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EL 
Κωδ. 64005 Μαριονέτες Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
         

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
Σετ από 6 µαριονέτες (2 από τις οποίες είναι διπλής όψης µε δύο διαφορετικά πρόσωπα), µαζί µε ένα CD 

AUDIO MP3 που περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη εγγραφή των 2 παραµυθιών που αναφέρονται στην 

σηµασία της ανακύκλωσης, αναφέρουν µερικούς τρόπους ανακύκλωσης και διδάσκουν σε τί µετατρέπεται 

αυτό που ανακυκλώνουµε. Το CD MP3 περιλαµβάνει βιβλιαράκι µε τα κείµενα των παραµυθιών, 

παιδαγωγικό οδηγό και φύλλα για να χρωµατίσετε.  

Η διάρκεια κάθε παραµυθιού είναι περίπου 10 λεπτά. Το CD περιλαµβάνει την έκδοση σε διάφορες 

γλώσσες έτσι ώστε να διευκολύνεται η εκµάθηση άλλων γλωσσών. Το CD επιτρέπει στον καθηγητή να 

προβεί στην αναπαράσταση των παραµυθιών χωρίς να χρειάζεται να τα εκφωνεί. Μόνο χρειάζεται να βάλει 

το CD AUDIO και να κινεί τις κούκλες ακολουθώντας το σενάριο του βιβλίου! Τόσο εύκολα! Τόσο 

πρακτικά! 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΑ 

Στο βιβλιαράκι όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στο χώρο, παρατηρούνται από πίσω από το θέατρο, από 

το χώρο πίσω από την κούκλα, κοιτάζοντας προς το κοινό. 

Στο βιβλιαράκι οι διάλογοι των προσώπων που εµφανίζονται στη σκηνή από το δεξί µέρος της σκηνής και 

που φοριούνται στο δεξί χέρι, βρίσκονται στο κείµενο µεταφερµένα στο δεξί µέρος. 

 

Ο τρόπος που πρέπει να πιάνονται οι κούκλες για καλύτερη απόδοση των κινήσεων είναι τοποθετώντας  

τον αντίχειρα σε ένα από τα χέρια της κούκλας, τον δείκτη και το µέσο δάχτυλο στο κεφάλι και τον 

παράµεσο και το µικρό δάχτυλο στο άλλο χέρι. Οι κινήσεις που εκτελούν οι κούκλες σας επιτρέπουν να 

εκφράσετε πολλά συναισθήµατα. Για παράδειγµα: 

- µε τα χέρια: χειροκροτούν, χαιρετούν, χαϊδεύουν, εκφράζουν χαρά και ενθουσιασµό µε γρήγορες 

κινήσεις, κλαίνε σκεπάζοντας το πρόσωπο µε τα χέρια, κτλ. 

- µε το κεφάλι: µιλούν, συναινούν, κτλ. 

- µε το σώµα: εκφράζουν άρνηση µε κινήσεις ταλάντωσης  

 

Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά κάθε παραµύθι από το βιβλαράκι, όπως επίσης να ακούσετε την 

αναπαράστασή του από το CD AUDIO MP3, και να κάνετε µία πρόβα του παραµυθιού  µε τις  κούκλες 

πριν την σκηνική αναπαράσταση του παραµυθιού. 

 

Η αναπαράσταση µπορεί επίσης να γίνει χωρίς το CD, διαβάζοντας τα κείµενα από το βιβλιαράκι 

 

Σκηνικό: 

 

- Νύχτα, ένας σκοτεινός δρόµος µε ένα φανάρι που φωτίζει τους διάφορους χρωµατιστούς κάδους  

σκουπιδιών που φαίνονται σε πρώτο πλάνο. 

 

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

- Συνειδητοποίηση της ανάγκης για την φροντίδα και  το σεβασµό του περιβάλλοντος. 

- Ευαισθητοποίηση προς µια πρακτική επιλεκτική συλλογή των οικιακών υπολειµµάτων που διευκολύνει 

την µετέπειτα ανακύκλωση ή την αποµάκρυνση των σκουπιδιών. 

- Γνώση των διαφόρων τύπων οικιακών υπολειµµάτων. 

- Ταξινόµηση των οικιακών υπολειµµάτων ανάλογα µε τον τύπο του δοχείου όπου θα τοποθετηθούν για 

την συλλογή τους και την µετέπειτα ανακύκλωσή τους. 

 



 

EL 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Εκµάθηση αναφορικά µε το τι µετατρέπονται τα υπολείµµατα που ανακυκλώνουµε: 

- Εκτυπώστε, φωτοτυπήστε και κόψτε τις 5 καρτέλες (A5) για να χρωµατιστούν. Μοιράστε τις 5 

καρτέλες σε κάθε µαθητή για να τις χρωµατίσει. Ο δάσκαλος θα δείξει µία από τις µαριονέτες και 

θα ζητήσει από τους µαθητές να δείξουν την καρτέλα που δείχνει σε τι µπορεί να ανακυκλωθεί η 

συγκεκριµένη µαριονέτα: 

- Κονσέρβα: ποδήλατο 

- Πλαστικό µπουκάλι: πλαστική µπάλα 

- Γυάλινο µπουκάλι: διάφορα γυάλινα δοχεία 

- Κούτα από χαρτόνι: βιβλίο 

- Καρότο:  λίπασµα  

 

2. Ταξινόµηση των υπολειµµάτων σύµφωνα µε την προέλευσή τους ή το υλικό τους: (ζητήστε από 

τους µαθητές να φέρουν από το σπίτι αποκόµµατα περιοδικών µε υπολείµµατα και συσκευασίες) 

- Οργανικά υπολείµµατα: υπολείµµατα φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριού, αβγών, κτλ. 

- Χαρτί: σακούλες, εφηµερίδες, περιοδικά, κτλ. 

- Χαρτόνι: κουτιά από µπισκότα και άλλα προϊόντα, αβγοθήκες, κτλ. 

- Πλαστικές συσκευασίες: σακούλες, µπουκάλια νερού, συσκευασίες προϊόντων καθαρισµού, 

συσκευασίες γιαουρτιού, συσκευασίες τροφίµων γενικά, κτλ. 

- Μεταλλικές συσκευασίες: κονσέρβες, κουτιά από αναψυκτικά, κτλ. 

- Συσκευασίες από χαρτόνι για υγρά. 
- Γυαλί: γυάλινα δοχεία, γυάλινα µπουκάλια, κτλ. 

- Μπαταρίες γενικά 

 
3. Συσχέτιση των υπολειµµάτων ανάλογα µε το δοχείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί: 

- Εξηγήστε στους µαθητές τι είδους δοχεία επιλεκτικής συλλογής σκουπιδιών υπάρχουν στο δήµο. 

- Εξηγήστε τι είδους σκουπίδια πρέπει να τοποθετηθούν στο κάθε δοχείο (ανάλογα µε το χρώµα). 

- Φτιάξτε µια σειρά από τα διάφορα είδη κάδων σκουπιδιών που υπάρχουν στο δήµο. 

- Μοιράστε τα αποκόµµατα των περιοδικών που έφεραν οι µαθητές και κολλήστε τα στον κάδο που 

αντιστοιχούν. 

 



 
EL 

Οι νέοι φίλοι της Ασηµούλας κονσερβούλας 

 
ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΜΙΧΑΛΗΣ, το γυάλινο µπουκάλι ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 
(Εµφανίζεται από τα αριστερά ο ΜΙΧΑΛΗΣ µε αργές κινήσεις. Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ στέκεται ακίνητη και µε την πλευρά που 

δεν έχει πρόσωπο προς το κοινό) 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Καλέ, τι σκοτεινό που είναι αυτό! Μου φαίνεται ότι δεν έχει έρθει ακόµα κανένας. Εγώ γυρίζω στον 

κάδο γιατί µε τροµάζει να είµαι εδώ µόνος µου.  

(Ο ΜΙΧΑΛΗΣ κατευθύνεται προς τον κάδο αλλά επειδή δεν βλέπει καλά, συγκρούεται µε την κονσέρβα τόνου. 

Ακούγεται ένα “κλινκ” της σύγκρουσης) 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Αχ, τι τροµάρα!  Συγκρούστηκα µε µία κονσέρβα…; Σίγουρα µου έγιναν ρωγµές και θα γίνω χίλια 

κοµµάτια, (κλαψουρίζοντας) και όλοι θα µε πατήσουν… και θα κοπούν… και θα τραυµατιστούν… 

(Εκείνη τη στιγµή η ΑΣΗΜΟΥΛΑ γυρίζει και φανερώνει το πρόσωπό της στο κοινό) 
 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Γεια σου! Ποιός είσαι; 

ΜΙΧΑΛΗΣ: (τρέµοντας) Αααααχ! Μία κονσέρβα τόνου που µιλάει. (Βγαίνει γρήγορα και τροµαγµένος από τη σκηνή) 

 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Τι κρίµα, µου φαίνεται ότι τον τρόµαξα. Πόσο βαριέµαι εδώ µόνη µου! Μακάρι 

κάποιος τουλάχιστον να µου εξηγούσε τι κάνω εδώ … 

(Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ εξαφανίζεται από τη σκηνή) 

(Μουσική) 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΜΙΧΑΛΗΣ, το γυάλινο µπουκάλι ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ααα, ΑΝΤΩΝΗ, κούτα από χαρτόνι, πάλι καλά που σε βρίσκω! ∆ε θα πιστέψεις αυτό που συνέβη! 

ΑΝΤΩΝΗΣ: (εµφανίζεται από τα δεξιά διακόπτοντας και φωνάζοντας, θυµωµένος) Για να δούµε, 
ΜΙΧΑΛΗ, γυάλινο µπουκάλι, θα µου το πεις καµιά φορά; ∆εν θα περάσω όλη τη νύχτα ακούγοντας 

τις χαζοµάρες σου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ: (Τρέµοντας) Αχ, ΑΝΤΩΝΗ, κούτα από χαρτόνι, µη µου µιλάς έτσι γιατί µε τροµάζεις! ∆εν βλέπεις ότι 

είµαι από γυαλί και είµαι πολύ εύθραυστος! 
 ΑΝΤΩΝΗΣ: Καλώς (χαµηλώνοντας τη φωνή) Θα µου πεις τι έγινε, σε παρακαλώ; 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Καλύτερα έτσι! Άκου, βγήκα από τον κάδο όπως κάθε νύχτα για να συναντήσω τους φίλους µας: τον 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ, την ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, την όµορφη καροτούλα και τον ΑΚΗ, το αθλητικό 

µπλουζάκι…Και συνάντησα µία κονσέρβα  τόνου που µιλάει! 

ΑΝΤΩΝΗΣ: (Χάνοντας την υποµονή του) Για µια στιγµή, αγαπηµένε µου φίλε. Εσύ είσαι ένα γυάλινο 

µπουκάλι που µιλάει και εγώ είµαι µία κούτα από χαρτόνι που µιλάει… Γιατί να µην υπάρχει και µία 
κονσέρβα τόνου που µιλάει;   

ΜΙΧΑΛΗΣ:  Αααα, έχεις δίκιο… Όµως το θέµα είναι ότι κάποιος την έριξε στο έδαφος και δεν ξέρει σε ποιον κάδο 
πρέπει να πάει. Έρχεσαι µαζί µου να την ψάξουµε και να την πάµε στον κάδο της, στον κάδο για τις κονσέρβες; 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Για τέτοια θέµατα, είναι καλύτερο να µιλήσεις µε τον ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ. 

Είναι ο πιο σοφός και ο πιο παλιός ένοικος όλων των κάδων του πάρκου. 

Αλήθεια, ΜΙΧΑΛΗ, γυάλινο µπουκάλι: ήρθες και πάλι στον κάδο µου, στον κάδο ανακύκλωσης 

χαρτιού. Ξέρεις ότι πρέπει να είναι ο καθένας µας στον κάδο του για να µπορέσουν να µας 

ανακυκλώσουν. Εσύ στον κάδο για το γυαλί και εγώ στον κάδο για τα χαρτόνια. 

ΜΙΧΑΛΗΣ: (Λυπηµένος) Ναι, το ξέρω, ΑΝΤΩΝΗ, κούτα από χαρτόνι, είναι που ο κάδος µου είναι γεµάτος από 

σπασµένα γυαλιά ενώ ο δικός σου είναι πολύ µαλακός γιατί είναι γεµάτος από χαρτόνια και έτσι δεν θα σπάσω. 

Είµαι τόόόσο εύθραυστος… 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Συγγνώµη, ΜΙΧΑΛΗ, γυάλινο µπουκάλι, αλλά θα σου πω αυτό που θα έλεγε και ο 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ: “Εάν θέλεις σε κάτι όµορφο να ανακυκλωθείς, πρέπει στον κάδο 

σου να ζεις”. 

(Και οι δύο εξαφανίζονται από τη σκηνή) 

(Mουσική) 

 



 
EL 

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 

(Εµφανίζονται η ΑΣΗΜΟΥΛΑ από τα δεξιά και ο ΡΑΦΑΗΛ από τα αριστερά) 

ΡΑΦΑΗΛ: Γεια σου, κονσερβούλα τόνου! Μου είπαν ότι πας λίγο χαµένη και µοναχούλα. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Τι καλά, δεν τρόµαξες µε το που µε είδες! Σκέφτηκα ότι ήµουν µία παλιά οξειδωµένη 

κονσέρβα και ότι κάνεις δεν θα ήθελε να µου µιλήσει. 

ΡΑΦΑΗΛ: (Γελάει) Χα, χα, χα ! Αυτά τα κάνει ο ΜΙΧΑΛΗΣ, το γυάλινο µπουκάλι, που είναι λιγουλάκι 

φοβητσιάρης. Συγγνώµη, δεν συστήθηκα. Είµαι ο ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ, ο πιο παλιός του χώρου. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Εγώ είµαι η ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα, και δεν ξέρω ακριβώς τι κάνω εδώ… 

ούτε καν έχω λήξει. Κοιτά, κοίτα την ηµεροµηνία µου. 
ΡΑΦΑΗΛ: (Πλησιάζει και κοιτά το καπάκι) Έχεις δίκιο, όµως…δεν νιώθεις πιο ελαφριά; 

 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Όντως, είναι αλήθεια. Τώρα που το λες…ζυγίζω λιγότερο. 

ΡΑΦΑΗΛ: Ηρέµησε, αυτό συµβαίνει σε όλους στην αρχή όµως µετά συνηθίζεις. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι έχει 

φαγωθεί το τρόφιµο που κουβαλούσες. Εγώ πριν ήµουν ένα µπουκάλι γεµάτο τζελ και χάρη σε εµένα τα παιδιά µίας 

οικογένειας απολάµβαναν τα µπάνια τους και έκαναν σαπουνόφουσκες…όµως, όπως ήταν αναµενόµενο, όταν 

τελείωσε το τζελ, κατέληξα στον κάδο. 
 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Αχχ, τώρα καταλαβαίνω! Όµως τί κάνω πεταµένη στο έδαφος; 

ΡΑΦΑΗΛ: Φαίνεται ότι οι προηγούµενοι ιδιοκτήτες σου δεν σε έριξαν στον σωστό κάδο. 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Και ποιός είναι ο κάδος µου; Θέλω να πάω! Έχει κι άλλες κονσέρβες όπως εγώ; 

ΡΑΦΑΗΛ: (Γελάει) Χα, χα, χα !  Εννοείται! Εσύ πας στον κάδο των συσκευασιών, όπου ζούµε όλοι όσοι είµαστε 

από πλαστικό όπως εγώ, οι κονσέρβες όπως εσύ και τα tetra brik. Είναι πολύ σηµαντικό να παραµείνουµε όλοι µαζί 

στον κάδο µας µέχρι να µας ανακυκλώσουν. 
 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Να µας ανακυκλώσουν; Και τί είναι αυτό; 

ΡΑΦΑΗΛ: Θα µεταµορφωθούµε σε καινούρια πράγµατα και θα ζήσουµε µία νέα ζωή. ∆εν ακούγεται υπέροχο; 

Έλα µαζί µου, ΑΣΗΜΟΥΛΑ κονσερβούλα, θα σε συστήσω σε µερικούς φίλους. Κάθε νύχτα, βγαίνουµε από τους 
κάδους µας και κάνουµε µία βόλτα και λέµε ιστορίες. Θα ’θελες; 

 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: (πηδώντας από χαρά) Ναιιί. 

ΡΑΦΑΗΛ: Σύµφωνοι, θα αρχίσω φωνάζοντας µία αληθινή κυρία του κάδου µε τα οργανικά υπολείµµατα… Μαζί 

µας: η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η όµορφη καροτούλα. 

(Εξαφανίζεται ο ΡΑΦΑΗΛ από τη σκηνή) 

(Μουσική) 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η όµορφη καροτούλα ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 

(Εµφανίζεται από τα αριστερά η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ περπατώντας αργά και λικνιζόµενη ακλουθώντας τον ρυθµό της 

µουσικής) 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Γεια σου, αγαπητή µου. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Ωωωω…, είστε µία πανέµορφη καροτούλα. Τι κοµψή! 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Τι αξιολάτρευτη κονσερβούλα! Και αυτό επειδή δε µε γνώρισες στα καλύτερά µου χρόνια. Θα 

σου πω την ιστορία µου: Κοίτα, είναι άσχηµο που το λέω εγώ, όµως έχεις µπροστά σου… τα τα ρα ταν! Την νικήτρια 

καροτούλα  της τελευταίας έκθεσης λαχανικών. 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Τι τιµή!... Όµως µία τόσο όµορφη καροτούλα…πώς κατέληξε στα σκουπίδια; Γιατί 

δεν σας έφαγαν; 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Αχ, αγαπητή µου… αυτό ήταν τροµερό…! Άκου, εγώ περίµενα δροσερή και ωραία µέσα στο 

ψυγείο δίπλα στα άλλα καρότα. Όλοι ήξεραν ότι εγώ θα ήµουν αυτή που θα επιλεγόταν για το πιάτο εκείνης της 

ηµέρας. Όµως τότε συνέβη… (Αλλάζει τον τόνο της φωνής της σε πιο σοβαρό) Οι ιδιοκτήτες µου αγόρασαν ένα 

τεράστιο κουνουπίδι και το τοποθέτησαν στη δική µας θήκη, σκεπάζοντας µε και συνθλίβοντας µε. Και µε ξέχασαν! 

Όταν τελικά µε ανακάλυψαν, είχα ζαρώσει και κατέληξα στον κάδο µε τα οργανικά υπολείµµατα. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Λοιπόν θα µου επιτρέψετε, ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, όµορφη καροτούλα, αλλά νοµίζω ότι 

ήσασταν πολύ τυχερή. Εδώ έχετε τόσους φίλους. Και επιπλέον, σύµφωνα µε αυτά που µου είπε ο 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ, αν είµαστε στον σωστό κάδο, θα ανακυκλωθούµε όλοι µας σε πολύ 

όµορφα πράγµατα. 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Έχεις δίκιο, αγαπητή µου. Είµαι µία γκρινιάρα. Εδώ είναι υπέροχα. Όλοι µου φέρονται σαν µία 

αληθινή κυρία και µέσα στον κάδο µου έχω κάνει υπέροχες φιλίες. Έχει κάτι κολοκυθάκια καταπληκτικά και µερικά  

χοιρινά παϊδάκια πολύ φαντασµένα αν και έχουν µείνει πετσί και κόκκαλο… 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Θέλω να τους γνωρίσω όλους! Μπορώ να µείνω στον κάδο σας; 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Όχι, εσύ πρέπει να πας στον κάδο µε τις συσκευασίες µαζί µε τον ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του 

τζελ. Όµως µην ανησυχείς γιατί κάθε νύχτα µαζευόµαστε όλοι για λίγο έξω από τον κάδο. Εδώ θα τα λέµε, αγαπητή 

µου ΑΣΗΜΟΥΛΑ κονσερβούλα. 

(Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ βγαίνει από τη σκηνή) 

(Μουσική) 



 
EL 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 
(Εµφανίζεται ο ΑΝΤΩΝΗΣ από τα αριστερά, µε θυµωµένο πρόσωπο) 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Φαντάζοµαι ότι εσύ είσαι η καινούρια κονσέρβα για την οποία µιλάνε όλοι. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Ναι, είµαι η ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα. Χάρηκ… 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Και εγώ ο ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι, όµως άφησε τις συστάσεις γιατί είναι αργά και είναι η 

ώρα να γυρίσεις στον κάδο σου. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Εµένα µε πέταξαν εδώ, στο έδαφος. 

ΑΝΤΩΝΗΣ: (Γκρινιάζει) Οι άνθρωποι είναι σκέτη καταστροφή! ∆εν τους αντέχω! 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Μπορώ να σε ρωτήσω γιατί δε σου αρέσουν; 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Γιατί δεν µου αρέσουν; Κοίτα τους εκεί καθισµένους… (Απευθύνεται στα παιδιά) Είναι αχάριστοι. 

 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: (Απευθύνεται στα παιδιά) Μα καλά…Τον ακούτε; Εσείς είστε πολύ καλά παιδιά, έτσι 

δεν είναι; Βλέπεις, ΑΝΤΩΝΗ, κούτα από χαρτόνι; 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι, φυσικά, όπως και το παιδί µε το οποίο ζούσα. Εγώ φυλούσα ένα καταπληκτικό δώρο για εκείνο: 

ένα πανέµορφο τηλεκατευθυνόµενο αυτοκίνητο! Περίµενα πολλές µέρες µε πολλή ανυποµονησία για να έρθουν να 
γενέθλια του και να δω την ευτυχία στο πρόσωπό του. Και ξέρεις τι συνέβη; Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, σχεδόν ούτε 

που µε κοίταξε, µου έσκισε την πάνω πλευρά, έβγαλε το αυτοκίνητο και εµένα µε πέταξε στο πάτωµα. Έµεινα 

ριγµένο και εγκαταλειµµένο κάτω από το κρεβάτι του µέχρι που η µητέρα του µε πέταξε στον κάδο ανακύκλωσης 

χαρτιού. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Αχ, ΑΝΤΩΝΗ, κούτα από χαρτόνι, τώρα καταλαβαίνω γιατί είσαι πάντα θυµωµένος! 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Αυτό µου λέει και ο ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ. Λέει ότι πρέπει να κατανοήσω το παιδί… ότι 

αυτό που ήθελε ήταν να παίξει απλά µε το αυτοκίνητό του…, Χαζοµάρες! Αφού µετά ούτε καν έπαιξε. Περνούσε 

ατελείωτες ώρες µε τα βιντεοπαιχνίδια . Εν πάση περιπτώσει, εγώ γυρίζω στον κάδο µου γιατί είναι πλέον αργά και 

εσύ θα έπρεπε να κάνεις το ίδιο. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Ναí, θα ψάξω τον ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ για να µε συνοδεύει. 

(Και οι δύο βγαίνουν από τη σκηνή) 

(Μουσική) 

 

 

ΕΚΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΑΚΗΣ, το αθλητικό µπλουζάκι ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 

(Εµφανίζεται η ΑΣΗΜΟΥΛΑ από τα δεξιά και ο ΑΚΗΣ από τα αριστερά. Ο ΑΚΗΣ πηγαίνει από τη µία άκρη της 

σκηνής στην άλλη ενώ η ΑΣΗΜΟΥΛΑ παραµένει ακίνητη) 

 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Γεια σου! Πώς σε λένε; Εγώ είµαι η ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα. Είµαι καινούρια 

εδώ. 

ΑΚΗΣ: Γεια σου! (Συνεχίζει να κινείται από την µία άκρη στην άλλη) 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Συγγνώµη, µπορείς να µείνεις ακίνητος; 

ΑΚΗΣ: Συγγνώµη, συγγνώµη, αλλά εγώ πάντα τρέχω, πηδώ, παίζω, χοροπηδώ… Είµαι ο ΑΚΗΣ, το αθλητικό 

µπλουζάκι, και ζω στον κάδο µε τα µεταχειρισµένα ρούχα που θα ξαναχρησιµοποιηθούν. 
ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Και γιατί ζεις εκεί; Τι σου συνέβη; 

ΑΚΗΣ: Ζω µαζί µε άλλα ρούχα που ο κόσµος πλέον δεν χρησιµοποιεί, είτε γιατί του έχουν µικρύνει είτε γιατί έχουν 

φθαρθεί από την πολλή χρήση. Πριν καταλήξω εδώ, εγώ ήµουν το µπλουζάκι ενός πολύ αθλητικού παιδιού, πάντα 

πήγαινε παντού τρέχοντας. Έπαιζε ποδόσφαιρο, µπάσκετ, έτρεχε σε αγώνες δρόµου… µε εµένα αυτό το παιδί 

κέρδισε ένα σωρό µετάλλια και κύπελλα. Αλλά επειδή έτρωγε πολύ καλά και έκανε πολύ γυµναστική, µεγάλωσε και 
του µίκρυνε. Έτσι…εδώ είµαι, ζώντας µε παλιά παλτά, πουκάµισα και παπούτσια…όµως, ξέρεις κάτι; Είναι 

λιγουλάκι βαρετά. Εγώ προτιµώ να βγαίνω και να τρέχω από εδώ κι από εκεί. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Πόσο ενδιαφέρουσα είναι η ζωή σου! Άκου, ΑΚΗ, αθλητικό µπλουζάκι … Θα 
µπορούσες να µε συνοδεύσεις µέχρι τον κάδο µου, σε παρακαλώ; Νοµίζω ότι θα έχω πρόβληµα. 

Επειδή είµαι µικρή και το άνοιγµα του κάδου είναι τόσο ψηλά, δε θα µπορώ µάλλον να µπω… 
ΑΚΗΣ: Πρόβληµα; Με τον ΑΚΗ, το αθλητικό µπλουζάκι, δεν υπάρχουν προβλήµατα! Πήδα και ανέβα στους 

ώµους µου. Με το τρία: (Ακούγεται τυµπανοκρουσία) ένα, δύο…δύο και µισό και… τρία! Πάµε! (Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ µε 

ένα πήδηµα ανεβαίνει πάνω στον ΑΚΗ)  

(Και οι δύο βγαίνουν από τη σκηνή) 

(Μουσική) 



 
EL 

 

ΕΒ∆ΟΜΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 
(Εµφανίζεται η ΑΣΗΜΟΥΛΑ από τα δεξιά) 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Τέλεια! Αν δεν ήταν ο ΑΚΗΣ, το αθλητικό µπλουζάκι, δεν θα µπορούσα να φτάσω. 

(Εµφανίζεται ο ΡΑΦΑΗΛ από τα αριστερά) 

ΡΑΦΑΗΛ: Γεια σου, ΑΣΗΜΟΥΛΑ, κονσερβούλα. Καλωσόρισες στο νέο σου σπίτι, τον κάδο των συσκευασιών. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Γεια σου, ΡΑΦΑΗΛ, µπουκάλι του τζελ. Τι συγκίνηση! Γνώρισα πολύ κόσµο: την  

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, την όµορφη καροτούλα, που είναι πολύ κοµψή, τον ΑΝΤΩΝΗ, την κούτα από 

χαρτόνι, που είναι λιγουλάκι γκρινιάρης και τον ΑΚΗ, το αθλητικό µπλουζάκι, που είναι 

υπερκινητικός…  

ΡΑΦΑΗΛ: (Γελάει) Χα, χα, χα! Βλέπω ήδη ότι τα πέρασες καταπληκτικά και επιπλέον έµαθες την προέλευση όλων 

µας και σε ποιον κάδο πρέπει να είµαστε. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Όντως! Ήταν µία µέρα µε έντονα συναισθήµατα… Είµαι πολύ κουρασµένη. 

ΡΑΦΑΗΛ: Τώρα λοιπόν ξεκουράσου, και θυµήσου ότι… Εάν θέλεις σε κάτι όµορφο να ανακυκλωθείς… 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: … πρέπει στον κάδο σου να ζεις. Τώρα επαναλάβετέ το και εσείς παιδιά… Πάµε, µην 

ντρέπεστε, επαναλάβετε µαζί µου: “ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙΣ, 

ΠΡΕΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑ∆Ο ΣΟΥ ΝΑ ΖΕΙΣ”. 

(Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ ξαπλώνει να κοιµηθεί και ο ΡΑΦΑΗΛ πλησιάζει και της δίνει ένα φιλί) 

(Μουσική) 

 

ΤΕΛΟΣ 



 
EL 

 

Ο υπέροχος προορισµός της Ασηµούλας και των φίλων της 
 

ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η όµορφη καροτούλα ΜΙΧΑΛΗΣ, το γυάλινο µπουκάλι 

 
ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ 

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 

 
(ο ΜΙΧΑΛΗΣ µε χαµογελαστό πρόσωπο) 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Καλησπέρα , ΜΙΧΑΛΗ, γυάλινο µπουκάλι… Πάντα στην ώρα σου! 

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν είναι σωστό να αφήνεις µία κυρία να περιµένει. 

(Ο ΜΙΧΑΛΗΣ µε φοβισµένο πρόσωπο) 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μια και το έφερε η κουβέντα…, στον κάδο µου είµαστε όλοι µας πολύ ανήσυχοι, όπως 

δείχνουν τα πράγµατα αύριο έρχονται να µας πάρουν. 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Και γιατί πιστεύετε κάτι τέτοιο; 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Γιατί στον κάδο µας δεν υπάρχει πλέον χώρος για άλλα µπουκάλια. Επιπλέον, κάποιος 

άφησε στον δικό µας κάδο ανακύκλωσης γυαλιού µερικά χαρτόνια. 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Ααα, όχι! Το χαρτόνι δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε το γυαλί, αυτό δεν είναι καλό για τη 

ανακύκλωση. 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ανακύκλωση; Αυτό µε φοβίζει… Είναι όταν µας χωρίζουν, µας σπάνε και µας λιώνουν 

µε φωτιά για να φτιάξουν ένα νέο διαφορετικό µπουκάλι; ∆εν θέλω ούτε να το σκέφτοµαι! 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: (Γελάει) Χα, χα, χα! Τι υπερβολικός που είσαι! Αυτό διαρκεί πολύ λίγο, µετά θα είσαι ένα νέο, 

όµορφο και αστραφτερό µπουκάλι όπως πάντα. 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είµαι ένα όµορφο µπουκάλι; 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: ΜΙΧΑΛΗ, γυάλινο µπουκάλι, είσαι το πιο όµορφο και γοητευτικό µπουκάλι που έχω γνωρίσει 

και θα µου λείψεις πάρα πολύ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Πραγµατικά, ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, όµορφη καροτούλα, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε τόσο 

όµορφη και κοµψή… δεν ήξερα ότι σκεφτόσασταν έτσι για µένα. Φαντάζεστε αν κάποια µέρα εγώ 

είµαι ένα µεγάλο γυάλινο µπουκάλι, δυνατό και ανθεκτικό, και εσείς ένα κονσερβοποιηµένο καρότο 
και είµαστε για πάντα ενωµένοι; 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: (Γελάει) Χα, χα. Τι αξιολάτρευτο µπουκαλάκι! Μπορεί, ποιος ξέρει, µία µέρα η µοίρα µας 

ξαναενώσει. Σου εύχοµαι καλή τύχη ΜΙΧΑΛΗ, γυάλινο µπουκάλι... MΑΑΑΑΤΣ!  (πλησιάζει και τον φιλά)  

(Ο ΜΙΧΑΛΗΣ δείχνει και πάλι το χαρωπό του πρόσωπο στο κοινό)  

 ΜΙΧΑΛΗΣ: Χα, χα, χα... 

(Ο ΜΙΧΑΛΗΣ βγαίνει από τα δεξιά) 

(Μουσική) 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: (Απευθύνεται στο κοινό) Θέλετε να µάθετε τι απέγινε ο ΜΙΧΑΛΗΣ, το γυάλινο µπουκάλι; 

Λοιπόν, σε πολύ λίγο χρόνο τον µετέτρεψαν σε πολλά γυάλινα φιαλίδια.  

(Εµφανίζεται από τα δεξιά η καρτέλα µε τη ζωγραφιά µε τις φιάλες) 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Με αυτόν τον τρόπο, η γοητεία του µοιράστηκε σε διάφορα µέρη… ίσως αν κοιτάξετε καλά τις 

γυάλινες φιάλες που έχετε στο σπίτι… δεν ξέρω, ίσως σε αυτές να υπάρχει κάτι από τον ΜΙΧΑΛΗ, το γυάλινο 

µπουκάλι. 

(Mουσική) 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι  

 ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

(Εµφανίζεται ο ΑΝΤΩΝΗΣ από τα δεξιά) 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Οι άνθρωποι είναι τρελοί! Έριξαν στον κάδο µου µερικές τεράστιες χαρτόκουτες  

τηλεοράσεων και δεν τις δίπλωσαν! Τώρα δεν χωράει τίποτα άλλο στον κάδο. 

(Εµφανίζεται ο ΡΑΦΑΗΛ από τα αριστερά) 

ΡΑΦΑΗΛ: Άκουσα κάποιον να γκρινιάζει και σκέφτηκα: “Είµαι σίγουρος ότι είναι ο καλός µου φίλος ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι”. Ανησυχείς επειδή πλησιάζει η ώρα της ανακύκλωσης; 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Ε, λοιπόν, ναι! Θα µε θρυµµατίσουν και θα κάνουν από µένα µία γλοιώδη µάζα για να 

γίνω αργότερα άλλη κούτα που θα φυλάξει κάποιο παιχνίδι και που ένα παιδί πάλι θα µε 

περιφρονήσει. (Κοιτάζοντας το κοινό) 

ΡΑΦΑΗΛ:  Μάλιστα! Βλέπω ότι δεν σου αρέσει ιδιαίτερα που είσαι κουτί παιχνιδιού. Όµως σκέψου, τι άλλο 
περιέχει ο κάδος σου; 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Για να δω… Άσε µε να σκεφτώ…έχει κουτιά παπουτσιών, κουτιά από χρωµατιστά 

µολύβια, µεµονωµένα κοµµάτια ενός πάζλ, παιδικά βιβλία…,πολλά πράγµατα. Πανέµορφα πράγµατα! 

(Ο ΑΝΤΩΝΗΣ παίρνει το χαρωπό του πρόσωπο) 



 
EL 

ΡΑΦΑΗΛ: Είναι που στα παιδιά αρέσουν τα  παραµύθια. Έτσι δεν είναι, παιδιά; (Στο κοινό) 

ΑΝΤΩΝΗΣ: (Ενθουσιασµένος) Εποµένως… Προσπαθείς να µου πεις ότι… 

ΡΑΦΑΗΛ: Ότι µπορεί να σε ανακυκλώσουν σε εξώφυλλο ενός υπέροχου παραµυθιού και να κάνεις ευτυχισµένα 

χιλιάδες παιδιά. 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Είναι αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί! Ζήτω η ανακύκλωση και το χαρτόνι! Τι 

καταπληκτική ιδέα! 

ΡΑΦΑΗΛ: (Στο κοινό ) Παιδιά, θα σας άρεσε  ο ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι να µετατραπεί σε ένα υπέροχο 
παραµύθι, έτσι δεν είναι; 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Τι καλά, ΡΑΦΑΗΛ, µπουκάλι του τζελ! Φεύγω πολύ πιο ικανοποιηµένος. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΡΑΦΑΗΛ: Παρακαλώ, ΑΝΤΩΝΗ, κούτα από χαρτόνι. Θα βρεθούµε και πάλι εδώ τριγύρω. Καλή τύχη! 

(Ο ΑΝΤΩΝΗΣ βγαίνει από τη σκηνή) 

 (Μουσική) 
ΡΑΦΑΗΛ: (Στο κοινό) Θέλετε να µάθετε τι απέγινε ο ΑΝΤΩΝΗΣ, η κούτα από χαρτόνι, όταν ανακυκλώθηκε; Τον 

µετέτρεψαν σε ένα πανέµορφο παραµύθι που άρεσε σε πολλούς, και ποτέ πια δεν ένιωσε την περιφρόνηση από τα 

παιδιά… Τώρα µάλιστα τα λατρεύει! 

(Εµφανίζεται από τα δεξιά η καρτέλα µε τη ζωγραφιά του παραµυθιού) 

(Ο ΡΑΦΑΗΛ και η καρτέλα εξαφανίζονται από τη σκηνή. Μουσική) 

 
 

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η όµορφη καροτούλα ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα 

 ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 

 
(Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ κοιµάται, βρίσκεται µε γυρισµένη την πλάτη στα δεξιά της σκηνής και ακούγονται ελαφριά ροχαλητά. 

Τότε εµφανίζεται η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ από τα αριστερά) 

 

 ΑΣΗΜΟΥΛΑ: ZZZZZZZZ, ZZZZZZZZZ (ελαφριά ροχαλητά) 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Μου φαίνεται ότι η ΑΣΗΜΟΥΛΑ, η κονσερβούλα, αποκοιµήθηκε έξω από τον κάδο της 

(Ψιθυρίζοντας) Θα προσπαθήσω να µην κάνω θόρυβο για να µη την ξυπνήσω. Έτσι να έχετε την καλοσύνη να κάνετε 

ησυχία για να µπορέσει να ξεκουραστεί. Φανταστείτε ότι είστε αγάλµατα και δεν µπορείτε ούτε να µιλήσετε. Πάµε, 

κάντε το όλοι σας. 

(Φωνή σε OFF ενός παιδιού που φταρνίζεται): Aψουυυυυυυυυύ! 

(Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ και η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ πετάγονται τροµαγµένες ) 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Ας την ευχή! Πως ξεχτενίστηκα! 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Τι τρόπος να ξυπνήσει κάποιος! Σχεδόν πέθανα από την τροµάρα. 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Είµαι πολύ ξεχτενισµένη, αγαπητή µου; 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Καθόλου, εξακολουθείτε να είστε το ίδιο όµορφη και κοµψή όπως πάντα. 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Ααα,µα τί γοητευτική κονσερβούλα! Ξέρεις κάτι; Θα σου δώσω ένα φιλάκι αν και µυρίζεις 

ψαρίλα: µατς , µουτς. Αλήθεια…γιατί κοιµόσουν έξω? 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Βγήκα πριν από λίγο από τον κάδο µου και περίµενα µήπως έβγαινε και κανείς άλλος, 

αλλά  µε πήρε ο ύπνος. 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Συνέβη κάτι στον κάδο σου που σε έκανε να βγεις τόσο νωρίς; 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Στον κάδο µου όλοι τους είναι πολύ συµπαθητικοί άλλα εµένα δεν µου αρέσει να 

είµαι κλεισµένη σε κανένα χώρο . 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν ήµουν φυτεµένη στον λαχανόκηπο σχεδόν δεν µπορούσα να 

κουνηθώ και είχα στο πλάι µου µερικά πολύ κουτσοµπόλικα λαχανικά. Όµως εδώ …, εδώ είµαι ευχαριστηµένη µε 

όλον τον κόσµο. 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Θα ήθελα να ξέρω σε τι θα µε ανακυκλώσουν! Θα µου άρεσε να µε ανακυκλώσουν 

σε κάτι όµορφο, που θα µπορούσα να τρέχω και να πηδώ παντού… 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Αγαπητή µου, έχεις χιλιάδες διαφορετικές πιθανότητες. Μπορείς να είσαι εξάρτηµα ενός 

αυτοκίνητου αγώνων, ένα εργαλείο, ένα ρολόι, µία τροµπέτα, µια οµπρέλα…Ένα σωρό πράγµατα! 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ: Για όλα τα µέταλλα του κόσµου! ∆εν το είχα σκεφτεί. Αυτό τα αλλάζει όλα. Θα πάω 

στον κάδο µου να το πω σε κάτι κονσέρβες καλαµποκιού που είναι τόσο µπερδεµένες όσο κι εγώ. 

Ευχαριστώ πολύ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, όµορφη καροτούλα. 

(Η ΑΣΗΜΟΥΛΑ φεύγει) 

(Μουσική) 

 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Έτσι για να ξέρετε, παιδιά…, µερικές µέρες αργότερα πήραν την ΑΣΗΜΟΥΛΑ, την 
κονσερβούλα, για ανακύκλωση.Και ξέρετε σε τί την µετέτρεψαν; Σε ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο που διέσχισε 

βουνά, δρόµους, παράλιες…Τον µισό κόσµο! Και ποτέ, ποτέ ξανά δεν την έκλεισαν πουθενά. 

(Εµφανίζεται από τα δεξιά η καρτέλα µε τη ζωγραφιά του ποδήλατου) 

(Η καροτούλα κοιτάζει την καρτέλα και µετά το κοινό Και οι δύο τους βγαίνουν από τη σκηνή) 

(Μουσική) 

 



 
EL 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ ΑΚΗΣ, το αθλητικό µπλουζάκι 

 

(Εµφανίζεται ο ΑΚΗΣ από τα δεξιά µε το κεφάλι ελαφρώς σκυµµένο  και ο ΡΑΦΑΗΛ από τα αριστερά) 

ΡΑΦΑΗΛ: Γεια σου, ΑΚΗ, αθλητικό µπλουζάκι! Μου φαίνεται πολύ περίεργο που δε σε βλέπω να χοροπηδάς 

χαρούµενα από εδώ κι από εκεί. 

ΑΚΗΣ: Αα …γεια σου, ΡΑΦΑΗΛ, µπουκάλι του τζελ! 

ΡΑΦΑΗΛ: Ωχ! Μου φαίνεται πως κάποιος άλλαξε τον ΑΚΗ, το αθλητικό µπλουζάκι, µε ένα µπλουζάκι σοβαρό και 

βαρετό… 

ΑΚΗΣ: Όχι βεβαία! Είναι που είµαι λίγο ανήσυχος γιατί πλησιάζει η στιγµή που άλλη οικογένεια θα 

µε πάρει, θα µε πλύνει και θα µε δώσει σε άλλο παιδί. 
ΡΑΦΑΗΛ: Μη µου πεις ότι ένα τόσο θαρραλέο µπλουζάκι όπως εσύ, φοβάται λίγο νερό και σαπούνι, έτσι; 

ΑΚΗΣ: Όχι, όχι… εγώ λατρεύω να στριφογυρίζω µέσα στο πλυντήριο (και αρχίζει να γυρίζει σε 

κυκλικές κινήσεις) 
ΡΑΦΑΗΛ: (Ξαφνιασµένος) Εποµένως,θα µου πεις τι σου συµβαίνει; 

ΑΚΗΣ: Είναι που δεν θέλω να πέσω σε παιδί που φέρεται άσχηµα. Υπάρχουν παιδιά που δεν 

υπακούουν τους γονείς, που µιλάνε άσχηµα, λένε ψέµατα, που χτυπούν άλλα παιδιά… και δεν θέλω 

να µε δείχνουν και να λένε: “Κοίτα, περνά ένα µπλουζάκι αυθάδες και αγενές”. 

ΡΑΦΑΗΛ: ∆εν ξέρω, ΑΚΗ, αθλητικό µπλουζάκι, µάλλον γίνεσαι πολύ απαισιόδοξος. 
ΑΚΗΣ: Απαισι… τί; 

ΡΑΦΑΗΛ: “Α-ΠΑΙ-ΣΙ-Ο-∆Ο-ΞΟΣ”, είναι αυτός που βλέπει την αρνητική πλευρά των πραγµάτων, που πιστεύει ότι 

όλα θα του πάνε άσχηµα. 

ΑΚΗΣ: Πόσες λέξεις ξέρεις! Εγώ το µόνο που ζητώ είναι να είµαι το µπλουζάκι ενός παιδιού που 

φέρεται σωστά στους άλλους. 

ΡΑΦΑΗΛ: Αυτό είναι πολύ καλό. Όµως υποθέτω ότι θα θέλεις και κάτι παραπάνω. 

ΑΚΗΣ: Εάν είναι δυνατόν να είναι ένα παιδί που του αρέσει να παίζει, να πηδάει, να τρέχει, να 

κολυµπάει, να κάνει ποδήλατο, να χοροπηδάει, να πετάει, να πλοηγεί, να κωπηλατεί,, να κάνει 

σερφ…, Άντε να δω αν θα είµαι τυχερός µε το επόµενο παιδί που θα µε χρησιµοποιήσει! 

ΡΑΦΑΗΛ: Θα δεις, θα είσαι. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά είναι καλά. Κοίτα αυτά που ήρθαν σήµερα να µας 
δουν.  Για να δούµε, εσείς συµπεριφέρεστε σωστά, έτσι; 

ΑΚΗΣ: Όντως! Φαίνονται όλα πολύ καλά παιδιά (Στο κοινό) Θα σας άρεσε να ήµουν εγώ το 
µπλουζάκι σας;  

ΡΑΦΑΗΛ: Κοίτα! Τους άρεσε. Εποµένως γύρνα ήσυχος στον κάδο σου. 

ΑΚΗΣ: Αντίο σε όλους. 

(Φεύγει ο ΑΚΗΣ. Μουσική) 

ΡΑΦΑΗΛ: Όντως, παιδιά,, ο ΑΚΗΣ, το αθλητικό µπλουζάκι ήταν πολύ τυχερός. Μετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα έγινε το µπλουζάκι ενός υπέροχου κοριτσιού που αθλούταν πολύ και που επιπλέον διάβαζε πολλά βιβλία 

και παραµύθια. Μάλιστα ο ΑΚΗΣ, το αθλητικό µπλουζάκι έγινε γρήγορα το αγαπηµένο της µπλουζάκι.  

(Μουσική) 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η όµορφη καροτούλα 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΚΑΡΟΤΑ 
ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΛΑ  

  

 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Γεια σου ΡΑΦΑΗΛ, µπουκάλι του τζελ. Ανησυχώ κάπως γιατί µου φαίνεται ότι οι 

φίλοι µας είναι λίγο ανάστατοι µε το θέµα της ανακύκλωσης.  

ΡΑΦΑΗΛ: Φυσικό είναι. Για αυτούς είναι η πρώτη φορά. Εµένα µε έχουν ανακυκλώσει τόσες φορές που πλέον έχω 

χάσει το µέτρηµα. Πριν να γίνω µπουκάλι τζελ, ήµουν ένα µπουκάλι νερό και πριν από αυτό ένα πλαστικό πιάτο, και 

όταν ήµουν πιο νέος ήµουν ένα κουβαράκι για να παίζεις στην παράλια… Αναρωτιέµαι τι θα είναι το επόµενο. 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Και εγώ αναρωτιέµαι τι θα απογίνω, µετά από τόση οµορφιά που είχα. 

 
ΡΑΦΑΗΛ: Τα λαχανικά και τα υπόλοιπα τρόφιµα σας µετατρέπουν σε λίπασµα που είναι ένα ειδικό χώµα που 

ρίχνεται στις καλλιέργειες για να γίνουν τα λαχανικά υγιή και δυνατά. Χάρη σε εσένα θα ωριµάσουν οι ντοµάτες, οι 

κολοκύθες, οι πιπεριές… 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Εποµένως…, πιστεύεις ότι θα βοηθήσω να γίνουν καρότα νέα και όµορφα; Και ότι 

τα φύλλα τους θα είναι φρέσκα και πράσινα; 

ΡΑΦΑΗΛ: Φυσικά! 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Και εσένα, ΡΑΦΑΗΛ, µπουκάλι του τζελ, σε τι θα ηθελες να µετατραπεις αυτή τη 
φορά µετα την ανακύκλωσή σου;  

 



 
EL 

 
ΡΑΦΑΗΛ: Θα ήθελα να γινόµουν κάτι µε το οποίο να µπορούν να παίζουν τα παιδιά, τα περνώ πολυυύ καλά µαζί 

τους… 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: Είναι αλήθεια, αν και υπάρχουν µερικά παιδιά που είναι λίγο πεισµατάρικα και δεν 

θέλουν να τρώνε λαχανικά και χορταρικά. Με όλες τις βιταµίνες που περιέχουµε και αυτά µας 

βγάζουν από το πιάτο του τους! Πρέπει να τρώµε τα πάντα αν θέλουµε να έχουµε µία σωστή 

διατροφή… (στο κοινό) Λιγότερα γλυκά και περισσότερα λαχανικά! Καλώς, εγώ πάω στον κάδο µου 

για να φτιαχτώ και να είµαι όµορφη για όταν έρθουν αυτοί της ανακύκλωσης. Αχ, τι συγκίνηση! 

ΡΑΦΑΗΛ: (Γελάει) Χα, χα, ποτέ δε θα αλλάξεις, ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, όµορφη καροτούλα. Ήταν πραγµατική 

ευχαρίστηση να µοιραστώ  αυτές οι µέρες µαζί σου.. ∆ώσε µου µία δυνατή αγκαλιά. 

(Αγκαλιάζονται) 

ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ: ποτέ δε θα σε ξεχάσω ΡΑΦΑΗΛ, µπουκάλι του τζελ. 

(Φεύγει η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ) 

(Μουσική) 

(Φωνή σε OFF της ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ) 
Καλώς, παιδιά! Υποθέτω ότι θα θέλετε να µάθετε σε τι ανακυκλωθήκαν η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η όµορφη 

καροτούλα και ο ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ...  

Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ, η αγαπηµένη µας καροτούλα, έγινε λίπασµα µαζί µε άλλα λαχανικά. Αυτό το 

λίπασµα ρίχτηκε σε έναν λαχανόκηπο όπου µεγάλωσαν πανέµορφες καροτούλες, τόσο όµορφες και 

κοµψές όσο εκείνη. 

(∆είχνεται µε το αριστερό χέρι η καρτέλα µε τη ζωγραφιά του λιπάσµατος και τα καρότα) 

Αναφορικά µε τον ΡΑΦΑΗΛ, το µπουκάλι του τζελ αυτή τη φορά ανακυκλώθηκε σε µία χρωµατιστή 

µπάλα µε την οποία έπαιξαν πολλά παιδιά στην παράλια. 

(∆είχνεται µε το δεξί χέρι η καρτέλα µε τη ζωγραφιά της χρωµατιστής µπάλας) 

Αυτά, παιδιά, ελπίζω να τα περάσατε όµορφα µαζί µας. Έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούµε. Να 

θυµάστε ότι ανακυκλώνοντας βοηθάτε τον πλανήτη µας να είναι καλύτερος. Και τώρα… επαναλάβετε 

µαζί µου: Εάν θέλεις σε κάτι όµορφο να ανακυκλωθείς, πρέπει στον κάδο σου να ζεις!... Τα ξαναλέµε! 

(Μουσική) 

 

 

ΤΕΛΟΣ 










