουργία των συνθηκών εκείνων που ευνοούν τις πληµµύρες. 
           Το νερό είναι πεπερασµένος φυσικός πόρος και άνισα κατανεµηµένος στη 
φύση. Τον περασµένο αιώνα, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, κυρίως στο 
δυτικό κόσµο, βασίστηκε στη βιοµηχανική ανάπτυξη, που οδήγησε στην αύξηση της 
ζήτησης καθαρού, πόσιµου νερού, ενώ ταυτόχρονα «δηµιούργησε» περισσότερες εστίες 
ρύπανσης των πηγών. Παράλληλα, η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε συγκεκριµένες 
περιοχές, άσχετα µε τη φυσική ικανότητα τους να σηκώσουν το «βάρος», οδήγησε στην 
εξάντληση των δικών τους φυσικών πόρων και στην ανάγκη µεταφοράς καθαρού νερού 
από άλλες, µακρινές περιοχές, µε έναν τρόπο στην επέκταση του προβλήµατος. Όλη αυτή 
η δραστηριότητα, οι αλλαγές στις χρήσεις γης, τα νέα πρότυπα και οι νέες συνήθειες, είχαν 
µια σειρά από επιπτώσεις σε αυτόν τον πεπερασµένο πόρο, καθιστώντας τον ακόµα πιο 
σπάνιο, ένα ακόµα «είδος υπό εξαφάνιση». 
 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗ 

 
         Αυξήθηκε ο πληθυσµός, αυξήθηκαν οι ανάγκες, αυξήθηκαν οι χρήσεις, και 
φυσικά η ζήτηση. Στους τρεις παραδοσιακούς τοµείς κατανάλωσης νερού, τη γεωργία, τα 
νοικοκυριά και τη βιοµηχανία/βιοτεχνία, προστέθηκαν οι τουριστικές δραστηριότητες 
(δραστηριότητες αναψυχής, αθλητικές, κ.ά.). Οι διαφορετικοί χρήστες ανταγωνίζονται 
ποιος θα λάβει τις µεγαλύτερες ποσότητες νερού για να καλύψει τις ολοένα αυξανόµενες 
ανάγκες του, αδιαφορώντας για το κατά πόσο εφικτό είναι αυτό. Ιδιαίτερα η γεωργία, που 
σήµερα αντιπροσωπεύει το 75% της κατανάλωσης παγκοσµίως από τη µια, και οι ανάγκες 
ύδρευσης των πόλεων και των τουριστικών/αθλητικών εγκαταστάσεων από την άλλη, 
βρίσκονται σε έντονη διαµάχη. Το νερό έφτασε να θεωρείται ένα ακόµα καταναλωτικό 
αγαθό, και οι χρήστες του θεωρούνται καταναλωτές: αγοράζουν κάτι, κι ας τους ανήκει. 
  Παράλληλα, παρατηρείται µια κατασπατάληση του λίγου αυτού νερού. Ενδεικτικά είναι 
τα νούµερα: οι απώλειες λόγω διαρροών, παράνοµων συνδέσεων και σπατάλης 
αντιπροσωπεύει το 50% της κατανάλωσης καθαρού νερού, ενώ το 60% του [Ε1] νερού 
που καταναλώνει η γεωργία χάνεται λόγω της εξάτµισης πριν φτάσει στο έδαφος. 
 Ταυτόχρονα, σε τοπικό επίπεδο, η εποχικότητα της ζήτησης, κυρίως κατά τους θερινούς 
µήνες, οπότε και πολλαπλασιάζεται ο «πληθυσµός» και αυξάνεται η κατανάλωση νερού, 
απαιτεί τη δηµιουργία υποδοµών που θα καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες για  δυο ή 
τρεις µήνες του έτους, δηµιουργώντας έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους 
υδατικούς πόρους της περιοχής συνολικά. 
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ΡΥΠΑΝΣΗ-ΜΟΛΥΝΣΗ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
 

 
        Ρύπανση του νερού είναι η επιβάρυνση µε ύλη ή ενέργεια, η ανεπιθύµητη δηλαδή 
µεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού (φυσικών, χηµικών, ραδιολογικών, 
βιολογικών - µικροβιολογικών), εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σε 
βαθµό που µπορεί να δηµιουργηθεί κίνδυνος για την υγεία και να υποβαθµιστεί η ποιότητα 
ζωής του ανθρώπου. Η ρύπανση προκαλεί βλάβη στα φυσικά οικοσυστήµατα και 
παρεµποδίζει τις επιθυµητές χρήσεις των υδατικών πόρων. 
        Μόλυνση του νερού είναι η παρουσία σε αυτό παθογόνων µικροοργανισµών ή 
και µικροοργανισµών δεικτών, που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας παθογόνων, 
εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 
Οι ρύποι του νερού διακρίνονται σε:  
• συµβατικούς, 
• µη συµβατικούς, 
• θερµικούς  και 
• ρύπους (µολυντές) από µικρόβια. 
Στους συµβατικούς ρύπους ανήκουν ουσίες που προέρχονται από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες όπως: 
• οργανική ύλη (οργανικές ουσίες), 
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• ενώσεις του αζώτου (αµµωνιακά NH4
+, νιτρώδη NO2

-, νιτρικά άλατα NO3
-), 

• ενώσεις του φωσφόρου (κυρίως φωσφορικά άλατα PO4
3-). 

Οι ουσίες αυτές προέρχονται τόσο από: 
• σηµειακές πηγές ρύπανσης (όπως αστικά λύµατα, κτηνοτροφικά απόβλητα, 

βιοµηχανικά απόβλητα) όσο και από 
• µη σηµειακές πηγές (όπως επιφανειακές απορροές από υπερλιπασµένες γεωργικές 

εκτάσεις). 
Όταν αυξάνεται η συγκέντρωση των συµβατικών ρύπων στα φυσικά νερά προκαλείται 
ρύπανση του υδατικού οικοσυστήµατος. 
Στους µη συµβατικούς ρύπους περιλαµβάνονται: 
• τα βαριά µέταλλα (Cd, Cr, Hg, Pb, Ni, Cu, Zn, κ.λ.π.), 
• οι τοξικές οργανικές ενώσεις, δηλαδή διάφορες συνθετικές οργανικές ενώσεις όπως τα 

παρασιτοκτόνα, τα εντοµοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα, οι χλωριωµένοι 
υδρογονάνθρακες, οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH), τα πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια (PCB), οι διοξίνες, οι οργανοφωσφορικές ενώσεις, τα τριαλογονοµένα 
µεθάνια, κ.ά       

                              
         Η θερµική ρύπανση προέρχεται κυρίως από θερµά απόβλητα νερά βιοµηχανιών 
και µπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας του νερού ενός φυσικού αποδέκτη 
δηµιουργώντας δυσάρεστες και µη ανεκτές καταστάσεις στα υδατικό οικοσύστηµα. 
        Κύρια πηγή επιβάρυνσης των υδάτινων σωµάτων µε παθογόνους 
µικροοργανισµούς, δηλαδή µικροβιακή µόλυνση του νερού, είναι τα αστικά και 
κτηνοτροφικά απόβλητα µε τα περιττώµατα ανθρώπων και ζώων που περιέχουν. Οι πιο 
σηµαντικοί παθογόνοι µικροοργανισµοί του νερού είναι τα βακτήρια του τύφου, του 
παρατύφου, της δυσεντερίας, της χολέρας καθώς και διάφοροι ιοί, κυρίως οι ιοί της 
λοιµώδους ηπατίτιδας και της πολυοµυελίτιδας. 

 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 
 

         Η ύπαρξη οργανικών συστατικών στα φυσικά νερά υποδηλώνει φυσική 
αποικοδόµηση υλικών φυτικής και ζωικής προέλευσης αλλά κυρίως ρύπανση από αστική, 
αγροτική και βιοµηχανική δραστηριότητα. 
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         Η υποβάθµιση της ποιότητας των νερών ενός υδατικού οικοσυστήµατος είναι 
πολύ σοβαρή όταν σ’ αυτό καταλήξουν ρυπαντικές ουσίες που περιέχουν τα αστικά 
λύµατα και τα βιοµηχανικά απόβλητα, οργανικές ουσίες δηλαδή µε υψηλό οργανικό 
φορτίο. 
        Καθοριστικό ρόλο για την ποιότητα των νερών ενός φυσικού αποδέκτη παίζει η 
συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου (Dissolved Oxygen D.O.) στο νερό. Όταν στα 
φυσικά νερά καταλήξουν οργανικές ύλες, το διαλυµένο οξυγόνο καταναλώνεται λόγω 
αερόβιας αναπνοής των µικροοργανισµών που τις αποσυνθέτουν. Τα φυσικά νερά που 
δέχονται υψηλά φορτία οργανικής ύλης έχουν χαµηλή συγκέντρωση κορεσµού σε 
οξυγόνο και αυτή γίνεται µικρότερη µε την άνοδο της θερµοκρασίας. 
Συνεπώς η οργανική ύλη αποτελεί πολύ σοβαρό ρύπο για τα νερά. Οι συνέπειες µπορεί να 
είναι µοιραίες για πολλούς υδρόβιους οργανισµούς, που κινδυνεύουν από ασφυξία. 
 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 
(ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ) 
        Η επιβάρυνση του νερού µε θρεπτικά άλατα του αζώτου (αµµωνιακά NH4

+, 
νιτρώδη NO2

-, νιτρικά NO3
-) και του φωσφόρου (φωσφορικά PO4

3-) έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών των φυσικών αποδεκτών. Τέτοιου είδους ρυπαντικά 
φορτία οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και περιέχονται: 
- στα αστικά λύµατα (περιττώµατα, απορρυπαντικά κλπ.), 
- στα κτηνοτροφικά απόβλητα, 
- σε ορισµένα βιοµηχανικά απόβλητα και 
- στις γεωργικές απορροές (αποπλύσεις καλλιεργούµενων εκτάσεων - λιπάσµατα). 
Το πρόβληµα που δηµιουργείται είναι ο ευτροφισµός, η υπερβολική δηλαδή ανάπτυξη 
φυκιών (φυτοπλαγκτόν) στα επιφανειακά νερά. Το φαινόµενο του ευτροφισµού αποτελεί 
πολύ σοβαρή διαταραχή του υδατικού οικοσυστήµατος µε πολλές δυσµενείς συνέπειες 
όπως η αποξυγόνωση, η µείωση της διαφάνειας και η δυσοσµία του νερού. 
        Με διαφορετικούς όρους ο ευτροφισµός µπορεί να οριστεί ως «η υπέρµετρη 
αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας µιας κλειστής υδάτινης µάζας, µε δυσµενή 
αποτελέσµατα στα φυσικοχηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων και της 
χρήσης τους». Ως πρωτογενής παραγωγικότητα νοείται η φυτική βιοµάζα (φυτοπλαγκτόν, 
υδρόβια και υδροχαρής βλάστηση). 
        Τα συµπτώµατα, µε τα οποία εµφανίζεται ο ευτροφισµός είναι η «άνθηση» του 
φυτοπλαγκτόν, την άνοιξη και το φθινόπωρο, η υπέρµετρη ανάπτυξη υδρόβιων 
µακρόφυτων, οι χαµηλές τιµές διαλυµένου οξυγόνου τις πρώτες πρωινές ώρες της ηµέρας 
ιδίως τους ζεστούς µήνες του έτους και συχνά η 
δυσοσµία. Η πυκνότητα του νερού αυξάνει, επηρεάζονται οι χρήσεις του (πόση, αναψυχή 
κλπ.) ενώ δηµιουργούνται προβλήµατα στη µεταφορά του µέσω σωληνώσεων 
(δηµιουργούνται εµφράξεις στις σωληνώσεις). Η ιχθυοπαραγωγή συχνά αυξάνει, αλλά 
µειώνεται η ποικιλία των ειδών. 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΡEΑ ΜΕΤΑΛΛΑ           

         Τα µέταλλα εισέρχονται στα υδάτινα οικοσύστηµα τόσο από φυσικές όσο και 
από τεχνητές (ανθρωπογενείς) πηγές και διαδικασίες .Στις φυσικές πηγές ανήκει η 
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διάβρωση των πετρωµάτων και η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στις ανθρωπογενείς πηγές 
ανήκει η εξόρυξη ορυκτών και η βιοµηχανία (διυλιστήρια πετρελαίου, χαλυβουργία, 
παραγωγή λιπασµάτων, πετροχηµικά εργοστάσια, παραγωγή χηµικών, χρωµάτων κ.λ.π.).  
        Σηµαντική είναι επίσης η συνεισφορά των αστικών απορροών που επιβαρύνονται 
µε µέταλλα µέσω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και της χρήσης απορρυπαντικών 
και χρωµάτων, καθώς και των εµπορικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται εντός 
των ορίων των οικισµών (συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, φωτογραφεία κ.λ.π.). 
Μεγάλες ποσότητες βαρέων µετάλλων και κυρίως µολύβδου (Pb) που προέρχονται κυρίως 
από την υψηλή κυκλοφοριακή πυκνότητα των οχηµάτων, καταλήγουν στα υδάτινα 
οικοσύστηµα µε τα νερά έκπλυσης των δρόµων από τις βροχές. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1. Βασικό µέτρο προστασίας για την αποφυγή µόλυνσης υπογείου νερού είναι η 
κατασκευή στεγανών βόθρων γενικώς. Μεγάλη προσοχή και εφαρµογή διατάξεων στην 
σωστή διάθεση αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων(χοιροστάσια, βουστάσια κλπ) τα εν 
λόγω απόβλητα είναι δυνατόν να µολύνουν πηγές σε αποστάσεις χιλιοµέτρων ρυπαίνοντας 
το υπέδαφος σε µεγάλα βάθη, µεταφέροντας την µόλυνση. 
 2. Στην διαδροµή αγωγών ύδρευσης προτείνεται κατασκευή φρεατίων επίσκεψης µε 
µεταλλικά καλύµµατα µη παραβιαζόµενα και µε ασφαλή χείλη περιµετρικώς προς τα κάτω 
5 εκ. 
3. Αντλιοστάσια και δεξαµενές: Τεχνική προστασία αυτών από την είσοδο επιφανειακών 
νερών και διαφόρων άλλων ρύπων, προστασία αγωγών, περιφράξεις των χώρων, τυχόν 
αρχική τροφοδότηση της αντλίας µε υγιεινό νερό και τοποθέτηση µηχανήµατος 
χλωριώσεως για συνεχή χλωρίωση της ύδρευσης. 
4. ∆ίκτυο διανοµής: ο τακτικός έλεγχος αγωγών ύδρευσης για τυχόν θραύση, συνεχής 
παροχή νερού. Oι αγωγοί ύδρευσης πρέπει να βρίσκονται 0,5-1µ. υψηλότερα των 
υπονόµων και σε οριζόντια απόσταση 3 µ. και άνω, βάθος τοποθέτησης αυτών από 0,80 - 1 
µ. 
5. Στο χώρο των κατοικιών έλεγχο κινδύνου αναρρόφησης ακαθαρσιών εξ υδραυλικών 
υποδοχέων.    
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ο κάθε φορέας ύδρευσης επιβάλλεται να τηρεί 
ειδικό ηµερολόγιο υδρεύσεως και να ενηµερώνεται τούτο ανελλιπώς. 
         Η παροχή υγιεινού νερού παίζει αποφασιστικό ρόλο στην υγεία, την οικονοµία 
και το πολιτιστικό επίπεδο του ανθρώπου. Μερικά ατυχή συµβάντα µικρο- επιδηµίες, 
ρύπανση, δείχνουν καλά την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ένας καλός οργανωµένος 
∆ήµος για την προστασία του νερού. 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ   

         Το νερό, ανάλογα µε την οπτική από την οποία το εξετάζουµε και ανάλογα µε το 
κύριο κριτήριο και το είδος της διαχείρισης, µπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως 
οικονοµικό αγαθό και ως περιβαλλοντικό στοιχείο. 
           Σε σχέση πάντως µε άλλους φυσικούς πόρους και µε άλλα οικονοµικά αγαθά 
έχει µία ιδιαιτερότητα: είναι µοναδικό και αναντικατάστατο. Ένα µετάλλευµα π.χ. µπορεί 
να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο (φυσικό ή συνθετικό υλικό) στην καθηµερινή χρήση 
και στην οικονοµική ανάπτυξη. Το νερό όµως όχι, αφού αποτελεί προϋπόθεση της 
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ανθρώπινης  ύπαρξης  και  ζωής  στον  πλανήτη  και  δεν  έχει  υποκατάστατο  
στην ανάπτυξη. Εποµένως, η βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η βασική 
παράµετρος της βιώσιµης ανάπτυξης. 
           Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί διεθνές ζήτηµα κυρίως γιατί ένα 
µεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό και 
επαρκή υγιεινή. Τα υδατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερες χώρες 
µπορούν, τουλάχιστον εν µέρει, να αποδοθούν στην έλλειψη πολιτικών διαχείρισης των 
υδάτων. Σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο το 1992: «Οι υδατικοί πόροι θα πρέπει   να   
υφίστανται   βιώσιµη   διαχείριση,   έτσι   ώστε   να   ικανοποιούν   τις 
κοινωνικές, οικονοµικές, οικολογικές, πολιτιστικές, και πνευµατικές ανάγκες των 
τωρινών και µελλοντικών γενεών». 
          Με τον όρο Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 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. 
           Η εφαρµογή της βιώσιµης διαχείρισης υδατικών πόρων αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Αντίθετα, 
σε πολλές περιοχές του κόσµου είναι ανεπαρκείς και η ανεπάρκειά τους αυτή συνιστά 
µέγιστο εµπόδιο στην ανάπτυξη. Εξάλλου, σε παγκόσµιο επίπεδο η κατανάλωση νερού για 
διάφορες χρήσεις αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς. Η προσφορά όµως είναι δεδοµένη, 
ορισµένη και έχει κάποια ανώτερα όρια. Πέραν αυτού, σε πολλές άλλες χώρες του κόσµου 
(περιλαµβανοµένης της Ελλάδας) η ζήτηση του νερού είναι η µέγιστη όταν η προσφορά 
του (η διαθεσιµότητά του) στη φύση είναι η ελάχιστη (το καλοκαίρι). ∆ηλαδή ο 
ενδοετήσιος κύκλος ζήτησης νερού, είναι ακριβώς αντίστροφος µε αυτόν της φυσικής 
προσφοράς (διαθεσιµότητας). Με άλλα λόγια η χρονική κατανοµή της προσφοράς και της 
ζήτησης είναι αντίστροφες. Επί πλέον, πολύ συχνά σε περιοχές µε µικρή προσφορά 
(διαθεσιµότητα) νερού, δηλαδή µε φτωχό ή µέτριο υδατικό δυναµικό, υπάρχει µεγάλη 
ζήτηση νερού, δηλαδή µεγάλη πληθυσµιακή πυκνότητα και έντονη οικονοµική 
δραστηριότητα, ενώ, αντίθετα, σε περιοχές µε πλούσιο υδατικό δυναµικό δηλαδή µε 
µεγάλη προσφορά (διαθεσιµότητα) νερού, υπάρχει µικρή ζήτηση. Με άλλα λόγια, η 
χωρική κατανοµή της προσφοράς και ζήτησης είναι επίσης αντίστροφες. Εποµένως, η 
επίτευξη ενός σχεδιασµού που θα εξασφαλίζει την επάρκεια των υδατικών πόρων καθώς 
και την ισορροπία ανάµεσα στη χωρική και χρονική κατανοµή της προσφοράς και της 
ζήτησής τους θέτει το πρόβληµα της κατάλληλης διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
 

ΣΤΟΧΟΙ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 Κατά την επιστηµονική βιώσιµη διαχείριση των  υδατικών  πόρων   πρέπει   να 
επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι: 
∆ιατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας. 
          Αυτός ο γενικότερος στόχος αποβλέπει: 

• στην πρόληψη βλαβών στη φύση µέσω διαδικασιών εκτίµησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα διάφορα έργα και τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες 

• στην άµεση προστασία σηµαντικών βιολογικών ειδών, µέσω του περιορισµού 
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ορισµένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. η αλιεία. 
∆ιατήρηση και αναβάθµιση των υδατικών πόρων. 
         Οι υδατικοί πόροι πιέζονται από το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης των 
βιοµηχανικών χωρών, σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο πληθυσµό και την αυξανόµενη 
κατανάλωση των  αναπτυσσόµενων  χωρών.  Οι  προοπτικές  εναλλακτικών  
λύσεων  στην  αγροτική παραγωγή, στις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και στην 
ενέργεια είναι σηµαντικές για τη µείωση της υδατικής ρύπανσης. 
∆ιατήρηση της υγείας και ζωτικότητας των οικοσυστηµάτων. 
         Οι αλλαγές που επιφέρει η διαχείριση των υδατικών πόρων στο φυσικό 
περιβάλλον δεν θα πρέπει να δηµιουργούν προβλήµατα στην υγεία των υδατικών 
οικοσυστηµάτων. Παράλληλα, η διαχείριση θα πρέπει να κάνει παρεµβάσεις για την 
καταπολέµηση κάποιων ασθενειών από βιοτικούς παράγοντες (έντοµα, µύκητες κλπ), 
καθώς και από τα µεγάλα υδραυλικά έργα και την αποξήρανση των υδροβιοτόπων. 
∆ηµογραφική σταθεροποίηση. 
        Αυτό έχει µεγάλη σηµασία, ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις του Τρίτου Κόσµου 
όπου παρατηρούνται µεγάλες ελλείψεις νερού και υγιεινών συνθηκών διαβίωσης. Το 
σπουδαιότερο αποτέλεσµα µιας ορθολογικότερης χρήσης των υδατικών πόρων θα είναι 
πόλεις περισσότερο βιώσιµες. 
Άµβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων. 
       Οι συγκρούσεις αυτές πηγάζουν, µεταξύ άλλων, από την έλλειψη σεβασµού προς 
το δικαίωµα του ανθρώπου στην πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες νερού ή την 
αναγκαστική µετακίνηση πληθυσµών εξαιτίας των µεγάλων υδραυλικών έργων. 
Ανάπτυξη ενός «πλαισίου»  που θα εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα. 
        Είναι απαραίτητη η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου από τεχνική, 
οργανωτική και θεσµική άποψη, το οποίο να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την προστασία, 
διαχείριση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων. 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
                          
        Η πρακτική επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης νερών που προκύπτουν από 
την επεξεργασία των λυµάτων είναι σχετικά πρόσφατη στη χώρα µας. Συζητήθηκε για 
πρώτη φορά µαζί µε το ζήτηµα της συλλογής και επεξεργασίας των λυµάτων στην Αττική. 
Μεταξύ άλλων, είχε προταθεί τότε να συµπεριληφθεί στο σχεδιασµό της επεξεργασίας 
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λυµάτων της Αττικής, η δυνατότητα χρήσης νερού από βιολογικούς καθαρισµούς 
(επαναχρησιµοποίηση). Όµως κάτι τέτοιο δεν εντάχθηκε στα σχέδια. Η 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των νερών είναι πραγµατικότητα σε πολλές χώρες 
- ΗΠΑ, Αυστραλία, Γαλλία, Ισραήλ, Κύπρο, Τυνησία, Γερµανία, Μαρόκο - οι οποίες 
αξιοποιούν νερά από βιολογικούς καθαρισµούς είτε για αστικές, είτε για γεωργικές 
χρήσεις. Σε ορισµένες χώρες δίνεται έµφαση και στην ανακύκλωση των «γκρίζων νερών» 
µετά από επιτόπου επεξεργασία στο κτίριο. 
 Ανακύκλωση ηµι-ακάθαρτων νερών («γκρίζα νερά»). 
       Νερά τα οποία είναι ηµι-ακάθαρτα (προέρχονται  από το νιπτήρα, το νεροχύτη, το 
µπάνιο, το πλυντήριο ρούχων), αλλά όχι ακάθαρτα (δεν προέρχονται από την λεκάνη της 
τουαλέτας) ονοµάζονται "γκρίζα νερά". Τα ηµι-ακάθαρτα νερά χρησιµοποιούνται για 
επιλεγµένες χρήσεις (κυρίως στην τουαλέτα), για αστικές χρήσεις (στις οικοδοµές) και για 
άρδευση (κήπων, πάρκων, ταρατσόκηπων), υποκαθιστώντας τη χρήση του πόσιµου 
καθαρού νερού, όπου δεν είναι απαραίτητη η υψηλή ποιότητά του.  
 Συστήµατα ανακύκλωσης ηµι-ακάθαρτου νερού. 
        Ένα συνηθισµένο σύστηµα είναι η συλλογή νερών από τις επιλεγµένες χρήσεις, η 
µεταφορά τους µε χωριστό δίκτυο σωληνώσεων σε µια δεξαµενή προσωρινής 
αποθήκευσης, η επεξεργασία και ο καθαρισµός τους µε απλά συστήµατα και η µεταφορά 
τους σε µια δεξαµενή αποθήκευσης, απ’ όπου διοχετεύονται συνήθως στο καζανάκι της 
τουαλέτας ή για την άρδευση κήπων και επιλεγµένων καλλιεργειών. 
Επαναχρησιµοποίηση νερού από βιολογικούς καθαρισµούς. 
        Τα νερά από τους βιολογικούς καθαρισµούς στη χώρα µας - όπου γίνονται, αφού 
δεν υπάρχουν ακόµα παντού κατάλληλες µονάδες επεξεργασίας λυµάτων - καταλήγουν σε 
ποσοστό 45 % στη θάλασσα, 32% σε χειµάρρους, 12% σε ποτάµια και 7% στο έδαφος. Η 
επαναχρησιµοποίηση αυτών των νερών εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 
1.     Σωστή λειτουργία και συνεχή παρακολούθηση της αποδοτικότητας των συστηµάτων 
επεξεργασίας λυµάτων, ώστε η ποιότητα του βιολογικώς καθαρισµένου νερού να  είναι 
στο πλαίσιο των προδιαγραφών που έχουν τεθεί. 
2.     ∆ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών, όπως π.χ. διπλά δίκτυα για τη χωριστή 
µεταφορά του νερού από βιολογικούς καθαρισµούς, ώστε να µην επηρεάζεται η ποιότητα 
του πόσιµου νερού. 
3.     Κατάλληλη ενηµέρωση του κοινού, πλήρη τεκµηρίωση και διάθεση αξιόπιστων 
στοιχείων από ανεξάρτητους φορείς, ώστε να αποκτηθεί εµπιστοσύνη σε θέµατα χρήσης 
νερού από βιολογικούς καθαρισµούς. 
         Σε βάθος χρόνου, θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν κατάλληλα διπλά δίκτυα, 
ώστε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισµούς να διανέµεται στους χρήστες που θα 
ήθελαν να το αξιοποιήσουν, π.χ. σε καζανάκια, στις τουαλέτες ξενοδοχείων και κατοικιών, 
σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε δήµους για το πότισµα πάρκων, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, 
οικοδοµές, βιοµηχανικές και άλλες δραστηριότητες. 
        Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από διεθνείς οργανισµούς στα νησιά, 
όπου υπάρχει σοβαρό πρόβληµα νερού και στις µικρές πόλεις και να εφαρµοστεί σταδιακά 
στις επεκτάσεις των αστικών περιοχών.  
 
        

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 
 Το νερό είναι ίσως το πολυτιµότερο αγαθό που µας παρέχει η φύση. Αποτελεί αναµφισβήτητα 
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σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια τη ζωή. Όµως, αυτή η 
πηγή ζωής αποτελεί πλέον είδος σε ανεπάρκεια. Επιπλέον, οι λιγοστές ποσότητες νερού που 
αποµένουν δεν χαρακτηρίζονται πάντα από την καλύτερη ποιότητα. Αν και η ορθή διαχείριση 
του νερού απαιτεί παρεµβάσεις σε πολλά επίπεδα, ο καθένας µας µπορεί να συµβάλλει µε τον 
τρόπο του στο να περιορισθεί η σπατάλη που γίνεται σήµερα. Έτσι, ενώ ο καθένας µας 
καταναλώνει κατά µέσο όρο 150-200 λίτρα νερού ηµερησίως για την ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών του, εύκολα θα µπορούσαµε να καταναλώνουµε λιγότερο από 80 λίτρα 
νερού την ηµέρα. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο κυρίως τρόπους: 
 - τη χρήση απλών τεχνολογιών εξοικονόµησης νερού.                                                          

 - την αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση µε τη χρήση του νερού στην καθηµερινή µας ζωή. 
         Το νερό, δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδοµένο. 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. 
 

Τρόποι εξοικονόμησης νερού 
        Αν και το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας του πλανήτη µας καλύπτεται από 
νερό, µόνο ένα πολύ µικρό µέρος του είναι κατάλληλο για χρήση. Η διαταραχή στο φυσικό 
υδρολογικό κύκλο, λόγω της αλόγιστης σπατάλης στις σύγχρονες πόλεις, δηµιουργεί 
βάσιµες φοβίες ότι πολλοί από τους υπάρχοντες σήµερα υδατικούς πόρους δεν θα είναι 
διαθέσιµοι αύριο. 
       Σηµαντική εξοικονόµηση νερού µπορεί να επιτευχθεί στα κτίρια µε κατάλληλο 
σχεδιασµό, επιλογή εξοπλισµού και εφαρµογή συγκεκριµένων συστηµάτων. Συστήµατα 
εξοικονόµησης νερού για οικιακή κατανάλωση κυκλοφορούν στην αγορά σε προσιτές 
τιµές. Στον εξοπλισµό του σπιτιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εξής συστήµατα: 
1. Βρύσες µε περιορισµό ροής. Πρόκειται για βρύσες που αναµειγνύουν αέρα µέσα στο 

νερό δίνοντας τη ροή που απαιτείται για την άνετη χρήση νερού. Η ροή για τη βρύση 
µπάνιου πρέπει να είναι µικρότερη από αυτή της βρύσης κουζίνας. Συνεπώς, µέσω των 
συγκεκριµένων συστηµάτων δηµιουργείται η εντύπωση πιο δυνατής ρεύσης από την 
κεφαλή του ντους, εξοικονοµώντας νερό και συνάµα "ξεγελώντας" την άνεση του 
χρήστη.  

2. ∆ιακόπτες παροχής νερού µε φωτοκύτταρα. Πρόκειται για διακόπτες µεγάλου    
συγκριτικά κόστους,  των οποίων η χρήση δε συναντάται τόσο σε κατοικίες όσο σε 
κοινόχρηστους χώρους. Μέσω των συστηµάτων αυτών επιτυγχάνεται η µέγιστη 
εξοικονόµηση, µια και η βρύση κλείνει αυτόµατα όταν δεν γίνεται χρήση νερού.  

3. Συστήµατα αυτόµατης διακοπής της παροχής νερού. Πρόκειται για συστήµατα 
οικονοµικά αλλά όχι τόσο αποτελεσµατικά, µια και ο χρήστης πρέπει να πιέζει 
διαρκώς το διακόπτη.  

4. Χρήση οικιακών συσκευών µε πιστοποίηση για την κατανάλωση νερού (Ενεργειακής 
Κλάσης Α). Αν και το κόστος αγοράς τέτοιων συσκευών είναι αυξηµένο, η 
κατανάλωση νερού είναι 30-35% λιγότερη από αυτή των συµβατικών. 

5. Κατά το σχεδιασµό των υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου πρέπει η διαδροµή 
των σωληνώσεων, από το λέβητα ή το θερµοσίφωνα µέχρι τις βρύσες του ζεστού 
νερού, να είναι η ελάχιστη δυνατή. Είναι γεγονός ότι ο έλεγχος των απωλειών από τις 
βρύσες µπορεί να εξοικονοµήσει πολλά λίτρα νερού. Υπάρχουν υδραυλικά συστήµατα 
µε πιστοποίηση τα οποία αποτρέπουν την άσκοπη σπατάλη νερού. 
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6. Η διαµόρφωση κήπων φιλικότερων προς το περιβάλλον αρχίζει από το στάδιο του 
σχεδιασµού. Οι αρχιτέκτονες τοπίου είναι σε θέση να εφαρµόσουν πολλές τεχνικές. 
Ωστόσο, ο ίδιος ο χρήστης µπορεί να ακολουθήσει κάποιες πρακτικές λύσεις για τον 
κήπο: 

7. Εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος. Απαιτείται τακτικός έλεγχος από το χρήστη, 
ούτως ώστε να αποφεύγονται οι τυχόν διαρροές κατά µήκος του δικτύου. 

8. Επιλογή ανθεκτικών φυτών µε χαµηλές ανάγκες σε νερό και µεγάλη αντοχή στον ήλιο. 
9. Αποφυγή της υπερβολικής χρήσης λιπασµάτων, η οποία αυξάνει την ανάγκη των 

φυτών για νερό. 
10. Πότισµα κήπου νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες 

(λόγω ζέστης και µεγάλης ηλιοφάνειας), όταν το νερό εξατµίζεται γρήγορα. 
11. Χρήση ποτιστηριού αντί για λάστιχο, για τις γλάστρες. 
         Η εξοικονόµηση νερού δεν απαιτεί πολύ κόπο, χρόνο και έξοδα. Υπάρχουν 
ορισµένα µικρά πραγµατάκια που µπορούµε να κάνουµε ώστε να µην κάνουµε σπατάλη, 
µε κυριότερο όλων αυτό: δεν αφήνουµε τις βρύσες ανοιχτές να τρέχουν ή να στάζουν 
άσκοπα. ∆ε χρειάζεται να περιορίσουµε τις βασικές µας ανάγκες και επιθυµίες. Μέσω 
µικρών αλλαγών στη περιβαλλοντική µας συνείδηση και συµπεριφορά, µπορούµε να 
κατορθώσουµε µεγάλη µείωση στην κατανάλωση νερού.  
 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
        Προτείνουµε επαναφορά και αξιοποίηση της πολύτιµης εµπειρίας και των καλών 
πρακτικών, οι οποίες σε συνδυασµό µε τις σηµερινές, εντυπωσιακές τεχνολογικές 
δυνατότητες, µπορούν να δώσουν απαντήσεις στο υδατικό πρόβληµα των νησιών µας. 
1. Την αναβίωση παραδοσιακών και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών αξιοποίησης του 

βρόχινου νερού. Η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης νερού που θα βασίζεται στο 
αφαλατωµένο νερό απαιτεί αυξηµένο κόστος και σηµαντική δαπάνη ενέργειας. Οι 
περισσότεροι νησιώτες ήξεραν να χρησιµοποιούν σωστά το νερό της βροχής, 
συγκεντρώνοντάς το σε δεξαµενές (στέρνες). Χρειάζεται να επανέλθουν τέτοιες 
πρακτικές σωστά σχεδιασµένες και ελεγχόµενες. 

2. Τη δηµιουργία διπλών δικτύων σε όλα τα νησιά: ένα δίκτυο για πόσιµο νερό και ένα 
για νερό δεύτερων χρήσεων και για πότισµα (δηµιουργία συστηµάτων ανακύκλωσης 
και επαναχρησιµοποίησης νερού). 

3. Αλλαγές σε υδραυλικά συστήµατα, έλεγχος κατάστασης δικτύων ώστε να περιοριστεί 
η σπατάλη νερού από τα δίκτυα ύδρευσης ή η µόλυνση του νερού λόγω εισόδου στο 
δίκτυο λυµάτων από τους βόθρους, υποχρέωση συστηµάτων εξοικονόµησης νερού σε 
τουριστικές εγκαταστάσεις µε στόχο την εξοικονόµηση νερού. 

4. Την χρησιµοποίηση του νερού των βιολογικών καθαρισµών, µετά από τριτοβάθµια 
επεξεργασία, για πότισµα καλλιεργειών και αναδασώσεων. Την προστασία και 
συντήρηση των ξερολιθιών και των αναβαθµίδων, ως τεχνική συγκράτησης του νερού 
και αποτροπής της διάβρωσης και της ερηµοποίησης. Τη δηµιουργία µικρών 
φραγµάτων από ξερολιθιά στις λεκάνες απορροής των χειµάρρων ως τεχνική 
συγκράτησης του νερού και εµπλουτισµού των πηγών. 

5. Την άµεση  σύσταση στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου του περιφερειακού συµβουλίου 
υδάτων, αρµόδιου για τη διαχείριση των υδάτων στα νησιά µας. Τη συγκρότηση 
διαχειριστικών σχεδίων για τις µεγάλες λεκάνες απορροής των νησιών µας. Την 
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εφαρµογή προγράµµατος ευαισθητοποίησης πολιτών, επαγγελµατιών και επισκεπτών 
γύρω από πρακτικές εξοικονόµησης νερού µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας Β. 
Αιγαίου. 

6. Την εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για τη δηµιουργία µονάδων αφαλάτωσης σε Να 
κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: την έννοια της 
επαναχρησιµοποίησης κι ανακύκλωσης του νερού που θα ήταν δυνατό να 
αξιοποιηθούν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, σε πολλές περιοχές 
ενισχύεται και προωθείται η επιτόπου, σε επίπεδο κατοικίας, επαναχρησιµοποίηση του 
νερού από το νεροχύτη, την µπανιέρα και το νιπτήρα για χρήση στην λεκάνη της 
τουαλέτας, αντί για το καθαρό πόσιµο νερό, που χρησιµοποιείται σήµερα. Η 
ανακύκλωση νερού, µολονότι είναι σήµερα περιορισµένη, αποκτά όλο και 
περισσότερο ενδιαφέρον για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, εξαιτίας της µείωσης των 
βροχοπτώσεων, ως αποτέλεσµα της αλλαγής του παγκόσµιου κλίµατος. Στη Βόρεια 
Ευρώπη, αντιθέτως, τέτοιου είδους πρόβληµα υδατικών αποθεµάτων δεν υφίσταται σε 
γενικές γραµµές µέχρι σήµερα. Στο θέµα της ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιµοποίησης του νερού δεν υπάρχουν ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ακόµα. Σε µερικές µάλιστα χώρες, µολονότι τέτοια προγράµµατα εφαρµόζονται, δεν 
υπάρχει καν σχετικό εθνικό θεσµικό πλαίσιο.  
 

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ 
ΒΟΥΝΑ ΤΙΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
 Μια πρώτη γραµµή άµυνας κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος 
Περιληπτική ανασκόπηση της κρίσης του νερού. 
          Είναι γνωστό πως το νερό τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται σε ολοένα και 
αυξανόµενη κρίση σε παγκόσµια κλίµακα. Πιο αναλυτικά, το φυσικό αυτό αγαθό δεν 
φθάνει για την κάλυψη όλων των αναγκών µας. Οι λόγοι έλλειψης αυτού οφείλονται 
πρώτα στη µεταβαλλόµενη φυσική προσφορά των βροχών τοπικά και χρονικά και στη 
βαθµιαία µείωση του ετήσιου ύψους τους σε πολλές περιοχές, εξαιτίας κυρίως της 
αλλαγής του κλίµατος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη µας. 
        Σε αντίθεση µε την προσφορά, η ζήτηση του νερού αυξάνεται συνεχώς. Αυτό 
οφείλεται στην αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού και στη βελτίωση του βιοτικού του 
επιπέδου. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος καταναλώνει όλο και περισσότερο νερό. Ακόµα 
επεκτείνονται συνεχώς οι περιοχές που αρδεύονται και γενικά όλοι οι χρήστες νερού 
καταναλώνουν µεγαλύτερες ποσότητες. Από την άλλη πλευρά όµως, όπως τονίσθηκε, οι 
βροχές µειώνονται βαθµιαία και προσφέρονται από τη φύση είτε ως πάρα πολλές, οπότε 
έχουµε πληµµύρες, είτε ως πολύ λίγες, οπότε έχουµε ξηρασίες. Το χειρότερο όµως είναι 
πως τελευταία το νερό είναι και ρυπασµένο. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν τους λόγους 
της κρίσης του νερού τα τελευταία χρόνια. 
        Τα προβλήµατα νερού που αναφέρθηκαν, τα ζήσαµε παλαιότερα αλλά και 
πρόσφατα και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, τα ζήσαµε κυρίως κατά τις µεγάλες 
ανοµβρίες και ξηρασίες των περιόδων 1989 – 1990 και 2000 – 2001, αλλά και κατά τις 
πληµµύρες που εκδηλώθηκαν κατά τις ενδιάµεσες χρονιές. Τα ζήσαµε όµως και τελευταία 
κατά τις ανοµβρίες και ξηρασίες του 2007 και µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου του 2008, αφού 
από τότε άρχισε για τη χώρα µας µία ιδιαίτερα υγρή περίοδος και η οποία συνεχίζεται 
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µέχρι τις µέρες µας. 
       Βέβαια κάθε περιοχή της χώρας µας έχει τα δικά της προβλήµατα νερού. Κατά 
συνέπεια, η ορθολογική διαχείριση αυτού είναι αδήριτη ανάγκη για την εξοµάλυνση των 
προβληµάτων του. Εδώ διευκρινίζεται πως ορθολογική διαχείριση του νερού “απλά” 
σηµαίνει τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων και την υλοποίηση όλων των έργων για 
κάθε χρήση του, ώστε να υπάρχει πάντοτε ο απαραίτητος όγκος νερού τοπικά και χρονικά 
και επιπλέον σε αποδεκτή ποιότητα. Η ζωή όµως σήµερα δείχνει πως τα µέτρα αυτά µας 
απασχολούν µόνο σε περιόδους ξηρασιών ή πληµµυρών και κατά το χρονικό διάστηµα 
“κανονικών” καιρικών συνθηκών, συνήθως εφησυχάζουµε ή βρισκόµαστε σε απραξία. 
      Επισηµαίνεται ακόµα πως βασικός κανόνας ορθολογικής διαχείρισης του νερού 
είναι η µελέτη και αξιοποίηση αυτού σε επίπεδο ολόκληρης της λεκάνης απορροής, 
δηλαδή τόσο της ορεινής όσο και της πεδινής, όπου επεκτείνεται το δίκτυο των ρευµάτων 
της. Ο παραπάνω κανόνας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα αφού οι ορεινές, 
ηµιορεινές και λοφώδεις περιοχές της καταλαµβάνουν το 65% της συνολικής της έκτασης. 
Στις περιοχές αυτές “παράγεται” από τα κατακρηµνίσµατα το 85% περίπου 
του επιφανειακού και υπόγειου νερού που “κατεβαίνει” στις πεδινές περιοχές της χώρας. 
Το µεγάλο αυτό ποσοστό “παραγωγής” νερού στις ορεινές περιοχές εξηγείται αν ληφθεί 
υπόψη πως το ετήσιο ύψος βροχών και χιονιού σ’ αυτές είναι διπλάσιο έως τριπλάσιο από 
το αντίστοιχο ύψος που δέχονται οι πεδινές περιοχές. 
       Τα ύψη των κατακρηµνισµάτων που αναφέρθηκαν δείχνουν ακόµα τη µεγάλη 
σπουδαιότητα των ορεινών λεκανών απορροής της χώρας µας και των αντίστοιχων 
ρευµάτων τους για τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών νερού των αντίστοιχων πεδινών 
περιοχών. Επισηµαίνεται όµως πως ο όγκος νερού και ο χρόνος ροής των ορεινών 
ρευµάτων µας παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις µέσα στο έτος. 
Αναλυτικότερα, αυτά έχουν πολύ νερό όταν βρέχει το φθινόπωρο και το χειµώνα,  
 λιγότερο την άνοιξη και συνήθως καθόλου το καλοκαίρι. Από τον όγκο νερού των 
ορεινών µας ρευµάτων ο περισσότερος και κυρίως εκείνος που παράγεται το φθινόπωρο 
και το χειµώνα, καταλήγει δυστυχώς αχρησιµοποίητος στη θάλασσα. Αυτό σηµαίνει πως 
αυτός στην κυριολεξία "χάνεται" και δεν είναι διαθέσιµος το καλοκαίρι όταν οι ανάγκες σε 
νερό των πεδινών περιοχών είναι τεράστιες. 
       Η “ιδιόρρυθµη” αυτή ροή των ορεινών µας ρευµάτων οφείλεται στην  υποβάθµιση 
σηµαντικού µέρους των αντίστοιχων ορεινών περιοχών που διασχίζουν και κυρίως των 
δασών και του εδάφους τους. Οι συνθήκες αυτές “αναγκάζουν” το νερό των βροχών να 
ρέει στην επιφάνεια των πλαγιών, να διαβρώνει και παρασύρει όσο έδαφος έχει αποµείνει, 
στη συνέχεια να δηµιουργεί εκτεταµένα και καταστροφικά πληµµυρικά φαινόµενα στις 
πεδινές περιοχές και τελικά να καταλήγει στη θάλασσα. Κατά συνέπεια, µετά το 
σταµάτηµα των βροχών, σταµατάει πρακτικά η ροή των υποβαθµισµένων ορεινών 
ρευµάτων και το καλοκαίρι αυτά στερεύουν και καταλήγουν σε “ξεριάδες”. 
Υπενθυµίζεται όµως πως το πρόβληµα της απώλειας νερού των ορεινών ρευµάτων 
εξοµαλύνεται σηµαντικά στις περιοχές που λειτουργούν µεγάλα φράγµατα µε 
ταµιευτήρες. Όµως και εκεί, λόγω υποβάθµισης των δασών µας και του εδάφους, η 
συσσώρευση φερτών υλών στους ταµιευτήρες είναι τεράστια. Αυτό συµβάλλει στη 
µείωση της χωρητικότητάς τους και στην αύξηση, λόγω έλλειψης φερτών υλών, της 
διαβρωτικής δύναµης του νερού στη διαδροµή του κατάντη των φραγµάτων. 
        Η “ιδιόρρυθµη” µορφή ροής των ορεινών µας ρευµάτων που αναφέρθηκε, είναι 
βέβαια αναστρέψιµη και µπορεί να γίνει επωφελής για τις υδατικές ανάγκες των πεδινών 
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µας περιοχών. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια γίνεται περιληπτική αναφορά και περιγραφή 
των κυριότερων µέτρων και έργων που αφορούν στις υποβαθµισµένες ορεινές λεκάνες 
απορροής της χώρας, στην κοίτη των ρευµάτων και στις παραρεµάτιες ζώνες τους και 
σκοπεύουν στη βαθµιαία συγκράτηση νερού στο έδαφος και στους ταµιευτήρες των 
φραγµάτων από τις βροχές της χειµερινής περιόδου και την αξιοποίηση αυτού το 
καλοκαίρι. 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  
Προστασία και ορθολογική διαχείριση των δασών και των εδαφών τους. 
        Το νερό, δικαιολογηµένα πρέπει να θεωρείται ως ένα από τα κύρια προϊόντα 
παραγωγής του δάσους για µια µεσογειακή και κατά 65% ορεινή χώρα όπως είναι η 
Ελλάδα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σήµερα σε µία περίοδο ανακατανοµής των 
χαρακτηριστικών των βροχών τοπικά και χρονικά, εξαιτίας της αλλαγής του κλίµατος. 
Αναλυτικότερα, ένα καλά προστατευµένο και ορθολογικά διαχειριζόµενο δάσος µαζί µε 
το εδαφικό του υπόστρωµα, συγκροτούν το άριστο φυσικό σύστηµα ή καλύτερα την 
"κλεψύδρα" µετατροπής των βροχών σε κανονική και συνεχή ροή των ρευµάτων τους 
ακόµα και το καλοκαίρι, και µε κανονικές πληµµυρικές αιχµές. 
        Με την επιµήκυνση του χρόνου ροής των δασωµένων ρευµάτων, το νερό δε 
“χάνεται” στη θάλασσα αλλά αντίθετα διηθείται πρώτα στο έδαφος και µετά διεισδύει στα 
βαθύτερα στρώµατα των πετρωµάτων. Με τις διεργασίες αυτές αξιοποιείται η 
επιφανειακή ροή, αυξάνεται η υγρασία του εδάφους u954 και ο χρόνος ροής των πηγών, 
εµπλουτίζονται οι υπόγειοι υδροφορείς, βελτιώνεται η βιοποικιλότητα και αναβαθµίζονται 
τα δασικά οικοσυστήµατα και το ορεινό και πεδινό φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Κατά 
συνέπεια, κάτω από τις παρούσες συνθήκες αλλαγής του κλίµατος, µεγιστοποιείται ο 
ρόλος των δασών στην εξοικονόµηση νερού το καλοκαίρι όταν η ζήτηση είναι µεγάλη. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ( ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ) ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
        Η συλλογή (συγκοµιδή) βρόχινου νερού µπορεί να εφαρµοσθεί σε ορεινές 
περιοχές µε διαπερατά πετρώµατα (π.χ. ασβεστόλιθος). Σε αυτές τις περιοχές το νερό δε 
ρέει επιφανειακά στις πλαγιές και επιπλέον η µικρή σχετικά ροή  στα ρεύµατα σταµατάει 
σε µικρό χρονικό διάστηµα µετά τη βροχή. Στα διαπερατά πετρώµατα δε λειτουργούν 
όµως ούτε και πηγές αφού το νερό διεισδύει σε µεγάλα βάθη. Η τεχνική συλλογής του 
βρόχινου νερού µπορεί να εφαρµοσθεί και σε περιοχές όπου το ετήσιο ύψος βροχής είναι 
σχετικά µικρό και ανεξάρτητα από τη διαπερατότητα ή µη των πετρωµάτων. Τέτοιες 
περιοχές είναι π.χ. τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που στο σύνολό τους αντιµετωπίζουν 
σοβαρά προβλήµατα έλλειψης νερού το καλοκαίρι. 
       Ένα έργο συλλογής της βροχής αποτελείται από την “πλατεία” συλλογής, η οποία 
καλύπτεται από σκυρόδεµα, πλαστικό ή άλλο αδιαπέραστο υλικό και τη δεξαµενή 
ταµίευσης του νερού. Η δεξαµενή κατασκευάζεται κατά κανόνα εντός του εδάφους για 
λόγους συντήρησης του νερού. Μεταξύ των δύο αυτών τµηµάτων του έργου, 
παρεµβάλλεται µικρή δεξαµενή συγκράτησης των φερτών υλών από την πλατεία 
συλλογής της βροχής. Η συλλογή του νερού στις ορεινές περιοχές χρησιµοποιείται για 
πότισµα ζώων, κασταναριών, οπωρώνων κ.λπ. 
        Η µέθοδος συλλογής νερού που αναφέρθηκε είναι πανάρχαια και εφαρµόσθηκε, 
αλλά και εφαρµόζεται, στις µεσογειακές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όχι µόνο σε 
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ορεινές αλλά και σε πεδινές γεωργικές ή οικιστικές περιοχές. 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

           Η κατασκευή µεγάλων και µικρών φραγµάτων στην κοίτη ορεινών ρευµάτων 
είναι, εκτός των άλλων, µεταξύ των σπουδαιότερων έργων για την εξοικονόµηση νερού 
τοπικά, αλλά και για τα κατάντη αυτών το καλοκαίρι.        
          Προστίθεται ακόµη πως τα µεγάλα και µικρά φράγµατα της κοίτης τη βροχερή 
περίοδο λειτουργούν ως εκχειλιστές, επιτρέπουν δηλαδή τη ροή του νερού από το ανώτερο 
µέσο του κορµού τους µετά την υπερχείλιση της "δεξαµενής" πίσω από αυτά. Μέχρι την 
υπερχείλιση όµως του φράγµατος, σηµαντικός όγκος νερού ταµιεύεται ανάντη αυτού τόσο 
στους χώρους µεταξύ των φερτών υλών όσο και στον υπόλοιπο κενό χώρο. Στη συνέχεια, 
µε το σταµάτηµα των βροχών, ο ταµιευµένος όγκος νερού, µέσω ειδικού συστήµατος 
βαθµιαίας αποστράγγισης που βρίσκεται στη βάση του φράγµατος, ρέει προς τα κατάντη 
και µετακινούµενος από φράγµα σε φράγµα, διατηρεί τη ροή του ρεύµατος για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα την άνοµβρη περίοδο. 
        Τα φράγµατα, εκτός της εξοικονόµησης νερού, συγκρατούν φερτά υλικά, 
µειώνουν την κλίση της κοίτης του ρεύµατος, µειώνουν τις πληµµυρικές αιχµές, 
συµβάλλουν στην αποκατάσταση της παρεµάτιας βλάστησης, βελτιώνουν την ποιότητα 
του νερού, αυξάνουν το χρόνο ροής των πηγών και εµπλουτίζουν τους υπόγειους 
υδροφορείς, βελτιώνουν το τοπίο από περιβαλλοντικής, οικολογικής, αισθητικής, 
περιηγητικής άποψης κ.λπ.  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ 
           Τα προαναφερθέντα έργα εξοικονόµησης νερού απ’ τις βροχές στα βουνά της 
χώρας µας, δεν είναι προφανώς το σύνολο από αυτά. Είναι όµως τα σπουδαιότερα. Ακόµα 
ο ρυθµός σχεδιασµού και υλοποίησης αυτών στις µέρες µας δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητικός. Ειδικότερα, αν εξαιρεθεί ο σχετικά αποδεκτός ρυθµός κατασκευής λιµνο- 
δεξαµενών στα όρια ορεινών και πεδινών περιοχών για γεωργικές χρήσεις, η υλοποίηση 
των υπόλοιπων έργων είναι από µέτρια έως ελάχιστη. Επιπλέον, συχνά και σωστά, ενώ 
γίνονται ενέργειες εξοικονόµησης νερού σε οικιστικές και γεωργικές περιοχές, 
παραλείπονται οι ορεινές περιοχές. Οι κυριότερες αιτίες αυτής της “παράλειψης” 
εκτιµάται πως είναι η υποεκτίµηση της σπουδαιότητας των ορεινών έργων, η 
µεσοπρόθεσµη απόδοσή τους, η υποβάθµιση των ∆ασικών Υπηρεσιών, καθώς και ο 
παροπλισµός τους στις ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Με αυτή την αδράνεια όµως 
δεν προκύπτουν δυστυχώς οι πολύτιµες υδρολογικές και κλιµατικές ωφέλειες των µέτρων 
και έργων στα βουνά που αναφέρθηκαν και µάλιστα σε µία περίοδο που η αλλαγή του 
κλίµατος επηρεάζει σηµαντικά τους φυσικούς µας πόρους και κυρίως το νερό. 
         Οι υδρολογικές ωφέλειες των έργων για εξοικονόµηση νερού στα ορεινά 
αναφέρθηκαν προηγούµενα. Εξίσου σηµαντικές είναι όµως οι ωφέλειες των έργων αυτών 
ενάντια στα δυσµενή σενάρια της αλλαγής του κλίµατος και ειδικότερα στη µείωση του 
ετήσιου ύψους των βροχών, στην αύξηση της έντασής τους, στη µείωση της διάρκειας 
κ.λπ. Αναλυτικότερα, ακόµα και αν επαληθευθεί το χειρότερο σενάριο µείωσης του 
ετήσιου ύψους των βροχών κατά 20% περίπου, τα βουνά µας, µε βροχές σήµερα 2-3 φορές 
περισσότερες απ’ τις πεδινές περιοχές, θα εξακολουθήσουν να “παράγουν” σηµαντικό 
όγκο νερού και να τον “κατεβάζουν” στα πεδινά. Η αξιοποίηση όµως του όγκου αυτού, 
λόγω της “ιδιόρρυθµης” κατανοµής του χρονικά και τοπικά, θα µπορεί να αξιοποιηθεί 
µόνο µε την πολύτιµη συνεισφορά των µέτρων και έργων που αναφέρθηκαν στις ορεινές 
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λεκάνες. Προστίθεται ακόµα πως οι κλιµατικές ωφέλειες των συγκεκριµένων έργων 
αποκτούν ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις σήµερα αν ληφθεί υπόψη πως χρόνο µε το χρόνο 
τα δάση και η δασική βλάστηση στη χώρα µας πλήττονται από όλο και µεγαλύτερες 
πυρκαγιές  και το ετήσιο ισοζύγιο καµένων και αναδασωµένων εκτάσεων είναι δυστυχώς 
απογοητευτικά αρνητικό. 
Περιβαλλοντικές, οικολογικές και αισθητικές ωφέλειες. 
           Τα έργα εξοικονόµησης νερού στα ορεινά της χώρας µας συµβάλλουν 
επιπλέον σηµαντικά στη διαµόρφωση συνθηκών ισορροπίας και αρµονικής συνύπαρξης 
µεταξύ νερού, εδάφους και βλάστησης. Η ορθολογική διαχείριση της “τριάδας” αυτής των 
φυσικών πόρων συγκροτεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την "πράσινη" ανάπτυξη µιας 
περιοχής. Ακόµη οι πόροι αυτοί, όταν συνυπάρχουν σε κατάσταση αλληλεπίδρασης και 
αλληλεξάρτησης, συµβάλλουν στη δηµιουργία άριστων περιβαλλοντικών, οικολογικών, 
αισθητικών, περιηγητικών κ.λπ. συνθηκών και ωφελειών. Γενικότερα, εκεί όπου οι τρεις 
παραπάνω πόροι βρίσκονται σε ισορροπία και αρµονία, εκεί παρατηρείται, όπως 
αναφέρθηκε, "πράσινη" και αειφόρος ανάπτυξη, ευηµερία και ελπίδα πως θα υπάρξει και 
ισχυρή αντίσταση στις δυσµενείς επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίµατος. 
Πολιτιστικές ωφέλειες. 
         Οι ικανοποιητικές περιβαλλοντικές και οικολογικές συνθήκες που απορρέουν 
από την αρµονική συνύπαρξη νερού, βλάστησης και εδάφους και µε τη συνεισφορά των 
απαραίτητων µέτρων και έργων, έχουν και πολιτιστικές επιπτώσεις και ωφέλειες. Και 
τούτο γιατί µια τέτοια εστία φυσικής ισορροπίας και αρµονίας αποτελεί πηγή έµπνευσης 
για συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους, µουσουργούς και γενικότερα καλλιτέχνες, ώστε να 
δηµιουργήσουν µερικά από τα σηµαντικότερα έργα τους. Αναλυτικότερα, η αίσθηση του 
όµορφου, ειρηνικού, αρµονικού, µυστηριώδους, βίαιου, θορυβώδους κ.λπ. που δίνει η 
συνύπαρξη νερού, βλάστησης και εδάφους τις διάφορες εποχές του έτους και µε τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ενεργοποιούν την έµπνευση των καλλιτεχνών για 
δηµιουργικότητα. Επιπλέον, ρεύµατα µε καθαρά, κελαρίζοντα και πλούσια σε 
βιοποικιλότητα νερά, πάντοτε αποτελούν χώρους ξεκούρασης, ηρεµίας, διαλογισµού και 
φιλοσοφικών αναζητήσεων κάθε πνευµατικού ανθρώπου. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
         Το νερό είναι ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά. ∆υστυχώς όµως είναι άνισα 
κατανεµηµένο στον πλανήτη. 
          Εποµένως η εφαρµογή τρόπων εξοικονόµησης νερού είναι αναγκαία και 
ωφέλιµη διέξοδος για αντιµετώπιση της λειψυδρίας. Γιατί η εξοικονόµηση νερού µέσα 
από την ίδια πόλη έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την επιπρόσθετη παροχή νερού από νέα 
έργα, αλλά µε σηµαντικά οικονοµικά και άλλα οφέλη. Το νερό που εξοικονοµείται από 
ένα άτοµο παρέχεται σε άλλο που το έχει ανάγκη και µάλιστα είναι κατά 4 φορές πιο 
φθηνό από το νερό που παρέχεται από νέα έργα.  
          Κάθε µέτρο εξοικονόµησης νερού που εφαρµόζεται είναι ωφέλιµο. Υπάρχουν 
όµως µέτρα που έχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα από κάποια άλλα, ανάλογα µε τη 
περιοχή που εφαρµόζονται. Εάν συγκρίνουµε για παράδειγµα, για τον τόπο µας, την 
ανακύκλωση ηµιακάθαρτου (γκρίζου) νερού και την συλλογή νερού της βροχής θα δούµε 
ότι το γκρίζο νερό το έχουµε καθηµερινά, σε µικρές µεν ποσότητες αλλά ικανοποιητικές 
για να καλύψουν τις ανάγκες µας σε µη πόσιµο νερό (αποχωρητήρια και άρδευση κήπου). 
Για το νερό της βροχής απαιτείται πολύ µεγάλος αποθηκευτικός χώρος επειδή για οκτώ 
και πλέον µήνες δεν έχουµε βροχές. Επίσης, εάν συγκρίνουµε τις γεωτρήσεις σε 
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κατοικηµένες περιοχές µε τα κεντρικά αποχετευτικά συστήµατα θα δούµε ότι, παρόλο που 
και τα δύο εντάσσονται στο υδατικό ισοζύγιο, το κόστος του νερού από την γεώτρηση 
είναι κατά 20 φορές τουλάχιστον φθηνότερο από το ανακυκλωµένο νερό του κεντρικού 
αποχετευτικού συστήµατος. Το νερό από τους βόθρους καθαρίζεται µε φυσικό και 
ανέξοδο τρόπο και επαναχρησιµοποιείται µέσα στην ίδια πόλη.  
          Λόγω των υψηλών κόστων που απαιτούνται για την εγκατάσταση κεντρικών 
αποχετευτικών συστηµάτων, διεθνούς φήµης επιστήµονες υποστηρίζουν την 
αποκέντρωση των κεντρικών αποχετευτικών, ειδικά σε περιοχές όπου δεν χρειάζεται να 
γίνονται. 
          Με την αξιοποίηση των ηµιακάθαρτων (γκρίζων) νερών εξοικονοµούνται 
µεγάλες ποσότητες πόσιµου νερού, γιατί το 50% του νερού που χρησιµοποιούµε στο σπίτι 
µας δεν είναι αναγκαίο να είναι πόσιµο, όπως π.χ. το νερό για τα αποχωρητήρια (28%), για 
την άρδευση κήπων (14%), το πλύσιµο αυτοκινήτου και άλλα (9%). Από το σπίτι µας το 
ηµιακάθαρτο (γκρίζο) νερό (το νερό που προέρχεται από τα µπάνια, τα ντους, τους 
νιπτήρες, το πλυντήριο ρούχων και ένα µέρος από την κουζίνα) ανέρχεται στο 40% 
περίπου του νερού που χρησιµοποιούµε στο σπίτι µας. 
          Η ανακύκλωση γκρίζου νερού είναι ωφέλιµη σε συνδυασµό είτε µε τα κεντρικά 
αποχετευτικά συστήµατα, είτε µε τις σηπτικές δεξαµενές απορροφητικούς λάκκους.  
          Σε συνδυασµό µε τα κεντρικά αποχετευτικά συστήµατα το ίδιο νερό 
επαναχρησιµοποιείται 3 φορές. Το πόσιµο νερό µετά το µπάνιο καταλήγει στο σύστηµα 
ανακύκλωσης γκρίζου νερού, ακολούθως επαναχρησιµοποιείται στα αποχωρητήρια και 
καταλήγει στο κεντρικό αποχετευτικό σύστηµα, από όπου µετά την επεξεργασία 
επαναχρησιµοποιείται για άρδευση.  
         Σε συνδυασµό µε τις σηπτικές δεξαµενές απορροφητικούς λάκκους το ίδιο νερό 
χρησιµοποιείται δυο φορές. Μετά το µπάνιο καταλήγει στο σύστηµα ανακύκλωσης 
γκρίζου νερού, ακολούθως επαναχρησιµοποιείται στα αποχωρητήρια ή/και την άρδευση 
κήπων, µε αποτέλεσµα να µην υπερχειλίζουν οι βόθροι. 
        Από το 1999 µέχρι σήµερα λειτουργούν σε κατοικίες, στρατόπεδα, σχολεία και 
γήπεδα πολλά συστήµατα ανακύκλωσης ηµιακάθαρτου νερού. Για να εφαρµοστούν 
τρόποι εξοικονόµησης νερού απαιτείται υδατική συνείδηση, όχι µόνο στους καταναλωτές 
αλλά σε όλα τα επίπεδα. Απαιτείται επίσης συνεχής συνεργασία και διάλογος µεταξύ όλων 
των εµπλεκοµένων φορέων.  

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
        Το πρόβληµα µε το νερό έχει δύο συνιστώσες ,την ποσοτική και την ποιοτική .Σε 
ότι αφορά το πρόβληµα της ποσότητας του νερού ,είναι σε όλους µας γνωστό ότι τα 
υδατικά αποθέµατα της Μεσογείου εξαντλούνται µε γρήγορους ρυθµούς .Η έντονη 
αστικοποίηση και η συνεχής αύξηση κατανάλωσης του νερού ,παράλληλα και πέρα από τη 
γεωργία ,έχει οδηγήσει σε πτώση της στάθµης των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. 
Προβλήµατα λειψυδρίας έχουν παρατηρηθεί εντονότατα και στη χώρα µας τα τελευταία 
χρόνια και είναι ακόµα πιο έντονα σε νοτιότερες χώρες της Μεσογείου.  
         Όσον αφορά τις χρήσεις του νερού στη χώρα µας, η γεωργία καταναλώνει το 
87%, τα νοικοκυριά (αστική χρήση) και ο τουρισµός το 10% και η βιοµηχανία το 3%. Οι 
υψηλές αρδευτικές ανάγκες, ο τουρισµός που αυξάνεται την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο, 
και οι οικιακές ανάγκες ασκούν σηµαντική πίεση στα αποθέµατα γλυκού νερού. 
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       Όσον αφορά την ποιοτική υποβάθµιση του νερού αξίζει να αναφερθεί ότι σε 
πολλούς παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες Μεσογειακών χωρών ,οι οποίοι τροφοδοτούν 
γεωργικά πηγάδια ,έχει παρατηρηθεί εισχώρηση θαλασσινού νερού και µόλυνση από 
νιτρικές ουσίες και φυτοφάρµακα .Το πρόβληµα αυτό απειλεί πολλές περιοχές και στη 
χώρα µας .Για να εµποδίσουµε τη συσσώρευση αλάτων στην περιοχή της ριζόσφαιρας , ως 
γνωστόν παρέχουµε νερό σε αφθονία, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται κατά  πολύ το κόστος 
παραγωγής και να προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος. Αλλά και τα 
ανεξέλεγκτα αστικά και αρδευτικά υδατικά απόβλητα µολύνουν τους υπόγειους 
υδροφόρους ορίζοντες µε δηλητηριώδη υπολείµµατα από οικιακά απορρυπαντικά, 
βιοχηµικά σκευάσµατα, λιπάσµατα και φυτοφάρµακα. 
         Πιο συγκεκριµένα, για τα κλειστά υδροπονικά συστήµατα*, το πρόβληµα του  
νερού έγκειται στην αυξηµένη αλατότητα.(*Στα κλειστά συστήµατα το διάλυµα της 
απορροής ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται σε µεγάλο ποσοστό. Με τον τρόπο 
αυτό έχουµε οικονοµία στην κατανάλωση λιπασµάτων και σηµαντική µείωση της 
ρύπανσης.) 
 Ο καλλιεργητής έχει να αντιµετωπίσει τόσο την υψηλή αλατότητα του νερού αλλά και 
την αλατότητα που παρουσιάζεται εκ των υστέρων στο ανακυκλούµενο θρεπτικό διάλυµα 
κατά τη λειτουργία του κλειστού συστήµατος. Οι δύο αυτοί παράγοντες προκαλούν µία 
σταδιακή αύξηση της οσµωτικής πίεσης και της περιεκτικότητας του υδατικού διαλύµατος 
σε τοξικά ιόντα, όπως θειικά και χλωριούχο νάτριο, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των φυτών και τη συνολική παραγωγή, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές.                          
        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 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 συµβάλλει 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 . 
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Υπάρχουν οι σηµειακές και οι µη σηµειακές πηγές ρύπανσης. 
        Η ρύπανση των νερών προκαλείται από διάφορες πηγές ρύπανσης οι οποίες 
επιδρούν στα νερά µε διάφορα µέσα. Οι πηγές ρύπανσης διακρίνονται σε σηµειακές και µη 
σηµειακές πηγές. Ως σηµειακή θεωρείται µια µεµονωµένη πηγή ρύπανσης από την οποία 
διαχέονται ρύποι, π.χ. σωλήνες, τάφροι, σκάφη, εργοστασιακές καπνοδόχοι κ.ά. Οι µη 
σηµειακές πηγές εντοπίζονται πιο δύσκολα και κατά συνέπεια η ρύπανση που προκαλείται 
είναι πιο δύσκολο να αντιµετωπιστεί. Συνήθως εκροές όπως το νερό της βροχής ή το νερό 
από το λιώσιµο του χιονιού, ξεκινούν από µη σηµειακές πηγές και ενώ διατρέχουν την 
επιφάνεια της γης µεταφέρουν λίπη, ακαθαρσίες, απορρίµµατα, απορρίµµατα ζώων, 
µικροοργανισµούς και χηµικούς ρύπους (π.χ. µέταλλα, µικροβιοκτόνα και λιπάσµατα). Οι 
αστικές µη σηµειακές πηγές περιλαµβάνουν δρόµους, χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, 
οροφές και κατασκευαστικές περιοχές, ενώ στις αγροτικές µη σηµειακές πηγές 
συγκαταλέγονται οι γεωργικές και µεταλλευτικές περιοχές. Οι ρυπασµένες εκροές 
αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα παγκοσµίως όσον αφορά στον έλεγχο της 
ποιότητας του νερού. 
 

 
 
        Ακολουθούν παραδείγµατα περιοχών της Ελλάδας που αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα ρύπανσης και διαθεσιµότητας. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
        Το πρόβληµα µε το νερό στο Ηράκλειο είναι τόσο ποσότητας όσο και ποιότητας. 
Παρουσιάζεται το φαινόµενο ενώ έχουµε επάρκεια υδατικού δυναµικού, την ίδια στιγµή 
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να αντιµετωπίζουµε προβλήµατα λειψυδρίας. Αλλά και από ποιοτικής πλευράς, ενώ η 
κατάσταση των υπογείων υδάτων είναι γενικά αποδεκτή και µέσα στα επιτρεπόµενα όρια, 
το νερό που φτάνει στις βρύσες µας είναι τόσο απαράδεκτο που σχεδόν κανείς δεν το πίνει. 
Οι περισσότεροι πολίτες του Ηρακλείου χρησιµοποιούν εµφιαλωµένο νερό ακόµα και για 
µαγείρεµα και η πρόσβαση στο πόσιµο νερό από θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα 
µετατρέπεται σε καταναλωτικό προϊόν! το νερό δεν πίνεται! Είτε επειδή από την 
υπεράντληση έχει υποστεί ποιοτική υποβάθµιση λόγω υφαλµύρωσης, είτε επειδή περιέχει 
παρά πολύ χλώριο και µυρίζει, είτε επειδή παρουσιάζει χρώµα καφέ λόγω εισροής λάσπης 
στην καλύτερη περίπτωση και λυµάτων στην χειρότερη. 
        Υπολογίζεται ότι αντλούνται ετησίως 15.000.000 µ3 νερού τα οποία προορίζονται 
για την ύδρευση της πόλης. Η κατανάλωση ανέρχεται σε 8.000.000 µ3 νερού, συνεπώς 
υπάρχουν 7.000.000 µ3 απώλειες νερού ετησίως! Περίπου το 50% του νερού που 
αντλείται, «χάνεται» και οι πιθανοί λόγοι είναι διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης, παράνοµες 
απολήψεις, κλπ. Αυτά για την ποσότητα. 

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
        Οι υδατικοί πόροι των νησιών του Αιγαίου Πελάγους παρουσιάζουν ορισµένες 
ιδιαιτερότητες που συνοψίζονται στα εξής: α) χαµηλές ετήσιες βροχοπτώσεις, β)ανάγλυφο 
του εδάφους που δεν ευνοεί την διήθηση και προκαλεί µεγάλη επιφανειακή απορροή, γ) 
περιορισµένης έκτασης υπόγεια υδροφόρα στρώµατα, δ) γεωλογική δοµή από 
υδατοστεγούς σχηµατισµούς και γειτνίαση των υπόγειων υδροφόρων µε τη θάλασσα µε 
αποτέλεσµα την διείσδυση του αλµυρού νερού. 
        Η υποβάθµιση της ποιότητας των υδατικών πόρων στα νησιά έχει και αυτή τις 
ιδιαιτερότητές της που αφορούν τους εξής παράγοντες: α) µη ορθολογική διαχείριση των 
υδατικών πόρων, β) σε µεγάλο βαθµό διείσδυση της θάλασσας στα υπόγεια υδροφόρα 
στρώµατα, γ) µικροί οικισµοί και εποχιακή αύξηση του πληθυσµού δηµιουργώντας τοπικά 
προβλήµατα από την παραγωγή και διάθεση των λυµάτων, δ)ανεξέλεγκτες χωµατερές και 
διάθεση λυµάτων, ε) διάσπαρτες γεωργοκτηνοτροφικές µονάδες µικρής δυναµικότητας, 
στ) περιορισµένες βιοµηχανικές µονάδες και όπου υπάρχουν τοπικού ενδιαφέροντος, ζ) 
περιορισµένη γεωργική παραγωγή, η οποία αναπτύσσεται σε ορισµένες µικρές περιοχές 
σε ορισµένα νησιά προκαλώντας τοπικά προβλήµατα και η) ανταγωνισµός για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού. 
        Ο συνδυασµός των παραπάνω δείχνει ότι τα προβλήµατα ποιότητας και ρύπανσης 
των υδατικών πόρων στα νησιά του Αιγαίου είναι σηµαντικά και εντοπίζονται κυρίως στα 
υπόγεια νερά που αποτελούν την κύρια πηγή νερού. Κυρίως είναι προβλήµατα 
υφαλµύρωσης, υποβάθµισης και µείωσης των αποθεµάτων λόγω της µη ορθολογικής 
διαχείρισης τους και προκαλούνται από τη µεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών 
και καταστάσεων στους υδροφορείς. Αυτές οι υδραυλικές µεταβολές προκαλούν την 
διείσδυση της θάλασσας και την διαρροή υφάλµυρου νερού από παρακείµενα ή επάλληλα 
υδροφόρα στρώµατα. Στους ίδιους λόγους µπορούν να αποδοθούν και ειδικά προβλήµατα 
από βαριά µέταλλα, νιτρικά και φυτοφάρµακα για τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν έχουν ερευνηθεί και άρα δεν έχουν πιστοποιηθεί. 

ΑΣΩΠΟΣ 
        Η λεκάνη του Ασωπού οριοθετείται από Θήβα,  Αυλίδα, Αυλώνα, Ωρωπό 
συµπεριλαµβανοµένων των δήµων Τανάγρας, Σχηµαταρίου, Οινοφύτων. Στη λεκάνη του 
Ασωπού υπάρχουν µόνο δύο µικρές εµφανίσεις υπερβασικών πετρωµάτων στο Συκάµινο 
και στην Αυλώνα. Έχει αποδειχθεί ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στη λεκάνη αποτελείται 
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από Νεογενή ιζήµατα (πάχους >400m), δηλαδή από πετρώµατα που δηµιουργούνται από 
τη διάβρωση, µεταφορά και απόθεση κλαστικών ιζηµάτων σε λεκάνες. Επίσης, στον 
υδροφόρο ορίζοντα (σε γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης) της ευρύτερης περιοχής της 
λεκάνης του Ασωπού έχουν προσδιορισθεί σηµαντικές περιεκτικότητες εξασθενούς 
χρωµίου Cr στο πόσιµο νερό και νερό άρδευσης. Το χρώµιο στα υπερβατικά πετρώµατα 
φιλοξενείται στον χρωµίτη (Mg, Fe+2)(Cr, Al, Fe+3

2O4), ένα ορυκτό που διαλύεται πολύ 
δύσκολα. Σε µικρότερη αναλογία το χρώµιο φιλοξενείται στα πυριτικά ορυκτά(ολιβίνης, 
πυρόξενος, σερπεντίνης). Έτσι, υπάρχουν εκτεταµένες µάζες υπερβασικών πετρωµάτων, 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονο τεκτονισµό που διευκολύνει την αλληλεπίδραση µε 
το νερό και επικρατούν ευνοϊκές φυσικοχηµικές συνθήκες (οι τιµές του Ph σε όλα τα 
δείγµατα νερού κυµαίνονται µεταξύ 7,1 και 8,5. 

 
Το εξασθενές χρώµιο βάφει κόκκινα τα νερά του Ασωπού. 
        Το εξασθενές χρώµιο προέρχεται κυρίως από βιοµηχανικές αλλά και φυσικές 
δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα, στην περιοχή αυτή περιλαµβάνονται: 

· Βιοµηχανίες επεξεργασίας µετάλλων και χηµικών προϊόντων 
· Χυτήρια και παραγωγή προϊόντων αλουµινίου 
· Βαφεία – Φινιριστήρια  
· Κλωστοϋφαντουργεία – βαφεία 
· Βυρσοδεψεία  

Σύµφωνα µε την έκθεση του ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο) το 1999 και 
πρόσφατη απογραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Ασωπού 
δραστηριοποιούνται περισσότερες από 700 βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες. Ανά 
τρίµηνο από το Σεπτέµβριο του 2007 γίνεται παρακολούθηση του Cr(VI) σε γεωτρήσεις 
του δήµου Αρωπού µε σκοπό την ερµηνεία των πιθανών διακυµάνσεων στον : υδρολογικό 
κύκλο (υγρή και ξηρή χρονική περίοδο) και µείωση ρύπων στην πηγή ρύπανσης. 
        Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει σοβαρό κοινωνικοοικονοµικό 
πρόβληµα. Μετά τον εντοπισµό υψηλών συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωµίου σε 
γεωτρήσεις ύδρευσης των δήµων αυτές σφραγίστηκαν. Ωστόσο, προτείνονται διάφορες 
τεχνολογίες αποκατάστασης για Cr(VI) ρυπασµένου εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα 
αλλά το κόστος και ο απαιτούµενος χρόνος για το επιθυµητό αποτέλεσµα δείχνουν ότι 
είναι επιτακτική η ανάγκη για πρόληψη της ρύπανσης µε την επεξεργασία των αποβλήτων. 
∆εδοµένου ότι το χρώµιο περνάει στις καλλιέργειες  όταν βρίσκεται στην εξασθενή του 
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µορφή, προτείνεται η ρύθµιση των συνθηκών που γίνονται οι καλλιέργειες ώστε το χρώµιο 
να γίνει τρισθενές. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη προσθήκη υλικών που περιέχουν υλικό ώστε 
να δηµιουργηθεί αναγωγικό περιβάλλον. Ακόµη, προτείνεται συστηµατική διαχρονική 
παρακολούθηση και έλεγχο κατά τον υδρολογικό κύκλο. Από τα αποτελέσµατα των 
χηµικών αντλήσεων µπορούν να σχεδιαστούν α)αντίστοιχοι ισοχηµικοί χάρτες για τον 
προσδιορισµό των κέντρων ρύπανσης και τη διασπορά αυτής  β)αντίστοιχοι 
ισοπιεζοµετρικοί χάρτες ώστε να ελεγχθεί η µεταβολή του υδραυλικού φορτίου του 
υπόγειου υδροφορέα και γ)να γίνεται έλεγχος επάρκειας του υπόγειου υδροφορέα έτσι 
ώστε να µην γίνεται υπεράντληση. 
Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της ρύπανσης µπορεί να έχουν πολλές µορφές και να 
λαµβάνουν διαφορετική έκταση: 
        Ο άνθρωπος εξαρτάται άµεσα από το γλυκό νερό. Χρειάζεται για πότισµα, 
πλύσιµο και για πολλές ακόµα άλλες χρήσεις. Άρα η οποιουδήποτε είδους ρύπανσή του 
επηρεάζει σηµαντικά όχι µόνο την χλωρίδα και πανίδα αλλά και κατ’ επέκτασην την υγεία 
του ανθρώπου. Πιο συγκεκριµένα, διάφορες ουσίες µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο 
αναπαραγωγικό, µυϊκό, νευρικό και κυκλοφορικό σύστηµα, στο ήπαρ, ακόµα και τα 
νεφρά. Επίσης µπορεί να προκαλέσει ασθένειες όπως αναιµία, λευχαιµία, δυσλειτουργία 
του θυροειδούς αδένα  κ.α. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα πως ο καρκίνος είναι µια από τις 
σηµαντικότερες επιπτώσεις του µολυσµένου νερού. Τέτοιου είδους παθήσεις προέρχονται 
κυρίως από φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα, παραπροϊόντα απολύµανσης, ανόργανες ουσίες 
και χηµικά. 

 
 

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ 
         Σύµφωνα µε µελέτη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξασθενές χρώµιο στο νερό.  Το 
εξασθενές χρώµιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, όµως οι περισσότερες χώρες, µεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, δεν διαθέτουν ελάχιστο επιτρεπόµενο όριο στο πόσιµο νερό. Η έλλειψη ορίου 
δηµιουργεί, ελλιπή έλεγχο του νερού που προορίζεται για κατανάλωση, θέτοντας σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και παραπλανώντας τους καταναλωτές ως προς την 
ασφάλεια του νερού που πίνουν. 
        Στη χώρα µας η επικίνδυνη αυτή ουσία έχει εντοπιστεί στα νερά περιοχών όπως η 
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κοιλάδα του Ασωπού στη Βοιωτία, η Μεσσαπία στην κεντρική Εύβοια και η 
Νοτιοανατολική Θεσσαλία, αλλά και σε εµφιαλωµένα νερά, στα οποία στρέφονται οι 
καταναλωτές για περισσότερη ασφάλεια και ποιότητα. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
          Για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας και της υποβάθµισης της ποιότητας του 
νερού πραγµατοποιούνται έργα (π.χ. φράγµατα, εκτροπές ποταµών). Τέτοια έργα γίνονται 
από την αρχαιότητα (Μινωική Εποχή, Πεισιστράτειο και Αδριάνειο Υδραγωγείο). 
Ωστόσο, τα µεγάλα αυτά έργα έχουν συνήθως σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
        Το φράγµα είναι ένα τεχνικό έργο που κατασκευάζεται κάθετα στην κοίτη ενός ποταµού 
για τη διακοπή της ροής µε σκοπό την αποθήκευση του νερού. Στην Ελλάδα φράγµατα υπάρχουν 
σχεδόν σε όλα τα µεγάλα ποτάµια. Η κατασκευή ενός φράγµατος περιορίζει τις ποσότητες νερού 
και θρεπτικών συστατικών που φτάνουν στα χαµηλότερα επίπεδα, στις καλλιέργειες και στη 
θάλασσα. Επιπλέον, περιορίζεται η µεταφορά υλικών που αναπληρώνουν τις ποσότητες που 
χάνονται από τη διάβρωση των παράκτιων περιοχών. 
        Πολύ σηµαντικές είναι και οι  επιπτώσεις στους οργανισµούς, καθώς είδη 
ψαριών, όπως ο σολοµός που αφήνει τα αυγά του κοντά στις πηγές των ποταµών, τα χέλια 
που, ενώ ζουν στις λίµνες και τα ποτάµια, αφήνουν τα αυγά τους στη θάλασσα,  ή κάποια 
υδρόβια θηλαστικά, όπως είναι η βίδρα, δεν µπορούν, µετά  τη δηµιουργία φραγµάτων, 
να ταξιδέψουν µέσα στο ποτάµι. Για να διευκολύνεται το πέρασµα των ψαριών και των 
θηλαστικών κατασκευάζονται ειδικά πορτάκια στα φράγµατα. 

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

       Η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιούµε στη γεωργία µπορεί να µειωθεί µε: 
· Τη βελτίωση των αρδευτικών υποδοµών 
· Καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο νερό  
· Τη χρήση εδαφών σε διαφορετικά επίπεδα έτσι ώστε το νερό να κυλάει από βαθµίδα σε 

βαθµίδα και 
· Την υιοθέτηση των κατάλληλων πρακτικών 
· Μπορούµε επίσης να συλλέξουµε νερό βροχής σε δεξαµενές, το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για το πότισµα και το καθάρισµα του σπιτιού. 
· Ακόµη, σε παρόµοιες δεξαµενές θα µπορούσε να συγκεντρώνεται και το λεγόµενο 

"γκρίζο" νερό του σπιτιού µας, δηλαδή το νερό που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει στο 
νιπτήρα του µπάνιου ή τη µπανιέρα, το οποίο µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιείται για 
το καζανάκι της τουαλέτας ή για πότισµα. 

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 
        Στο Χώρο του σχολείου πραγµατοποιήθηκε συζήτηση µε τον Κ. Κωνσταντίνο 
Χρυσικόπουλο χηµικό µηχανικό ο οποίος εργάζεται στην ∆ΕΥΑΖ. Κάποιες από τις 
ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω. 
Το νερό της Ζακύνθου περιέχει  πολλά άλατα ; 
        Τα δίκτυα είναι 2 που διανέµουν το νερό στη Ζάκυνθο, το ένα δίκτυο ανήκει στη 
∆ΕΥΑΖ όπου γίνονται γεωτρήσεις στην περιοχή του Κεριού, το νερό εκεί περιέχει πολλά 
άλατα, το άλλο δίκτυο βρίσκεται στο Τραγάκι και το νερό αυτό µπορεί κανείς να το 
καταναλώνει χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Το 1927 φτιάχτηκαν οι πρώτες γεωτρήσεις στη 
Ζάκυνθο στην περιοχή του Κεριού. Σε ποσοστό 50% του νερού(Κερί) βρίσκεται αλάτι, 
αλλά σε άλλες περιοχές όπως το Τραγάκι και το Αργάσι δεν έχει παρουσιαστεί µεγάλο 
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πρόβληµα. 
Με ποια κριτήρια γίνεται η διαχείριση των ποσοτήτων του νερού στη Ζάκυνθο;                       
        Το βασικό κριτήριο για τη διαχείριση των ποσοτήτων νερού στη Ζάκυνθο είναι οι 
απαιτήσεις και οι ανάγκες. Επειδή ζούµε σε µια περιοχή που έχει πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες και µεγάλο τουρισµό οι απαιτήσεις που υπάρχουν σε νερό όλο το χρόνο 
ειδικότερα το καλοκαίρι, όχι µόνο από τον µόνιµο πληθυσµό αλλά και από τους τουρίστες, 
είναι πολύ µεγάλο.  2ο κριτήριο είναι η συγκέντρωση του πληθυσµού επειδή άλλες 
απαιτήσεις έχει η πόλη όπου υπάρχουν πολλοί κάτοικοι, και άλλες στα χωριά όπου 
βρίσκονται  λιγότεροι. Λόγω της πληθυσµιακής διαφοράς δεν µπορεί η ποσότητα του 
νερού να είναι ίδια ,ακόµα ένα κριτήριο είναι και η ποιότητα του νερού. 
Ποια µέτρα παίρνει η ∆ΕΥΑΖ για το πρόβληµα της λειψυδρίας και πως διαχειρίζεται 
τα χρήµατα που παίρνει από τους πολίτες; 
        Η ∆ΕΥΑΖ έφερε κάποιους επιστήµονες για να µελετήσουν τη σύσταση του νερού  
του νησιού µας και θα δώσουν µια υδροβιολογική µελέτη για να βρούµε άλλες περιοχές 
από τις οποίες θα µπορούµε να αντλήσουµε νερό. Με τεχνολογία που διαθέτουν και 
γνωρίζουν να χειριστούν µόνο εκείνοι µπορούν να εντοπίσουν  πιθανά υπόγεια ποτάµια, 
αλλά το  θέµα δεν είναι µόνο να υπάρχει νερό, αλλά αυτό να είναι και κατάλληλο για να 
το καταναλώσουµε. Υπάρχουν πολλά ποτάµια που έχουν βρεθεί, όµως το νερό τους είναι 
ακατάλληλο. Προσπαθούµε να βρούµε γεωτρήσεις που είναι στους πρόποδες των βουνών 
όπως Αγίας Μαρίνας και ο Αγαλάς. Κάποια βουνά όπως ο Άγιος Λέοντας δεν έχουνε 
καθόλου νερό, και δεν υδροδοτούνται καν. 
Γιατί δεν υπάρχει νερό σε περιοχές όπου υπάρχουν τόσες πολλές βροχοπτώσεις; 
        Βρισκόµαστε σε µια περιοχή  η οποία βρίσκεται αν όχι στις 5, στις 10 πρώτες 
θέσεις µε βάση τις βροχοπτώσεις σε πανελλήνια κατάταξη. Το µεγαλύτερο µέρος της 
βροχής δηλαδή το 90-95% του βρόχινου νερού, πάει κατευθείαν στις θάλασσες. Το 
υπόλοιπο 5% αφού απορροφηθεί από το έδαφος θα το πάρουµε χρησιµοποιώντας τους 
υδροφόρους ορίζοντες και θα χρησιµοποιηθεί. Κάποτε είχε γίνει προσπάθεια να φτιαχτούν 
φράγµατα, δηλαδή   µεγάλες δεξαµενές εκατοµµυρίων κυβικών, εκεί που το γεωγραφικό 
ανάγλυφο ευνοούσε την κατασκευή τους, προκειµένου να µαζέψουν το νερό της βροχής 
και να το χρησιµοποιήσουν. ∆υστυχώς, αυτό δεν επετεύχθητε. Σε λίγα χρόνια µε την 
πρόοδο της τεχνολογίας, θα έρθει η ώρα να εκµεταλλευτούµε τα βρόχινα νερά, γιατί είναι 
κρίµα να χάνετε τόσο πολύ νερό. 
Μπορεί το νερό της βρύσης να χρησιµοποιηθεί ως πόσιµο; 
        Το νερό της βρύσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πόσιµο, διότι δεν είναι 
ακατάλληλο απλώς εµπεριέχει πολλά χλωριόντα και ακόµα έχει µεγάλο ποσοστό 
σκληρότητας. 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το νερό της βροχής γενικά αλλά και ως πόσιµο; 
        Το νερό της βροχής, είναι γενικά ένα νερό το οποίο δεν περιέχει τίποτα, µπορούµε 
να το χρησιµοποιήσουµε για να πιούµε αλλά, σε τακτικά διαστήµατα να χρησιµοποιούµε 
και το εµφιαλωµένο για πόσιµο. Το βρόχινο νερό δηµιουργείται από την εξάτµιση του 
θαλασσινού νερού ,και δεν περιέχει τίποτα διότι κατά την εξάτµιση εξατµίζεται µόνο το 
νερό και όλα τα άλατα µένουν στη Γή. Το βρόχινο νερό είναι εξαιρετικό για άλλες χρήσεις 
όπως, να το χρησιµοποιούµε για να κάνουµε µπάνιο κ.α. 
 Υπάρχει ποτέ περίπτωση να µείνουµε χωρίς νερό; 
        Όχι, γιατί τα νησιά περικλείονται από θάλασσα. Με την τεχνολογία που έχουµε 
µπορούµε να κάνουµε το νερό των θαλασσών και της βροχής πόσιµο χρησιµοποιώντας 
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την µέθοδο της αφαλάτωσης. 
Συµφέρει η αφαλάτωση; 
        Όχι, διότι καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας. Για να πάρουµε ένα κυβικό 
νερού πρέπει να περάσουµε από την αφαλάτωση 2 κυβικά θαλασσινού νερού, το 1 κυβικό 
θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αφαλάτωση ενώ το άλλο θα πεταχτεί. Ίσως µε την 
πρόοδο της τεχνολογίας σε λίγα χρόνια, η αφαλάτωση µπορεί να γίνει οικονοµική και 
συµφέρουσα. 
Το νερό που παράγεται από την αφαλάτωση είναι καλής ποιότητας; 
        Με την µέθοδο της αφαλάτωσης µπορούµε να παράγουµε πολύ καλής ποιότητας 
νερό, ανάλογης µε το εµφιαλωµένο. 
Με ποιόν τρόπο εµείς οι πολίτες µπορούµε να συµβάλουµε στην εξοικονόµηση του 
νερού; 
        Όλοι εµείς οι πολίτες µπορούµε να συµβάλουµε στην εξοικονόµηση όταν δεν 
αφήνουµε το νερό να τρέχει την ώρα που πλένουµε τα χέρια µας, όταν κάνουµε µπάνιο, 
όταν πλένουµε τα πιάτα κ.τ.λ. Μεγάλη εξοικονόµηση επίσης κάνουν και οι καινούργιες 
µηχανές που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινότητα µας όπως το πλυντήριο πιάτων ή και 
το πλυντήριο ρούχων. Εάν όλοι µας αφήνουµε ένα λεπτό λιγότερο το νερό να τρέχει όταν 
κάνουµε µπάνιο µπορούµε να εξοικονοµήσουµε τεράστιες ποσότητες νερού. 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
        Τα πρώτα σηµαντικά έργα για την ύδρευση της πόλης της Ζακύνθου 
κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας όταν η πόλη είχε συγκεντρωθεί 
στην περιοχή του Κάστρου. Η ύδρευση των κατοίκων γινόταν µε τα όµβρια ύδατα της 
περιοχής που µε αξιόλογα έργα π.χ. χτιστούς αγωγούς, χτιστά ρείθρα, πλακόστρωτους  
χώρους κ.λ.π. τα οποία τα συγκέντρωναν σε λιθόκτιστες δεξαµενές και πηγάδια και τα 
χρησιµοποιούσαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. 
         Με το πέρασµα των χρόνων, όταν η πόλη αναπτύχθηκε στην περιοχή που 
βρίσκεται σήµερα και µέχρι του 20ου αιώνα, οι ανάγκες σε νερό καλύπτονταν από τα 
υδραγωγεία που βρίσκονταν στις περιοχές του Αργασίου (Βρυσάκια) και του Καλαµακίου 
(Άγ. Θεόδοροι, Βροντόνερο). Τα οποία κατασκευάστηκαν όταν το νησί µας  βρισκόταν 
υπό Αγγλική κυριαρχία. Η µεταφορά του νερού µέχρι την κεντρική δεξαµενή του 
Αργασίου γινόταν µε ανοιχτά κανάλια και στη συνέχεια µε σωλήνες από χυτοσίδηρο µέχρι 
την δεξαµενή της πόλης στον Άγιο Λάζαρο. Για τον λόγο αυτόν είχαν κατασκευαστεί και 
οι κλειστές κοιλαδογέφυρες. 
        Αργότερα, στο τέλος της δεκαετίας του 1930, µε τη βοήθεια επιστηµόνων εκείνης 
της εποχής, έγινε ανακατασκευή του δικτύου µε αλλαγή της παλαιάς χάραξης και των 
σωληνωτών αγωγών µε την επέκταση του µέχρι την περιοχή της  Άγ. Τριάδας. Επίσης,  
το 1951 δηµιουργήθηκε 2η δεξαµενή αποθήκευσης στην περιοχή της Αγίας Άννας. Μέχρι 
τους σεισµούς του 1953 οι ιδιωτικές παροχές δεν υπήρχαν ή ήταν ελάχιστες. Η διανοµή 
του νερού στα σπίτια γινόταν µε µικρά δοχεία και το νερό συγκεντρωνόταν σε µεγαλύτερα 
δοχεία (πήλινα ή σιδερένια). 
        Μετά τους σεισµούς του 1953, δηµιουργήθηκε πλήρες εσωτερικό δίκτυο µε 
αµιαντοσωλήνες που διερχόταν από όλους τους δρόµους της πόλης. Ακόµα έγινε 
επέκταση της δεξαµενής της Άγ. Τριάδας και κατασκευή νέας στην πλατεία της 
Πικριδιώτισσας. 
        Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 µε διάφορα έργα στις κοινότητες Βασιλικού και 
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Κυψέλης ενισχύθηκε σηµαντικά η παρεχόµενη ποσότητα νερού, παρέµεινε όµως 
ανεπαρκής λόγο των αυξανόµενων απαιτήσεων του πληθυσµού. Εκείνη την περίοδο 
τοποθετούνται οι πρώτοι υδροµετρητές στις παροχές οικιών ενώ το 1970 τέθηκαν οι 
βάσεις και διατυπώθηκαν οι προτάσεις στο υπουργείο Εσωτερικών για την πληρέστερη 
υδροδότηση της πόλης και γενικότερα του νοµού.  
        Κατά τη δεκαετία του 1980 έγινε εκτεταµένη και συστηµατική των πεδινών 
κοινοτήτων µε την κατασκευή ικανοποιητικού µεγέθους δεξαµενών αποθήκευσης που 
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των κοινοτήτων. Οι δεξαµενές αυτές τροφοδοτούνται 
από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια του 90 επεκτάθηκε το δίκτυο 
ύδρευσης του Συνδέσµου, µε τη βοήθεια ειδηµόνων βάση επιστηµονικής µελέτης και προς 
τις ορεινές κοινότητες, εκ των οποίων σήµερα υδροδοτούνται οι µισές.  
        Σήµερα η Ζάκυνθος υδρεύεται από γεωτρήσεις τις οποίες ο Σύνδεσµος Ύδρευσης. 
Η διανοµή του νερού γίνετε µε τη βοήθεια εξωτερικού δικτύου (γεώτρηση-κεντρική 
δεξαµενή). Τα δίκτυα διανοµής των δήµων και των οικισµών είναι ακτινωτού τύπου µε 
τροφοδότηση κυρίως δια βαρύτητας από δεξαµενή που βρίσκεται σε υψηλότερα σηµεία. 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
        Βασικό πρόβληµα του νερού των γεωτρήσεων του Συνδέσµου Ύδρευσης είναι η 
υποβάθµιση του λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης των χλωριόντων ειδικά στη περιοχή 
του Κεριού. Όλες οι γεωτρήσεις βρίσκονται υπό την παρακολούθηση του Ι.Γ.Μ.Ε. µε 
συχνές δειγµατοληψίες, αναλύσεις προκειµένου να αντιµετωπίσει και το πρόβληµα της 
χαµηλής ποιότητας και το πρόβληµα της επάρκειας. 
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•WWF περιβαλλοντική πολιτική 
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•WIKIPEDIA 

•Συνέντευξη χηµικού µηχανικού της ∆ΕΥΑΖ Κ. Χρυσικόπουλου και το βιβλίο του.  
•http://7gym-laris.lar.sch.gr/ergasies/ydor%20diaxeirisi.htm 
• 
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3464&Itemid=8
2  
•http://www.viewdocsonline.com/document/hs94od  
•http://lyk-n-kydon.chan.sch.gr/ergasiestexn/lipsidria.pdf 
• http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=127850  
•Ρύπανση και Μόλυνση του γλυκού νερού -http://users.auth.gr/darakas/7RypansiMolynsi.pdf  
•Εξοικονόµηση νερού στη βιοµηχανία και τον τουρισµό - se.gr - health_files 
•Ανακύκλωση ηµιακάθαρτου νερού - Σύγχρονη Άποψη_files 
•∆ρ Γεώργιος Μπαλούτσος, ∆ιατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
1.Παναγιώτης Αγαλιανός 
2.Ευαγγέλου Θωµάς 
3.Ευαγγέλου Σπύρος 
4.Προβή ∆ήµητρα 

http://7gym-laris.lar.sch.gr/ergasies/ydor%20diaxeirisi.htm
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3464&Itemid=82
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3464&Itemid=82
http://www.viewdocsonline.com/document/hs94od
http://lyk-n-kydon.chan.sch.gr/ergasiestexn/lipsidria.pdf
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=127850
http://users.auth.gr/darakas/7RypansiMolynsi.pdf
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5.Κολεύρη Ελεάννα 
6.Γρέκας Σταύρος 
7.Γκούσκου Πόπη 
8.Καψαµπέλης Γιώργος 
9.Τσιροπούλου ∆ήµητρα 
10.Ταταρίδης Αντρέας 
11.Τισµινέτσκι Λούσυ 
12.Ίφτι Ραφαέλα 
13.Καλοφώνου Πηγή 
14.Σιώζος Παύλος 
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