
 

 
Νερό νεράκι!

 
Το νερό υπάρχει παντού γύρω μας. Εμφανίζεται σε στερεά, υγρή και

αέρια μορφή. Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας καλύπτεται 
από νερό. Το περισσότερο νερό το συναντάμε στους ωκεανούς. 
Νερό έχουν οι πάγοι, οι λίμνες και τα ποτάμια, ενώ μια μικρή

ποσότητα κρύβεται στα σύννεφα και στο έδαφος. 
 

Νερό φυσικά υπάρχει και σε όλους τους οργανισμούς.
 Έτσι και στον άνθρωπο το 50% του σώματός του αποτελείται από

νερό. Στις τροφές υπάρχει μεγάλο ποσοστό νερού με τα λαχανικά και
τα φρούτα να αποτελούνται σχεδόν εξολοκλήρου από νερό (93 % νερό).

Το νερό των θαλασσών και ορισμένων λιμνών είναι αλμυρό. 
Το νερό των ποταμών, των παγετώνων και των περισσότερων λιμών

είναι γλυκό.
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1


 

 
Ο κύκλος του νερού

 
Το νερό ανακυκλώνεται συνεχώς μέσα από τον περιβόητο κύκλο του.

Με τη βοήθεια του ήλιου το νερό εξατμίζεται από θάλασσες,
ωκεανούς και λίμνες. Οι υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα

συμπυκνώνονται σε σταγόνες νερού και πέφτουν στο έδαφος σαν
σταγόνες νερού, χιόνι ή χαλάζι (κατακρημνίσματα). 

Τα κατακρημνίσματα πέφτουν στο έδαφος, όπου ένα μέρος τους
κατεισδύει (εισέρχεται στο χώμα και τις πέτρες) δημιουργώντας

υπόγεια νερά που με τη σειρά τους καταλήγουν σε ποτάμια 
και σε θάλασσες.
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Ενέργεια με τη βοήθεια του νερού.
 

 Οι άνθρωποι εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια αξιοποίησαν τη
δύναμη του νερού, δημιουργώντας νερόμυλους για να αλέσουν σιτάρι ή

να αντλήσουν νερό για τις καλλιέργειές τους. 
 

Πλέον με τη δύναμη του νερού μπορούμε να παρέχουμε ηλεκτρικό
ρεύμα χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. 

Υδροηλεκτρικά φράγματα μετατρέπουν την ενέργεια του νερού
 σε ηλεκτρική με τη βοήθεια γεννητριών.
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Το νερό στο διάστημα.
 

 Έχεις αναρωτηθεί γιατί η Γη ονομάζεται γαλάζιος πλανήτης;
Παρατήρησε την υδρόγειο και θα βρεις την απάντηση. 

 
Άραγε υπάρχει νερό σε άλλους πλανήτες; 

Μην ξεχνάς το νερό δεν υπάρχει μόνο σε υγρή μορφή. 
Ο πλανήτης Κρόνος, έχει πολλά κομμάτια πάγου στο δαχτυλίδι του,

ενώ ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός 
έχουν κομμάτια πάγου στο κέντρο τους.
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Ήξερες ότι οι κομήτες
απoτελούνται 

από πετρώματα, σκόνη
και συμπυκνωμένα
κομμάτια πάγου;    



 

Νερό - Βασικό Ανθρώπινο Δικαίωμα!
 

Το νερό αποτελεί έναν πολύτιμο και αναντικατάστατο φυσικό πόρο.
Είναι απαραίτητο για τη ζωή, την καλή υγεία 

και την ανάπτυξη των οργανισμών.
 

 Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι από τα βασικά δικαιώματα
όλων των ανθρώπων! Παρόλα αυτά περίπου 1.000.000.000

άνθρωποι, δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών

προσβάλλονται από ασθένειες που οφείλονται σε μολυσμένα ύδατα.
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Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 

 Η σωστή διαχείριση του νερού και η εξασφάλιση καθαρού νερού
για όλο τον κόσμο είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Στόχος 6 «Καθαρό νερό – αποχέτευση», 
ένας από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματεύεται τη
διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους,

τονίζοντας τη σημασία του νερού! 
 

«Καθαρό, προσβάσιμο νερό για όλους αποτελεί ουσιαστικό μέρος του κόσμου
που θέλουμε να ζήσουμε. Υπάρχει αρκετό γλυκό νερό στον πλανήτη για να

επιτευχθεί αυτό. Αλλά λόγω της κακής οικονομίας ή φτωχής υποδομής, κάθε
χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως παιδιά, πεθαίνουν από ασθένειες που

σχετίζονται με την παροχή ανεπαρκούς ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Η
λειψυδρία, η κακή ποιότητα του νερού και την ανεπαρκή αποχέτευση

επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια των τροφίμων, τις επιλογές προς το ζην και
εκπαιδευτικές ευκαιρίες για φτωχές οικογένειες σε όλο τον κόσμο. 
Η ξηρασία πλήττει ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου,

επιδεινώνοντας την πείνα και τον υποσιτισμό. Μέχρι το 2050, τουλάχιστον ένα
στα τέσσερα άτομα είναι πιθανό να ζουν σε μια χώρα που πλήττεται από

χρόνια ή συχνά επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού» 
(http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/).
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