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Περίληψη 

Το νερό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, η πιο διαδομένη 

ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της γης και ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες για την ζωή και την ανάπτυξη της ζωής. Το νερό, το ύδωρ, αποτελεί 

κοινωνικό αγαθό αλλά ταυτόχρονα είναι και προϊόν αφού πωλείται από το 

υδροδοτικό σύστημα της κάθε περιοχής που είναι υπό κρατική μέριμνα. Το νερό και 

η αξία του δυστυχώς δεν έχει αντιληφθεί από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Η 

έλλειψη της σωστής διαχείρισης του νερού και γενικά η έλλειψη ενός ορθού και 

ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του νερού, η άσκοπη σπατάλη στις πόλεις, το 

παλαιωμένο υδροδοτικό σύστημα, οι διαρροές, η άποψη ότι διατίθεται νερό 

ανεξάντλητο, η εξάντληση των αποθεμάτων νερού σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας 

και κυρίως η έλλειψη μη ενημέρωσης είναι κάποια από τα πολλά προβλήματα τα 

οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Οι περισσότεροι θαρρούν πως το νερό είναι μια 

ανανεώσιμη πηγή ωστόσο η άσκοπη σπατάλη από τον πληθυσμό τείνει τον πόρο 

αυτόν να στερεύει . το νερό δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο πόρο 

και αυτό το κάνει μοναδικό στο είδος του. Είναι ένα περιβαλλοντικό αγαθό που 

περιέχει οικονομικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαχείριση, την 

επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή του. Η παρούσα Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία διαμορφώθηκε από ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων και 

δόθηκε σε 70 άτομα που καλέστηκαν να απαντήσουν εάν εφαρμόζουν μέτρα 

εξοικονόμησης νερού και το πόσο ενδιαφέρονται για ένα καλύτερο αύριο για το δώρο 

αυτό. Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν εφαρμόζουν συστήματα εξοικονόμησης 

νερού ωστόσο δείξανε θετική στάση ως προς την ενημέρωση τους και τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα πρακτικής εξοικονόμησης νερού.  
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1. Εισαγωγή  

Το θέμα της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αφορά στη 

διερεύνηση πρακτικών θεμάτων για την εξοικονόμηση νερού σε οικιακή κλίμακα. Για 

τις ανάγκες της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο 

το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Α. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων 

παρατίθεται στο παράρτημα Β.  

Αποτελεί γεγονός πως η αξία του νερού είναι ανεκτίμητη. Το νερό αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.  Το νερό εκτός από απαραίτητο 

στοιχείο της ανθρώπινης έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες, 

φιλόσοφους, ποιητές, αρχιτέκτονες κ.ά. Το νερό είναι αναπόσπαστο στοιχείο και του 

πολιτισμού και του ευρύτερου φυσικού τοπίου.   

Τα τελευταίο χρόνο λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και την κατάχρηση 

των φυσικών πόρων καθώς και τη ρύπανση του νερού έχουν εμφανιστεί και 

εμφανίζονται συνεχώς προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τον ανθρώπινο παράγονται 

και παράλληλα πλήττεται το οικοσύστημα ανεπανόρθωτα.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ο άνθρωπος εκτιμά το νερό, κατανοεί τη σημαντικότητα του, 

εάν λαμβάνει μέτρα για την εξοικονόμηση του νερού σε οικιακό επίπεδο κ.λπ.  

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την εισαγωγή όπου γίνεται μια συνοπτική αναφορά για 

την σημασία του νερού, την ιστορική αναδρομή του νερού από την αρχαιότητα ως 

και σήμερα, τις διάφορες πρακτικές εξοικονόμησης νερού καθώς και ποια η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση που πραγματοποιείται για το νερό.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην μεθοδολογία της έρευνας όπου και παρουσιάζεται 

η συλλογή των βιβλιογραφικών δεδομένων, το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου 

καθώς και την κατάρτιση του ερωτηματολογίου, τις διαδικασίες συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, την αποδελτίωση και τη στατιστική επεξεργασία.  

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση του 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται με γραφικές μεθόδους και 

πραγματοποιείται σύγκριση μέσων τιμών. Επίσης αναφέρονται συμπεράσματα της 

έρευνας και συζήτηση για τη βελτίωση των συνθηκών εξοικονόμησης νερού.  
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1. 1 Ιστορικό Πλαίσιο για το Νερό  

Το νερό είναι ζωή και η κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το νερό. Η ύπαρξη ζωής εξαρτάται από το νερό με ποικίλους 

τρόπους και κανείς μπορεί να πει πως ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει 

στηριχθεί με την χρήση του νερού.  

1.1.1 Πρώιμα Χρόνια 

Αρχαιολογικά ευρήματα έδειξαν πως οι μοντέρνοι άνθρωποι (homo sapiens) 

προκειμένου να επιβιώσουν ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με το κυνήγι. Περίπου 

50.000 χρόνια πριν οι Homo sapiens βρίσκονταν σε κάθε γωνία της γης και βίωναν 

ασθένειες που σχετίζονταν με βακτήρια που μόλυναν το νερό. Επίσης υπάρχουν 

ευρήματα πως το νερό είχε χρώμα μη διάφανο και οσμή (Vuorinen and Jutti, 2007).  

Ωστόσο, αρχαιολογικές και γραπτές αναφορές σχετικά με το νερό και την υγιεινή  

μπορούν να βρεθούν μόνο σε σχετικά πρόσφατους χρόνους. Για να μελετηθεί η 

ιστορία του νερού και το πως διαχειριζόταν από τους  ανθρώπους, θα πρέπει να 

βασιστούμε στις αναλογίες με τις μεταγενέστερες κοινωνίες. Οι σύγχρονες 

ανθρωπολογικές μελέτες και οι καταγεγραμμένες μυθολογίες των ιθαγενών λαών 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αναλογίες(Vuorinen and Jutti, 2007).  

Ο άνθρωπος άρχισε να εγκαθίσταται σε ένα μόνιμο μέρος (οικισμό) πριν από περίπου 

10.000 χρόνια όπου και υιοθέτησε έναν αγροτικό τρόπο ζωής. Ο νέος τρόπος ζωής 

και η ασχολία του ανθρώπου με την γεωργία φάνηκε να αναπτύσσει τον πληθυσμό με 

γρήγορους ρυθμούς. Η ανάγκη για κατασκευές χωριών και πόλεων για την διαβίωση 

του πληθυσμού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ύπαρξη του νερού. Για μια πετυχημένη 

αστικοποίηση έπρεπε να εξασφαλίζεται καθαρό νερό, μιας και οι ασθένειες λόγω του 

μολυσμένου νερού εξελίσσονταν μαζί με την ανθρωπότητα(Vuorinen and Jutti, 

2007).  

Ο πρώτος οικισμός που έγινε γνωστός χρονολογείται από το 8000-7000 π.Χ. και 

ονομάζεται Ιεριχώ. Η Ιεριχώ (διατηρείται έως και σήμερα) είναι αραβική πόλη που 

βρίσκεται  κοντά στον Ιορδάνη ποταμό στη Δυτική Όχθη των Παλαιστινιακών 

περιοχών. Η Παλαιά Διαθήκη χαρακτηρίζει την Ιεριχώ ως την «Πόλη των 

Φοινικόδεντρων». Επίσης, διακρίνεται για την πληθώρα πηγών που υπάρχουν μέσα 
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και περιμετρικά της πόλης και για το λόγο αυτόν έχει αποτελέσει πόλο έλξης και 

προσφιλή τόπο για την εγκατάσταση ανθρώπων από αρχαιοτάτους χρόνους 

(Vuorinen and Jutti, 2007).  

Στην Αίγυπτο έχουν βρεθεί ίχνη από πηγάδια ενώ στη Μεσοποταμία έχουν σωθεί 

πέτρινες υδρορροές που χρονολογούνται από το 3000 π.Χ. Κατά την εποχή του 

Χαλκού, στην πόλη Mohenjo-Daro που βρίσκεται στο σημερινό Πακιστάν, 

αρχαιολόγοι ανακάλυψαν εκατοντάδες πηγάδια, σωλήνες νερού και αποχετευτικά 

συστήματα. Επίσης, υπάρχουν ευρήματα πως στην Μινωϊκή εποχή υπήρχαν 

συστήματα ύδρευσης, λουτρά, τουαλέτες και σύστημα αποχέτευσης (Vuorinen and 

Jutti, 2007). Διαπιστώνεται λοιπόν, πως ο άνθρωπος από τα πρώιμα χρόνια είχε την 

ανάγκη να εξασφαλίζει καθαρό και πόσιμο νερό καθώς και να διατηρεί τα επίπεδα 

της προσωπικής του υγιεινής σε υψηλά επίπεδα.  

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η υδροδότηση και η εξυγίανση ήταν ουσιαστικής 

σημασίας για τις πρώιμες γεωργικές κοινωνίες. Έχοντας τα πηγάδια και τις τουαλέτες 

σε καλή κατάσταση, θα μπορούσαν να αποφευχθούν προβλήματα υγείας και 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Η κατανόηση της σημασίας του καθαρού νερού για τους 

ανθρώπους είναι προφανής και από τους μύθους των αρχαίων πολιτισμών. Το νερό 

καθώς και η καθαρότητα του έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις θρησκείες της 

αρχαιότητας. Ιδέες της υγιεινής του νερού συνδέονταν με το γενικό "επιστημονικό" 

επίπεδο της κοινωνίας. Οι πρώτοι γνωστοί φιλόσοφοι, και ιατρικοί συγγραφείς 

αναγνώρισαν επίσης τη σημασία του νερού για την υγεία των ανθρώπων. 

1.1.2 Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη 

Οι πρώτοι οικισμοί στην Ευρώπη, εμφανίστηκαν την εποχή μεταξύ 500 π.Χ. και 500 

μ.Χ. Οι οικισμοί αυτοί απλώθηκαν στην περιοχή της Μεσογείου και γύρω από 

εκείνην. Γενικά, το ποσοστό του αστικού πληθυσμού κυμαίνονταν στο 20% και οι πιο 

αστικοποιημένες περιοχές θεωρούνταν η Ανατολική Μεσόγειο, η Βόρεια Αφρική και 

συγκεκριμένα η σημερινή Τυνησία, η σημερινή Ιταλία καθώς και το νότιο τμήμα της 

Ιβηρικής χερσονήσου. Οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως περιοχές μέτριας 

βροχόπτωσης (Vuorinen and Jutti, 2007). Η περίοδος αυτή διαθέτει πιο πλούσιο 

υλικό σε γραπτές πηγές σε σχέση με την πρώιμη εποχή και έτσι δίδεται η δυνατότητα 

να μελετηθεί σε βάθος η σχέση του ανθρώπου με το νερό.  
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Η ποιότητα του νερού στην Αρχαία Ελλάδα εξεταζόταν με την βοήθεια των 

ανθρώπινων αισθήσεων ήτοι την γεύση, την όσφρηση, την εμφάνιση και τη 

θερμοκρασία. Κατά την αρχαιότητα το καλής ποιότητας νερό θεωρούνταν το νερό με 

τα εξής χαρακτηριστικά: άοσμο, άγευστο, άχρωμο και δροσερό. Νερά μη έχοντας τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, αποφεύγονταν. Οι αρχαίοι επίσης ήταν επιφυλακτικοί για 

το νερό που προερχόταν από περιοχές που πραγματοποιούσαν εξορύξεις (Νutton, 

2005).  

Σύμφωνα με τον Nutton (2005), οι αρχαίοι συγγραφείς είχαν αναφέρει στοιχεία 

σχετικά με την υγεία του ανθρώπου ύστερα από την κατανάλωση διάφορων ειδών 

νερού. 

Λόγω της ανεπάρκειας πηγών, είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί η υγεία των 

αρχαίων πληθυσμών και ο ρόλος του νερού σε αυτό. Είναι ωστόσο ασφαλές να 

συμπεράνουμε ότι παρά τα εντυπωσιακά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή καθαρού πόσιμου νερού, τα αστικά κέντρα είχαν σοβαρά προβλήματα 

δημόσιας υγείας. Η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κοινωνία δεν είχε το ενδιαφέρον ή 

τα μέσα για την επαρκή αντιμετώπιση των θεμάτων δημόσιας υγείας (Νutton, 2005). 

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μεθόδους προκειμένου να 

βελτιώσουν την ποιότητα του νερού εάν δεν ικανοποιούνταν από την ποιότητα του 

διαθέσιμου νερού. Από γραπτές πηγές και αρχαιολογικές ανασκαφές διαπιστώθηκε 

ότι ο καθαρισμός του νερού πραγματοποιούνταν με μεθόδους δεξαμενών καθίζησης, 

κόσκινων, φίλτρων καθώς και βρασμού του νερού.Συγκεκριμένα, ιατροί της 

αρχαιότητος ανέφεραν στα γραπτά τους πως ο βρασμός του νερού εξασφαλίζει την 

αποστείρωση του και μειώνει τους παθογόνους οργανισμούς (Νutton, 2005).  

Παρόλο που ο βρασμός του νερού υπήρξε μια πρακτική λύση προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα του πόσιμου νερού, θεωρούνταν ακατάλληλη 

λύση από οικολογικής και οικονομικής απόψεως διότι τα μέσα εξασφάλισης ζεστού 

νερού ήτοι τα καύσιμα ήταν είδος προς εξάλειψη γύρω από τη Μεσόγειο.  

Στην αρχαία Ελλάδα αλλά και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή η διαχείριση των αποβλήτων 

συμπεριλαμβανομένων και των λυμάτων βρίσκονταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και 

είναι πιθανό να υπήρχαν σημαντικοί κίνδυνοι όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Παρόλο 
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που υπήρχε αποχετευτικό σύστημα, η πρακτική της υγιεινής ήταν σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα (Νutton, 2005).   

Οι Vuorinen and Jutti (2007) αναφέρουν πως οι Ρωμαίοι δεν διέθεταν χαρτί υγείας 

και το πιο πιθανόν είναι να χρησιμοποιούσαν σφουγγάρια ή παρόμοια αντικείμενα 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την προσωπική τους υγιεινή. 

Οι δημόσιες τουαλέτες της αρχαιότητας ήταν κοινές για όλους και δεν υπήρχε 

ιδιωτικότητα. Από την άλλη, οι ιδιωτικές τουαλέτες βρίσκονταν συνήθως κοντά σε 

κουζίνες και δεν διέθεταν τρεχούμενο νερό.  

 Παρόλο που οι αρχαίοι είχαν μεριμνήσει για το αποχετευτικό σύστημα, δεν είχαν 

μεριμνήσει για την υγιεινή του συστήματος, με αποτέλεσμα την εξάπλωση εντερικών 

παθογόνων μικροργανισμών.  

Μια από τις κύριες αιτίες θανάτου της αρχαιότητας ήταν και οι λοιμώξεις που 

προκαλούνταν από τη ρύπανση του νερού. Λοιμώξεις όπως δυσεντερία και οι 

διάρροιες συγκαταλέγονταν στις κύριες αιτίες ασθένειας. Οι γιατροί της αρχαιότητας 

είχαν αναφερθεί στα διαφορετικά είδη λοιμώξεων που είχαν προκληθεί από την 

ρύπανση του νερού, ωστόσο οι αναδρομικές αυτές διαγνώσεις είναι δύσκολο να 

αιτιολογηθούν σήμερα (McNeill,1979).  

Συνεχίζοντας, θα πρέπει να τονισθεί πως το νερό στη Ρωμαϊκή εποχή δεν ήταν 

άφθονο για όλους. Άτομα οικονομικό υπόβαθρο απολάμβαναν τρεχούμενα νερά στα 

σπίτια τους έχοντας την πολυτέλεια του άφθονου καθαρού νερού, λουτρά και 

τουαλέτες. Από την άλλη, οι φτωχοί έπρεπε να αντλούν το νερό μόνοι τους από τα 

σιντριβάνια και να χρησιμοποιούν τις δημόσιες τουαλέτες και λουτρά. Είναι εύλογο 

λοιπόν να θεωρήσουμε πως οι λοιμώξεις που προκαλούνταν λόγω του μολυσμένου 

νερού επηρέαζε ως επί το πλείστο τους φτωχούς(McNeill,1979)..  

Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, τα άτομα που χρησιμοποιούσαν τα δημόσια λουτρά, τα 

οποία ήταν συνδεδεμένα με υδραγωγεία, κατανάλωναν αρκετή ποσότητα νερού. Τα 

δημόσια λουτρά κατά τη Ρωμαϊκή εποχή διακρίνονταν για τα αστραφτερά μαρμάρινα 

τοιχία τους. Επίσης, η καθαριότητα των λουτρών στη Ρωμαϊκή εποχή 

παρακολουθούνταν από τα τότε όργανα της τάξης.  
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Τα δημόσια λουτρά στις αστικές πόλεις θεωρούνταν ωφέλιμα για τη δημόσια υγεία 

όπου υπήρχε αφθονία νερού. Ωστόσο σε απομακρυσμένες πόλεις και χωριά όπου τα 

λουτρά δεν υπήρχαν, την θέση τους έπαιρναν οι στέρνες. Στις στέρνες δεν 

πραγματοποιούνταν ανακύκλωση του νερού μιας και δεν ήταν συνδεδεμένες με 

υδραγωγεία. Έτσι διαπιστώνεται πως οι στέρνες σε σχέση με τα λουτρά δεν ήταν 

ωφέλιμα για το κοινό (McNeill,1979)..  

Η παροχή νερού για τις στρατιωτικές ανάγκες της εποχής αποτελούσε πρωταρχικό 

μέλημα των αρχών μιας αυτοκρατορικής εξουσίας καθώς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

χρειάζονταν μια ισχυρή και υγιής στρατιωτική δύναμη. Έτσι έπρεπε να 

εξασφαλίζεται η παροχή καλού νερού στους στρατιώτες.  

Το νερό διατίθεται στα λουτρά μέσω σωληνώσεων από μόλυβδο. Ωστόσο σύμφωνα 

με τους Vuorinen and Jutti (2007), οι Ρωμαίοι συγγραφείς είχαν εκφράσει τις 

ανησυχίες τους για την ρύπανση του νερού προερχόμενη από το υλικό αυτό. Οι 

συγγραφείς συνέστησαν τη χρήση κεραμικών σωληνώσεων. Παρόλο που εν τέλει 

χρησιμοποιήθηκαν κεραμικοί σωλήνες, σε πολλά σημεία των πόλεων οι μολύβδινοι 

σωλήνες δεν είχαν αντικατασταθεί και το νερό διανέμονταν μέσω των σωληνώσεων 

αυτών.  

Ο Frontinus (116-123) εξέφρασε πως ένα σύστημα νερού απαιτούσε συνεχή 

συντήρηση προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, η 

συγκέντρωση ανθρακικού ασβεστίου που σχηματίστηκε μέσα στους αγωγούς 

απαιτούσε συνεχή απομάκρυνση, διαφορετικά η ροή νερού θα έπαυε (Hodge, 1992). 

Στην Ιταλία δε, τα υδραγωγεία και τα λουτρά φαίνονται να διατηρούνται ως και 

σήμερα όπως και άλλα μνημειακά κτίρια στις πόλεις, με εξαίρεση τα τείχη και τα 

ανάκτορα τα οποία εγκαταλείφθηκαν στην ύστερη αρχαιότητα (Ward-Perkins 1984). 

Στην Αντιόχεια και άλλες πόλεις της Εγγύς Ανατολής, τουλάχιστον ένα μέρος του 

αρχαίου συστήματος ύδατος διατηρήθηκε μέχρι και την βυζαντινή περίοδο και 

πιθανότατα μέχρι την εποχή του Ισλάμ (Kennedy, 1992).  

Κατά την αρχαιότητα οι επιπτώσεις της έμμεσης δημόσιας υγείας στο νερό ενδέχεται 

να ήταν μεγαλύτερες από τις άμεσες επιπτώσεις Η γεωργία ήταν εξαρτημένη από την 

επαρκή ποσότητα διαθέσιμου νερού. Οι ξηρασίες και οι πλημμύρες της εποχής 

οδήγησαν σε έλλειψη τροφίμων και λιμούς. Τα τρόφιμα, οι άνθρωποι και οι 

παθογόνοι παράγοντες μεταφερόντουσαν ευκολότερα από το νερό κατά την 
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αρχαιότητα. Το ναυτιλιακό εμπόριο ήταν ιδιαίτερα έντονο γύρω από τη Μεσόγειο 

κατά την περίοδο 200 π.Χ.-200 μ.Χ. Αυτό σήμαινε ότι ο μεσογειακός κόσμος έγινε 

πιο επιρρεπής στις ασθένειες που ήταν αποτέλεσμα μολυσμένου νερού 

(McNeill,1979). Δύο σημαντικές ασθένειες που προκλήθηκαν από παράσιτα ήταν 

άρρηκτα συνδεδεμένες με το νερό και τους τρόπους διαχείρισής του  κατά την 

αρχαιότητα. Αυτές ήταν η ελονοσία και η σχιστοσωμίαση (McNeill,1979). 

Η εξάπλωση της ελονοσίας ήταν αποτέλεσμα λιμναζόντων νερών. Η ελονοσία ήταν 

μια διαδομένη ασθένεια στις περιοχές της Μεσογείου κατά τους αρχαίους χρόνους. Η 

ελονοσία ήταν καλά τεκμηριωμένη από Έλληνες και Ρωμαίους ιατρικούς συγγραφείς 

(McNeill,1979).. Η σχιστοσωμίαση (bilharzia) υπήρξε για χιλιετίες μια μάστιγα στην 

Αίγυπτο. Το παράσιτο (σκουλήκια τα οποία κατοικούν στα αιμοφόρα αγγεία) έχει μια 

περίπλοκη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου ξενιστή και ενός ενδιάμεσου ξενιστή 

σαλιγκαριού. Ο ιός τής σχιστοσωμίασης πρέπει να εξαπλώθηκε λόγω τής γεωργίας 

(υπερβολική άρδευση) και της υπερχείλισης του ποταμού Νείλου (McNeill,1979).  

1.1.3 Νερό και 19ος Αιώνας 

Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα συστήματα ύδρευσης και 

αποχέτευσης υπέστην θεμελιώδεις αλλαγές στην Ευρώπη. Οι μεσαιωνικές πόλεις, τα 

κάστρα καθώς και τα μοναστήρια χρησιμοποιούσαν τα ίδια πηγάδια, βρύσες ή 

δεξαμενές. Συνήθως, οι πόλεις έχτισαν λίγες απλές στέρνες για τους κατοίκους, αλλά 

αυτές ήταν κυρίως ανεπαρκείς για το μέγεθος του πληθυσμού. Η έλλειψη κατάλληλης 

αποχέτευσης αύξησε τις επιπτώσεις των επιδημιών στις μεσαιωνικές πόλεις της 

Ευρώπη (McNeill,1979). 

Λόγω των επιδημιών που επικρατούσαν στην Ευρώπη, θεμελιώδης αλλαγές άρχισαν 

να κάνουν την εμφάνιση τους. Οι αλλαγές βασίστηκαν στην επιστήμη και στη γνώση 

που διδάσκονταν στα σύγχρονα πανεπιστήμια. Επίσης  κατά το 18
ο
 αιώνα, ο 

αγροτικός κόσμος ξεκίνησε να βιομηχανοποιείται και ως συνέπεια ο παγκόσμιος 

πληθυσμός άρχισε να αυξάνεται.  

 Το διάγραμμα 1 απεικονίζει την αύξηση του πληθυσμού με το πέρασμα των αιώνων 

και την εξέλιξη των τεχνολογικών και επαγγελματικών τομέων.  
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Διάγραμμα  1: Η εξέλιξη του πληθυσμού ανά τους αιώνες (Vuorinen and Jutti  2007) 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της ανθρωπότητας φυσικά και επηρέασε την παροχή 

νερού και την υγιεινή. Μαζί με τη βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση του Δυτικού 

κόσμου, φιλόσοφοι γοητεύτηκαν με την φιλοσοφία της εξέλιξης. Από τον 18ο αιώνα, 

η επιστήμη και η λογική θεωρήθηκαν ικανές να οδηγήσουν την ανθρωπότητα προς 

ένα ολοένα και πιο ευτυχισμένο μέλλον. Αυτή ήταν η περίοδος κατά την οποία 

αναπτύχθηκε η πρώτη πραγματική τουαλέτα (λεκάνη, WC. Μέχρι τις αρχές του 19
ου

 

αιώνα η χρήση της τουαλέτας ήταν μια αποδεκτή πολιτιστική αναγκαιότητα 

(Vuorinen and Jutti, 2007).  

Η χρήση της τουαλέτας ήταν μια επιτακτική ανάγκη και η είσοδός της στον 

πολιτισμό επέφερε θετικές αλλαγές στη δημόσια υγεία. Ωστόσο, οι ανθρώπινες 

ακαθαρσίες ήταν άγνωστο πού κατέληγαν και εάν οι τουαλέτες ήταν συνδεδεμένες με 

σύστημα αποχέτευσης (Vuorinen and Jutti, 2007).  

  

Η βιομηχανοποίηση και η ανάπτυξη των πόλεων δημιούργησαν μια κατάσταση όπου 

τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δημιουργούσαν 

προστριβές στις κυβερνήσεις και έτσι  η καινοτόμος τεχνολογία αποτελούσε τη λύση 

στα προβλήματα αυτά. Το 19
ο
 αιώνα, η Μεγάλη Βρετανία θεωρήθηκε πρόδρομος των 

σύγχρονων συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά οι καινοτομίες 
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εξαπλώθηκαν σύντομα στη Γερμανία, καθώς και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και στις 

Η.Π.Α (Vuorinen and Jutti, 2007).  

Η αποχέτευση σε πόλεις γύρω από την Ευρώπη ήταν ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα 

του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού διαπιστώθηκε πως ασθένειες 

όπως η χολέρα, η δυσεντερία, ο τύφος και οι διάρροιες μεταδίδονταν λόγω του 

μολυσμένου νερού. Πράγματι, με την ανακάλυψη των μικροβίων που προκαλούσαν 

τις ασθένειες αυτές, κινητοποιήθηκε το υγειονομικό κίνημα Vuorinen and Jutti, 

2007).  

Η αισθητηριακή αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων συμπληρώθηκε με την 

χημική και μικροβιολογική εξέταση. Κατά τη διάρκεια του 19
ου

  αιώνα το σύστημα 

ύδρευσης των πόλεων υφίστατο συστηματική χλωρίωση. Στις αρχές του 20
ου

 το 

πόσιμο νερό άρχισε να χλωριώνεται συστηματικά Vuorinen and Jutti, 

2007).Παράλληλα, η επιτυχής αντιμετώπιση των μικροβίων που εντοπίζονταν στα 

συστήματα ύδρευσης των πόλεων αποτέλεσε διέξοδο στις ασθένειες που 

προκαλούνταν λόγω των μικροβίων αυτών.  

1.1.4 Νερό και Σύγχρονη Εποχή  

Οι αρχές του 20
ου

 αιώνα ήταν μια περίοδος που ο πληθυσμός πολλαπλασιάστηκε με 

ρυθμούς εκρηκτικούς ήτοι, ο παγκόσμιος πληθυσμός τετραπλασιάστηκε ενώ ο 

αστικός πληθυσμός αυξήθηκε 12 φορές (!). Το έτος 2000 σχεδόν σε όλες τις χώρες 

της υφηλίου, ο περισσότερος κόσμους ζούσε σε αστικές πόλεις. Κατά τη διάρκεια του 

αιώνα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 40 φορές καθώς και η κατανάλωση 

ενέργειας. Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είχαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή 

την ταχεία κοινωνικοοικονομική αλλαγή ολόκληρης της υφηλίου (Vuorinen et al., 

2007).  

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, τα προβλήματα υγείας που συσχετίζονταν με τη ρύπανση 

του νερού, φάνηκαν να είχαν λυθεί, τουλάχιστον στις βιομηχανικές χώρες όπου η 

χλωρίωση του νερού (καθώς και άλλες χημικές επεξεργασίες που αφορούσαν την 

καθαριότητα του νερού) χρησιμοποιούνταν. Η κάθαρση του νερού κατά τον 20
ο
 

αιώνα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και οι τεχνικές και τεχνολογίες για τον καθαρισμό 

του νερού αυξάνονταν συνεχώς. Ωστόσο κατά το τέλος του 20
ου

 αιώνα, βιολογικά, 

χημικά και ραδιενεργά απορρίμματα μεταδίδονταν μέσω του νερού. Αυτό αποτέλεσε 
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σημείο-σταθμό στο Δυτικό κόσμο διότι δεν ήταν γνώριμο ποιές αρνητικές επιπτώσεις 

θα δημιουργούσε αυτό το είδος μολυσμένου νερού. Κατά το δεύτερο μισό του 20
ου

 

αιώνα η ποσότητα των χημικών, βιολογικών και ραδιενεργών αποβλήτων μέσα στο 

νερό είχε αυξηθεί δραματικά.  

Δυστυχώς σήμερα σχεδόν 10.000 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους λόγω 

ασθενειών που προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού. Οι ασθένειες 

αυτές είναι η δυσεντερία, η χολέρα και άλλες σχετιζόμενες διαρροϊκές ασθένειες. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους λόγω μολυσμένου νερού 

αφορούν μικρά παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι 

φτωχό όπως είναι οι άστεγοι και οι πρόσφυγες (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, 2007).   

Από την αρχή του γνωστού κόσμου, ο άνθρωπος είχε την ανάγκη για καθαρό νερό. Η 

κάθαρση του νερού αποτελούσε ένα θέμα μείζονος σημασίας και αυτό φαίνεται και 

από την Ιστορία. Συστήματα ύδρευσης, δημόσια λουτρά, τουαλέτες κατά την πρώιμη 

εποχή αποδεικνύουν πως ο άνθρωπος ασχολούνταν με την προσωπική του υγιεινή. 

Με το πέρασμα των ετών και τη διαπίστωση του κόσμου πως το νερό μολύνεται, 

διάφορες τεχνικές κάθαρσης του νερού αναπτύσσονταν.  

Το νερό (ύδωρ) είναι η περισσότερη διαδομένη ανόργανη χημική ένωση στην 

επιφάνεια της γης αφού καλύπτει το 70,9% του πλανήτη. Το νερό στη φύση υπάρχει 

σε αέρια κατάσταση, σε υγρή και σε στερεή (CIA, 2008).  

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος και έχει μεγάλη σημασία αφού είναι ένας από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη της ζωής. Άρα το νερό 

είναι πηγή ζωής για κάθε τι πάνω στον πλανήτη.  

Το νερό είναι κοινωνικό/δημόσιο αγαθό και ένας μοναδικός και ιδιαίτερος φυσικός 

πόρος καθώς και περιβαλλοντικό –βιολογικό αγαθό. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί 

με κάτι άλλο και δεν μπορεί να παραχθεί επίσης σε μεγάλες ποσότητες. Το νερό δεν 

αφορά έναν κλασσικό οικονομικό πόρο αλλά ένα περιβαλλοντικό αγαθό που περιέχει 

ωστόσο σημαντικές οικονομικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαχείριση, την 

επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή του (depp.gr, 2013).  

Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί πως η κακή διαχείριση του νερού, αυτού του φυσικού 

πόρου, η αλόγιστη χρήση και η κατασπατάληση καθώς και η ρύπανσή του έχουν ως 
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συνέπεια τη συνεχή μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων αλλά και την ποιοτική 

υποβάθμισή του.  

Η έλλειψη λοιπόν της σωστής διαχείρισης του νερού και γενικά η έλλειψη ενός ορθού 

και ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του νερού, η άσκοπη σπατάλη στις πόλεις, 

το παλαιωμένο υδροδοτικό σύστημα, οι διαρροές, η άποψη ότι διατίθεται νερό 

ανεξάντλητο, η εξάντληση των αποθεμάτων νερού σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας 

και κυρίως η έλλειψη ενημέρωσης είναι κάποια από τα πολλά προβλήματα τα οποία 

θα πρέπει να αντιμετωπισθούν.  

Το νερό είναι πηγή ζωής και αποτελεί είδος προς ανεπάρκεια. Η αναγνώριση της 

πραγματικής αξίας του νερού αποτελεί μια από τις μοναδικές εγγυήσεις για τη 

βιώσιμη διαχείριση, τη διατήρηση και την προστασία του. Η χρήση του νερού σε 

οικιακό επίπεδο είναι μείζονος σημασία αφού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού για 

διάφορες χρήσεις βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων ωστόσο η 

κατασπατάλησή του μειώνει τα αποθέματα των φυσικών πόρων. Τα παραπάνω και 

επιπλέον προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή μέτρων 

εξοικονόμησης νερού, σωστή διαχείριση στην κατανάλωση και μείωση της άσκοπης 

σπατάλης (depp.gr, 2013)..  

Το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουρουγουάης 

και να εντάξει το νερό μέσα στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Τασιόπουλος 

(2016)  αναφέρει «…Η διαρκής πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό αποτελεί 

ανθρώπινο δικαίωμα, θεμέλιο για την ανθρώπινη ζωή. Το κράτος εγγυάται την παροχή 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες μέσω δημόσιων φορέων 

διαχείρισης, για την κάλυψη των αναγκών τους. Η οικονομική και κάθε αδυναμία των 

πολιτών, με κανένα τρόπο δεν αποτελεί εμπόδιο για την παροχή των υπηρεσιών».  

Ωστόσο η εθνική νομοθεσία έχει αναγνωρίσει την αξία του νερού και προσπαθεί να 

επιβάλλει μέτρα περιορισμού της χρήσης του ή καλύτερα της ορθολογικής χρήσης 

του νερού. Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι εύκολο διότι οι χρήσεις του νερού διαφέρουν 

από χώρα σε χώρα. Γενικά θα πρέπει να εφαρμοστούν πρακτικές εξοικονόμησης 

νερού.  
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1.2   Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού  

Το νερό αποτελεί ένα φυσικό αγαθό το οποίο βρίσκεται στη φύση και χαρακτηρίζεται 

ως πολύτιμο. Η μη σωστή διαχείριση του νερού από την ανθρωπότητα υφίσταται 

σοβαρή απειλή. Με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού, η ζήτηση του νερού 

αυξάνεται επίσης. Το νερό αποβάλλεται στα συστήματα αποχέτευσης και 

χαρακτηρίζεται ως αστικό λύμα (Τσαρούχα, 2013). Η απόρριψη του νερού στους 

φυσικούς αποδέκτες συμβάλλει στην αρνητική επίδραση του φυσικού και 

ανθρώπινου περιβάλλοντος με κίνδυνο την υποβάθμισή του.  

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 

ακόμα και να περιοριστεί λόγω των λυμάτων, έχουν αναπτυχθεί πρακτικές 

εξοικονόμησης νερού. Σε πολλές χώρες του κόσμου η διαχείριση των υδατικών 

πόρων περιλαμβάνει και επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση του νερού.  

 

1.2.1 Η Διαχείριση και Επεξεργασία του Νερού από την Αρχαιότητα ως και Σήμερα 

 4000-700 π.Χ. 

Η διαχείριση και η επεξεργασία του νερού αποτελούσε ένα ζήτημα από τα αρχαία 

χρόνια. Οι αρχαίοι πληθυσμοί που διέμεναν σε ένα μέρος για αρκετό διάστημα ήταν 

κοντά σε ποτάμι ή λίμνη και αποτελούσε την κύρια πηγή πόσιμου νερού. Σε 

περιπτώσεις που δεν υπήρχε ποτάμι ή λίμνη κοντά στο μέρος που κατοικούσαν, ο 

πληθυσμός εκμεταλλεύονταν τα υπόγεια ύδατα προκειμένου να προμηθεύονται με 

νερό. Το νερό αντλούνταν στην επιφάνεια της γης μέσω πηγαδιών (Outwater, 1996).  

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο υπο-κεφάλαιο από τους πρώτους οικισμούς 

που άντλησαν νερό μέσω πηγαδιών ήταν οι κάτοικοι της πόλης της Ιεριχούς. Το νερό 

το οποίο αντλούσαν από τα πηγάδια, το αποθήκευαν σε δεξαμενές οι οποίες εν 

συνεχεία χρησιμοποιούνταν ως πηγές. Παράλληλα, την περίοδο εκείνη είχαν 

ξεκινήσει οι μεταφορές του πόσιμου νερού μέσω απλών καναλιών είτε σκάβοντας σε 

άμμο είτε σε βράχια. Μετέπειτα το νερό μεταφέρονταν μέσω κοίλων σωλήνων. 

Σύμφωνα με τον Εnzler (2011), ο πληθυσμός της Αιγύπτου μετέφερε το πόσιμο νερό 

μέσω κορμών από φοίνικες. Η Κίνα και Ιαπωνία έκαναν τη μεταφορά νερού μέσω 

καλαμιών από μπαμπού. Οι αρχαίοι ΄Έλληνες από την άλλη εκμεταλλεύονταν το νερό 



20 

 

από πηγές, γεωτρήσεις καθώς και όμβρια ύδατα και το αποθήκευαν σε δεξαμενές. Το 

νερό μεταφέρονταν μέσω ενός δικτύου διανομής. Σύμφωνα με τον Enzler (2011), το 

νερό που χρησιμοποιούνταν, περνούσε στο δίκτυο αποχέτευσης μαζί με το βρόχινο 

νερό.  

Κατά το 3000 π.Χ. στο σημερινό Πακιστάν εφάρμοσαν ένα σύστημα παροχής νερού 

το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως δημόσια λουτρά (Εικ. 1)  

 

Εικόνα 1: Σύστημα παροχής νερού (Τσαρούχα, 2013) 

Ο Antoniou (2010) αναφέρει πως οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους λαούς 

που ενδιαφέρθηκαν για την ποιότητα του νερού με τη χρησιμοποίηση λεκανών 

αερισμού για να καθαρίζεται το νερό.  

Η καλυτέρευση της ποιότητας του νερού ξεκίνησε αρχικά με τη βελτίωση των 

αισθητικών χαρακτηριστικών το νερού (γεύση, οσμή). Ο Hodge (2002) αναφέρει πως 

ήδη από το 4000 π.Χ. εφαρμόζονταν μέθοδοι για την επεξεργασία του νερού με 

τεχνικές φιλτραρίσματος μέσα από  κάρβουνο ή την έκθεση του νερού στον ήλιο ή 

ακόμα και το βράσιμο. Οι αρχαίοι είχαν τη θολότητα ως κομβικό σημείο για τη 

διαπίστωση εάν το νερό χρειαζόταν επεξεργασία καθαρισμού. Γύρω στο 1500 π.Χ., 

οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τη λύση για την αντιμετώπιση της θολότητας στο νερό με 

την αρχή της πήξης ήτοι χημική στύψη για την απομάκρυνση των μικροβίων. Η 

τεχνική αυτή απεικονίζεται στους τύμβους των Αμενοφή Β’ και Ραμσή Β’ (Outwater, 

1996).  
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 1000 π. Χ -500 μ. Χ. 

Σύμφωνα με τον Mays (2010), οι Ασσύριοι ήταν από τους πρώτους λαούς που 

κατασκεύασαν υδραγωγεία.  Λίγο πριν τον 7
ο
 αιώνα π.Χ. δημιουργήθηκε η πρώτη 

δομή η οποία μετέφερε νερό . Γεωμετρικά, είχε 10 m ύψος και 300 m μήκος. Το νερό 

μεταφέρονταν 80 km  κατά μήκος της κοιλάδας του Νινευή.  

Ο Hodge (2002) συνεχίζει αναφέροντας πως με την ανάπτυξη της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, αναπτύχθηκαν και οι υποδομές νερού. Οι Ρωμαίοι χαρακτηρίζονται 

ως τους μεγαλύτερους σχεδιαστές και κατασκευαστές δικτύων νερού στην ιστορία. 

Το νερό το διέμεναν στον πληθυσμό μέσω ποταμιών και ρεμάτων και δημιούργησαν 

τεχνητές λίμνες με σκοπό το σχηματισμό πηγών πόσιμου νερού.  

Η Ρώμη έχτισε το πρώτο της υδραγωγείο κατά το 200 π.Χ. και χαρακτηρίζονταν ως 

περίπλοκα και τεχνολογικά εξελιγμένα. Τα ρωμαϊκά υδραγωγεία χρησιμοποιούσαν 

εξολοκλήρου τη βαρύτητα για τη μεταφορά του νερού – και σε εξαιρετικά μεγάλες 

αποστάσεις. Η Ρώμη διέθετε πάνω από 400 κm υδραγωγείου με τα περισσότερα να 

είναι υπόγειες κατασκευές ώστε να προστατεύονται κατά τη διάρκεια των πολέμων 

καθώς και τη ρύπανση. Στο σύστημα των ρωμαϊκών υδραγωγείων βασίστηκε η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία καθώς και η Τουρκία (Siculus, 1939).  
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Εικόνα 2: Ρωμαϊκό υδραγωγείο – Aqua Claudia (Τσαρούχα, 2013) 

 

Ο Αρχιμήδης κατά την ίδια περίοδο (1000 π.Χ. – 500 μ.Χ.) εφηύρε τον κοχλία νερού 

το οποίο μετέφερε νερό από τα χαμηλότερα συστήματα νερού σε μεγάλο υψόμετρο. 

Η τεχνική αυτή αρχικά χρησιμοποιήθηκε για αρδευτικούς σκοπούς και για να άρει το 

νερό από τα ορυχεία καθώς και τους υδροσυλλέκτες των πλοίων. Ακόμα και σήμερα 

η τεχνική του κοχλία νερού χρησιμοποιείται.   (Eικ.3) 



23 

 

 

Εικόνα 3: Τεχνική του κοχλία νερού του Αρχιμήδη  [1] (Anon., n.d.) 

 

 500 μ. Χ -1500 μ. Χ 

Ο Antoniou (2010) αναφέρει πως η παροχή νερού κατά το Μεσαίωνα δεν ήταν τόσο 

εξελιγμένη όπως στα παλαιότερα χρόνια διότι ο Μεσαίωνας χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη επιστημονικών καινοτομιών και πειραμάτων. Έπειτα από την πτώση της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πολλά από τα υδραγωγεία καταστράφηκαν ολοσχερώς και 

αυτά που δεν καταστράφηκαν, σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται.  

Ο Μεσαίωνας χαρακτηρίζεται από ξύλινες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και 

το νερό που χρησιμοποιούσε ο πληθυσμός ήταν από ποτάμια ή και από πηγάδια τα 

οποία βρίσκονταν εντός της πόλης. Ο Μεσαίωνας χαρακτηρίζεται επίσης από 

ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης για το  λόγω ότι τα περιττώματα και απόβλητα 

αποβάλλονταν στο νερό που χρησιμοποιούνταν για πόσιμο. Έτσι δημιουργήθηκαν 

μολυσματικές ασθένειες σχετιζόμενες με το νερό και αρκετός πληθυσμός απεβίωσε. 

Προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, ο πληθυσμός άρχισε να χρησιμοποιεί 

νερό εκτός πόλης όπου τα ποτάμια και οι λίμνες παρέμεναν αμόλυντες. Το νερό στην 

πόλη μεταφέρονταν από τους νερό-μεταφορείς, ένα επάγγελμα πολύ διαδεδομένο 

κατά τον Μεσαίωνα (Antoniou, 2010).  
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 1500 μ. Χ -1900 μ. Χ. 

Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος διότι το έτος 1670 ο Antonie  Van  

Leeuwenhoek  ανακάλυψε το μικροσκόπιο και επέτρεψε στους επιστήμονες να 

παρατηρούν τα σωματίδια στο νερό. Με το πέρασμα των ετών εφαρμόστηκαν τα 

πρώτα φίλτρα νερού για τις οικίες. Τα φίλτρα αποτελούνταν από μαλλί, κάρβουνο και 

σφουγγάρι προκειμένου να απομακρύνονται τα σωματίδια από το νερό. Αργότερα 

χρησιμοποιήθηκε και η άμμος ως φίλτρο (Baker και Taras, 1981).   

Το 1804 στο  Paisley της Σκωτίας, ο John Gibb κατασκεύασε το πρώτο σύστημα 

παροχής νερού. Το σύστημα αυτό επεκτάθηκε στη και στη Γλασκόβη. Παράλληλα, 

στη Γλασκόβη δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα επεξεργασίας νερού η οποία 

σχεδιάστηκε από τον Robert Thom. Η μονάδα επεξεργασίας νερού βασιζόταν στην 

αργή διήθηση με τη χρήση της άμμου και το νερό μεταφερόταν στον κόσμο με τη 

βοήθεια αμαξών. Λίγο αργότερα ξεκίνησε η τοποθέτηση σωλήνων νερού (Baker και 

Taras, 1981).  .  

Σύμφωνα με τους Baker και Taras (1981), το 1806 στο Παρίσι της Γαλλίας 

κατασκευάστηκε μια μεγάλη μονάδα επεξεργασίας νερού με τη χρήση φίλτρων 

άμμου και κάρβουνου ενώ το έτος 1827 ο Simpson κατασκεύασε ένα φίλτρο άμμου 

και χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό πόσιμου νερού.  

Δυστυχώς η χολέρα έγινε επιδημία και εξαπλώθηκε μέσω του νερού στα μέσα του 

1800 ωστόσο σε περιοχές που είχαν εγκατασταθεί τα φίλτρα άμμου τα περιστατικά 

ήταν λιγότερα. Ο επιστήμονας John Snow ανακάλυψε πως η χολέρα εξαπλώθηκε 

στον πληθυσμό μέσω των σωληνώσεων που μετέφεραν το νερό. Για τον λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το χλώριο προκειμένου να καθαρίζεται το νερό και ήταν 

ουσιαστικά και το πρώτο βήμα που αφορούσε την απολύμανση του νερού (Baker και 

Taras, 1981).  .  

 1900 μ. Χ. – Σήμερα 

Κατά τα τέλη του 19
ου

 αιώνα και αρχές του επόμενου, οι ανησυχίες που προκύπτουν 

όσον αφορά την ποιότητα του νερού και ειδικά του πόσιμου νερού επικεντρώνονταν 

στις ασθένειες που σχετίζονταν από τα παθογόνα μικρόβια.  Διάφοροι επιστήμονες 
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ανακάλυψαν πως η θολότητα του νερού δεν αποτελούσε μόνο αισθητικό θέμα αλλά 

και βιολογικό. Για το λόγο αυτόν, τα συστήματα επεξεργασίας νερού είχαν ως σκοπό 

τη μείωση της θολότητας που εν συνεχεία εξαλείφονταν τα παθογόνα μικρόβια που 

οδηγούσαν σε ασθένειες όπως η δυσεντερία, τον τύφο, χολέρα κ.ά. (Baker και Taras, 

1981).   

Για την προστασία της δημόσιας υγείας, η Αμερική κατά το 19
ο
 αιώνα ξεκίνησε να 

κατασκευάζει μεγάλα φίλτρα άμμου. Τα φίλτρα άμμου χρησιμοποιούσαν την αρχή 

της αργής διήθησης άμμου και αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο 

επιστήμονας Fuller ανακάλυψε πως η ταχεία διήθηση λειτουργούσε πιο 

αποτελεσματικά. Το φίλτρο αυτό εξελίχθηκε και βελτιώθηκε με τη χρήση ισχυρού 

ατμού. Οι ασθένειες που σχετίζονταν με το μολυσμένο νερό ολοένα και λιγόστευαν 

με τη χλωρίωση του νερού (Baker και Taras, 1981).  

Γενικά άρχισαν να εφαρμόζονται αρχές οι οποίες έπρεπε να τηρούνται προκειμένου 

να εξασφαλίζεται πόσιμο νερό. Στα έτη 1972 ψηφίστηκε η  πράξη  για  Ασφαλές  

Πόσιμο  Νερό  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες (Τσαρούχα, 2013).  

Το EPA US (2008) αναφέρει πως στις αρχές της δεκαετίας του 70, διάφορες 

ανησυχίες για την υγεία συγκεντρώθηκαν στις ασθένειες που προκαλούνταν από το 

νερό. Το νερό μολύνονταν από τον ίδιο τον άνθρωπο με την απόρριψη υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων, βιομηχανικής λάσπης καθώς και άλλες οργανικές χημικές ουσίες. 

Έτσι η νομοθεσία έγινε πολύ πιο αυστηρή στις βιομηχανίες με τα μηχανικά απόβλητα 

να επεξεργάζονται και να αποβάλλονται αλλού. Το έτος 1980 αποτέλεσε κομβικό 

σημείο με την ανάπτυξη της μεμβράνης για την αντίστροφη ώσμωση.   

Σήμερα, η απολύμανση του νερού επικεντρώνεται σε παραπροϊόντα απολύμανσης 

όπως για παράδειγμα ο σχηματισμός του τριαλογονομεθανίου που προκύπτει από την 

απολύμανση με χλώριο. Οι υποδομές του νερού στις αστικές και ημιαστικές περιοχές 

χρησιμοποιούν τεχνικές όπως της αφαλάτωσης, της ανακύκλωσης ή και της 

επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ταυτόχρονα, η αύξηση της αποκέντρωσης των 

υποδομών νερού συμβάλλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης νερού σε μικρή κλίμακα 

(Τσαρούχα, 2013).  
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1.2.2 Η  Διαχείριση του Νερού Σήμερα 

Η διαχείριση των υδάτων αφορά την εφαρμογή κατασκευαστικών και μη 

κατασκευαστικών μέτρων για  την  ρύθμιση  φυσικών  και  τεχνητών  υδατικών 

συστημάτων προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος (Τσαρούχα, 2013).  

Σύμφωνα με τον Grigg (1996), η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των 

υδατικών πόρων οδηγεί στην διατήρηση των φυσικών υδατικών συστημάτων, την 

επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων καθώς και την εξοικονόμηση του νερού 

μέσω της σωστής διαχείρισης αυτού.  

Η εικόνα 4 απεικονίζει τις βασικές αρχές της σύγχρονης διαχείρισης των υδάτων 

σύμφωνα με το EPA US (2008). 

 

Εικόνα 4: Πυραμίδα βασικών αρχών διαχείρισης των υδάτων (Τσαρούχα, 2013) 

Διακρίνεται λοιπόν πως  στο πρώτο σκέλος της πυραμίδας αφορά την αποφυγή ή 

μείωση της κατανάλωσης νερού μέσω των μέτρων εξοικονόμησης νερού. Αποτελεί 

την προτιμότερη λύση σε σχέση με τη συνεχή αναζήτηση εναλλακτικών πηγών 

νερού.  

Το μεσαίο σκέλος αφορά την επαναχρησιμοποίηση του νερού ύστερα από 

πρωτοβάθμια επεξεργασία ή ακόμα και την χρήση αποθηκευμένου νερού. 
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Ουσιαστικά αφορά τη συλλογή νερού από κάποια άλλη δραστηριότητα π.χ. πλύσιμο 

στο νιπτήρα και την χρήση για τον καθαρισμό της τουαλέτας.  

Η μύτη της πυραμίδας αφορά τη την ανακύκλωση του νερού. Η ανακύκλωση του 

νερού καταλαμβάνει τη θέση αυτή διότι έχει μικρότερη προτίμηση επιλογής καθώς 

και το μεγαλύτερο ρίσκο καθώς  περιλαμβάνει  τη συλλογή  νερού,  την  επεξεργασία  

και  κατόπιν  τη  χρήση  του (Τσαρούχα, 2013). Οι κατηγορίες που μπορεί να 

εφαρμοστεί η ανακύκλωση νερού είναι οι εξής: 

 Ανακύκλωση βρόχινου νερού  

 Ανακύκλωση γκρίζου νερού  

 Αστικά λύματα. 

Σκοπός της διαχείρισης νερού είναι η εξοικονόμηση υδάτων καθώς και την παροχή 

καλής ποιότητας νερού και επάρκεια. Η διαχείριση του νερού και εξοικονόμηση του 

αποτελεί μια προτεραιότητα μείζονος σημασίας για όλες τις χρήσεις του νερού σε 

όλες τις κοινωνίες.  
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1.2.3 Μέτρα Εξοικονόμησης Νερού  

Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση καθώς και την ίδια τη ζωή. Δυστυχώς, το νερό 

χαρακτηρίζεται ως ένα ανεπαρκές είδος και χρειάζονται δραστικά μέτρα για την 

εξοικονόμησή του. Το νερό θεωρείται ένας φυσικός πόρος και ένα αγαθό το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό αλλά και ως οικονομικό αγαθό (Ζερβάκης, 2012).  

 

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασικές παραμέτρους για την ανάπτυξη και την 

ισορροπία του οικοσυστήματός μας και διακρίνονται σημαντικά προβλήματα στην 

επάρκεια και τη διαχείρισή τους. Τα προβλήματα σχετίζονται με την αύξηση της 

κατανάλωσης του νερού λόγω της πληθυσμιακής αύξησης καθώς και των 

απαιτήσεων της ζωής, λόγω της αλόγιστης κατανάλωσης καθώς και την αύξηση της 

ρύπανσης με την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων (Ζερβάκης, 2012. 

Η εικόνα 5 απεικονίζει τον υδρολογικό κύκλο του νερού και το πώς κατανέμονται οι 

υδατικοί πόροι .Το νερό κυκλοφορεί συνεχώς από την ατμόσφαιρα μέχρι τα υπόγεια 

στρώματα της γης και από τα ποτάμια και τις θάλασσες. Η όποια χρήση του νερού 

επηρεάζει ολόκληρο τον υδρολογικό κύκλο.  
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Εικόνα 5: Ο υδρολογικός κύκλος – The Water Cycle for adults and advanced students  από US Geological 

Survey – (USGS: Science for a changing world) [2] 
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1.3 Απλές Τεχνολογίες για την Εξοικονόμηση του Νερού σε Κατοικίες 

και Μη 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Βιώσιμης Διαχείρισης & Εξοικονόμησης του Νερού (2008) 

οι τρόποι εξοικονόμησης νερού σε οικιακή χρήση αφορούν εξαρτήματα τα οποία 

μπορούν τα τοποθετηθούν στα λουτρά και στις κουζίνες των οικιών. Παρακάτω 

αναλύονται μέτρα εξοικονόμησης νερού με τη χρήση απλών εξαρτημάτων.  

1.3.1 Περιορισμός της Ροής Νερού στις Κεφαλές Ντους 

Μια συμβατική συσκευή ντους αποδίδει περί τα 15 λίτρα νερού ανά λεπτό. Κεφαλές 

ντους που περιορίζουν την ροή του νερού (Eικ.6) έχουν τη δυνατότητα  να μειώσουν 

τη ροή στα 10 λίτρα το λεπτό. Έτσι, μια απλή αντικατάσταση ντους σε κάθε λουτρό 

μπορεί να εξοικονομήσει χιλιάδες λίτρα νερού.  

Οι κεφαλές ντους με περιορισμένη ροή είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο που 

παράγουν 6-10 λίτρα ανά λεπτό. Η παραγωγή του νερού εξαρτάται από το σχεδιασμό 

της κάθε κεφαλής. Οι κεφαλές ντους μικρής ροής μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω 

από 50% τρεχούμενο νερό και οι τιμές τους διαφέρουν ανάλογα τον σχεδιασμό και τη 

μάρκα. Μια τιμή ξεκινάει στα 12€ και μπορεί να φτάσει τα 315€. Η εικόνα 6 

απεικονίζει κάποιες κεφαλές ντους χαμηλής ροής.  

 

Εικόνα 6: Κεφαλές ντους χαμηλής ροής [3] (Anon., n.d.) 
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1.3.2 Περιοριστές Ροής Νερού 

Οι περιοριστές ροής του νερού (Eικ.7) τοποθετούνται επάνω στη μπαταρία του νερού 

και πριν από το σπιράλ. Το σημείο της τοποθέτησης τους, τους κάνει αφανείς και 

προσφέρουν εξοικονόμηση νερού μέχρι και 40%. Είναι κατασκευασμένοι από χαλκό 

ή ανοξείδωτο ατσάλι ή σκληρό πλαστικό και τάσσονται προς την αντίθετη ροή του 

τηλεφώνου ντους ως να περιορίζουν την απόδοση της κεφαλής και να παράγονται 6-

10 λίτρα νερό το λεπτό. Το κόστος τους κυμαίνεται μεταξύ 0,25-5€ έκαστος. Η Eικ. 7  

απεικονίζει τους περιοριστές ροής νερού.  

 

Εικόνα 7: Περιοριστής ροής νερού [4] (Anon., n.d.)  

1.3.3 Ρυθμιστές Ροής Ντους 

Οι ρυθμιστές ροής ντους (Εικ.8) είναι συσκευές οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα 

στη γραμμή παροχής νερού και στην κεφαλή του ντους. Έχουν καλύτερη απόδοση σε 

σχέση με τους περιοριστές ροής νερού. Μπορούν να συνδυαστούν με διακόπτες ροής 

που ουσιαστικά διακόπτουν την ροή του νερού από την κεφαλή του ντους για ένα 

μικρό χρονικό διάστημα. Το κόστος τους κυμαίνεται από 5-10€. (Εικ. 8)  

 

Εικόνα 8: Ρυθμιστές Ροής Ντους [5] (Anon., n.d.)  

Η εξοικονόμηση νερού που γίνεται με τους παραπάνω τρόπους φαίνεται και από το 

παρακάτω διάγραμμα. Το διάγραμμα 2 απεικονίζει την ημερήσια κατανάλωση νερού 

σε λίτρα ανά λεπτό σε σχέση με την πίεση του νερού σε bar για μια συμβατική 

κεφαλή και μια κεφαλή ντους χαμηλής ροής. Η κεφαλή ντους με χαμηλή ροή 
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διακρίνεται από μεγαλύτερη πίεση και έτσι εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες 

ροής.  

 

Διάγραμμα  2: Διάγραμμα απόδοσης κεφαλών ντους (Εξοικονόμηση Ε.Π.Ε) 

1.3.4 Μειωτές Νερού στις Βρύσες 

Οι βρύσες καταναλώνουν περί τα 10-25 λίτρα ανά λεπτό. Οι μειωτές της ροής του 

νερού (Eικ.9) σε συμβατικές βρύσες μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του 

νερού ως και 50%. Οι μειωτές νερού παράγουν τη μέγιστη επιθυμητή απόδοση ροής 

μέσω της μείξης αέρα στη ροή του νερού. Η τοποθέτηση των μειωτών θεωρείται μια 

εύκολη διαδικασία και εγκαθίστανται στο στόμιο της βρύσης. Το κόστος τους 

κυμαίνεται μεταξύ 2-10€. Η Εικ. 9 απεικονίζει τους εξοικονομητές ροής νερού.  

 

Εικόνα 9: Εξοικονομητές νερού [6] (Anon., n.d.)  
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1.3.5 Βρύσες Με Αισθητήρα Ανίχνευσης Κίνησης 

Οι βρύσες με αισθητήρα κίνησης (Εικ.10) συναντιούνται ήδη σε πολλά μέρη όπως 

είναι τα εμπορικά κέντρα και στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης. Οι βρύσες αυτές 

λειτουργούν ουσιαστικά με ένα ειδικό φωτοκύτταρο το οποίο είναι τοποθετημένο στο 

λαιμό της βρύσης. Η λύση αυτή εξοικονομεί τη μέγιστη ροή νερού διότι η βρύση 

κλείνει αυτόματα όταν το νερό δε χρησιμοποιείται. Το κόστος μιας τέτοιας βρύσης 

είναι μεγάλο σε σχέση με τους από πάνω τρόπους και οι τιμές ξεκινάνε από τα 200€ 

για μία βρύση. Ωστόσο, η εξοικονόμηση νερού μπορεί να φτάσει και στο 80%. Η Εικ. 

10 απεικονίζει μια βρύση με αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης.  

 

Εικόνα 10: Βρύση με σύστημα ανίχνευσης της κίνησης [7] (Anon., n.d.)  

1.3.6 Βρύσες Με Αυτόματο Σύστημα Διακοπής Νερού  

Οι βρύσες με αυτόματο διακόπτη παροχής νερού λειτουργούν (Εικ.11) με 

χρονοδιακόπτη και η ροή διακόπτεται ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα. Δεν 

θεωρείται αποτελεσματική διότι ο χρήστης πιέζει τον διακόπτη συνεχώς προκειμένου 

να γίνει επανεκκίνηση της βρύσης. Οι τιμές της βρύσης αυτής κυμαίνονται από 30-

140€.    
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Εικόνα 11: Βρύσες με αυτόματο σύστημα διακοπής νερού [8] (Anon., n.d.)  

1.3.7 Καζανάκια Διπλής Ροής και Ελεγχόμενης Ροής 

Τα καζανάκια χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πόσιμου νερού που ουσιαστικά δεν 

χρειάζεται. Η ποσότητα του νερού μπορεί να ελεγχθεί με τα καζανάκια ελεγχόμενης ή 

διπλής ροής. Τα καζανάκια αυτά μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και 70% του 

νερού. Σύμφωνα με τον Οδηγό Βιώσιμης Διαχείρισης & Εξοικονόμησης του Νερού 

(2008) τοποθετώντας καζανάκι διπλής ή ελεγχόμενης ροής σε χώρους γραφείων 

εξοικονομούνται ως και 90 λίτρα/ τουαλέτα / ημέρα.  

Τα καζανάκια διπλής ροής έχουν την επιλογή της μικρής ή μεγάλης ροής με 3 και 6 

λίτρα αντίστοιχα σε κάθε πάτημα. Με αυτού του είδους τα καζανάκια, μπορεί να 

επιτευχθεί εξοικονόμηση 11 λίτρων νερού την ημέρα ανά άτομο.  

Η Εικ. 12 απεικονίζει τους διακόπτες ελεγχόμενης ροής καθώς και τα καζανάκια 

διπλής ροής.  
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Εικόνα 12: Διακόπτες ελεγχόμενης ροής και καζανάκι διπλής ροής (Τράπεζα Πειραιώς, 2008) 

1.3.8 Συλλογή Βρόχινου Νερού  

Το βρόχινο νερό μπορεί να συλλέγεται και να χρησιμοποιείται για χρήσεις που δεν 

απαιτείται πόσιμο νερό όπως για παράδειγμα στα καζανάκια. Η συλλογή του 

βρόχινου νερού δεν είναι κάτι πρωτάκουστο διότι η Ελλάδα εφάρμοζε την τεχνική 

αυτήν από τα αρχαία χρόνια (Οδηγός Βιώσιμης Διαχείρισης & Εξοικονόμησης του 

Νερού, 2008). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες οι οποίες 

δοκιμάστηκαν από ανυδρία ανακάλυψαν τρόπους για την εκμετάλλευση του νερού 

της βροχής. Η διαδικασία της συλλογής νερού από τη βροχή είναι απλή, με ένα 

σύστημα το οποίο αποτελείται από μια επιφάνεια συλλογής που συνήθως βρίσκεται 

στη σκεπή  ενός κτιρίου και τα συστήματα μεταφοράς του νερού ήτοι σωλήνες και 

υδρορροές. Επίσης το σύστημα διαθέτει τη διήθηση, την αποθήκευση του νερού 

καθώς και τη διανομή του νερού.   

Το νερό το οποίο συλλέγεται από τη βροχή μπορεί με την κατάλληλη επεξεργασία 

και τη χρήση φίλτρου  να χρησιμοποιηθεί για πολλές χρήσεις ακόμα και πόσιμο νερό. 

Όλες οι στέγες έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν νερό από τη βροχή. Η ποσότητα 

του νερού που θα συλλεχθεί στη στέγη ενός κτιρίου εξαρτάται από το ύψος της 

βροχής στην περιοχή που βρέχει καθώς και το εμβαδόν της στέγης.  

Ο Οδηγός Βιώσιμης Διαχείρισης & Εξοικονόμησης του Νερού (2008) αναφέρει πως: 

«Έχει  υπολογιστεί  ότι  αν  διαθέτουμε  μία  στέγη 150 τ.µ. σε μία περιοχή µε ετήσιο 
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ύψος βροχής 400 mm (όπως η Αθήνα) μπορούμε να  συλλέξουμε  60  κυβικά  μέτρα  

νερό  τον  χρόνο,  που  αντιστοιχούν  σε  παροχή  165 λίτρων νερού την ημέρα, όσο 

δηλαδή η μέση κατανάλωση ενός ατόμου. Η ποιότητα του  συλλεγόμενου  νερού  στην  

πόλη  είναι  συνήθως  χαμηλότερη  από  αυτή  στην ύπαιθρο λόγω της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης». 

Διακρίνονται τρεις τρόποι για τη συλλογή του βρόχινου νερού καθώς και την 

αποθήκευση του. Το νερό που συλλέγεται από τη βροχή χρησιμοποιείται στα 

καζανάκια αλλά και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις που δεν απαιτείται πόσιμο νερό. Οι 

τρείς τρόποι είναι οι εξής: 

1) Εάν είναι εφικτό να τοποθετηθεί στέρνα ή δεξαμενή σε κτίριο προκειμένου να 

γίνεται συγκέντρωση του βρόχινου νερού από την ταράτσα του κτιρίου,  

2) Εφόσον είναι εφικτό, τοποθέτηση ειδικής δεξαμενής σε κατάλληλο σημείο 

στον περιβάλλοντα χώρο ενός κτιρίου για να συλλέγεται και να αποθηκεύεται 

το βρόχινο νερό και 

3) Το βρόχινο νερό μπορεί να συλλεχθεί σε μια δεξαμενή συλλογής 

επεξεργασμένων ηµιακαθάρτων νερών εφόσον πραγματοποιείται 

ανακύκλωση νερού σε ένα κτίριο.   

Σε κάθε μία από τις τρείς προαναφερθείσες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει 

άνοιγμα στο πάνω μέρος της δεξαμενής προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση 

του βρόχινου νερού. Επίσης, το άνοιγμα επιτρέπει να διοχετεύεται το νερό για άλλες 

χρήσεις ή να κατευθύνεται προς το αποχετευτικό σύστημα.  

Το κόστος ενός συστήματος συλλογής βρόχινου νερού εξαρτάται από το κόστος 

κατασκευής της δεξαμενής που θα συλλέγει και αποθηκεύει το βρόχινο νερό. 

συνήθως το κόστος είναι περίπου ίδιο με εκείνο της διάνοιξης ενός πηγαδιού. 

Ωστόσο, σε μια νέα κατασκευή (π.χ. ένα νέο κτίριο) μπορεί να ενσωματωθεί στη 

μελέτη και στα σχέδια μια δεξαμενή με σύστημα συλλογής βρόχινου νερού 

προκειμένου να γίνεται ανακύκλωση των ηµιακαθάρτων νερών. Φυσικά και δύναται 

ένα τέτοιο σύστημα να κατασκευαστεί και εκ των υστέρων σε ένα ήδη υπάρχον 

κτίριο.  

Η  ανακύκλωση  των  ηµιακαθάρτων  νερών  γίνεται  µε  τη  συλλογή  των  νερών  

από επιλεγμένες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, νιπτήρας, νεροχύτης, µπάνιο) και τη 
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μεταφορά τους  µε  χωριστό  δίκτυο  σωληνώσεων  σε  µια  δεξαμενή  προσωρινής  

αποθήκευσης του  ηµιακαθάρτου  νερού,  η  επεξεργασία  και  ο  καθαρισμός  του  µε  

απλά  συστήματα και  η  μεταφορά  του  σε  µια  δεξαμενή  αποθήκευσης  από  όπου  

διοχετεύεται  όταν υπάρχει  ανάγκη  συνήθως  στο  καζανάκι  της  τουαλέτας  ή  για  

άρδευση  κήπων  και επιλεγμένων καλλιεργειών. Μια τυπική διάταξη συλλογής 

βρόχινου νερού σε οικιακό επίπεδο φαίνεται στην Εικ. 13.   

 

Εικόνα 13: Υπόγεια σύστημα συλλογής βρόχινου νερού ( Ταλλάρου, 2015) 
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1.4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Νερό 

1.4.1 Η Εισαγωγή της Π.Ε στην Κοινωνία 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως «Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  

είναι  «η διαδικασία  η  οποία  θα  βοηθήσει  τους  πολίτες  να  αποκτήσουν  γνώση  

του περιβάλλοντος και κυρίως να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση 

να εργαστούν,  ατομικά  και  συλλογικά,  για  την  επίτευξη  και  την  διατήρηση  μιας 

δυναμικής  ισορροπίας  μεταξύ  της  ποιότητας  της  ζωής  και  της  ποιότητας  του 

περιβάλλοντος» (Φλογαΐτη, 1998). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διακρίνεται στην 

τυπική, στη μη τυπική καθώς και στην άτυπη εκπαίδευση.  

Η συνειδητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε κατά τη δεκαετία 

του 1940. Συγκεκριμένα η αναφορά για περιβαλλοντική εκπαίδευση συντελέστηκε 

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης 

(IUCN) που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Fontainebleu (Φονταινεμπλώ) της Γαλλίας 

το έτος 1948.  

Το έτος 1970 ιδρύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) η Υπηρεσία 

Προστασίας του Περιβάλλοντος. Επίσης, το έτος 1970 πραγματοποιείται στη Νεβάδα 

των ΗΠΑ η συνάντηση εργασίας της IUCN. Σημαντική στιγμή κατά το συνέδριο 

όταν επισημοποιήθηκε και εντάχθηκε στο διεθνές λεξιλόγιο η σημασία και ο όρος της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Τσαμπούκου - Σκαναβή, 2004).  

Σημαντικές εξελίξεις για την Π.Ε. ήταν το 1972 όπου πραγματοποιήθηκε 

συνδιάσκεψη-σταθμός μεταξύ των Ηνωμένων Εθών στη Στοκχόλμη. Ύστερα το έτος 

1975 διοργανώθηκε στο Βελιγράδι διεθνή συνάντηση όπου και συγγράφεται η 

«Κάρτα του Βελιγραδίου). Έπειτα, το 1977 στην Τιφλίδα (Γεωργία) η πρώτη 

διακυβερνητική διάσκεψη της UNESCO πραγματοποιείται και αφορά μόνον ότι έχει 

να κάνει με την Π.Ε . Σημαντικό ήταν το έτος 1987 όπου και ψηφίστηκε ως το 

«Ευρωπαϊκό έτος Περιβάλλοντος». Η Π.Ε. εντάχθηκε στην εκπαίδευση ενηλίκων ως 

πρόγραμμα μάθηση για το περιβάλλον. Το έτος 1992 στο Rio de Janeiro (Βραζιλία) 

έλαβε μέρος η συνδιάσκεψη κορυφής για τη Γη. Στη συνδιάσκεψη παρουσιάστηκε η 

Ατζέντα 21 για το περιβάλλον.  

Η Ατζέντα 21 αφορά ένα Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε 

το 1992 όσον αφορά την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Έχει ως σκοπό τη διάσωση 
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του πλανήτη, ο οποίος κινδυνεύει από την υπερ-εκμετάλλευση και την παραμέληση 

του περιβάλλοντος από τον ανθρώπινο παράγοντα. Στη συνέχεια η Π.Ε. 

μετονομάζεται σε «Εκπαίδευση για την Αειφόρο
1
 Ανάπτυξη» (Ε.Α.Α).  

Το 1997 στη Διεθνή σύσκεψη της UNESCO στη Θεσσαλονίκη τονίσθηκε πως η 

πρόοδος της Π.Ε. είναι ανεπαρκής και θα πρέπει να παρθούν σημαντικά μέτρα για 

την ευσυνειδησία των ανθρώπων όσον αφορά το περιβάλλον (Καλαϊτζίδης και 

Ουζούνης, 2000).  

Στη Διεθνή Διάσκεψη του 2002 που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της 

Νοτίου Αφρικής αναπτύσσεται η ιδέα για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

ενώ το 2007 συντελείται η Διεθνής Διάσκεψη για την Π.Ε. στο Αχμενταμπάντ της 

Ινδίας. Το θέμα της Διάσκεψης ήταν η Π.Ε για ένα αειφόρο μέλλον. Το έτος 2014 

λαμβάνει μέρος στη Nagoya της Ιαπωνίας η παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO και 

έδωσε έμφαση στην Ε.Α.Α. και τονίσθηκε πως πρέπει να πραγματοποιηθεί 

χρηματοδότηση για την Ε.Α.Α (Δηλάρη, 2015).  

Επομένως, η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την 

εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και 

παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. μέσω 

μέτρων εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. (ΥΠΕΚΑ)  [9]. 

1.4.2 Προσεγγίσεις Π. Ε.  

Ο P. Friere, αποτέλεσε σταθμό στην Π.Ε. αφού επηρέασε τη θεωρία της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Υποστήριξε μια εκπαιδευτική εκπαίδευση της λογικής <<από την 

ανάγνωση της λέξης, στην ανάγνωση του κόσμου>> (UNESCO, Institute for 

Education, 1999).  

Σύμφωνα με τον Arslan (2012), η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ατομική και 

κοινωνική αναγκαιότητα. Η ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξησης της περιβαλλοντικής έρευνας και ως εκ τούτου πλήθος 

βιβλιογραφίας έχει διατυπωθεί με θετική επίδραση στους ανθρώπους.  

                                                 
1
 Ο όρος «αειφορία» υιοθετήθηκε το 1987 στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Μόσχας.  
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Οι Γεωργόπουλος και Τσαλίκη (1993) υποστηρίζουν πως η σχέση μεταξύ 

περιβάλλοντος και εκπαίδευσης πραγματοποιείται με τρείς διαφορετικούς τρόπους: 

1) Εκπαίδευση δια μέσου του περιβάλλοντος,  

2) Εκπαίδευση για το περιβάλλον   

3) Εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος.  

Οι παραπάνω  τρόποι ωστόσο αφορούν μια ενιαία προσέγγιση. Η Π. Ε. και γενικά η 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση με μόνο θετικές επιδράσεις ως 

προς το περιβάλλον και ως συνέπεια στους ανθρώπους και την κοινωνία που ζούνε. 

Συγκεκριμένα, ο Sterling (1990) αναφέρει πως η Π.Ε. έχει σπουδαίο και κυρίαρχο 

ρόλο στην αντιμετώπιση των οξύτατων περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

1.4.3 Η συμμετοχή της Π.Ε στο τρόπο ζωής μας.  

Σύμφωνα με την Clover (1998) η βιβλιογραφία για τον περιβάλλον ως τα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 ήταν ανύπαρκτη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν σε θέση να 

διδάξουν μαθήματα που αφορούσαν την Π.Ε. και θα μπορούσαμε να τους 

χαρακτηρίσουμε και ως απρόθυμους να συμμετάσχουν στα περιβαλλοντικά 

ζητήματα.  

 Ο  Emmelin (1976) έφερε στο φως ένα άρθρο που αφορούσε την σπουδαιότητα της 

Π.Ε. και τις θετικές επιδράσεις που θα είχε ως προς το περιβάλλον. Το άρθρο έφερε 

τίτλο Η ανάγκη  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ενήλικες» και τόνιζε την αξία της 

περιβαλλοντικής δράσης και εκπαίδευσης και το όσο μπορεί να επηρεάζει τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές.  

Ο Yarmol-Franco (1989) υποστήριξε πως προκειμένου να επιτευχθεί μια αειφόρος 

ανάπτυξη θα πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που ζούμε και σκεφτόμαστε, ατομικά 

αλλά και μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της Π.Ε. σε 

μικρή ηλικία αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Με την έλευση της νέας δεκαετίας πολλοί συγγραφείς αναφέρουν πως στην γενική 

εκπαίδευση θα πρέπει να ενταχθεί  και η Π.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Ουσιαστικά διαδίδεται μια περιβαλλοντική δράση δια 

μέσου της εκπαίδευσης, καθώς και της κατάρτισης και της συνεχούς πληροφόρησης 

(Nickerson,  1992;  Parker  and  Towner,  1993).  
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Συγκεκριμένα οι Parker and Towner (1993) αναφέρουν την ανάγκη που έχει 

δημιουργηθεί στις κοινότητες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα 

προβλήματα του περιβάλλοντος. Συνεχίζοντας, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως 

υπάρχει μια αλληλένδετη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης με σκοπό 

την προώθηση της περιβαλλοντικής ηθικής.  

Σημαντικοί επιστήμονες του περιβαλλοντικού κλάδου όπως είναι ο O’Sullivan και η 

Clover (1998) υποστηρίζουν πως η εκπαιδευτική περιβαλλοντική εκπαίδευση θα έχει 

μόνο θετική επίδραση για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

Η Clover (1998) υποστηρίζει πως το περιβάλλον αφορά «ένα  ολοκληρωμένο 

ανθρώπινο και μη ανθρώπινο πλαίσιο ή χώρο εντός του οποίου κάθε σκέψη,  

συγκίνηση  και  δραστηριότητα    πρέπει  επίσης  να  βρίσκεται»  (Clover,  1998). 

Συνεχίζοντας, η Clover (1998)συνδέει την πράξη με τη θεωρία υποστηρίζοντας την 

φύση ως τη φύση του μετασχηματισμού ήτοι ότι η περιβαλλοντική και λαϊκή 

εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται σε πρακτικές και το μάθημα να αφορά ζωντανές 

εμπειρίες προκειμένου να διευκολύνεται ο μαθητής να κατανοήσει.  

1.4.4 Π.Ε. στην Ελλάδα   

Δυστυχώς η Ελλάδα χρειάστηκε την παρότρυνση διεθνών οργανισμών προκειμένου 

να εντάξει την Π.Ε. στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τον Φύκαρη (1998) 

η πρώτη αναφορά όσον αφορά την Π.Ε ήταν το 1977 όπου συγκροτήθηκε μια ομάδα 

εργασίας με σκοπό την ένταξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση. 

Ωστόσο οι προσπάθειες της ομάδας εργασίας αγνοήθηκαν ως ότου το έτος 1982 

περιβαλλοντικά μαθήματα εντάσσονται στην ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σημείο σταθμός ήταν η θεσμοθέτηση του Ν. 1892/90 που αφορούσε την ίδρυση 

Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) ή αλλιώς όπως μετονομάστηκαν 

αργότερα «Κέντρα διά βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία 

(Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α). Σκοπός των Κ.Π.Ε. ήταν η ενημέρωση των μαθητών για το 

περιβάλλον και την αειφορία καθώς και την ενίσχυση και τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων Π.Ε. Τα κέντρα αυτά περιλάμβαναν ανήλικη και ενήλικη μάθηση.  

Σημαντικό να αναφερθεί πως με το πέρασμα των ετών τα Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α εξελίχθηκαν 

και κάλυπταν σημαντικές πτυχές της Π.Ε. με τη συμμετοχή πολιτών όλων των 

ηλικιών. Φυσικά προέκυψαν αλλαγές και βελτιώσεις του θεσμού. Το έτος 2013 τα 
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κέντρα αυτά δημιουργούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την προώθηση 

της οικολογικής συνείδησης καθώς και τη γνώση για το περιβάλλον και τα 

προβλήματα που συνοδεύονται. Τα Κ.Π.Ε. ή Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. ανήκουν θεσμικά, από 

την ίδρυσή του, στο ίδρυμα νεολαίας και  διά  βίου  μάθησης  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  που  

εποπτεύεται  από  το    Υπουργείο    παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων 

(Μιχαηλίδης, 2019).    

1.4.5 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Γενικά η Π.Ε. είναι μια διεπιστημονική και θεματική διδακτική που συνεχώς 

εξελίσσεται δυναμικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Π.Ε. θα πρέπει να προσεγγίζει 

όλους τους τομείς που επηρεάζονται από το περιβάλλον όπως: φυσικό, 

ανθρωπογενές, οικολογικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, νομικό, 

πολιτιστικό και αισθητικό τομέα (Μιχαηλίδης, 2019).  

Προκειμένου η Π.Ε. να έχει απήχηση θα πρέπει να εφαρμοσθούν και απαραίτητα 

εργαλεία για να υλοποιηθεί επιτυχώς ο σκοπός του μαθήματος. Τα εργαλεία αυτά 

αφορούν τη διαμόρφωση προγραμμάτων καθώς και συστημάτων που καλύπτουν 

διάφορα επιστημονικά πεδία της Π.Ε. Σήμερα  μιλάμε για δύο είδη επιστημονικής 

προσέγγισης: 1) το διεπιστημονικό/διαθεματικό, και 2) το πολυεπιστημονικό. Και 

στις δύο προσεγγίσεις πραγματοποιείται σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων της 

Π.Ε. Στόχος των δύο προσεγγίσεων είναι η διαμόρφωση των πολιτών με οικολογική 

παιδεία και οικολογική συνείδηση και ακόμη την ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

στην βελτίωση του περιβάλλοντος.   

Ο Ersine (1988) τονίζει πως η επιμορφωτική διαδικασία για το περιβάλλον πρέπει 

πρώτα να προσεγγίζει τους εκπαιδευτικούς ώστε να κατανοήσουν την σημασία και 

την σημαντικότητα της Π.Ε. και ύστερα να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν την 

οικολογική συνείδηση και ευαισθησία.  

Η Τσαμπούκου-Σκάναβη (2004) αναφέρει πως η διακήρυξη της Τιφλίδας (1997) 

διαθέτει όλες τις βασικές αρχές για το κάθε πρόγραμμα της Π.Ε. Κατά τον σχεδιασμό 

των προγραμμάτων της Π.Ε. πρέπει και περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Επίλυση προβλήματος 

 Συζήτηση  

 Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία 
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 Αποσαφήνιση αξιών 

 Προσομοίωση και παιχνίδια  

 Περιπτωσιακή μελέτη 

 Πειραματισμός 

 Επισκόπηση 

 Μελέτη πεδίου   

 Καταιγισμός ιδεών.  

Πρέπει να τονισθεί ότι η Π.Ε. δεν έχει καμία αξία εάν οι μέθοδοι δεν αξιολογούνται 

και δεν έχουν εφαρμοστεί τα μέσα καθώς και οι στόχοι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τα προαναφερθέντα πρέπει να  εφαρμόζονται προκειμένου να 

πραγματοποιούνται οι βελτιώσεις που αναλογούν. Όταν σχεδιάζεται ένα 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει και το σχεδιασμό μιας 

αξιολόγησης της Π.Ε ώστε να ελέγχεται εάν το πρόγραμμα είναι ικανοποιητικό και 

εάν εκπληρώνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οποιαδήποτε λάθη εντοπιστούν και 

όποιες δυσκολίες πραγματοποιούνται και οι ανάλογες βελτιώσεις (UNESCO, 1986).  

1.4.6 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ( Μ.Κ.Ο)  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί η μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (Μ.Κ.Ο). Οι Μ.Κ.Ο έχουν κοινωφελή οργάνωση και δεν ανήκουν στο 

κράτος. Οι Μ.Κ.Ο με τον όρο Non-Governmental Organisations (NGOs) αναφέρθηκε 

για πρώτη φορά στο άρθρο 71 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Είναι μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις και έχουν διεθνή παρουσία. Επίσης στηρίζονται σε 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ανεξάρτητες από τα κράτη. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και πολλές Μ.Κ.Ο χαρακτηρίζονται ως 

πρωτοπόροι στην παραγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στόχοι 

των Μ.Κ.Ο είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για να λάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος 

(Μιχαηλίδης, 2019).   

1.4.7 Π.Ε στο Σχολείο – Η Αξία του Ύδατος  

Το μάθημα της Π.Ε. θα πρέπει να ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και συγκεκριμένα 

από το νηπιαγωγείο. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας «χτίζουν» τα θεμέλια και τις 

συνήθειες καθώς και τις στάσεις ζωής και διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης τους. Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι της Π.Ε. είναι οι εξής (Ζούζια  και Μπακάλη, 2005): 
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 Γνωστικοί 

 Συναισθηματικοί   

 Ψυχοκινητικοί   

 Άλλοι στόχοι (π.χ. ενθάρρυνση παιδιών να εκφράζονται με δημιουργικό 

τρόπο).  

Σκοπός της Π.Ε. στα νηπιαγωγεία είναι οι μαθητές να γνωρίζουν έννοιες όπως: τι 

είναι το νερό, γιατί είναι σημαντικό, να συνειδητοποιήσουν τις βασικές αιτίες 

ρύπανσης και έλλειψης νερού και ποιές επιπτώσεις έχουν στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι μαθητές να 

παρατηρούν και να αντλούν πληροφορίες, να συσχετίζουν και να καταφέρουν να 

ταξινομούν τα δεδομένα τους και να μπορέσουν να τα εκφράζουν. Σημαντικό είναι οι 

μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες εμπειρίες από μικρή ηλικία ώστε να 

εκτιμήσουν την αξία του νερού για την ίδια τους τη ζωή αλλά και την ζωή σε γενικό 

πλαίσιο (Ζούζια  και Μπακάλη, 2005).  

Συνεχίζοντας, η Π.Ε. επίσης έχει ως στόχο να προωθήσει την αισθητική αξία του 

νερού καθώς και της φύσης αλλά και να αναπτύξουν οι μαθητές που θα είναι 

αυριανοί πολίτες ορθές στάσεις και συμπεριφορές για το νερό και για το περιβάλλον. 

Παράλληλα, μαθαίνουν για τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά και 

ευαισθητοποιούνται και αναγνωρίζουν πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 

όχι μόνο συλλογική ευθύνη αλλά και ατομική (Ζούζια  και Μπακάλη, 2005). 

Αναλόγως την ηλικία των μαθητών διατίθεται και η ανάλογη ύλη. Όπως 

προαναφέρθηκε παραπάνω η Π.Ε. περιλαμβάνει ύλη που ακουμπά αρκετά πεδία 

γνώσεων όπως είναι για παράδειγμα τα μαθηματικά, η γλώσσα, οι φυσικές επιστήμες, 

οι κοινωνικές επιστήμες, η φυσική αγωγή, η μουσική κ.ά.  

 

Στα μαθηματικά για παράδειγμα διδάσκονται ο όγκος του νερού, το βάρος ενώ στη 

γλώσσα παρατίθεται (για τις μικρές ηλικίες) αλφαβητάρι του νερού και της 

θάλασσας. Στις φυσικές επιστήμες πραγματοποιούνται πειράματα για να γνωρίσουν 

οι μαθητές τις καταστάσεις νερού (εξάτμιση, διάλυση νερού σε ζεστό και κρύο νερό) 

και τι είναι η άνωση. Επίσης, παρουσιάζονται οι εφαρμογές του νερού όπως 

νερόμυλοι, νεροτριβή, ατμομηχανές. Στις κοινωνικές επιστήμες διδάσκονται ότι 
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σχετίζεται με το νερό και την θρησκεία, για παράδειγμα η Κιβωτός του Νώε, 

Θεοφάνεια, Βάφτιση, Αγιασμός, Λιτανείες για τη βροχή.  

Στη φυσική αγωγή διδάσκονται (σε μικρές ηλικίες) διάφορα μουσικοκινητικά 

παιγνίδια όπως για παράδειγμα είναι ο χιονάνθρωπος, το ναυάγιο, ο ψαράς κ.ά. 

Πραγματοποιούνται αυτοσχεδιασμοί όπως: ακούμε μουσική σχετικά με το θέμα του 

νερού και γίνεται αυτοσχεδίαση. Χορευτική ύλη περιλαμβάνει μουσική σχετιζόμενη 

με το νερό (π.χ. «Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ»).  

1.4.8 Νερό και Ε.Ε 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του 

ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, καθώς και για την οικονομία. Η προστασία και 

η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Το νερό επίσης δεν αποτελεί 

εμπόρευμα και είναι κοινό αγαθό. Αυτό το αγαθό λοιπόν πρόκειται για έναν πόρο ο 

οποίος πρέπει να προστατεύεται και να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο τόσο από 

άποψη ποιότητας όσο και της ποσότητας.  

Το έτος 2013 και συγκεκριμένα στις 21/06/2013, ο γενικός επίτροπος της Ε.Ε τόνισε 

πως το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί και ότι δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις της Ε.Ε να 

ιδιωτικοποιηθεί το νερό.  

Πριν ωστόσο τη δήλωση του επιτρόπου Μπαρνιέ, μια Μ.Κ.Ο και συγκεκριμένα η 

Right2Water παρότρυνε τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε να 

εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε νερό και απολαύουν του 

δικαιώματος στην ύδρευση και της αποχέτευσης. Επίσης, η  παροχή νερού και η 

διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν υπόκεινται σε κανόνες εσωτερικής αγοράς και 

ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης εξαιρούνται από μέτρα ελευθέρωσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2013).  
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2. Μεθοδολογία της Έρευνας 

Πριν από την ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε σε αυτή τη 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κρίνεται σκόπιμη η σύντομη αναφορά  για τη 

σημασία των περιπτωσιολογικών μελετών. Μια μελέτη περίπτωσης χαρακτηρίζεται 

ως ερευνητική μελέτη όπως μια εθνογραφική μελέτη και η μελέτη μιας 

τεκμηριωμένης θεωρίας (Robson, 2010). 

Ουσιαστικά, μια μελέτη περίπτωσης δεν είναι μια μέθοδος όπως πολλοί δήλωσαν 

λανθασμένα, καθώς δεν παράγει από μόνη της ερευνητικά δεδομένα 

(VanWynsberghe and Khan, 2007). Αντίθετα, στη συμπεριφορά του 

χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι (VanWynsberghe and Khan, 2007). Ο 

καθορισμός μιας μελέτης περιπτώσεων είναι ένα δύσκολο έργο λόγω της 

πολυπλοκότητας του όρου. Ένα παράδειγμα είναι η προσπάθεια του Swanborn (2010) 

να καθορίσει αυτή την έννοια, η οποία κατέληξε σε έναν ορισμό που είναι μια 

σύνθεση των ιδιοτήτων των περισσοτέρων, αλλά όχι όλων, περιπτωσιολογικών 

μελετών. 

Σύμφωνα με το Woodside (2010), μια μελέτη περιπτώσεων ορίζεται ως μια έρευνα 

που επικεντρώνεται στην περιγραφή, την κατανόηση, την πρόβλεψη και / ή τον 

έλεγχο του χαρακτηριστικού (διαδικασία, ζώο, πρόσωπο, σπίτι, οργάνωση, ομάδα, 

βιομηχανία, πολιτισμός ή εθνικότητα). Το Woodside (2010) αναφέρει ότι ο ορισμός 

αυτός δεν περιορίζει μόνο την έρευνα περίπτωσης σε σύγχρονα φαινόμενα, αλλά 

μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε παρελθόντα γεγονότα. 

Μια μελέτη περίπτωσης βασίζεται στην αρχή ότι κάθε οργανισμός είναι μοναδική, 

παρουσιάζοντας κοινά αλλά και μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους. 

Σκοπός του ερευνητή με γνώμονα την περίπτωση είναι λοιπόν να ανακαλύψει αυτά 

τα χαρακτηριστικά και να καταδείξει πώς επηρεάζουν τη λειτουργία ενός συστήματος 

(Bell and Waters, 2018). 

Το αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  ήταν η 

διεξαγωγή μελέτης περιπτώσεων. Η μελέτη περίπτωσης αφορούσε την έρευνα για το 

νερό και για το πόσο συχνή χρήση γίνεται. Από την αρχή της έρευνας φάνηκε ότι η 

απόφαση να κινηθεί με βάση μια έρευνα στρατηγικής περίπτωσης ήταν ακριβής στο 

σημείο. Επιπλέον, υπήρχαν και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία, σύμφωνα με τον 
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Γιν (Baxter and Jack, 2008), αποτελούν ενδείξεις της καταλληλόλητας χρήσης της 

μελέτης περίπτωσης. Συγκεκριμένα, διερευνάμε τη χρήση του νερού σε οικιακό 

επίπεδο, την ανακύκλωση, τις πρακτικές εξοικονόμησης νερού κ.ά.  Επομένως πρέπει 

να μελετηθούν οι συνθήκες στο πλαίσιο που σχετίζονται με την έρευνά μας.  

2.1 Συλλογή Βιβλιογραφικών Δεδομένων 

Σύμφωνα με τον Mason (2003), η τεχνική συλλογής δεδομένων ή καλύτερα η τεχνική 

παραγωγής δεδομένων είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη, ένα εργαλείο που επιτρέπει 

την τροποποίηση της αλληλουχίας των ερωτήσεων (Cohen and Manion, 1994), την 

επιλογή έμφασης στα περισσότερα (Robson, 2010), αλλά απαιτεί κρίσιμες 

επικοινωνιακές δεξιότητες από τον ερευνητή (Galletta, 2013). Οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις παρέχουν στους ερωτώμενους την ευκαιρία να εκφράσουν τις εμπειρίες 

τους και τις σκέψεις τους. Επιπλέον, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις παρέχουν την 

ευκαιρία να ζητήσουν επιπλέον ερωτήσεις στους ερωτώμενους εάν δεν κατανοούν 

πλήρως τις ερωτήσεις τους (Mason, 2003).  

Η ημιδομημένη συνέντευξη από τον ερευνητή θεωρείται πολύτιμη βοήθεια στην 

προσπάθεια μιας άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων επειδή είναι ένα ευέλικτο 

ερευνητικό εργαλείο για να αποκαλύψει με επιτυχία τις συμμετέχουσες σκέψεις και 

εμπειρίες ως πιλοτική μελέτη (Cohen and Manion, 1994). Το πρόγραμμα συνέντευξης 

(Robson, 2010) περιλαμβάνει μερικά εισαγωγικά σχόλια, έναν κατάλογο θεμάτων με 

βασικές ερωτήσεις, ερωτήσεις διερεύνησης και καταλήγοντας σε σχόλια. Είναι πολύ 

σημαντικό να έχετε έναν οδηγό συνέντευξης που να αποτελείται από θέματα που 

συνάδουν με το σκοπό και τις ερευνητικές ερωτήσεις. Για κάθε άξονα επιλέχθηκαν 

κατάλληλες ερωτήσεις για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, μια ημι-

δομημένη συνέντευξη αποφεύγει να επιβάλλει ή να υποβάλλει στον ερωτώμενο τις 

απαντήσεις και για τον λόγο αυτό η δομή του ερωτηματολογίου δεν θεωρείται 

αυστηρή.  

Στη συνέντευξη ο ερευνητής χρησιμοποιεί κλειστές ερωτήσεις. Οι κλειστές 

ερωτήσεις δεν έθεσαν κανένα περιορισμό στο περιεχόμενο ή στον τρόπο αντίδρασης 

εκτός από το θέμα (Robson, 2010). Στις κλειστές ερωτήσεις ο συμμετέχων θα πρέπει 

να επιλέξει μια απάντηση από αυτές που του προσφέρονται και για το λόγο αυτό 

πρέπει οι απαντήσεις που είναι διαθέσιμες να καλύπτουν το ερώτημα.  
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2.2 Ισχύς και Αξιοπιστία της Έρευνας 

Οι ερευνητές σε όλους τους τομείς (εκπαίδευσης κ.α.) θεωρούν ότι η εγκυρότητα και 

η αξιοπιστία είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς θεωρούνται θεμελιώδη θέματα κατά 

τη διάρκεια μιας έρευνας. Η ισχύς αναφέρεται στην ακρίβεια του αποτελέσματος 

(Robson, 2010). Η εγκυρότητα σε μια έρευνα υποδηλώνει εάν τα ευρήματα είναι 

πραγματικά αυτά που φαίνεται να είναι (Robson, 2010). Η αξιοπιστία αφορά την 

εγκυρότητα του μεθοδολογικού σχεδιασμού. Είναι η σταθερότητα ή η συνέπεια με 

την οποία μετράμε κάτι. Η αξιοπιστία από μόνη της δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί 

η εγκυρότητα (Robson, 2010). 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δύο θεμελιώδη στοιχεία της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια κατά τη διάρκεια μιας 

έρευνας. Οι διαδικασίες της παρούσας έρευνας είχαν σκοπό να καταστήσουν τις 

μετρήσεις αξιόπιστες και αυτό εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τον ερευνητή. 

Προκειμένου η έρευνα να είναι έγκυρη και αξιόπιστη, ήταν πολύ σημαντικό να 

έχουμε επαφή με τους ερωτηθέντες προκειμένου να συλλέξουμε δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο. Για την αξιοπιστία της έρευνας, η εμπιστοσύνη των 

συμμετεχόντων έπρεπε να αποκτηθεί μέσα στο περιβάλλον που δόθηκε το 

ερωτηματολόγιο και να εξαλειφθούν τυχόν λανθασμένες πληροφορίες. Ο σκοπός της 

συνέντευξης εξηγήθηκε αρχικά για να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες και να 

συμμετάσχουν οικειοθελώς στην έρευνα (Robson, 2010). 

2.3 Σχεδιασμός και Κατάρτιση Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αφορά ένα έντυπο που περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις στις 

οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά με μία συγκεκριμένη σειρά. Το 

ερωτηματολόγιο επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων ζητώντας από τους ανθρώπους να 

απαντήσουν στο ίδιο ακριβώς σύνολο ερωτήσεων. Τα ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας ερευνητικής στρατηγικής ώστε να 

πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων, απόψεων, συμπεριφορών, χαρακτηριστικά, 

στάσεις κλπ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πληθώρα ορισμών, το ερωτηματολόγιο 

είναι ένας γενικός όρος που διαθέτει τεχνικές συλλογής δεδομένων και ο ερωτώμενος 

καλείτε να απαντήσει στο ίδιο σύνολο ερωτήσεων με συγκεκριμένη σειρά.                             
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Τα ερωτηματολόγια διαθέτουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία είναι 

(Παρασκευόπουλος, 1999): 

Πλεονεκτήματα: 

 Είναι οικονομικότερα  

 Μπορούν να αποσταλούν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων 

 Είναι εύκολη η δημιουργία και η χρήση τους  

 Οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα  

 Οι τρόποι ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένοι  

 Ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις  

 Είναι η λιγότερα χρονοβόρα μέθοδος.  

Μειονεκτήματα: 

 Ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

(εφόσον είναι ανοιχτού τύπου το ερωτηματολόγιο) και 

 Υποχρεώνει τον ερωτηθέντα να απαντήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο (αν 

υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).  

Γενικά, το ερωτηματολόγιο αποτελεί μια δίοδο επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή και 

των ερωτώμενων με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Σημαντικό στοιχείο είναι η δομή του 

ερωτηματολογίου αφού είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία μιας 

στατιστικής έρευνας. Γενικά, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας εάν το ερωτηματολόγιο 

εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο και γίνεται εκτενής ανάλυση δεδομένων τότε 

τα αποτελέσματα θα θεωρούνται έγκυρα.  

Πριν τη σύνταξη του ερωτηματολογίου προηγήθηκαν ενέργειες προκειμένου το 

περιεχόμενο να είναι έγκυρο, συγκεκριμένο και συνοπτικό. Οι ενέργειες που 

ακολουθήθηκαν ήταν ο προσδιορισμός και η εξειδίκευση του στόχου της έρευνας 

ήτοι για τη χρήση και εξοικονόμηση του νερού, την επιλογή της μεθόδου της 

συλλογής δεδομένων και την κατανόηση των χαρακτηριστικών των ερωτώμενων.  

Συνεχίζοντας, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο στόχος της έρευνας προκειμένου 

το ερωτηματολόγιο να διαμορφωθεί σωστά. Επίσης καθοριστικής σημασίας είναι και 

ο τρόπος συλλογής των δεδομένων για τη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου. Για 

παράδειγμα, εάν το ερωτηματολόγιο είναι να συμπληρωθεί μόνο από τον ερωτώμενο 
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χωρίς να παρεμβαίνει ο ερευνητής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική 

αρτιότητα του ερωτηματολογίου καθώς και να είναι διευκρινιστικό μέσω γραπτών 

επεξηγήσεων (εφόσον απαιτείται). Από την άλλη, εάν το ερωτηματολόγιο 

συμπληρωθεί από τον ερευνητή (το παρών ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από του 

ερωτηθέντες) κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να 

είναι εύχρηστο και κατανοητό. Ακόμη, τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου (κλειστές 

τύπου ερωτήσεις).  

Για να δημιουργηθεί λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προκειμένου η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων να 

οδηγήσει σε μια επιτυχημένη έρευα. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του 

ερωτηματολογίου είναι τα εξής (Βλαχόπουλος και Κουτσογιάννης, 2015): 

 Να έχει πληρότητα και σαφήνεια  

 Να έχει συνοχή και να είναι έχει κατάλληλη δομή 

 Να περιλαμβάνει ερωτήματα ελέγχου 

 Να είναι σύντομο εφόσον επιτρέπεται  

 Να είναι άρτιο παρουσίασης από τεχνικής απόψεως 

 Να διαθέτει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές επεξηγήσεις  

 Να επιδέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία.  

Ένα ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι σύντομο προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικό. Τα ερωτηματολόγια τα οποία επεκτείνονται χωρίς ουσία είναι 

αναποτελεσματικά και κουράζουν τον ερωτώμενο. Επίσης, δημιουργούν το αίσθημα 

ότι θα χάσουν αρκετό χρόνο για να συμπληρωθεί και έτσι το πιο πιθανό είναι να μη 

συμπληρώνεται όλο το ερωτηματολόγιο.  

Η εμφάνιση ήτοι η αρτιότητα ενός ερωτηματολογίου παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. 

Κατά πρώτον η ποιότητα του χαρτιού, η εκτύπωση, η εμφάνιση και γενικά το 

αισθητικό κομμάτι επηρεάζει τον ερωτηθέντα και προκαλεί ευνοϊκή προδιάθεση για 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Κατά δεύτερο, η παρουσία χρωμάτων στο 

ερωτηματολόγιο καθώς και διάφορα σύμβολα όπως είναι για παράδειγμα 

κατευθυντήρια τόξα είναι ικανά να καθοδηγήσουν τους ερωτώμενους.  
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Το ερωτηματολόγιο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας περιέχει 

ερωτήσεις κλειστού τύπου με διαβαθμισμένη κλίμακα. Η παρακάτω ερώτηση 

αποτελεί παράδειγμα τέτοιων ερωτήσεων.  

Πως αξιολογείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του δικτύου της περιοχής 

σας; 

 

  1  Μη αποδεκτά     2  Καλά     3  Πολύ καλά     4  Άριστα  

 

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διατυπωμένες με τρόπο ξεκάθαρο και απλό 

φρασεολόγιο. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου θα πρέπει να: 

 Είναι διατυπωμένες με σαφήνεια  και  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  είναι  

κατανοητές  από  όλους τους χρήστες 

 Μην περιέχουν τεχνικούς όρους, ιδιωματισμούς, λέξεις σπάνιες και δύσκολες. 

Αν παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι τεχνικοί όροι, οι οποίοι 

κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν για τη διατύπωση της ερώτησης, 

τότε θα πρέπει να δοθεί κάποια επεξήγηση μέσα σε παρένθεση, προκειμένου 

να κατανοήσουν πλήρως όλοι οι χρήστες τις έννοιες αυτές και  

 Είναι απλές και περιεκτικές. 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται σήμερα θα πρέπει να διακρίνεται από τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 Ευκολία στη χρήση 

 Ευκολία στην ανάγνωση  

 Ευκολία στη συμπλήρωση  

 Αισθητικά όμορφο   

 Να περιλαμβάνει ένα μικρό πρόλογο με επεξηγήσεις και ευχαριστίες.  

Όσον αφορά το μέγεθος του ερωτηματολογίου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως 

θα πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό διότι ένα μακρύ ερωτηματολόγιο είναι 

αποθαρρυντικό εξαρχής.  
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2.4 Αποστολή και Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου 

Τα ερωτηματολόγια της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δόθηκαν 

μέσω ταχυδρομείου και με προσωπική συνέντευξη με άμεση παράδοση και 

παραλαβή. Η επιλογή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου επιλέχθηκε για την 

αξιοπιστία των απαντήσεων, για το μέγεθος του δείγματος (70 ερωτηματολόγια 

απαντημένα), για το μέγεθος του ερωτηματολογίου (συνοπτικό και συγκεκριμένο), 

για το διαθέσιμο χρόνο, για το χαμηλό κόστος κ.ά.  

Τα περισσότερα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν απευθείας και υπήρχε άμεσα 

παραλαβή ωστόσο το 1/3 των ερωτηματολογίων στάλθηκαν μέσω ταχυδρομείου. Το 

δείγμα των ερωτηθέντων αφορούσε ανθρώπους από τον κοινωνικό περίγυρό μου. 

Επίσης 7 στάλθηκαν σε φοιτητές της Πάτρας. Σημαντικό να τονισθεί πως 20 

ερωτηματολόγια δόθηκαν σε φοιτητές του πρώτου (α’) εξαμήνου του  

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές 

Προστασίας Περιβάλλοντος.  

2.5 Αποδελτίωση 

Η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται με την κωδικοποίηση ήτοι 

τη μετατροπή των απαντήσεων σε αριθμούς και σύμβολα. Αυτό ουσιαστικά αφορά τη 

μετατροπή των ποιοτικών στοιχείων σε ποσοτικό ή ποιοτικό-συμβολικό. Ωστόσο, 

κάποιες απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ήδη αριθμούς οπότε αυτές οι 

απαντήσεις δεν απαιτούν και μετατροπές. Έτσι, η μετατροπή αυτή μετατρέπει τις 

απαντήσεις σε κατάλληλη μορφή για μηχανογραφική επεξεργασία (Παππάς, 2002). 

Στη συνέχεια οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου καταχωρήθηκαν ως σύνολο σε 

υπολογιστικό φύλλο του λογισμικού Microsoft Office Excel 2013. Έτσι κατέστη 

δυνατή η προσπέλαση των απαντήσεων του κάθε ερωτηματολογίου. Τέλος, προέκυψε 

η ταυτότητα της έρευνας βάσει φύλου, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου: 
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Όπως κανείς μπορεί να διακρίνει τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν σχεδόν από τον 

ίδιο αριθμό γυναικών και αντρών. Οι ηλικίες 20-30 και 31-40 είχαν το ίδιο ποσοστό 

συμμετοχής ήτοι 30%. Ελάχιστοι ερωτώμενοι απάντησαν στα  εισοδηματικά τους 

κριτήρια οπότε και δεν συμπεριλήφθηκαν μέσα στα προσωπικά στοιχεία. Η 

πλειοψηφία των ερωτωμένων διέμεναν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις όπως Κόρινθο, Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη.  

2.6 Στατιστική Επεξεργασία 

Η στατιστική προέρχεται από τη λατινική λέξη status (πολιτεία, κράτος) και από την 

αρχαία ελληνική λέξη στατίζω (τοποθετώ, ταξινομώ, συμπεραίνω). Τα αποτελέσματα 

του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν σε ξεχωριστά υπολογιστικά φύλα με τη βοήθεια 

του Microsoft Excel
®

 Office 2013. Ήτοι, η κάθε ερώτηση υπάρχει σε ξεχωριστό 

υπολογιστικό φύλο προκειμένου τα αποτελέσματα και οι μέσοι όροι να είναι 

ξεκάθαροι. Τα αποτελέσματα της κάθε ερώτησης παρουσιάστηκαν σε μορφή 

«πίττας» (pie chart) σε ποσοστά.  
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3. Αποτελέσματα και Συζήτηση 

3.1 Περιγραφικά Στατιστικά   

Στο Κεφ.3.1  παρατίθενται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων μετά από την 

αποδελτίωση τους.  Η κάθε ερώτηση αναλύθηκε ως ξεχωριστή θεματική ενότητα με 

τη βοήθεια του λογισμικού Microsoft Excel 2013. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 

με ποσοστά με απεικόνιση «pie chart». Στις επόμενες σελίδες διακρίνονται οι 

ερωτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα.  

Το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν σχεδόν ίδιο για γυναίκες και άνδρες με μια 

μικρή διαφορά συμμετοχής ως προς το ανδρικό φύλο.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες διέμεναν στην Αθήνα (91%) ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό μοιράζεται σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Οι συμμετέχοντες ήταν όλων 

των ηλικιακών επιπέδων και το κατώτερο μορφωτικό επίπεδο ήταν το απολυτήριο 

Λυκείου ενώ το ανώτερo ήταν το Μεταπτυχιακό δίπλωμα.  

Η αποδελτίωση των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους που 

αναφέρθηκαν στο Κεφ. 2 ήτοι έπειτα από την κωδικοποίηση των απαντήσεων 

πραγματοποιήθηκε μετατροπή αυτών σε ποσοτικά στοιχεία προκειμένου να παρθεί 

ένα ποσοστό για την κάθε ερώτηση. Αφού η κάθε απάντηση των ερωτήσεων 

καταγράφθηκε στο πρόγραμμα Microsoft Excel έγινε δυνατή η ανάλυση των 

απαντήσεων σε ποσοστό.  

Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων ποικίλουν αλλά ως ένα γενικό συμπέρασμα μπορεί 

κανείς να διαπιστώσει πως η αξία του νερού δυστυχώς δεν εκτιμάται. Παρά τις 

προσπάθειες που γίνονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η έννοια της 

ανακύκλωσης και εξοικονόμησης του νερού δεν έχει «μπει» μέσα στα νοικοκυριά.  
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Διάγραμμα  3: Ερώτηση 1-  Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου ύδρευσης  

 

Διάγραμμα  4:Ερώτηση 2-  Εκτιμάτε ότι το νερό είναι φυσικός πόρος; 

Το νερό που προσφέρεται από το δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιείται πάρα πολύ κατά 

74,29% ενώ σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται οι άλλες διαθέσιμες επιλογές.  

Όσον αφορά την ερώτηση εάν το νερό ως φυσικός πόρος εκτιμάται ότι είναι σε 

επάρκεια ή σε έλλειψη, η πλειοψηφία των απαντήσεων κλείνανε προς την έλλειψη 

ήτοι ότι το νερό είναι σε έλλειψη. Η πραγματικότητα είναι ότι το νερό ως φυσικός 

πόρος θεωρείται ως ανανεώσιμή πηγή ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη 

χρήση είτε μέσω βιολογικής αναπαραγωγής είτε με άλλες φυσικές διεργασίες (Stead 

και Stead, 1996).  
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Διάγραμμα  5: Ερώτηση  3-  Χρησιμοποιείτε φίλτρο στο νερό της βρύσης σας; 

 

Διάγραμμα  6: Ερώτηση 4 -  Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο νερό; 

Όσον αφορά την ερώτηση αν χρησιμοποιείται φίλτρο στο νερό της βρύσης, είναι 

δύστυχες πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν όχι με 

ποσοστό 84,29%. Ένα φίλτρο νερού όσο απλό και αν ακούγεται έχει να προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία είναι εξοικονόμηση νερού, οικολογικός 

σχεδιασμός, καθαρό, άχρωμο, άοσμο, υγιεινό και ποιοτικό νερό κ.ά. (Βανταράκης, 

2018).  

Συνεχίζοντας για τη κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού, το 44,29% απάντησε πως 

χρησιμοποιεί πάρα πολύ εμφιαλωμένο νερό ενώ αμέσως μετά με ποσοστό 20% η 

επικρατέστερη απάντηση ήταν ότι χρησιμοποιούν ελάχιστα. Γενικά το εμφιαλωμένο 

νερό είναι μια βολική λύση δεδομένου ότι μπορούν να το προμηθευτούν σχεδόν από 

παντού. Ωστόσο, ένα από τα φίλτρα βρύσης μπορεί να προσφέρει τα ίδια 

πλεονεκτήματα. Όμως, σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, το εμφιαλωμένο νερό αφορά 

μια πολύ ασφαλής λύση σε σχέση με τα τοπικά αποθέματα νερού.  
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Διάγραμμα  7: Ερώτηση 5- Σε ποιες περιοχές το νερό δικτύου ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π θα μπορούσε να 

διατεθεί/πωληθεί ως εμφιαλωμένο; 

Εν συνεχεία, οι περιοχές στις οποίες το νερό δικτύου ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π θα 

μπορούσε να διατεθεί/πωληθεί ως εμφιαλωμένο το επικρατέστερο ποσοστό (32,86%) 

ανήκει στις περιοχές με τουριστική δραστηριότητα. Αμέσως μετά, με πολύ μικρή 

διαφορά της τάξεως των 1,4% ανήκει στις περιβαλλοντικές υποβαθμισμένες 

περιοχές.. Έπειτα, με ποσοστό 24,17% το νερό θα μπορούσε να διατίθεται/πωλείται 

σε περιοχές με ανεπαρκές δίκτυο. Τα ποσοστά αυτά μεταξύ τους δεν διαφέρουν πολύ, 

οπότε αν αναλογιστεί κανείς τις διαθέσιμες επιλογές που το νερό μπορεί να διατεθεί, 

είναι και οι τρείς σημαντικές. Παρόλο το γεγονός πως όλοι έχουν ανάγκη για καθαρό 

και πόσιμο νερό και ταυτόχρονα να γίνεται εξοικονόμηση νερού, στις περιοχές με 

τουριστική δραστηριότητα, θα μπορούσε το κράτος να προάγει τα τοπικά νερά και να 

διαθέτει το νερό της περιοχής, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.  
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Διάγραμμα  8: Ερώτηση 6- Πιστεύεται ότι το νερό αποτελεί…. 

Το νερό κατά 94,29% θεωρείται κοινωνικό αγαθό και 5,71 ως εμπόρευμα. Παρόλο 

τις χαμηλές χρεώσεις του δικτύου ύδρευσης αναρωτιέται κανείς αν το νερό θα έπρεπε 

να πωλείται έστω σε τόσες χαμηλές τιμές.  

Η ερώτηση 7 αποτελείται από 9 υπο-ερωτήματα που αφορούν γενικά την 

εξοικονόμηση νερού σε προσωπικό επίπεδο όπως προσωπική υγιεινή, πλύσιμο 

πιάτων στο πλυντήριο, πλύσιμο φρούτων, πλύσιμο αυτοκινήτου, πλύσιμο αυλής κ.ά.   

 

 

Διάγραμμα  9: Ερώτηση 7- 7.1 Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για την προσωπική σας υγιεινή; 

Πάρα πολύ εξοικονόμηση του νερού για προσωπική υγιεινή γίνεται σε ποσοστό 

21,43% ενώ σε ποσοστό 24,17% γίνεται λίγο εξοικονόμηση νερού. Αποτελεί δύστυχο 

γεγονός πως 15,71% των ερωτηθέντων δεν κάνει καθόλου εξοικονόμηση νερού. 

Παρά τα μέτρα εξοικονόμησης που μπορούν να εφαρμοστούν σε οικιακό επίπεδο 

(όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, π.χ. καζανάκι διπλής χρήσης) είναι 

94,29% 

5,71% 

Κοινωνικό Αγαθό  

Εμπόρευμα 

15,71% 

20,00% 

21,43% 

27,14% 

15,71% 
Καθόλου 

Ελάχιστα 

Λίγο 

Πολύ 

Πάρα πολύ  
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σχετικά οικονομικά, οι άνθρωποι δεν τα εφαρμόζουν. Όσον αφορά το πλύσιμο 

πιάτων στο πλυντήριο ένα 30% το χρησιμοποιεί πολύ ενώ πάρα πολύ χρησιμοποιείται 

από το 22,86%. Στις υπόλοιπες επιλογές (καθόλου, ελάχιστα και λίγο) τα ποσοστά 

μεταξύ τους είναι ίδια (15, 71%).  

 

Διάγραμμα  10: Ερώτηση 7- 7.2 Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για το πλύσιμο πιάτων στο 

πλυντήριο; 

Το πλύσιμο των φρούτων ως επί το πλείστο δεν πραγματοποιείται με μέτρα 

εξοικονόμησης νερού ωστόσο ένα 24,29% χρησιμοποιεί πολύ μέτρα εξοικονόμησης 

νερού.  

 

Διάγραμμα  11: Ερώτηση 7- 7.3 Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για το πλύσιμο φρούτων; 
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Το πλύσιμο του αυτοκινήτου με μέθοδο ανακύκλωσης χρησιμοποιείται ελάχιστα με 

ποσοστό 28,57% ενώ το 24,29% χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή λίγο. Σε ποσοστό 

25,71%  χρησιμοποιείται πολύ και κατά 20% πάρα πολύ. Τα ποσοστά αυτά 

συνδυασμένα μαζί (ήτοι πολύ και πάρα πολύ) αθροίζεται σε 45,1% που σημαίνει ότι 

οι μισοί ερωτηθέντες σχεδόν χρησιμοποιούν μέτρα εξοικονόμησης νερού κατά το 

πλύσιμο των οχημάτων.  

 

Διάγραμμα  12: Ερώτηση 7- 7.4 Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για το πλύσιμο του αυτοκινήτου 

με κουβά σε πλυντήριο αυτοκινήτων που εφαρμόζει μέθοδο ανακύκλωσης; 

Το πλύσιμο της αυλής με μέτρα εξοικονόμησης νερού κατά πάρα πολύ εφαρμόζεται 

από το 22,86% των ερωτηθέντων ενώ καθόλου από το 7,14% των ερωτηθέντων. Λίγα 

μέτρα εξοικονόμησης νερού αφορά το 31,43%. Το ποσοστά της εξοικονόμησης 

νερού για το πλύσιμο της αυλής /μπαλκονιού θα πρέπει να αυξηθούν μιας και η 

πλειοψηφία των οικείων στην Ελλάδα διαθέτει αυλές/μπαλκόνια.  

 

Διάγραμμα  13: Ερώτηση 7- 7.5 Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για το πλύσιμο της αυλής σας ή 

του μπαλκονιού και των κοινόχρηστων χώρων με κουβά; 

 

20,00% 

28,57% 
24,29% 

25,71% 

1,43% 

Καθόλου 
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Έλεγχος των υδραυλικών εγκαταστάσεων για τυχόν διαρροές εφαρμόζεται πάρα πολύ 

κατά 30% ενώ το 25,87% κοιτά για διαρροές πολύ. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο 

αφού σχεδόν πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες ελέγχουν ενδελεχώς για διαρροές.  

 

Διάγραμμα  14: Ερώτηση 7- 7.6 Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για τον περιοδικό έλεγχο των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων του σπιτιού  για τυχόν διαρροές; 

Καζανάκι διπλού τύπο χρησιμοποιεί το 48,57% και τα πλεονεκτήματα αυτού του 

συστήματος έχουν αναφερθεί σε παραπάνω κεφάλαιο.  

 

 

Διάγραμμα  15: Ερώτηση 7- 7.7  Χρησιμοποιείτε καζανάκι τύπου διπλής λειτουργίας στο σπίτι σας; 
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Τηλέφωνο ντουζιέρας με κενό αέρα χρησιμοποιεί το 34,29% . Στο προϊόν αυτό, που 

χρησιμοποιεί τις μικροσκοπικές τρύπες εξόδου για να αυξήσει την πίεση του νερού , 

πετυχαίνουμε έως και 35% λιγότερη κατανάλωση. 

 

Διάγραμμα  16: Ερώτηση 7- 7.8    Χρησιμοποιείτε  τηλέφωνο ντουζιέρας ειδικής ροής με κενό αέρος; 

 

Διάγραμμα  17: Ερώτηση 7- 7.9   Χρησιμοποιείτε  αυτόματο πότισμα στον κήπο σας; 

To αυτόματο πότισμα μοιράζεται ισόποσα κατά 50%. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες 

χρησιμοποιούν αυτόματο πότισμα. 

34,29% 

65,71% 
Ναι  

Όχι 

50,00% 50,00% 
Ναι  

Όχι 
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Διάγραμμα  18: Ερώτηση 8- Ως προς την οικιακή χρήση σε νερό σε αντιστοιχία κατανάλωσης σε κλίμακα 

(1: ελάχιστη, 5: μέγιστη) – Μπάνιο 

Όσον αφορά τη χρήση του νερού σε οικιακή χρήση, η κατανάλωση νερού στο μπάνιο 

γίνεται μέγιστη κατά 38,57% ενώ πολύ κατά 44,29%.Αρα κατά τη διάρκεια του 

μπάνιου δεν χρησιμοποιείται κάποιο μέτρο εξοικονόμησης.  

 

Διάγραμμα  19: Ερώτηση 8- Ως προς την οικιακή χρήση σε νερό σε αντιστοιχία κατανάλωσης σε κλίμακα 

(1: ελάχιστη, 5: μέγιστη) – Κουζίνα 

΄Οσον αφορά στη χρήση του νερού σε οικιακό επίπεδο – κουζίνα, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντνων απάντησαν πως κάνουν μέγιστη χρήση του νερού χωρίς κάποιο μέτρο 

εξοικονόμησης. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 44,29%. Το 22,86% (3) των 

ερωτηθένωτν απάντησαν πως δεν κάνουν μεγάλη χρήση αλλά μέτρια και μόνο το 

2,86% κάνει ελάχιστη χρήση.  

1,43% 

15,71% 

44,29% 

38,57% 

1:Ελάχιστη  

2

3

4

5: Μέγιστη 

2,86% 

12,86% 

22,86% 

44,29% 

17,14% 
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Διάγραμμα  20: Ερώτηση 8- Ως προς την οικιακή χρήση σε νερό σε αντιστοιχία κατανάλωσης σε κλίμακα 

(1: ελάχιστη, 5: μέγιστη) – Πλυντήριο 

Η χρήση του πλυντηρίου σε οικιακό επίπεδο έχει καλύτερη εικόνα. Ήτοι, το 15,71% 

κάνει μέγιστη χρήση, ενώ το 30% λίγο λιγότερη. Το 40% των ερωτηθέντων κάνει 

μέτρια χρήση νερού στον τομέα του πλυντηρίου. Μόλις το 11,43% κάνει μέτρια προς 

ελάχιστη χρήση ενώ ξανά το 2,86% κάνει ελάχιστη χρήση του νερού.  

 

Διάγραμμα  21: Ερώτηση 8- Ως προς την οικιακή χρήση σε νερό σε αντιστοιχία κατανάλωσης σε κλίμακα 

(1: ελάχιστη, 5: μέγιστη) – Αυτοκίνητο 

`Οσον αφορά στη χρήση νερού για το πλύσιμο του αυτοκινήτου, μόνο το 2,86% των 

ερωτηθέντων πλένει το αυτοκίνητο στο σπίτι, ενώ το 40% κάνει ελάχιστη χρήση ήτοι 

μεταβαίνουν με το όχημα τους σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Το 41,43% των 

ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ελάχιστο νερό για την πλύση του αυτοκινήτου.  
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Διάγραμμα  22: Ερώτηση 8- Ως προς την οικιακή χρήση σε νερό σε αντιστοιχία κατανάλωσης σε κλίμακα 

(1: ελάχιστη, 5: μέγιστη) – Σφουγγάρισμα 

Όσον αφορά στο σφουγγάρισμα του σπιτιού, το 8,57% κάνει μέγιστη χρήση του 

νερού για το πλύσιμο του πατώματος ενώ είναι αξιόλογο πως το 35,71% των 

ερωτηθέτων κάνουν σχεδόν ελάχιστη χρήση. Το 22,86% κάνουν ελάχιστη χρήση.  

 

Διάγραμμα  23: Ερώτηση 9- Διαβαθμίστε τις πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων ως προς την 

φιλικότητα προς το περιβάλλον που θα χρησιμοποιούσατε: 9.1 Συλλογή βρόχινου νερού. 

Όσον αφορά στις απόψεις των ερωτηθέντων για τα μέτρα εξοικονόμησής νερού, το 

90% των ερωτηθέντων απάντησαν πως η συλλογή βρόχινου νερού είναι πολύ φιλική. 

Ωστόσο η επαναχρησιμοποίηση νερού από μονάδες βιολογικού νερού γίνεται λίγο 

(28,57%), πολύ (24,29%) και πάρα πολύ κατά 18,57%.  
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Διάγραμμα  24: Ερώτηση 9- Διαβαθμίστε τις πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων ως προς την 

φιλικότητα προς το περιβάλλον που θα χρησιμοποιούσατε: 9.2 Επαναχρησιμοποίηση νερού που προέρχεται 

από μονάδες βιολογικού καθαρισμού.  

Η επαναχρησιμοποίηση γκρίζων νερών για ορισμένες χρήσεις όπως τουαλέτα και 

πότισμα, το 12,86% συμφωνεί πάρα πολύ ενώ το 22,86% πολύ. Το καθόλου 

απαντάται σε ποσοστό 18,57% ωστόσο μπορεί να μη γνωρίζουν τα οφέλη της 

επαναχρησιμοποίησης γκρίζων νερών.  

 

Διάγραμμα  25: Ερώτηση 9- Διαβαθμίστε τις πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων ως προς την 

φιλικότητα προς το περιβάλλον που θα χρησιμοποιούσατε: 9.3 Επαναχρησιμοποίηση γκρίζων νερών στο 

σπίτι για ορισμένες χρήσεις όπως τουαλέτα, πότισμα κλπ.  
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Διάγραμμα  26: Ερώτηση 9- Διαβαθμίστε τις πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων ως προς την 

φιλικότητα προς το περιβάλλον που θα χρησιμοποιούσατε: 9.4 Αφαλάτωση 

Στην ερώτηση κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι σε προσωπικό επίπεδο για τις 

πρακτικές εξοικονόμησης νερού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε λίγο με 

ποσοστό 41,43% ενώ πολύ κατά 24,29%. Άρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης για την συμμετοχή σε πρακτικές εξοικονόμησης νερού. Τέλος η 

αφαλάτωση, ως πρακτική εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό (81,43%).  

 

 

Διάγραμμα  27: Ερώτηση 10- Πόσο ευχαριστημένος είστε από την προσωπική σας συμμετοχή σε πρακτικές 

εξοικονόμησης νερού; (1: Καθόλου, 5: Αρκετά)
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Ερώτηση 11: Τι σας εμποδίζει προσωπικά να βελτιώσετε τη 

συμμετοχή σας στην εξοικονόμηση  νερού (αναφέρατε σε δύο 

γραμμές τους λόγους): 

Η ερώτηση αυτή απαντήθηκε από τους περισσότερους ερωτώμενους. Σαράντα εννέα 

(49) άτομα από τα 70 έδωσαν απαντήσεις (ποσοστό 70%). Η πιο συχνή απάντηση 

ήταν η έλλειψη χρόνου. Ωστόσο δόθηκαν και άλλες απαντήσεις οι οποίες παρατίθεται 

στον παρακάτω πίνακα.  

1 «Οικονομικοί λόγοι» 

2 «Είμαι σπάταλη» 

3 «Τίποτα» 

4 «Η έλλειψη γνώσης για το πόσο σημαντικό είναι το νερό, και η αδιαφορία ως 

προς το πολύτιμο αυτό αγαθό» 

5 «Έλλειψη πρωτοβουλίας» 

6 «Έλλειψη χρόνου» 

7 «Η ευκολία με την οποία παρέχεται το νερό, δεν βοηθάει στο να καταλάβουμε 

την πολυτιμότητά του» 

8 «Έλλειψη  επίσημης ενημέρωσης τρόπων εξοικονόμησης» 

9 «Ο χρόνος» 

10 «Η έλλειψη χρόνου» 

11 «Έλλειψη χώρου για τέτοια εγκατάσταση» 

12 «Έλλειψη κοινωνικών προγραμμάτων και παρακίνησης για αυτό» 

13 «Έλλειψη χρόνου λόγω υποχρεώσεων» 

14 «Οικογενειακές υποχρεώσεις» 

15 «Πολλές ανάγκες που απαιτούν χρήση νερού» 

16 «Έλλειψη χρόνου» 

17 «Έλλειψη ενημέρωσης για τα οφέλη της οικονομίας του νερού» 

18 «Κάνω αρκετή εξοικονόμηση γιατί γενικά δεν μου αρέσει η σπατάλη» 

19 «Έλλειψη ενημέρωσης, κίνητρα από κράτος» 

20 «Η αδιαφορία» 

21 «Έλλειψη γνώσης επί του θέματος» 

22 «Κάνω μεγάλες προσπάθειες για εξοικονόμηση, ελπίζω να έχει αποτέλεσμα» 
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23 «Τίποτα» 

24 «Η καθημερινότητα» 

25 «Συνήθεια» 

26 «Κυρίως το ότι δεν έχω τη διάθεση να ασχοληθεί» 

27 «Συνήθεια» 

28 «Πρέπει να αλλάζω το καζανάκι του σπιτιού» 

29 «Το ότι δεν το σκέφτομαι πάντα» 

30 «Έλλειψη χρόνου και επαρκές γνώση» 

31 «Έλλειψη παροχής, κίνητρα, συνήθειες κλπ.» 

32 « Η κοινωνική αντίληψη» 

33 «Οικονομικοί λόγοι, για εκσυγχρονισμό του οικιακού δικτύου» 

34 «Βιασύνη» 

35 «Μη καλή γνώση των μέσων εξοικονόμησης» 

36 «Κυρίως οικονομικοί λόγοι ώστε να χρησιμοποιώ πιο κατάλληλο εξοπλισμό» 

37 «Δεν με εμποδίζει τίποτα. Απλώς υπάρχει περιορισμένος χρόνος, επιλέγω την 

πιο εύκολη λύση»  

38 «Γρήγορος ρυθμός ζωής, καταναλωτικές συνήθειες κλπ.» 

39 «Χρόνος» 

40 «Άγνοια πρακτικών, δύσκολη καθημερινότητα» 

41 «Αμέλεια» 

42 «Έλλειψη χρόνου για την ενέργεια αυτή» 

43 «Ανεπαρκή γνώση για τους τρόπους εξοικονόμησης» 

44 «Ότι κάποιες φορές ξεχνιέμαι όταν έχω τη βρύση ανοιχτή και σπαταλάω 

περισσότερο νερό» 

45 «Δεν θεωρώ πως μπορώ να βοηθήσω λόγω τεχνολογίας» 

46 «Αμέλεια, έλλειψη ενημέρωσης για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού» 

47 «Χρόνος, μηδενικό κίνητρο για χαμηλή ατομική κατανάλωση» 

48 «Νομίζω ότι η συμμετοχή μου στην εξοικονόμηση νερού είναι η μέγιστη. Έχω 

ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα» 

49 «Δεν με εμποδίζει κάτι. Το οφείλουμε να προσπαθούμε για τη όσο δυνατό 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού» 
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Όπως κανείς μπορεί να διακρίνει, αρκετές διαφορετικές απαντήσεις δόθηκαν. 

Ωστόσο, οι επικρατέστερες ήταν η έλλειψη χρόνου. Αρκετές ήταν οι απαντήσεις όσον 

αφορά την έλλειψη γνώσης για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού όπως και επίσης 

οικονομικοί λόγοι. 

 

Διάγραμμα  28: Ερώτηση 12- Πως αξιολογείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του δικτύου της 

περιοχής σας; 

Το νερό που παρέχεται από το δίκτυο της περιοχής θεωρείται πολύ καλό κατά 

44,29% και άριστο κατά 22,86%.  Ενώ το 31,43% θεωρεί ότι είναι απλώς καλό.  

Όσον αφορά σε ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται πρακτικές νερού 

στην Ελλάδα το 35,71% απάντησε στις τουριστικές περιοχές, το 21,43% στις 

βιομηχανικές ενώ το 25,71% στις αγροτικές και το 14,29% στις αστικές.  

 

Διάγραμμα  29:Ερώτηση 13-   Κατά τη γνώμη σας σε ποιες δραστηριότητες δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα 

πρακτικές εξοικονόμησης νερού; 
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3: Τουριστικές 

4: Αστικές  

5: Άλλες 
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Ο φορέας που θα μπορούσε να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο για τη λήψη αποφάσεων 

επικρατεί από το κράτος με ποσοστό 51,43% και λογικό μιας και το νερό είναι 

κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει από το κράτος να προστατεύεται. Ωστόσο και οι 

Δήμοι έχουν μερίδιο 28,57% και από 10% Μ.Κ.Ο και ιδιωτικές πρωτοβουλίες.  

 

Διάγραμμα  30: Ερώτηση 14- Ποιος φορέας θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο για τη 

λήψη αποφάσεων για την προστασία των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας μας; 

Τέλος, στην ερώτηση αν οι ερωτηθέντες έχουν συμμετάσχει ή θα επιθυμούσαν να 

έχουν συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 

το 51,43% επέλεξε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στη διαχείριση υδάτινων πόρων ενώ 

το 20% στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Το 15,71% θα επέλεγε να 

συμμετάσχει σε σύγχρονους μεθόδους βιολογικού καθαρισμού και το 2,86% των 

συμμετεχόντων απάντησαν άλλους τρόπους.   

 

 

51,43% 
28,57% 

10,00% 

10,00% 
 Κράτος 

Δήμοι 

 Μ.Κ.Ο 

Ιδιωτική 
Πρωτοβουλία 
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Διάγραμμα  31: Ερώτηση 15- Έχετε συμμετάσχει ή θα επιθυμούσατε να έχετε συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 

εκμάθησης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με θέμα ένα από τα παρακάτω προγράμματα; 

 

 

3.2 Σύγκριση με άλλες χώρες 

 

Οι συνήθειες των άλλων χωρών όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού περιλαμβάνουν 

διάφορες τεχνικές όπως αυτές που αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 1.3. Παρακάτω 

παρατίθεται ένας αριθμός χωρών της Ευρώπης που ανακυκλώνει το νερό (Watersave, 

2015).  

Συγκεκριμένα στη Γαλλία (Παρίσι) πολλά νοικοκυριά σε χρησιμοποιούν τεχνικές 

εξοικονόμησης νερού σε οικιακό επίπεδο εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανακύκλωση του 

νερού είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται ήδη από το 1940 (Watersave, 2015).  

Επίσης, στην Ιταλία μέχρι σήμερα η χρήση ανακυκλωμένου νερού εφαρμόζεται και 

βασίζεται σε γενικές προδιαγραφές που προβλέπει η ιταλική νομοθεσία για την 

ποιότητα των υδάτων (Watersave, 2015).  

Στην Ισπανία το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Συγκεκριμένα εκτός από την ανακύκλωση του νερού σε οικιακή χρήση 

χρησιμοποιείται και ανακυκλωμένο νερό για το πότισμα γηπέδων γκολφ, άρδευση 

καλλιεργειών κ.α. (Watersave, 2015). 

Η γειτονική χώρα της Ισπανίας, Πορτογαλία, δηλώνει πως η ετήσια  ποσότητα  

χρησιμοποιημένων  νερών,  που  υφίστανται  επεξεργασία  ανέρχεται  σε  580 

51,43% 

10,00% 

20,00% 

15,71% 

2,86% 
Διαχείριση υδάτινων 
πόρων 

Ρύθμιση υφροφόρου 
ορίζοντα 

Πρστασία θαλάσσιου 
οικοσυστήματος  

Σύγχρονοι μέθοδοι 
βιολογικού καθαρισμού  

Άλλος 
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εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αντιστοιχεί στο 10% των αναγκών σε νερό για άρδευση 

μια χρονιά με πολύ μικρή ποσότητα βροχοπτώσεων (Watersave, 2015).  

Το Βέλγιο επεξεργάζεται το χρησιμοποιημένο νερό και ανακυκλώνει περί το 38% 

των νερών αυτών. Το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Στο  άμεσο  μέλλον  αναμένεται  το  ποσοστό επεξεργασίας  των  

χρησιμοποιημένων  υδάτων  να  ανέλθει  στο  60%.  Η  κυβέρνηση  επεξεργάζεται 

εθνικές προδιαγραφές (Watersave, 2015). 

Η ανακύκλωση νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά περιορισμένη. Το νερό το 

οποίο ανακυκλώνεται χρησιμοποιείται για το πότισμα των γηπέδων γκολφ καθώς και 

για τη διατήρηση της στάθμης των ποταμών και το πλύσιμο των αυτοκινήτων 

(Watersave, 2015).  

Στην Ολλανδία επίσης, η ανακύκλωση του νερού είναι περιορισμένη. Το 

ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Watersave, 

2015).  

Στην Γερμανία η ανακύκλωση  χρησιμοποιημένων  νερών  γίνεται,  μόνο,  όπου  

προκύπτουν  λόγοι  προστασίας  του περιβάλλοντος (Watersave, 2015). 

Τέλος στην Κύπρο η εξοικονόμηση νερού είναι μέρος της πολιτικής αφού πάσχει από 

σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Πρόσφατα, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ενθάρρυνσης της 

συλλογής νερού, κυρίως, από το νιπτήρα, το ντους και το νεροχύτη για την 

αξιοποίησή του στην τουαλέτα (αντί για πόσιμο  νερό  που  χρησιμοποιείται  σήμερα  

στα καζανάκια (Watersave, 2015). 
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4. Συμπεράσματα και Προτάσεις  

Ο σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ήταν να 

διαπιστωθεί με την βοήθεια ερωτηματολογίου αν οι πολίτες της χώρας μας 

εφαρμόζουν μέτρα εξοικονόμησης νερού σε οικιακό επίπεδο. Επίσης, ρωτήθηκε ποια 

η άποψη τους όσον αφορά  την επαναχρησιμοποίηση του νερού από διάφορες 

χρήσεις όπως για παράδειγμα από μονάδες βιολογικού καθαρισμού ή ακόμη και τη 

συλλογή βρόχινου νερού.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε  από  70 άτομα και των δύο φύλων ηλικίας 20-61 

και άνω και το μορφωτικό τους επίπεδο κυμαίνονταν από λύκειο ως Μεταπτυχιακό 

επίπεδο.  Τα αποτελέσματα απέδειξαν πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν 

εφαρμόζουν μέτρα εξοικονόμησης νερού σε οικιακό επίπεδο, ωστόσο θεωρούν πως 

το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ως 

προς τη μεταχείρισή του. Επίσης, ισχυρίζονται ότι η έλλειψη χρόνου επηρεάζει τη 

βελτίωση της συμμετοχής τους στην εξοικονόμηση νερού. Επισημαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες δεν εκτιμούν ως σωστή και επαρκή την ενημέρωση για τα μέτρα 

εξοικονόμησης νερού.  

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων καθώς και το ερωτηματολόγιο αποτέλεσαν ένα καλό 

εργαλείο προκειμένου να διαπιστωθεί πως ο κόσμος διαχειρίζεται το νερό σε οικιακό 

επίπεδο. Διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην 

ενημέρωση των καταναλωτών για τα μέτρα εξοικονόμησης νερού. Θα έπρεπε να 

επιβάλλονται μέτρα εξοικονόμησης νερού αν όχι σε οικιακό επίπεδο τουλάχιστο σε 

αστικό. Για παράδειγμα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος διακρίνεται έντονο 

πρόβλημα στην παροχή νερού λόγω αδυναμίας του δικτύου ύδρευσης να μεταφέρει 

νερό. Ωστόσο, αρκετές περιοχές και αρκετά νησιά διαθέτουν φυσικές πηγές που θα 

μπορούσαν να εκμεταλλευτούν και να διαχειριστούν σωστά προκειμένου να 

διατίθεται νερό πόσιμο στις περιοχές αυτές.  

Η εξοικονόμηση νερού σε οικιακό επίπεδο δύναται να επιτευχθεί με απλές και 

οικονομικές λύσεις. Παρουσιάστηκαν λύσεις εξοικονόμησης νερού όσον αφορά 

κυρίως στους χώρους του λουτρού και της κουζίνας.  

Η κουζίνα και το λουτρό είναι χώροι που η χρήση τους απαιτεί αρκετό νερό είτε για 

την προσωπική υγιεινή είτε για το πλύσιμο των πιάτων.  Η ποσότητα των υγρών 



76 

 

αποβλήτων σε οικιακή κατανάλωση είναι αρκετά αυξημένη και υπάρχουν μεγάλες 

ποσότητες νερού οι οποίες δεν εισέρχονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Οι ποσότητες 

αυτές αφορούν νερό που χρησιμοποιείται για το πότισμα κήπων, το πλύσιμο των 

αυτοκινήτων, αυλών, δρόμων κ.ά.  

Η εγκατάσταση κυκλωμάτων που επαναχρησιμοποιούν γκρίζο νερό έχει αυξηθεί τα 

τελευταία έτη και αποτελεί πράγματι μια τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την μείωση της κατανάλωσης «φρέσκου νερού». Για παράδειγμα, το 

γκρίζο νερό που προκύπτει από το πλύσιμο των πιάτων καθώς και η χρήση νερού για 

προσωπική υγιεινή, θα μπορούσε να αποταμιεύεται σε δεξαμενές εγκατεστημένες είτε 

υπόγεια είτε υπέργεια. Έτσι, το γκρίζο νερό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιείται 

στο λουτρό και συγκεκριμένα στο καζανάκι. Το καζανάκι αποτελεί ένα στοιχείο μέσα 

σε ένα σπίτι το οποίο χρησιμοποιείται αμέτρητες φορές την ημέρα. Συνεπώς, η χρήση 

γκρίζου νερού για τη χρήση σε καζανάκι μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 

εξοικονόμηση νερού.  

Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να προμηθευτούν πλυντήρια πιάτων και 

ρούχων τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουν πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πλυντηρίων νέας τεχνολογίας καταναλώνουν λιγότερη 

ενέργεια σε σχέση με τα παλαιοτέρα και παράλληλα διαθέτουν κάποιο πρόγραμμα 

πλύσης  με  ελάχιστη  κατανάλωση  νερού  (οικονομικά  προγράμματα).  

Σημαντικό επίσης μέτρο εξοικονόμησης νερού αποτελεί η συλλογή βρόχινου νερού. 

Το βρόχινο νερό μπορεί να αποθηκεύεται σε δεξαμενές τοποθετημένες υπέργεια ή 

υπόγεια στο χώρο της οικίας. Το βρόχινο νερό μπορεί να συλλέγεται από πολλά μέρη 

όπως λούκια και τις υδρορροές που ουσιαστικά αποτελούν κανάλια νερού που θα 

μπορούν να οδηγούν το νερό στη δεξαμενή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ EΡΕΥΝΑΣ 

Ερωτηματολόγιο για το νερό 

 

1. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το νερό δικτύου Ύδρευσης; 

        1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

2. Εκτιμάτε ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος 

            1  Σε επάρκεια     2  Σε έλλειψη     

 

3. Χρησιμοποιείτε φίλτρο στο νερό της βρύσης σας;        

 1  Ναι      2  Όχι     

4. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο νερό;  

       1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

 

5. Σε ποιες περιοχές το νερό δικτύου Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. θα μπορούσε 

να διατεθεί / πωληθεί ως εμφιαλωμένο: 

       1  Με τουριστική δραστηριότητα    2  Περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες   

       3   Με ανεπαρκές δίκτυο                4  Άλλο 

(διευκρινίστε:……………………………………..) 

 

6. Πιστεύετε ότι το νερό αποτελεί  

            1  Κοινωνικό αγαθό     2  Εμπόρευμα     

 

7. Εφαρμόζετε μέτρα εξοικονόμησης νερού για… 

  

7.1 την προσωπική υγιεινή; 

              1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

7.2 το πλύσιμο πιάτων στο πλυντήριο; 

              1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

7.3 το πλύσιμο φρούτων; 

              1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

7.4 το πλύσιμο αυτοκινήτου με κουβά σε πλυντήριο αυτοκινήτων που 

εφαρμόζει μέθοδο ανακύκλωσης; 

              1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

7.5 το πλύσιμο της αυλής σας ή του μπαλκονιού και των 

κοινόχρηστων χώρων με κουβά; 

              1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 
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7.6 τον περιοδικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων του σπιτιού 

για  τυχόν διαρροές; 

              1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

7.7 Χρησιμοποιείτε καζανάκι τύπου διπλής λειτουργίας στο σπίτι σας; 

              1  Ναι    2  Όχι  

 

7.8 Χρησιμοποιείτε τηλέφωνο ντουζιέρας ειδικής ροής με κενό αέρος; 

              1  Ναι     2  Όχι  

7.9 Χρησιμοποιείτε αυτόματο πότισμα στον κήπο σας; 

              1  Ναι     2  Όχι  

 

8. Ως προς την οικιακή χρήση σε νερό σε αντιστοιχία κατανάλωσης σε 

κλίμακα:  

(1: ελάχιστη, 5: μέγιστη) 

 

 Μπάνιο             � 1    � 2   �  3   � 4   � 5   � 

 Κουζίνα   1    � 2   �  3   � 4   � 5   � 

 Πλυντήριο    � 1    � 2   �  3   � 4   � 5   � 

 Αυτοκίνητο � 1    � 2   �  3   � 4   � 5   � 

 Σφουγγάρισμα � 1    � 2   �  3   � 4   � 5   � 

 

9. Διαβαθμίστε τις πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων ως προς την 

φιλικότητα προς το περιβάλλον που θα χρησιμοποιούσατε: 

 

9.1 Συλλογή βρόχινου νερού 

              1  Καθόλου φιλική     2  Πολύ φιλική  

9.2 Επαναχρησιμοποίηση νερού που προέρχεται από μονάδες βιολογικού 

καθαρισμού 

 1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

9.3 Επαναχρησιμοποίηση γκρίζων νερών στο σπίτι για ορισμένες χρίσεις 

όπως τουαλέτα πότισμα κλπ. 

 1  Καθόλου    2  Ελάχιστα    3  Λίγο   4  Πολύ   5  Πάρα πολύ 

9.4 Αφαλάτωση 

              1  Ναι             2  Όχι  

10. Πόσο ευχαριστημένος είστε από την προσωπική σας συμμετοχή σε πρακτικές 

εξοικονόμησης νερού (1 : Καθόλου, 5 : Αρκετά); 

� 1    � 2   �  3   � 4   � 5    
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11. Τι σας εμποδίζει προσωπικά να βελτιώσετε την συμμετοχή σας στην 

εξοικονόμηση νερού (αναφέρατε σε δυο γραμμές τους λόγους): 

………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………….….. 

 

12.  Πως αξιολογείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του δικτύου της 

περιοχής σας; 

 

  1  Μη αποδεκτά     2  Καλά     3  Πολύ καλά     4  Άριστα  

 

 

13. Κατά τη γνώμη σας σε ποιες δραστηριότητες δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα 

πρακτικές εξοικονόμησης νερού; 

 

 1  Αγροτικές    2  Βιομηχανικές    3  Τουριστικές   4  Αστικές   5  Άλλες 

 

14. Ποιος φορέας θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο για 

τη λήψη αποφάσεων για την προστασία των Υδάτινων αποθεμάτων της 

χώρας μας; 

 

  1  Κράτος    2  Δήμοι    3  Μ.Κ.Ο.   4  Ιδιωτική πρωτοβουλία   5  Άλλος 

 

15. Έχετε συμμετάσχει ή θα επιθυμούσατε να έχετε συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 

εκμάθησης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με θέμα ένα από τα 

παρακάτω προγράμματα: 

 

 1  Διαχείριση υδάτινων πόρων                     2  Ρύθμιση υδροφόρου ορίζοντα  

 

 3  Προστασία θαλάσσιου οικοσυστήματος   4  Σύγχρονοι μέθοδοι βιολογικού 

καθαρισμού    

 

 5  Άλλο (ποιο;) ……………………………………………………. 
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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ    

 Φύλο         Άνδρας        Γυναίκα    

 

 Ηλικία          20-30        31-40        41-50.        51-60       61 και άνω 

 

 Μορφωτικό επίπεδο  

       Δημοτικό                    Γυμνάσιο                          Λύκειο   

        Πτυχίο Α.Ε.Ι.             Μεταπτυχιακό ή άλλο        

 Οικονομικό εισόδημα (προαιρετικά) 

     3.000-10.000            10.001-20.000        20.001-30.000   

 

      30.001-40.000         40.001-50.000        άνω των 50.000  

 

 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (Πόλη/Περιοχή): 

…………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καταγράφηκαν σε φύλα Microsoft Excel 

2013 και παρατίθεται παρακάτω. Κάθε φύλο εργασίας αντιπροσωπεύει και μία από 

τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  
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