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Μια σταγόνα νερό ταξιδεύει 
Κεφάλαιο 1 (Ελλάδα) 

    Η µαµά σταγόνα, ο µπαµπάς σταγόνα, ο Σταγονούλης και η αδελφή του η σταγονίτσα η Μαριλού, 
άνοιξαν τα µάτια τους στον πρωινό ήλιο. Όλα ήταν τόσο όµορφα γύρω. Το ποτάµι κελάρυζε ήσυχα. Το 
ποτάµι ήταν το σπίτι τους.   

 
     Ξαφνικά όµως, κι ενώ όλα ήταν τόσο ήσυχα, φάνηκε µια µεγάλη βρώµικη και γκρίζα κηλίδα. Καθώς 
έπλεε στην επιφάνεια του νερού άφηνε πίσω της διάφορα χρώµατα και µόλυνε το νερό. Ήταν ο κύριος 
Πετρελένιος µε την κυρία Πετρελένιου και τα πολλά, πολλά παιδάκια τους. Συζητούσαν κι έλεγαν πώς 
να πλησιάσουν και να µολύνουν όσο το δυνατόν πιο πολλές σταγόνες νερού από το ποτάµι. Κι έβαλαν 
σε εφαρµογή το τροµερό και βρώµικο σχέδιό τους. Κολλούσαν στις καθαρές σταγόνες  και τις ρύπαι-
ναν. ∆εν άργησε να έρθει και η σειρά της σταγονίτσας Μαριλού. Κατάλαβε ότι το καθαρό της φόρεµα 
έγινε απ’ τη µια στιγµή στην άλλη γεµάτο πιτσιλιές από πετρέλαιο.  Η ώρα περνούσε και η οικογένεια 
Πετρελένιου συνέχιζε το ρυπαρό και µολυσµατικό της έργο.  
    Είχε γίνει πια µεσηµέρι. Ο ήλιος ζέσταινε το ποτάµι. Μερικές σταγόνες άρχισαν να εξατµίζονται και 
να ανεβαίνουν στον ουρανό. Μια απ’ αυτές τις σταγόνες ήταν και η Μαριλού. Όσο ανέβαινε σκεφτόταν 
την καταστροφή του σπιτιού της. ∆εν ήξερε ποιος έστειλε την πετρελαιοκηλίδα. Όλο και ανέβαινε και 
σκεφτόταν ότι πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι σταγόνες του νερού στο ποτάµι, έτσι ώστε να νικήσουν 
την οικογένεια του κυρίου Πετρελένιου. Σκεφτόταν ακόµη ότι πρέπει να αποδείξουν, ότι το νερό είναι 
το πιο σηµαντικό πράγµα σε όλο τον κόσµο.  
- Να σταµατήσουν πια να χρησιµοποιούνε πετρέλαιο. Έλεγε και ξανάλεγε.  
      Αλλά ποιος την άκουγε τώρα που ήταν υδρατµός; Η φωνή της ήταν πολύ αδύνατη και µόλις µπο-
ρούσαν να την ακούσουν οι άλλες σταγόνες στον µεσηµεριάτικο ουρανό.  
    Πέρασαν αρκετές ώρες και η σταγονίτσα έµενε να ακροβατεί στον ουρανό µε το βρώµικο φορεµα-
τάκι της µε τις πιτσιλιές. Όταν άρχισε να νυχτώνει ένα αεράκι την σήκωσε ψηλά και την  άφησε  απαλά 
σε ένα σύννεφο που περνούσε εκείνη την ώρα, πάνω από το ποταµάκι. Τα βατράχια στο ποτάµι όταν 
πήγαν να τραγουδήσουν,  κατάλαβαν ότι το δέρµα τους είχε γεµίσει σταγόνες από τον κύριο Πετρελέ-
νιο. 
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    Η σταγόνα έτσι όπως προσνεφώθηκε, έπεσε πάνω σε µια παρέα καθαρές σταγόνες. Ενώθηκε πο-
λύ γρήγορα αλλά δεν άργησε να καταλάβει ότι οι άλλες σταγόνες την έδειχναν µε το χέρι τους και την 
απόφευγαν. ∆εν ήθελαν να παίξουν µαζί της. 
-Είσαι βρώµικη. Φύγε από κοντά µας, της φώναζαν κατάµουτρα. 
- Βρωµάς, µυρίζεις άσχηµα, τι άλλο να σου πω. Φύγε από κοντά µου, της πέταξε µια άλλη σταγόνα. 
 
 

 
 
 

Η καηµένη στενοχωριόταν και δεν ήξερε τι να κάνει. 
Η σταγόνα Μαριλού συνέχιζε το ταξίδι της. Ήταν στο σύννεφο και ταξίδευε µαζί του. Πέρασαν από το 
Σκουποχώρι. Το Σκουποχώρι, όπως το λέει και η λέξη, ήταν ένα σκουπισµένο χωριό που δεν είχε κα-
θόλου, µα καθόλου σκουπίδια. ∆εν είχε καθόλου σκουπίδια, ούτε βρωµιές, αλλά ούτε και σκόνες. Κά-
ποιο πρωινό όµως άρχισε να βρέχει. Να βρέχει πάρα πολύ. Χιλιάδες σταγόνες έπεφταν στη γη. Η 
σταγονίτσα  µας, παρόλο που δεν την κάναν παρέα, δεν έπεφτε µε τη βροχή αλλά συνέχιζε να ταξι-
δεύει. Να ταξιδεύει και να είναι µόνη, δεν την ήθελαν οι άλλες σταγόνες.  
Το σύννεφο ήταν αυτή τη στιγµή πάνω από ένα τροµακτικό κάστρο. Αλλά ούτε και αυτή τη φορά έπε-
σε στη γη. 
Περνούσαν οι ώρες και η σταγόνα η Μαριλού έµενε στην άκρη, αµίλητη. Σκεφτόταν την οικογένειά της. 
Τον πατέρα της, τη µαµά της, τα αδέλφια της στο ποτάµι κι έκλαιγε. Ήθελε πολύ να κατέβει στη γη να 
διαµαρτυρηθεί για τη µόλυνση του νερού. 
 Μια µέρα τυχαία συνάντησε τον Jack µε τη φασολιά του. 

-         Εσύ πρέπει να είσαι ο Jack µε τη φασολιά σου, είπε η Μαριλού. 
-         Ναι, εγώ είµαι ο Jack µε τη φασολιά µου. Κι εσύ ποια είσαι του λόγου σου; 
-         Είµαι η Μαριλού. Είµαι γεµάτη πιτσιλιές, γιατί το ποτάµι που ζούσα µολύνθηκε από την πε-

τρελαιοκηλίδα του κυρίου Πετρελένιου.  
-         Χµ, µόνο κύριος δεν είναι αυτός ο Πετρελένιος.  Πες µου τώρα  τι να κάνουµε µε τις πιτσιλιές 

σου; 
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-         ∆εν ξέρω δεν µου έρχεται καµιά ιδέα. 
-         Άκουσε Μαριλού, θα κατέβω στη γη και θα προσπαθήσω να φωνάξω δυνατά «κάτω τα µο-

λυσµένα νερά». Θα πω σε όλους να σταµατήσουν τη µόλυνση στα νερά, τής είπε ο σκεφτικός 
ο Jack µε τη φασολιά του. 

Τον αποχαιρέτησε η Μαριλού και συνέχισε να ταξιδεύει. Το απόγευµα πέρασαν πολύ χαµηλά από 
µια µεγαλούπολη. Τόσο χαµηλά, που µπορούσαν να βλέπουν καθαρά τι γινόταν στους δρόµους. 
Ήταν την ώρα που το σύννεφο γινόταν σιγανή νεροποντή. Η Μαριλού έβλεπε από ψηλά τι συνέ-
βαινε στα σπίτια των ανθρώπων. Μπορούσε να δει τι συνέβαινε στην καθηµερινή ζωή τους. Στα 
πιο πολλά σπίτια έβλεπε τους ανθρώπους ν’ αφήνουν τις βρύσες ανοιχτές, να σαπουνίζουν τα χέ-
ρια τους και το νερό να τρέχει άσκοπα, να βουρτσίζουν τα δόντια τους και να φεύγει το νερό χωρίς 
σκέψη. Πολλές άλλες οικογένειες να χαραµίζουν τζάµπα το νερό.  
Σκέφτηκε ότι τώρα έχει δύο µεγάλους και τρανούς λόγους να διαµαρτυρηθεί. Ο πρώτος είναι ότι οι 
άνθρωποι ρυπαίνουν το νερό. Ο δεύτερος είναι ότι ξοδεύουν και χαραµίζουν άσκοπα το νερό. 

Κι ενώ έκανε αυτές τις σκέψεις άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι παράξενο, κάτι αόρατο την τραβούσε 
προς τη γη. Μια δύναµη πολύ µεγάλη την απέσπασε απ’ το σύννεφο. Την ξεκόλλησε.  

 
Ένιωθε να ταξιδεύει πολύ γρήγορα  Ένιωθε να ζαλίζεται απ’ την ταχύτητα. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό 
που αισθανόταν τώρα. Χαιρόταν γιατί θα βρισκόταν και πάλι στη γη. Ίσως να έβρι-
σκε και πάλι τους γονείς της. Σε κάθε περίπτωση όµως δεν θα είχε την ειρωνική και 
ρατσιστική συµπεριφορά των άλλων σταγόνων. Έπεσε σ’ ένα κάδο ανακύκλωσης. 
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Εκεί µέσα έµεινε χωρίς να µπορεί να κάνει τίποτε. Μέσα στα τενεκεδάκια κατάφερε να συναντήσει κι 
άλλες σταγόνες. Τη µικρή Μαριάννα, τη ∆ροσούλα και άλλες.   
       -Τι µεγάλη µπόχα Θεέ µου! είπε η ∆ροσούλα  
Τι ατυχία ήταν αυτή, να πέσουµε στον κάδο! Συµπλήρωσε η Μαριάννα. 

-         Σκέψου όµως να είχαµε πέσει σε κάδο σκουπιδιών! Τότε θα ήταν πολύ χειρότερα. 
Κάποια στιγµή σταµάτησε να βρέχει και τα παιδιά βγήκαν από τα σπίτια τους κι άρχισαν να παίζουν 
µπάλα .Έπαιζαν κοντά στον κάδο. ‘Έτσι όπως έπαιζαν, ένα παιδί χτυπώντας τη µπάλα χτύπησε κατά 
λάθος τον κάδο. Ο κάδος έπεσε κάτω και ή σταγόνα κατρακυλώντας βγήκε έξω. Ζαλισµένη απ’ τις 
τούµπες ξεκίνησε να κυλάει. Να κυλάει  ώσπου έφτασε σ’ ένα πάρκο. Εκεί  υπήρχε µια µικρή παρα-
δοσιακή βρυσούλα. Έτρεχε το νερό κι ακουγότανε µεσ’ στο απόγευµα. 

 
 Μπήκε στο ρυάκι και ξεπλύθηκε. Ήθελε να καθαρίσει. Να µη µυρίζει άσχηµα. ∆εν άργησε να πάει σ’ 
ένα σπίτι. Το σπίτι ήταν µεγάλο. Η πόρτα ήταν ανοικτή και η σταγόνα µπήκε µέσα. Άρχισε ν’ ανεβαίνει 
τη σκάλα ώσπου µπήκε σ’ ένα δωµάτιο. Εκεί ήταν ένα κοριτσάκι που διάβαζε τα µαθήµατά του στο 
γραφείο. Σκαρφάλωσε στο γραφείο για να του µιλήσει. Όµως άδικα µιλούσε γιατί το κοριτσάκι δεν ά-
κουγε. Σκέφτηκε να τραβήξει τη µπλούζα του κοριτσιού για να την ακούσει. Τότε µόνο το κοριτσάκι είδε 
τη σταγόνα και τη ρώτησε: 
 

 
          

 
 
 
 
 

                                              η Μαριλού              η Ζωή 
 
- Ποια είσαι εσύ; 
Είµαι µια σταγόνα.  
-Και τι ζητάς εσύ εδώ; την ξαναρώτησε. 
-Έπεσα µέσα σ’ ένα κάδο. Ήταν απαίσια µέσα στα σκουπίδια. Πέρασα δύσκολες ώρες. Κάποια στιγµή 
όµως ο κάδος κατρακύλησε και έτσι µπόρεσα να βγω έξω. ∆εν άργησα να φτάσω ως εδώ.  
Το κοριτσάκι συγκινήθηκε µε την ιστορία της σταγόνας.  

-         Ωραία! Μπορείς να µείνεις εδώ όσο θέλεις. Μια στιγµή όµως να φέρω ένα ποτηράκι για να 
αισθάνεσαι πιο άνετα.  

Κατέβηκε γρήγορα τη µεγάλη εσωτερική σκάλα κι έφτασε στην κουζίνα. Άνοιξε ένα ντουλάπι, πήρε ένα 
µικρό γυάλινο ποτήρι και επέστρεψε γρήγορα στο δωµάτιό της. Η σταγονίτσα χάρηκε πάρα πολύ. 
Την άλλη µέρα το κοριτσάκι έπρεπε να πάει στο σχολείο. ∆εν ήθελε όµως ν’ αφήσει τη σταγόνα µόνη 
της. 
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Κεφάλαιο 2 (Κύπρος) 

Το κοριτσάκι, που το έλεγαν Ζωή, αποφάσισε να βάλει τη σταγόνα σε ένα µπουκάλι για να το πάρει 
µαζί της  στο σχολείο.  

 
 Μόλις µπήκαν στο σχολείο η Μαριλού είδε ένα τόσο µεγάλο κτήριο που δεν είχε ξαναδεί στη ζωή της. 
Πέρασαν από τα µεγάλα γήπεδα της καλαθόσφαιρας και του ποδοσφαίρου και µπήκαν στην κεντρική 
αυλή.  
 Περνώντας από τις βρύσες είδε παιδιά να σπαταλούν το νερό, να πίνουν νερό και να αφήνουν τις 
βρύσες ανοιχτές, να γεµίζουν τα µπουκάλια τους και να αδειάζουν το νερό.  

 
Η Ζωή ένιωσε τη µπουκάλα στο χέρι της να τρέµει και την άνοιξε να δει τι συµβαίνει. Η Μαριλού άρχι-
σε να διαµαρτύρεται για τη σπατάλη του νερού ενώ η Ζωή προσπαθούσε να την ησυχάσει. Τότε µια 
φίλη της, η Μαργαρίτα την πλησίασε και τη ρώτησε µε ποιον µιλά. Η Ζωή της απάντησε: 
-Μιλώ µε τη µικρή µου σταγόνα. 
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-Πού τη βρήκες; 
-Ήρθε και µε βρήκε αυτή από ένα σύννεφο που έβρεξε και την έριξε κοντά στο σπίτι µου.  
-Μπορώ να της µιλήσω κι εγώ; 
 Εκείνη την ώρα µπήκαν πολλά παιδιά στην τάξη και πλησίασαν τα κορίτσια.  Όλα ήθελαν να µιλήσουν 
στη µικρή σταγόνα.  
 Η Μαριλού είπε στα παιδιά την ιστορία της, τους µίλησε για την οικογένειά της που υποφέρει από τη 
µόλυνση του νερού, για τα βατραχάκια και τα ψάρια που υποφέρουν και αυτά και αν δε γίνει κάτι σύ-
ντοµα θα πεθάνουν.  
 Τα παιδιά συγκινήθηκαν και  αποφάσισαν ότι έπρεπε να δράσουν εδώ και τώρα και ότι έπρεπε να 
πάνε στο ποτάµι της Μαριλού να δουν τι συνέβαινε.  Έτσι µόλις σχόλασαν, ο Βασίλης, η Ελπίδα, η 
Ειρήνη και ο Γιάννης συναντήθηκαν στο σπίτι της Ζωής και ξεκίνησαν για το ποτάµι.  Στο δρόµο συζη-
τούσαν για το νερό. Κατάλαβαν ότι το νερό είναι πολύτιµο και δεν µπορούν να το σπαταλούν άσκοπα.  
Περπατούσαν για ώρες και ώρες ώσπου τελικά κατάφεραν να φτάσουν στο ποτάµι. Εκεί είδαν σκου-
πίδια πεταγµένα γύρω και µέσα στο ποτάµι και µια πετρελαιοκηλίδα που όλο και  µεγάλωνε. 
-Βοήθεια! Βοηθείστε µας! Φώναζαν απελπισµένες οι µικρές σταγονούλες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Κοάξ! Κοάξ!       Πεθαίνουµε, φώναζαν τα µικρά βατραχάκια.   

 
Τα παιδιά δεν ήξεραν τι να κάνουν όταν ξαφνικά  άκουσαν ένα γέρικο δέντρο να µιλάει: 
- Παιδιά µου, εδώ και χρόνια που µένω κοντά σ’ αυτό το ποτάµι βλέπω συνεχώς τους ανθρώπους να 
µολύνουν το νερό. Έρχονται και ρίχνουν τα σκουπίδια τους εδώ καθώς και άλλες βρωµιές.  
- Ποιος είσαι εσύ; Γιατί µιλάς; 
- Μεγάλη ιστορία! Τέλος πάντων, όπως έλεγα, πολλοί άνθρωποι µολύνουν το νερό µε αποτέλεσµα να 
πεθαίνουν τα ζώα και να µαραίνονται τα φυτά. Το χειρότερο όµως είναι αυτή η πετρελαιοκηλίδα που 
φάνηκε τώρα τελευταία και απειλεί την εξαφάνιση κάθε ζωής από το ποτάµι. 
-  Παιδιά πρέπει να βρούµε τον ένοχο, είπε αποφασιστικά η Ελπίδα. 
-  Πάµε να δούµε από πού προέρχεται το πετρέλαιο. Πάµε προς τα πάνω. 
Τότε άρχισαν να ακολουθούν το ποτάµι  προσπαθώντας να φτάσουν στην αρχή της πετρελαιοκηλί-
δας. ∆εν άργησαν να φτάσουν µπροστά σε ένα εργοστάσιο που έχυνε τα λύµατά του µέσα στο ποτά-
µι. Μια µεγάλη ταµπέλα απ’ έξω έλεγε; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΛΤ∆.  
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  Η Μαριλού παραξενεύτηκε πολύ και είπε θυµωµένη:  
-Γιατί ο κ. Πετρέλης µολύνει κάθε µέρα το ποτάµι; ∆ε λυπάται το ζώα που πεθαίνουν από τα λύµατά 
του; 

 
 

-Μη θυµώνεις Μαριλού, θα πάµε να µιλήσουµε εµείς στον κύριο Πετρέλη και θα του πούµε: «∆ε λυ-
πάσαι που καταστρέφεις το περιβάλλον και τα ζώα που ζουν σ’ αυτό;» Και αυτός θα σταµατήσει να το 
µολύνει και θα ξαναγίνει καθαρό. Έτσι θα µπορείς να επιστρέψεις σ’ αυτό και την οικογένειά σου. 
     ∆υστυχώς δεν έγιναν τα πράγµατα όπως τα προγραµµάτισαν τα παιδιά. Ο κ. Πετρέλης γέλασε και 
τους  έδιωξε «κακήν κακώς» από το εργοστάσιό του λέγοντάς τους πως δεν υπήρχε περίπτωση να το 
εγκαταλείψει ή να σταµατήσει να ρίχνει τα λύµατά του εκεί.   
 -Κάτι πρέπει να κάνουµε παιδιά, δε µπορούµε να αφήσουµε τον κ.Πετρέλη να µολύνει το ποτάµι! Κάτι 
πρέπει να γίνει.  
 -Αααα, το βρήκα! Να µαζέψουµε όλα τα παιδιά, να ετοιµάσουµε πανό και να κάνουµε µια διαδήλωση 
εναντίον του εργοστασίου αυτού. Θα δώσουµε ενηµερωτικά φυλλάδια στον κόσµο ώστε να ‘ρθουν κι 
άλλοι στη διαδήλωσή µας και να πορευθούν όλοι µαζί στο εργοστάσιο του Πετρέλη.   
Καθώς συζητούσαν δεν πρόσεξαν πώς ένα παιδί, ο Άντης, καθόταν παράµερα και έκλαιγε. Πήγαν κο-
ντά του και προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν. Μα ο Άντης δε σταµατούσε να κλαίει, ήταν απαρη-
γόρητος.  Ένιωθε ένα βάρος να τον πνίγει.  
-Ο κύριος Πετρέλης είναι ο… είναι ο … πατέρας µου, τους είπε µέσα στους λυγµούς του και ποτέ δε 
θα κλείσει το εργοστάσιό του ό,τι και να κάνουµε…  

 
 
 
 

Κεφάλαιο 3 (Ελλάδα) 
-Γιατί το λες αυτό, τον ρώτησαν. 
-Ο πατέρας µου βγάζει πολλά λεφτά και δεν πρόκειται να το κλείσει. Να σας πω και κάτι ακόµη. Σε 
δυο µέρες θα ξαναρυπάνει το ποτάµι που το λένε « το καθαρούλι ποταµάκι». Έτσι όπως έγινε µόνο 
καθαρό δεν είναι. 

 
- Μα εκεί έµενα εγώ, φώναξε η Μαριλού.  
-Πού; 
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- Στο  « καθαρούλι ποταµάκι». Κι έχει δίκιο ο Άντης, τώρα µόνο καθαρό δεν είναι. 
-Τι θα κάνουµε τώρα; Ούτε κι εµένα µ’ αρέσει η δουλειά του πατέρα µου. 
-Ποια µέρα είπες ότι θα µολύνει το ποτάµι; Ρώτησε η Ελπίδα. 
-Σήµερα είναι Τρίτη, σε δύο µέρες. Οπότε την Πέµπτη. 
-Και τι ακριβώς θα κάνει; Πετάγεται ο Γιάννης. 
-Όλα τα πλαστικά, τα λύµατα, τις βρωµιές και ότι άλλο σιχαµερό έχει  για πέταµα, εκεί θα το πετάξει. 
- Μα πώς βγάζει λεφτά έτσι; Απορεί η Ζωή. 
- Να σας πω τι ακριβώς συµβαίνει. Κάθε µισό µήνα, κάθε δεκαπέντε µέρες δηλαδή, γίνεται έλεγχος 
καθαριότητας στο εργοστάσιο. Αυτός ότι έχει για πέταµα, το πετάει στα ποτάµια και στη γύρω περιο-
χή. Έτσι για την καθαριότητα, τού δίνουν κάτι. 
-Πρέπει κάτι να σκεφτώ. Αααααα, το βρήκα. Όπως είπαµε και πριν θα µοιράσουµε φυλλάδια, θα κά-
νουµε ανακοινώσεις και θα ενηµερώσουµε τον κόσµο. Μετά θα πάµε στο «καθαρό ποταµάκι» και θα 
κάνουµε διαµαρτυρία ώστε να ντραπεί τόσο πολύ ο πατέρας σου, που να µην το ξανακάνει, είπε η 
Μαριλού. 

 
 
 

- Καλή ιδέα. Πού θα βρούµε όµως διαφηµιστικά φυλλάδια και µια ντουντούκα; 
- Εσύ Άντη, το µόνο που θα κάνεις είναι να ρωτήσεις τι ώρα θα πετάξει ο πατέρας σου τα λύµατα στο 
ποτάµι, είπε ο Βασίλης. 
- Κι αν µε ρωτήσει γιατί ρωτάω τι θα του πω; 
- Ξέρω γω; Πες του ότι θες να πας να δεις το ποτάµι. Ή ότι έχεις να κάνεις µια έρευνα για τα ποτάµια. 
Ή µια εργασία για το σχολείο που έχει σχέση µε τα ποτάµια συµπλήρωσε πάλι ο Βασίλης. 
- Πολύ καλά. Αυτό µόνο; 
- Ναι, τα υπόλοιπα θα τ’ αναλάβουµε εµείς. 
Φεύγει ο Άντης και µένει η Ζωή, η Ελπίδα, ο Βασίλης η Ειρήνη ο Γιάννης και η σταγόνα η Μαριλού. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 4 (Κύπρος) 
Σε λίγο ο Άντης επέστρεψε λαχανιασµένος. 
-  Στις 11 το πρωί, φώναξε. 
-  Ωραία. Στις 11 παρά τέταρτο θα µαζευτούµε στο καθαρούλι ποταµάκι. Το πρόβληµα είναι πού  θα 
βρούµε τα φυλλάδια και την ντουντούκα, διερωτήθηκε η Ζωή. 
- Νοµίζω πως έχω µια στο ντουλάπι µε τα παλιά µου παιχνίδια! Είπε ο Γιάννης. 
- Να ψάξεις οπωσδήποτε σήµερα και να µας πεις αύριο. Τα ενηµερωτικά φυλλάδια; 
- Ίσως τα δαχτυλογραφήσει κάποιος στον υπολογιστή και να το φωτοτυπήσουµε, 
σκέφτηκε η Ειρήνη.  
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-  Μα δεν έχουµε τόσα χρήµατα, λέει η Ελπίδα. 
-  Μήπως να ενηµερώσουµε όλα τα παιδιά της τάξης και να δώσουν όλοι ένα µικρό ποσό; Θα φτιά-
ξουµε και µεγάλα πανό! Είπε ο Βασίλης. 
- Μα δεν θα δεχτεί η δασκάλα µας, λέει η Ζωή. 
- Θα την  πείσουµε. Το ζήτηµα µας αφορά όλους άµεσα, απάντησε η Ελπίδα. 
Τα παιδιά και η Μαριλού έφυγαν ευχαριστηµένοι. Το πρωί της Τετάρτης µαζεύτηκαν πάλι µε ανεβα-
σµένη διάθεση. 
- Βρήκα την ντουντούκα! Είπε µε ενθουσιασµό ο Γιάννης. 
- Κατάφερα να πάρω µερικά µισοάδεια τενεκεδάκια µε µπογιά από την αποθήκη µας για να βάψουµε 
τα πανό, είπε ο Βασίλης. 

 
- Υφάσµατα έχουµε; Ρώτησε η Ζωή. 
- Ωχ, όχι και πού να τα βρούµε; διερωτάται η Ελπίδα. 
- Μαζέψατε χρήµατα από τα παιδιά της τάξης; Ρωτά ο Γιάννης. 
- Ναι, αλλά το ποσό δεν είναι µεγάλο. Φτάνει µόνο για να φωτοτυπήσουµε τα φυλλάδια, απάντησε η 
Ζωή. 
-Τα δακτυλογράφησες Γιάννη; Ρώτησε ανυπόµονα η Μαριλού. 
- ∆εν τέλειωσα ακόµη. 
- Πότε θα τελειώσεις; Αύριο θα κάνουµε τη διαδήλωση. ∆εν θα προλάβουµε και  το σχέδιο µας θα α-
ποτύχει, φώναξε έντροµη η σταγονίτσα. 
- Μην ανησυχείς Μαριλού, σου υπόσχοµαι ότι θα τα τελειώσω όλα και θα τα φωτοτυπήσω. Με τα υ-
φάσµατα όµως τι θα γίνει; 
- Έχω µια ιδέα, φώναξε ο Βασίλης. Τι θα λέγατε αν πήγαινα στην κυρα-Ρήνα τη µοδίστρα µαζί µε τη 
Μαριλού και της εξηγούσαµε το δράµα που περνά αυτή και η οικογένειά της µε τη ρύπανση του ποτα-
µού; Ίσως να ξυπνούσαµε µέσα της τα οικολογικά της αισθήµατα και µας χάριζε τα υφάσµατα που 
χρειαζόµαστε.  
- Πολύ καλή ιδέα. Βιαστείτε για να προλάβουµε. 
       Ευτυχώς η κυρα-Ρήνα, συγκινήθηκε πολύ µε την ιστορία της Μαριλού και τους χάρισε όσα υφά-
σµατα χρειάζονταν. Τα παιδιά και η σταγονίτσα χωρίς να χάνουν πολύτιµο χρόνο, άρχισαν να ζωγρα-
φίζουν τα πανό ενώ η Ζωή και η Μαριλού πήγαν στο βιβλιοπωλείο του κυρ-Στάθη για να φωτοτυπή-
σουν τα ενηµερωτικά φυλλάδια. 
      Την άλλη µέρα τα παιδιά συναντήθηκαν στην όχθη του ποταµού. Η αγωνία ήταν διάχυτη στα µάτια 
τους. Η σταγονίτσα αγωνιούσε τόσο πολύ που δεν µπορούσε να ησυχάσει. Όλα ήταν έτοιµα. Τα πο-
λύχρωµα πανό µε τα συνθήµατα, τα ενηµερωτικά φυλλάδια και η ντουντούκα. Η ώρα ήταν 10:50. 
-  Ώρα να ξεκινούµε σιγά, σιγά είπε η Ελπίδα.  
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Ο Άντης πήρε αποφασιστικά τη ντουντούκα και άρχισε να φωνάζει συνθήµατα. και πίσω του να ακο-
λουθούν  τα παιδιά. 
 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΕΞΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΟ 
Τα συνθήµατα και τα πανό κίνησαν την περιέργεια των περαστικών που είχαν αρχίσει να µαζεύονται  
γύρω από τα παιδιά. Ο κύριος  Πετρέλης άκουσε τις φωνές και βγήκε παραξενεµένος στο παράθυρο. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κεφάλαιο 5 (Ελλάδα) 
     Ο κύριος Πετρέλης είδε από το παράθυρό του πολύ κόσµο µαζεµένο κάτω και ντροπιάστηκε. Φο-
βήθηκε πως θα τον καταγγείλουν στην Greenpeace και δεν πέταξε τα απόβλητά  του εκείνη τη µέρα 
στο ποτάµι.  
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        Την επόµενη φορά που πήγε να τα πετάξει διάλεξε µια µέρα που δεν ήταν κανείς έξω. Όµως τα 
σκουπίδια δεν κύλησαν στο  ποτάµι γιατί τα παιδιά είχαν βάλει ένα δίχτυ και τα µάζεψαν. Ύστερα πή-
ραν το δίχτυ και το άδειασαν µέσα στο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο παραλίγο να χαλάσει και ο κύριος  
Πετρέλης από τότε δεν ξαναπέταξε σκουπίδια. Τα έκανε ανακύκλωση γιατί κατάλαβε πως µόνο έτσι θα 
µπορούσαν όλοι να είναι ευχαριστηµένοι και να έχουν καθαρό περιβάλλον. 
       Η Μαριλού αποφάσισε τότε να συνεχίσει το ταξίδι της.  Μάζεψε τα πράγµατά της, χαιρέτησε τη 
Ζωή και τα άλλα παιδιά και βούτηξε   στο καθαρούλι ποταµάκι, που ήταν το σπίτι της.  
       Κολύµπησε, έψαξε µέχρι που το βρήκε. Μπαίνει µέσα και φωνάζει: 
 —Ήρθα!!! 
      Όµως κανείς δεν της απάντησε. Ώσπου µια γειτόνισσα της είπε: 
 —Οι γονείς σου ανέβηκαν στη στεριά για να ψάξουν να σε βρουν! 
       Τι να κάνει τώρα  η Μαριλού; Θα τους περίµενε να γυρίσουν αλλά µέχρι τότε σκέφτηκε να πάει 
στη διπλανή λιµνούλα να διηγηθεί τις περιπέτειές της στους φίλους της τα ζωάκια:το Σάκη το βατρα-
χάκι, τον Γιωργάκη το κροκοδειλάκι, τον Αποστολάκη το ψαράκι και τον Αλεξανδράκη το παπάκι. Συ-
ζητώντας είχαν µια ιδέα: να κάνουν µια συναυλία. Θα γράφαν και θα τραγουδούσαν τραγούδια για το 
νερό. Τραγούδια που θα λέγανε πόσο όµορφο και χρήσιµο είναι το νερό και πώς πρέπει να το προσέ-
χουµε. Να µην το λερώνουµε και να µην το σπαταλάµε.  
 
    Στρώθηκαν λοιπόν όλοι στη δουλειά. Όταν γύρισαν οι γονείς της Μαριλού µαζί µε το Σταγονούλη, 
τον αδελφό της, όλα ήταν έτοιµα. Έγινε τότε µια µεγάλη γιορτή. 

 
 Η Μαριλού διηγούνταν  τις περιπέτειές της και όλοι µαζί τραγουδούσαν, λέγαν ποιήµατα και χόρευαν 
για να γιορτάσουν το νερό  που δίνει ζωή σ` όλη τη γη. 
 Η γιορτή µεταδόθηκε από την τηλεόραση σ` όλον τον κόσµο και πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτηκαν να 
προσέχουν το νερό σαν τα µάτια τους!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 
 

Την ιστορία αυτή έγραψαν τα παιδιά της Ε΄ τάξης του Α΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Λατσιών Κύ-
πρου και του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηµητριτσίου Ελλάδας στα πλαίσια της συνεργασίας τους 
µε το etwinning,τη σχολική χρονιά 2007-2008. Το etwinning είναι µία δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση και συνεργασία σχολείων. Τα δύο σχολεία επι-
κοινωνώντας  µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών  έγραψαν και εικονογράφησαν την ιστορία 
της Μαριλού. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας γνωρίστηκαν µεταξύ τους, αντάλλαξαν γράµ-
µατα και φωτογραφίες, έκαναν συνοµιλίες για να µάθουν λεπτοµέρειες για τις δύο χώρες αλλά 
και για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το έργο τους. Το βιβλίο αυτό είναι µόνο ένα κοµµά-
τι της δουλειάς τους. Γράφοντας  την ιστορία για το νερό ασχολήθηκαν παράλληλα και µε τα 
προβλήµατα της λειψυδρίας και της µόλυνσης του νερού. Βρήκαν σχετικές φωτογραφίες, έ-
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γραψαν ποιήµατα αλλά και συνθήµατα για το νερό και µάλιστα σε διάφορες γλώσσες. Έφτια-
ξαν µε ποικίλα υλικά κούκλες  που παριστάνουν τους ήρωες του βιβλίου, για να παίξουν µε 
αυτές σε κουκλοθέατρο  την ιστορία της µικρής σταγόνας Μαριλού. Έκαναν περίληψη του βι-
βλίου, την οποία παρουσίασαν σε ηλεκτρονική µορφή χρησιµοποιώντας εκτός από κείµενα 
και κινούµενες εικόνες που έφτιαξαν µόνα τους. Έγραψαν επίσης και τραγούδια σχετικά µε 
την ιστορία που τα παρουσίασαν και σε άλλα παιδιά του σχολείου τους. Εκτός από τους εκ-
παιδευτικούς της κάθε τάξης, και άλλοι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και πολλοί 
µαθητές διαφόρων ηλικιών  ενδιαφέρθηκαν για το έργο των µικρών συγγραφέων  και βοήθη-
σαν ο καθένας µε το δικό του τρόπο για την ολοκλήρωση της ιστορίας. Όλη η δουλειά δηµο-
σιεύθηκε στις ιστοσελίδες: http://www.schools.ac.cy/latsia-a-dim/etwinning και http://dim-
dimitr.ser.sch.gr  
                                                              Οι συγγραφείς : 

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο  Λατσιών Κύπρου 
 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ηµητριτσίου Ελλάδας 

Γεωργίου Ανδρέας 
Καρατσάουσεβ ∆ηµήτρης 
Κορελίδης Στέφανος 
Μακρίδης Τάσος 
Μέττα Αριστείδης 
Νικολάου Μαρίνος 
Πέτρου ∆αβίδ 
Ρώσσης Κυριάκος 
Χριστοδούλου Ευριπίδης 
Χριστοδούλου Σωτήρης 
Γαβριήλ Ιακωβία 
∆ηµητρίου Φωτεινή 
Μάρκου Σοφία 
Παναγή Σταυριάνα 
Σωτηρίου Ειρήνη 
Τουβαννά Σαββίνα 
Χαραλάµπους Φρόσω 
Χρίστου Τατιάνα 

Ακριτίδου Ζωή 
Αραµπατζή Μαρία  
Βλάχος Χρήστος 
Γκάργκαλη Αποστολία 
Γραµµατικού Αγγέλα 
Ζαπρούδη Μάρθα 
Ισµέτογλου Κωνσταντίνος 
Μανταζή Ιωάννα  
Μαρκούδη Αντωνία 
Μιχαλούδη Μαρία  
Ντάτζης Παναγιώτης 
Παντράκης Αποστόλης 
Σακαλίδου Βούλα 
Σαµαρά Μαριαρένα 
Σαµαράς Χρήστος 
Συµεωνίδης  Βίκτωρ 
Τσολάκης Αλέξανδρος 
Τσελεπή Στέλλα 

Η  δασκάλα: Παπακωνσταντίνου Χρυσανθέα Ο δάσκαλος: Ζαπρούδης Ζαφείρης 

 
Τη σχολική χρονιά 2008-2009 το έργο συνεχίστηκε. ∆ηµιουργήθηκε ένα ιστολόγιο  
http://primaryschdimitritsi.wordpress.com/  όπου αναρτήθηκαν όλες οι λεπτοµέρειες το έργο. 
Τα παιδιά έφτιαξαν ένα ηµερολόγιο για το 2009 µε εικόνες και συνθήµατα για τη µόλυνση και 
τη λειψυδρία.   
Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου κατέλαβε τη 2η θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό  
eTwinning  στην Πράγα. Απέσπασε επίσης τιµητική διάκριση από τη Unicef.  Το power point 
της µικρής Μαριλού παρουσιάστηκε µεταφρασµένο στα τουρκικά στο παγκόσµιο forum Unicef 
στην Κωνσταντινούπολη. 
Επίσης βραβεύτηκε στις 5 Μαΐου 2009, σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας στην 
Αθήνα. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 
 
 
 

Ποιήµατα και τραγούδια για το νερό 
 
 

ENA ΠΟΙΗMA ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 
από τον Αλέξανδρο 

 
Το νερό είναι πολύτιµο 
χωρίς αυτό δεν ζούµε 

για αυτό αν θέλουµε να σωθούµε 
πρέπει να το εξοικονοµούµε 

 
 

Το νερό έχει λιγοστέψει 
και τα φράγµατα έχουν στερέψει 

Το Θεό παρακαλούµε 
µια µέρα βροχερή να δούµε. 

 

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ 
από τη Σταυριάνα 

Το νερό µας δροσίζει 
Τη γη µας ποτίζει 

Το νερό έχει λιγοστέψει 
Μα οι άνθρωποι δεν το’ χουν προσέξει. 

 
Το νερό είναι πολύτιµο 
Για τον άνθρωπο πολύ 
Αν δεν το προστατέψει 

∆ε θα ζει. 
 

Πολλοί βιοµήχανοι, 
Το µολύνουν το νερό 

Και την απερισκεψία τους 
Πληρώνουµε εµείς. 

 
 

ΤΟ ΝΕΡΟ 
από τον Αντρέα 

Με το νερό ποτίζεις 
τα δέντρα, τα φυτά 
το πίνεις κάθε µέρα 

για να ζεις καλά. 
 

Όποτε κουράζεσαι 
θα θες να πιες νερό 
γιατί καλοκαιριάζει 

κι ο ήλιος ειν’ καυτός 
 

∆υστυχώς στην Κύπρος 
δε βρέχει πουθενά 

και τα µεγάλα χωράφια µας 
µένουνε ξερά 

 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
από τον Κυριάκο και τον Ευριπίδη 

∆ε σε άφησα νερό 
στη γη και στον ουρανό 

δε σε βρήκα 
στον κόσµο το µικρό 

Αχ νερό! 
 

Σε χρειάζοµαι κι εγώ 
Καλό µου αγαθό 

Σε ψάχνω στον κόσµο το µικρό 
Αχ νερό! 

 
∆ε σε άφησα νερό 

Στον ήλιο τον καυτό 
Να µου φύγεις 

Να µην έχω πια να πιω 
Αχ νερό! 
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ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΤΟ ΚΑΛΟ 
από το Σωτήρη 

Το νεράκι το καλό 
Μην το σπαταλάτε 
Εγώ κι άλλοι εκατό 

∆ε σας τι συγχωράµε 
 

Γι’ αυτό να µη ραντίζετε 
Απάνω στις βεράντες 
Για να’ χετε πολύ νερό 

Να το εξοικονοµάτε 
 

Χωρίς αυτό µπορεί 
Όλη η αλυσίδα να χαθεί 
Όλα τα ζωντανά στη γη 

Θα πεθάνουν από έλλειψη βροχής 
 
 

ΝΕΡΟ 
από τη Φωτεινή 

Το νερό είναι ζωή 
Όµως κανείς δεν το προσέχει 

Η γη θα γίνει ζεστή 
Κι άνθρωπος δε θα ζει. 

 
Άνθρωποι εξοικονοµήστε το νερό 

Για να έχετε στο µέλλον 
το πολύτιµο αγαθό 

και να µην καίτε στον ήλιο τον καυτό. 
 

Πολλοί άνθρωποι πεθάινουν 
γιατί δεν υπάρχει νερό 

 
 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 
από τη Μαρία Κωνσταντίνου 

Το σπίτι µου είναι κάτω, βαθιά, µες’ το βυθό. 
Αδύνατο να ζήσω χωρίς νερό εγώ. 

Μα οι πετρελαιοκηλίδες χωρίς έλεος κανένα 
Μολύνουν τα νερά µου, σκοτώνουνε κι εµένα. 

 
 

Ο τόπος όπου ζούσα έχει ξεράνει πια 
∆ιψούν όλα τα ζώα, πεθαίνουν τα πουλιά. 

Οι άνθρωποι δεν έχουν νεράκι καθαρό, 
Η Αφρική όλη κλαίει, µαζί θρηνώ κι εγώ. 

 
 

Είµαι αιωνόβιο δέντρο και χρόνια ζω πολλά, 
Μα δίχως τη βροχούλα, το τέλος είν’ κοντά. 

Αν γρήγορα δεν βρέξει εγώ θα µαραθώ. 
Μαζί µ’ όλα τα δέντρα απ’ τον κόσµο θα χαθώ. 

 
 

Άνθρωπε να βοηθήσεις αν θές µπορείς κι εσύ 
Να σώσεις τα παιδιά σου, να σώσεις και τη Γη. 

Ποτέ να µην αφήνεις τη βρύση ανοιχτή, 
Γρήγορο να ‘ν’ το ντους σου και κάνε υποµονή. 

 
 

ΜΗ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 
από την Τατιάνα 

Μη σπαταλάτε το νερό 
είναι χρήσιµο για µας 
Τα ψάρια πεθαίνουν 
δε βρίσκουν τροφή. 

 
Οι άνθρωποι δεν προσέχουν 

συχνά το µολύνουν 
κι αρρώστιες παθαίνουν 
γιατί το νεράκι είναι ζωή! 

 
ΤΟ ΝΕΡΟ 

από τη Σοφία 
Το νερό µη σπαταλάς 

αν το µολύνεις και το ξοδεύεις 
δε θα χεις να πίνεις. 

 
Πολλές βιοµηχανίες τα λύµατα τους ρίχνουν 

στα καταγάλανα νερά, 
τα καηµένα τα ζωάκια πεθαίνουν απ’ αυτά. 

 
∆ε σκέφτεστε, δε σέβεστε 

τη φύση καταστρέφετε 
οξυγόνο δε θα έχετε. 
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Τραγούδι για τη Μαριλού, τη µικρή σταγόνα 
Γράφτηκε πάνω στη µουσική του γνωστού ελληνικού τραγουδιού του Μ. Λοίζου  

«10 παλικάρια στήσανε χορό». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΗΗ   µµµιιικκκρρρήήή   σσσττταααγγγόόόνννααα   µµµαααςςς   ηηη   ΜΜΜαααρρριιιλλλοοούύύ   

   

ζζζοοούύύσσσεεε   σσσ`̀̀   έέένννααα   ωωωρρραααίίίοοο   ππποοοττταααµµµάάάκκκιιι   
 

 
 
 
 

Ξαφνικά µας ήρθε το πετρέλαιο  
Και µας ρύπανε το ποταµάκι 

 
Κι όλο εµείς σκεφτόµασταν συνθήµατα για το νερό  

 
κι όλο εµείς φωνάζαµε ζήτω το νερό! 
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Πάει η σταγόνα εξατµίστηκε  
 

είναι πάνω σ` ένα συννεφάκι 
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µπήκε σ` ένα κάδο ανακύκλωσης 

 
και µετά στο σπίτι της Ζωίτσας 

 

 
 
 
 

 
Τα παιδιά σκεφτόντουσαν τη λύση για τη Μαριλού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
κι όλη µέρα γράφανε ιδέες για να βρουν 
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Ύστερα τους ήρθε µια καλή ιδέα 
 

για να κάνουνε τη διαδήλωση 
 
 

όλα τα παιδιά µας στήσανε δουλειά 
 

για να σώσουν τη µικρή σταγόνα 
 
 
 
 
 
 
 

Τελικά την έσωσαν όλα τα παιδιά 
 

κι ο Πετρέλης έπαψε σκουπίδια να πετά (δις) 
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Επιτραπέζια παιχνίδια για το νερό  
 

Παιχνίδι «µέµορι». Οι κάρτες είναι φτιαγµένες από τα παιδιά 
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Το επιτραπέζιο παιχνίδι της Μαριλού. Παίζεται όπως το φιδάκι. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

 
ΖΩΗ: Ποια είσαι εσύ; 
ΜΑΡΙΛΟΥ: Είµαι µια σταγόνα.  
ΖΩΗ: Και τι ζητάς εσύ εδώ;  
ΜΑΡΙΛΟΥ: Έπεσα µέσα σ’ ένα κάδο. Πέρασα δύσκολες ώρες. Κάποια στιγµή όµως ο κάδος κατρακύλη-
σε και έτσι µπόρεσα να βγω έξω.  
ΖΩΗ: Ωραία! Μπορείς να µείνεις εδώ όσο θέλεις. Πρέπει να πάω σχολείο όµως τώρα. Θα σε πάρω µαζί 
µου. 
ΜΑΡΙΛΟΥ: Μα γιατί αυτά τα  παιδιά  σπαταλούν το νερό, αφήνουν τις βρύσες ανοιχτές, γεµίζουν τα 
                µπουκάλια τους και αδειάζουν το νερό; ∆εν είναι σωστό. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Με ποιον µιλάς; 
ΖΩΗ: Μιλώ µε τη µικρή µου σταγόνα. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Πού τη βρήκες; 
ΖΩΗ: Ήρθε και µε βρήκε αυτή από ένα σύννεφο που έβρεξε και την έριξε κοντά στο σπίτι µου.  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Μπορώ να της µιλήσω κι εγώ; 
ΓΙΑΝΝΗΣ: Πώς βρέθηκες εσύ εδώ; 
ΜΑΡΙΛΟΥ: Η οικογένειά µου υποφέρει από τη µόλυνση του ποταµού. Τα ψάρια και τα βατραχάκια υ-
ποφέρουν κι αυτά. Αν δεν γίνει κάτι θα πεθάνουν. 
ΒΑΣΙΛΗΣ: Πρέπει να δράσουµε εδώ και τώρα. Πρέπει να πάµε στο ποτάµι της Μαριλού και να δούµε τι 
συµβαίνει. 
ΕΙΡΗΝΗ: Μόλις σχολάσουµε θα συναντηθούµε στο σπίτι της Ζωής και θα ξεκινήσουµε για το ποτάµι. 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ  1:  Περπατούσαν για ώρες και ώρες ώσπου τελικά κατάφεραν να φτάσουν στο ποτάµι. 
Εκεί είδαν σκουπίδια πεταγµένα γύρω και µέσα στο ποτάµι και µια πετρελαιοκηλίδα που όλο και  µεγά-
λωνε. 
 
ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ: Βοήθεια! Βοηθείστε µας! Φώναζαν  
ΜΙΚΡΑ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ: Κοάξ! Κοάξ! Πεθαίνουµε από τη µόλυνση.  
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Τα παιδιά δεν ήξεραν τι να κάνουν όταν ξαφνικά  άκουσαν ένα γέρικο δέντρο να µιλάει: 
ΓΕΡΙΚΟ ∆ΕΝΤΡΟ:         Παιδιά µου, εδώ και χρόνια που µένω κοντά σ’ αυτό το ποτάµι βλέπω συνεχώς 
τους ανθρώπους να µολύνουν το νερό. Έρχονται και ρίχνουν τα σκουπίδια τους εδώ καθώς και άλλες 
βρωµιές.  
ΖΩΗ:     Ποιος είσαι εσύ; Γιατί µιλάς; 
ΓΕΡΙΚΟ ∆ΕΝΤΡΟ:  Μεγάλη ιστορία! Τέλος πάντων, όπως έλεγα, πολλοί άνθρωποι µολύνουν το νερό µε 
αποτέλεσµα να πεθαίνουν τα ζώα και να µαραίνονται τα φυτά. Το χειρότερο όµως είναι αυτή η πετρε-
λαιοκηλίδα που φάνηκε τώρα τελευταία και απειλεί την εξαφάνιση κάθε ζωής από το ποτάµι.     ΕΛΠΙ-
∆Α: Παιδιά πρέπει να βρούµε τον ένοχο 
ΓΙΑΝΝΗΣ: Πάµε να δούµε από πού προέρχεται το πετρέλαιο.  
ΒΑΣΙΛΗΣ: Πάµε προς τα πάνω. 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1: Τα παιδιά δεν άργησαν να φτάσουν µπροστά σε ένα εργοστάσιο που έχυνε τα λύµατά 
του µέσα στο ποτάµι. Μια µεγάλη ταµπέλα απ’ έξω έλεγε; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΛΤ∆.  
 ΜΑΡΙΛΟΥ: Γιατί ο κ. Πετρέλης µολύνει κάθε µέρα το ποτάµι; 
ΕΙΡΗΝΗ : ∆ε λυπάται το ζώα που πεθαίνουν από τα λύµατά του; 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ :Μη θυµώνεις Μαριλού, θα πάµε να µιλήσουµε εµείς στον κύριο Πετρέλη. 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Τα παιδιά µπήκαν στο εργοστάσιο και βρήκαν τον κ. Πετρέλη 
 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Κ. Πετρέλη, ∆ε λυπάσαι που καταστρέφεις το περιβάλλον και τα ζώα που ζουν σ’ αυτό; 
ΕΙΡΗΝΗ: Πρέπει να  σταµατήσεις  να το µολύνει για να  ξαναγίνει καθαρό.  
ΠΕΤΡΕΛΗΣ: ∆εν υπάρχει  περίπτωση να το εγκαταλείψω ή να σταµατήσω να ρίχνω τα λύµατά του ερ-
γοστασίου µου εκεί. Να φύγετε και να πάτε στα σπίτια σας. Εγώ έχω πολλή δουλειά τώρα! 
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ΕΛΠΙ∆Α: Κάτι πρέπει να κάνουµε παιδιά, δε µπορούµε να αφήσουµε τον κ. Πετρέλη να µολύνει το πο-
τάµι! Κάτι πρέπει να γίνει.  
 
ΖΩΗ : Το βρήκα! Να µαζέψουµε όλα τα παιδιά, να ετοιµάσουµε πανό και να κάνουµε µια διαδήλωση 
εναντίον του εργοστασίου αυτού.  
  ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1: Καθώς συζητούσαν δεν πρόσεξαν πώς ένα παιδί, ο Άντης, καθόταν παράµερα και έ-
κλαιγε. 
 ΑΝΤΗΣ: Ο κύριος Πετρέλης είναι ο… είναι ο … πατέρας µου  και ποτέ δε θα κλείσει το εργοστάσιό του 
ό,τι και να κάνουµε…  
 
ΕΛΠΙ∆Α :Γιατί το λες αυτό; 
ΑΝΤΗΣ : Ο πατέρας µου βγάζει πολλά λεφτά και δεν πρόκειται να το κλείσει. Να σας πω και κάτι ακό-
µη. Σε δυο µέρες θα ξαναρυπάνει το ποτάµι που το λένε « το καθαρούλι ποταµάκι». Έτσι όπως έγινε 
µόνο καθαρό δεν είναι. 
ΜΑΡΙΛΟΥ: Μα εκεί έµενα εγώ.  
ΒΑΣΙΛΗΣ: Πρέπει κάτι να σκεφτώ. Αααααα, το βρήκα. Όπως είπαµε και πριν θα µοιράσουµε φυλλάδια, 
θα κάνουµε ανακοινώσεις και θα ενηµερώσουµε τον κόσµο.  
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μετά θα πάµε στο «καθαρό ποταµάκι» και θα κάνουµε διαµαρτυρία ώστε να ντραπεί τόσο 
πολύ ο πατέρας σου, που να µην το ξανακάνει. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Καλή ιδέα. Πού θα βρούµε όµως διαφηµιστικά φυλλάδια και µια ντουντούκα; 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Εσύ Άντη, το µόνο που θα κάνεις είναι να ρωτήσεις τι ώρα θα πετάξει ο πατέρας σου τα 
λύµατα στο ποτάµι. 
ΑΝΤΗΣ:  Κι αν µε ρωτήσει γιατί ρωτάω τι θα του πω; 
ΕΛΠΙ∆Α: Ξέρω γω; Πες του ότι θες να πας να δεις το ποτάµι.  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ:Ή ότι έχεις να κάνεις µια έρευνα για τα ποτάµια. 
ΒΑΣΙΛΗΣ: Ή µια εργασία για το σχολείο που έχει σχέση µε τα ποτάµια. 
ΑΝΤΗΣ:  Πολύ καλά. Αυτό µόνο; 
ΕΙΡΗΝΗ: Ναι, τα υπόλοιπα θα τ’ αναλάβουµε εµείς. 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Σε λίγο ο Άντης επέστρεψε λαχανιασµένος. 
ΑΝΤΗΣ:      Στις 11 το πρωί, φώναξε. 
ΕΛΠΙ∆Α: Ωραία. Στις 11 παρά τέταρτο θα µαζευτούµε στο καθαρούλι ποταµάκι.  
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1: Τα παιδιά και η Μαριλού έφυγαν ευχαριστηµένοι. Το πρωί της Τετάρτης µαζεύτηκαν 
πάλι µε ανεβασµένη διάθεση. 
ΓΙΑΝΝΗΣ: Βρήκα την ντουντούκα!  
ΒΑΣΙΛΗΣ: Κατάφερα να πάρω µερικά µισοάδεια τενεκεδάκια µε µπογιά από την αποθήκη µας για να 
βάψουµε τα πανό. 
ΖΩΗ  : Υφάσµατα έχουµε;  
ΕΛΠΙ∆Α: Οχ, όχι και πού να τα βρούµε;  
∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Μαζέψατε χρήµατα από τα παιδιά της τάξης;  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ :Ναι, αλλά το ποσό δεν είναι µεγάλο. Φτάνει µόνο για να φωτοτυπήσουµε τα φυλλάδια. 

 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Την άλλη µέρα τα παιδιά συναντήθηκαν στην όχθη του ποταµού.  
ΕΛΠΙ∆Α: Ώρα να ξεκινούµε σιγά, σιγά είπε η Ελπίδα.  
 
(Ο Άντης πήρε αποφασιστικά τη ντουντούκα και άρχισε να φωνάζει συνθήµατα. και πίσω του να ακο-
λουθούν  τα παιδιά.) 
 
ΘΕΛΟΥΜΕ  ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΕΞΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΟ 

 

(Τα συνθήµατα και τα πανό κίνησαν την περιέργεια των περαστικών που είχαν αρχίσει να µαζεύονται  
γύρω από τα παιδιά.) 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1: Ο κύριος  Πετρέλης άκουσε τις φωνές και βγήκε παραξενεµένος στο παράθυρο. 
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ΠΕΤΡΕΛΗΣ:  Τι συµβαίνει εδώ; Τι ντροπή! Όλος ο κόσµος είναι µαζεµένος, ήρθαν ακόµη και εκπρόσω-
ποι του τύπου. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Καλύτερα να µην πετάξουµε άλλα απόβλητα σήµερα γιατί θα µας καταγγείλουν στην 
Greenpeace. 
 ΠΕΤΡΕΛΗΣ: Θα τα πετάξουµε αύριο που δε θα είναι κανείς έξω να µας βλέπει. 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Όµως τα σκουπίδια δεν κύλησαν στο  ποτάµι γιατί τα παιδιά είχαν βάλει ένα δίχτυ και 
τα µάζεψαν. Ύστερα πήραν το δίχτυ και το άδειασαν µέσα στο εργοστάσιο.  
 
 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1:Το εργοστάσιο παραλίγο να χαλάσει και ο κύριος  Πετρέλης από τότε δεν ξαναπέταξε 
σκουπίδια. Τα έκανε ανακύκλωση γιατί κατάλαβε πως µόνο έτσι θα µπορούσαν όλοι να είναι ευχαρι-
στηµένοι και να έχουν καθαρό περιβάλλον. 
ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ: 1 Σας ευχαριστούµε παιδιά για ότι κάνατε για µας.  
                             2 Τώρα µπορούµε να ζήσουµε κι εµείς χωρίς τη µόλυνση. 
 
Βατραχάκια: Κοάξ, κοάξ, τι ωραίο καθαρό νερό που έχουµε τώρα. 
                  Τώρα πια δεν κινδυνεύουµε. ‘Ελα Μαριλού κι εσύ µαζί µας να χαρούµε το νερό. 
                  Γεια σας παιδιά! 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Τότε τα παιδιά βγήκαν έξω και τραγούδησαν όλα µαζί από τη χαρά τους. 
 

Τραγούδι για τη Μαριλού, τη µικρή σταγόνα 
 

Η µικρή σταγόνα µας η Μαριλού 

ζούσε σ` ένα ωραίο ποταµάκι 

ξαφνικά µας ήρθε το πετρέλαιο 

και µας ρύπανε το ποταµάκι 

 
Κι όλο εµείς σκεφτόµασταν συνθήµατα για το νερό  

κι όλο εµείς φωνάζαµε ζήτω το νερό! 
 

Πάει η σταγόνα εξατµίστηκε  

είναι πάνω σ` ένα συννεφάκι 

µπήκε σ` ένα κάδο ανακύκλωσης 

και µετά στο σπίτι της Ζωίτσας 

 
Τα παιδιά σκεφτόντουσαν τη λύση για τη Μαριλού 

κι όλη µέρα γράφανε ιδέες για να βρουν 

 

 

Ύστερα τους ήρθε µια καλή ιδέα 

για να κάνουνε τη διαδήλωση 

όλα τα παιδιά µας πιάσανε δουλειά 

για να σώσουν τη µικρή σταγόνα 

 

Τελικά την έσωσαν όλα τα παιδιά µαζί 
κι ο Πετρέλης έπαψε σκουπίδια να πετά (δις) 
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   Απολογισµός- Αξιολόγηση έργου από τους εκπαιδευτικούς     

 

      Η συνεργασία του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηµητριτσίου και του ∆ηµοτικού Σχολείου Λα-

τσιών στα πλαίσια του eTwinning ξεκίνησε στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2007. 

     Το σχολείο της Κύπρου ενδιαφερόταν για συνεργασία σε σχέση µε το οικολογικό θέµα «Το 

νερό» ενώ το σχολείο της Ελλάδας ενδιαφερόταν να γράψει από κοινού ένα παραµύθι. Έτσι 

συµφωνήσαµε να κάνουµε ένα οικολογικό παραµύθι για το νερό.  

 
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

⇒  Η γνωριµία , ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας  µε παιδιά από ένα πολύ διαφο-

ρετικό περιβάλλον από το δικό τους. 
⇒ Η ευαισθητοποίηση όσον αφορά το οικολογικά προβλήµατα νερού στον πλανήτη 

µας 
⇒ Η εξοικείωση µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείου επικοι-

νωνίας και µάθησης. 

⇒ Η ανάπτυξη σωστών στάσεων όσον αφορά τη σπατάλη και τη µόλυνση του νερού 
⇒ Η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας  
⇒ Η συγγραφή παραµυθιού µε θέµα τη µόλυνση του νερού και τη λειψυδρία 
⇒ Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου 
 

Πρώτη γνωριµία και επικοινωνία: 

 Στην αρχή τα παιδιά γνωρίστηκαν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας µηνύµατα, φωτογραφίες αλλά 

και γράµµατα και κάρτες.  

 

 
 

Στη συνέχεια ως µέλη του twinspace επικοινωνούσαν µέσω του email, του chat και του fo-

rum. 
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ΤΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ: 

 

1. Συγγραφή του παραµυθιού: 

 

 Τα παιδιά του ∆ηµητριτσίου ανέλαβαν να γράψουν το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου διαλέγο-

ντας ένα θέµα που αφορούσε το νερό γιατί στην περιοχή τους τα προβλήµατα µε τη µόλυνση 

του νερού και του περιβάλλοντος γενικότερα συνεχώς αυξάνονται. Τα παιδιά των Λατσιών 

συνέχισαν γράφοντας το δεύτερο κεφάλαιο, το τρίτο το έγραψαν και πάλι στην Ελλάδα και µ` 

αυτόν τον τρόπο το βιβλίο ολοκληρώθηκε σε 5 κεφάλαια.  

 

2. Συγγραφή ποιηµάτων και τραγουδιών: 

Και ενώ η ιστορία τελειώνει ουσιαστικά µε αυτά τα 5 κεφάλαια, γράφτηκε και ένα 6ο κεφάλαιο, 

ως επέκταση του βιβλίου, το οποίο περιλάµβανε τα ποιήµατα και τα τραγούδια που γράψανε 

τα παιδιά για το νερό, εµπνευσµένα από  όλη την προηγούµενη δουλειά τους. 

 

3. Εικονογράφηση ιστορίας: 

    Παράλληλα τα παιδιά εικονογράφησαν το βιβλίο µε διάφορους τρόπους:  

⇒ Ζωγράφισαν µε νεροµπογιές, ξυλοµπογιές, κηροµπογιές κλπ.,  

⇒ σάρωσαν τις ζωγραφιές και τις πέρασαν στον υπολογιστή, 

⇒ συνέθεσαν καινούριες ζωγραφιές από 2-3 άλλες χρησιµοποιώντας το Microsoft 

photo editor, έκαναν ζωγραφιές στον υπολογιστή,  

⇒ έφτιαξαν δικά τους clip art χρησιµοποιώντας εργαλεία από το ∆ιαδίκτυο κλπ.  

 

4. Κατασκευή εξωφύλλου: 

Για την κατασκευή του εξωφύλλου τα παιδιά εργάστηκαν ιδιαίτερα καθώς δηµιουργή-

θηκε στο twinspace φάκελος όπου ο καθένας  µπορούσε να προσθέσει το έργο του. 

Στο  τέλος αποφασίστηκε από κοινού ποιο απ` όλα αυτά τα έργα θα ήταν το εξώφυλλο 

του βιβλίου. 

 

5. Εργασίες στο Φόρουµ: 

 

Ένα από τα εργαλεία του twinspace, που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιµο εκπαιδευτικό µέσο 

ήταν και το φόρουµ. Τα θέµατα συζήτησης συναποφασίζονταν µε τα παιδιά και οι απαντήσεις 

σε κάθε θέµα πολλές φορές αποτέλεσαν ολόκληρες θεµατικές ενότητες. Μερικά από τα θέ-

µατα του φόρουµ ήταν τα παρακάτω: 

• Τα παιδιά βρήκαν και δηµοσίευσαν φωτογραφίες για τη λειψυδρία αλλά και για τη µό-

λυνση του νερού. Η λειψυδρία, έντονο πρόβληµα στην Κύπρο, συγκίνησε τα παιδιά της 

Ελλάδας, ενώ παράλληλα τα παιδιά της Κύπρου ευαισθητοποιήθηκαν στο θέµα της µό-

λυνσης του νερού, που υπάρχει στην Ελλάδα. 

• Σκέφτηκαν και δηµιούργησαν συνθήµατα για την προστασία του νερού στα ελληνικά και 

στη συνέχεια τα µετέφρασαν σε διάφορες γλώσσες, είτε χρησιµοποιώντας τον υπολο-

γιστή είτε συνεργαζόµενα µε αλλοδαπούς µαθητές του σχολείου τους. Έτσι, και άλλα 
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παιδιά από διαφορετικές τάξεις µάθανε στην πράξη για το πρόγραµµα eTwinning, 

πράγµα που αποτέλεσε και την καλύτερη διαφήµισή του. 

 
• Γράψανε ποιήµατα και τραγούδια για το νερό. Ένα από τα τραγούδια, που γράφτηκε 

πάνω στη γνωστή µουσική «10 παλικάρια στήσανε χορό», χρησιµοποιήθηκε ως µουσική 

υπόκρουση στην παρουσίαση του βιβλίου σε power point που φτιάξανε τα ίδια τα παι-

διά. 

• Βρήκανε και δηµοσίευσαν παροιµίες για το νερό. 

 

6. Παρουσίαση του βιβλίου περιληπτικά σε power point 

 

   Γράψανε την περίληψη του βιβλίου και χρησιµοποιώντας τις εικόνες που δηµιούργη-

σαν, έφτιαξαν µια παρουσίαση του βιβλίου σε power point, που την έδειξαν στους υπό-

λοιπους µαθητές του σχολείου τους σε ειδική εκδήλωση. Η κατασκευή του power point 

έγινε εξ` ολοκλήρου από τα παιδιά, που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε την κίνηση των εικό-

νων που είχαν φτιάξει σε χαρτί αλλά και µε το πρόγραµµα της ζωγραφικής στον υπολο-

γιστή. 

 

7. Θεατρικό και κουκλοθέατρο: 

 

   Παίξανε σε θεατρικό και σε κουκλοθέατρο ένα κοµµάτι του βιβλίου που διασκευάστη-

κε ανάλογα. Οι  κούκλες και τα σκηνικά φτιάχτηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 
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8. ∆ηµιουργία παιχνιδιών: 

∆ηµιούργησαν µε πολύ κέφι και φαντασία ένα πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι για τη Μα-

ριλού, τη µικρή σταγόνα νερού, καθώς και ένα παιχνίδι µέµορι µε τις εικόνες που είχανε 

φτιάξει για την εικονογράφηση του βιβλίου. Και τα δύο παιχνίδια παίζονται από τα παιδιά 

στα διαλείµµατα. 

9.∆ηµιουργία ηµερολογίου για το 2009 

Για το 2009 δηµιουργήθηκε ένα ηµερολόγιο µε εικόνες και προτάσεις των παιδιών για τη σω-

στή διαχείριση του νερού.  

 

10.∆ηµιουργία ταινιών για το νερό 

Τα παιδιά έφτιαξαν αρκετές ταινίες σχετικές µε το έργο τους µε σκοπό να παιχτούν σε τοπι-

κά τηλεοπτικά κανάλια για να ευαισθητοποιήσουν τους συµπολίτες ώστε να προσέχουν να µη 

σπαταλούν και να µη µολύνουν το νερό. 

 

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης, και άλλοι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτή-

των αλλά και πολλοί µαθητές διαφόρων ηλικιών  ενδιαφέρθηκαν για το έργο των µικρών συγ-

γραφέων  και βοήθησαν ο καθένας µε το δικό του τρόπο για την ολοκλήρωση της ιστορίας. 

(∆ίνοντας ιδέες, δείχνοντας τεχνικές, βοηθώντας στη χρήση του υπολογιστή, ζωγραφίζο-

ντας, κλπ.)  

Το βιβλίο, φωτογραφίες, το power point και επιµέρους εργασίες θα µπουν όλα σε ένα CD, 

που θα δοθεί σε κάθε παιδί στο τέλος της συνεργασίας. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ TWINSPACE: 

Τα παιδιά χρησιµοποίησαν πολλά από τα εργαλεία του eTwinning. Είναι γραµµένα ως µέλη και 

µπορούν να µπαίνουν και από το σπίτι τους στο twinspace του έργου µας. 

 Χρησιµοποιώντας το chat µιλούσαν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τον τόπο 

τους και το σχολείο τους, αλλά και για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το έργο τους. ∆ά-

σκαλοι και παιδιά είχαµε την ευκαιρία να δούµε τις οµοιότητες και διαφορές µας, να γνωρί-

σουµε τους τόπους µας, τις καιρικές συνθήκες, τις συνήθειες, τις γιορτές κάθε περιοχής. 

Γνωρίσαµε νέους τρόπους δουλειάς µέσα στην τάξη, µας δόθηκαν πολλά κίνητρα για να βρού-

µε λύσεις σε προβλήµατα που προέκυπταν, βελτιώσαµε τις γνώσεις µας στις νέες τεχνολογί-

ες. 
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Αποτελέσµατα και οφέλη: 

∆ουλεύοντας το έργο «µια σταγόνα ταξιδεύει» τα παιδιά µάθανε: 

⇒ να εργάζονται οµαδικά και να συνεργάζονται  µε παιδιά από άλλη χώρα. Η µάθηση ήταν 

ένα είδος παιχνιδιού στο οποίο συµµετείχαν φίλοι από µακριά. 

⇒  Έµαθαν ακόµα  να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο για να ε-

πικοινωνήσουν µεταξύ τους και για να δηµιουργήσουν την εργασία τους. 

⇒ Έµαθαν να επεξεργάζονται δικές τους εικόνες και να κάνουν animation χωρίς να χρη-

σιµοποιούν τη δουλεία κάποιου άλλου από το διαδύκτιο 

⇒ Έµαθαν ακόµα ότι πρέπει να προστατεύουµε τα δικά µας προσωπικά δεδοµένα και τις 

φωτογραφίες µας στο διαδύκτιο. 

⇒ Με κίνητρο να παρουσιάσουν τα έργα τους σε µια άλλη χώρα αλλά και να τη δουν στο 

twinspace, τα παιδιά δούλεψαν µε πολύ µεράκι, ακόµα και ώρες εκτός σχολείου. Ιδιαί-

τερα για τα παιδιά της Ελλάδας, που µένουν σε 5 γειτονικά χωριά, αυτό, αν και ήταν 

δύσκολο, δεν αποτέλεσε εµπόδιο για τη δουλειά τους γιατί υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον 

και ευχαρίστως κανόνιζαν µεταξύ τους συναντήσεις. 

⇒ Ένα άλλο όφελος ήταν το ότι διεύρυναν τις γνώσεις τους  σε θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος (υπήρξαν έντονος  προβληµατισµός – προτάσεις – δράση για το θέµα 

της λειψυδρίας και της µόλυνσης του νερού). 

 

 
 

Ασχολήθηκαν µε το νερό διαθεµατικά και χρησιµοποιήθηκαν διάφορα µαθήµατα για να πα-

ρουσιαστεί το τελικό προϊόν το οποίο είδαν όλοι οι µαθητές του σχολείου:  

• Γλώσσα: συγγραφή γράµµατος και παρουσίαση του εαυτού τους σε µαθητές από 

το εξωτερικό, συγγραφή παραµυθιού, συγγραφή σεναρίου και ποιηµάτων για το νερό. 

• Τέχνη: εικονογράφηση ιστορίας, δηµιουργία εξωφύλλου, εικονογράφηση ποιηµά-

των, εικονογράφηση συνθηµάτων για το νερό 
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• Οικιακή Οικονοµία και Τεχνολογία: δηµιουργία κούκλων κουκλοθέατρου µε 

τους ήρωες της ιστορίας µας 

• Μουσική: τραγούδι για τη Μαριλού 

• ∆ραστηριότητες/ευέλικτη ζώνη: εργασίες στον ηλεκτρονικό (PowerPoint, ani-

mation, επικοινωνία –chat) , Κουκλοθέατρο/θέατρο και παρουσίασή του στους µαθη-

τές του σχολείου. 

 

Η  βράβευση µε την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας χαροποίησε πολύ και τα δύο σχολεία. 

 
Τέλος στην Πράγα στις 14 Φεβρουαρίου 2009 η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου πήρε τη δεύ-

τερη θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό etwinning στον οποίο συµµετείχαν πάνω από 500 

σχολεία απ` όλη την Ευρώπη. 

 

Η δασκάλα από την Κύπρου                                          Ο δάσκαλος από την Ελλάδα 

Παπακωνσταντίνου Χρυσανθέα                                      Ζαπρούδης Ζαφείρης 

 

Εντυπώσεις και σχόλια των παιδιών 
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Αντωνία  

Μιας και δεν ήµουν πέρσι σε αυτό το σχολείο, έχω τη χαρά να είµαι τώρα εδώ και µπορώ να µιλήσω 

µε παιδιά που µένουν αλλού, που δεν τα γνώρισα ποτέ στη ζωή µου. Είµαι πολύ ευτυχισµένη επειδή 

ήρθα σε αυτό το σχολείο και µπορώ να βοηθήσω κι εγώ σ` αυτό το πρόγραµµα µε την Κύπρο. Του 

χρόνου επειδή θα πάω πρώτη Γυµνασίου δε θα µπορώ να µιλάω µε αυτά τα παιδιά και ευτυχώς µου 

δόθηκε αυτή η ευκαιρία φέτος. 

 

Μαριαρένα 

Η ιδέα της συνεργασίας µε ένα άλλο σχολείο, και µάλιστα από την Κύπρο, µου άρεσε υπερβολικά. Θα 

µου δινόταν η ευκαρία να µιλήσω, (έστω και µέσω γραµµάτων), και να  συνεργαστώ µε παιδιά που δεν 

τα γνώριζα ως τότε. Με παιδιά που µένουν σε άλλο τόπο, έχουν άλλες συνήθειες, άλλα έθιµα κλπ. Από 

τότε που ξεκίνησε η συνεργασία µας µαζί τους συνοµιλούµε, γνωριζόµαστε καλύτερα, µαθαίνουµε τις 

συνήθειες των ανθρώπων που ζουν σε άλλους τόπους, τόπους που ποτέ εµείς δεν έχουµε δει. Η φιλία 

µας µεγάλωνε, το ίδιο και το βιβλίο µας. Γράφοντας ποιηµατάκια, τραγουδάκια, ζωγραφίζοντας νιώ-

θαµε στιγµές χαράς, στιγµές που όσο κι αν θα περνάν τα χρόνια αυτές εκεί θα έχουν γραφτεί στη µνή-

µη µας. Επίσης µέσα από αυτή τη συνεργασία έµαθα πως υπάρχουν µέρη µε σοβαρά προβλήµατα, ό-

πως της Κύπρου µε τη λειψυδρία. Με βάση λοιπόν το πρόβληµα της λειψυδρίας σκεφτήκαµε κι εµείς 

να γράψουµε ένα βιβλίο, που ελπίζουµε να ευαισθητοποιήσει όσους το διαβάσουν και να δράσουν κα-

τάλληλα. Τώρα πλέον που το βιβλίο έχει γραφτεί, κατασκευάζουµε ένα ηµερολόγιο που θα θυµίζει σ` 

όλα τα παιδιά που συµµετείχαν, όταν µεγαλώσουν, τις σχολικές χαρούµενες στιγµές τους. Εγώ εύχοµαι 

όταν τελειώσει η συνεργασία µας µε την Κύπρο, αφού του χρόνου θα πάω γυµνάσιο, τουλάχιστον να 

έχω ανταλλάξει τηλέφωνα µε τους φίλους µου από την Κύπρο για να τα γράψω σε µια ατζέντα, στην 

οποία θα τα έχω γραµµένα για πάντα, στην ατζέντα της καρδιάς, όπου γράφεις µόνο όσους πραγµατικά 

συµπάθησες. 

 

  
 

Μαρία Μιχαλούδη 

Πέρσι αυτή η συνεργασία µε την Κύπρο ήταν εντυπωσιακή γιατί αυτό το βιβλίο που γράψαµε ήταν 

σαν ταξίδι, όπως και οι εκδηλώσεις. Αυτό που µου άρεσε ήταν η συνεργασία µε την Κύπρο, που γνώ-

ρισα κι άλλο κόσµο και συνεργάστηκα µε αυτόν τον κόσµο και µου άρεσε πολύ λέω αυτή η συνεργα-

σία. Μου έµαθε να συνεργάζοµαι µε άλλους ανθρώπους, κάπως ήταν αυτό το ταξίδι, ήταν σαν να 

µπαίνω σε ένα αεροπλάνο και µετά από ένα χρόνο να προσγειώνοµαι και να πηγαίνω ξανά στον εαυτό 
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µου, σα να είναι µαγεία και ελπίζω να είναι έτσι και αυτό στην Κύπρο και εύχοµαι να πάει καλά και 

αυτή η χρονιά µε την Κύπρο. 

Γεια σου Κύπρο… 

 

Αγγέλα  

Είµαι τόσο χαρούµενη που συνεργαστήκαµε µε το σχολείο της Κύπρου, είµαι και τόσο χαρούµενη που 

συνοµιλούσα µε την Τατιάνα, που ήταν µέρος της συνεργασίας του βιβλίου, που το ονοµάσαµε «µια 

σταγόνα ταξιδεύει». Μπορεί να συνεργαζόµασταν από πέρσι, αλλά θέλω να ξέρεις Τατιάνα ότι δεν θα 

πάψω να σε συµπαθώ πολύ, µα πάρα πολύ, συµπαθητική φίλη Τατιάνα. 

 

Κωνσταντίνος  

Εµένα µου άρεσε που συνεργαστήκαµε µε ξένη χώρα, την Κύπρο. Γράψαµε ένα βιβλίο και συµµετείχα 

κι εγώ. Κάναµε πολλές µέρες να το τελειώσουµε, κάναµε και ένα τραγούδι σχετικά µε το βιβλίο. Βρα-

βευτήκαµε, ένα από τα καλύτερα σχολεία της Ελλάδας. Τώρα κάνουµε φωτογραφίες για τη Μαριλού. 

 

Αλέξανδρος  

Μου αρέσει να συνεργάζοµαι και να κάνω συνοµιλίες. Εγώ θέλω να συνεργαστούµε και πάλι µε την 

Κύπρο για τα αθλήµατα του κόσµου, να ασχοληθούµε µε το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, τη γυµναστική, 

όλα τα αθλήµατα, θα περνούσαµε πολύ ωραία. 

 

Αποστολία  

Πέρσι όταν ήµασταν Ε΄ τάξη ξεκινήσαµε ένα πρόγραµµα µε την Κύπρο. Με τη βοήθεια του κυρίου 

Ζαφείρη και της κυρίας Ανθής από την Κύπρο καταφέραµε να ολοκληρώσουµε το βιβλίο µας. Έχουµε 

πάει σε πολλές εκδηλώσεις χάρη σ` αυτό το βιβλίο. Εγώ πιστεύω πως ήταν µια καλή προσπάθεια και 

έτσι ανακαλύψαµε την Κύπρο και κυριότερα τα Λατσιά. Σίγουρα ήταν µια καλή εµπειρία! 
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Ιωάννα  

Όταν ξεκίνησαν οι συµµαθητές µου να συνεργάζονται µε την Κύπρο, εγώ δεν ήµουν στο σχολείο του 

∆ηµητριτσίου. Όταν ήρθα στο σχολείο του ∆ηµητριτσίου, άρχισα να συνεργάζοµαι και εγώ µε την 

Κύπρο και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο για εµένα. Φέτος συνεργαζόµαστε ακόµα µε την Κύπρο, αλλά 

δυστυχώς του χρόνου θα πάω γυµνάσιο και δε θα µπορώ να συνεργάζοµαι ακόµα µαζί τους. 

 

Μαρία Αραµπατζή 

Η εντύπωσή µου για την Κύπρο είναι πάρα πολύ καλή και επίσης χαίροµαι που συνεργάστηκα µε την 

Ειρήνη. Χάρη στο βιβλίο που γράψαµε, «µια σταγόνα ταξιδεύει», όλοι γνωρίσαµε όλα αυτά τα παιδιά 

που συνοµιλάµε. Το θέµα µας µε τη λειψυδρία θα συγκινήσει όλους αυτούς που σπαταλάνε άσκοπα το 

νερό και ελπίζουµε να µην σπαταλάν πια το νερό έτσι άσκοπα όπως: να προτιµάνε ντουζ και όχι να 

κάνουν µπάνιο, όταν βάζουν οδοντόκρεµα να µην είναι ανοιχτή η βρύση. Επίσης από την Κύπρο µά-

θαµε τα άλλα έθιµα που έχουν από εµάς κα. Και φέτος θα λυπηθούµε πάρα πολύ γιατί είναι η τελευ-

ταία µας χρονιά που είµαστε στο δηµοτικό και θα πάµε πρώτη γυµνασίου. Θα µας λείψει πάρα πολύ το 

δηµοτικό αλλά θα έχουµε ενθύµιο το βιβλίο µας. Θα σκεφτόµαστε και την Κύπρο…. 

 

Αποστόλης  

Πέρσι  γνωρίσαµε τα παιδιά από την Κύπρο και βγάλαµε κωδικούς µε τους οποίους µιλούσαµε. Τη 

λειψυδρία  τη διαλέξαµε γιατί αφορά όλο τον κόσµο και γιατί στην Κύπρο έχουν αυτό το πρόβληµα. 

Όταν τελειώσαµε το βιβλίο µας, άρεσε πάρα πολύ. Ήταν τόσο καλό, που είµαστε ένα από τα σχολεία 

του κόσµου που πήραµε βραβείο. Φέτος µε την Κύπρο φτιάχνουµε ένα ηµερολόγιο, τους έξι µήνες ε-

µείς και τους άλλους έξι η Κύπρος. Θα ήθελα να µιλήσουµε και για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, 

γιατί όλο και µεγαλώνει η τρύπα του όζοντος και οι πάγοι λιώνουν στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο και 

η στάθµη του νερού ανεβαίνει και αυτό δεν είναι καλό γιατί σε κάποια χρόνια οι πόλεις που είναι πα-

ραθαλάσσιες θα πληµµυρίσουν και οι λίµνες θα στεγνώσουν από το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Γι 

αυτό το λόγο θα ήθελα να συνεργαστούµε µε την Κύπρο. 

Παναγιώτης  

Γεια σας! Είµαι ο Παναγιώτης και είµαι πολύ χαρούµενος που συνεργάζοµαι µε 2 σχολεία από άλλη 

χώρα. Ο Σωτήρης είναι ο φίλος µου από την Κύπρο. Το βιβλίο που γράψαµε είναι το «µια σταγόνα τα-

ξιδεύει και µε το βιβλίο µας αυτό είµαστε ένα από τα καλύτερα δηµοτικά σχολεία της Ευρώπης: πήρα-

µε την ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας και είµαστε όλοι πολύ χαρούµενοι. Τώρα θα γράψουµε και άλλο 

βιβλίο για τα παραδοσιακά φαγητά µε την Πολωνία και έχουµε κωδικούς στο www.etwinning.com  

 

 

Στέλλα 

Όταν οι συµµαθητές µου πέρσι είχαν συνεργαστεί µε τα παιδιά της Κύπρου εγώ δεν ήµουνα σ` αυτό το 

σχολείο. Αν ήµουνα εδώ θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ. Έχω ακούσει πολλά ωραία και καλά πράγµα-

τα. Ανυποµονώ κάποια στιγµή να τους γνωρίσω από κοντά, να µάθω πράγµατα για την Κύπρο και συ-

γκεκριµένα για το χωριό Λατσιά. Έχω µπει στο internet  του σχολείου µε τους συµµαθητές µου και 

έχω δει ότι µερικά κορίτσια λένε ωραία πράγµατα για τη σταγόνα που την ονόµασαν Μαριλού και λέει 

η κάθε µια τη γνώµη της. 

 

 

Μάρθα  

Μέσα από το πρόγραµµα etwinning καταφέραµε να γράψουµε ένα βιβλίο. ∆ε γράφουµε µόνο το βιβλίο 

αυτό αλλά στέλνουµε και µηνύµατα και συνοµιλούµε κι έτσι αποκτήσαµε πολύ µεγάλη φιλία µε όλα τα 

παιδιά. Παρόλο που αρχίσαµε το ∆εκέµβριο και καθυστερήσαµε λίγο, καταφέραµε να κάνουµε ένα 

σωρό πράγµατα. Η Κύπρος και µεις η Ελλάδα ευχόµαστε να συνεχίσουµε και φέτος, όµως το πρόβλη-

µα είναι ότι η κυρία Ανθή, δηλαδή η δασκάλα της Κύπρου, έχει φέτος την φετινή Ε΄ τάξη κι έτσι δεν 

µπορούµε να συνεχίσουµε τόσο πολύ όσο πέρσι. Εµείς, αυτοί κι όλοι µας βοηθήσαµε να γίνει αυτό το 

υπέροχο έργο που θα θέλαµε να το συνεχίσουµε και στο γυµνάσιο! 
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Βούλα  

Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έθιµα, φαγητά, νέους ανθρώπους και έτσι έκανα καινούργιους φίλους 

που δε θα τους ξεχάσω ποτέ. Το θέµα που µας απασχόλησε ήταν οικολογικό και µε ευαισθητοποίησε 

πολύ. Θα ήθελα να συνεχιστεί η συνεργασία και του χρόνου που θα πάω γυµνάσιο και δε θα έχω αυτή 

την ξεχωριστή ευκαιρία. 

 

Βίκτωρ- Ζωή 

Πέρσι είχαµε την τιµή να συνεργαστούµε µε τα παιδιά της Κύπρου. Έτσι κάναµε γνωριµίες και όταν 

είχαµε γνωριστεί γράψαµε το βιβλίο µε τον τίτλο «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ». Zωγραφίζαµε, 

γράφαµε, µιλούσαµε και διασκεδάζαµε. Τώρα τελειώσαµε το βιβλίο αλλά συνεχίζουµε να µιλάµε. Χά-

ρηκα πολύ που συνεργαστήκαµε µαζί τους, δεν θα τους ξεχάσουµε ποτέ. 

 

Χρήστος Βλάχος 

Εγώ έκανα φιλίες και θα ήθελα να επισκεφτώ τα Λατσιά, τη Λευκωσία και να τα γνωρίσω από κοντά 

όλα αυτά τα παιδιά που γράφαµε εδώ και δύο χρόνια σχεδόν. Κάνουµε τώρα ηµερολόγιο, έχουµε και 

ζωγραφιές και πιστεύω ότι το ηµερολόγιο θα βγει το ίδιο καλό σαν την ιστορία. Μ` αρέσει το µήνυµα 

που περνάµε µε την ιστορία για τη λειψυδρία. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία µε την Κύπρο. 

 

Χρήστος Σαµαράς 

Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Κύπρο εκδροµή για να γνωρίσω όλα τα παιδιά από τα Λατσιά ή να έρ-

θουν αυτοί εδώ, κάναµε µαζί ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «µια σταγόνα ταξιδεύει». 

 

  

 

 

 
 
 
 

 


