
«Το νερό είναι πολύτιμο» 

 

 Το νερό είναι πηγή ζωής και μας δίνει ζωή άρα αν δεν έχουμε νερό θα πεθάνουμε.  Οι 

άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι το νερό και ότι τρέφει εκατομμύρια 

ανθρώπους, φυτά και ζώα. 

 Ο ήλιος εξατμίζει το νερό.  Στη συνέχεια τα σύννεφα παίρνουν το νερό και όταν κάνει 

αέρα παγώνει το νερό και αρχίζει να βρέχει.  Μετά πέφτει πάλι κάτω στη γη και τα ρυάκια το 

παίρνουν στους ποταμούς.  Από τους ποταμούς το νερό έρχεται στα σπίτια μας. 

 Όταν είμαστε στο μπάνιο πρέπει να κλείνουμε τη βρύση την ώρα που πλένουμε τα 

χέρια μας ή τα δόντια μας και έτσι δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα.  Το ίδιο ισχύει και 

όταν κάνουμε μπάνιο.  Όταν σαπουνιζόμαστε πρέπει να κλείνουμε το νερό.  Εκείνο το νερό 

που θα σπαταλίσουμε μπορεί να γεμίσει 10 μπουκαλάκια. 

 Στην κουζίνα όταν σαπουνίζει η μαμά τα πιάτα η βρύση πρέπει να είναι κλειστή.  Ο 

καθένας μας πρέπει να συνηθίσει να χρησιμοποιεί ένα ποτήρι την ημέρα.  Έτσι θα μειωθούν 

τα ποτήρια που πρέπει να πλυθούν. 

 Αν διατηρείτε τον κήπο σας με αυτόματο πότισμα φροντίστε να ποτίζεται μόνο όταν 

υπάρχει ανάγκη.   

 Όταν καθαρίζετε το ενυδρείο σας το νερό που σας μένει στο τέλος μπορείτε να 

ποτίσετε τα λουλούδια σας.   

Όταν θέλετε να καθαρίσετε τη βεράντα σας για να εξοικονομήσετε νερό προτιμήστε να 

την καθαρίσετε με την σκούπα και αν θέλει πλύσιμο με την σφουγγαρίστρα. 

 Αν συνεχίσουμε να σπαταλάμε το νερό η γη θα γίνει έρημος. 

Aχιλλέας Μενελάου 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το νερό είναι πολύτιμο! 

Το  νερό είναι τόσο πολύτιμο που χωρίς αυτό θα παθαίναμε όλοι αφυδάτωση. Η 

ωφέλεια που αποκομίζουμε από το νερό είναι πολύ σημαντική γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε 

πρασινάδα, δέντρα, ποτάμια, θάλασσα και γενικά όλα τα στοιχεία της φύσης. Αν δεν υπάρχει 

νερό πώς θα πλένουμε τα πιάτα ή το αυτοκίνητα; Πώς θα ποτίσουμε τα δέντρα και τα φυτά; 

Πώς θα ξεδιψάσουν τα ζώα μας; Η Κύπρος μας θα μετατραπεί σε άγονη γη, μια έρημο! 

Το νερό φθάνει στα σπίτια μας μετά από ένα φανταστικό ταξίδι. Η διαδρομή του 

ξεκινάει ως ατμός από τη θάλασσα και καταλήγει ποτάμι που κυλάει και χύνεται και πάλι στη 

ατέλειωτη θάλασσα. Το ταξίδι αρχίζει όταν ο ήλιος ζεσταίνει τόσο πολύ το νερό της θάλασσας 

που εξατμίζεται και ανεβαίνει στον ουρανό σχηματίζοντας σύννεφα. Εκεί φυσάει ο κρύος 

αέρας και αρχίζει να βρέχει. Στο τέλος το νερό της βροχής πέφτει στο ποτάμι και κυλώντας 

καταλήγει στα σπίτια, τα δέντρα, τις λίμνες και τη θάλασσα. 

Το νερό είναι πολύτιμο γι΄αυτό σας συμβουλεύω να το εξοικονομείτε. Για παράδειγμα, 

θα μπορούσατε να λιγοστέψετε τη ροή του νερού που χρησιμοποιείτε για το πλύσιμο των 

πιάτων ή για το μπάνιο σας. Επίσης, το νερό που περισσεύει δεν πρέπει να το πετάμε αλλά να 

το βάζουμε στα φυτά μας ή να το δίνουμε στα αδέσποτα ζωάκια της γειτονιάς μας. Επιπλέον, 

είναι σημαντικό όταν ανοίγουμε την βρύση να σιγουρευόμαστε ότι την κλείσαμε καλά για να 

μην υπάρχει διαρροή νερού. Τέλος, όταν δούμε κάποιο χαλασμένο σωλήνα να τρέχει πρέπει 

να καλούμε γρήγορα τον υδραυλικό, ή  την υδατοπρομήθεια αν η διαρροή είναι στο δρόμο, 

για να διορθωθεί η βλάβη το συντομότερο. 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΑΝ ΘΗΣΑΥΡΟ!!! 

Μιχάλης Νικολάου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το νερό είναι πολύτιμο! 

Το νερό είναι πηγή ζωής! Δίνει ζωή στους ανθρώπους ,στα ζώα, στα φυτά και στα δέντρα. 

Τρέφει τα δέντρα  και τότε δεν ξεραίνονται! Τρέφει τα χωράφια για να μην χάσουν την 

ομορφιά τους, να μην ξεραθούν και να είναι χρωματιστά!!! Τρέφει τους ανθρώπους! Οι 

άνθρωποι  μπορούν να πλένουνε τα τρόφιμα τους , να κάνουν μπάνιο ,να πλένουν τα πιάτα 

και να το πίνουν. Τρέφει τα ζώα! Να μην πεθάνουν. Το νερό είναι πολύ σημαντικό για όλους 

μας !!! 

Τρόποι για να εξοικονομούμε το νερό: 

 Όταν πλένει η μαμά τα πιάτα, να κλείνει τη βρύση. 

 Όταν κάνουμε μπάνιο να κλείνουμε την βρύση μέχρι να σαπουνιστούμε. 

 Όταν πλένουμε τα δόντια μας, να μην αφήνουμε να τρέχει το νερό από την βρύση! 

                                Νεφέλη Ψαρίδη 

 

 


