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πρόλογος

Οι πλαστικές σακούλες μιας χρήσης είναι ένας αιωνόβιος
κίνδυνος για το περιβάλλον, το ζωικό βασίλειο και την ίδια
μας τη ζωή. Πρέπει σήμερα κιόλας να προσπαθήσουμε να
απαλλαχτούμε από αυτή την "βρωμερή" συνήθεια, από αυτή
την υπό-κουλτούρα της σύγχρονης εποχής. 

Η Αλίκη η χελώνα, έχει ως σκοπό να γίνει η ηρωίδα που μαζί
με τα παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου -που τους χρω-
στάω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καθημερινή έμπνευση
που μου δίνουν- θα μεταφέρουν το παγκόσμιο μήνυμα για
προστασία της Φύσης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.Π.Α.
κ. Γιάννη Πετρόπουλο καθώς και τους δύο Δημάρχους των
νησιών, στον κ. Μάρκο Κωβαίο Δήμαρχο Πάρου και στον
κ. Αναστάσιο Φαρούπο Δήμαρχο Αντιπάρου, για την οικο-
λογική ευαισθησία τους και τον αγώνα τους για ένα καλύ-
τερο περιβάλλον. Τέλος ευχαριστώ για την βοήθειά τους
στην απόδοση της μετάφρασης της Ουρανία Πικραμένου και
την Αθανασία Λάμπρου.

Και για να μην ξεχνάμε εμείς οι πιο μεγάλοι, ότι για τα παιδιά
μας και για τη φύση είναι η γνώση η μόνη λύση. 
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Εκ μέρους του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. θα ήθελα να σας τονίσω ότι για
όλους εμάς η προστασία του περιβάλλοντος στα τα νησιά μας,
την Πάρο και την Αντίπαρο, είναι ζήτημα πρώτης γραμμής. 

Το μέλλον είναι ατα παιδιά μας και εκεί επενδύουμε από την
πρώτη μέρα. Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην εκ-
παίδευση των μικρών παιδιών μας που θα πάρουν τη σκυτάλη
της ζωής σε λίγα χρόνια από εμάς τους ίδιους.

Γιατί τα παιδιά και τα λουλούδια έχουν ένα κοινό. 
Αντανακλούν την αγάπη και την φροντίδα που τους δείχνουμε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Πάρου -Αντιπάρου
Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου

(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.)
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Μια φορά και ένα καιρό στις ακτές 
ενόςπανέμορφου νησιού στις Κυκλάδες 
που το λένε Πάρο, ζούσε η πιο όμορφη 

θαλάσσια χελώνα του κόσμου. 
Οι πιο παλιοί την είχαν ονομάσει Αλίκη, 

αφού της άρεσε να κολυμπά στα διάφανα 
και καθαρά νερά της όμορφης παραλίας της Αλυκής. 

Εκεί έκανε από μικρή τις βόλτες της χαρούμενη 
στα καταγάλανα νερά ανάμεσα στην Πάρο 

και την Αντίπαρο. 

Όλα τα παιδιά του νησιού αλλά και οι τουρίστες πάντα
την αναζητούσαν  με χαρά. Ήταν το σημείο αναφοράς 
για κάθε μικρό και μεγάλο, ντόπιο ή επισκέπτη, που

αγαπούσε το όμορφο αυτό ερπετό που η ύπαρξή του
στη γη χρονολογείται από την εποχή  των δεινοσαύρων.  

Τα χρόνια πέρναγαν και η μικρή Αλίκη είχε πλέον μεγαλώσει.
Είχε φτάσει σχεδόν το ενάμιση μέτρο. Στις ακτές του 

νησιού της Πάρου άφηνε την εποχή της ωοτοκίας, 

το καλοκαίρι, τα αυγά της και μετά από λίγο καιρό 
γεννιόντουσαν πολλά πανέμορφα χελωνάκια. 

Με τα χρόνια όμως η θάλασσα και οι πανέμορφες 
αμμώδεις ακτές του νησιού είχαν αρχίσει να 

απειλούνται από μια κακιά συνήθεια των σύγχρονων
ανθρώπων, αποτέλεσμα του σύγχρονου πολιτισμού τους

και της έλλειψης  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Η εύκολη και επικίνδυνη συνήθεια της πλαστικής σακούλας
μια χρήσης είχε γεμίσει το νησί με  τα επικίνδυνα αυτά

απορρίμματα. Η αλόγιστη χρήση της και η άγνοια 
των κατοίκων και των επισκεπτών για τις οδυνηρές

επιπτώσεις της απειλούσαν πλέον και την Αλίκη, 
την οικογένειά της αλλά και το περιβάλλον, θαλάσσιο 

και αστικό. Η πλαστική σακούλα, που οι άνθρωποι 
ανεξέλεγκτα την πετάνε όπου βρούνε, έχει την ιδιότητα

λόγω του ελαφρού της βάρους να ταξιδεύει 
μεγάλες αποστάσεις. 

Αν προσθέσεις και το γεγονός πως απαιτούνται 
πολλές δεκαετίες για να διασπαστεί στη φύση 

μετατράπηκε πλέον στον πιο επικίνδυνο παράγοντα
αφανισμού για όλη την χελωνοοικογένεια 

και για πολλά ακόμα θαλάσσια είδη.  
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Once upon a time, on the shores of a beautiful island in
the Cyclades,named Paros, there was the most beautiful
sea turtle in the world. The oldest locals called her Aliki
because she liked swimming in the crystal clear waters
of the beautiful beach of Aliki. There she loved to tra-

verse the blue water between Paros and Antiparos.

All the children of the island and the tourists wereal-
ways looking forward to seeing her. It was the bench-
mark for everyone, young or old, local or visitor, who
loved this beautiful reptile existence on earth dating

back to the era of dinosaurs.

The years were passing by and little Aliki was
now grown up. She had almost reachedοne 

and a halfmetre.

During the spawning summer season 
and on the Coast of Paros Island, she used 

to leave her little eggs and after some time many
beautiful turtles were born.

However, over the years, a bad habit of modern humans
started threatening the sea and the beautiful sandy
beaches of the island. It was the result of the culture

and the lack of environmental education.

The widespread and dangerous habit of the single use
plastic bags had filled the island with this dangerous
waste. The indiscriminate use of it, alongside with the

ignorance of the residents and the visitors to the
painful effects of it, threatened not only Aliki and 

her newborn turtles but also the environment, 
water and urban.

The plastic bag that people uncontrollably throwin the
nature has the property due to the light weight to

travel long distances. 

Furthermore, the fact that it requiresdecades to cleave
naturally longer convertsthe plastic bag to the most

dangerous extinction factor throughout the Turtle 
Family andof course for many other marine species. 
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Η Αλίκη και τα μικρά της χελωνάκια μπερδευόντουσαν
από το σχήμα και την υφή της σακούλας. 

Την θεωρούσαν πως είναι κάποιο λαχταριστό κολατσιό. 

Μοιάζει τόσο πολύ με μέδουσα η σακούλα που η Αλίκη
και τα χελωνάκια της τις καταβρόχθιζαν με λαχτάρα
αγνοώντας τον κίνδυνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα

πλαστικά κομμάτια να μπουν μέσα στον οργανισμό τους
και να φράζουν το αναπνευστικό και πεπτικό τους 
σύστημα. Κάποια άλλα πλαστικά σκουπίδια επίσης 

είχαν παραμορφώσει και το φυσικό σχήμα 
σε μερικά άλλα άτυχα χελωνάκια. 

Πολλά από τα μικρά της Αλίκης εξαιτίας αυτής 
της ανθρώπινης - απάνθρωπης συμπεριφοράς 

δεν τα κατάφεραν να επιζήσουν.

Η Αλίκη αυτό το καλοκαίρι δεν έχει εμφανιστεί 
ακόμα στην παραλία του νησιού. 

Όλα τα παιδιά στεναχωρημένα περιμένουν 
την εμφάνισή της για να κολυμπήσουν δίπλα της

και να δούνε τα μικρά της να ξεκινάνε 
το ταξίδι της ζωής.

Ο Γιώργος και η Σοφία, οι δύο μικροί μαθητές από 
τα σχολεία των νησιών του Πάρου και της Αντιπάρου,

ρώτησαν και έμαθαν για την απειλή της Χελώνας 
και της θαλάσσιας ζωής από την πλαστική σακούλα 

και τα υπόλοιπα απόβλητα των ανθρώπων.

Υπέθεσαν ότι η Αλίκη μπορεί είναι άρρωστη και άρχισαν
να την αναζητούν παντού με τη βοήθεια ενός καλοκάγα-

θου ψαρά από την Νάουσα, του καπετάν Μάρκου.  
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Aliki and her little turtles get confused 
by the shape and texture of the bag. 
They believe that the plastic bags 

are a delicious snack. 
It looks so much with the jellyfish, 

so the turtles devoured them eagerly
ignoring the danger.

The resultof this dangerous misunderstanding is that
the plastic pieces get inside their body and clog the

respiratory and the digestive system. 

Some other plastic garbage also distorts even 
the natural shape of some other unlucky hatchlings.
There were many of the young newborn little turtles 

of Aliki that did not manage to survive, because 
of this human - inhuman treatment.

Aliki this summer had not yet appeared in the beach 
of the island of Paros.

All the children were sad, awaiting her appearance. 
They wanted to swim next to her and see 

her young turtles to begin the journey of life.
George and Sophia, two young students from the

schools of the islands of Paros and Antiparos, asked
and learned about the threat of turtles and marine life

from the plastic bag and the other people's waste. 

They assumed that Aliki may be ill and began to seek
everywhere with the help of a benevolent fisherman

from Naoussa who was Captain Markos.
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Για μέρες ψάχνανε τα παιδιά αλλά τίποτα. Σε λίγες
μέρες θα άνοιγαν τα σχολεία και δεν θα μπορούσαν 

να συνεχίσουν την αναζήτησή τους. Σκέφτηκαν όμως,
παρόλο την στεναχώρια τους για την εξαφάνιση της

αγαπημένης τους χελώνας, να κάνουν κάτι πιο δραστικό,
καθώς θα έψαχναν ταυτόχρονα να βρουν την Αλίκη.  

Ξεκίνησαν αμέσως εκστρατεία ενημέρωσης 
των κατοίκων και των τουριστών για τις επιβλαβείς 

συνέπειες της χρήσης της πλαστική σακούλας
αλλά μοίρασαν και φυλλάδια για τη σωστή 

διαδικασία ανακύκλωσης.

Τόσο μεγάλη ήταν η απήχηση που είχε η συγκινητική 
καμπάνια των μικρών μαθητών που σύντομα, σχεδόν 

όλα τα παιδιά του νησιού ακολούθησαν το εθελοντικό
κίνημα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας και

της ανακύκλωσης όλων των υπόλοιπων απορριμμάτων. 

Οι μεγαλύτεροι, που στην αρχή είδαν με αδιαφορία την
προσπάθεια των παιδιών να σώσουν το περιβάλλον,

άρχισαν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν το μέγεθος 
της καταστροφής. 

Παιδιά και ευαισθητοποιημένοι ενήλικες μαζί πλέον
ενημερώνανε καθημερινά έξω από τα σουπερ μάρκετ

και τα μαγαζιά τους καταναλωτές για την ρύπανση που
επιφέρει στη Φύση η κακή συνήθειας της πλαστικής 
σακούλας. Τα παιδιά με την ζωηρή φαντασία τους 

ζωγράφισαν τις πάνινες σακούλες που τους 
προμήθευσε ο Δήμος με την μορφή της Αλίκης 

και έγραψαν και από ένα σύνθημα. 

Τα όνειρα μας δεν είναι πλαστικά.  
Η Φύση δεν είναι μιας χρήσης.

SAVE ALIKI.
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They had been looking for Aliki for many days but 
with no result. There were only a few days left until 

the schools would be open and they would not be able
to continue their search.

But they thought, although their distress over the dis-
appearance of their beloved turtle, that they should do

something more active, as they were looking at the
same time to find Aliki.

They immediately started a campaign for the 
local residents andthe tourists about the harmful 

effects of the use of plastic bags. They handed out
leaflets on the properof recycling process.

The impact of their campaign was so great that the
next few days almost all the children of the island 
followed the voluntary movement for the abolition 

of plastic bags and recycling of all other waste. 

At first, the oldest viewed with indifference 
the attempt of children to save the environment 

gradually, but then they began to realize
the magnitude of the disaster. 

Children and adults with sensitivity now updated 
dailythe consumers outside the supermarkets 

and the other shops for the damage and the pollution 
in Nature throughout the bad habit of plastic bags.

Children with lively imagination painted the cloth bags
supplied to the municipality in the form of Aliki and

wrote a slogan. 

Our dreams are not plastic.
Nature is not disposable. 

SAVE ALIKI.
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Τις μοίρασαν σε κάθε μαθητή των σχολείων της Πάρου
και της Αντιπάρου την πρώτη μέρα που άνοιξαν 
τα σχολεία με την βοήθεια των δάσκαλων τους  

και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.  
Έτσι σε κάθε σπίτι στην Πάρο και στην Αντίπαρο

οι πλαστικές σακούλες άρχισαν να αντικαθιστούνται
με τις οικολογικές σακούλες πολλαπλών χρήσεων. 

Βέβαια δεν έφτανε μόνο αυτό για να σωθεί το περιβάλλον.
Τα παιδιά ξέρανε πως όσο και να μειωνόταν η χρήση της

πλαστικής σακούλας στα νησιά τους θα έπρεπε
το μήνυμα να ταξιδέψει σε όλες τις Κυκλάδες και μετά

σε όλη τη χώρα και μετά  σε όλο τον κόσμο.  

Αποφάσισαν λοιπόν να δράσουν τοπικά αλλά 
να ακουστούν παγκόσμια μέσω του διαδικτύου και
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οργανώνοντας  

εθελοντικές δράσεις και εκστρατείες σε συνεργασία  
και με άλλα σχολεία από όλο τον πλανήτη.

Η Αλίκη και τα χελωνάκια της ίσως κάποιο καλοκαίρι
επιστρέψουν στην παραλία της Αλυκής και να 

μας ξαναχαρίσουν με την παρουσία τους την χαρά
της ζωής και της συνύπαρξης ανθρώπων

και ζώων κάθε είδους.

Αλλά όλοι εμείς που αγαπάμε τη Φύση 
έχουμε ακόμα πολύ δουλειά για να καθαρίσουμε όλες 

τις παραλίες, τα βουνά και τις πόλεις του κόσμου
από τα σκουπίδια. 

Εσύ θα έρθεις μαζί μας;
Σε χρειαζόμαστε! 
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They distributed it to each student of the school 
Paros and Antiparos the day that the school year

started,with the help of their teachers and the Associa-
tion of Parents. In this way, every house in Paros and
Antiparos learned about the dangerous impact of the
plastic bags and they immediately began to replace

them with ecological multipurpose bags.

Of course, not only this action is enough to save the 
environment. The children knew that even though they
will manage to reduce the use of plastic bags in the 

island, they should outstretch the ecological message
firstly in the Cyclades, and then across the country 

and hopefully then worldwide.

They decided to act locally but to be heard 
worldwide via the Internet and the social media 
by organizing voluntary actions and campaigns 

in collaborationwith other schools 
from all over the planet. 

Maybe Aliki and her little turtles return to Aliki Beach
this summer and offer us their beautiful presence, 
the joy of life and the necessity of the harmonic 

coexistence of the humanswith all the animals 
of any kind in this world.

But there is lot to do for all of us who really love 
nature in order to clean the beaches, the mountains

and all  the cities of the world from garbage.

Will you join us?
We need you!
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΟΣ 

«Η ΜΟΥΣΑ»

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
«Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

Ο Φύλακες της Φύσης
“O Φώτης, η Φωτούλα και η Φωτοκύκλωση”

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας

Έ θ θ θ
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
«Ο ΦΩΤΗΣ, Η ΦΩΤΟΥΛΑ
ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ»

creative

point

Έ ε ε ε
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

σε εικονογράφηση της Ουρανίας Πικραμένου

Ο Φύλακες της Φύσης
”O Aγώνας της Οδικής Ασφάλειας & της Οικο-λογικής Μετακίνησης”

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
«O AΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΗΣ 
ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

Ένα διδακτικό παραμύθι 
του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη

ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΑΠΟΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

α’ έκδοση - 5.000 αντίτυπα

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
«ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ANΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

100 Μ.Χ.* 
*ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΟΣ 

«ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΑ»

ΤΑ ΜΥΘΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ»

O ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΑΡΙΦΑΣ

Ο ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΟΣ

ΤΑΡΙΦΑΣ

Έργα του Αντώνη Γάκη κυκλοφορούν από τηνcreativepoint

εκπαιδευτική θεατρική ομάδα

εν οδώ
enodotheater.blogspot.com

Ζήσε κι εσύ την εμπειρία των θεατρικών παραστάσων
από την εκπαιδευτική - θεατρική μας ομάδα «Εν Οδώ».

Επικοινώνησε τηλεφωνικά στο 6972010441
ή μέσω e-mail στο antonisgakis@yahoo.gr
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