
  

 

Ιστορία Κουκλοθεάτρου 

  «1,2,3…Ανακύκλωσε!» 
 

 

Ανακύκλωση τώρα παιδιά! 

 

Σούλα:  Αααα!!! Τι βρώμα είναι αυτή; Μπλιαχ! Διονύση, Διονυσούλη, Διονυσάκη!   

Διονύσης:  Μμμ...  

Σούλα: Διονύση, σου μιλάω, σε παρακαλώ! 

Διονύσης:  Έχω κλείσει τη μύτη μου δε μπορώ να μιλήσω (με κλειστή μύτη). 

Σούλα: Αμάν πια! Μπλιαχ! Έχετε καταλάβει παιδιά τι μυρίζει έτσι άσχημα; Απαπαπαπα! Α, καλέ! Να 

συστηθούμε κιόλας. Εγώ είμαι η Σούλα η Ανακυκλωσούλα... 

Διονύσης:  Και εγώ ο Διονύσης Διαχωρίσης (με κλειστή μύτη)  

Σούλα:  (φωνάζει) Διονύση! Άνοιξε τη μύτη σου και τα μάτια σου και τα αυτιά σου και τα χέρια σου και το 

μυαλό σου. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το πρόβλημα το σκουπιδιών. 

Διονύσης: Εμείς; Μα εμείς είμαστε μικροί! 

Σούλα: Και; Νομίζεις πως εμείς δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι; Πόσο πια θα υποφέρουμε αυτή την 

κατάσταση; 

Διονύσης: Ναι, αφού οι μεγάλοι.... 

Σούλα: Γιατί δε μπορούμε παρακαλώ; Θα στο αποδείξω! 

Διονύσης: (γελάει) 

Σούλα: Μη γελάς! Και πρόσεχε! 

Διονύσης: Άντε να δούμε.... 

Σούλα: Ποιο είναι το πρόβλημα;  

Διονύσης: Τα σκουπίδια; 

Σούλα: Όχι απλά τα σκουπίδια, τα ΠΟΛΛΑ σκουπίδια! 

Διονύσης: Που βρομοκοπούν, και είναι πεταμένα από εδώ και από εκεί, που πέφτουν στη θάλασσα και τα 

τρώνε τα κακόμοιρα τα ψάρια, και οι χελώνες και οι φώκιες και τα δελφίνια και τα πουλιά και μολύνουν το χώμα 

και.... 

Σούλα: Ναι για αυτό μιλάμε. Και τι θέλουμε να γίνουν τα σκουπίδια;  
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  «1,2,3…Ανακύκλωσε!» 
Διονύσης: Να εξαφανιστούν! Να μην υπάρχουν! Να πετάω το σκουπίδι κάτω και πουφ! ... να εξαφανίζεται! Να 

πίνω το χυμό μου, να πετάω κάτω το κουτί και... πουφ! Να εξαφανίζεται! 

Σούλα: Αν είναι να κάνεις τέτοια πράγματα καλύτερα...πουφ... να εξαφανιστείς εσύ!  

Διονύσης: Τι!!!! 

Σούλα: Πλάκα κάνω. Λοιπόν. Τα σκουπίδια δυστυχώς δε μπορούν να εξαφανισθούν, αλλά σίγουρα κάτι 

μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ακούς; 

Διονύσης: Ακούωωω ακούω. Ακούτε παιδιά; 

Σούλα: Μπορούμε να τα μειώσουμε. 

Διονύσης: Να τα μειώσουμε; Πώς έξυπνη μου; 

Σούλα: Με 3 τρόπους.  (δυνατά) 1.ΜΕΙΩΣΗ 2.ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 3.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Διονύσης: Θα πεις κι άλλες δύσκολες λέξεις; Τι είναι όλα αυτά Σούλα; 

Σούλα: Θα σου εξηγήσω. Αγοράζουμε...αγοράζουμε...αγοράζουμε...Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά που 

αγοράζουμε; ΟΧΙ! Γι’ αυτό καλό είναι να ψωνίζουμε μόνο ότι χρειαζόμαστε, ώστε να μη πετάμε τα υπόλοιπα. 

Μετά. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Προσέχεις; 

Διονύσης: Λέγε Σούλα. 

Σούλα: Αγοράζουμε ένα παιχνίδι. Κοιτάμε να είναι σε μικρό κουτί. Και μετά το κουτί δε το αφήνουμε έτσι στα 

σκουπίδια. Αλλά το ζουλάμε. Και με αυτό τον τρόπο γεμίζει πιο αργά το καλάθι. 

Διονύσης: Μμμ....  

Σούλα: Μη μουγκρίζεις και άκου...αυτή είναι η μείωση! 

Διονύσης: Ναι, σα να έχεις δίκιο 

Σούλα: Περίμενε έχω κι άλλο 

Διονύσης: Κι άλλες δύσκολες λέξεις; 

Σούλα: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Διονύσης: Ορίστε; 

Σούλα: Ε ΠΑ ΝΑ ΧΡΗ ΣΙ ΜΟ ΠΟΙ Η ΣΗ 

Διονύσης: Ποίηση; Θα λέμε ποιήματα και θα εξαφανίζονται τα σκουπίδια; Για να δούμε «Φεγαράκι μου 

λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολειό (παρακινώ τα παιδιά)». Δε βλέπω να γίνεται τίποτα.... 
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Σούλα: (γελάει) πλάκα έχεις εσύ. Μπράβο με έκανες και γέλασα. Αλλά δε με προσέχεις (αγριεύει). 

Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει να χρησιμοποιώ κάτι ξανά. 

Διονύσης: Θα τρελαθώ! Να χρησιμοποιώ ξανά τα σκουπίδια; 

Σούλα: Διονύση, Σοβαρέψου πια! Τα σκουπίδια είναι κάτι που έχουμε πετάξει. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί κάτι 

να μη χρειάζεται να το πετάξεις;  

Διονύσης: Καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνω; Θα αρχίσω το τραγούδι.  

Σούλα: Παίρνεις καινούρια παπούτσια. Σου μένει το κουτί. Τι το κάνεις; 

Διονύσης: Το πετάω και λέω και ένα τραγούδι για να εξαφανιστεί.  (τραγουδά:.....) 

Σούλα: Το χρησιμοποιείς με διαφορετικό τρόπο. Μπορείς να το ζωγραφίσεις και να το έχεις για να βάζεις 

μέσα τα παιχνίδια, τα μολύβια 

Διονύσης: Ω! Ωραία ιδέα! Θα κολλήσω πάνω αυτοκίνητα και τον Μπεν και ποδοσφαιριστές και 

μπασκετμπολίστες ... 

Σούλα: Κόλα ότι θες. Αρκεί να μη κάνεις σκουπίδια. Βλέπεις την τσάντα μου; Με βοήθησε η μαμά μου και 

ένα παλιό ρούχο το μετατρέψαμε σε τσάντα! 

Διονύσης: Αμάν εσείς τα κορίτσια με τις τσάντες 

Σούλα: Αυτό είναι η επαναχρησιμοποίηση. 

Διονύσης: Την άλλη δύσκολη λέξη πως την είπες; 

Σούλα: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Διονύση: (τραγουδά: τρία πουλάκια κάθονταν) 

Σούλα: Ανακύκλωση είναι όταν αντί να πετάμε κάποια πράγματα στα σκουπίδια τα χρησιμοποιούμε ξανά 

αφού πρώτα τα έχουμε επεξεργαστεί κι έχουν γίνει σαν καινούργια. 

Διονύσης: (συνεχίζει να τραγουδά: τρία πουλάκια κάθονταν) 

Σούλα: Για παράδειγμα. Ξέρεις από τι γίνεται το χαρτί; 

Διονύσης: Το χαρτί; Γίνεται από.... χαρτί; 

Σούλα: Και το κεφάλι σου από άχυρο. Άσε, τραγούδα καλύτερα. Το χαρτί γίνεται από ξύλο, από δέντρα 

δηλαδή. 

Διονύσης: Ωχ, αλήθεια;! 
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Σούλα: Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε το χαρτί και χρειαζόμαστε πολύ χαρτί. Όμως το χαρτί 

ανακυκλώνεται. Δηλαδή, λιώνουμε το χρησιμοποιημένο χαρτί και υπάρχει τρόπος να το ξανακάνουμε χαρτί. Έτσι 

δε χρειάζεται να κόψουμε δέντρα για να φτιάξουμε νέο χαρτί. 

Διονύσης: Αυτό είναι φανταστικό! 

Σούλα: Αυτό μπορεί να γίνει και με άλλα. Κουτάκια αλουμινίου, πλαστικά, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές,... 

Διονύσης: Ναι σιγά. Πόσα να είναι αυτά; 

Σούλα: Ας πιάσουμε μια μέρα σου. Ξυπνάς το πρωί και πλένεις τα δόντια σου. 

Διονύσης: Ε... ναι.. πλένω τα δόντια μου. 

Σούλα: Άμα τελειώσει η οδοντόκρεμα αντί να την πετάξεις στα σκουπίδια τη βάζεις στον κάδο της 

ανακύκλωσης γιατί το σωληνάριο είναι από πλαστικό. Και άμα χαλάσει η οδοντόβουρτσά σου. 

Διονύσης: Στον κάδο της ανακύκλωσης και αυτή.  

Σούλα: Μπράβο Διονύση! πίνεις το γάλα σου. Το κουτί που είναι μέσα το γάλα από τι είναι φτιαγμένο; 

Διονύσης: Μμμ από χαρτί ή πλαστικό. 

Σούλα: Ναι ... ναι και αυτό για ανακύκλωση. Το ξεπλένουμε λίγο πρώτα και το ρίχνουμε στον κάδο της 

ανακύκλωσης  

Διονύσης: Α, μάλιστα και αυτό στον κάδο της ανακύκλωσης. (σιγοτραγουδά: τι ωραία, τι καλά, σχίζει η βάρκα τα 

νερά...) 

Σούλα: Τρως το κολατσιό σου... 

Διονύσης: Κρουασάν!  

Σούλα: Έστω. Το σακουλάκι που είναι μέσα το κρουασάν... 

Διονύσης: Και αυτό στον κάδο της ανακύκλωσης να φανταστώ. Τέλεια! ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΣ 

Ο ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ?! 

Σούλα: Μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχουμε έναν κάδο ή ένα κουτί ή μια σακούλα και ό,τι 

ανακυκλώνεται το ρίχνουμε στον κάδο της ανακύκλωσης. Όταν αυτός γεμίσει τον αδειάζουμε στον κάδο της 

ανακύκλωσης της γειτονιάς. 

Διονύσης: Αααα! 

Σούλα: Αυτός είναι ένας μπλε κάδος που έχει πάνω το σήμα της ανακύκλωσης όπως αυτό που έχω πάνω 

στην τσάντα μου. Να δείτε παιδιά. Αυτός ο μπλε κάδος βρίσκεται συνήθως δίπλα στους άλλους κάδους για τα 

σκουπίδια.  
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Διονύσης: Ωραία και τι βάζουμε που; Τα διαχωρίζουμε; 

Σούλα: Επειδή είναι πολύ λίγα αυτά που δεν ανακυκλώνονται θα σου πω τι ΔΕΝ ανακυκλώνεται για αρχή. 

Διονύσης: Για λέγε.... 

Σούλα: ΑΠΟΦΑΓΙΑ και ΒΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ....  

Διονύσης: Μπλιαχ!!! 

Σούλα: Έπειτα, γυρνάς από το σχολείο και η μαμά σου έχει ετοιμάσει τις αγαπημένες σου τηγανητές πατάτες 

(αλλάζει φωνή) «Διονυσάκη έλα να φας τις πατάτες σου....» 

Διονύσης: Ναι μαμάαααα 

Σούλα: Μέχρι να φας εγώ θα ρίξω το λάδι σε ένα μπουκάλι και θα το πάω για ανακύκλωση. (παίρνει πάλι την 

κανονική της φωνή) Βέβαια το λάδι όπως και αυτά που θα σου πω στη συνέχεια πάνε σε ειδικούς κάδους και όχι 

στους μπλε. Χαλάει το κινητό του μπαμπά και αυτό στην ανακύκλωση. Τελειώνουν οι μπαταρίες από το παιχνίδι 

σου 

Διονύσης:  Και αυτές ανακύκλωση? 

Σούλα: Ναι αμέ. Λοιπόν παιδιά, Θυμόμαστε τελικά τι ανακυκλώνεται; 

Διονύσης: ΓΥΑΛΙ 

Σούλα: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Διονύσης: ΧΑΡΤΙ 

Σούλα: ΠΛΑΣΤΙΚΟ και σε ειδικούς κάδους 

Διονύσης: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Σούλα: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Διονύσης: ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 

Σούλα: ΛΑΜΠΕΣ  

Διονύσης: Σούλα, εντάξει αυτά ανακυκλώνονται. Και μετά τι γίνεται; 

Σούλα: Το πλαστικό γίνεται ..... μπλούζα. 

Διονύσης: Ταραταταμμμμ! 

Σούλα: Ναι αλήθεια, κάποια ρούχα περιέχουν μια μικρή ποσότητα πλαστικού. Ε, αυτή είναι από 

ανακυκλωμένο πλαστικό. Γίνεται ..... χαλάκι 
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Διονύσης: Το γυάλινο μπουκάλι γίνεται.... βάζο! Που γίνεται..... τζάμι! Που γίνεται....  

Σούλα: Μπράβο Διονύση, το κατάλαβες! 

Διονύσης: Μ’ αρέσει αυτό. Το τετράδιο γίνεται ....βιβλίο! που γίνεται .... εφημερίδα! Που γίνεται..... κουτί! Το 

πλαστικό μου παιχνίδι γίνεται.... πλαστικό μπουκάλι..... που γίνεται κουβαδάκι που παίρνουμε στη θάλασσα και 

παίζουμε.... 

Σούλα: Που γίνεται μπλούζα! 

Διονύσης: Μανία εσείς οι γυναίκες με τα ρούχα! Μ΄αρέσει αυτή η ανακύκλωση! 

Σούλα: Έχω κι άλλο. Το μίξερ που γίνεται.... πορτατίφ..... που γίνεται..... ηλεκτρονικό παιχνίδι...που γίνεται 

πιστολάκι για τα όμορφα μου μαλλιά ..... που γίνεται τηλέφωνο για να μιλάω με τις φίλες μου! 

Διονύσης: Πολύ μ’ αρέσει αυτή η ανακύκλωση!  

Σούλα: Μη ξεχνάς δεν είναι μόνο η ανακύκλωση για να απαλλαγούμε από τα σκουπίδια, μπλιαχ, είναι 

...πάμε όλοι μαζί... 

- ΜΕΙΩΣΗ  
- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
- ΓΙΟΥΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΛΟΙΠΟΝ!!!!! 

 


