
Νεξό

Πεγή δσήο



Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

Υσξίο ηξνθή πεζαίλνπκε ζε έλα κήλα, 

άλ έρνπκε λεξό. 

Υσξίο λεξό, ζε 10 εκέξεο.

Σν λεξό απνηειεί

ην 75% ηνπ ζώκαηνο 

ην 90% ηνπ αίκαηνο 

ην 85% ηνπ εγθεθάινπ.



Σν ζηεγλό ζηόκα είλαη ην 

ηειεπηαίν ζεκάδη δίςαο. 

• Σν ζάιην παξάγεηαη αθόκε θαη ζηε ρξόληα 

αθπδάησζε, επεηδή είλαη έλα ρσλεπηηθό 

έλδπκν. 

Η δίςα ή ε αλάγθε γηα λεξό 

ζην θπηαξξηθό επίπεδν

είλαη θάηη εμ νινθιήξνπ δηαθνξεηηθό. 

• Η ρξόληα αθπδάησζε θέξλεη ηα ζπκπηώκαηά 

ηεο, ηα νπνία καο έρνπλ κάζεη λα θαιύπηνπκε 

είηε κε ηξόθηκα είηε κε θάξκαθα.



ΠΟΣΑ ΠΟΤ ΒΗΝΟΤΝ ΣΗ 

ΓΙΦΑ 

• Όηαλ είκαζηε δηςαζκέλνη, δελ πίλνπκε λεξό.

• Πίλνπκε θαθέ, θόια, αλαςπθηηθά δηαίηεο, 

παγσκέλν ηζάη, κπύξα, γάια θαη νηηδήπνηε άιιν 

καο έρνπλ επεξεάζεη λα αγνξάδνπκε. 

• Καη ηζρπξηδόκαζηε όηη δελ ρξεηάδεηαη λα πηνύκε 

λεξό επεηδή όια απηά ηα πνηά έρνπλ λεξό κέζα 

ηνπο. 

σζηό;



Λάζνο: 

Όια απηά ηα πνηά ζηε πξαγκαηηθόηεηα θάλνπλ 

ηα θύηηαξα θαη ην ζώκα 

λα ράζνπλ λεξό.

• Η δάραξε θαη ε θαθεΐλε ζ’απηά ηα πνηά ηξαβνύλ 

ην λεξό από ηα θύηηαξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε ιεπηή ηζνξξνπία ηνπ pH θαη ησλ 

ειεθηξνιπηώλ ζην αίκα. 

Απνηέιεζκα: αθπδάησζε ησλ θπηηάξσλ.



Έλαο ηξόπνο λα θαηαιάβεηε 

αλ είζηε αθπδαησκέλνη 
Δίλαη λα ειέγμεηε ην ρξώκα ησλ νύξσλ ζαο.

Εάλ είλαη ζθνηεηλήο απόρξσζεο πάληα, είζηε 

πηζαλόλ αθπδαησκέλνη. 

Η ιύζε είλαη κόλν κηα:

2 ΛΙΣΡΑ(=8 πνηήξηα) 

ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ



ηα 2 ιίηξα κπνξνύκε λα 

ππνινγίζνπκε 

κόλν ηνπο 

θπζηθνύο ρπκνύο



2 ιίηξα είλαη απαξαίηεηα γηα 

λα δηαηεξεζεί ε θαλνληθή 

θαιή πγεία
• Εθηόο αλ ήδε έρεηε απηήλ ηελ ζπλήζεηα, ε θαηαλάισζε 2 

ιίηξσλ λεξνύ εκεξεζίσο απαηηεί πξνζπάζεηα. Κάζε 

εκέξα. Απαηηεί πξνγξακκαηηζκό θαη πεηζαξρία. 

• Αιιά είλαη θηελό θαη αβιαβέο, θαη εάλ έρεηε 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξόσξσλ ξπηίδσλ 

ζηηο γσλίεο ησλ καηηώλ,

ηόηε νθείιεηε λα θάλεηε ηε δνθηκή. 

(ελπδάησζε από κέζα) 



θέθηεζηε όηη ζα πεξλάηε ηε 

δσή ζαο ζηελ ηνπαιέηα εάλ 

πίλεηε 2 ιίηξα εκεξεζίσο, 

ζσζηά; 
• Η θύζηε είλαη έλα κπτθό όξγαλν. Όπσο νπνηνζδήπνηε 

άιινο κπο, απνδπλακώλεηαη κε ηελ αδξάλεηα θαη 

εληζρύεηαη κε ηε ρξήζε.

• Όζν πεξηζζόηεξν λεξό πίλεηε, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα 

απμεζεί ε δύλακε θαη ε ηθαλόηεηα ηεο θύζηεο. Τόζν 

πνιύ πνπ ζύληνκα δελ ζα είλαη απαξαίηεην λα θάλεηε ηα 

πξόζζεηα ηαμίδηα ζην ινπηξό, αθόκα θη αλ ζα πίλεηε 

πεξηζζόηεξν λεξό. 



ΣΟ PH ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟ 

Κιίκαθα ζεκαίλεη όηη ην pH 6 είλαη 10 θνξέο πεξηζζόηεξν νμύ 

από ην pH 7. 

• Όιεο νη δσληαλέο νπζίεο έρνπλ έλα pH, θαη επίζεο κηα 

βέιηηζηε θιίκαθα ηνπ pH.  

• Η θιίκαθα ηνπ pH ηνπ αίκαηνο είλαη 7,3 - 7,45 γηα ηελ 

αλζξώπηλε δσή. 

Πην όμηλνη από 7,3 πεζαίλνπκε. 

Πην βαζηθνί από 7,45 πεζαίλνπκε.

ΟΞΙΝΟ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  ΒΑΣΙΚΟ





έλα παξάδεηγκα ηνπ πόζν 

εθεπξεηηθό είλαη ην ζώκα
• Εάλ αδεηάζεηε έλα κπνπθάιη θνθα θόιαο ζε 40 ιίηξα 

λεξνύ, ην pH ζα ειαηησζεί από 7,8 ζε 4,6 ακέζσο. 

• Εκείο όκσο έρνπκε πνιύ ιηγόηεξε πνζόηεηα αίκαηνο: 

κόλν 5 ιίηξα. 

• Έηζη ηη απνηξέπεη έλα κπνπθάιη θόιαο από ηε δνινθνλία 

καο κε ην ρακήισκα ηνπ pH ηνπ αίκαηνο καο θάησ από 

ην όξην 7,3; Έλα κηθξό ηέρλαζκα πνπ ην ζώκα έρεη 

εμειίμεη θαηά ηε δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ εηώλ: ε 

κεηαηξνπή(buffering) ησλ όμηλσλ ηξνθώλ πνπ ηξώκε γηα 

λα θξαηεζεί ην pH ζην αίκα ζρεδόλ πάληα ίδην. 



Η επηβάξπλζε κε αλαςπθηηθά, αιθνόι, fast-

food θαη άζπξε δάραξε – εμαληιεί ηα 

απνζέκαηα ηνπ ζώκαηνο ζε κέηαιια, 

βηηακίλεο θαη έλδπκα.

• πξνμελώληαο πξόσξε γήξαλζε.

• Τα απνζέκαηα απηά ήηαλ ππνηίζεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο, θαη  όρη γηα λα 

απαιιάμνπλ ην ζώκα από ηα ζπλζεηηθά άπεπηα ρεκηθά πνπ 

εζθαικέλα απνθαινύληαη ηξνθέο.

• Απηνύ ηνπ είδνπο ε ξύζκηζε θαηαλαιώλεη επίζεο ην ειεύζεξν 

νμπγόλν θαη πξνμελεί βιάβε ζηα θύηηαξα θαη ηνπο ηζηνύο 

κέζσ ηεο νμείδσζεο. 

• Καη ηώξα κηιάκε πάιη γηα ηηο ειεύζεξεο ξίδεο θαη ηε γήξαλζε.



Όηαλ πίλνπκε λεξό, 

δηεπθνιύλνπκε ην ζώκα λα θάλεη 

ην αίκα πην βαζηθό

• Τν pH ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο είλαη πεξίπνπ 8,4. 

• Όζν πεξηζζόηεξν κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ην αίκα πην 

θνληά ζηνλ πςειόηεξν αξηζκό, ην 7,45, ηόζν πην αξγά 

γεξλάκε.

• Υπάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ αίκαηνο πνπ είλαη 

pH 7,3 θαη αίκαηνο πνπ είλαη pH 7,45. Τν πςειόηεξνπ 

αξηζκνύ αίκα έρεη  64% πεξηζζόηεξν ειεύζεξν νμπγόλν 

από ην ρακειόηεξν αξηζκό. Είλαη κεγάιε δηαθνξά. Σηε 

δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ, κηα ηέηνηα δηαθνξά ζηελ 

θαζεκεξηλή επηβάξπλζε ζίγνπξα κεηξάεη.



Ση είδνο λεξνύ πίλνπκε; 

• ηεο βξύζεο, 

• λεξό πεγήο, 

• εκθηαισκέλν, 

• θηιηξαξηζκέλν, 

• απνζηαγκέλν, 

• κεηαιιηθό λεξό, 

• ηη;



ΥΛΧΡΙΟ: 

ή πσο έλα όπιν ηνπ 1νπ Π.Π. 

κπήθε ζην λεξό καο; 

• Είλαη κηα ηζρπξή λεπξνηνμίλε ηόζν δειεηεξηώδεο πνπ 

απαγνξεύηεθε από ηνπο δηεζλείο θώδηθεο πνιέκνπ.

• Σρεκαηίδεη θαξθηλνγόλεο ελώζεηο (trihalomethanes)

• Πξνθαιεί θαξδηαθέο παζήζεηο θαη αξηεξηνζθιήξσζε

• Σθνηώλεη ηα θαιά βαθηεξίδηα καο, ηα απνθαινύκελα 

πξνβηνηηθά (probiotics).



ΥΛΧΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΓΙΑΚΔ 

ΠΑΘΗΔΙ 

• 100 ρξόληα πξηλ ν όξνο θαξδηαθή πξνζβνιή νύηε θαλ 

ππήξρε. Η πξώηε θιηληθή πεξηγξαθή θαξδηαθήο πξνζβνιήο 

δελ έγηλε πξηλ ην 1912.

Σηε δεθαεηία ηνπ '80, ήηαλ ν #1 δνινθόλνο ησλ Ακεξηθαλώλ. 

• Δελ ππάξρεη θακηά έλδεημε αξηεξηνζθιήξσζεο (θξαγκέλεο 

αξηεξίεο) πξηλ από ηνλ 20ν αηώλα, αθόκα θη αλ πνιινί 

πνιηηηζκνί επλόεζαλ ηηο δηαηξνθέο κε πνιιά ιηπαξά. 



Μόιηο θαζηεξώλεηαη ε ρισξίσζε 

ηνπ δεκόζηνπ πόζηκνπ λεξνύ 

ηόηε αξρίδνπλ λα αλεβαίλνπλ 

ζηα ύςε νη θαξδηαθέο παζήζεηο. 

Σν ριώξην θζείξεη ηηο αξηεξίεο 

ραξαθώλνληαο ηελ εζσηεξηθή 

επέλδπζε ηνπο θαη κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν δηεπθνιύλεη ηε   

ρνιεζηεξόιε 

λα αξρίζεη ηε δηαδηθαζία 

ζηνθαξίζκαηνο επάλσ ζηηο 

αξηεξίεο.



ΥΛΧΡΙΟ ΚΑΙ ΠΔΦΗ 

• Σν ριώξην όπσο θαη ηα αληηβηνηηθά ζθνηώλεη ηα θηιηθά 

βαθηεξίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην παρύ έληεξν, ηα 

απνθαινύκελα πξνβηνηηθά ή δεύηεξν αλνζνπνηεηηθό 

ζύζηεκά καο. 

• Η εξγαζία ηνπο: ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο πέςεο,

θαζώο επίζεο θαη ε ζύλζεζε βηηακηλώλ.

• Σν πεπηηθό ζύζηεκα αλαγθάδεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη κε κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθόηεηα. 

• ηε πνξεία ηνπ ρξόλνπ, ε πγεία καο ππνθέξεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο ηνπ ρισξίνπ ζηα πξνβηνηηθά.



Πώο ζα βγάινπκε ην ριώξην 

από ην λεξό πνπ πίλνπκε;

Βάιηε ην λεξό ζε κηα γπάιηλε θαλάηα θαη 

ην ριώξην 

ζα εμαηκηζηεί

εάλ ην αθήζεηε γηα 1-2 ώξεο.



Αγνξάζηε θίιηξν γηα λα κελ 

είζηε εζείο ην θίιηξν. 
• Σν δέξκα καο είλαη ην κεγαιύηεξν όξγαλν ηνπ ζώκαηνο 

θαη είλαη πνξώδεο.

• Όηαλ θάλνπκε κπάλην πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο ρισξίνπ 

δηεηζδύνπλ ζην ζώκα κέζσ ησλ πόξσλ ηνπ δέξκαηνο.

• Η ιύζε εδώ είλαη θίιηξν ληνπο πνπ θαηαθξαηεί ην 

ριώξην.

Πιέλεηε ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα 

κε λεξό από ην νπνίν 

έρεη θηιηξαξηζηεί ην ριώξην.



Η ηξέια ηνπ εκθηαισκέλνπ 

λεξνύ
• εθζέηεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ην 

εκπηζηεύνληαη ζε ζνβαξνύο θηλδύλνπο πγείαο.

• Έιεγρνο αζθάιεηαο ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ ζπάληα 

γίλεηαη, αιιά κειέηεο δείρλνπλ όηη βαξηά κέηαιια θαη άιιεο 

ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο θαη βαθηεξίδηα βξίζθνληαη ζην 

εκθηαισκέλν λεξό πνπ, εηξσληθά, πσιείηαη βαζηδόκελν 

ζηνπο ηζρπξηζκνύο πεξί "θαζαξόηεηαο".

• Οιιαλδηθή κειέηε ηνπ 2004 δηαπίζησζε όηη ην 40 % από 

68 κάξθεο λεξώλ πνπ δνθηκάζηεθαλ ήηαλ κνιπζκέλα είηε 

κε βαθηεξίδηα είηε κε κύθεηεο.



Σν εκθηαισκέλν λεξό ρξεηάδεηαη 

ηεξάζηηα παξαγσγή πιαζηηθώλ 

κπνπθαιηώλ.

Σεξάζηηα κόιπλζε!

• Τα ηνμηθά θαη θαξθηλνγόλα 

ζπζηαηηθά ησλ πιαζηηθώλ 

κπνπθαιηώλ, όπσο νη θζαιηθνί 

εζηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα θαηαζηήζνπλ κεξηθά 

κπνπθάιηα εύθακπηα, κπνξνύλ 

λα κνιύλνπλ ην πεξηερόκελό ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ή 

ηεο απνζήθεπζεο.



Νεξό:
θαζνξηζηηθόο 

παξάγνληαο 

καθξνδσίαο

Έλα από ηα κεγάια κπζηηθά 

καθξνδσίαο 

ησλ ππεξαησλόβησλ 

πιεζπζκώλ ηνπ πιαλήηε 

είλαη ην πεληαθάζαξν, 

θπζηθό λεξό 

ησλ πεξηνρώλ ηνπο.


