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Σκουπιδούπολη ώρα μηδέν

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα πλανήτη που έμοιαζε πολύ με τον πλανήτη 
Γη και οι κάτοικοί του έμοιαζαν πολύ με τους ανθρώπους, υπήρχαν δύο πό-
λεις: η Σκουπιδούπολη και η Καθαρούπολη.

Οι κάτοικοι της Καθαρούπολης σέβονταν πολύ την πόλη τους. Σε κάθε γω-
νιά του δρόμου υπήρχαν κάδοι ανακύκλωσης, παιδικές χαρές, πλατείες, λου-
λούδια και πολλά δέντρα. Τα παιδιά ζούσαν πολύ ευτυχισμένα και κάθε μέρα 
φρόντιζαν και καθάριζαν όχι μόνο τα σπίτια τους αλλά και τις γειτονιές τους.

Αντίθετα η Σκουπιδούπολη ήταν ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Οι κά-
τοικοί της ήταν τεμπέληδες. Πετούσαν τα σκουπίδια τους εδώ κι εκεί ενώ 
δεν υπήρχαν καν κάδοι απορριμμάτων. Στα σπίτια τους επικρατούσε το ίδιο 
χάος.

Μια μέρα οι κάτοικοι της Καθαρούπολης αποφάσισαν πως δεν έπρεπε 
να συνορεύουν με μια πόλη που θύμιζε χωματερή. Ο κίνδυνος μολύνσεων 
και ασθενειών ολοένα και μεγάλωνε. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκαν στην κεντρική 
πλατεία της πόλης, με σκοπό να βρουν μια λύση.

— Δεν μπορούμε άλλο, φώναξε ο δήμαρχος της πόλης.
— Πρέπει να καθαρίσουν την πόλη τους. Θα αρρωστήσουμε;
Σκέφτηκαν λοιπόν να στείλουν μια επιστολή διαμαρτυρίας στο δήμαρ-

χο της Σκουπιδούπολης προτρέποντάς τον να καθαρίσει επιτέλους την πόλη 
τους. Η επιστολή αυτή θα συνοδευόταν από ένα τελεσίγραφο: 



«Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε, είμαστε αναγκασμένοι να σας 
κηρύξουμε πόλεμο!».

Οι κάτοικοι της Σκουπιδούπολης δεν υπολόγισαν τους γείτονές τους, με 
αποτέλεσμα πολύ γρήγορα οι δύο πόλεις να βρεθούν αντιμέτωπες. Εκτοξεύ-
ονταν δεκάδες βόμβες. Πότε έριχνε η Καθαρούπολη βόμβες από λουλούδια, 
σκούπες και ξεσκονόπανα και πότε η Σκουπιδούπολη, βόμβες από σκουπίδια, 
σκόνη και έντονη δυσοσμία. Τα παιδιά των δύο πόλεων παρακολουθούσαν 
τις μάχες με κομμένη την ανάσα, κλεισμένοι στα σπίτια τους, αγωνιώντας για 
το αποτέλεσμα του πολέμου. Οι μέρες περνούσαν χωρίς να αναδεικνύεται 
νικητής.

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι της Καθαρούπολης αποφάσισαν να ανοίξουν 
τα μάτια στους γείτονές τους, να τους δείξουν πόσο λάθος κάνουν που δεν 
φροντίζουν την πόλη τους και πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή τους σ’ ένα κα-
θαρό και όμορφο περιβάλλον. Με μεγάλη προθυμία, λοιπόν, μπήκαν κρυφά 
ένα βράδυ στη Σκουπιδούπολη και την καθάρισαν. Όταν ξύπνησαν οι κάτοι-
κοι της Σκουπιδούπολης, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αλήθεια, πόσο υπέ-
ροχη ήταν πόλη τους χωρίς τα σκουπίδια και πόσο καθαρός ήταν ο αέρας που 
ανέπνεαν!

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι κάτοικοι της Σκουπιδούπολης κατάλαβαν το λά-
θος τους και αποφάσισαν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Σύντομα η Σκουπιδού-
πολη έγινε Καθαρούπολη και η Καθαρούπολη Αστραφτερούπολη. Και ζήσαν 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα... σ’ ένα περιβάλλον ανθρώπινο, καταπράσινο, 
με πολλή αγάπη και φροντίδα για το περιβάλλον που ζούμε.


