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Θα σας πω μια ιστορία,
        πέρα από κάθε φαντασία.

       Χαρτοσακούλα ήμουν εγώ,
           με βιβλία ένα σωρό.

Μου ‘λεγαν πως σαν παλιώσω,
     στον μπλε κάδο θα τρυπώσω.

Δεν με ‘ριξαν όμως εκεί,
αλλά στη χωματερή.



Πρέπει αμέσως να το δω,
      μια παρέα εγώ να βρω.

       Να το ψάξω επειγόντως,
κι έτσι να ταιριάζω όντως.

Σε μια μεριά που έψαχνα,
      ήταν γεμάτο μπάζα.

Έξυπνα δεν μου φάνηκαν,
    ούτε μου ‘καναν νάζια.



Ξάφνου φάνηκε λιγάκι,
     ένα γυάλινο βαζάκι.

Μαρμελάδα είχε παλιά,
         και το πήρα αγκαλιά.

Χέρι-χέρι περπατάμε,
      σάπια φρούτα συναντάμε

Τα ρωτάμε πως περνούν,
           λυπημένα μας κοιτούν.



Μόλις φύγαμε από κει,
          βρήκαμε ένα κουτί.

       Ήτανε μεταλλικό,
από κρέμα για μωρό.

Στην επόμενη γωνία,
      μια φωνή με αγωνία:

«Πάρτε με από εδώ,
     να σας πω το μυστικό.»



Μία πλαστική μπουκάλα,
          γύρω από σκουπίδια άλλα.

Τη ρωτήσαμε και οι τρεις:
     «Μα τι θέλεις να μας πεις;»

«Στην ανακύκλωση ξέρω ‘γώ,
              πως θα πάμε να σας πω.

           Στον μπλε κάδο αν θα μπούμε
τότε θα μεταφερθούμε.»



«Κι όταν φτάσουμε εκεί,
         θα καθαρίσουμε στη στιγμή.

           Και όλοι σας θα μας χαρείτε,
όταν θα μας ξαναδείτε.»

Και σεις παιδιά να μην ξεχνάτε,
        στον μπλε κάδο να μας πετάτε.

    Απ’ τα σκουπίδια αν χωριστούμε,
στην ανακύκλωση θα σωθούμε.



Λαβύρινθος
Βοηθήστε την όμορφη παρέα των ανακυκλώσιμων υλικών (την κυρία 

Χάρτινη, τον κύριο Γυάλινο, τον κύριο Μεταλλικό και την κυρία Πλαστική) 
να φτάσει στον σωστό κάδο και να μη βρεθεί ούτε στον πράσινο κάδο, ούτε            

στη χωματερή.

Ζωγραφίζω
Ζωγραφίστε τους τέσσερις φίλους και τον κάδο που πρέπει να τους 

ρίχνουμε με το σωστό χρώμα.



Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Είναι πολύ σημαντικό για το περιβάλλον να μην ρίχνουμε στον δρόμο σκουπίδια, να μην 
πετάμε πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε, όπως παλιά ρούχα, παιχνίδια ή βιβλία, 

αλλά να τα δίνουμε σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, και να κάνουμε 
ανακύκλωση σε όσα αντικείμενα μπορούν να ανακυκλωθούν. Εσείς, τα παιδιά, πρέπει 
να βοηθάτε στην ανακύκλωση και να υπενθυμίζετε στους μεγαλύτερους ότι μόνο έτσι 
προστατεύουμε το περιβάλλον. Η δυναμική συμμετοχή σας αποτελεί το πιο αισιόδοξο 
μήνυμα για την ανακύκλωση, ώστε να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Πρέπει 

να χρησιμοποιούμε όλοι μας σωστά και τακτικά τους μπλε κάδους και να μεταδίδουμε 
το μήνυμα της ανακύκλωσης στους φίλους μας. Και επειδή εσείς τα παιδιά είστε πάντα 

πρωτοπόρα στην ανακύκλωση, σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

       Ιωάννης Α. Σιδέρης     Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος    Δήμαρχος
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