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Νερό. Μια τόσο μικρή λέξη που όμως το νόημά της έχει ζωτική σημασία για το 
ανθρώπινο είδος, για το ζωικό βασίλειο όπως και για όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς του πλανήτη μας. Του «Γαλάζιου» πλανήτη μας όπως λέγεται 
χαρακτηριστικά. Τι γίνεται όμως  όταν το γαλάζιο αυτό αρχίσει να χάνεται; Πως μπορούν 
οι άνθρωποι να επιβιώσουν χωρίς νερό; Προφανώς δε μπορούν, και όμως οι ίδιοι δεν το 
αντιλαμβάνονται. Ο άνθρωπος έχει ξεχάσει τη σημασία του νερού και την αναγκαιότητά 
του αφού του δίνεται άφθονο από τη φύση χωρίς ο ίδιος να κοπιάσει για να το 
αποκτήσει, με αποτέλεσμα να το σπαταλάει άσκοπα χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Όμως 
το ερώτημα είναι: θα περιμένουμε να στερέψει εντελώς αυτός ο πλανήτης για να λάβουμε 
δραστικά μέτρα και να αντιληφτούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ή θα δράσουμε 
άμεσα έτσι ώστε να προλάβουμε την καταστροφή; Γιατί αναμφισβήτητα ένας κόσμος 
χωρίς νερό είναι καταστροφή. Αυτά είχαμε υπόψη μας όταν επιλέξαμε το νερό και τους 
τρόπους εξοικονόμησής του ως θέμα για την εργασία μας. Είναι ένα θέμα πάντα 
επίκαιρο πόσο μάλλον τώρα που η μείωση του αρχίζει να φαίνεται δραματικά μέσα από 
τις καθοριστικές επιπτώσεις της. Και τις επιπτώσεις αυτές θα τις έχουμε ο κάθε ένας από 
εμάς αν δεν προσπαθήσουμε άμεσα να αλλάξουμε την πορεία των γεγονότων.  Έτσι 
στόχος μας έγινε η εύρεση και η δημιουργία πρωτότυπων ιδεών για την εξοικονόμηση 
νερού και συγκεκριμένα στο σπίτι.  
Για να το πετύχουμε όμως αυτό έπρεπε να ενημερωθούμε γενικά για το νερό, για τη 
λειψυδρία  και στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα για ήδη εφαρμοσμένους τρόπους 
εξοικονόμησης νερού. Μετά από τη συλλογή των πληροφοριών αυτών θέλαμε να δούμε 
κατά πόσο ο κόσμος γνωρίζει το πρόβλημα που υπάρχει και αν ναι πως το 
αντιμετωπίζει. Έτσι ξεκινήσαμε την έρευνά μας μέσα στο σχολείο δίνοντας 
ερωτηματολόγια στους μαθητές σχετικά με το θέμα. Θέλοντας να έχουμε μια πιο 
σφαιρική γνώμη στη συνέχεια δώσαμε ερωτηματολόγια και σε ενήλικες σε σπίτια από 
διάφορες περιοχές της Λεμεσού.  
Αφού ενημερωθήκαμε θεωρητικά για το θέμα και στη συνέχεια αποκτήσαμε μια πιο 
σφαιρική γνώμη για το θέμα παίρνοντας τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, 
σκεφτήκαμε πως για να ολοκληρώσουμε την άποψη μας, θα ήταν σωστό να πάρουμε 
γνώμες ειδικών που ασχολούνται με το θέμα. Έτσι πήραμε συνεντεύξεις από 5 άτομα 
που ασχολούνται στο τομέα της εξοικονόμησης του νερού (από την εταιρεία Υδρανός 
Λτδ, από τον υπεύθυνο για το βιολογικό σταθμό της ΚΕΑΝ, από τον υπεύθυνο μηχανικό 
του ΣΑΛΑ, από το περιβαλλοντικό οργανισμό Ακτή και από τον Επίτροπο 
Περιβάλλοντος). Μέσα από τις συνεντεύξεις ενημερωθήκαμε πως γίνεται ακριβώς η 
διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού την οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω στις 
προτάσεις μας.  
Αφού ενημερωθήκαμε, κάναμε τη δική μας έρευνα και μιλήσαμε με ειδικούς 
αποφασίσαμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα σπίτι στη Κύπρο. 



Συγκεκριμένα το κάθε σπίτι στη Κύπρο μπορεί να αποκτήσει τη δική του αυτονομία σε 
νερό (η τουλάχιστον να θέλει πολύ λίγη ποσότητα νερού) φτάνει να υπάρχει ένας 
σωστός σχεδιασμός του σπιτιού από την αρχή και να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό, το 
υδατικό μας πρόβλημα. Έτσι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μελλοντικούς 
ιδιοκτήτες σπιτιών αλλά και όποιον ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα παραθέτουμε μια σειρά 
από προτάσεις που θα μπορούσαν να μπουν σε ένα σπίτι χωρίς ουσιαστικό κόστος, 
διότι και το οποιοδήποτε κόστος θα ερχόταν πίσω από την εξοικονόμηση νερού και τη 
παραγωγή νερού από τους υδρατμούς. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν και τα 
αντίστοιχα σχέδια, τα οποία υπήρχε ανάγκη να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να γίνουμε 
απόλυτα κατανοητοί σε αυτό το θέμα. Τα σχέδια έγιναν είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε 
στο χαρτί όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα σχεδιασμού ηλεκτρονικά. Να αναφέρουμε ότι 
κάποια από αυτά ίσως να κυκλοφορούν στο εμπόριο αλλά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει 
σπίτι στη Κύπρο που να έχει όλα τα συστήματα που προτείνουμε για εξοικονόμηση και 
παραγωγή νερού.  
 
Θεωρητική ανασκόπηση 
Για να μπορέσουμε να προτείνουμε οτιδήποτε, έπρεπε πρώτα να κάνουμε μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση έτσι ώστε να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και ακολούθως 
να εισηγηθούμε λύσεις για το πρόβλημα μας. Έτσι κάναμε μια θεωρητική επισκόπηση 
για το νερό, την λειψυδρία, τον βιολογικό καθαρισμό και τα γκρίζα νερά.  

Νερό: Το νερό είναι ένα υγρό χωρίς οσμή, γεύση και χρώμα.  Θεωρείται το πιο κοινό 
υγρό του πλανήτη μας.  Είναι άφθονο και ζωτικής σημασίας στοιχείο και είναι γεμάτο 
θαυμαστά μυστήρια. Ο άνθρωπος και γενικά όλα τα ζώα έχουν στο σώμα τους 60 – 70 
% νερό κατά βάρος. Αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ζωής από τα αρχαία χρόνια έως 
και σήμερα.  Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν τη δύναμή του αφού 
υπήρξε γι’ αυτούς πηγή ζωής, πλούτου και λατρείας με αποτέλεσμα να γίνει στοιχείο 
πολυπόθητο και στόχος κατακτήσεων. Εξαιτίας αυτού πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι 
και παράλληλα έγινε μέσο ζωής και αναγέννησης.  Ο Θαλής πίστευε ότι : ‘απόλυτη αρχή 
των πάντων ήταν το Ύδωρ, από το οποίο είναι δημιουργημένα τα πάντα, σε διάφορους 
σχηματισμούς και μεταλλάξεις του, ήταν μία ζωτική αρχή του κόσμου, δηλαδή αυτό που 
έδινε  ζωή διεισδύοντας παντού, ακόμη και στο ποιο μικρότερο μόριο μιας πέτρας’. 

Χρησιμότητα: Όπως αναφέραμε πριν το νερό είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο και αυτό 
αποδεικνύεται από την πολύπλευρη χρησιμότητά του. Χρησιμοποιείται από τους 
ανθρώπους για να ξεδιψάσουν, για οικιακές χρήσεις, για άρδευση, για παραγωγή 
πολλών αγαθών στη βιομηχανία, ως μέσο μεταφοράς, για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος και ως φάρμακο αφού έχει θεραπευτικές ιδιότητες (ιαματικές πηγές). 

Το νερό στο σπίτι μας: Το νερό που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο δεν πρέπει να 
περιέχει χημικά συστατικά, ούτε μικρόβια. Αλλά πρέπει να περιέχει οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά δηλαδή να μην έχει άσχημη μυρωδιά ή γεύση, να είναι διαυγές και 
φρέσκο. Το πόσιμο νερό πρέπει επίσης να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά όπως και 
επίσης μικρή ποσότητα ανόργανων αλάτων. Πρέπει να εξετάζεται φυσικά 
(θερμοκρασία, διαύγεια, γεύση, οσμή), χημικώς (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
ουσιών, σκληρομετρία), μικροσκοπικά (έρευνα μικροοργανισμών), βακτηριολογικά 



(καλλιέργεια των μικροβίων του νερού) και τοπογραφικά (θέση πηγής, διαδρομής του 
νερού) πριν τη χρήση του. 

Κατανάλωση ανά κατηγορία δραστηριοτήτων 

Μαγείρεμα 10 λίτρα/άτομο 

Πλύσιμο 40-80 λίτρα/kg ρούχων 

Πλυντήριο ρούχων 20-40 λίτρα/kg ρούχων 

Πλυντήριο πιάτων 5 λίτρα 

Καθαριότητα σπιτιού 10 λίτρα 

Ντους (τρία λεπτά) 50 λίτρα 

Μπάνιο  100 - 300 λίτρα 

Τουαλέτα 10 - 20 λίτρα κάθε φορά 

Πλύσιμο αυτοκινήτου 200 - 300 λίτρα κάθε φορά 

Παγκόσμια αποθέματα νερού: Στο γράφημα βλέπουμε ότι περίπου το 97% βρίσκεται 
σε ωκεανούς και θάλασσες. Το μεσαίο γράφημα 
μας δείχνει πως κατανέμεται το 3% του νερού της 
γης που το λέμε φρέσκο.  Περίπου το 69% το 
συναντάμε σε παγόβουνα. Το υπόλοιπο νερό είναι 
υπόγειο δηλαδή βρίσκεται κάτω από τη γη σε 
υπόγεια ρυάκια.  Το 0,3% του φρέσκου νερού 
βρίσκεται στα ποτάμια και στις λίμνες δηλαδή είναι 
επιφανειακό νερό.   

Από τα 35 δισεκατομμύρια km3 νερού που 
βρίσκεται στη γη το 1,4 δισεκατομμύριο km3 νερού 
είναι φρέσκο.  Το 96% περίπου του διαθέσιμου 
νερού είναι αλμυρό.  Περισσότερο από 68% του 
φρέσκου νερού βρίσκεται σε μορφή πάγου.  30% 
του φρέσκου νερού βρίσκεται σε υπόγεια νερά.  Τέλος, πηγές νερού αποτελούν 
περίπου 300 κυβικά μίλια δηλαδή περίπου το 1% του συνολικού νερού. 

Συστήματα εξοικονόμησης νερού 

Βιολογικός Καθαρισμός: Βιολογικός καθαρισμός είναι ο καθαρισμός των νερών που 
φεύγουν από τις οικίες σαν ακάθαρτο νερό (λύματα). Βιολογικός καθαρισμός γίνεται σε 
οργανωμένα εργοστάσια αλλά μπορεί να γίνει και σε οικίες. 

Γκρίζα νερά: Γκρίζα νερά ονομάζονται τα νερά από τα 
μπάνια, τους νιπτήρες, τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια 
πιάτων. Όλα δηλαδή, το αστικά λύματα.  Από τα γκρίζα νερά 
όμως εξαιρείτε το νερό από τις τουαλέτες, που αυτό το νερό 
ονομάζεται μαύρο νερό ή ‘black water’.  Αυτά τα νερά μαζί με 
τα νερά που προέρχονται από τις τουαλέτας πηγαίνουν στον 
υπόνομο και τελικά καταλήγουν στις λίμνες και στις 
θάλασσες. Ποιος ο λόγος λοιπόν να αγνοούμε τόσες μεγάλες 
ποσότητες νερών ενώ έχουμε τέτοιο πρόβλημα έλλειψης του; 
Τα γκρίζα νερά μπορούν να ανακυκλωθούν επί τόπου και να 



φυλαχτούν (μόνο για 24 ώρες) για να ξαναχρησιμοποιηθούν στον κήπο ή για νερό τις 
τουαλέτας. Αυτή η πρόταση αποτελεί και μια από τις προτάσεις τη δικής μας εργασίας. 

Σύστημα “Aqua”: Ο αμερικάνος δημιουργός αυτού του συστήματος ήθελε να 
δημιουργήσει ένα σύστημα που να παίρνει το νερό της βρύσης και να το 
χρησιμοποιούμε για την τουαλέτα. Το Aqua χρησιμοποιεί το νερό που ρέει κάτω από τη 
 διαρροή του νεροχύτη, το φιλτράρει, το καθαρίζει, και το αποθηκεύει έτοιμο για την 
επόμενη χρήση της τουαλέτας με καζανάκι.   

Έρευνα στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου 
Αφού ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα σε σχέση με τη λειψυδρία στη Κύπρο και 
κάναμε κάποιες δικές έρευνες, για το πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε νερό, 
δηλαδή, ή ακόμα και να πετύχουμε παραγωγή νερού είτε μέσα από ανακύκλωση του 
νερού είτε ακόμα και συλλογή των νερών της βροχής. Έτσι, αποφασίσαμε να 
ετοιμάσουμε ένα ερωτηματολόγιο για να δούμε κατά πόσο το πρόβλημα του νερού 
αντιμετωπίζεται σοβαρά τους κατοίκους της Κύπρου. Φυσικά, σε αυτή μας τη 
προσπάθεια είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα από 
τους μαθητές και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε και ένα δεύτερο 
ερωτηματολόγιο για να δοθεί σε οικίες σε όλη τη Κύπρο. Στη πρώτη μας προσπάθεια, 
το ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε με απώτερο σκοπό, να δούμε απόψεις των μαθητών 
και τακτικές στο θέμα της εξοικονόμησης νερού στη Κύπρο.  Θέλαμε να δούμε κατά 
πόσο έχουν συνείδηση στην εξοικονόμηση νερού, ή αν χρησιμοποιούν στα σπίτια τους 
κάποια συστήματα για εξοικονόμηση νερού. Συγκεκριμένα, μέσα από τις ερωτήσεις 
θέλαμε να δούμε και να απαντήσουμε σε κάποια ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία 
αναζητήσαμε πριν να κάνουμε το ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα προσπαθήσαμε μέσα 
από το ερωτηματολόγιο να δώσουμε απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα:  

 Γνωρίζουν οι συμμαθητές μας και γενικά η νεολαία για το μεγάλο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της Κύπρου,  που είναι η ανυδρία και σε τελική ανάλυση, η έλλειψη 
πόσιμου νερού;  

 Γνωρίζουν που γίνεται η μεγαλύτερη σπατάλη του πόσιμου νερού; Και αν 
γνωρίζουν κάνουν κάτι για να το αποφεύγουν;   

 Στα σπίτια που μένουν χρησιμοποιούν κάποια συστήματα εξοικονόμησης ή 
ανακύκλωσης νερού;  

 Αν θα ήθελαν να υπάρχουν νομοθεσίες για την εξοικονόμηση νερού έτσι ώστε να 
υποχρεώνονταν να χρησιμοποιούν τα συστήματα εξοικονόμησης ή ακόμα και 
ανακύκλωσης των γκρίζων νερών.  

 Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι τα γκρίζα νερά, αν έχουν ξανακούσει για αυτή τη 
λέξη και γενικά αν μέσα από τη καθημερινή τους ζωή προσέχουν τη σπατάλη του 
νερού.  
 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις 3 τάξεις του σχολείου μας συγκεκριμένα όπως 
μπορούμε να δούμε από τους πίνακες που ακολουθούν δόθηκε σε 64 αγόρια και 64 
κορίτσια ενώ σε δύο ερωτηματολόγια δεν καθορίστηκε το φύλο. Επίσης μπορούμε να 
δούμε ότι και η κατανομή των ερωτηματολογίων έγινε ανά τάξη και συγκεκριμένα 1 
ερωτηματολόγιο δεν δήλωσε την τάξη του και τα υπόλοιπα ήταν 39 από τη πρώτη τάξη, 
50 από τη Β τάξη και 40 από τη Τρίτη τάξη του Λυκείου μας. Μπορούμε να δούμε ότι και 



εδώ η κατανομή ήταν περίπου η ίδια σε κάθε τάξη. Ακολουθούν οι πίνακες με τις 
κατανομές ανά τάξη και ανά φύλο  

 
Σύμφωνα με τα δεδομένα μας μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις προέρχονται από 
όλο το φάσμα των ηλικιών από τα 15 μέχρι τα 18 και καλύπτουν ,έτσι, ένα ευρύ φάσμα 
της νεολαίας του τόπου μας. Φυσικά δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι όλοι οι 
μαθητές, προέρχονται από δύο χωριά και μια φτωχογειτονιά στη Λεμεσό έτσι μπορούμε 
να πούμε ότι το δείγμα μας, μας περιορίζει από το να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα 
για τη νεολαία ,αλλά σίγουρα μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για τους 
μαθητές του σχολείου μας. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις γραφικές παραστάσεις από 
τα αποτελέσματα των πιο βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου μας. Ολόκληρη η 
ανάλυση του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο κεφάλαιο 2 της επισυναπτόμενης 
μελέτης.  

 
 

 

 



 

 

 
 

 
Μέσα από την ανάλυση του ερωτηματολογίου καταλήξαμε στα πιο κάτω γενικά 
συμπεράσματα:  

 Οι περισσότεροι μαθητές έχουν γνώση του προβλήματος της λειψυδρίας και της 
άσχημης κατάστασης που είναι η Κύπρος , λόγω αυτού του προβλήματος  

 Ενώ οι μαθητές γνωρίζουν για την εξοικονόμηση νερού στο σπίτι, ελάχιστοι είναι 
αυτοί που κάνουν πράξη αυτό που γνωρίζουν στη θεωρία. Το ίδιο ισχύει και για 
την ανακύκλωση του νερού, το γνωρίζουν αλλά δεν το εφαρμόζουν  

 Φαίνεται πως ενώ οι μαθητές έχουν μια γενική γνώση για το πρόβλημα του νερού 
και μια γενική ιδέα για την ανακύκλωσή του, οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται να 
εμβαθύνουν και να ενημερωθούν περισσότερα για το θέμα. Αυτό δημιουργεί 
ερωτήματα όπως, γιατί οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται έστω να μάθουν για αυτό το 
σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα; Μήπως μερίδιο ευθύνης φέρνει και η κοινωνία μας 
που δεν ενημερώνει κατάλληλα; Πως μπορούμε να βρούμε λύσεις και πόσο 
μάλλον να τις εφαρμόσουμε αν υπάρχει τόσο μεγάλη αδιαφορία; 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν πως πράγματι οι μαθητές επικροτούν το να γίνει 
υποχρεωτική κατά κάποιο τρόπο η εξοικονόμηση νερού στο σπίτι. Αυτό μας 
δείχνει , πως έχουν την καλή θέληση για να λύσουν το πρόβλημα. Από την άλλη 



όμως, πρέπει να λάβει θέση η κυβέρνηση με νόμους για να ευαισθητοποιηθεί ο 
κόσμος για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα;  

 
Έρευνα στη Λεμεσό 
Και οι μαθητές αλλά και οι πολίτες της Λεμεσού έχουν μια γενική γνώση για το 
πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κύπρο αλλά και για τους τρόπους εξοικονόμησής του, 
όπως είναι η ανακύκλωσή του. Παρ’ όλα αυτά λίγοι γνωρίζουν για τα γκρίζα νερά κάτι 
που δείχνει πως δεν ασχολούνται περαιτέρω με το θέμα, συνεπώς αδιαφορούν. 
Αδιαφορία δείχνει, επίσης, και το γεγονός πως ενώ γνωρίζουν ελάχιστοι είναι αυτοί που 
εφαρμόζουν τέτοια συστήματα στα σπίτια τους και πως ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό 
κάνει υπερκατανάλωση του νερού στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά πολλοί είναι αυτοί που θα 
επικροτούσαν τέτοια συστήματα και θα τα δέχονταν όπως επίσης θα δέχονταν και μια 
ανάλογη νομοθεσία που θα τους υποχρέωνε να εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα στα 
σπίτια τους. Το ότι θα δέχονταν όμως μια νομοθεσία και το ότι θα μείωναν την 
κατανάλωση του νερού αν αυτό ήταν πιο ακριβό μας προβληματίζει! 
 
Ερχόμαστε στο συμπέρασμα πως πρέπει να μπει στη μέση κάποιος άλλος παράγοντας 

για να ωθήσει τους κάτοικους να μειώσουν 
την κατανάλωση νερού, είτε αυτός είναι ο 
νόμος, είτε το κόστος. Σαν χώρα 
αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα και όμως ο 
απλός κόσμος δεν ευαισθητοποιείται στην 
πλειοψηφία του παρά μόνο όταν 
αναγκαστεί. Σε τελική ανάλυση αυτό που 
πήραμε από την έρευνα μας είναι πως ο 
κόσμος συμφωνεί αλλά δεν προσπαθεί! 
 
Μετά 
από 
αυτό 
προχ
ωρήσ

αμε και στο μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας μας 
και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά όπου 
έπρεπε να ψάξουμε και να πάρουμε ιδέες από 
ειδικούς για το θέμα της κατασκευής μας των 
δικών μας συστημάτων στα σπίτια.  
Προσπαθήσαμε και επικοινωνήσαμε μαζί τους  με 
αποτέλεσμα να γίνουμε από όλους δεχτοί έτσι 
ώστε να τους πάρουμε μία συνέντευξη και φυσικά 
ήθελαν οι ίδιοι να μας βοηθήσουμε με το να μας 
πούνε τις δικές τους ιδέες.  Ήρθαμε σε επαφή με 
τον κ. Γιώργο Παναγιώτου Χημικό Μηχανικό και Διευθυντή της ΚΕΑΝ όπου μας εξήγησε 
λεπτομερώς  τα στάδια του βιολογικού καθαρισμού που γινόταν εκεί. Μας ανάφερε 
επίσης πως αν θέλαμε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το τομέα, θα ήταν καλό να 



επικοινωνήσουμε με τον Χημικό 
Μηχανικό του ΣΑΛΑ με τον κ. 
Κυριάκο Θεοχάρους.  Έτσι ζητήσαμε 
την βοήθεια του κ. Θεοχάρους ο 
οποίος μας υποδέχτηκε και φυσικά 
μας βοήθησε πάρα πολύ να 
καταλάβουμε τι είναι ο βιολογικός 
καθαρισμός και γιατί είναι καλό να 
γίνετε αυτή η επεξεργασία των 
λυμάτων.  Τέλος πήραμε συνέντευξη 
από τον Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη, τον κ. 
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και από τον κ. Χαράλαμπο Καμπανέλα όπου και αυτοί με την 
σειρά τους μας έδωσαν πολλές λεπτομέρειες για το θέμα της εξοικονόμησης του νερού 
και χρωμάτισαν με τον τρόπο τους τις δικές μας ιδέες. Επίσης μας είπαν πως αν 
χρειαστούμε κάτι περεταίρω να επικοινωνήσουμε μαζί τους.  
 
Η πρόταση μας: Προτάσεις για εξοικονόμηση και παραγωγή νερού σε ένα σπίτι 
Αφού ενημερωθήκαμε, κάναμε τη δική μας έρευνα και μιλήσαμε με ειδικούς 
αποφασίσαμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα σπίτι στη Κύπρο. 
Συγκεκριμένα το κάθε σπίτι στη Κύπρο μπορεί να αποκτήσει τη δική του αυτονομία σε 
νερό (η τουλάχιστον να θέλει πολύ λίγη ποσότητα νερού) φτάνει να υπάρχει ένας 
σωστός σχεδιασμός του σπιτιού από την αρχή και να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό το 
υδατικό μας πρόβλημα. Έτσι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μελλοντικούς 
ιδιοκτήτες σπιτιών αλλά και όποιον ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα παραθέτουμε μια 
σειρά από προτάσεις που θα μπορούσαν να μπουν σε ένα σπίτι χωρίς ουσιαστικό 
κόστος διότι και το οποιοδήποτε κόστος θα ερχόταν πίσω από την εξοικονόμηση νερού 
και τη παραγωγή νερού από τους υδρατμούς. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν και τα 
αναγκαία σχέδια όπου υπήρχε η ανάγκη για σχεδιασμό έτσι ώστε να γίνουμε απόλυτα 
κατανοητοί σε αυτό το θέμα. Τα σχέδια έγιναν είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε στο χαρτί 
όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα σχεδιασμού ηλεκτρονικά. Να αναφέρουμε ότι κάποια 
από αυτά ίσως να κυκλοφορούν στο εμπόριο αλλά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σπίτι 
στη Κύπρο που να έχει όλα τα συστήματα που προτείνουμε για εξοικονόμηση και 
παραγωγή νερού.  
Στη συνέχεια αναφέρουμε όλα τα συστήματα τα οποία προτείνουμε και θα έπρεπε να 
υπήρχαν σε κάθε σπίτι στη Κύπρο. Είναι πλέον δουλειά των αρμοδίων να σκεφτούν με 
ποιο τρόπο θα μπορούσαν να πείσουν τον κόσμο να κάνει τα σπίτια του πλέον και να 
είναι αυτόνομα σε θέματα ζήτησης νερού.  
  
Σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων  
Κάθε σπίτι στη Κύπρο θα πρέπει να προβλέπει τη 
συλλογή των νερών της βροχής. Η συλλογή μπορεί να 
γίνει πολύ απλά αν προβλέψει κανείς αυτή τη πρόταση και 
τη περάσει στο αρχικό σχεδιασμού του σπιτιού του. 
Συγκεκριμένα τα νερά των βροχών μπορούν να μαζεύονται 
σε μια υπόγεια δεξαμενή που θα βρίσκεται στην αυλή του 
σπιτιού και από εκεί με τη βοήθεια μιας αντλίας, αφού 



γίνετε ένας αρχικός καθαρισμός να στέλνονται στα καζανάκια του σπιτιού και στο 
μπάνιο. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε δύο απλούς σχεδιασμούς για τη συλλογή των 
όμβριων υδάτων.  
 
Σύστημα 1: Στο σύστημα που βλέπουμε στο σχήμα, αρκεί να τοποθετηθούν σωλήνες 
συλλογής των νερών της βεράντας. Έτσι το νερό το οποίο θα έφευγε από τη βεράντα 
μέσω των διόδων διαφυγής, θα φεύγει από τις σωλήνες και θα μαζεύεται στη δεξαμενή. 
Από τη δεξαμενή, θα υπάρχει αντλία και μέσω διασωλήνωσης θα οδηγείτε το νερό στο 
ντεπόζιτο για να καταλήγει στα καζανάκια του σπιτιού και στο μπάνιο. Επίσης το νερό 
θα πρέπει να περνά από ένα φίλτρο για να καθαρίζετε από οποιεσδήποτε στερεές 
ουσίες υπάρχουν μέσα.  

 

Σύστημα 2: Το διπλανό σχέδιο δείχνει και πάλι 
σύστημα, για συλλογή του νερού της βροχής, ώστε 
να επαναχρησιμοποιείται στο σπίτι. Η βροχή που 
πέφτει στην στέγη του σπιτιού μαζεύεται από τους 
σωλήνες συλλογής όμβριων υδάτων και τα νερά 
καταλήγουν στο έδαφος. Το έδαφος είναι καλυμμένο 
με χαλίκια, έτσι το νερό περνά ενδιάμεσα και 
καταλήγει στην υπόγεια δεξαμενή. Το νερό αυτό με 
την βοήθεια μιας αντλίας περνά από ένα σύμπλεγμα 
για να καθαριστεί από στερεές ουσίες και μετά 
περνά από ένα σωλήνα που είναι ενωμένος με την 
κανονική δεξαμενή. Το νερό της δεξαμενής με την 
βοήθεια μιας άλλης αντλίας περνά στο σπίτι. Το 
νερό αυτό επειδή είναι καθαρό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο μπάνιο και στις τουαλέτες.  
Απαραίτητη προϋπόθεση και για τα δύο συστήματα 
που έχουμε αναφέρει για τη συλλογή των όμβριων 
υδάτων είναι να υπάρχει ξεχωριστή διπλή παροχή 
για τα καζανάκια και το μπάνιο, για να μην 
ανακατεύεται το νερό της βροχής με το πόσιμο νερό. 

 
Σύστημα ανακύκλωσης γκρίζων νερών 
Τι είναι τα γκρίζα νερά έχουμε αναφέρει στη θεωρία απλά να αναφέρουμε ότι το 
περισσότερο από το νερό που σπαταλούμε σε ένα σπίτι φεύγει από το μπάνιο, τους 
νιπτήρες και γενικά νερό που θα μπορούσε 
με μια μικρή επεξεργασία να 
ξαναχρησιμοποιηθεί. Προτείνουμε όπως σε 
κάθε σπίτι να υπάρχει ένα τέτοιος σύστημα 
το οποίο πέρα από την αρχική πρόβλεψη 
στο σχεδιασμό δεν θα μας ενοχλεί σε 
τίποτα. Στο σχήμα βλέπουμε ένα σύστημα 
ανακύκλωσης γκρίζων νερών . Στο νούμερο 
ένα, βλέπουμε το ντεπόζιτο με καθαρό νερό 
για να παρέχει νερό στο νοικοκυριό. Στο 



σημείο με τον αριθμό 2 βλέπουμε τη διασωλήνωση που θα πρέπει να έχει κάθε σπίτι 
έτσι ώστε αντί το νερό να φεύγει στην αποχέτευση να καταλήγει στο ντεπόζιτο με τον 
αριθμό 3. Όταν θα μαζεύετε το νερό στο ντεπόζιτο 3 θα διοχετεύετε με μια αντλία σε ένα 
άλλο ντεπόζιτο (νο. 4), όπου θα γίνετε η επεξεργασία για το καθαρισμό του νερού.  Το 
νερό αυτό χρησιμοποιείτε στα καζανάκια και για το πότισμα του κήπου. Σημαντική 
παρατήρηση είναι ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή διασωλήνωση για τα καζανάκια 
αλλά αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο 
για το πότισμα του κήπου στην αυλή αφού θα μαζεύετε το νερό της βροχής και θα 
ανακυκλώνεται.  

 

Βιολογικός καθαρισμός του νερού 
Έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα με το νερό που βγαίνει από το μπάνιο και τους νιπτήρες 
όπως επίσης και με το νερό που βγαίνει σαν απόβλητο από τη κουζίνα. Θα 
μπορούσαμε να ασχοληθούμε περαιτέρω με τη βιολογικό καθαρισμό και των μαύρων 
νερών, δηλαδή των νερών που βγαίνουν σαν απόβλητα από τις τουαλέτες. Το σύστημα 
που προτείνουμε δεν θα συνέφερε κάποιον να το βάλει μόνο για το σπίτι του. Αλλά 
σίγουρα το να κάνουμε βιολογικό καθαρισμό του νερού σε κάθε γειτονιά ή σε κάθε 
κοινότητα είναι κάτι που το επιβάλλουν σήμερα οι καταστάσεις. Έτσι για να μην 
αφήσουμε τίποτα στη τύχη προτείνουμε όπως σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένα μικρό 
σύστημα βιολογικού καθαρισμού έτσι ώστε το νερό να οδηγείται πίσω για πότισμα 
στους κήπους ή και ακόμα στους κοινόχρηστους χώρους μεταβάλλοντας την γειτονιά 
μας σε μια όαση ομορφιάς με το πράσινο που μπορούμε να συντηρούμε από το 
βιολογικό καθαρισμό των μαύρων νερών της γειτονιάς μας. Για το σχεδιασμό του 
συστήματος βιολογικού καθαρισμού που παρουσιάζουμε χρειάστηκε να ανατρέξουμε 
αρκετά στη βιβλιογραφία [7, 8, 20] και να επισκεφτούμε το εργοστάσιο βιολογικού 
καθαρισμού των υγρών αποβλήτων στη περιοχή Αμαθούντας της Λεμεσού (ΣΑΛΑ).  
 
Στο σχήμα της επόμενης σελίδας υπάρχει ένα απλό σύστημα βιολογικού καθαρισμού το 
οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια γειτονιά. Στη προεπεξεργασία 
συγκρατούνται όλα τα στερεά σωματίδια όπως πέτρες, ξύλα, πλαστικά. Τα στερεά του 
συλλέγονται και απομακρύνονται. Στη συνέχεια, τα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή 
πρώτης καθίζησης όπου έχουμε και την πρωτοβάθμια επεξεργασία κατά την οποία είτε 
με φυσικά ή χημικά μέσα επιτυγχάνεται η μείωση του οργανικού φορτίου και των 
αιωρούμενων στερεών. Σ’ αυτό το στάδιο γίνεται ηρεμία του νερού και το νερό  
ξεχωρίζει από τη λάσπη. Στη συνέχεια τα λύματα υπερχειλίζουν προς τη δεξαμενή 
αερισμού όπου χρησιμοποιείται η πιο κοινή μέθοδος επεξεργασίας, αυτή της ενεργούς 
λάσπης με ταυτόχρονη απονιτροποίηση. Σύμφωνα με την επεξεργασία αυτή, λύματα 
και μικροοργανισμοί αναμειγνύονται, έρχονται και παραμένουν σε επαφή μερικές ώρες 
σε μια δεξαμενή με ελεγχόμενη παροχή αέρα. Απαιτείται φροντίδα ώστε παράγοντες 
όπως θερμοκρασία οξυγόνο και χρόνος επαφής να κυμαίνονται στα επίπεδα εκείνα, 
που διασφαλίζουν την βιοαποδόμηση του οργανικού φορτίου.  Από τη δεξαμενή 
αερισμού με βαρύτητα το μείγμα νερού και βιολογικής λάσπης οδηγείται στις δεξαμενές 
δευτεροβάθμιας καθίζησης.  
Στις δεξαμενές αυτές η λάσπη καθιζάνει και το επεξεργασμένο νερό υπερχειλίζει και 
συνεχίζει την πορεία του προς την τριτοβάθμια επεξεργασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
της ενεργούς λάσπης που έχει καθιζάνει στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης 



επιστρέφει στη δεξαμενή αερισμού έτσι ώστε να διατηρείται μια σταθερή ποσότητα σ’ 
αυτή. Στη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τα λύματα περνούν διά μέσου 
στρωμάτων άμμου και χαλικιών με τον τρόπο αυτό συγκρατούνται στην άμμο μικρού 
μεγέθους σωματίδια, που τυχόν να περιέχονται ακόμη στα λύματα. Ακολούθως γίνεται 
απολύμανση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων με χλώριο το οποίο 
δοσολογείται αναλόγως της ροής των επεξεργασμένων λυμάτων στην είσοδο της 
δεξαμενής επαφής χλωρίου.  

 
 

Κυκλοφορητής νερού 
Εξοικονόμηση νερού θα μπορούσαμε να κάναμε και πριν την αποχέτευση. 
Συγκεκριμένα για να γίνουμε πιο σαφής σε πολλές περιπτώσεις χύνουμε νερό στο 
νεροχύτη του σπιτιού μας ή στο μπάνιο στη προσπάθεια μας να έρθει το ζεστό νερό 
από το ντεπόζιτο. Έτσι όσο νερό βρισκόταν μέσα στους σωλήνες (που λογικά θα είναι 
κρύο) φεύγει προς το νεροχύτη και καταλήγει στα απόβλητα. Τώρα αν έχουμε σύστημα 
ανακύκλωσης των γκρίζων νερών θα ήταν μικρό το κακό αλλά δεν θα έπαυε να 



υπάρχει. Για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε αυτό το νερό προτείνουμε να εισαχθεί μια 
μικρή αντλία η οποία θα δουλεύει με θερμοστάτη και μέσω διπλής διασωλήνωσης να 
στέλνει το νερό πίσω στο ντεπόζιτο 
μέχρι που το νερό να έχει την επιθυμητή 
θερμοκρασία έτσι ώστε να μπορούμε να 
παίρνουμε ζεστό νερό κατευθείαν χωρίς 
να χύνουμε όσο νερό είχαμε στους 
σωλήνες και ήταν κρύο. Το νερό μπορεί 
να επιστρέφει στο ντεπόζιτο του 
πόσιμου νερού διότι στην ουσία δεν το 
χρησιμοποιήσαμε αλλά μέσω της 
πρότασης απλά γίνετε διπλή 
κυκλοφορία του νερού αυτού.  
Στο σχέδιο βλέπουμε ένα κυκλοφορητή 
νερού. Στο 1 βλέπουμε ένα αισθητήρα 
θερμοκρασίας, αν το νερό είναι πιο κρύο 
από την προκαθορισμένη θερμοκρασία, 
τότε στέλλεται πίσω σε ένα ντεπόζιτο με 
την βοήθεια μιας αντλίας που μπορεί να βρίσκεται κοντά στο ντεπόζιτο. Στο 2 βλέπουμε 
το ντεπόζιτο, στο οποίο γίνεται η προσωρινή φύλαξη του νερού και στο 3 τη διπλή 
διασωλήνωση για την εισαγωγή και την εξαγωγή του νερού από το μπάνιο και τον 
νιπτήρα της κουζίνας. Να αναφέρουμε απλά ότι θα πρέπει να υπάρχουν αισθητήρες 
θερμοκρασίας οπουδήποτε υπάρχει παροχή ζεστού νερού (νιπτήρες, μπάνιο, κουζίνα).  
Απλές προτάσεις για εξοικονόμηση νερού στο σπίτι 
Πέραν από τα συστήματα εξοικονόμησης νερού που έχουμε προαναφέρει υπάρχουν και 
πολλά μικρά συστήματα που θα μπορούσε ο καθένας να εφαρμόσει ή να τοποθετήσει 
στο σπίτι του για να μπορέσει να πετύχει τη μέγιστη εξοικονόμηση νερού που θα 
μπορούσε [19]. Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε 
κάποιες ιδέες που είναι εύκολες στην εφαρμογή. Συγκεκριμένα θα προτείνουμε κάποια 
συστήματα για το μπάνιο, τους νιπτήρες, τις τουαλέτες και για τη κουζίνα που μπορούν 
να εφαρμοστούν σε όλα τα σπίτια. 
Για το μπάνιο:   

 Μπορούμε να προσθέσουμε μία νέα κεφαλή στη ντουζιέρα η οποία να βγάζει πιο 
λεπτό και πιο πιεστικό το νερό.  Δηλαδή να μειώνει τη διάμετρο αυξάνοντας τη 
πίεση του νερού.    

 Επίσης υπάρχουν αντλίες που λειτουργούν με μπαταρία και οι οποίες παίρνουν 
το νερό του μπάνιου και το στέλλουν για χρήση του κάπου αλλού (για το πότισμα 
του κήπου για παράδειγμα).  

  Επίσης μπορούμε να βάλουμε ένα restrictor (να μειώνει τη ροή του νερού) πριν 
το flexible σύρμα που υπάρχει, εάν το πιεστικό λειτουργεί με μεγάλη πίεση . 

Για το νιπτήρα:   

 Μπορεί να βγει το κεφάλι της βρύσης και να μπει είτε restrictor που μειώνει την 
ροή του νερού είτε aerator το οποίο αφήνει το νερό να βγαίνει με κανονική ροή 
αλλά με αέρα μέσα, κάνοντας έτσι πολύ καλύτερη δουλεία και μειώνοντας τη 
παροχή του νερού. 



 Επίσης υπάρχουν βρύσες που λειτουργούν με μάτι, οι οποίες ξεκινούν και 
σταματούν μόλις βάλεις το χέρι σου από κάτω.  Τώρα χρησιμοποιούνται και σε 
κανονικές βρύσες κουζίνας, με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να 
εξοικονομήσουμε το νερό που χύνετε μέχρι να μπορέσουμε να 
χρησιμοποιήσουμε το νερό από τη βρύση που έχουμε ανοίξει.  

Για τη τουαλέτα:  

 Υπάρχουν τα καζανάκια διπλής ροής τα οποία είναι πολύ καλύτερα από τη λύση 
των σακουλιών που τοποθετούνταν μέσα στο καζανάκι με χορηγία του 
Τμήματος Υδάτων.  

  Επίσης υπάρχουν οι άνυδρες τουαλέτες (ουρητήρια  για τους άνδρες) οι οποίες 
περιέχουν ένα χημικό διαλυμένο σε λάδι το οποίο εξουδετερώνει  όλα τα 
μικρόβια και τις οσμές. 

Για τη κουζίνα:  
Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως πχ τα πλυντήρια των πιάτων και των ρούχων έχουν 
κατηγοριοποιηθεί.  Αν πάρουμε πλυντήρια με σήμανση Α+++, τότε πέραν από την 
εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχουμε θα έχουμε και εξοικονόμηση νερού.  
 
Σύστημα συλλογής υδρατμών και υγρασίας  
Η Κύπρος είναι νησί και είναι λογικό τα περισσότερα σπίτια να είναι κτισμένα κοντά στη 
θάλασσα αλλά ακόμα και αυτά που δεν είναι κτισμένα κοντά στη θάλασσα να είναι σε 
περιοχές με μεγάλη υγρασία. Κάτι που είναι ακόμα καλύτερο στη δική μας περίπτωση 
είναι ότι το καλοκαίρι που δεν έχουμε βροχές έχουμε αρκετή υγρασία από την εξάτμιση 
της θάλασσας αλλά και των πισινών που έχουν κατακλύσει όλα τα σπίτια σχεδόν στη 
Κύπρο. Έχοντας μέχρι τώρα 
προτείνει πάμπολλους τρόπους 
με τους οποίους θα μπορούσαμε 
να εξοικονομήσουμε νερό στα 
σπίτια μας, ερχόμαστε να 
προτείνουμε και ένα σύστημα το 
οποίο μπορεί να μπει σε 
οποιαδήποτε οροφή σπιτιών στη 
Κύπρο και το οποίο θα συλλέγει 
νερό το οποίο θα υγροποιείται 
μέσα από μια διαδικασία από 
την ατμόσφαιρα. Στη Κύπρο 
ειδικά το καλοκαίρι η 
ατμόσφαιρα μας είναι πολύ υγρή 
και έτσι έχοντας και αυτό το 
σύστημα σε ένα σπίτι λύνουμε 
οριστικά το πρόβλημα μας, σε 
ανάγκες νερού και για το 
καλοκαίρι.  
Συγκεκριμένα στο σχήμα μπορούμε να δούμε ένα τέτοιο σύστημα με απλοποιημένο 
σχεδιασμό. Με κόκκινο βλέπουμε τον αισθητήρα υγρασίας, ο οποίος ενεργοποιεί την 
συσκευή μας, όποτε έχει υγρασία (κάτι που θα γίνετε αρκετά συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου πιστεύουμε). Με μπλε βλέπουμε το θάλαμο ψύξης όπου θα ψύξουμε το 



νερό. Στο πορτοκαλί είναι το δοχείο στο οποίο θα θερμαίνουμε το πάγο και τότε το νερό 
θα φεύγει μέσω των σωλήνων. Με άσπρο βλέπουμε τις σωλήνες. Στο πράσινο θα 
αποθηκεύεται το νερό. Το νερό το οποίο θα παράγετε μέσω υγροποίησης των 
υδρατμών μπορεί να μπαίνει κατευθείαν στο ντεπόζιτο του πόσιμου νερού λόγω του ότι 
είναι νερό χωρίς καθόλου ακαθαρσίες και άλατα.  
 
Επίλογος  
Σαν ομάδα από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή την διαδικασία για την εργασία μας 
συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα του νερού. Αν και πολυσυζητημένο 
εδώ και πολλά χρόνια μόνο τα τελευταία χρόνια έγιναν ουσιαστικές προσπάθειες για την 
εξοικονόμηση του. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως δυστυχώς ο κόσμος αδιαφορεί 
για το όλο θέμα. Βέβαια είναι κάτι που γίνεται συχνά σε όλους τους τομείς, όλοι 
αδιαφορούν μέχρι να φτάσουμε στο έσχατο σημείο και μετά ταρακουνιούνται. Το θέμα 
είναι πως με το νερό δεν έχουμε την ευκαιρία να περιμένουμε να διψάσουμε για να το 
εξοικονομήσουμε. Όλα τα συστήματα που έχουμε προτείνει μπορούν πολύ εύκολα να 
εφαρμοστούν σε ένα καινούργιο σπίτι και με σχεδόν μηδαμινό κόστος, όλα προκύπτουν 
μέσα από τις προδιαγραφές ενός σωστού σχεδιασμού των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων μιας οικίας. Εξάλλου 
όποιο κόστος και να προκύψει αυτό 
ουσιαστικά επιστρέφει πίσω αφού το σπίτι 
αποκτά την αυτονομία του στο θέμα του 
νερού. Σ’ αυτό βέβαια έχει χρέος να 
βοηθήσει η κυβέρνηση μας που απ’ ότι 
φαίνεται μένει αδρανής. Θα ήταν σωστό αν 
όλα αυτά τα συστήματα τα έθετε ως 
προδιαγραφές για μια καινούργια κατοικία. 
Αλλά και ο καθένας από μας πρέπει να 
βοηθήσει. Χρειαζόμαστε τον κόσμο να 
ξυπνήσει και να νοιαστεί, χρειαζόμαστε την 
κυβέρνηση να ακούσει και να πράξει 
ανάλογα. Χρειαζόμαστε την ενημέρωση 
και οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τη 
συνείδηση μας. Επίσης θα ήταν καλό με 
νομολογία να καθορίζονται ποιοι βγάζουν τα μηχανολογικά σχέδια των σπιτιών έτσι 
ώστε να είναι σωστά σχέδια ως προς την εξοικονόμηση και παραγωγή νερού, είναι 
κρίμα για ένα απλό σχεδιασμό να χάνετε και να σπαταλείται πολύτιμο νερό. Και όλα 
αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Γι’ αυτό σαν ομάδα προσπαθήσαμε να βρούμε κάθε 
δυνατό τρόπο για να εξοικονομήσουμε νερό στο σπίτι . Γιατί πραγματικά, κάθε σταγόνα 
είναι πολύτιμη. 
Αφού τελειώσαμε με την έρευνα και τις προτάσεις μας κάναμε παρουσίαση, μία αφίσα. 
Κάναμε τη πρώτη μας παρουσίαση στο πρώτο παγκύπριο συνέδριο μαθητών-
καθηγητών για τις φυσικές επιστήμες.  
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