
                ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ                 
 

Ζνα από τα μυςτικά των υπεραιωνόβιων πλθκυςμϊν του πλανιτθ, είναι το πεντακάκαρο φυςικό νερό 

των περιοχϊν τουσ.!!! 

Τα δυο απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ διατιρθςθ τθσ  ηωισ είναι: Το οξυγόνο και το νερό.  

 Σο νερό είναι το βαςικό ςυςτατικό των κυττάρων των φυτικϊν και ηωικϊν οργανιςμϊν. Ο άνκρωποσ 

χρειάηεται κακθμερινά 2-3 λίτρα νερό περίπου ανάλογα με τθν θλικία, το φφλο, το βάροσ, με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, 

τθ δουλειά του και γενικότερα με τισ ςυνκικεσ διαβίωςισ του.  

Σο νερό το παίρνει ο οργανιςμόσ μασ:     

α) Με  τισ τροφζσ (όλεσ οι ςτερεζσ τροφζσ 

είναι πλοφςιεσ ςε νερό & κυρίωσ τα φροφτα και τα 

λαχανικά), β )Με το μεταβολιςμό των λευκωμάτων 

(πρωτεϊνϊν), των υδατανκράκων, των λιπϊν και γ)με 

μορφι νεροφ.  Το αποβάλλει  με τθν αναπνοι, τθν 

άδθλθ  αναπνοι ( τον ιδρϊτα), τα οφρα και  τα 

κόπρανα. 

Σο νερό  κινείται ελεφκερα μζςα ςτο ςϊμα 

μασ, διαπερνά μεμβράνεσ ζτςι ϊςτε να μθ 

δθμιουργοφνται διάφορεσ πιζςεισ εκατζρωκεν αυτϊν 

και όλεσ οι χθμικζσ αντιδράςεισ γίνονται παρουςία 

νεροφ.  

Σο νερό βοθκά τθν πζψθ & μεταφζρει τα κρεπτικά 

ςυςτατικά του οργανιςμοφ μασ ςε όλα τα ςθμεία του 

ςϊματόσ μασ και αποβάλλει τα άχρθςτα προϊόντα του μεταβολιςμοφ μασ, επίςθσ ςυμβάλλει ςτθ ρφκμιςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του ςϊματόσ μασ με τον ιδρϊτα. 

Εάν για κάποιο λόγο χάςει ο οργανιςμόσ μασ το 10% του νεροφ που περιζχει κα αρχίςει να εμφανίηει 

ςυμπτϊματα κάποιασ αρρϊςτιασ, εάν χάςει το 20% του νεροφ, τότε ο οργανιςμόσ  μασ κα πεκάνει, γι αυτό, μόλισ 

αρχίςει να αλλάηει το ιςοηφγιο του νεροφ ςτον οργανιςμό μασ διψάμε. Θ δίψα ( φυςιολογικι ανάγκθ να πιοφμε 

νερό) είναι το «καμπανάκι» που κτυπά όταν το υδατικό ιςοηφγιο μετατρζπεται αρνθτικά για τον οργανιςμό. 

ε κανονικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ καταναλϊνουμε περίπου ενάμιςι λίτρο υγρϊν: νερό, αναψυκτικά, τςάι, χυμοί, 

παγωτά, κ.α. ε υπερβολικι ηζςτθ όμωσ φτάνουμε τα 2,5 – 3,5 λίτρα υγρϊν, γιατί ιδρϊνουμε. 

Όταν νιϊςουμε δίψα πρζπει οπωςδιποτε να πιοφμε νερό γιατί, ςιγά – ςιγά κα αρχίςουμε να διψάμε όλο 

και πιο πολλι, κα νιϊκουμε ηάλθ, αδυναμία, κόπωςθ, δε κα μποροφμε να  ςυγκεντρωκοφμε, θ μνιμθ κα αρχίςει 

να εξαςκενεί, μειϊνεται θ  απόδοςθ ςτθ δουλειά, ςτο διάβαςμα, ακόμα και ςτθν οδιγθςθ, ςτθ ςυνζχεια κα ζχουμε 

πυρετό, ςφγχυςθ και αν ςυνεχίςουμε να μθν πίνουμε τότε…  ςε 10 περίπου  ιμερεσ κα πεκάνουμε ( χωρίσ τροφι 

αλλά με νερό ο άνκρωποσ ηει ζνα μινα περίπου).  

Όταν είμαςτε υγιείσ μποροφμε να  πιοφμε όςο νερό κζλουμε, ο οργανιςμόσ μασ κα κρατιςει τθν ποςότθτα 

που χρειάηεται και το περίςςευμα μαηί με τισ άχρθςτεσ για τον οργανιςμό ουςίεσ (ουρία, ουρικό οξφ, κ.λ.π.) κα τισ  

αποβάλλει με τα οφρα. Σα νεφρά είναι αυτά που αποβάλλουν το πλεόναςμα αλλά και αυτά που ςυγκρατοφν όταν  

θ ποςότθτα του  νεροφ είναι λιγότερθ από αυτι που ο οργανιςμόσ μασ χρειάηεται και δεν μποροφν να αποβάλλουν 

τισ άχρθςτεσ ουςίεσ με αποτζλεςμα να ςυςςωρεφονται και να προκαλοφν βλάβθ ςε άλλα όργανα. 

πάνιεσ είναι οι περιπτϊςεισ που ζχουμε δθλθτθρίαςθ από περίςςευμα  νεροφ. Σο περίςςευμα νεροφ 

προκαλεί αφξθςθ όλων των υγρϊν του ςϊματοσ, ενϊ τα διαλελυμζνα ςτοιχεία του ςϊματοσ δεν μεταβάλλονται και 

δθμιουργείται μια κατάςταςθ ελαττωμζνθσ ωςμωτικισ πίεςθσ. Σα ςθμεία που παρατθροφνται είναι : Ελάττωςθ του 

νατρίου ςτο αίμα, αφξθςθ του όγκου των οφρων και αφξθςθ του βάρουσ ςϊματόσ μασ. 

Σο καλό πόςιμο νερό πρζπει να είναι: άχρωμο, άοςμο, ευχάριςτο ςτθ γεφςθ με περιεκτικότθτα ςε ςτερεζσ 

ουςίεσ όχι μεγαλφτερθ από 120 χιλιοςτά ςτο λίτρο. 

Πότε ο οργανιςμόσ μασ χάνει μεγάλθ ποςότθτα νεροφ και πρζπει να τον αναπλθρϊςει 

Κατανομι νεροφ 
ςτον οργανιςμό 

μασ

Λιπϊδθσ ιςτόσ

20%

Μυσ

75%

Αίμα

90%

Εγκζφαλοσ

78%



Α. Αρρϊςτια. ε ζγκαυμα, ςε αιμορραγία, ςε ςυμπτϊματα (διαφόρων αιτιολογιϊν) όπωσ, πυρετόσ, διάρροια,  

εμετοί, ςε μεγάλθ εφίδρωςθ  και ςε δίαιτα πτωχι ςε νάτριο ςε ςυνδυαςμό με διουρθτικι κεραπεία, ζχουμε 

απϊλεια νεροφ, νατρίου, καλίου & άλλων θλεκτρολυτϊν και διαταραχι τθσ οξεοβαςικισ  ιςορροπίασ.  

ΑϋΒοικειεσ είναι: Χορθγοφμε νερό με θλεκτρολφτεσ, π.χ. νερό που ζχουμε διαλφςει λίγο αλάτι, χυμοφσ φροφτων, 

κ.α. και πθγαίνουμε ςτο  γιατρό. Ζνα καλό ιςτορικό βοθκά το γιατρό για τθ γριγορθ και ςωςτι αντιμετϊπιςθ, γι 

αυτό: Όταν ζχουμε εμετοφσ ι διάρροια παρατθροφμε το χρϊμα, τθν υφι-ςφνκεςθ, τθν ποςότθτα και τθ ςυχνότθτα. 

Β. Σωματικι άςκθςθ. Οι ειδικοί λζνε ότι πρζπει να πίνουμε νερό πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από τθ ςωματικι 

άςκθςθ γιατί θ αφυδάτωςθ μασ κάνει αργοφσ και δυςκολευόμαςτε να βγάλουμε το πρόγραμμα και να ςθκϊςουμε 

«βαράκια».  

Γ. Εγκυμοςφνθ – κθλαςμόσ. Όταν θ γυναίκα βρίςκεται ςε περίοδο εγκυμοςφνθσ ο όγκοσ του αίματοσ αυξάνεται γι 

αυτό αυξάνονται και οι ανάγκεσ τθσ για νερό. Εάν θ γυναίκα κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ ζχει  ηάλθ ι 

εμετοφσ χρειάηεται να πίνει περιςςότερο νερό. Οι ειδικοί λζνε κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ  χρειάηεται 10 

ποτιρια νερό τθν θμζρα και κατά τθ διάρκεια του κθλαςμοφ 12 ποτιρια τθν θμζρα ζτςι ϊςτε ο οργανιςμόσ να 

παράγει το γάλα του μωροφ και θ μθτζρα να μθν αφυδατωκεί.  

Δ. Δίαιτα. Σο νερό βοθκά για να αποβάλλουν τα νεφρά τισ τοξίνεσ του  οργανιςμοφ  μασ και προλαμβάνει τθ 

δυςκοιλιότθτα που παρουςιάηεται με τθν ελάττωςθ τθσ τροφισ.  Σο λιγότερο 8 ποτιρια τθν θμζρα πρζπει να 

πίνουμε. 

Ε. Αεροπορικό ταξίδι. Η ατμόςφαιρα μζςα ςτο αεροςκάφοσ είναι πολφ ξθρι γι αυτό προτιμοφμε να πίνουμε νερό 

και όχι οινοπνευματϊδθ ποτά ι καφζ. Η αφυδάτωςθ μασ προκαλεί νευρικότθτα, πονοκζφαλο,  ςκάει θ επιδερμίδα 

μασ  και ςτα υπερατλαντικά ταξίδια βλζπουμε ανκρϊπουσ που βγάηουν επιχείλιο ζρπθ. Όλα αυτά τα ςυμπτϊματα 

φεφγουν μζςα ςε 1-2 θμζρεσ μετά τθν προςγείωςθ του αεροςκάφουσ και τθν καλι ενυδάτωςθ.  

Η. Όταν βρεκοφμε ςτο βουνό ι ςτθ κάλαςςα και όταν τρϊμε αλμυρά ι τροφι πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ πρζπει να 

πίνουμε αρκετό νερό.  

Λόγοι για τουσ οποίουσ πρζπει να πίνουμε νερό. 

 

1ον Όταν ζχουμε κρυολογιςει ι βιχουμε πίνουμε νερό για να καταπολεμιςουμε τθν υπεραιμία τθσ αναπνευςτικισ 

οδοφ. Επίςθσ εάν ζχουμε πτφελα πίνουμε χλιαρό νερό( γουλιά-γουλιά) για να τα αραιϊςουμε και να τα 

αποβάλλουμε ευκολότερα. 

2ον  Εάν ζχουμε πονοκεφάλουσ, πριν πάμε ςτο  γιατρό ελζγχουμε τον εαυτό μασ, δθλαδι, πόςο νερό ζχουμε πιει; 

Σα αίτια που προκαλοφν τθν αφυδάτωςθ είναι πολλά και ζνα από τα ςυμπτϊματα τθσ αφυδάτωςθσ είναι ο 

πονοκζφαλοσ. 

3ον  Σο νερό μασ δίνει ενζργεια, λζνε ότι αν πιοφμε 2 ποτιρια νερό  μόλισ ξυπνιςουμε μασ βοθκά ςτο να 

ενεργοποιθκεί το ζντερό μασ και γενικότερα μασ ενεργοποιεί τα εςωτερικά μασ όργανα. 

4ον Προτιμοφμε θ ενυδάτωςθ τθσ  επιδερμίδασ να γίνεται από μζςα και όχι από ζξω (με κρζμεσ). Σο νερό μασ κάνει 

ζνα πρόςωπο λαμπερό και όμορφο ενυδατϊνοντασ το δζρμα μασ. Ζχουμε λιγότερα ςκαςίματα ςτο δζρμα μασ όταν 

το ενυδατϊνουμε  ςωςτά. 

5ον Μασ βοθκά ςτθν πζψθ αν πιοφμε ζνα ποτιρι νερό μιςι ϊρα πριν το φαγθτό. 

6ον  Πίνοντασ πολφ νερό δε μζνει «χϊροσ»  για αλκοολοφχα ποτά, καφζδεσ, χυμοφσ, κ.α. οπότε χάνουμε βάροσ 

αντί…να βάηουμε κιλάκια……Σο νερό ΔΕΝ ζχει κερμίδεσ. 

7ον Η περιεκτικότθτα του ςϊματοσ ςε νερό ςτα νεογζννθτα και ςτα βρζφθ είναι μεγαλφτερθ γι αυτό οι γονείσ 

οφείλουν να ενυδατϊνουν  ςωςτά τα παιδιά τουσ.  

8ον Η αφυδάτωςθ είναι πολφ ςυνθκιςμζνο φαινόμενο ςτουσ θλικιωμζνουσ. ΠΡΟΟΧΗ ςτο νερό, 1,5 – 2 λίτρα νερό 

τθν θμζρα πρζπει να πίνουμε για να βοθκοφμε και τθ λειτουργία των νεφρϊν.  

Η ρφκμιςθ του μθχανιςμοφ τθσ δίψασ είναι ανεπαρκισ ςτα παιδιά και ςτουσ θλικιωμζνουσ γι αυτό είναι πολφ 

εφκολο να αφυδατωκοφν.  

9ον Προτιμοφμαι το νερό από τα αλκοολοφχα ποτά, αναψυκτικά και καφζ, όταν βγαίνουμε για… «καφζ». 

10ον Ο υγιισ άνκρωποσ χρειάηεται το ςυνθκιςμζνο νερό ενϊ ο άνκρωποσ που ζχει πρόβλθμα με το ςυκϊτι, τα 

νεφρά, τισ αρκρϊςεισ, κ.α. είναι ωφζλιμο και το μεταλλικό ι ιαματικό νερό. 

 



Με το νερό μεταφζρονται μικροοργανιςμοί και πάρα  πολλζσ αρρϊςτιεσ  περνοφν μζςα από το νερό ςτα 

άτομα που ςτεροφνται κακαροφ πόςιμου νεροφ. Παγκόςμια ςτοιχεία αναφζρουν ότι: «70.000 αρρϊςτιεσ περνοφν 

μζςα από το νερό και 15.000.000 παιδιά πεκαίνουν κάκε χρόνο λόγο ζλλειψθσ κακαροφ νεροφ». Πθγι: 

Ελευκεροτυπία Πζμπτθ,22/3/2001. 

Ο κακαριςμόσ του νεροφ γίνεται με φίλτρα ι με  χλωρίωςθ ι με όηον.  

Οι πολιτείεσ για να μασ προςτατζψουν από αρρϊςτιεσ όπωσ τθ χολζρα και τον τφφο, χλωριϊνουν το 

πόςιμο νερό. Οι επιςτιμονεσ όμωσ μζςα από τισ μελζτεσ τουσ ζχουν αποδείξει το ςυςχετιςμό του  χλωρίου με τον 

καρκίνο του εντζρου και τον καρκίνο τθσ ουροδόχου κφςτεωσ. Επίςθσ ίχνθ χλωρίου ζχουν ανιχνευτεί ςτο μθτρικό 

γάλα, ςτο ςπζρμα, ςτο αίμα και ςε άλλα ςθμεία του ςϊματόσ μασ με βλαβερζσ ςυνζπειεσ για τον  οργανιςμό μασ.  

Σο χλϊριο είναι καρκινογόνο για τον οργανιςμό μασ. 

Σο νερό ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον αζρα, το ζδαφοσ και το δίκτυο μζχρι να ζρκει ςτθ βρφςθ μασ, ανάλογα με 

τθν ποιότθτα όλων των πιο πάνω κα είναι και θ ποιότθτα του νεροφ που πίνουμε.  

Ανάλογα από το υλικό των ςωλθνϊςεων και από ποφ περνοφν, κα ζχουμε τισ αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτον 

οργανιςμό μασ. Π.χ. Εάν υπάρχουν φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, ςτοιχείο Αρςενικό(As) και χλωρίωςθ του νεροφ κα 

ζχουμε καρκίνο. Εάν περνοφν από περιττϊματα ανκρϊπων και ηϊων κα ζχουμε εντερικζσ διαταραχζσ, ανορεξία και 

αφυδάτωςθ. Εάν υπάρχουν βιομθχανικά απόβλθτα (χρϊμιο) κα ζχουμε δερματολογικζσ πακιςεισ και βλάβθ ςτα 

νεφρά και ςτο ςυκϊτι. Εάν το δίκτυο φδρευςθσ περιζχει αμίαντο κα αρρωςτιςουμε από καρκίνο, εάν οι ςωλινεσ 

είναι PVC ι πολυαικυλζνιο (Χλωρίδιο του βινυλίου) κα ζχουμε πρόβλθμα ςτο νευρικό μασ ςφςτθμα και ςτουσ 

μυσ,κ.α. 

Σο νερό είναι μζροσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ γι αυτό οφείλουμε να προςτατεφουμε το περιβάλλον και να το 

διατθροφμε πάντα κακαρό. 

Εάν ζχουμε αμφιβολία για τθν ποιότθτα του νεροφ το βράηουμε πριν το χρθςιμοποιιςουμε για να πιοφμε, ΔΕΝ 

πλζνουμε τα φροφτα και τα λαχανικά με νερό που δεν είμαςτε ςίγουροι ότι είναι κακαρό και προςζχουμε και τα 

παγάκια να είναι από κακαρό πόςιμο νερό.  

Επαρκισ κατανάλωςθ νεροφ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υγεία μασ όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου. 

Νερό πίνουμε από: τθ βρφςθ, τθν πθγι, από τθ ςτζρνα (νερό τθσ βροχισ φιλτραριςμζνο πριν φτάςει ςτθ 

ςτζρνα), εμφιαλωμζνο, προςζχοντασ πάντα να είναι κακαρό από χλϊριο και μικροοργανιςμοφσ, ςτα εμφιαλωμζνα 

προςζχουμε να ΜΗΝ ζχουν εκτεκεί ςτον ιλιο (αναπτφςςονται μικροοργανιςμοί) και τθν θμερομθνία λιξεωσ. 

Εάν βάλουμε νερό ςε μια γυάλινθ κανάτα και το αφιςουμε 1-2 ϊρεσ λζνε, ότι το χλϊριο κα εξατμιςτεί.  

Μια πολφ χριςιμθ – ανεκτίμθτθ  ςυνικεια για τον οργανιςμό μασ είναι: να πίνουμε νερό.!!! 

 

 

τεργιανι Παπλιάκα 

Νοςθλεφτρια-εκπαιδευτικόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 


