Προς: Νέο/α Πράκτορα του Πλανήτη
Από: Περιβαλλοντοπόλ
Αγαπητέ/ή Πράκτορα του Πλανήτη,
Ανησυχητικά μηνύματα που λαμβάνουμε, μας ενημερώνουν ότι η θαλάσσια
ρύπανση έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις! Ο όγκος των πλαστικών
απορριμμάτων στους ωκεανούς ολοένα και αυξάνεται. Τα ψάρια και
οι υπόλοιποι θαλάσσιοι οργανισμοί έχουν αρχίσει να υποφέρουν.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου...
Οι στόχοι σου σ’ αυτήν την αποστολή είναι:
• Να συλλέξεις πληροφορίες για τη ρύπανση των θαλασσών από τα
πλαστικά και να εξακριβώσεις τη σοβαρότητα της κατάστασης.
• Να ανακαλύψεις από τι προκαλείται το πρόβλημα.
• Να βρεις τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος και να τους
εφαρμόσεις (Τί; Νόμιζες ότι οι πράκτορες μένουν μόνο στη θεωρία;).
Μη φοβάσαι, όμως! Στο δύσκολο αυτό έργο σου, δεν θα είσαι μόνος/η.
Θα σε βοηθήσει μια επίλεκτη ομάδα Πρακτόρων του Πλανήτη απ’ όλο
τον κόσμο, όπως ο Μπεν και η Ανίτα. Είναι παιδιά, σαν εσένα. Τους
εντοπίσαμε όταν έκαναν κάτι απλό, όπως το να μαζεύουν τα σκουπίδια
τους φεύγοντας από την παραλία. Επειδή θα συνεργάζεστε συχνά, σου
στέλνω κάποιες πληροφορίες για να τους γνωρίσεις καλύτερα.

Ήρθε η ώρα να μάθεις περισσότερα για την αποστολή!
Έρευνες δείχνουν ότι τα πλαστικά σκουπίδια στους ωκεανούς έχουν γίνει τόσα
πολλά που δημιουργούν πλέον πολύ σοβαρά προβλήματα. Μόνο πρόσφατα, και χάρη
στην πράκτορα Μαρί-Λουίζ, καταλάβαμε ότι τα πλαστικά απορίμματα απειλούν
και τις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτόν το λόγο, η αποστολή σου αυτή θα
επικεντρωθεί στα Λουτρά, το μέρος όπου βρέθηκε για τις καλοκαιρινές της
διακοπές η Μαρί-Λουίζ, απ’ όπου λάβαμε πληροφορίες ότι συμβαίνουν περίεργα
πράγματα...
Μελετώντας την περίπτωση των Λουτρών, ίσως μπορέσεις να βοηθήσεις τη ΜαρίΛουίζ και τους κατοίκους του νησιού, αλλά και να πετύχεις μαζί με τους
συμμαθητές/ τριες σου τους τρεις στόχους της αποστολής.
Αν πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις και θέλεις να δεχτείς την αποστολή,
σφύριξε όσο πιο δυνατά μπορείς.
Εξαιρετικά.
Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο κάθε Πράκτορα, το οποίο θα σε βοηθήσει, είναι το
ταμπλό της αποστολής. Το ταμπλό αυτό τοποθετήστε το κάπου στην τάξη ώστε να
το βλέπετε όλοι. Πάνω του θα πρέπει να βάζετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες
που μαζεύετε. Έτσι, το ταμπλό θα σας θυμίζει διαρκώς τους στόχους σας, αλλά
και τα στοιχεία που έχετε συλλέξει και θα σας βοηθά στη συνέχεια της αποστολής! Μπορείτε ήδη να τοποθετήσετε στο ταμπλό τα πρώτα στοιχεία στις θέσεις
ΟΝΑΠ, ΣΤΧ1, ΣΤΧ2 ΚΑΙ ΣΤΧ3! Μόλις σας τα έστειλα!
Τέρμα τα λόγια, ξεκινάμε!
Με ευχές για πράσινη δύναμη στο έργο σου,

Δ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΜΠΕΝ
Κωδικός: 00Σ
Ηλικία: 11
Ειδικότητα: Σκουπίδια
Αγαπημένο χρώμα: Μαύρο
Καταγωγή: Αμερική

ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΖ
Κωδικός: 00Κ
Ηλικία: 11
Ειδικότητα: Κομποστοποίηση
Αγαπημένο χρώμα: Αλαμπουρνέζικο
Καταγωγή: Γαλλία

ΙΑΣΟΝΑΣ
Κωδικός: 00Ν
Ηλικία: 12
Ειδικότητα: Νερό
Αγαπημένο χρώμα: Μπλε, εννοείται
Καταγωγή: Τήνος

ΑΝΙΤΑ
Κωδικός: 00Ε
Ηλικία: 10
Ειδικότητα: Ενέργεια
Αγαπημένο χρώμα: Κόκκινο, φυσικά
Καταγωγή: Μπανγκλαντές, Ασία

Αν θέλεις να μάθεις κι άλλα για την επίλεκτη ομάδα Πρακτόρων του Πλανήτη,
μπες στην ιστοσελίδα www.planetagents.org

5€

5€

Αν και έχω βγεθεί πολλές φογές στην Ελλάδα για διακοπές,
κάθε φογά είναι ξεχωγιστή. Πέγυσι είχα πάει στο χωγιό του
Ιάσονα, την Καλλονή! Αυτή η φογά όμως, δεν είναι απλά
ξεχωγιστή λόγω του μέγους, αλλά επειδή κάτι παγάξενο
έχει συμβεί εδώ. Οι κάτοικοι του νησιού φαίνονται ιδιαίτεγα
ανήσυχοι και ο δήμαγχος συνομιλεί συνεχώς μαζί τους.
Μάλλον θα συζητάνε ένα από αυτά τα θέματα που συζητούν
οι μεγάλοι, όπως το ποδόσφαιγο, το φαγητό, ή την πολιτική…
Και σα να μην έφτανε όλη αυτή η αναστάτωση, στο χθεσινό
μου μπάνιο στην παγαλία υπήγχε μία πεγίεγη σκιά.

Πάντως, τώγα που κοιτάω τα Λουτγά από εδώ
μέσα στο νεγό, κάποια πγάγματα μου φαίνονται
πολύ ύποπτα. Για χγησιμοποιήστε και εσείς την
πγακτορική σας παγατηγητικότητα για να τα
εντοπίσετε...

Λοιπόν; Εντοπίσατε κάτι; Πολλά και διάφογα είπατε; Αχά, το
ήξεγα ότι θα με βοηθούσατε! Ας τα δούμε ένα-ένα. Καταγχήν,
στην παγαλία τι παγατηγείτε;
Χμμ, έχετε δίκιο, πολλά σκουπίδια, πεταμένα από εδώ και από
εκεί, αλλά και στους κάδους. Και αυτοί οι κάδοι είναι γεμάτοι.
Δηλαδή τι γεμάτοι, ξεχυλισμένοι είναι! Γιατί άγαγε; Είδατε
μήπως κάποιον ή κάποια ύποπτη στην παγαλία;

Ναι, σωστά, η Σταυγοχέγα Τεμπελχανά!
Σίγουγα αυτή και η υπόλοιπη οικογένεια
Τεμπελχανά έχουν κάποια σχέση με αυτήν
την κατάσταση. Μπογείτε να υποθέσετε ποιες
συνήθειες και πγακτικές της οικογένειας
μπογεί να έχουν συμβάλει στην ύπαγξη τόσων
απογιμμάτων στην παγαλία των Λουτγών;

Ξέγετε όμως κάτι; Το πγόβλημα δεν
έχει πεγιογιστεί στην παγαλία. Τι άλλα
απογίμματα μπορείτε να εντοπίσετε και
που ακγιβώς;

Καλά, σίγουγα θα έχετε εντοπίσει την
μαύγη σκιά που είδα και εγώ. Ας την
αφήσουμε πγος το παγόν. Βέβαια,
τώγα που παγατηγώ πιο πγοσεκτικά τη
θάλασσα των Λουτγών... κάτι λείπει,
κάτι λείπει. Έτσι δεν σας φαίνεται και
εσάς; Τι λείπει;

Μπγάβο πγάκτογες! Αυτό είναι! Δεν υπάγχουν
καθόλου ψάγια. Πολύ πεγίεγο...Σήμεγα
θα κολυμπήσω λίγο πιο μέσα μήπως και
ανακαλύψω τι είναι. Και να μην ξεχάσω να
στείλω τα νέα μου στην υπόλοιπη ομάδα. Ίσως
και να τους πάγω ένα τηλέφωνο. Ή να τους
στείλω ένα μήνυμα! Είμαι σίγουγη ότι όλοι τους
θα έχουν μαυγίσει λιγάκι.

Μαρί-Λουίζ

sms

Όπως καταλά
βατε, η
αποστολή σας
έχει ξεκινήσει!
Για τη συνέχειά
της όμως
πγέπει να είμα
στε υπόγειοι
(όπως το σκου
λήκι μου)
αλλά και πολύ
γήγογοι. Αφού
έχουμε ήδη τα
πγώτα στοιχεί
α
στο ταμπλό κα
ι λύσατε το
μυστήγιο για το
τι συμβαίνει
στην παγαλία
των Λουτγών,
είμαστε σε καλ
ό δγόμο.
Αναγωτιέμαι ό
μως ακόμα
τι μπογεί να εί
ναι αυτή η
σιλουέτα που
είδα εχθές.

