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2. Ποια διαδρομή ακολουθεί το νερό 
και πως το μοιραζόμαστε;

Σε όλα τα σπίτια πλέον το νερό τρέχει από τις βρύσες και χρησιμοποιείται καθη-
μερινά, προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες των ανθρώπων.

Στο παρελθόν η διαδικασία, μέσω της οποίας οι άνθρωποι αποκτούσαν  πρόσβαση 
στο πολύτιμο αυτό αγαθό, ήταν πολύ διαφορετική.
Μετέφεραν το νερό με στάμνες από την κοντινότερη πηγή ή στέρνα και το αποθή-
κευαν στα σπίτια τους. Έτσι η απόκτηση του νερού ήταν κοπιαστική και οι άνθρω-
ποι περιόριζαν την κατανάλωση, αλλά και αναγνώριζαν την αξία του περισσότερο 
απ’ ό,τι σήμερα. 
Με τα χρόνια εγκατασταθήκαν δίκτυα ύδρευσης. 
Για να καλύψει τις ανάγκες της, η κάθε περιοχή 
επιστρατεύει όλες τις διαθέσιμες πηγές νερού, στις 
οποίες έχει πρόσβαση. Έτσι το νερό μπορεί να έρ-
χεται από πηγάδια, λίμνες, ποτάμια, υπόγεια νερά, 
πηγές οι οποίες βρίσκονται κοντά  ή μακριά και 
να χρειάζεται να «ταξιδέψει» για να φτάσει στις 
κατοικημένες περιοχές.

Το νερό δεν φτάνει ανεπεξέργαστο, αλλά ακο-
λουθεί μια διαδικασία καθαρισμού και εξυγί-

ανσης από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι 
υπεύθυνη να το επεξεργάζεται  και να το παρέχει 
καθαρό και ασφαλές. Η διαδικασία αυτή είναι σχε-
δόν πάντα αναγκαία, διότι το νερό στη φύση περιέχει μικροοργανισμούς και στοι-
χεία, τα οποία για λόγους υγιεινής πρέπει να απομακρύνονται και να μην φτάνουν 
στον καταναλωτή. 
Είναι όμως απαραίτητο να προβλεφθεί και ο τρόπος διάθεσης του νερού που έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές.  Η εταιρία που έχει αναλάβει την πα-
ροχή του νερού στους πολίτες, είναι υπεύθυνη να το παραλάβει και μετά την χρήση 
του. Τα λύματα τα οποία φεύγουν από τα σπίτια περιέχουν σε πολύ μεγάλο ποσο-
στό νερό και συλλέγονται σε ειδικές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού για 
επεξεργασία. Μετά από την κατάλληλη επεξεργασία σε βιολογικό καθαρισμό, το 
νερό πλέον μπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορες χρήσεις, παρότι πολλοί άνθρωποι 
πιστεύουν λανθασμένα ότι δεν είναι κατάλληλο.
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Το νερό- Èνα αγαθό για όλους

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναρωτηθείτε αν το νερό ανήκει σε κάποιον. Το 
νερό είναι κοινό και ελεύθερο αγαθό. Δεν ανήκει σε κανέναν. Όλοι οι άνθρω-

ποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλές και καθαρό νερό.

Συχνά, παρόλα αυτά, προκύπτουν διαφωνίες για το ποιος μπορεί να χρησιμο-
ποιεί το νερό μιας περιοχής. Σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου 

είναι συχνές πια οι συγκρούσεις με «μήλο της έριδος» το νερό, καθώς και οι μετα-
κινήσεις πληθυσμών εξαιτίας της ανεπάρκειας νερού στις περιοχές που ζούσαν. 

Όμως, όπως έχει δηλώσει και ο Γεν. Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν 
Κι Μουν «Υπάρχει ακόμα αρκετό νερό για όλους μας, αρκεί να το διατηρούμε 

καθαρό, να το χρησιμοποιούμε με πιο σοφό τρόπο και να το μοιραζόμαστε δί-
καια…». Ο καθένας από εμάς οφείλει να δώσει τον μικρό προσωπικό του αγώνα για 
την προστασία του νερού, να εξασφαλίσει μέσα από απλές, καθημερινές κινήσεις 
το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στο πολύτιμο αυτό αγαθό, να διασφαλίσει ένα 
βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας.


