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Σκουπιδοπόλεµος στην Κυπριανίδα  

 

Στα πολύ παλιά τα χρόνια, σε µια άλλη εποχή, τότε που λιγόστευε...ίσως ...και να περίσσευε 

η λογική, υπήρχαν δύο γειτονικά µα και αντίπαλα χωριά στην ίδια  χώρα την Κυπριανίδα. Τα 

χωριά αυτά – µην παραξενεύεστε µε τα ονόµατά τους - ήταν το Σκουπιδιαναί και το 

Σκουπιδιαόχι. Ναι, ναι, καλά ακούσατε! Συνέχεια βρίσκονταν σε αντιπαράθεση, συνέχεια 

έκαναν πόλεµο. Είχαν πρόβληµα µε τα απορρίµµατα. Οι κάτοικοι του  Σκουπιδιαναί τα 

ήθελαν, τα λάτρευαν στην πραγµατικότητα, µα φυσικά οι κάτοικοι του Σκουπιδιαόχι τα 

µισούσαν θανάσιµα. 

Ήταν που λέτε Σάββατο... µα τι Σάββατο ήταν αυτό! Αργία, γιορτή και σχόλη, µα πόλεµος 

κηρύχτηκε στην πόλη... Ο Ρυπανσής, αντιλαµβάνεστε βέβαια την τρανή καταγωγή του, 

καθώς επέστρεφε από το Σκουπιδοεστιατόριο της γειτονιάς έχασε την τσάντα του µε όλα τα 

«χρήσιµα» εφόδιά του! Και τι δεν είχε µέσα σ΄αυτήν!... 

-Μα πού είναι καλέ η τσάντα µου! Και τι θα κάνω τώρα εγώ χωρίς τ΄αγαπηµένα µου σάπια 

ραπανάκια, τις λατρεµένες µου χαλασµένες ντοµατούλες και τα κατακίτρινα µου χορταρικά;  

Κλαψούριζε κι υπέφερε πολύ ο καηµένος ο Ρυπανσής. Έψαξε σ΄όλο το δρόµο µα πουθενά η 

πολύτιµη σακούλα. 

-Πω!Πω!... Τι είναι αυτό το σκουπιδαριό που ξεφύτρωσε εδώ! Πρέπει αµέσως να ελέγξω και 

να ξεκαθαρίσω: σε τούτο εδώ το κουτί θα βάλω όλ΄ αυτά τα σχισµένα χαρτιά, απ΄εδώ στον 

πράσινο κάλαθο θα βάλω αυτό το άδειο µπουκάλι του κρασιού και τα χαλασµένα λαχανικά 

θα τα σκορπίσω στον κήπο για να δυναµώσουν τα ζαρζαβατικά µου. 

-Παστρηηηή... πού είσαι παιδί µου; Μήπως είδες ποιος ασυνείδητος πέρασε τη βεράντα µας 

για σκουπιδότοπο; 

-Όχι πατερούλη, µα θα ερευνήσω, θα µάθω και θα σου πω! 

Όπως καταλαβαίνετε η πολύτιµη τσάντα βρέθηκε στη βεράντα του Καθαρέξ.Πού να γνώριζε 

όµως ο Ρυπανσής πως στις τελευταίες ∆ηµοτικές Εκλογές ο Καθαρέξ εξελέγη ∆ήµαρχος του 

Σκουπιδιαόχι; Με την αφορµή αυτή ο Καθαρέξ κήρυξε πόλεµο εναντίον του Σκουπιδιαναί. 

Ξεσηκώθηκαν λοιπόν όλοι οι Σκουπιδιαοχίτες κι αποφάσισαν να αντιδράσουν δυναµικά. 

Ήταν µεγάλη προσβολή αυτή. Ακούς εκεί να πετάξουν ανάµεικτα τα σκουπίδια και µάλιστα 

στη βεράντα του κύριου ∆ηµάρχου! Έπρεπε µε κάθε τρόπο να ξεπλύνουν την ντροπή. 

Έκαναν λοιπόν σύσκεψη και αποφάσισαν χωρίς αργοπορία να καθαρίσουν όλες τις βεράντες 

των Σκουπιδιανιτών. Πήραν ξεσκονόπανα, σκούπες, απορρυπαντικά, σφουγγάρια και 

σφουγγαρίστρες κι άρχισαν την          πορεία... προς το µέτωπο. Έπρεπε δίχως άλλο η ντροπή 

να καθαρίσει και η χώρα να µοσχοβολήσει. 

Φτάνοντας λοιπόν στο αντίπαλο στρατόπεδο βρήκαν τον κύριο Βροµέξ, το ∆ήµαρχο του 

Σκουπιδιαναί, να στρώνει τη βεράντα του µε τσαλακωµένες επιστολές, λιωµένες 

πεπονόφλουδες και άδεια τενεκεδάκια. Θα αναρωτιέστε βέβαια γιατί το κάνει αυτό. Μα απλά 

και µόνο γιατί έτσι έχει συνηθίσει να ζει στη βροµιά, όνοµα και πράµα δηλαδή. 

Μόλις ο ∆ήµαρχος µπήκε στο σπίτι του, έπεσε για ύπνο γιατί ήταν ήδη αργά. Οι αντίπαλοι 

«γείτονες» δεν έχασαν την ευκαιρία να τον καθαρίσουν. Όχι δολοφονώντας τον αλλά... 

εξοντώνοντας τους εχθρούς που κατοικούσαν στη βεράντα του. Πρώτα- πρώτα  µάζεψαν τις 

άχρηστες επιστολές και τις τοποθέτησαν στον κάλαθο ανακύκλωσης χαρτιού που είχαν φέρει 

µαζί τους και είχαν τοποθετήσει δίπλα στο ∆ηµαρχείο. Μετά έβαλαν τα τενεκεδάκια στον 

µπλε κάδο όπου έγραφε P.M.D. και στη συνέχεια πήραν τις πεπονόφλουδες και τις έβαλαν 

στο γνωστό κάλαθο (που.. ήταν «άγνωστος» µέχρι στιγµής για τους Σκουπιδιανίτες) αφού 

δεν ανακυκλώνονται.  

Τι, καινούρια-ανακυκλωµένα πεπόνια θα φτιάξουν; 
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Με την ησυχία τους οι Σκουπιδιαοχίτες καθάρισαν και τις υπόλοιπες βεράντες 

(δυσκολεύτηκαν βέβαια γιατί ήταν πολύ βροµερές) ως το πρωί. 

Όταν ξύπνησαν οι Σκουπιδιανίτες είχαν µια δυσάρεστη έκπληξη! Με µεγάλη τους λύπη είδαν 

πως οι βεράντες τους ήταν καθαρές, δεν είχαν τις καθιερωµένες βροµιές και το γνωστό 

κιτρινωπό χρώµα! Κατάλαβαν πως αυτό ήταν δουλειά των άσπονδων  εχθρών τους. Τότε 

έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν πως έπρεπε να ανταποδώσουν.Ο πόλεµος είχε αρχίσει για 

τα καλά. Πήραν µαζί τους τις βόµβες Βροµέξ (προς τιµή του ονόµατος του ∆ηµάρχου), τα 

πολεµοφόδιά τους όπως µπανανόφλουδες, στυµµένες λεµονόκουπες, µπαγιάτικα φαγητά, 

χαρτόκουτα από χυµούς, άδεια κονσερβοκούτια, χαλασµένα ραδιόφωνα, χρησιµοποιηµένες 

µπαταρίες και µπουκάλια από µπίρες.  

Πήγαν λοιπόν στο Σκουπιδιαόχι για να πολεµήσουν αλλά φτάνοντας εκεί αηδίασαν µε την  

πολλή καθαριότητα και γι’αυτό έκαναν ένα ντους  από σκουπίδια πριν µπουν βαθιά µέσα στο 

χωριό. Μετά το ντους ξεκίνησαν την εκστρατεία τους, να λερώσουν τους Σκουπιδιαοχίτες. 

Με αρχηγό το ∆ήµαρχο Βροµέξ έβαλαν µπανανόφλουδες πάνω στη βεράντα του ∆ηµάρχου 

Καθαρέξ έτσι ώστε να γλιστρήσει και να πέσει πάνω στις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες που 

είχαν τοποθετήσει δίπλα. Τα υπόλοιπα σκουπίδια τα µοίρασαν «ίσα» στους υπόλοιπους 

κατοίκους (για να µην αφήσουν κανένα παραπονεµένο). Ακολούθως έφυγαν ευχαριστηµένοι 

για την καλή δουλειά που έκαναν.  

Το άλλο πρωί οι Σκουπιδιαοχίτες έπαθαν αµόκ. Έκαναν κι αυτοί σύσκεψη και η απόφαση 

ήταν οµόφωνη:τέλος στον πόλεµο, δεν πάει άλλο. 

-Εµείς µια χαρά καθαροί είµαστε. Αυτούς θέλουµε να κάνουµε υγιείς ανθρώπους. 

-Από αύριο οργανώνουµε διαγωνισµό για τον πιο σωστό Ανακυκλωτή, είπε ο ∆ήµαρχος 

Καθαρέξ. 

-Συµφωνώ απόλυτα, είπε ο αντιδήµαρχος Πλυντηρέξ. 

-Σύµφωνοι, σύµφωνοι, βροντοφώναξαν και οι υπόλοιποι συγχωριανοί. 

-Εµείς θα διοργανώσουµε την τελετή βράβευσης, αν µας επιτρέπετε, είπε η Ρούλα-

Καθαρούλα, η κόρη του ∆ηµάρχου. 

-Ναι, ναι, συµφώνησε κι η δίδυµη αδελφή της η Ρίτα-Καθαρίτα. 

-Με µεγάλη µας χαρά, παιδιά µου, εσείς ξέρετε καλύτερα από εµάς, δήλωσε ο ∆ήµαρχος και 

µαζί του συµφώνησε όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Πέρασαν µέρες ξεγνοιασιάς και γαλήνης. 

 Στο Σκουπιδιαναί οι κάτοικοι είχαν σκάσει απ΄το κακό τους. Αναρωτιόνταν γιατί δεν είχαν 

απαντήσει οι αντίπαλοί τους σε αυτή τη µεγάλη πρόκληση. 

-Μπορεί να καθαρίζουν ακόµα, χάχαχαχα, έλεγαν κι έσκαγαν στα γέλια. 

-Καλή δουλειά παιδιά, µπράβο σας,χα, χα, χα!!!! 

-Τώρα που το καλοσκέφτοµαι, χάρη τους κάναµε. Σκουπίδια δεν µαζεύουν; Σκουπίδια τούς 

πήραµε, είπε ένας γεροντάκος µε το όνοµα Λίνος-Μολυνσίνος.  

Οι µέρες κυλούσαν οµαλά και οι Σκουπιδιανίτες δεν έλεγαν να συµµορφωθούν. Λέρωναν 

ασταµάτητα τα σοκάκια και τα µπαλκόνια τους. Θέµα ρουτίνας που λέµε.Έτρωγαν και τα 

απορρίµµατά τους τα άφηναν για ντεκόρ στο σαλόνι! Έπιναν και τα άχρηστα διακοσµούσαν 

το τραπέζι τους. Αν συναντούσες κάποιο που να συµµάζευε το σπίτι του, τα απόβλητα θα 

έκαναν πάρτι στη βεράντα του. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που µάζευαν µεν τα σκουπίδια τους, 

αλλά να τα πετάξουν στο σκουπιδότοπο ούτε µια στο εκατοµµύριο. Οι πλατείες γέµισαν µε 

σωρούς από σκουπίδια και κανείς δεν νοιαζόταν για την προστασία της υγείας και του 

περιβάλλοντος. Πού να σκεφτούν για Μείωση-Επαναχρησιµοποίηση-Ανακύκλωση. Όποιος 

πετούσε τα απόβλητά του πήγαινε εξόριστος στο Καζαξτάν-Καθαριστάν. Απόφαση 

∆ηµάρχου και διαταγή Εισαγγελέα. Μπορούσε κανείς να πει όχι; ∆εν νοµίζω!!! 

Έτρωγαν κι έπιναν... Κοιµόντουσαν και λέρωναν... Ζωή και κότα, µικρόβια κι αρρώστια... Κι 

όλα µια χαρά στο Σκουπιδιαναί... Σκουπίδια ζητάτε; Σκουπίδια θα βρείτε... Να φαν κι οι 

κότες που λέει κι ο λόγος. 

 

Στο Σκουπιδιαόχι ο ρυθµός της ζωής κυλάει ευχάριστα. Όλοι οι πολίτες συνεχίζουν να είναι 

παστρικοί, καθαροί και συγυρισµένοι. Σε αντίθεση µε τους Σκουπιδιανίτες, βάζουν βάζα από 
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ανακυκλωµένο γυαλί στο σαλόνι τους, ποτήρια από ανακυκλωµένο πλαστικό στο τραπέζι 

τους κι όποιος δεν διαχωρίζει και ανακυκλώνει τα απορρίµµατά του... πάει εξόριστος στο 

Καζαξτάν-Σκουπιδιστάν. 

 

Η προετοιµασία για  την τελετή βράβευσης πάει ρολόι. Απόψε είναι η µεγάλη βραδιά. Ο 

∆ήµαρχος θα ανακηρύξει τον καλύτερο Ανακυκλωτή και θα τον βραβεύσει µε το λαµπερό 

κλειδί της πόλης φτιαγµένο από ανακυκλωµένα τενεκεδάκια. Ποιος νοµίζετε πως θα νικήσει; 

Κάντε λίγη υποµονή και θα δείτε. 

Όλα είναι έτοιµα για την γιορτή που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Τώρα καταφτάνει ο ∆ήµαρχος µε 

το ολοκαίνουριο κοστούµι του. Ανεβαίνει στο βάθρο και αρχίζει να λέει: 

-Αγαπητοί συγχωριανοί  και συγχωριανές, 

η σηµερινή µέρα είναι υψίστης σηµασίας για µας. Σήµερα θα ανακηρύξουµε τον πιο σωστό 

Ανακυκλωτή της κοινότητας Σπουπιδιαόχι. Γνωρίζετε όλοι πόσο σηµαντική για τον πλανήτη 

µας είναι η Μείωση των απορριµµάτων, η Επαναχρησιµοποίησή τους και η Ανακύκλωση του 

πλαστικού, του µετάλλου, του αλουµινίου, του χαρτιού, του γυαλιού, της µπαταρίας, των 

υπολειµµάτων των τροφών και άλλων συσκευασιών. Εµείς οι Σκουπιδιαοχίτες είµαστε 

υπέρµαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος γιατί σ΄αυτό ζούµε όλοι µας. Γνωρίζουµε πως 

µε την ρύπανση του πλανήτη Γη, ο πλανήτης µας θα καταστραφεί και θα µετατραπεί σε µια 

απέραντη έρηµο χωρίς ζωή. Είµαστε υποχρεωµένοι να προστατέψουµε τον πλανήτη και να 

τον παραδώσουµε στους απογόνους µας όπως τον παραλάβαµε. 

Καλωσορίζουµε απόψε σ΄αυτή τη λαµπρή τελετή το ∆ήµαρχο της γειτονικής κοινότητας του 

Σκουπιδιαναί, τον κύριο Βροµέξ, ο οποίος µας έκανε την τιµή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή 

µας και  συνοδεύεται  από την κυρία Βροµέξ. 

Ολοκληρώνοντας, θα δώσω το βραβείο του πιο σωστού Ανακυκλωτή στην… κυρία Σούλα-

Ανακυκλωσούλα. 

 

Το γλέντι αρχίζει. Κάθονται όλοι στο τραπέζι και το φαγοπότι ξεκινά.Προς µεγάλη έκπληξη 

όλων... 

-Μα είναι υπέροχα αυτά τα πιάτα! Από πού τα αγοράσατε; είπε η κυρία Βροµέξ στην κυρία 

Καθαρέξ. 

-Από το µαγαζί του Παστρή µας! ∆εν το ήξερες πως στο κατάστηµα πωλεί µόνο αντικείµενα 

από ανακυκλωµένα υλικά; τη ρώτησε η κ. Καθαρέξ. 

-Τι τι είπες; Ανα-αναπι-πικλωµένα; Τι πράγµα είναι αυτό; 

- Ανακυκλωµένα, α-να-κυ-κλω-µέ-να. Κάποια υλικά που δεν χρειαζόµαστε, τα χωρίζουµε σε  

καλάθους κατά είδος και τα παίρνουµε σε ειδικά εργοστάσια όπου τα λιώνουν και 

κατασκευάζουν καινούρια αντικείµενα. Τίποτα δεν πάει  χαµένο στο χωριό µας. Και τα 

τραπεζοµάντιλα και τα σερβίτσια, ακόµα και οι πλαστικές καρέκλες και τα πλαστικά 

τραπέζια που καθόµαστε είναι από ανακυκλωµένα υλικά!  

-Ωραία! Υπέροχα! ∆εν το γνώριζα ότι υπάρχει τέτοια τεχνική! Είσαστε πολύ πιο 

προχωρηµένοι από εµάς! Ακούς, Βροµέξ; Ακούς; 

Έτσι η κ. Βροµέξ µίλησε και στις άλλες Σκουπιδιανίτισσες για την ανακύκλωση και σιγά-

σιγά άρχισαν και αυτές να συµβάλλουν στη διατήρηση του φυσικού µας περιβάλλοντος µέσα 

από την ανακύκλωση.Το πρόβληµα ήταν πώς να πείσουν τους άντρες τους.Η κ. Βροµέξ 

ζήτησε από την κ. Καθαρέξ να µεσολαβήσει για µια συνάντηση ανάµεσα στους δυο αιώνιους 

αντίπαλους, τους ∆ηµάρχους των δυο κοινοτήτων. 

Η συνάντηση έγινε στο σπίτι του κ.Βροµέξ. Ο κ. Καθαρέξ πήγε εκεί φορώντας µία µάσκα 

οξυγόνου µε άρωµα λεβάντας για να µη µυρίζεται τη δυσοσµία από τα απόβλητα των 

Σκουπιδιανιτών. 

Η επιχείρηση-ενηµέρωση για την ανακύκλωση είχε αίσιο τέλος. Οι δυο πλευρές τα βρήκαν 

µεταξύ τους κι έτσι συµµετείχαν και οι δύο κοινότητες στο πρόγραµµα Μείωση-

Επαναχρησιµοποίηση-Ανακύκλωση. Όχι µόνο σταµάτησαν τις διαµάχες αλλά ενώθηκαν και 

σ΄ένα κράτος. ∆εν υπήρχε πια Σκουπιδιαναί και Σκουπιδιαόχι αλλά... το 

Σκουπιδοανακυκλωχώρι. 

 



 4 

Μα... τι βλέπω εκεί κάτω; Κρυφοµιλά ο Παστρής µε την κόρη του κ. Βροµέξ τη Ρίνα-

Βροµυρίνα; Προβλέπω παντρολογήµατα;... Και... τέλος καλό, όλα καλά!!! 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


