
  Μετά από ένα πάρτι γενεθλίων, μια παρέα παιδιά κοιτούν 
γύρω τους και βλέπουν σωρούς σκουπιδιών,  

από απομεινάρια φαγητού μέχρι χαρτί περιτυλίγματος, 
σκασμένα μπαλόνια και πλαστικά πιάτα. Τι θα γίνουν όλα 

αυτά τα απορρίμματα; Μιλώντας με τους δασκάλους τους  
και με ανθρώπους της γειτονιάς, τα παιδιά μαθαίνουν  

για τον «πράσινο τρόπο ζωής».  Ανακαλύπτουν ότι μπορούν να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους και να συμβάλουν στην προστασία του πλανήτη. 

Ένα βιβλίο γεμάτο πληροφορίες για το περιβάλλον, τον αντίκτυπο  
που έχουν οι καθημερινές μας συνήθειες σε αυτό, την επιτακτική ανάγκη  

να ευαισθητοποιηθούμε, αλλά και πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε  
όλοι να βοηθήσουμε να σωθεί η Γη μας!

Υιοθέτησε τον πράσινο τρόπο ζωής. 
Μάθε να εφαρμόζεις τις βασικές αρχές του.

Λιζ Γκόγκερλι
Εικόνες: Μιγκέλ Σάντσες
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Τα παιδιά πέρασαν τέλεια στο πάρτι γενεθλίων της Αντζάλι. Έπαιξαν 
διάφορα παιχνίδια, όπως «Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα» 
και «Μουσικές καρέκλες», και κέρδισαν διάφορα δώρα. Μετά έπαιξαν 
μπαλονοπόλεμο. 

Το φαγητό ήταν νοστιμότατο και είχε μπόλικη τούρτα σοκολάτα 
για όλους. Και η Αντζάλι ξετρελάθηκε όταν άνοιξε τα δώρα της. Γενικά 
πέρασαν υπέροχα, τώρα όμως επικρατεί χαμός! Και αυτό κάνει τα παιδιά 
να σταματήσουν μια στιγμή και να σκεφτούν…

Το πάρτι

Αυτό το αρκουδάκι είναι τέλειο 
δώρο σήμερα, τι θα του συμβεί 
όμως στο μέλλον; Ακολούθησέ το 
στο ταξίδι του μέχρι το τέλος του 
βιβλίου.

Τέντι το αρκουδάκι

Τι χάλι!

Τέλειο δώρο, 
αλλά τόσο χαρτί 

για πέταμα…

Τα πλαστικά παιχνίδια δεν ανακυκλώνονται και 
συνήθως καταλήγουν σε χωματερές ή μολύνουν 
τους ωκεανούς μας. Οι φτηνές πλαστικές φιγούρες 
που δίνουν πολλές φορές ως δωράκια στα πάρτι δεν 
είναι φτιαγμένες από βιοδιασπώμενο πλαστικό.

Πλαστικά παιχνίδια 
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Τα μπαλόνια έχουν πολλή πλάκα στα πάρτι, αλλά δεν πρέπει να τα αφήνεις 
ποτέ να βγουν έξω από το σπίτι. Αν συμβεί αυτό, θα καταλήξουν είτε στο 
έδαφος είτε στη θάλασσα. Πολλά ζώα, πουλιά και ψάρια τα περνούν για 
τροφή, πράγμα που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Τα περισσότερα μπαλόνια  
δεν είναι βιοδιασπώμενα και συνεχίζουν να υπάρχουν για χρόνια.

 Μπαλόνια

Περίσσεψε 
μπόλικο 
φαγητό.

Και τι θα γίνουν 
όλα αυτά τα 
σκουπίδια;

Το ήξερες ότι περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται σε 
ολόκληρο τον κόσμο πάει χαμένο; Όλα αυτά τα φαγητά που πετάμε θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να θρέψουν άλλους ανθρώπους. 
Επίσης, αν δεν πετούσαμε τόσο πολλά, θα μπορούσαμε να κάνουμε 
οικονομία στους πόρους που χρησιμοποιούμε για να τα παραγάγουμε, 
όπως είναι η ενέργεια, το νερό και το έδαφος.

Σπατάλη τροφίμων 
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