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«ΝΕΡΟ : Το Α και το Ω της ζωής µας» 

Καταναλώνουµε µέχρι επτά λίτρα νερού ηµερησίως, και χρησιµοποιούµε το 

νερό σε πολλές καθηµερινές µας δραστηριότητές µας: στο µαγείρεµα, πλύσιµο, 

ντους, στην καθαριότητα, την κηπουρική, θέρµανση, κτλ - το νερό αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέρος του τι είµαστε, ποιοι είµαστε, και του τι κάνουµε. 

 
"Το ύδωρ είναι η κατευθυντήρια δύναµη όλης της φύσης" 

Lenoardo da Vinci, εφευρέτης και µεγαλοφυΐα (1452-1519) 
 
 
 

Ακόµη και αν µόνο το 10-15% του συνόλου χρήσης του νερού προκαλείται 

από µεµονωµένα άτοµα σαν εµάς - η βιοµηχανία, η γεωργία και η παραγωγή 

ενέργειας είναι οι κύριοι χρήστες των υδάτων της εποχής µας. Η υπεύθυνη 

χρήση του νερού έχει καταστεί µια σηµαντική υποχρέωση της ζωής µας.  
 

"Όποιος µπορεί να λύσει τα προβλήµατα του ύδατος θα είναι αντάξιος δύο 
βραβείων Νόµπελ - ένα για την ειρήνη και ένα για την επιστήµη" 

John F. Kennedy, 35th President of the United States (1917-1963) 
 
 

Στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, το µεγαλύτερο µέρος του νερού χρησιµοποιείται 

στην τουαλέτα, στο µπάνιο και στο ντους, καθώς και για τα πλυντήρια ρούχων και 

πλυντήρια πιάτων.  

∆ιαφορετικά από ό,τι φανταζόµαστε, η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται 

για το µαγείρεµα και για πόσιµο είναι ελάχιστη σε σχέση µε τις άλλες χρήσεις. 

 
"Τίποτα δεν είναι µαλακότερο ή πιο εύκαµπτο από το νερό, όµως τίποτα δεν 

µπορεί να αντισταθεί σε αυτό"  
Lao Tzu, κινέζος ταοϊστής φιλόσοφος (600-531 π.χ.)  
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Ας ̟ροβληµατιστούµε …. 
και ας αναλάβουµε δράση … 

 

Θέλουµε οι µαθητές µας να προβληµατιστούν σε µια σειρά από ερωτήµατα όπως:  

� Πώς µπορεί να συνειδητοποιήσει ο καθένας µας την αξία του νερού και να 

αυξηθεί η ατοµική µας ευθύνη;  

� Πώς µπορεί να ενθαρρυνθεί η υπεύθυνη χρήση του νερού;  

� Τι διαφορά µπορεί να κάνει ένα µεµονωµένο άτοµο;  

� Πώς µπορεί ένα άτοµο να έχει αντίκτυπο στην οικογένειά του, στον κύκλο 

των φίλων του, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας; 

� Πρέπει η υπεύθυνη χρήση του νερού, να είναι (ακόµη και) υποχρεωτική; 

 

 
"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες:  

Εγώ, εγώ µονάχος µου έχω χρέος να σώσω τη γη. 
Αν δε σωθεί, εγώ φταίω." 

Νίκος Καζαντζάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


