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Α. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΟΥΛΗ! 

1. Η μακρινή διαδρομή ξεκίνησε. 

 Θα έπρεπε να διανύσει γύρω στα 18 εκατοστά και είχε ταχύτητα 

μόλις 3 χιλιοστά το λεπτό. Αφού διέσχισε μια σήραγγα, βρέθηκε σε 

έναν ευρύχωρο τόπο. Πολλά αδέλφια του δίπλα συναντούσαν 

εμπόδια και πέθαιναν. Επιζούσαν τα πιο δυνατά .Έστριψε στη 

συνέχεια αριστερά και στριμώχθηκε με άλλα . Μετά από ταξίδι μιας 

ώρας βρισκόταν κιόλας στη σάλπιγγα . Ο πόθος του να εκπορθήσει 

την ωαρούλα  τον κυρίεψε. Περίμενε ανυπόμονα να εμφανιστεί .Αν 

δεν ερχόταν σε λίγες ώρες, δε θα άντεχε! Ξαφνικά την είδε και 

τρόμαξε! Ήταν τόσο μεγάλη! Εκείνη τη στιγμή, ένα πλήθος 

ευκίνητων και ζωηρών σπερματοζωαρίων την περικύκλωσαν .Ο 

Σπερματοζωαρούλης έπεσε πάνω της και μπήκε στο εσωτερικό της. 

Ήταν ο μόνος που τα κατάφερε! Το κεφάλι του που περιείχε τον 

πυρήνα, μεγάλωσε και έγινε όσο και ο πυρήνας της ωαρούλας. Οι 

δύο πυρήνες συγχωνεύτηκαν και έγιναν ένας . Ο Ζυγωτούλης είχε 

σχηματιστεί. Γρήγορα άρχισε να διαιρείται, ενώ ταξίδευε προς το 

εσωτερικό της μήτρας. Μια νέα ζωή είχε αρχίσει! 

Κατερίνα Αναγνωστίδου Α1 

 

2. Η διαδρομή που είχα να ακολουθήσει ο Σπερματοζωαρούλης ήταν 

πολύ έντονη. Ξεκινώντας από τους όρχεις που είναι και το 

κυριόττερο όργανο αναπαραγωγής του άνδρα και περνώντας από 

την ουρήθρα, βγήκε από το σώμα του με την εκσπερμάτωση, τη 

διαδικασία δηλαδή με την οποία ο άδρας απέβαλε αυτόν και τα 

χιλιάδες αδέρφια του. Τότε βρέθηκε στον κόλπο της γυναίκας. Ενώ 

ξαφνικά άρχιζε να ανηφορίζει, πέρασε τη μήτρα και έστριψε προς 

τη σάλπιγγα, όπου γονιμοποιείται το ωάριο. Εκεί περίμενε η 

Ωαρούλα με πολλή αγωνία. Ο Σπερματοζωαρούλης τα είχε 

καταφέρει! Είχε φτάσει πρώτος στη «συνάντηση». Θα 



γονιμοποιούσε το ωάριο και έπειτα από εννέα μήνες κύησης του 

εμβρύου θα ήταν πιο ένα νεογέννητο μωρό! 

Ουρανία Αγγελή Α1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. <<Η περιπέτεια του Σπερματοζωαρούλη>> 

Καθώς έτρεχε σκεφτότανε πως όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή. 

Δυστυχώς δεν ήτανε μόνος σ΄αυτή τη προσπάθεια… Εκατομμύρια 

άλλα αδέλφια του προσπαθούσαν αλλά η Ωαρούλα τα απωθούσε.  

<<θα τα καταφέρω άραγε;;;>>, μονολόγησε. Άρχισε να κουνάει την 

Μονοζυγωτικά – Διζυγωτικά 

Δίδυμα 

Ουρανία Αγγελή Α1 



ουρά του πιο γρήγορα. Πλέον έβλεπε την Ωαρούλα να τον χαιρετά. 

Γεμάτος θάρρος προχώρησε και ενώθηκε με την αγαπημένη του. Τι 

ευτυχία! Από τότε έζησε μαζί της για 9 ολόκληρους μήνες, μέχρι 

δηλαδή που το μωράκι βγήκε  από την κοιλίτσα της μαμάκας του! 

ΤΕΛΟΣ 

Σοφία Γαρμπή  Α1          

 Έμμηνος κύκλος-γονιμοποίηση 

Ουρανία Αγγελή Α1 



4. Ο Σπερματοζωαρούλης κοίταξε γύρω του και είδε τα αδέρφια 

του να κουνάνε το μαστίγιό τους και να τρέχουν μέσα σε μια 

σήραγγα. Τεντώθηκε και άρχισε κι αυτός να τρέχει. Έπρεπε να 

φτάσει πρώτος στην αγαπημένη του Ωαρούλα. Θα τα κατάφερνε; 

Θα προλάβαινε; Θα έφτανε πρώτος στον τόπο συνάντησης; Θα ήταν 

η αγαπημένη του εκεί η θα είχε φύγει; Κούνησε σαν τρελός το 

μαστίγιο και βρέθηκε επικεφαλής. "Ζήτω..!!! Σου έρχομαι" φώναξε 

και όρμησε μπροστά. Είδε μια απότομη στροφή που οδηγούσε σ΄έναν 

πιο στενό διάδρομο :τη σάλπιγγα. Αμέσως γέμισε ελπίδα και 

αυτοπεποίθηση κι ύστερα έτρεξε μ' όλη του τη δύναμη. Μόλις 

συνάντησε την Ωαρούλα χάρηκε απίστευτα. Δοκίμασε να τρυπώσει 

μέσα της, αλλά μάταια. Είχε γίνει αυτό που φοβόταν: η αγαπημένη 

του είχε γονιμοποιηθεί! 

 

Zωή Αποσκιτή Α1 

 

5. Ο Σπερματοζωαρούλης κoίταξε γύρω του και είδε τα αδέρφια 

του να κουνάνε το μαστίγιό τους και να τρέχουν μέσα σε μια 

σήραγγα. Τεντώθηκε και άρχισε κι αυτός να τρέχει. Έπρεπε να 

φτάσει πρώτος στην αγαπημένη του Ωαρούλα. Θα τα κατάφερνε; 

Θα προλάβαινε; Θα έφτανε πρώτος στον τόπο συνάντησης; Θα ήταν 

η αγαπημένη του εκεί η θα είχε φύγει; Κούνησε σαν τρελός το 

μαστίγιο και βρέθηκε επικεφαλής. "Ζήτω..!!! Σου έρχομαι" φώναξε 

και όρμησε μπροστά. Έστριψε στη δεξιά σάλπιγγα και είδε την 

Ωαρούλα. Προχώρησε γρήγορα για να την προλάβει, και τελικά 

ενώθηκαν και έγινε το ζυγωτό, το οποίο κατευθύνθηκε προς τη 

μήτρα. Αμέσως, κόλλησε πάνω στα τοιχώματά της. Το έμβρυο 

αναπτύσσονταν συνέχεια, μέχρι που πήρε την τελική του μορφή. 

Ξαφνικά, το έμβρυο άρχισε να κλοτσάει, μέχρι που γεννήθηκε σε 

ένα άσπρο δωμάτιο, το οποίο απ’ όσο έμαθε όταν μεγάλωσε, 

ονομάζονταν μαιευτήριο. 

 

Ιωάννης Δραβίλας Α1 

 

 



6. Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΟΥΛΗ 

 
Κοίταξα γύρω μου και είδα τα αδέρφια μου να κουνάνε το μαστίγιό 

τους και να τρέχουν μέσα σε μια σήραγγα. Τεντώθηκα και άρχισε 

κι εγώ να τρέχω. Έπρεπε να φτάσω πρώτος στην αγαπημένη μου 

Ωαρούλα. Θα τα κατάφερνα; Θα προλάβαινα; Θα έφτανα πρώτος 

στον τόπο συνάντησης; Θα ήταν η αγαπημένη μου εκεί ή θα είχε 

φύγει; Κούνησα σαν τρελός το μαστίγιο και βρέθηκα επικεφαλής. 

"Ζήτω..!!! Σου έρχομαι" φώναξα και όρμησα μπροστά. Συνέχισα να 

τρέχω σε μια σήραγγα. Ξαφνικά βρέθηκα σ’ ένα τεράστιο χώρο. 

Ξαφνιασμένος σταμάτησα για μια απειροελάχιστη στιγμή, αλλά 

ξανάρχισα αμέσως γιατί τα άλλα σπερματοζωάρια με έφταναν. 

Επιτάχυνα και σε λίγη ώρα όλα τα άλλα σπερματοζωάρια ήταν πίσω. 

Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε δύο σήραγγες. 

Αποπροσανατολίστηκα. Πού να πάω; Δεξιά ή αριστερά; Άρχισα να 

ανησυχώ επειδή τα άλλα σπερματοζωάρια με έφταναν. «Θα 

διαλέξω την δεξιά σήραγγα, επειδή «η Ωαρούλα μου όταν ξυπνάει, 

σηκώνεται με το δεξί» σκέφτηκα. Άρχισα ξανά να επιταχύνω αλλά 

ο φίλος μου ο Μήτσος με είχε προφτάσει. 

Ο Σπερματοζωαρούλης! 

Δέσποινα Δρυ-Πεντζάκη Α1 



 Είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η σωστή σήραγγα; Γιατί όλοι οι άλλοι 

πήγαν από την άλλη, μου είπε γεμάτος ανησυχία. 

 Ε; ρώτησα. 

 Αχ! Εσείς οι ερωτευμένοι!! Μην ονειροπολείς για την συνάντηση 

σας από τώρα! Πρέπει να συγκεντρωθούμε! 

 Γιατί καλέ; 

 Για να μην σκοτωθούμε, είπε και ξαφνικά πετάχτηκε μια τεράστια 

μπάλα φωτιάς από το τοίχωμα, που την απέφυγε με μια ευέλικτη κίνηση. 

 ΤΙ  ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ;;;!!!! ρώτησα πανικοβλημένος. 

 Τόσο καιρό γιατί νόμιζες ότι προετοιμαζόμασταν; Για να 

καλλιεργήσουμε φράουλες; 

 Ναι;;; είπα δισταχτικά. 

 Οχι βρε μπούφε! Για να επιβιώσουμε! Είπε, ενώ απέφευγε μια 

ακόμα μπάλα φωτιάς 

 Αααα! Πες το έτσι! είπα ενώ θυμόμουνα τις ατελείωτες ώρες 

προπόνησης . 

 Τέλος πάντων. Θυμάσαι την προπόνηση; 

 Ναι! 

 Ωραία! Κάνε ακριβώς ότι κάναμε! 

Και συνεχίσαμε το δρόμο μας σιωπηλά. Σιωπηλά τρόπος του λέγειν, γιατί 

κάθε τρεις και λίγο ακουγόταν χσχσχσχσχσχσςςςςς και μια μπάλα 

φωτιάς εμφανιζόταν. Την αποφεύγαμε κάθε φορά αλλά καθε φορά 

γινόταν πιο επικίνδυνη. Ξαφνικά μια τεράστια πύρινη μπάλα εμφανίστηκε. 

Δεν την είδα στην αρχή, μόνο όταν ένιωσα την ζεστασιά της. Ο Μήτσος 

πετάχτηκε και με έσπρωξε. Είδα έντρομος την μπάλα φωτιάς να τον 

χτυπάει. 

- ΜΗΤΣΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ!! Φώναξα απέλπισμένα. 

Αλλά ο φίλος μου είχε χαθεί. Συνέχισα με βαριά καρδιά αλλά πιο εύκολα 

καθώς οι μπάλες φωτιάς είχαν σταματήσει. 

Ξαφνικά βρέθηκα σ’ ένα κυκλικό χώρο. Και την είδα. Η ανάσα μου κόπηκε 

από την ομορφιά της. Είχε γυρισμένη την πλάτη της σε έμενα και έτσι δεν 

με είχε δει. Την πλησίασα. 

 Ωαρούλα... ψιθύρισα μην μπορώντας να πιστέψω στα ματια μου. 



Και η Ωαρούλα γύρισε και τα μάτια της γέμισαν φως. Με πλησίασε. 

 Αγάπη μου! Ήρθες! Γρήγορα! Σμίξε μαζί μου πριν εξαφανιστείς!! 

 Ναι, αγάπη μου... ψιθύρισα γεμάτος ευτυχία. 

ΤΕΛΟΣ 1: 

Και σμίξαμε και αρχίσαμε να πλάθουμε τον Ζυγωτούλη και όση ώρα τον 

πλάθαμε σκεφτόμουνα τον Μήτσο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την θυσία του. 

ΤΕΛΟΣ 2: 

Αλλά είχα ήδη αρχίσει να εξαφανίζομαι. Η Ωαρούλα με κοιταξε έντρομη 

και ένα δάκρυ άρχισε να κυλάει στο μαγουλό της, Εγώ όμως ήμουν 

χαρούμενος γιατι ήξερα ότι η Ωαρούλα νοιαζόταν για εμένα. Και καθώς 

εξαφανιζόμουν σκεφτόμουνα οτι θα πάω να βρω το Μητσο και 

χαιρόμουνα. 

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΔΥΟ ΤΕΛΗ ΝΑ ΒΑΛΩ ΕΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ. ΑΦΗΝΩ ΑΥΤΗΝ 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.....  

Δέσποινα Δρυ-Πεντζάκη Α1 

 

Η Ωαρούλα! 

Δέσποινα Δρυ-Πεντζάκη Α1 



Β. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥΛΗ 

 
Η αγελάδα! 

Χαριτίνη Παπαδάτου Α3 



Εκείνο το ανοιξιάτικο πρωϊνό ο Οξυγονούλης και εγώ αιωρούμασταν 

χαρούμενοι και ανέμελοι πάνω από ένα καταπράσινο λιβάδι. 

Ξαφνικά ένα ισχυρό ρεύμα μας παρέσυρε και βρέθηκαμε μέσα στη 

μύτη μιας αγελάδας.  

-ΟΞΥΓΟΝΟΥΛΗ!! Φώναξα με απόγνωση καθώς προσπαθούσα να 

κρατηθώ από κάτι σχοινιά που κρεμόντουσαν από το ταβάνι. 

-ΑΖΩΤΟΥΛΗ!! Άκουσα τον Οξυγονούλη να με φωνάζει αλλά δεν 

μπορούσα να καταλάβω που ήταν.  

Κοίταξα γύρω μου προσπαθώντας να εντοπίσω τον Οξυγονούλη, 

που δεν ήταν και τόσο εύκολη δουλειά αφού πρώτον ακόμα δεν είχα 

καταφέρει να κρατηθώ από κάπου, δεύτερον κουνιόμουν προς όλες 

τις κατευθύνσεις και τρίτον υπήρχαν χιλιάδες ως και μυριάδες άλλα 

αδέρφια μας. Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου συνέβησαν δύο 

πράγματα. Εντόπισα τον δικό μου Οξυγονούλη και άρχισε απότομα 

η κατάβαση μας. Προσπάθησα να πάω προς τον Οξυγονούλη αλλά 

ήταν πολύ δύσκολο. Μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα συμβεί κάτι 

τέτοιο άμα πηγαίναμε κοντά στις αγελάδες αλλά εμείς δεν τους 

ακούγαμε. Δεν θα το αντέξω να αποχωριστώ τον αδερφούλη μου. 

Ξέρω τι θα γίνει μετά.. Εγώ θα κάνω ένα γύρο και θα ξαναβγώ ενώ 

τον Οξυγονούλη  θα τον αρπάξουν και θα τον βασανίσουν μέχρι και 

την τελευταία του πνοή. Δεν θέλω αυτό το τέλος για τον αδερφό 

μου. Πρέπει να φτάσω κοντά του.  

Έσπρωξα, κλότσησα, έδωσα μπουνιές και τελικά έφτασα κοντά στον 

αδερφό μου.  

-Οξυγονούλη είσαι καλά; Τον ρώτησα με αγωνία. 

-Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να καταλήγεις μέσα σε μια 

αγελάδα και να ξέρεις ότι θα πεθάνεις, αλλά κατα τ’ άλλα είμαι μια 

χαρά ευχαριστώ, μου είπε ο Οξυγονούλης υπερβολικά γρήγορα και 

αγχωμένα. 



Τον κοίταξα προσεχτικά. Χοντρές στάλες ιδρώτα είχαν αρχίσει να 

εμφανίζονται πάνω στο στρογγυλό κεφάλι του αδερφού μου. Ως 

μεγαλύτερος έπρεπε να τον προστατέψω. Τον κοίταξα πολύ σοβαρά 

και του είπα: 

-Θα σε προστατέψω. Αλλά άμα θέλεις να σωθείς, πρέπει  να το 

κάνεις... 

Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα και με κοίταξε με ένα βλέμμα που 

ήταν ανάμεσα  στον φόβο και στο δέος.  

-Αυ...Αυτό; με ρώτησε τραυλίζοντας. 

Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Είναι πολύ μικρός  ακόμα. Είναι 

ακόμα στην πρώτη χρονιά του Ο2, ενώ εγώ έχω τελειώσω το CO2. 

Όμως  για να σωθεί πρέπει να μπορέσει να το ελέγχει. Από αυτό 

εξαρτάται η σωτηρία του. 

Τον κοίταξα αποφασιστικά και του είπα:  

-Οξυγονούλη πρέπει να προσπαθήσεις να το ελέξεις και θα 

προσπαθήσεις. 

Ο Οξυγονούλης πήρε βαθιές ανάσες και με κοίταξε με την ίδια 

αποφασιστικότητα που μαντεύω ότι είχε και το δικό μου βλέμμα. 

-Θα το κάνω αδερφέ μου. Θα προσπαθήσω και με την βοήθεια σου 

είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. 

Είμαι περήφανος για τον μικρό μου αδερφό. Να καταφέρνει παρά την 

μικρή του ηλικία να παραμένει ήρεμος σε μια τέτοια κατάσταση. 

Πρέπει να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Βλέπω ήδη κάτι αλλούς 

Οξυγονούληδες να έχουν πάθει κρίση πανικού και οι αδερφοί τους 

να προσπαθήσουν να τους ηρεμήσουν.   

-Λοιπόν..., λέω στον αδερφό μου, ας αρχίσω να σου μαθαίνω τα 

βασικά... Δεν έχουμε πολύ χρόνο.... 

Θα το κάνω... Θα μάθω στον αδερφό μου πως να χρησιμοποιεί την 

αρχαία τέχνη της μεταμόρφωσης από O2 σε CO2 και αντίστοιχα. 



Αυτή η γνώση μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και είναι μια από 

τις πιο αρχαίες παραδόσεις της φυλής μου, όταν ενηλικιώνεσαι, να 

στο μαθαίνουν. Ο αδερφός μου δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα αλλά 

αυτή είναι έκτακτη ανάγκη. 

Άρχισα να του εξηγώ τι έχει να κάνει . Το βασικό είναι να μην κάνει 

λάθος τις κινήσεις και να μην πει λάθος τα λόγια. Εκπλήσομαι που 

ο αδερφός μου τα καταλαβαίνει τόσο γρήγορα. Όμως μας πιέζει ο 

χρόνος. 

-Ήρθε η ώρα... του λέω καθώς αρχίζω να διακρίνω από μακριά την 

αρχή της ‘‘Στροφής του Θανάτου’’ όπως την αποκαλούν οι 

Οξυγονούληδες. Δεν ξέρω γιατί αλλά μαλλόν θα μάθω σύντομα.  

Ο αδερφός μου με κοίταξε πανικόβλητος. 

-Τι; Τώρα;! 

-Ναι τώρα!, του είπα αποφασιστικά, Ή τώρα ή ποτέ.  

Με κοίταξε και προσπάθησε να πάρει θάρρος από το βλέμμα μου. 

-Εντάξει.... Ας το κάνουμε.... είπε διστακτικά. 

Άρχισε την τελετουργία. Εγώ προσπαθούσα να παραμέινω 

συγκεντρωμένη σε δυο πράγματα. Σε αυτόν και στην στροφή. 

Πλησιάζαμε όλο και πιο πολύ και ο αδερφός μου ακόμα να 

μεταμορφωθεί. 

-Γρήγορα! του λέω καθώς αρχίζω να βλέπω ολοκάθαρα την αρχή 

της στροφής. 

-Κάνω ότι μπορώ! ξεφύσηξε πανικόβλητος. 

Είχα αρχίσει να βλέπω τον λόγο που οι Οξυγονούληδες την έλεγαν 

‘‘Στροφή του Θανάτου’’. Κάτι απαίσια χέρια ξεπεταγόντουσαν και 

άρπαζαν τους μπροστινους Οξυγονουληδες που ούρλιαζαν και 

ακολουθούσαν τα ουρλιαχτα-κλάμματα των αδερφών τους. Ένα 

απαίσιο θέαμα που σου σπάραζε την καρδιά. 



Ο αδερφός μου είχε σχεδόν ολοκληρώσει την μεταμόρφωσή  του, 

αλλά όχι εντελώς. Τα χέρια πλησίαζαν όλο και πιο πολύ.  

-Οξυγονούλη γρήγορα!! του φώναξα καθώς τέσσερα χιλιοστά μας 

χώριζαν πια από τα χέρια. Δεν παίρνω απάντηση. 

Τρια χιλιοστά. 

Δυο χιλιοστά. 

-Οξυγονούλη!! Γρήγορα!! φωνάζω με τα μάτια μου καρφωμένα στα 

γλοιώδη αυτά χέρια. 

Ένα χιλιοστό. 

Γυρίζω να δω τι στο καλό κάνει ο Οξυγονούλης και δεν τον βλέπω 

πουθενά.  

-ΟΞΥΓΟΝΟΥΛΗ!!! ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ; ΟΞΥΓΟΝΟΥΛΗ!! 

φωνάζω με αγωνία. 

Ξαφνικά νιώθω κάτι να περνάει πίσω από την πλάτη μου. Ένα χέρι 

που βουτάει να αρπάξει το επόμενο θύμα του. Κοιτάω ανήμπορος 

το καημένο θύμα και είμαι έτοιμος να αρχίσω να κλάιω. Μα.. δεν 

είναι ο Οξυγονούλης.... Τότε που είναι; Λες να τον έχουν ήδη 

αρπάξει;  

Αρχίζω να κοιτάω γύρω μου με την ελπίδα να τον δω. Μάταια. 

Ξαφνικά κάποιος που μοιάζει με Διοξειδιούλη με πλησιάζει. Δεν 

του δίνω σημασία. Μέχρι που φτάνει ακριβώς μπροστά μου. Και τότε 

μου μιλάει. 

-Αζωτούλη; Εσύ είσαι; 

Κάτι μου θυμίζει αύτη η φωνή.... Μα φυσικά ο Οξυγονούλης!! 

Πέτυχε η μεταμόρφωση!! Πέφτω στην αγκαλιά του.  

-Οξυγονούλη!! Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω!! άρχισα να κλαίω από 

την χαρά μου. 



-Αζωτούλη!! Πέτυχα την μεταμόρφωση!! Σώθηκα!! άρχισε να κλαίει 

και αυτός. 

Τελικά βγήκαμε από την αγελάδα, άθικτοι και χαρούμενοι που 

ήμασταν ζωντανοι. Και δεν ξαναπλησιάσαμε ποτέ ξανά ζωντανό ον. 
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Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ! 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Η λειτουργία του είναι κυρίως να παίρνει αρκετό οξυγόνο και 

περιποίηση για τα δέντρα μέσα στα πνευμονοθερμοκήπια. Η 

ανάπτυξη αιτών των δέντρων είναι βασική για το οργανισμό μας. Τα 

διοξειδιάκια και τα οξυγονάκια έχουν φοιτήσει σε μια ειδική σχολή 

για κηπουρούς. Οι αιματούληδες μεταφέρουν το ειδικό λίπασμα για 

να μην αναπτυχθούν ζιζάνια. Όμως όταν το τσιγαροζιζάνιο 

εγκατασταθεί δεν υπάρχει γυρισμός. Τα δέντρα αρχίζουν σιγά-σιγά 

να μαραίνονται. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:  

Είναι κάτι σωλήνες που μεταφέρουν κάτι κόκκινα σκουτεράκια που 

τα οδηγάνε κάτι μικρά κόκκινα ανθρωπάκια που πηγαίνουν από 

όργανο σε όργανο και στηρίζουν και βοηθάνε κάθε ανθρωπάκι που 

ζει σε κάθε όργανο του οργανισμού μας.     

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Είναι το σπίτι κάτι μικρών ενζύμων που ζουν στο στομάχι μας και 

κάνουν βόλτες με τρενάκια στα έντερα μεταφέροντας τροφές. Δεν 

τους αρέσουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα και λατρεύουν τα ισορροπημένα 

και υγιεινά γεύματα. 
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