
Παραμύθι για την εξοικονόμηση του νερού από τα παιδιά της                            
Δ΄ τάξης του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου  



Ο ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

Μια φορά κι έναν καιρό, στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού 
υπήρχε μια μικρή, όμορφη και καταπράσινη πόλη, η Ποταμιά.  

Δίπλα από αυτή την πόλη, έρρεε ένας μικρός, ασταμάτητος               
αλλά και γρήγορος ποταμός. Είχε την αρχή αρχή αρχή του                        
σε μια πηγή από το αντικρινό βουνό. Το νερό του,                          
πάντα πεντακάθαρο και γάργαρο. Ο ποταμός αυτός, 
τροφοδοτούσε όλες τις ανάγκες της Ποταμιάς σε νερό.                  
Ανάγκες για ύδρευση, άρδευση και για οτιδήποτε άλλο                     
μπορείτε να φανταστείτε...  

 



Κάποιοι ηλικιωμένοι κάτοικοι της Ποταμιάς, πολλές 
φορές στις αφηγήσεις τους, έλεγαν ότι ο ποταμός αυτός                     
ήταν μαγεμένος. Από μικροί άκουγαν τους παππούδες 
τους, που έλεγαν ότι μέσα σε αυτόν τον ποταμό,                                     
ζούσε ένα μαγεμένο πλάσμα, ένας δράκος,  που 
φανερωνόταν μόνο στις δύσκολες στιγμές των 
ανθρώπων και πάντα έδινε μια λύση στο πρόβλημά 
τους... 



Ο καιρός περνούσε όμορφα και ευχάριστα στην Ποταμιά. 
Οι κάτοικοι ήσαν οι πιο ευτυχισμένοι κάτοικοι του 
κόσμου. Όλοι ήταν γνωστοί και φίλοι μεταξύ τους. Πάντα 
είχαν  να πουν μια γλυκιά και καλή κουβέντα ο ένας    για 
τον άλλο, πάντα όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν αυτόν που 
έχει ανάγκη. Δεν περνούσε μέρα  που το χαμόγελο να 
έφευγε από τα χείλη τους.  
 

 



Ο δήμαρχος της πόλης, τους έβλεπε και ευφραινόταν                               
η καρδιά του. «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος δήμαρχος!                             
Στην πόλη μου, ο πόνος και το κλάμα δεν υπάρχουν καν.              
Μόνο η χαρά, το γέλιο και η ευτυχία». 

Όλα τα έβλεπε ο δήμαρχος της πόλης. Μόνο ένα πράγμα                  
δεν έβλεπε!  Δεν έβλεπε το πόσο τεράστια σπάταλοι                         
στην κατανάλωση νερού ήσαν οι κάτοικοι της Ποταμιάς.    Ώσπου 
έβλεπαν ότι ο ποταμός έρρεε γρήγορα και ασταμάτητα με καθαρό 
και γρήγορο  νερό, τόσο πιο πολύ σπαταλούσαν αλόγιστα και 
απερίσκεπτα το νερό που ερχόταν στο σπίτι τους. 

 



Οι αγρότες πότιζαν μέρα νύχτα τα περιβόλια τους και                   
τους κήπους τους. Οι άντρες έπλεναν τα αυτοκίνητά τους,                 
όχι με κουβά και σφουγγάρι, αλλά με το λάστιχο του νερού,            
το οποίο έτρεχε ασύστολα. Οι νοικοκυρές καθάριζαν                          
τις βεράντες  των σπιτιών τους,  χρησιμοποιώντας      και πάλι το 
λάστιχο του νερού.  

 



Ακόμα πολλές φορές έπλεναν τα πιάτα, χωρίς να κλείνουν ούτε 
μια φορά το νερό της βρύσης, αφήνοντάς το να τρέχει άδικα. 
Πολλοί από τους κατοίκους βούρτσιζαν τα δόντια τους, 
αφήνοντας το νερό της βρύσης, πάλι να τρέχει άσκοπα.             
Τα μικρά παιδιά έκαναν το μπάνιο παιχνίδι. Γέμιζαν την μπανιέρα 
τους μέχρι πάνω με νερό                                                                          
και έπαιζαν με τις ώρες. Φυσικά το νερό, έτρεχε αδιάκοπα                
και άσκοπα... 

 



Και ο χρόνος κυλούσε όμορφα και ευχάριστα στην μικρή και 
όμορφη αυτή πόλη. Έφυγε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι. Όλα 
χαρά Θεού! Οι κάτοικοι χαρούμενοι, ο δήμαρχος 
ικανοποιημένος, η σπατάλη του νερού  όμως συνεχιζόταν… 

 



Ώσπου ήρθε το φθινόπωρο. Μπήκε ο Σεπτέμβρης,                          
ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης. Ο δήμαρχος και οι κάτοικοι                         
της Ποταμιάς περίμεναν με ανυπομονησία τις βροχές.                       
Οι βροχές όμως, δεν ήρθαν ποτέ. Η Ποταμιά έζησε έναν από 
τους χειρότερους ξηρούς και άνυδρους χειμώνες.                                              
Σε όλη   τη χώρα υπήρχε μεγάλη λειψυδρία.  

 



Πέρασε ο χειμώνας, ήρθε ξανά η άνοιξη και γρήγορα το ζεστό 
και ξηρό καλοκαίρι. Το νερό του ποταμού όλο και λιγόστευε...    
Η πηγή του ποταμού ήταν έτοιμη να στερέψει.  

Ήρθε και πάλι το φθινόπωρο. Όλοι παρακαλούσαν για λίγες 
βροχές στη διψασμένη Ποταμιά. Αλλά και για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, οι βροχές δεν ήρθαν ποτέ... 

 Το νερό του ποταμού στέρεψε. Η πηγή από το βουνό έκλεισε. 
Από τις βρύσες των σπιτιών των κατοίκων, έτρεχαν μόνο … 
μερικές σταγόνες!!! 

 



Οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά διψούσαν. Η Ποταμιά, άρχισε 
να χάνει την ομορφιά της, το πράσινό της χρώμα.             
Τα λουλούδια, τα δέντρα, τα φυτά κιτρίνιζαν και ξεραίνονταν.        
Οι όμορφοι κήποι των σπιτιών, τώρα θύμιζαν έρημο.  

 



Οι κάτοικοι προτιμούσαν να μην πλένονται και να καθαρίζουν το 
σώμα τους, για να εξοικονομήσουν το λιγοστό νερό που τους 
απέμεινε. Οι άντρες δεν ξυρίζονταν για να εξοικονομήσουν λίγο 
νερό, με αποτέλεσμα τα γένια τους να φτάνουν μέχρι το πάτωμα.   
Τα παιδιά της Ποταμιάς δεν τα έκαναν μπάνιο και πάντα ήσαν 
βρώμικα και μουντζουρωμένα.  

 



Τα σπίτια της Ποταμιάς, κάθε άλλο από καθαρά και 
νοικοκυρεμένα ήσαν. Οι νοικοκυρές προτιμούσαν να μην 
καθαρίζουν τα σπίτια τους, για να σώσουν έστω και το λίγο νερό 
που τους έμεινε. Παντού επικρατούσε μια άσχημη μυρωδιά,     
με βρώμικα σπίτια και ανθρώπους.  

 



Μάλιστα,  κάποιοι από τους κάτοικους οδηγήθηκαν στις 
παρανομίες. Ξεκίνησαν να κλέβουν αποθέματα νερού από 
κουβάδες που υπήρχαν σε σπίτια των γειτόνων τους,               
ακόμα  και γνωστών τους.  

 



Η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Οι κάτοικοι της Ποταμιάς ήσαν 
απελπισμένοι. Το χαμόγελο έφυγε από τα χείλη τους.                     
Η δυστυχία, η αγωνία πήρε τη θέση της ευτυχίας.                         
Κανένας δεν μιλούσε στον άλλο. Όλοι ήσαν και πολύ καχύποπτοι 
για τις συχνές κλοπές νερού. 

 



Ο δήμαρχος της πόλης ήταν πολύ στεναχωρημένος. Προσπαθούσε 
να καθησυχάσει τους δημότες του ότι η προβληματική αυτή 
κατάσταση με την έλλειψη νερού θα διορθωθεί.                      
Σύντομα θα έρχονταν βροχές και το νερό του ποταμού θα 
ξανάρχιζε να ρέει από την πηγή του ψηλού βουνού. 

 



Μια μέρα, όπως περπατούσε, συλλογιζόταν όλα αυτά που 
συνέβαιναν στη μικρή του πόλη και άρχισε να κλαίει δυνατά. Χωρίς 
να το καταλάβει, βρέθηκε κοντά στον ποταμό. Κάθισε σε μια πέτρα 
και άρχισε να κλαίει ακόμα πιο δυνατά:                                              
« Γιατί να υπάρχει στην πόλη μου τόση δυστυχία και θλίψη; Γιατί να 
μην βρέχει; Τι κακό κάναμε και τώρα υποφέρουμε τόσο πολύ; »  

 



Ξαφνικά, ενώ τα έλεγε αυτά, ένα δυνατό βουητό ακούστηκε. Ο 
δήμαρχος σαστισμένος, γύρισε το κεφάλι προς εκεί που 
ακουγόταν το βουητό. Και έκπληκτος τι είδε; Είδε ένα 
παράξενο πλάσμα, έναν δράκο,  να βγαίνει μέσα από το 
ξεραμένο ποτάμι. 

 



- Ποιος είσαι εσύ και τι θέλεις από εμένα; 

-Μη φοβάσαι δήμαρχε!  Μόνο καλό θα δεις από μένα. Είμαι ο 
δράκος του ποταμού. Ζω στον ποταμό αυτό, εδώ και πολλά 
χρόνια. Μάλιστα ζω εδώ, πριν ακόμα γεννηθείς εσύ και οι 
γονείς σου.  

-Τι καλό μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις εμένα, την πόλη 
μου και τους ανθρώπους της; 

 



-Αρχικά, θα σου πω το εξής: ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ της Ποταμιάς, 
είστε ο λόγος που σταμάτησε να βρέχει, με αποτέλεσμα όλα να 
ξεράνουν, να διψάσουν οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά  και το 
ποτάμι μου να στερέψει. 

-Ειλικρινά αγαπητέ μου δράκε, μένω έκπληκτος. Ποιο είναι το τόσο 
μεγάλο ΚΑΚΟ που κάναμε και η φύση μας εκδικείται; 

-Μα, δήμαρχέ μου, απορώ που δεν το κατάλαβες ακόμα. Λοιπόν, 
εσύ και οι κάτοικοι της Ποταμιάς, καταστρέψατε τον πολύτιμο 
θησαυρό της γης, το ΝΕΡΟ. Δεν έχετε καθόλου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, στο θέμα εξοικονόμησης νερού. Σπαταλάτε χωρίς 
δεύτερη σκέψη το νερό. Το αφήνετε να τρέχει  πολλά λεπτά, 
ατελείωτες ώρες, τελείως άσκοπα.    Γι ’ αυτό και η φύση σας 
εκδικήθηκε. Εδώ και δύο χρόνια σταμάτησε να βρέχει εδώ στην 
πόλη σας την Ποταμιά. 

 



 

Ο δήμαρχος τόση ώρα που του μιλούσε ο δράκος του 
ποταμού, τον άκουγε  έκπληκτος και αποσβολωμένος. 

-Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω, το μεγάλο κακό που κάναμε 
στη φύση και στον πιο μεγάλο της θησαυρό που είναι το 
ΝΕΡΟ!!! Το σπαταλούσαμε άσκοπα και ασύστολα... Καλέ μου 
δράκε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μας συγχωρήσει η 
φύση και να αρχίσει πάλι να βρέχει, δίνοντάς μας ξανά τον 
μεγάλο της θησαυρό, το νερό;  

- Πρέπει όλοι εσείς οι κάτοικοι της Ποταμιάς, να υποσχεθείτε ότι 
δε θα σπαταλήσετε ξανά το νερό του ποταμού άσκοπα και 
ασυνείδητα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό; είπε ο δράκος και 
εξαφανίστηκε. 

-Και βέβαια μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα, τώρα θα 
τρέξω  από αυτή τη στιγμή, να ενημερώσω τους συμπολίτες μου. 

 



Και λέγοντας αυτά, ο δήμαρχος χαρούμενος, έτρεξε στην πόλη 
του, κάλεσε γενική συνέλευση όλων των κατοίκων στην κεντρική 
πλατεία της Ποταμιάς και τους ενημέρωσε για όλα αυτά που του 
είπε ο δράκος του ποταμού.  

 



Οι κάτοικοι της Ποταμιάς, με δάκρυα στα μάτια, κατάλαβαν το 
μεγάλο κακό που έκαναν και υποσχέθηκαν ότι από τώρα και στο 
εξής θα αποκτούσαν οικολογική συνείδηση και θα πρόσεχαν το 
νερό σαν τα μάτια τους.  

 



Και ενώ όλοι στέκονταν στην πλατεία και υπόσχονταν με όλη την 
ειλικρίνεια που είχαν, ότι στο μέλλον θα γίνουν οι Φρουροί του 
Θησαυρού της Γης, δηλαδή του Νερού, ξαφνικά ένα τεράστιο, 
μαύρο  σύννεφο σκέπασε την πόλη. Σε δευτερόλεπτα, πολλές 
δυνατές βροχές άρχισαν να πέφτουν από παντού.                              
Οι κάτοικοι και ο δήμαρχος, έκπληκτοι, δεν φοβήθηκαν να βραχούν, 
δεν έφυγαν, αλλά έμειναν εκεί μέσα στις βροχές, γελώντας και 
αγκαλιάζοντας με χαρά και ευτυχία ο ένας τον άλλο. 

 



-Τι ευτυχία είναι αυτή! έλεγαν και ξανάλεγαν ο ένας στον 
άλλο, παρόλο που είχαν μουσκέψει από πάνω μέχρι κάτω!!! 

-Δε θα χρειαστεί να πούμε ξανά το νερό, νεράκι!!! 

Επιτέλους, η λειψυδρία σταμάτησε να υπάρχει στην Ποταμιά. Το 
ποτάμι γέμισε και πάλι με το πεντακάθαρο και γάργαρο νερό 
του. Τα σπίτια άστραψαν ξανά από καθαριότητα και τα παιδιά 
μύριζαν σαπούνι από μακριά. Οι άντρες της Ποταμιάς, ξύρισαν 
τα πολύ μακριά τους γένια. Οι κήποι πρασίνισαν ξανά και ποτέ 
δεν έγιναν κλοπές νερού από τα σπίτια των κατοίκων.                 
Το χαμόγελο ξαναγύρισε πίσω στα χείλη του δημάρχου και των 
κατοίκων, οι οποίοι πάντα θα ευγνωμονούσαν αυτό το   
παράξενο πλάσμα, τον δράκο του ποταμού, που τόσο πολύ 
τους βοήθησε!!! 

 

 



Από τότε,  όλοι οι κάτοικοι της Ποταμιάς, μικροί και μεγάλοι αφού 
πήραν το μάθημά τους, ποτέ μα ποτέ στη ζωή τους δε σπατάλησαν 
το νερό άσκοπα και ασύστολα. Έγιναν οι παντοτινοί ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ, του πολύτιμου αγαθού, που λέγεται ... ΝΕΡΟ 
κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!! 

ΤΕΛΟΣ 


