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Σηκωθείτε να πιείτε γρήγορα το γάλα σας και 
ετοιμαστείτε για να μην αργήσετε στο σχολείο.

Ναι μαμάκα !

Στο σπίτι της οικογένειας της Γρηγορίας της χελώνας, στο όμορφο Κεφαλόβρυσο, τα παιδάκια 
της, ο Σταματάκης και ο ΤΤαναργώτης ξυπνούν και ετοιμάζονται για το σχολείο.



Λίγο αργότερα , ο Σταματάκης πλένει τα δόντια του...μην προσέχοντας το νερό που χάνεται

Έχεις δίκιο μαμά με 
συγχωρείς.Από σήμερα θα 
ξεπλένω τα δόντια μου με 
νερό από το ποτήρι όπως 

μας έχεις δείξει.



Καλημέρα Γρηγορία,καλημέρα Κλεομένη 
καλημέρα παιδιά!καλημέρα!

καλημέρα σε όλους !

Στο δρόμο για το σχολείο που βρίσκεται στον όμορφο 
Αριστομένη,καλημερίζονται με την οικογένεια Κλεομένη του σκαντζόχοιρου, 
που πάει και αυτός τα παιδιά του στο σχολείο, καθώς και τον Ρούλη που 

εκείνη την ώρα πέρνα από εκεί τρέχοντας για το μάθημα.



Λίγο πιο κάτω ο Ρούλης βλέπει στο δρόμο χιλιάδες 
σταγόνες να κυλούν στο δρόμο και τις ρωτάει με 

απορία να του πουν τι συμβαίνει .

Πώς βρεθήκατε μια τέτοια ηλιόλουστη μέρα 
εδώ; Δεν βλέπω πουθενά μαύρα σύννεφα.
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Λίγο πιο πάνω έχει σπάσει ένας αγωγός 
του δικτύου ύδρευσης.Κάνε κάτι σε παρακαλώ!



Ο Ρούλης βλέπει τον Σπίθα τον Λαγό να πηγαίνει κι αυτός προς το σχολείο... ►

Πρέπει να ειδοποιήσω αμέσως τη ΔΕΥΑΜ , έιναι 
πολύ κακό να χάνονται τόσοι φίλοι μου άδικα.
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Πάμε γρήγορα στη 
κυρία Βάγια την 

κουκουβάγια τη δασκάλα 
μας ,να της πούμε 
να ειδοποιήσει την 

ΔΕΥAM , γιατί υπάρχει 
διαρροή και χάνεται 

άδικα τόσο νερό.



Ανέβα στην πλάτη 
μου και μη σε 

νοιάζει.. .δεν με λένε 
τυχαία Σ π ίθ α ...



Πράγματι με δυο-τρία σάλτα, φτάνουν στο 
σχολείο και βλέπουν την δασκάλα τους που 

πηγαίνει για το μάθημα.

Τ ι συμβαίνει 
^ παιδιά;

^Γρήγορα κυρία...να 
πάρουμε τη 

Δ ΕΥΑΜ .. .Υπάρχει 
διαρροή στο δρόμο για το 

σχολείο.. .κάθε στιγμή 
που περνά χάνονται 

^εκατοντάδες φίλοι μου!^



Πάμε γρήγορα στο γραφείο μου να 
τηλεφωνήσουμε...

Σχεδόν αμέσως ένα βανάκι της ΔΕΥΑΜ περνά μπροστά από το σχολείο

Μπράβο ΔΕΥΑΜ....σώστε 
τους φίλους μου σας 

^  παρακαλώ... ^



______________

Μετά από πολύ Λίγο όλα έχουν διορθωθεί και ο τέχνικος της εταιρίας μπαίνει στην τάξη
και πλησιάζει τον ΡούΛη.

Μπράβο φίλε μου...γλύτωσες από τη δίψα 
ανθρώπους και ζώα και από την καταστροφή πολλά 

φυτά και καλλιέργειες ...Το  νερό είναι πολύτιμο 
αγαθό και πρέπει να το προσέχουμε όπως έκανες

κι εσύ σήμερα.

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕ

Έκανα το καθήκον μου!



Πράγματι αυτό είναι καθήκον όλων μας.,.γι' αυτό θα σου κάνω τρεις 
ερωτήσεις κι αν απαντήσεις σωστά θα μπορέσεις κι εσύ να φορέσεις 
το ίδιο καπέλο με εμένα και να ονομαστείς και επίσημα φρουρός του

πολυτιμότερου αγαθού...του νερού. ι ItiSI
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Όταν κάνουμε μπάνιο έχουμε :
α) Το ντούζ συνέχεια ανοιχτό,
β) Τη μπανιέρα γεμάτη νερό.
γ) Το ντουζ κλειστό ενώ σαπουνιζόμαστε.





■
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Μπράβο το βρήκες! Πάμε στη δεύτερη ερώτηση τώρα!

Όταν ποτίζουμε τα λουλούδια στο μπαλκόνι ή στον 
κήπο μας τι χρησιμοποιούμε; α) ποτιστήρι, β) λάστιχο, 

γ) εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος .

Το (α)... 
ποτιστήρι, 

βέβαια!



Μπράβο σου μικρέ απάντησες σωστά 
Και τώρα η τελευταία ερώτηση:

ι ι ____________________
Πως βοηθάμε τους γονείς μας να πλύνουν το 
αυτοκίνητο; (α) με το λάστιχο (β) με το πιεστικό 

(γ) με κουβά νερό και ένα σφουγγάρι; ■■■■■■■■

Το (γ) είναι το σωστό 
Κουβάς με νερό και 

. σφουγγάρι. ^

λοτικη επιχειρηςηυ



Συγχαρητήρια! Από αυτή τη στιγμή είσαι και επίσημα 
φύλακας αυτού του υπέροχου αγαθού!

ΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σας ευχαριστώ! Θα το φοράω 
με υπερηφάνεια...





Κι όμως καθένας απο εμάς μπορεί να προστατεύει το πολύτιμο 
αυτό αγαθό που δίνει ζωή στη φύση στα ζώα και τους 

ανθρώπους__ ας το βάλουμε λοιπόν καλά στο κεφάλι μας...


