


Νώε, αγόρι μου, 
χαίρομαι που σε 

ξαναβλέπω! Για άλλη 
μια φορά στη γη γίνεται 
χαμός και χρειάζομαι 

τη βοήθειά σου… 

Μα τι συμβαίνει 
Θεέ; Ετοιμάζεις 
πάλι κατακλυσμό; 
Ακόμα να πάρουν 
το μάθημά τους; 



Οι άνθρωποι έχουν βάλει σκοπό να 
καταστρέψουν τον πλανήτη… Μη μ’αφήσουν 

λίγο σε ησυχία… Με τις βλακείες τους 
προκάλεσαν καταστροφές, λιώσιμο των 
πάγων και πολλά ακόμα. Πιο πολύ όμως 

ανησυχώ για τα άμοιρα ζωάκια… 



Πάρε την κιβωτό σου και κατέβα 
στη γη. Παλιά σου τέχνη κόσκινο! 
Αποστολή σου αυτή τη φορά να 

σώσεις όσα ζώα κινδυνεύουν απ’ 
το λιώσιμο των πάγων. 

Πρέπει να δράσουμε γρήγορα!!! 















Γράμμα προς τους ενοικιαστές του 
πλανήτη Γη 



Κύριε ενοικιαστή, 
Σας πληροφορώ 
ότι το συμβόλαιο 
που υπογράψαμε 
εδώ και μερικά 
εκατομμύρια 
χρόνια έφτασε στο 
τέλος του: 



Θα πρέπει λοιπόν 
να το ανανεώσουμε! 
Όμως, πρέπει να 
επανεξετάσουμε 
μερικά θεμελιώδη 
σημεία: 



1) Πρέπει να 
πληρώσετε το 
λογαριασμό 
ενέργειας. Τον 
αφήσατε και 
ανέβηκε πολύ 
ψηλά. Πώς τα 
καταφέρατε; 



2) Πριν σας προμήθευα 
νερό σε αφθονία. Σήμερα 
δεν έχω παρά μόνο αυτήν 
την ποσότητα. Πρέπει να 
επαναδιαπραγματευτούμε 
τη χρήση του. 



3) Γιατί να υπάρχουν 
άνθρωποι που δεν τρώνε 
για να μην παχύνουν, ενώ 
την ίδια στιγμή υπάρχουν 
άλλοι, που πεθαίνουν από 
την πείνα; Το χωράφι είναι 
τόσο μεγάλο και εύφορο. 
Δεν σας φτάνει; Εάν 
προσέξετε καλά τη γη θα 
υπάρχει φαγητό για όλους! 



4) Κόψατε τα δέντρα που 
δίνουν σκιά και οξυγόνο. 
Καταστρέψατε την 
ατμόσφαιρα και βρομίσατε 
τις θάλασσες. Έτσι, ο ήλιος 
έγινε πιο ζεστός και η 
θερμοκρασία έχει ανέβει. 
Φυτέψτε καινούρια δέντρα 
όσο έχετε καιρό! 



5)Όλα τα ζώα και 
τα φυτά του 
τεράστιου κήπου, 
είχατε καθήκον να 
τα προσέχετε και 
να τα 
προστατεύετε. 
Έψαξα για κάποια 
ζώα και δεν τα 
βρήκα. Ξέρω πως 
όταν σας νοίκιασα 
το σπίτι ήταν 
εκεί… 



6)Δεν είδα τα ψάρια που 
ζούσαν στις λίμνες και τα 
ποτάμια. Τι έγιναν; Τα 
φάγατε όλα; 



7) Πρέπει να 
εξακριβώσετε τι 
είναι αυτά τα 
περίεργα 
χρώματα που 
υπάρχουν στον 
ουρανό. Δεν 
βλέπω πια το 
γαλανό χρώμα! 



8)Όσον αφορά 
τα σκουπίδια και 
τη βρωμιά, δε 
βρίσκετε ότι το 
παρακάνατε; 
Βρήκα περίεργα 
αντικείμενα στο 
δρόμο! Λάστιχα, 
πλαστικά, 
αφρολέξ… 



Λοιπόν είναι καιρός 
να το συζητήσουμε. 
Πρέπει να ξέρω εάν 
θέλετε να 
συνεχίσετε να ζείτε 
εδώ. Εάν ναι, τότε 
πρέπει να τηρήσετε 
τους όρους του 
συμβολαίου! Θα 
ήθελα να μείνετε για 
πάντα εδώ, μαζί 
μου, σ’ αυτό το 
σπίτι. Όλα όμως 
έχουν ένα όριο. 



Μπορείτε να αλλάξετε; 
Περιμένω να ακούσω 
απαντήσεις και να δω 
συμπεριφορές… 



Προστατέψτε αυτό το 
υπέροχο και μοναδικό 
σπίτι που σας νοίκιασα… 
τη ΓΗ! 
Σας ευχαριστώ!!! 





ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 





























ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕ ΘΑ 
ΑΠΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!!!! 




