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Brainy: Έχει πάρα πολλή ζέστη! 

Genie:  Άκουσα στο ραδιόφωνο πως σήμερα 
η θερμοκρασία θα ανεβεί στους 

44 βαθμούς κελσίου! 

Brainy:  Ναι!  Έχω παρατηρήσει 
αλλαγές στο κλίμα 
τα τελευταία χρόνια. 

Genie:  Θες να ακούσεις λίγες λύσεις 
που έχω σκεφτεί 
για τις αλλαγές στο κλίμα; 

Βrainy: Αμέ!

Είναι Ιούλιος, και ο Brainy με την Genie ετοιμάζονται να 
κάνουν τα πρώτα τους μπάνια στη θάλασσα. Βρίσκονται σε μια 
πανέμορφη παραλία της Κύπρου. Ανυπομονούν να κολυμπήσουν. 



Genie:  Καταρχάς, πρέπει να μειωθεί η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας, να μειωθούν οι μεταφορές προϊόντων σε 
μεγάλες αποστάσεις και να μειωθεί το ποσοστό των 
ανθρώπων που ζει στις μεγαλουπόλεις. 

Brainy:  Μ’ αρέσουν οι ιδέες σου! Είναι σαν να βρισκόμαστε 
σε αποστολή πάλι! Ξέρεις, πρέπει να μειωθεί κι 
η κατανάλωση κρέατος από τον κόσμο και να 
χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 



Genie: Αηδία! Για να βελτιωθεί η περιοχή πρέπει όλοι να 
αναλάβουμε δράση! Πρώτα, πρέπει να τοποθετηθούν 
παντού κάδοι ανακύκλωσης 
απορριμμάτων. Ακόμη, θα ήταν καλό 

να τοποθετηθεί μια πινακίδα για να υπενθυμίζει στους 
ανθρώπους ότι πρέπει να φροντίζουν το περιβάλλον.  
Τέλος, θα βοηθούσε να  οργανώνονται συνεχώς εκστρατείες καθαριότητας.

Ο  Brainy και η Genie αποφασίζουν τελικά να μπουν στη θάλασσα. 

Brainy:   Κοίταξε, κάποιοι ασυνείδητοι έριξαν τα 
σκουπίδια τους στη θάλασσα. Αυτή η 
περιοχή εδώ έχει γίνει σκουπιδότοπος, 
είναι μια εστία μικροβίων! 



Brainy:  Δηλαδή;

Genie:   Σκέψου να υπήρχαν εργοστάσια που να έφτιαχναν 
πιάτα και ποτήρια από σιτάρι ή καλαμπόκι. Θα 
μπορούσαμε να βάζαμε το φαγητό και το ποτό μας μέσα σε αυτά 
και αν κατέληγαν στη φύση θα ήταν τροφή για τα πουλιά! 

Genie:   Έχεις φανταστεί ποτέ σου να χρησιμοποιούμε στα πάρτι 
και στις εκδρομές πιάτα που τρώγονται παρά πλαστικά;

Brainy: Πανέξυπνη η ιδέα σου!  
Έτσι δε θα βλέπαμε 
πλαστικά στη θάλασσα, 
γιατί αν κατέληγε 
ένα σιταρένιο αντικείμενο 

στη θάλασσα θα  
το έτρωγαν 
τα ψάρια. 

Βγαίνουν τότε από τη θάλασσα 
επειδή ήταν τόσο βρόμικη... 



Genie: Ας πάμε μια βόλτα κάτω από τα δέντρα. 

Brainy:  Δες πόσες νεκρές μέλισσες υπάρχουν εδώ!  
Μάλλον τις ψέκασαν με χημικά φυτοφάρμακα, 
για να προστατεύσουν το δέντρο, αλλά 
σκότωσαν τις μέλισσες... 

Τέλειωσαν τη συζήτησή τους και 
πήγαν στους φίλους τους για να τους 

ενημερώσουν για τις ιδέες τους! 

Genie: Να βάλουμε μια πινακίδα που να λέει:

Θα φρόντιζαν ο κόσμος να  
ήταν διαφορετικός στο μέλλον! 
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