
 

 

 

Αγαπητοί συμπολίτες, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η τάξη μας σε συνεργασία με το δήμο οργανώνει 

εκστρατεία διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με το θέμα της 

ρύπανσης στην πόλη μας. Σκοπός μας είναι να εκθέσουμε τη δραματική κατάσταση 

της μόλυνσης λόγω των απορριμμάτων και να σας παροτρύνουμε να αναλάβετε άμεσα 

δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος που 

ταλανίζει τον τόπο μας. 

Σίγουρα όλοι σας κάποια στιγμή θα έχετε παρατηρήσει σακούλες 

απορριμμάτων να προεξέχουν από τους κάδους. Αυτό δυστυχώς αποτελεί ένα πολύ 

συχνό θέαμα που συναντά κανείς όχι μόνο στο δήμο μας αλλά και σε ολόκληρη τη 

χώρα. Τα απορρίμματα εκτός κάδων όχι μόνο έχουν δυσάρεστη οσμή αλλά αποτελούν 

και πηγή πολλών μικροβίων. Επίσης, κάποια αδέσποτα ζώα μπορεί να προσπαθήσουν 

να ανοίξουν τις σακούλες αναζητώντας τροφή, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό τους να 

σκορπιστεί στο δρόμο. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να θιχτεί είναι το πρόβλημα των 

κατοικιδίων. Αρκετοί συμπολίτες μας όταν βγάζουν περίπατο το κατοικίδιό τους δεν 

μπαίνουν στον κόπο να μαζέψουν ό,τι αυτό αφήνει πίσω του, πράγμα πολύ ενοχλητικό 

για τους πεζούς που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο. Η έλλειψη παιδείας σχετικά 

με την καθαριότητα φαίνεται, ακόμα, στο γεγονός ότι κάποιοι οικολογικά ασυνείδητοι 

πετούν ό,τι δεν τους χρειάζεται στο δρόμο, όπως μπουκάλια, συσκευασίες κ.ά., με 

αποτέλεσμα να διογκώνουν το πρόβλημα της ρύπανσης στους δημόσιους χώρους. 

Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο θέμα της αύξησης του καυσαερίου 

από τα αυτοκίνητα, που προκαλείται από την πολύ συχνή και μερικές φορές άσκοπη 

χρήση των Ι.Χ., ακόμα και για να διανυθούν αποστάσεις μικρότερες του μισού 

χιλιομέτρου. Όλα αυτά τα επικίνδυνα αέρια τα αναπνέετε εσείς αλλά και εμείς, τα 

παιδιά σας, που μπορεί αργότερα να οδηγηθούμε σε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Ας εξετάσουμε όμως τώρα τις λύσεις που προτείνουμε για αυτά τα δυσάρεστα 

προβλήματα. Πρώτον, όσον αφορά την υπερχείλιση των κάδων, η κοινότητα βέβαια 

έχει ήδη φροντίσει να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι αλλά και εσείς από την 

πλευρά σας προσπαθήστε να αγοράσετε λιγότερα συσκευασμένα προϊόντα, έτσι ώστε 

να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Δεύτερον, για το θέμα των απορριμμάτων των 

ζώων, φροντίστε όσοι έχετε κατοικίδιο σκύλο να έχετε μαζί σας ειδικές σακούλες για 

το καθάρισμα των περιττωμάτων. Ο δήμος έχει τοποθετήσει κάδους αποκλειστικά γι’ 

αυτό το λόγο, οπότε παρακαλούμε να τους χρησιμοποιείτε. Τρίτον, για να μην 

υπάρχουν σκουπίδια στο δρόμο, παρακαλούμε να τα πετάτε στο σωστό σημείο, 

δηλαδή στους κάδους. Τέλος, σε ό,τι αφορά στο θέμα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, 

προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους εναλλακτικούς φιλικούς προς το 

περιβάλλον τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο ή περπάτημα).  

Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ευχόμαστε να αποκτήσουμε όλοι 

μας επιτέλους οικολογική συνείδηση. Γιατί το σπίτι μας δεν τελειώνει στην πόρτα μας, 

είναι όλη η Γη. 

  

            Μ. Λ. 

 


