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Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ
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Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις. Και φυσικά η σημερινή
μέρα δεν αποτελεί εξαίρεση.
Άννα: «Αλέξη, στάσου! Για κοίτα εκεί. Μου φαίνεται ότι ο Φίλιππος έχει μπλεξίματα.»
Αλέξης: «Δίκιο έχεις. Σαν να τον έχει πιάσει η αστυνομία.»
Ο Φίλιππος μοιάζει να τα έχει χαμένα. Λέει στους δύο αστυνομικούς: «Μα σας λέω την αλήθεια! Κάποιος μου έδωσε αυτά τα χρήματα.
Δεν φαντάστηκα ότι δεν έπρεπε να τα πάρω».
Άννα: «Πάμε πιο κοντά να δούμε τι συμβαίνει.
Βλέπω και τον υπάλληλο από το κατάστημα
ηλεκτρονικών. Φαίνεται πολύ εκνευρισμένος.
Βάζω στοίχημα ότι αυτός κάλεσε την
αστυνομία. Λες να έπιασαν τον Φίλιππο
να κλέβει;»
Αλέξης: «Ο Φίλιππος δεν θα έκανε
ποτέ κάτι τέτοιο. Μάλλον υπάρχει κάποιο
πρόβλημα με το χαρτονόμισμα. Για κοίτα,
οι αστυνομικοί το κοιτάζουν στο φως.
Ελπίζω ο Φίλιππος να μην χρησιμοποίησε
πλαστό χαρτονόμισμα για να ψωνίσει από το
κατάστημα. Πάμε να δούμε τι θα μας πει.»
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Φίλιππος: «Πρέπει να με βοηθήσετε! Θα με
σκοτώσουν οι γονείς μου αν μάθουν ότι έμπλεξα
με την αστυνομία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι
συμβαίνει. Ο Γιάννης Κατεργάρης μου έδωσε
χρήματα και μου ζήτησε να του αγοράσω
κάτι. Τον γνώρισα στο Ίντερνετ. Είναι
πολύ εντάξει. Δεν είναι από εδώ κι έτσι
του δείχνω τα στέκια στην πόλη.»
Για μια στιγμή η Άννα χάνει τη μιλιά της.
Ύστερα βάζει τις φωνές: «Μα καλά!
Πού είχες το μυαλό σου, Φίλιππε; Δεν σου
φάνηκε περίεργο που ένας τελείως άγνωστος
σου έδωσε χρήματα έτσι απλά;»
Φίλιππος: «Όχι, γιατί; Του έκανα μια χάρη και
αυτός είπε ότι θα με πληρώσει. Ο Γιάννης μου
έδωσε ένα νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ
για να αγοράσω ένα βιντεοπαιχνίδι. Το μόνο που
έπρεπε να κάνω ήταν να του φέρω το παιχνίδι και
τα ρέστα. Και αυτός σε αντάλλαγμα υποσχέθηκε να
μου δώσει πέντε ευρώ.»
Η Άννα και ο Αλέξης εξηγούν στον φίλο τους ότι πιάστηκε κορόιδο και ότι το χαρτονόμισμα μάλλον ήταν πλαστό. Το σχέδιο ήταν
πολύ πονηρό: ο Γιάννης Κατεργάρης θα έδινε πλαστό χαρτονόμισμα, αλλά τα ρέστα που θα έπαιρνε θα ήταν γνήσια ευρώ και φυσικά θα
αποκτούσε και το παιχνίδι! Η Άννα και ο Αλέξης συνειδητοποιούν ότι ο Φίλιππος έχει μπλέξει πολύ άσχημα και αποφασίζουν να τον
βοηθήσουν.
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Με τη βοήθεια της αστυνομίας, στήνουν παγίδα
στον Γιάννη Κατεργάρη. Φοβούνται μήπως
παρασύρει και άλλα παιδιά να χρησιμοποιήσουν
πλαστά χαρτονομίσματα. Επιπλέον, η αστυνομία
υποπτεύεται ότι πίσω από αυτήν την ιστορία
κρύβεται μια μεγάλη συμμορία που χρησιμοποιεί
νέα παιδιά για να ρίχνει στην αγορά πλαστά
χαρτονομίσματα.
Η Άννα και ο Αλέξης, μαζί με την
αστυνομία, καταφέρνουν να εντοπίσουν τον
Γιάννη Κατεργάρη σε ένα chat room στο
Ίντερνετ. Ο Γιάννης δεν χάνει ευκαιρία
και κανονίζει να τους συναντήσει.

English
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Όταν η Άννα και ο Αλέξης τον συναντούν, αυτός
τους ζητά να του αγοράσουν ένα βιντεοπαιχνίδι και
τους δίνει χρήματα. Όμως, η Άννα βγάζει ένα γνήσιο
χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι της και το συγκρίνει
με το χαρτονόμισμα που της έδωσε ο Γιάννης.
«Μα αυτό είναι πλαστό!» αναφωνεί. Ο Γιάννης
Κατεργάρης συνειδητοποιεί ότι ξεσκεπάστηκε και
το βάζει στα πόδια.

Ευτυχώς, οι αστυνομικοί που βρίσκονται εκεί κοντά
τρέχουν να τον πιάσουν. Ακολουθεί συμπλοκή αλλά
τελικά καταφέρνουν να τον συλλάβουν. Τη στιγμή που
τον βάζουν στο περιπολικό, η Άννα και ο Αλέξης
βγάζουν έναν αναστεναγμό ανακούφισης.
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Μετά από αυτή την περιπέτεια, η Άννα και ο Αλέξης βραβεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα για τη συμβολή τους στη σύλληψη του Γιάννη.
Άννα: «Σας ευχαριστούμε πολύ. Όμως, τους παραχαράκτες τους έπιασε η αστυνομία. Εμείς απλώς τη
βοηθήσαμε.»
Αλέξης: «Πάνω από όλα, θέλαμε να βοηθήσουμε τον Φίλιππο, που έπεσε στην παγίδα του
Γιάννη Κατεργάρη. Όσο για τον Γιάννη, ευτυχώς μπήκε στη φυλακή.»
Μετά τη βράβευση, η Άννα και ο Αλέξης βρίσκουν τον Φίλιππο στην
έκθεση για τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ που διοργανώνει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Φίλιππος: «Σας ευχαριστώ και πάλι. Είστε αληθινοί φίλοι! Έμαθα ότι
ο Γιάννης Κατεργάρης τα ομολόγησε όλα και ότι το παράνομο
τυπογραφείο έκλεισε.»
Άννα: «Καταπληκτικά νέα! Θα κοινοποιήσω κάτι σχετικό στη σελίδα
του σχολείου στο Facebook.»
Αλέξης: «Φίλιππε, έπρεπε να είσαι πιο προσεκτικός. Μερικές φορές
στο Ίντερνετ κυκλοφορούν πολύ περίεργοι τύποι. Όλος ο κόσμος ξέρει
ότι δεν πρέπει να παίρνουμε χρήματα από αγνώστους!»
Άννα: «Εντάξει βρε Αλέξη! Όλοι κάνουμε λάθη.»
Φίλιππος: «Αυτό ξαναπές το. Το πήρα το μάθημά μου. Το να
χρησιμοποιεί κανείς πλαστά χαρτονομίσματα δεν είναι μόνο παράνομο
αλλά και επικίνδυνο!»
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Η Άννα, αφού διάβασε τις πληροφορίες για τα χαρτονομίσματα και τα
κέρματα ευρώ, λέει: «Κοιτάξτε! Είναι εύκολο να καταλάβεις αν
ένα χαρτονόμισμα ευρώ είναι γνήσιο. Φτάνει να ελέγξεις τρία
πράγματα μόνο. Πρώτα, ψηλαφίζεις το χαρτονόμισμα. Πρέπει να
είναι κολλαριστό και σε ορισμένα σημεία η μελάνη να δημιουργεί
ανάγλυφο. Έπειτα, κοιτάζεις το υδατογράφημα στο φως και
μετά γέρνεις το χαρτονόμισμα για να δεις το φως που μοιάζει
να κινείται πάνω στο ολόγραμμα και τον αριθμό με βαθυπράσινο
χρώμα.»
Αλέξης: «Άννα, σταμάτα να μας μιλάς σαν να είμαστε ειδικοί.
Μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις αυτά τα αλαμπουρνέζικα
σε απλά ελληνικά; Πώς κατάλαβες ότι το χαρτονόμισμα του
Γιάννη Κατεργάρη ήταν πλαστό όταν το κοίταξες στο φως;»
Άννα: «Ήθελα να ελέγξω το υδατογράφημα. Κοιτάξτε προσεκτικά.
Αν κρατήσετε το νέο χαρτονόμισμα στο φως, θα δείτε την πριγκίπισσα Ευρώπη.»
Φίλιππος: «Ποια;»
Άννα: «Την Ευρώπη, την πριγκίπισσα της ελληνικής μυθολογίας, από την οποία πήρε το όνομά της η ήπειρός μας. Σε όλα τα νέα
χαρτονομίσματα εμφανίζεται στο υδατογράφημα και στο ολόγραμμα. Μάλιστα, στα νέα χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ
εμφανίζεται και στο παράθυρο με προσωπογραφία - ένα ολοκαίνουργιο στοιχείο του ολογράμματος.»
Αλέξης και Φίλιππος: «Ολόγραμμα; Παράθυρο με προσωπογραφία; Τώρα μας μπέρδεψες για τα καλά!»
Άννα: «Προσέξατε μια γυαλιστερή, ασημένια λωρίδα στο χαρτονόμισμα; Αυτό είναι το ολόγραμμα. Δείτε τι θα συμβεί αν γείρετε το
χαρτονόμισμα. Σιγά! Μην το κουνάτε πέρα δώθε! Κάντε το με αργές κινήσεις. Βλέπετε πώς αλλάζουν οι εικόνες; Ρίξτε μια ματιά
στο πάνω μέρος του ολογράμματος.»
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Υφή του χαρτιού
Το χαρτί είναι κολλαριστό.
Σε ορισμένα σημεία, η
μελάνη δημιουργεί ανάγλυφο.

Υδατογράφημα
Κοίταξε το
χαρτονόμισμα στο
φως. Εμφανίζεται η
πριγκίπισσα Ευρώπη.

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα
Γείρε το χαρτονόμισμα για να
δεις την κίνηση του φωτός.

Ολόγραμμα
Γείρε το χαρτονόμισμα και
δες την εναλλαγή των
εικόνων στη γυαλιστερή
λωρίδα.

Παράθυρο με προσωπογραφία
Κοίταξε το χαρτονόμισμα στο φως και
παρατήρησε πώς το παράθυρο στο πάνω
μέρος του ολογράμματος γίνεται διαφανές.

Αλέξης: «Για φαντάσου! Γίνεται διαφανές όταν το κοιτάς στο φως. Μοιάζει με παράθυρο και μέσα του εμφανίζεται μια προσωπογραφία
της Ευρώπης.»
Φίλιππος: «Τι είναι αυτός ο γυαλιστερός αριθμός κάτω αριστερά; Όταν έγειρες το χαρτονόμισμα είχα την αίσθηση ότι το φως κινείται.»
Άννα: «Είναι ο αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα. Είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει τα χαρτονομίσματα πιο ασφαλή και μας
βοηθά να ελέγχουμε αν είναι γνήσια ή όχι.»
Φίλιππος: «Δεν είχα ιδέα! Μετά την περιπέτειά μου, θα κοιτάζω σίγουρα πιο προσεκτικά τα χαρτονομίσματα ευρώ! Δεν είναι δα και
τόσο δύσκολο.»
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ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
+

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ
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Παίξε
το παιχνίδι
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