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Τι είναι το νερό και πόσο απαραίτητο είναι για τη ζωή πάνω στον πλανήτη; Και τι 

γίνεται όταν το νερό που τόσο χρειαζόμαστε άνθρωποι, ζώα και φυτά, ρυπαίνεται και 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Το μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου έρχεται να δώσει 

απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και πολλά περισσότερα. Μέσα από τις 

εικονογραφημένες σελίδες του μαθαίνουμε όσα περισσότερα γίνεται για έναν πολύ 

σημαντικό τομέα της επιστήμης, την απορρύπανση του νερού και τους τρόπους που 

μπορούμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε. 

Με πολύ έξυπνο τρόπο, η ερευνητική ομάδα ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου της 

Κύπρου, με επικεφαλής τη Χημικό Μηχανικό, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 



Πανεπιστήμιο, Δέσπω Φάττα-Κάσινου, και με τη βοήθεια του συγγραφέα Αντώνη 

Παπαθεοδούλου στα κείμενα και της εικονογράφου Ιριδας Σαμαρτζή στην 

εικονογράφηση, δημιούργησαν ένα μοναδικό βιβλίο γνώσεων, επιστημονικού 

περιεχομένου, για έναν τομέα που δύσκολα θα βρεις σε βιβλίο που απευθύνεται σε 

παιδιά, αυτόν της μηχανικής περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με την έρευνα στον 

τομέα της διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων. Οι επιστημονικές γνώσεις για τη 

ρύπανση και απορρύπανση του νερού περνάνε στον μικρό σε ηλικία αναγνώστη με 

πολύ διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από κείμενα απλά μεν, γεμάτα όμως επιστημονικά 

τεκμηριωμένα στοιχεία. 

Χωρισμένο σε οκτώ κεφάλαια, ξεκινάμε να μαθαίνουμε για το ζωτικής σημασίας 

στοιχείο και τον χημικό του τύπο, τις μορφές που το συναντάμε (υγρό, στερεό, αέριο), 

το πού το βρίσκουμε και με ποιούς τρόπους το χρησιμοποιούμε, για τον κύκλο που 

κάνει και πώς ανατροφοδοτεί λίμνες, ποτάμια και θάλασσες, τα υδραγωγεία, τον 

καθαρισμό του νερού, τη διαδρομή που κάνει υπογείως μέσα από σωλήνες και τον 

τρόπο με τον οποίο το νερό φτάνει τελικά στις βρύσες των σπιτιών μας, τα διαφορετικά 

είδη νερού που υπάρχουν στον πλανήτη, για να φτάσουμε στα πιο σημαντικά, το νερό 

που πετάμε και τον τρόπο που μπορούμε να το καθαρίσουμε και να το 

ξαναχρησιμοποιήσουμε. 

Το μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου είναι ένα καλαίσθητο βιβλίο γνώσεων, από τα 

πολύ λίγα ελληνικά που έχουν κυκλοφορήσει, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από 

αντίστοιχες ξένες εκδόσεις. Εμπεριέχει λιτά και ουσιαστικά όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες για νερό και την απορρύπανσή του, κάνοντας εύκολη τη μάθηση και την 

απορρόφηση των νέων εννοιών, ενώ παράλληλα δίνει παραδείγματα για το πώς εμείς 

που δεν είμαστε επιστήμονες μπορούμε να βοηθήσουμε για τη σωστή χρήση του νερού 

και την προστασία του. 
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