
ΘΕΜΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ  

Αγαπητοι Συµπολίτες  

Καταρχήν σας συγχαίρω για την προσπάθεια που καταβάλει ο σύλογος για την περιοχή µας  

Στα πλαίσια, τόσο της οικολογικής ευαισθησίας που είµαι βέβαιος ότι διακρίνει όλους µας, καθώς και 

της υπευθυνότητας που πρέπει να υποδεικνύει κάθε ενεργός πολίτης που σέβεται πρωτίστως τις αρχές 

του αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζει θα επιθυµούσα να παραθέσω κάποιες προτάσεις µου 

σχετικά µε το θέµα της περισυλλογής των απορριµµάτων ,το οποίο βασανίζει την περιοχή µας .  
 

Είµαι κάτοικος της κοινότητας ΑΦΙ∆ΝΩΝ και συγκεκριµένα της Ιπποκρατείου πολιτείας  

 

∆ιαµένοντας, όπως προανέφερα, µόνιµα στη περιοχή και κινούµενος συνεχώς στα όρια της 

Κοινότητας µας, παρατήρω ,µέρα µε την µέρα όλο και περισσότερη συσσώρευση σκουπιδιών σε 

πολλά σηµεία που εχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής µας. 

Σαν σηµεία αναφοράς σας αναφέρω : 

Την παιδική χαρά που υπάρχουν οι κάδοι γύρω και απέναντι και για µερικά µέτρα απο αυτους 

υπάρχουν απορριµµάτα,δίπλα και µέσα στην παιδική χαρά  

Τον Σιδηροδροµικό Σταθµό 

 

Τον δρόµο παράλληλο της εθνικής µέχρι την ∆ροσοπηγή (υπάρχουν Στρώµατα,Υαλοπίνακες,Πλαστικά 

απο Αυτοκίνητα κ.α) , και πολλά πλαστικά µπουκάλια σακκόυλες και άλλα είδη .  
 

και Φυσικά την Περιοχή µας την Ιπποκρατείου πολιτεία 
, που αρχίζει να γίνεται ένας τραγικός σκουπιδότοπος (Παρνηθος,Λάστιχα στην Αγία τριαδα δίπλα στην όµορφη 

βρυση,στην Λίµνη,στην ∆ιχάλα ∆εκελίας και σε πολλά άλλα σηµεια.) 

 

Οι πρότασεις µου είναι 

-Μία εθελοντική προσπάθεια Περισυλλογής µαζί και µε άλλους συλλόγους της Περιοχής αν είναι δυνατόν όσο 

περισσότεροι τόσο καλύτερα αποτελέσµατα θα έχουµε 

- Αύξηση των κάδων 

- Αύξηση της συχνότητας περισυλλογής σκουπιδίων απο τα αποριµατοφόρα οχήµατα 

- Ταµπέλες οικολογικού χαρακτήρα 

- Προµήθεια στους κάτοικους µε κάδους Κοµποστοποιητές 

 

 

 

Πιστεύοντας τέλος πως όλοι µας πρέπει να επαγρυπνούµε και να επεµβαίνουµε άµεσα σε θέµατα 

περιβάλλοντος , γιατί όλοι µας φέρουµε το µερίδιο της ευθύνης που µας αναλογεί, ελπίζω να 

αναλάβεται Πρωτοβουλίες για την επίλυσή του προβλήµατος 

 

 

Σας Ευχαριστώ  

∆ρ Νικολάου Κων/νος 
Περιβαλλοντολόγος  

 


