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«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ…»
Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα βρώμικο χωριό ένας μπλε κάδος  

παρατημένος σε μια άκρη ,μακριά από τα σπίτια και τους ανθρώπους…
Καθόταν αμίλητος και στενοχωρημένος και σκεφτόταν τι φταίει και δεν τον 

επισκεπτόταν κανένα σκουπίδι για ανακύκλωση, παρόλο που το χωριό ήταν 
πολύ βρώμικο ,γεμάτο από σκουπίδια σε δρόμους ,σε αυλές, σε πλατείες.

Άραγε δεν ήξερε κάνεις για την χρησιμότητα του, για ποιο λόγο τον άφησαν 
ένα πρωί μόνο του για να κάνει την δουλειά του. Σκεφτόταν τι να κάνει για 
να μάθουν οι άνθρωποι για αυτόν… Έτσι  του ήρθε μια ιδέα…

Να καλέσει τα πουλάκια που ζούσαν στο διπλανό δέντρο να τον βοηθήσουν. 
Άρχισε να κελαηδά και ξαφνικά μαζεύτηκαν γύρω του πολλά  πουλάκια. 
Μόλις τον είδαν του είπαν καλά εσύ δεν μοιάζεις με πουλί έτσι όπως είσαι 
χοντρός και δεν έχεις ούτε φτερά, πως κελαηδάς;

Τότε ο μπλε κάδος τους είπε ότι είναι μαγικός και αν τον ακούσουν τι έχει να 
τους πει θα σωθούν και αυτά αλλά και όλο το χωριό. Τους είπε ότι 
κινδυνεύουν  αν συνεχίσουν οι άνθρωποι να πετούν σκουπίδια  εδώ και εκεί 
και δεν τα βάζουν στους μπλε κάδους που υπάρχουν παντού στον κόσμο, 
τους μίλησε κλαίγοντας για την ανακύκλωση. Τα πουλάκια δεν 
καταλάβαιναν αλλά σιγά-σιγά ο μπλε κάδος τους εξηγείσαι με απλό τρόπο.



Μόλις κατάλαβαν άρχισαν να μαζεύουν με το ράμφος τους και τα νύχια 
τους χαρτιά, πλαστικά, αλουμινένια και γυάλινα πράγματα που 
έβλεπαν πεταμένα και ο κάδος τότε τους είπε ότι δεν είναι δική τους 
δουλειά  αλλά των ανθρώπων που ζουν στο χωριό και ότι αυτοί 
φταίνε που είναι βρώμικο το χωριό τους.

Εκείνη την ώρα περνούσε από εκεί  ένα μικρό παιδάκι που είδε τα 
πουλάκια να ρίχνουν διαφορά αντικείμενα στον μπλε κάδο και 
αναρωτήθηκε γιατί το κάνουν αυτό. Μόλις έφτασε στο σπίτι του   
μίλησε αμέσως στους γονείς του και τους είπε τι είδε. Οι γονείς του 
εξήγησαν ότι αυτοί κάνουν ανακύκλωση  και ότι ήταν πολύ μικρός για 
να του εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό… Εξάλλου πρέπει να κάνουν όλοι 
όχι μόνο αυτοί για να σωθεί το χωριό. Τότε το  παιδάκι τους ζήτησε να 
μιλήσουν σε όλους και να τους πείσουν πόσο καλό κάνει να 
ανακυκλώνουμε διαφορά άχρηστα υλικά. Έτσι ξεκίνησαν όλα και το 
παιδάκι τους είπε ότι του χρόνου που θα πάει σχολείο θα το πει και 
στη δασκάλα του και στους συμμαθητές του. Το χωριό τους σιγά-σιγά  
άρχισε να γίνεται πιο καθαρό και όμορφο και ο μπλε κάδος ήταν πια 
ευτυχισμένος με αυτά που έτρωγε κάθε μέρα…



   Μια μικρή ιστορία για την ανακύκλωση  από τους 
μαθητές του 4ου Νηπιαγωγείου Γαστούνης σε 
συνεργασία με τη δασκάλα τους.


