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Μέρος Α’. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΦΟΡΤΗΓΑΚΗ 

Ο Ανακυκλωφορτηγάκης είναι ένα άσπρο φορτηγό 
που μεταφέρει  υλικά για ανακύκλωση. Τα μαζεύει από 
τους Μπλε κάδους. Σ’ αυτούς ρίχνουμε τα πιο 
συνηθισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή χαρτιά, γυαλιά, 
πλαστικά, αλουμίνια και τενεκεδάκια. 

Είναι περήφανος για δουλειά του, γιατί βοηθάει εμάς, 
τους ανθρώπους, να μην πάνε χαμένα τα υλικά αυτά.  

 
Μάλιστα μάς πληροφορεί  με τα πράσινα γράμματα, 

που είναι γραμμένα στη μια πλευρά του:   

«ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ» 
Ενώ, στην άλλη του πλευρά, τονίζει ότι δέχεται μόνο 

καθαρές συσκευασίες. 
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον Μπλε κάδο τον 
1ο. Εκεί τον περιμένει μια χαρτοκούτα, τριπλοδιπλωμένη, 
για να μην πιάνει πολύ χώρο. Συστήνεται πρώτος: 

 

 
 

«Γεια σου. Είμαι ο Ανακυκλωφορτηγάκης. Εσένα 
πώς σε λένε;» 

«Είμαι η Χαρτονένια. Ήμουν μια ωραία 
χαρτοκούτα και κουβαλούσα μια οικοσυσκευή, για την 
ακρίβεια ένα ψυγείο. Όταν η συσκευή έφτασε στον 
προορισμό της, οι άνθρωποι δεν με χρειαζόντουσαν 
πια, με δίπλωσαν και με έριξαν εδώ, στο Μπλε κάδο. 
Κάτι μου λέει όμως ότι δεν είμαι εντελώς άχρηστη, 
αφού δεν με πέταξαν στα κοινά σκουπίδια». 
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«Πολύ σωστά, Χαρτονένια. Ανέβα, να σε πάρω 
μαζί μου». 

«Πού θα με πας;» ρωτά η Χαρτονένια. 

«Θα σε πάω στην κυρία Ανακύκλωση. Εκείνη θα 
σε ξανακάνει χαρτοπολτό, στη συνέχεια χαρτί και από 
αυτό θα ξαναγίνεις καινούργια χαρτοκούτα και θα 
ξανακυκλοφορήσεις στην αγορά γεμάτη με κάποιο 
προϊόν και περήφανη, που θα σε ξαναθέλουν οι 
άνθρωποι». 

«Να λοιπόν σε τι άλλο είμαι χρήσιμη. Έρχομαι», 
λέει η Χαρτονένια κι ανεβαίνει. Στο δρόμο, όμως, της 
γεννήθηκε μια απορία:  

«Μα, οι άνθρωποι δεν κάνουν χαρτί από το ξύλο 
των δένδρων;» 

«Ακριβώς, αλλά με τη βοήθειά σου θα χρειαστούν 
λιγότερο ξύλο και λιγότερα δένδρα θα κινδυνέψουν με 
κόψιμο», είπε ο Ανακυκλωφορτηγάκης, και αυτό έκανε 
την Χαρτονένια ευτυχισμένη.  
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 2ο. Εκεί τον περιμένει ένα μισοτσαλακωμένο 
αλουμινοκουτάκι. Ξανασυστήνεται: 

 

 
 

«Γεια σου. Είμαι ο Ανακυκλωφορτηγάκης. Εσένα 
πώς σε λένε;» 

«Είμαι ο Αλουμινάκης. Ήμουν ένα ωραίο κουτί 
αναψυκτικού, αλλά αφού το ήπιαν, δεν με ήθελαν πια 
και με έριξαν εδώ, μέσα στον Μπλε κάδο. Κάτι μου 
λέει όμως ότι δεν είμαι εντελώς άχρηστος, αφού δεν 
με πέταξαν στα κοινά σκουπίδια». 

«Πολύ σωστά, Αλουμινάκη. Ανέβα, να σε πάρω 
μαζί μου». 
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«Πού θα με πας;» ρωτά ο Αλουμινάκης. 

«Θα σε πάω στην κυρία Ανακύκλωση. Εκείνη θα 
σε ξανακάνει αλουμίνιο και στη συνέχεια από αυτό θα 
ξαναγίνεις καινούργιο κουτί αναψυκτικού και θα 
ξανακυκλοφορήσεις στην αγορά γεμάτος και 
περήφανος, που θα σε ξαναθέλουν οι άνθρωποι. 

«Να λοιπόν σε τι άλλο είμαι χρήσιμος. Έρχομαι», 
λέει ο Αλουμινάκης κι ανεβαίνει. Στο δρόμο, όμως, του 
γεννήθηκε μια απορία:  

«Μα, οι άνθρωποι δεν κάνουν αλουμίνιο από τον 
βωξίτη, που τον βγάζουν από μεταλλεία, βαθιά στο 
έδαφος;» 

«Ακριβώς, αλλά με τη βοήθειά σου θα χρειαστούν 
λιγότερο βωξίτη από τα μεταλλεία και αυτά δεν θα 
ρυπαίνουν πια πολύ, ούτε θα καταστρέφουν ό,τι 
φυτρώνει στη γη», είπε ο Ανακυκλωφορτηγάκης, και 
αυτό έκανε τον Αλουμινάκη ευτυχισμένο.  
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 3ο. Εκεί τον περιμένει μια ψιλοξεπλυμένη 
τενεκεδοκονσέρβα. Συστήνεται και πάλι: 

 

 
 

«Γεια σου. Είμαι ο Ανακυκλωφορτηγάκης. Εσένα 
πώς σε λένε;»  

«Είμαι η Τενεκεδούλα. Ήμουν μια ωραία κονσέρβα 
ροδάκινου, αλλά όταν το έφαγαν, δεν με ήθελαν πια 
και με έριξαν εδώ, μέσα στον Μπλε κάδο. Κάτι μου 
λέει όμως ότι δεν είμαι εντελώς άχρηστη, αφού δεν με 
πέταξαν στα κοινά σκουπίδια». 

«Πολύ σωστά, Τενεκεδούλα. Ανέβα, να σε πάρω 
μαζί μου». 
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«Πού θα με πας;» ρωτά η Τενεκεδούλα. 

«Θα σε πάω στην κυρία Ανακύκλωση. Εκείνη θα 
σε ξανακάνει λευκοσίδηρο και από αυτό θα ξαναγίνεις 
καινούργιο κουτί κονσέρβας και θα ξανακυκλοφορήσεις 
στην αγορά γεμάτη και περήφανη, που θα σε 
ξαναθέλουν οι άνθρωποι. 

«Να λοιπόν σε τι άλλο είμαι χρήσιμη. Έρχομαι», 
λέει η Τενεκεδούλα κι ανεβαίνει. Στο δρόμο, όμως, της 
γεννήθηκε μια απορία:  

«Μα, οι άνθρωποι δεν κάνουν λευκοσίδηρο από 
μεταλλεύματα, που τα βγάζουν από τα μεταλλεία, 
βαθιά στο έδαφος;» 

«Ακριβώς, αλλά με τη βοήθειά σου θα χρειαστούν 
λιγότερο μετάλλευμα από τα μεταλλεία και αυτά θα 
κρατήσουν πολύ περισσότερο», είπε ο 
Ανακυκλωφορτηγάκης, και αυτό έκανε την Τενεκεδούλα 
ευτυχισμένη.  
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 4ο. Εκεί τον περιμένει μια άδεια διαφανογυάλινη 
φιάλη. Ξανα-ματα-συστήνεται: 

 

 
 

«Γεια σου. Είμαι ο Ανακυκλωφορτηγάκης. Εσένα 
πώς σε λένε;»  

 «Είμαι η Μπουκαλίτσα, μια ωραία φιάλη κρασιού, 
αλλά όταν άδειασα, δεν με ήθελαν πια και μ’ έριξαν 
εδώ, στο Μπλε κάδο. Κάτι μου λέει όμως ότι δεν είμαι 
εντελώς άχρηστη, αφού δεν με πέταξαν στα κοινά 
σκουπίδια». 

«Πολύ σωστά, Μπουκαλίτσα. Ανέβα, να σε πάρω 
μαζί μου». 
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«Πού θα με πας;» ρωτά η Μπουκαλίτσα. 

«Θα σε πάω στην κυρία Ανακύκλωση. Εκείνη θα 
σε ξανακάνει γυαλί και στη συνέχεια από αυτό θα 
ξαναγίνεις καινούργια φιάλη και θα ξανα-
κυκλοφορήσεις στην αγορά γεμάτη και περήφανη, που 
θα σε ξαναθέλουν οι άνθρωποι. 

«Να λοιπόν σε τι άλλο είμαι χρήσιμη. Έρχομαι», 
είπε η Μπουκαλίτσα κι ανέβηκε. Στο δρόμο, όμως, της 
γεννήθηκε μια απορία:  

«Μα, οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν γυαλί από την 
άμμο;» 

«Ακριβώς, αλλά με τη βοήθειά σου θα χρειαστούν 
λιγότερη άμμο». 

«Αλλά η άμμος δεν είναι άφθονη;» 

«Είναι, αλλά και πάλι θα ξοδέψουν λιγότερη 
ενέργεια, δηλαδή λιγότερα καύσιμα, για την μετατροπή 
της σε γυαλί και όπως ξέρετε η ενέργεια είναι 
πολύτιμη», είπε ο Ανακυκλωφορτηγάκης, και αυτό έκανε 
την Μπουκαλίτσα ευτυχισμένη.  
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 5ο. Εκεί τον περιμένει ένα άδειο πλαστικό 
δοχείο. Συστήνεται και εδώ:  

 

 
 

«Γεια σου. Είμαι ο Ανακυκλωφορτηγάκης. Εσένα 
πώς σε λένε;»  

Είμαι ο Πλαστικούλης. Ήμουν ένα ωραίο δοχείο 
απορρυπαντικού, αλλά όταν τελείωσε, δεν με ήθελαν 
πια και με έριξαν εδώ, μέσα στον Μπλε κάδο. Κάτι 
μου λέει όμως ότι δεν είμαι εντελώς άχρηστος, αφού 
δεν με πέταξαν στα κοινά σκουπίδια». 

«Πολύ σωστά, Πλαστικούλη. Ανέβα να σε πάρω 
μαζί μου». 
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«Πού θα με πας;» ρωτά ο Πλαστικούλης.  

«Θα σε πάω στην κυρία Ανακύκλωση. Εκείνη θα 
σε ξανακάνει πλαστικό δεύτερης γενιάς, και από αυτό 
θα ξαναγίνεις καινούργιο πράγμα και θα κυκλοφορήσεις 
στην αγορά περήφανος, που θα σε ξαναθέλουν οι 
άνθρωποι. 

«Να λοιπόν σε τι άλλο είμαι χρήσιμος. Έρχομαι», 
λέει ο Πλαστικούλης κι ανεβαίνει. Στο δρόμο, όμως, του 
γεννήθηκε μια απορία:  

«Μα, οι άνθρωποι δεν βγάζουν πλαστικό από τα 
κατάλοιπα του πετρελαίου, που αντλούν βαθιά από το 
έδαφος;» 

«Ακριβώς, αλλά το πρόβλημα με εσένα είναι άλλο, 
Πλαστικούλη. Αν δεν ανακυκλωθείς, θα καταλήξεις 
στα σκουπίδια και θα παραμείνεις για πολλά χρόνια 
εκεί αχρηστευμένος και επιζήμιος για το περιβάλλον, 
μια και η μητέρα Φύση, δεν μπορεί εύκολα να 
αποσυνθέσει τα πλαστικά». 

«Όμως σαν πλαστικό δεύτερης γενιάς, δεν θα 
είμαι κατώτερης ποιότητας;» 

 «Όχι ακριβώς, θα είσαι και πάλι χρήσιμο υλικό, 
θα γίνεις κάποιο άλλο απαραίτητο για τους ανθρώπους 
πράγμα και ο πλανήτης Γή θα έχει λιγότερα 
σκουπίδια», είπε ο Ανακυκλωφορτηγάκης, και αυτό έκανε 
τον Πλαστικούλη ευτυχισμένο.  
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Μέρος Β’. Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΦΟΡΤΗΓΑΚΗΣ ΣΤΗ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΣΩΣΤΟ 

 
Και έτσι ο Ανακυκλωφορτηγάκης συνεχίζει το 

δρομολόγιό του για να περάσει από όλους τους Μπλε 
κάδους, που τον περιμένουν υπομονετικά να του δώσουν 
ό,τι μπορούν για την κυρία Ανακύκλωση. 

Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς θα περάσει 
από τη γειτονιά, όπου τίποτα δεν γίνεται σωστά. 
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 6ο. Εκεί βλέπει ένα άδειο χαρτοκιβώτιο, που το 
είχαν αφήσει έξω στο πεζοδρόμιο χωρίς να το διπλώσουν. 
Ο Ανακυκλωφορτηγάκης περνά από δίπλα του, χωρίς να 
σταματήσει. 

 
 

 «Έι Ανακυκλωφορτηγάκη πού πας; Το άλλο 
χαρτόνι δεν θα το πάρεις;» λέει η Χαρτονένια από την 
καρότσα του Ανακυκλωφορτηγάκη. 

«∆εν μπορώ να το πάρω, δεν παίρνω αντικείμενα 
από το πεζοδρόμιο, παρά μόνο μέσα από τους Μπλε 
κάδους. Είναι ο κανονισμός», απαντά ο 
Ανακυκλωφορτηγάκης και συνεχίζει το δρόμο του. 

«Τι κρίμα!» είπε η Χαρτονένια.  
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 7ο, που όμως μύριζε άσχημα και έτσι ο 
Ανακυκλωφορτηγάκης τον προσπερνά βιαστικά. 

 

  

«Έι Ανακυκλωφορτηγάκη που πας; ∆εν θα πάρεις 
τους άλλους φίλους μας, τενεκεδόκουτα, βαζάκια και 
πλαστικά, που σε περιμένουν μέσα στον Μπλε κάδο;» 
λέει η Τενεκεδούλα από την καρότσα του 
Ανακυκλωφορτηγάκη.  

«∆εν γίνεται, γιατί μαζί έχει και σκουπίδια από 
φαγητά και γι’ αυτό μυρίζει έτσι. Αν τους έπαιρνα με 
τα σκουπίδια θα λερωνόσασταν κι εσείς, που σας 
κουβαλάω και η κυρία Ανακύκλωση θα με μάλωνε και 
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δεν θα σας ήθελε», απαντά ο Ανακυκλωφορτηγάκης και 
συνεχίζει το δρόμο του. 

 

 
 

«Τι κρίμα!» είπε η Τενεκεδούλα.  
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Ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον επόμενο Μπλε 
κάδο, τον 8ο, που δεν μύριζε άσχημα, αλλά μόλις βλέπει τι 
περιέχει, ξαναφεύγει βιαστικά. 

 

  

«Έι Ανακυκλωφορτηγάκη που πας; ∆εν θα πάρεις 
τη γεμάτη εκείνη σακούλα, που είναι μέσα στον Μπλε 
κάδο; Νομίζω πως έχει μέσα αλουμινόκουτα», λέει ο 
Αλουμινάκης, από την καρότσα του Ανακυκλωφορτηγάκη.  

«Λυπάμαι πολύ, αλλά ούτε δεμένες σακούλες 
μπορώ να πάρω, φίλοι μου, γιατί η κυρία Ανακύκλωση 
δεν τις θέλει, μην τυχόν έχουν μέσα και άλλα 
σκουπίδια, που λερώνουν», απαντά ο 
Ανακυκλωφορτηγάκης και συνεχίζει το δρόμο του. 
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«Τι κρίμα!» είπε ο Αλουμινάκης.  
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Στο μεταξύ, ο Ανακυκλωφορτηγάκης φτάνει στον 
επόμενο Μπλε κάδο, τον 9ο και, αυτή τη φορά, είναι 
άδειος, ενώ ο Πράσινος κάδος δίπλα του είναι γεμάτος. 

 

 
 

«Να, κοιτάξτε εδώ», λέει ο Ανακυκλωφορτηγάκης. 
«Αυτός ο Μπλε κάδος είναι άδειος, ενώ ο Πράσινος 
κάδος είναι γεμάτος από σκουπίδια αλλά και από 
ανακυκλώσιμα υλικά όπως εσείς. Αντί να ξεχωρίσουν 
αυτά που ανακυκλώνονται και να τα ρίξουν στον Μπλε, 
τα πέταξαν όλα μαζί στον Πράσινο κάδο». 

«Άνθρωποι είναι και λάθη κάνουν», είπε ο Μπλε 
κάδος και τον άφησε να φύγει. 
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Μέρος Γ’. Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΙΑ 

 

Ο Ανακυκλωφορτηγάκης συνεχίζει τον δρόμο του 
προς την κυρία Ανακύκλωση, όμως δεν μπορεί να κρύψει 
την θλίψη του, για όσα λάθη συνάντησε στο σημερινό του 
δρομολόγιο. ‘Eνα δάκρυ κυλά στο μάγουλό του, αλλά δεν 
είναι και η πρώτη φορά.  
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Εκεί που προχωρά ο Ανακυκλωφορτηγάκης, ένα 
κοριτσάκι τον βλέπει δακρυσμένο και τον ρωτά: 

 

 
«Γιατί είσαι τόσο λυπημένος Ανακυκλωφορτηγάκη;» 

• «Είμαι λυπημένος, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν 
ανακύκλωση και πολλά υλικά πάνε χαμένα.  

• Άλλοι πάλι κάνουν, αλλά δεν ακολουθούν τους κανόνες 
της κυρίας Ανακύκλωσης, οπότε κι άλλα υλικά πάνε 
χαμένα.  

• Άλλοι δε, χειρότεροι, ενώ τα σκουπίδια είναι για τον 
Πράσινο κάδο, τα ρίχνουν στον Μπλε και τον 
βρωμίζουν, οπότε κι όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που 
είχε μέσα ο Μπλε κάδος πάνε χαμένα.  
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• Ευτυχώς που έχω και ευαίσθητη μύτη. Γιατί έχει και 
κάτι κονσερβοκούτια που μυρίζουν άσχημα, που 
ξέχασαν να τα ξεπλύνουν πριν τα ρίξουν στον Μπλε 
κάδο», απαντά ο Ανακυκλωφορτηγάκης. 

«Μη στεναχωριέσαι Ανακυκλωφορτηγάκη, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει 
να πηγαίνουν χαμένα τα υλικά που μπορούν να 
ανακυκλωθούν», λέει το κοριτσάκι και συνεχίζει. «Έχω 
δει, μάλιστα, κάδους μόνο για γυαλί, μόνο για χαρτί, 
μόνο για πλαστικά και μόνο για μεταλλικά. Τι ρόλο 
παίζουν;» 

«Έχεις δίκιο, σωστή η παρατήρηση. Ναι, είναι 
ένας πιο εξελιγμένος τρόπος διαλογής, που κάποτε θα 
αντικαταστήσει τους Μπλε κάδους που τα μαζεύουν 
όλα. Τότε θα δούμε τι θα μου αναθέσουν να μεταφέρω 
κι εγώ» απαντά ο Ανακυκλωφορτηγάκης.  
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Το κοριτσάκι χάρηκε με αυτή την απάντηση και τώρα 
θέλει να μάθει κάτι ακόμη:  

«Είδες, Ανακυκλωφορτηγάκη; Αυτό σημαίνει ότι 
όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Αλλά, πες μου κάτι, 
μόνο αυτά τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν; Όλα τα 
υπόλοιπα είναι κοινά σκουπίδια;» 

«Όχι βέβαια. Και πολλά άλλα υλικά μπορούν να 
ανακυκλωθούν, όμως δεν ρίχνονται στους Μπλε 
κάδους. Τα μαζεύουν με άλλους τρόπους». 

«Πες μου ένα παράδειγμα», λέει το κοριτσάκι. 
«Ένα παράδειγμα είναι οι χαλασμένες ηλεκτρικές 

και ηλεκτρονικές συσκευές όπως ψυγεία, τηλεοράσεις, 
κινητά τηλέφωνα κλπ». 

«Ώστε οι συσκευές αυτές των σπιτιών μας, όταν 
αχρηστευτούν, ανακυκλώνονται». 

«Ναι, αλλά δεν τις παίρνω εγώ. 
Τις πηγαίνουν σε μια φίλη της κυρίας 

Ανακύκλωσης, που θα ξεχωρίσει για να διασωθούν τα 
πολύ σπάνια μέταλλα που περιέχουν και μετά από 
αυτό, θα στείλει τις λαμαρίνες τους και τα πλαστικά 
τους κομμάτια στην ίδια την κυρία Ανακύκλωση.  

Γι’ αυτό, τις χαλασμένες συσκευές, όπως κινητά, 
τηλεοράσεις, ψυγεία κλπ, δεν τις ρίχνετε οι άνθρωποι, 
στους Μπλε κάδους, αλλά σε ειδικούς κάδους, που 
τοποθετεί ο δήμος».  

«∆ηλαδή; Τι είδους κάδους;» , λέει το κοριτσάκι. 
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«Ολόκληρα κοντέινερ για τις μεγάλες συσκευές 
όπως ψυγεία, πλυντήρια κλπ, ή μικρότερους κάδους 
για τις μικρότερες συσκευές όπως ηλεκτρικές σκούπες, 
πιστολάκια κλπ. Αυτοί συνήθως είναι δίπλα στα 
καταστήματα που πουλάνε τέτοιες συσκευές».  

«Πω πω, ούτε που το είχα προσέξει. Πες μου κι 
άλλες περιπτώσεις υλικών που δεν τα χρειαζόμαστε 
πια, αλλά που μπορούν να ανακυκλωθούν, 
Ανακυκλωφορτηγάκη», λέει το κοριτσάκι. 

«Άλλες περιπτώσεις; Χμ, ναι! Είναι οι αδειασμένες 
μπαταρίες, που τις ρίχνετε σε ειδικές στήλες ΑΦΗΣ, 
που βρίσκονται για παράδειγμα σε σχολεία. 

Είναι οι καμένες λάμπες, που τις ρίχνετε σε 
ειδικούς κάδους μόνο για λάμπες, που βρίσκονται για 
παράδειγμα σε καταστήματα. 

Είναι τα φθαρμένα λάστιχα των αυτοκινήτων, είναι 
ακόμη και τα ίδια τα 
αυτοκίνητα, όταν έρθει η 
ώρα να αποσυρθούν. 

Είναι και άλλα πολλά 
υλικά, που δεν τα 
θυμάμαι όλα τώρα για να 
σου τα πω», απαντά ο 
Ανακυκλωφορτηγάκης. Το 
κοριτσάκι όμως είχε 
ακόμα μια σημαντική 
ερώτηση, για να λυθούν 
όλες του οι απορίες: 
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«Τελικά, αν κατάλαβα καλά, τα περισσότερα από 
τα υλικά που δεν χρειαζόμαστε πια και τα πετάμε, 
μπορούν να ανακυκλωθούν, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. Όμως πάντα μένουν κάποια υπόλοιπα, κοινά 
σκουπίδια. Τι κάνουμε με αυτά; Πες μου, 
Ανακυκλωφορτηγάκη». 

«Αυτά –και μόνο αυτά– τα ρίχνετε οι άνθρωποι 
στους Πράσινους κάδους των σκουπιδιών, μετά τα 
παίρνουν τα συνηθισμένα απορριμματοφόρα και τα 
πηγαίνουν στους ΧΥΤΑ, που σημαίνει Χώροι 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, δηλαδή σε ειδικά 
φτιαγμένους σκουπιδότοπους, όπου τα θάβουν κάτω 
από χώμα για να μη βρωμάνε. Εκεί, μετά πολύ-πολύ 
καιρό, θα ξαναγίνουν κανονικό έδαφος. 

 

 



 

 

Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΦΟΡΤΗΓΑΚΗΣ 
 

 

-27- 

Ιδιαίτερα, τα σκουπίδια από φρούτα 
και λαχανικά, μαζί με τα ξερά φύλλα και 
κλαδιά του κήπου, γίνονται πολύ πιο 
εύκολα χώμα, αν τα ξεχωρίζετε και τα 
βάζετε σε κάδο κομποστοποίησης. 

 
Υπάρχουν βέβαια κάποιες χώρες, που δεν 

αφήνουν ούτε τα κοινά σκουπίδια να πάνε χαμένα, 
αλλά τα εκμεταλλεύονται και παράγουν κάτι άλλο από 
αυτά. Για παράδειγμα στη Σουηδία παράγουν ζεστό 

νερό και ζεσταίνουν τις πόλεις 
τους, ξέρετε δε, ότι έχουν 
μεγάλους και παγερούς χειμώνες. 

Το σύνθημά τους είναι: 
ZERO WASTE που πάει να πει 
ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ 
ΧΑΜΕΝΟ». 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΦΟΡΤΗΓΑΚΗ 

«Σ’ ευχαριστούμε Ανακυκλωφορτηγάκη, μάς 
έμαθες τόσο πολλά πράγματα σήμερα» λένε οι φίλοι μας.  

Και τραγουδούν όλοι μαζί: 

 

 
∆εν είμαστε σκουπίδια, 
κι ας είμαστε άδεια πια, 
για ν’ ανακυκλωθούμε, 
θα πάμε με χαρά. 

 
Κουτάκια αλουμινένια, 
κουτιά από τενεκέ, 
θα γίνουμε αλουμίνιο, 
και μέταλλα όσα θες. 
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Χαρτόκουτα, μπουκάλια, 
κάθε είδους πλαστικά, 
θα’ μαστ’ ευτυχισμένα 
που δίνουμε υλικά. 

 
Αρκεί να μας πετάνε 

στον κάδο μας τον Μπλε 
χωρίς σκουπίδια άλλα 
που μάς καταλερώνουν 
και δεν ξεπλένονται. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Στο μυαλό του Ανακυκλωφορτηγάκη έρχεται ξαφνικά 

μια σκέψη. 
«Να μπορούσα όλα αυτά να τα πω σε όλους τους 

ανθρώπους! Θα ήταν μια καλή λύση, μόνο που 
χρειάζομαι βοήθεια. Αν μπορούσα τουλάχιστο να 
γράψω τα παράπονά μου, θα έγραφα σε κάθε Μπλε 
κάδο από ένα μήνυμα και θα το κολλούσα πάνω του. 
Στον Μπλε τον Πρώτο θα έγραφα ... στον Μπλε τον 
∆εύτερο ... στον Μπλε τον Τρίτο ... αυτό είναι!», 
φωνάζει ο Ανακυκλωφορτηγάκης ενθουσιασμένος, «αυτό 
θα κάνω!». 

Εσείς παιδιά σίγουρα μπορείτε να βοηθήσετε το 
Ανακυκλωφορτηγάκη; Μπορείτε να γράψετε ένα σημείωμα 
με οδηγίες για σωστή ανακύκλωση; Φτάνει μόνο ένα άσπρο 
κομμάτι χαρτί και χρωματιστές μπογιές._ 

 
-ΤΕΛΟΣ- 
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Πηγές: 
 
COLOURBOX.com 
radiozero.cl 
stoptheincinerator.co.uk 
imerodromos.gr 
EMEA.gr 
energyin.gr 
karteria1.blogspot.com 
prismaglass.gr 
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