
 

ΓΗ και Νερό 

Η ζωή στον πλανήτη γη δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το νερό. Ο Βίκτωρ Ουγκώ 

πολύ  εύστοχα έγραψε ότι ο Θεός έφτιαξε μόνο το νερό και ο άνθρωπος έφτιαξε το 

κρασί εννοώντας ότι το νερό αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της 

ζωής του ανθρώπου. Όντως το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας αποτελείτε από 

νερό.    

Το νερό είναι το φυσικό στοιχείο με εξαιρετικά σημαντικές ιδιότητες και καθοριστικό 

ρόλο. Αυτό υπάρχει στο σώμα μας σε ποσοστό 70 της εκατό, ενώ ο ανθρώπινος 

οργανισμός δεν μπορεί να αντέξει χωρίς αυτό. Επίσης το νερό έχει πολύτιμη αξία για το 

περιβάλλον τον πολιτισμό και για την οικονομία αφού από αυτό εξαρτάτε ολόκληρο το 

οικοσύστημα . Ειδικότερα το νερό εξασφαλίζει τη τροφή και την επιβίωση πολλών 

ζωικών και φυτικών οργανισμών. Με το νερό εξασφαλίζετε η ύδρευση και συνεπώς η 

επιβίωση πολλών περιοχών και πληθυσμών.  

Το ανθρώπινο σώμα είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το νερό γιατί βοηθάει στην καλή 

λειτουργία των νεφρών και άρα στη απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών από τον 

οργανισμό μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στις περιοχές τις Αφρικής όπου οι 

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό υπάρχουν πολλές ασθένειες που 

απειλούν τη ζωή.  

Αξίζει να τονιστεί ότι από το νερό κρέμονται ολόκληρες οικονομίες. Αυτό συμβαίνει γιατί 

οτιδήποτε υπάρχει γύρο μας χρειάζεται το νερό, από ένα φύλο χαρτιού μέχρι τη ποιο 

σπουδαία τεχνολογική ανακάλυψη Η ανάπτυξη των πολιτισμών έχει τεράστια σχέση με 

το νερό και αυτό φαίνεται από τους πολιτισμούς της αρχαιότητας που αναπτύχθηκαν 

κυρίως γιατί βρίσκονταν κοντά σε ποταμούς και θάλασσες όπως ο Αιγυπτιακός, ο 

Κυκλαδικός και ο Μινωικός .  

Η ποιότητα του νερού εξαρτάται από την σύσταση του εδάφους και υπεδάφους, αλλά 

και απειλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η χρήση φαρμάκων, 

φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών και τη ρίψη αποβλήτων, βιομηχανικών και οικιστικών 

αποβλήτων σε θάλασσες, ποταμούς και ακόμα σε χωματερές. 

                      



Στην Κύπρο βρεθήκαμε πολλές φορές μέχρι τώρα αντιμέτωποι με τη λειψυδρία αλλά και 

με τη μόλυνση του νερού. Η θέση της Κύπρου είναι τέτοια που δεν βρέχει αλλά και ούτε 

έχει υδάτινους πόρους, όπως πηγές, ποτάμια, λίμνες. Συχνά το νησί μας προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τη λειψυδρία με πολλούς τρόπους ανάμεσα τους η δημιουργία μονάδων 

αφαλάτωσης αλλά και οι περικοπές στη σπατάλη νερού από τους κατοίκους. Σήμερα, 

κοινότητες του νησιού μας βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μόλυνση του νερού.  

 Ανακοίνωση στο διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια στους κατοίκους, ανακοινώσεις στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συγκλόνισαν τους κατοίκους των κοινοτήτων Αλάμπρας, 

Αγίας Βαρβάρας και Πέρα Χωριό Νήσου αναφερόμενες σε μη ασφαλές και ακατάλληλο 

νερό. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό για πόση και μαγείρεμα 

καθώς σύμφωνα με αναλύσεις το νερό παρουσιάζει αποκλίσεις στις χημικές 

παραμέτρους του. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων επιβάλλεται να αλλάξουν τις καθημερινές 

του συνήθειες σχετικά με το νερό και πλέον είναι αναγκασμένοι να το προμηθεύονται 

από μεταφορείς νερού. Αυτό αλήθεια, είναι μια δύσκολη κατάσταση γιατί οι κάτοικοι 

έχουν στερηθεί τις ευκολίες στην καθημερινότητα τους που προσέφερε η βρύση. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι επικρατεί ανησυχία στους κατοίκους για αυτή την κατάσταση 

και τα ερωτήματα, πότε θα λυθεί το πρόβλημα και ποιες συνέπειες υπάρχουν  από την 

ενδεχόμενη κατανάλωση του ακατάλληλου νερού, προβληματίζουν έντονα τους 

κατοίκους. Αρμόδιοι να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι οι κοινοτάρχες γι’ 

αυτό και παρατίθεται συνέντευξη από τον κοινοτάρχη του Πέρα Χωρίου.  

  

 
  

  

Αρχή Συνέντευξης 

  

Παλαιότερα οι σωλήνες ήταν φτιαγμένες από σίδερο και για αυτό ήταν πιο εύκολο να 

χαλάσουν. Τώρα είναι φτιαγμένες από χαλκό που δεν χαλάνε εύκολα. 

Σύμφωνα από τα στοιχεία που έχουμε οι κάτοικοι έπαιρναν νερό εμφιαλωμένο ή από 

κερματοδέκτες. Το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί σχετικά γρήγορα . Οι κάτοικοι 

διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το πρόβλημα στο νερό έτσι οι κοινοτάρχες έλαβαν 

δραστικά μέτρα. 

Στο νερό γίνονται δίφορες αναλύσεις . Η πιο τακτική ανάλυση που γίνετε είναι  η 

μικροβιολογική . Μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε γίνονται συνεχές 

αναλύσεις. 

 

Τέλος Συνέντευξης 

  

 

Ύδωρ και γη, τα δύο βασικά συστατικά στοιχεία του πλανήτη μας, που για αυτό 



άλλωστε ονομάζεται και υδρόγειος. Ο πλανήτης μας χρειάζεται το νερό για να συνεχίσει 

να έχει ζωή, να αναπτύσσονται οι πολιτισμοί και η ζωή σε αυτόν να προοδεύει χωρίς να 

υποφέρουν οι άνθρωποι από ασθένειες και θανάτους που προκαλούνται από ένα τόσο 

αγνό φυσικό στοιχείο, το νερό, το οποίο από δικά μας λάθη μολύνεται. 

 

 

Πηγές:https://www.google.com.cy/search?q=water&espv=2&biw=1366&bih=667&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=P48hVcT9D4G_sAHksIHoBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm

=isch&q=drinking+water+sign&revid=686910229&imgdii=_ 

 

Άννα Καουρή και Ελένα Δημητρίου. 

 


