
∞Πόσιμο Νερό∞
• Πολυτιμότητα του πόσιμου νερού

• Σύσταση και κανονισμοί
του πόσιμου νερού

• Επεξεργασία και Ταμιευτήρες νερού
• Διαχείριση και εξοικονόμηση πόσιμου νερού

• Ρύπανση του νερού
• Νερό και πολιτισμός



• Το νερό αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό οξείδιο του
υδρογόνου.Η σπουδαιότητα του για τη διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη μας είναι γνωστή.Το νερό σαν θάλασσες,λίμνες,ποταμοί και
πάγοι καλύπτει το 75% της επιφάνειας του πλανήτη μας.Μόνο το
2,5% του νερού δεν είναι αλμυρό ενώ τα 2/3 του μη αλμυρού είναι
μπλοκαρισμένα στους παγετώνες,περίπου20% βρίσκεται σε
απομακρυσμένες περιοχές, ενώ μεγάλο μέρος φτάνει σε λάθος τόπο
και σε λάθος ώρα.

• Το νερό για να χαρακτηρισθεί πόσιμο πρέπει να έχει αιωρούμενες
ουσίες και οι διαλυμένες σ’ αυτό ουσίες να βρίσκονται σε ποσοστό
μικρότερο από 0,05%.Βασική προϋπόθεση για ένα καλής ποιότητας
πόσιμο νερό-εκτός απ’τη χημική του σύσταση-είναι η διαδρομή του
μέχρι την πηγή να είναι όσο το δυνατόν πιο μακρυά από
κατοικημένες και καλλιεργημένες περιοχές,διότι στην πρώτη
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ρυπάνσεως από ανθρώπινα λύματα
και απόβλητα εργοστασίων,ενώ στη δεύτερη περίπτωση διατρέχει
κίνδυνο μολύνσεως με φυτοφάρμακα,που είναι πάρα πολύ τοξικά.



Η πολυτιμότητα του νερού



Πολυτιμότητα του νερού στον ανθρώπινο

οργανισμό
Μολονότι το νερό δεν είναι θρεπτική ουσία, αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του σωματικού

βάρους του ανθρώπου, είναι ουσιώδες για την ζωή, αφού μεταφέρει θρεπτικές ουσίες στα

όργανα και τους ιστούς που τις χρειάζονται. Διατηρεί επίσης τον όγκο του αίματος και βοηθά

στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Ένα τρίτο περίπου βρίσκεται στα αιμοφόρα

αγγεία κα μία μικρή ποσότητα βρίσκεται μεταξύ των κυττάρων και παρέχει ελαστικότητα

στους ιστούς.

Το νερό παρέχεται με την λήψη τροφίμων και ιστών. Επιπλέον, μεταβολικές διαδικασίες

που εμπλέκονταν στη παραγωγή ενέργειας δημιουργούν στον οργανισμό ο.5 λίτρα νερού

καθημερινά.

Γύρω στα δύο λίτρα νερού αποτελούνται καθημερινά για την αναπλήρωση της απώλειας που

προκαλείται από την αναπνοή, την εφίδρωση και την αποβολή υγρών και στερεών. Η

αφυδάτωση προκαλείται από την αύξηση της σωματικής θερμοκρασίας λόγω υψηλών

εξωτερικών θερμοκρασιών ή έντονης σωματικής άσκησης. Τα κύτταρα του εγκεφάλου που

ελέγχουν την εφίδρωση ενεργοποιούνται και οι ιδρωτοποιοί αδένες εκκρίνουν νερό στο

δέρμα όπου και εξατμίζεται μειώνοντας την θερμοκρασία του σώματος. Η διαδικασία αυτή

αυξάνει την συγκέντρωση αλατιού στο αίμα, προκαλώντας την αίσθηση της δίψας

Αν δεν αναπληρωθεί το νερό οι κανονικές σωματικές λειτουργίες καταρρέουν. Οι

επιστήμονες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη δίψα, αλλά φαίνεται ότι και ο εγκέφαλος

ανταποκρίνεται σε μηνύματα από το στόμα, το λάρυγγα, το στομάχι και πιθανώς το έντερο

όσον αφορά στην ποσότητα και το είδος των υγρών που έχουν ληφθεί. Τα μηνύματα αυτά

ακυρώνουν την αίσθηση της δίψας. Στους ηλικιωμένους οι μηχανισμοί που δημιουργούν την

αίσθηση αυτή είναι λιγότερο αποτελεσματικοί, επομένως έχει σημασία να λαμβάνουν

τακτικά υγρά για πρόληψη της αφυδάτωσης.



Η πολυτιμότητα του πόσιμου νερού στις

υποανάπτυκτες χώρες

Θεωρούµε τόσο αυτονόητο ότι θα έχουµε νερό στην βρύση µας όποτε την ανοίξουµε.. Όµως σπάνια

σκεφτόµαστε ότι η δική µας καθηµερινότητα δεν συµβαδίζει µε εκείνη ενός παιδιού στις υποανάπτυκτες

χώρες.

Ενός παιδιού που περπατάει χιλιόµετρα για να βρει νερό. Όχι πάντα πόσιµο, ορισµένες φορές ούτε

καν καθαρό. Το νερό είναι περισσότερο χρήσιµο και πολύτιµο σε εκείνες τις χώρες από ότι είναι στις

υπόλοιπες.





Η πολυτιμότητα του νερού στην καθημερινή

ζωή του ανθρώπου

Ο καθένας από μας χρησιμοποιεί το νερό στην καθημερινή του ζωή είτε άμεσα (μαγείρεμα, καθάρισμα
κτλ.) είτε έμμεσα (με την κατανάλωση τροφών και άλλων προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων
απαιτείται νερό) Η χρήση του νερού διακρίνεται σε:

1)  Αστική, όταν το νερό καταναλώνεται στα σπίτια (οικιακή χρήση) ή στην πόλη ( π.χ. πότισµα κήπων, 
πάρκων κτλ.)
2)  Βιοµηχανική, όταν το νερό χρησιµοποιείται:

• Ως ψυκτικό υγρό (σε βιοµηχανίες παρασκευής τροφίµων, ποτών, φαρµάκων, πυρηνικούς αντιδραστήρες
κτλ.), για το πλύσιµο µηχανηµάτων, σκευών (άδειων µπουκαλιών συσκευασίας) και πρώτων υλών
(φρούτων και λαχανικών),

• Ως συστατικό πολλών προϊόντων (τροφίµων, καλλυντικών, χρωµάτων),
Για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας .

• Για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Γεωργική, όταν το νερό χρησιµοποιείται για άρδευση των καλλιεργειών, κυρίως κατά τους θερινούς µήνες.
Γενικά, η ζήτηση του νερού αυξάνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό πολλές φορές παρατηρείται έλλειψη
νερού.
Είναι εποµένως πολύ σηµαντικό να γίνεται σωστή διαχείρηση των διαθέσιµων υδάτινων πόρων.
Η ευθύνη για τη σωστή διαχείρηση του νερού είναι τόσο κοινωνική όσο και ατοµική.

Οι αρµόδιοι φορείς µιας κοινωνίας οφείλουν να προγραµµατίζουν τη διαχείρηση των υδάτινων πόρων και να
ενηµερώνουν το κοινό για την αποδοτικότερη χρήση τους. Οι πολίτες, από τη δική τους πλευρά, οφείλουν να
κάνουν συνετή χρήση του νερού.



Η πολυτιμότητα του νερού στην άρδευση

Για να ποτίσουµε τις καλλιέργιες ης γης, χρειαζόµαστε τεράστιες
ποσότητες καθαρού νερού. Οπότε επόµενο είναι, το νερό, να είναι πολύτιµο
στην άρδευση. Η λήψη ύδατος για άρδευση, αποτελεί στις µέρες περίπου το
66% της συνολικής ποσότητας του νερού. 

Το νερό έχει πολύ µεγάλο ρόλο στην άρδευση γιατί συντελεί στην

βασικότερη λειτουργία των φυτών, των λαχανικών, των φρούτων και των
δέντρων, τη φωτοσύνθεση. Και αν το νερό δεν είναι καθαρό, και δεν έχει
δηλαδή καλή ποιότητα, τότε πέφτει και η ασφάλεια παραγωγής των
τροφίµων, η οποία τα τελευταία 30 χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά. 



Κανονισμοί και νομοθεσία για το

πόσιμο νερό



Παγκόσμιες ανάγκες σε νερό :

• Η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί

ίσως την σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας

αλλά και την μεγαλύτερη υποχρέωση της διεθνούς

κοινότητας προς τις φτωχότερες περιοχές του

πλανήτη.

• Το μολυσμένο νερό αποτελεί θάνατο αφού

σημειώθηκαν παγκοσμίως 2 εκατ. απόλυες μέσα σε

ένα έτος.



Συγκεκριμένα ένα έγγραφο της Ε.Ε στον κλάδο

του περιβάλλοντος για το πόσιμο νερό, 

αναφέρει :  

• Ότι απαγορεύετε σε μια λίμνη ,η όποια παρέχει 10 

χιλ L ποσίμου νερού το χρόνο, να συλλέγονται

παραπάνω λίτρα γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή θα

στερέψει. Αντίστοιχα είναι λάθος η διαχείριση

αυτού του φυσικού πόρου. 



Αυτόματα ως κανονισμοί για οικιακή (ατομική-

ομαδική) χρήση απαγορεύονται τα παρακάτω :

• Φυτοφάρμακα : από τις καλλιέργειες

• Μόλυβδος : προέρχεται από πολλές πηγές. Μπορεί

να προκαλέσει νοητικές διαταραχές στα παιδιά.

• Νιτρικά: από λιπάσματα. Μπορεί να είναι βλαβερά

στα βρέφη.

• Σίδηρος/ Μαγγάνιο: μπορεί να βρίσκονται φυσικά

στις πηγές ή να προέρχονται από διάβρωση

σωλήνων. Χρωματίζουν το νερό και τα σκεύη, 

αλλοιώνουν την γεύση ευνοούν την ανάπτυξη

βακτηρίων (δημιουργία «γλίτσας»)



Ακόμη :

Αρσενικό: Είναι δηλητηριώδες και βρίσκεται στην

φύση αλλά και στα φυτοφάρμακα

• Χαλκός :σε μεγάλη συγκέντρωση πολύ τοξικός

στα παιδιά.

• Κάδμιο: Συνδυάζεται με νεφροπάθειες και

υπέρταση

• Νάτριο: παλιά το αλάτι δεν επιτρεπόταν στους

καρδιοπαθείς αλλά σήμερα ισχύει το αντίθετο. 

Μπορεί να είναι πρόβλημα υπερτασικούς.



Συμφώνα με μια εγκύκλιο της Ε.Ε αναφέρει :

Τα υλικά των σωληνώσεων έχουν ειδικές

προδιαγραφές διότι μπορεί να είναι βλαβερά για

την υγεία ή να μεταφέρουν οσμές, περίεργη γεύση

κα. Όπως :

• Μεταλλική ή πικρή γεύση προέρχεται από χαλκό, 

σίδηρο, ή σωλήνα γαλβανιζέ

• Γεύση πλαστικού από πλαστικούς σωλήνες

• Γεύση καουτσούκ από φλάντζες



Άλλα μέτρα :

• Βράσιμο του νερού. 

• Έχει σαν σκοπό την καταστροφή των παθογόνων, αν

και ορισμένα είδη και τα σπόρια των βακτηρίων

αντέχουν σε λίγα λεπτά βρασμού.

• Με το βράσιμο μειώνουμε το νερό κατά 20% οπότε

αυξάνουμε την συγκέντρωση χημικών ουσιών που

πιθανόν να υπάρχουν, όπως φυτοφάρμακα και

νιτρικά.



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ



Δείκτες ποιότητας νερου

► Σκληρότητα

► pH

► Ολικά διαλυμένα στερεά

► Αγωγιμότητα

► Θολότητα

► Οργανικές ουσίες

JJ COD

JJ TOC

► Οργανοληπτικός έλεγχος

► Υπολλειμματικό χλώριο







• Εισερχόμενο το νερό

στο έργο υφίσταται

θραύση της πίεσης του, 

η οποία οφείλεται στην

υψομετρική διαφορά

μεταξύ Γλαύκου

(υδροληψία) και

Ριγανόκαμπου.



• Αφού μετρηθεί η

παροχή εισόδου, το

νερό οδηγείται στην

μονάδα ταχείας

ανάμιξης όπου

αναμιγνύεται με

διάλυμα θειικού

αργιλίου.



• Ακολούθως
αναμιγνύεται και με
διάλυμα
χολυηλεκτρολύτη στη
μονάδα κροκίδωσης–
καθίζησης. Εδώ, 
απομακρύνονται τα
αιωρούμενα στερεά σε
μορφή υδαρούς ιλύος.



• Οι κροκιδωτικές ουσίες

σε μορφή σκόνης

αποθηκεύονται και τα

διαλύματα τους

παρασκευάζονται σε

ιδιαίτερο κτίριο.



• Κατόπιν το διαυγασμένο

νερό οδηγείται στις κλίνες

διύλισης (φίλτρα άμμου) 

όπου απομακρύνονται και

τα ιδιαιτέρως μικρού

μεγέθους κολλοειδή και

αιωρούμενα σωματίδια

που διέφυγαν από τη

μονάδα κροκίδωσης-

καθίζησης.



• Ρύπανση υδάτων ονομάζεται οποιαδήποτε μεταβολή
των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων του
νερού( θαλασσών, ποταμών, λιμνών ), λόγω της
παρουσίας σε αυτό ουσιών σε ποσότητα που
υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια. Η μεταβολή αυτή
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο , σε
άλλους ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς και γενικότερα
να διαταράξει την ισορροπία των οικοσυστημάτων σε
μικρή ή μεγάλη γεωγραφική κλίμακα . Οι ουσίες αυτές
διαλύονται στο νερό, επιπλέουν ή κατακάθονται στον
πυθμένα και προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Επίσης, είναι πιθανή η απελευθέρωση
ενέργειας υπό τη μορφή θερμότητας ή ραδιενέργειας, η
οποία προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, 
οπότε έχουμε τη “θερμική ρύπανση των υδάτων”





• Αστικά λύματα – Παθογενείς μολύνσεις
• Αγροτική ρύπανση
• Βιομηχανική ρύπανση
• Ευτροφισμός
• Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα
• Ρύπανση από πετρελαιοειδή
• Τοξικές χημικές ουσίες
• Οξινη βροχή



• Αστικά λύματα:είναι τα ακάθαρτα νερά
πόλεων και οικισμών που προέρχονται
από τις κατοικίες και διάφορες άλλες
δραστηριότητες και μεταφέρονται
μέσω των υπονόμων και του δικτύου
διοχέτευσης σε χώρους που είναι
επιφανειακοί ή υπόγειοι. 

• Αγροτική ρύπανση:Η ρύπανση που
προκαλείται στα νερά από τις
γεωργικές δραστηριότητες αφορά τη
ρύπανση από τα λιπάσματα που έχει
σχέση με τον ευτροφισμό των νερών, 
καθώς και τη ρύπανση φυτοφαρμάκων. 
Η ρύπανση αυτή φτάνει στα
επιφανειακά νερά μέσω της
επιφανειακής απορροής με τα νερά της
βροχής, ή με την επικοινωνία με τα
υπόγεια νερά που εν τω μεταξύ έχουν
ρυπανθεί από τη στράγγιση των νερών
άρδευσης των αγρών.

• Βιομηχανική ρύπανση:Αποτελούν τις
υγρές βιομηχανικές απορροές (νερό ή
παραπροϊόντα) που σχετίζονται με
την παραγωγική διαδικασία της
βιομηχανίας. Η βιομηχανική ρύπανση
που επιβαρύνει τα νερά της Ελλάδας:

Οργανική, με επιπτώσεις στην
κατανάλωση οξυγόνου των νερών, 
όπως από τις βιομηχανίες τροφίμων
που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα
(βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, 
σφαγεία).Ρύπανση με θρεπτικά, με
επιπτώσεις την εμφάνιση
ευτροφισμού στα νερά όπως από
βιομηχανίες λιπασμάτων ή
βιομηχανίες επίσης . Ρύπανση με
βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές
βιομηχανίες και βυρσοδεψεία . 
Θερμική ρύπανση από νερά ψύξης. Η
μορφή αυτή ρύπανσης είναι
περιορισμένη στην Ελλάδα.



• Ευτροφισμός:Ο ευτροφισμός
παρουσιάζεται σε λίμνες ή σε κλειστούς
αβαθείς κόλπους κάτω από ορισμένες
συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να
μεταβάλλεται η πανίδα και η χλωρίδα των
νερών, η θέα τους να είναι ιδιαίτερα
αντιαισθητική και, λόγω της πράσινης
γλοιώδους επιφάνειας, να δυσκολεύεται η
αλιεία. Επακόλουθο του ευτροφισμού είναι
η προοδευτική επιδείνωση της ποιότητας
του νερού, η μείωση της αισθητικής του
αξίας, οι περιορισμένες δυνατότητες για
ψυχαγωγία και σπορ.Ρύπανση και
ευτροφισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μία
περιοχή μπορεί να είναι ρυπασμένη χωρίς
να έχει γίνει ευτροφική. Για παράδειγμα, 
ρύπανση μπορεί να προξενηθεί από
βιομηχανικά τοξικά απόβλητα που
αναστέλλουν τις διαδικασίες της
φωτοσύνθεσης. Οπωσδήποτε, όμως, ο
ευτροφισμός μπορεί να οδηγήσει και σε
ρύπανση, προξενώντας έλλειψη οξυγόνου
στο νερό, μαζική ανάπτυξη φυκιών κ.ά.



• Οξινη βροχή:Το φαινόμενο της όξινης βροχής παρουσιάζεται όταν το νερό της
βροχής έχει πολύ αυξημένες όξινες ιδιότητες, δηλαδή pH 5 ή και μικρότερο, λόγω
οξέων τα οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Πως δημιουργείται ;Το διοξείδιο
του θείου και του αζώτου, τα οποία εκλύονται στην ατμόσφαιρα από κάποια
χημικά σκευάσματα, οξειδώνονται σε τριοξείδια, τα οποία στην συνέχεια με την
παρουσία της υγρασίας της ατμόσφαιρας μετατρέπονται σε θεϊκό και νιτρικό
οξύ. Τα οξέα αυτά είναι δυνατόν να μεταφερθούν από τους ανέμους σε μεγάλες
αποστάσεις και να πέσουν στην Γη υπό την μορφή όξινης βροχής. Το φαινόμενο
αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Κεντρική Ευρώπη και στις
Σκανδιναβικές χώρες, στις οποίες ολόκληρες λίμνες έχουν νεκρωθεί από την
όξινη βροχή. Ακόμα η όξινη βροχή προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους φυτικούς
οργανισμούς ,στις καλλιέργειες αλλά και στους ζωικούς οργανισμούς, κυρίως των
λιμνών. Η δράση της όξινης βροχής στα φυτά και τα δένδρα μπορεί να είναι
άμεση, επιδρώντας δηλαδή στο υπέργειο τμήμα του φυτού και προκαλώντας την
καταστροφή του, είναι όμως δυνατόν να επιδρά και έμμεσα περνώντας στο
ριζικό σύστημα του φυτού μέσω του εδάφους.





Διαχείριση και εξοικονόμηση πόσιμου

νερού



ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Χρήση νερού στην Γεωργία

2. Χρήση νερού στην Βιομηχανία

3. Χρήση του νερού στα Νοικοκυριά



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στο μπάνιο

2. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στον κήπο

3. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην κουζίνα



Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

ΜΕΓΑΡΩΝ

‘’ΚΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ” (αποδίδεται στον τύραννο
Θεαγένη που κυβέρνησε το κράτος των Μεγάρων.)

� Η πρώτη ανασκαφή για την αποκάλυψή της κρήνης έγινε το
1898

� Ήταν χτισμένη σε σημείο όπου όλοι οι κάτοικοι είχαν
εύκολη πρόσβαση. 

� Έχει μήκος 21μ. και πλάτος 13,69μ. 

� Σήμερα η κρήνη του Θεαγένους είναι μια από τις καλύτερα
διατηρημένες αρχαίες κρήνες που σώζονται σε ολόκληρη

την Ελλάδα



Νερό και τέχνες



Το νερό αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες στην ζωγραφική

και στην γλυπτική στην μουσική στην λογοτεχνία στην αρχιτεκτονική κ.α.

Είναι επίσης και πρώτη υλη στα έργα τους

Η μουσική ενός ρυακιού η ενός χείμαρρου η ο ήχος της βροχής που πέφτει

στο έδαφος η περνά μέσα από το φίλεμα ενός δέντρου έχει την δική της

αρμονία, ο ήχος της φύσης έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. 

Διαπιστώνετε ότι το νερό με τις μορφές τα σχήματα και τα χρώματα και τις

ιδιότητες αποτελεί εργαλείο και έμπνευση. Με αυτό ο άνθρωπος έμαθε, 

διασκέδασε, χάρηκε, ερωτεύτηκε, πόνεσε, κινδύνευε, νοστάλγησε, 

ταλαιπωρήθηκε και χώρισε. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν όλα αυτά να τα

τραγουδήσει είτε να τα υμνήσει είτε να τα περιγράψει.

Το νερό ενέπνευσε πολλούς ζωγράφους και γλύπτες που πολλές φορές έχουν

προσπαθήσει να αποτυπώσουν τις μορφές του. Πολλοί καλλιτέχνες τόνισαν

στα έργα τους την ιερότητα του νερού, την σημασία, την πηγή, δύναμης ζωής, 

αλλαγής και καταστροφής.

Και επίσης πολλοί στιχουργοί και συνθέτες προσπάθησαν να αποτυπώσουν

με λόγια η με μουσική αυτό που βλέπουν, νιώθουν και ακούνε στο νερό..



Μουσική και νερό.

Ο ήχος του νερού συντρόφεψε τον άνθρωπο από την μέρα της

δημιουργίας του, αφού τα ποτάμια και οι λίμνες ήταν η πρώτη του

επιλογή για κατοικία. Λοιπόν άκουσε τους ήχους και προσπάθησε να

τους μιμηθεί. Οι Ινδιάνοι για να ερ8ει η πολύτιμη βροχή χόρευαν γύρω

από την φωτιά κουνώντας τα ξύλα της βροχής τα οποία έκαναν ένα ήχο

σαν το τραγούδι ενός καταρράκτη Στην Ελλάδα τον 1ο αι. για παράδειγμα

δημιουργήθηκε η υδραυλης ένα μουσικό όργανο με νερό ένα μουσικό

όργανο ακόμα είναι η νερό σφυρίχτρα φτιάχνονται στα εργαστήρια

λαϊκής αγγειοπλαστικής, έχουν ένα επιστόμιο και είναι μισογελασμένες

με νερό. Ο ήχος τους είναι σαν κελάηδισμα



Οι παλιές ιστορίες μπορούν να χωριστούν σε ιστορίες μύθους και

θρύλους. Η ιστορία περιγράφει γεγονότα που γνωρίζουμε ότι έχουν

συμβεί, ενώ οι μύθοι και οι θρύλοι, παρόλο που επαναλαμβάνονται

από γενιά σε γενιά, δεν ήταν ποτέ αποδεδειγμένα πραγματικά πέρα

από μια απλή αμφιβολία. Η διαφορά ανάμεσα στους θρύλους και

στους μύθους, είναι ότι οι θρύλοι λένε για ήρωες και τις ηρωικές τους

πράξεις, ενώ οι μύθοι λένε ιστορίες για πλάσματα, θεϊκά όντα και

θεούς, και πως δημιουργήθηκαν. 

Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλούς θρύλους και μύθους. 

Υπάρχουν μυθολογικά όντα του νερού και θεοί, ιστορίες από ήρωες

που έχουν να κάνουν με το νερό, και ακόμα ιστορίες από νησιά και

ηπείρους χαμένες κάτω από την επιφάνεια του νερού. 



Nessie

Η Nessie είναι ένα μυστηριώδες πλάσμα που λέγετε ότι κατοικεί
στην λίμνη του Λοχ Νες κοντά στο Inverness , στην Σκωτία. Το
πλάσμα συχνά θεωρείται ότι είναι γυναίκα, λογά του γυναίκειου
τόνου στο ψευδώνυμο του. Υπάρχουν πολλές αναφορές για θεάσεις
και μερικοί άνθρωποι έχουν πάρει ακόμα και φωτογραφίες που
ισχυρίζονται ότι είναι το τέρας, αλλά καμία δεν έχει σημανθεί
αποδεικτικά στοιχεία μέχρι στιγμής. Το πλάσμα θεωρείται ότι είναι
ένας plesiosaur (ένα σαρκοφάγο υδρόβιων ζώων από την εποχή των
δεινοσαύρων). Πολλοί παλαιοντολόγοι είναι ενάντια στη θεωρία, 
και ισχυρίζονται ότι το νερό είναι πολύ κρύο για μια να ζήσει ένα
ψυχρός (cold-blooded) δεινόσαυρος και ότι η λίμνη απλά δεν έχει
αρκετά τρόφιμα για να τον διατηρήσει. Επιπροσθέτως, ο
δεινόσαυρος θα πρέπει να ερχόταν συχνά στην επιφάνεια για να
αναπνεύσει, και ως εκ τούτου θα αχού παρατηρηθεί πιο συχνά. 
Ορισμένοι παλαιοντολόγοι ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατο για ένα
ζώο που εξαφανίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια να ζει σε μια
λίμνη που χρονολογείται μόνο 10.000 χρόνια πίσω. Όμως, πολλοί
άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν, δηλώνοντας ότι τα ζώα
μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες μέσα στο
χρόνο.



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Πολυτιμότητα του πόσιμου νερού

Καλτήρης Ανδρέας , Τορτορέλης Κυριάκος , Κασβίκη Ευριπία

Σύσταση και κανονισμοί του πόσιμου νερού
Σεβαστιάδης Στέργιος , Σουλιώτης Μαρίνος , Μπροτζάκης Εµµανουήλ ,Φιλιππίδης

Σταύρος

Επεξεργασία και Ταμιευτήρες νερού
∆αρουκάκης Κων/νος , Βαλής Σταµάτιος , Χονδρός Μιχαήλ , ∆ράγασης Νικόλαος

Διαχείριση και εξοικονόμηση πόσιμου νερού
Χασάπη Ευαγγελίνα , Τιµοφέεβα Αναστασία , Νικολάου Ηλιάνα , Φραντζής Αποστόλης

Ρύπανση του νερού
Αντωναράκου Μαρία , Κολιόπουλος Θεόδωρος , Τσαµπάνη Αικατερίνη , Τσαµπάνη

Μαρία

Νερό και πολιτισμός
Κουζούπη Κων/να , Κούβα Ελένη , Κουγιάννου Μαρίλια , Καρπόζηλος Ιωακείµ


