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Παγκόςμια Ημζρα Νεροφ – 22 Μαρτίου 2019 
Ασ προςζχουμε … για να ζχουμε! 

Οδθγίεσ για εξοικονόμθςθ νεροφ – ενζργειασ – ηωισ. 

1. Κιείλοσκε ηε βρύζε ελώ πιέλοσκε ηα δόληηα κας – εμνηθνλνκνύκε πεξίπνπ 6 ιίηξα ην ιεπηό. 

2. Ρσζκίδοσκε ηο θαδαλάθη κας λα γεκίδεη κε ιηγόηερο λερό – είηε βάδνληαο έξκα ζην εζωηεξηθό ηνπ, 

είηε ξπζκίδνληάο ην λα ζηακαηά ην γέκηζκα λωξίηεξα. 

3. Κάλοσκε ζύληοκα θαη οηθολοκηθά ληοσς – κε ην ληνπο θαηαλαιώλνπκε από 6 έωο 45 ιίηξα ην 

ιεπηό. Μπνξνύκε λα πάξνπκε κηα θεθαιή ληνπο κε αέξα ή κε ξπζκηζηή νηθνλνκίαο 

4. Χρεζηκοποηούκε πάληα ηα πισληήρηα ρούτφλ θαη πηάηφλ γεκάηα – έηζη κεηώλεηαη ην πιήζνο ηωλ 

πιπζηκάηωλ. 

5. Επηζθεσάδοσκε βρύζες ποσ ζηάδοσλ θαη δηαρροές. Μηα βξύζε πνπ ζηάδεη μνδεύεη πεξίπνπ 15 

ιίηξα λεξνύ ηελ εκέξα, ή 5.500 ιίηξα λεξνύ ην ρξόλν! 

6. Εγθαζηζηούκε βαρέιηα ζσιιογής βρότηλοσ λερού – γηα πόηηζκα θαη πιύζηκν εμωηεξηθώλ ρώξωλ 

θαη απηνθηλήηωλ. Έηζη γιπηώλνπκε πεξίπνπ 5.000 ιίηξα ην ρξόλν. 

7. Ποηίδοσκε ηολ θήπο κε ποηηζηήρη θαη ότη κε ηο ιάζηητο. Πνηίδνληαο κε ην ιάζηηρν μνδεύνπκε 

κέρξη θαη 1.000 ιίηξα ηελ ώξα. Καιύπηνληαο ην ρώκα ηωλ θπηώλ κε θνκκάηηα θινηνύ, πέηξεο, βαξύ 

ιίπαζκα ή θαιακηέο θαη πνηίδνληάο ην λωξίο ην πξωί θαη αξγά ην απόγεπκα ζα κεηώζνπκε ηελ 

εμάηκηζε θαη ζα εμνηθνλνκήζνπκε λεξό. 

8. Γεκίδοσκε κηα θαλάηα κε λερό θαη ηε βάδοσκε ζηο υσγείο. Έηζη δελ ζα πξέπεη λα αθήλνπκε ηε 

βξύζε λα ηξέρεη γηα λα θξπώζεη ην λεξό πξηλ ην βάινπκε ζην πνηήξη καο. 

9. Εγθαζηζηούκε έλαλ κεηρεηή λερού (αλ δελ σπάρτεη). Όηαλ πιεξώλνπκε ζηε δεκνηηθή επηρείξεζε 

κε βάζε ηελ θαηαλάιωζε λεξνύ, πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκό καο, έρνπκε έλα θίλεηξν λα 

μνδεύνπκε ιηγόηεξν λεξό. 

10. Επελδύοσκε ζε προχόληα οηθολοκίας λερού όηαλ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε είδε ζπηηηνύ. 

Σήκεξα κπνξνύκε λα βξνύκε βξύζεο, θεθαιέο ληνπο, ηνπαιέηεο, πιπληήξηα ξνύρωλ θαη πηάηωλ θαη 

ηόζα άιια πξνϊόληα πνπ εμνηθνλνκνύλ λεξό. 

Εντυπωςιακά Δεδομζνα για το Νερό 

1. Το 96,5% του νεροφ τθσ Γθσ είναι ςτουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ. 

2. Μόλισ το 2,5% του νεροφ τθσ Γθσ είναι «γλυκό» και το μεγαλφτερο μζροσ του (98,8%) είναι ςτουσ πόλουσ 

και υπόγεια. 

3. Το 71% τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ καλφπτεται από νερό. 

4. Το ανκρώπινο αίμα αποτελείται ςχεδόν κατά 90% από νερό, ενώ όλο το ςώμα κατά 70%. 

5. Από τθ δθμιουργία τθσ Γθσ το νερό ανακυκλώνεται αδιάκοπα, δθλαδι πίνουμε το ίδιο νερό που ζπιναν όλοι 

οι άνκρωποι και τα ηώα που ζηθςαν ποτζ ςτθ Γθ. 

6. 119.000.000.000.000 τόνοι νεροφ πζφτουν ςτθν ξθρά ςε μορφι βροχισ, χαλαηιοφ ι χιονιοφ κάκε χρόνο. 

7. 1,1 διςεκατομμφρια άνκρωποι πίνουν νερό από μθ αςφαλείσ πθγζσ. 

8. 2,5 διςεκατομμφρια ςτεροφνται και των πλζον βαςικών ςυνκθκών υγιεινισ (αποχζτευςθ). 

9. 400.000.000 παιδιά, ςχεδόν το 1/5 των παιδιών του κόςμου, ςτεροφνται ακόμθ και τθν ελάχιςτθ ποςότθτα 

κακαροφ νεροφ που χρειάηονται για να ηιςουν. 

10. 1 εκατομμφριο άνκρωποι – από τουσ οποίουσ το 25% είναι παιδιά – πεκαίνουν  κάκε χρόνο από αςκζνειεσ 

ςχετιηόμενεσ με μολυςμζνα φδατα, 10 φορζσ περιςςότεροι από αυτοφσ που ςκοτώνονται κάκε χρόνο ςε 

πολζμουσ. 

11. 300 ςθμεία ς' όλο τον πλανιτθ είναι δυνθτικά πεδία ςυγκροφςεων ςχετικά με το νερό, ςφμφωνα με τον 

ΟΗΕ. 

 


