
 
 

 
Για όλες τις πόλεις και για όλους τους ανθρώπους, τα 

σκουπίδια είναι κάτι κοινό και συνηθισμένο. Αφού είμαστε 

άνθρωποι, παράγουμε σκουπίδια, τα οποία τοποθετούμε στους 

κάδους των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης και στην 

συνέχεια τα απορριμματοφόρα έρχονται και τους αδειάζουν. 

Στα περισσότερα σημεία της πόλης, η διαδικασία αυτή γίνεται 

αρκετά νωρίς το πρωί, ώστε να μην συσσωρευτούν τα 

απορρίμματα και για να υπάρχει χώρος και για τα υπόλοιπα που 

θα παραχθούν κατά την διάρκεια της ημέρας.  

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το πρόβλημα με τα σκουπίδια 

έχει λυθεί ήδη από την δεκαετία του ΄80. Η Χώρα μας καθώς 

και μεμονωμένοι Δήμοι, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να 

βρουν λύσεις για το θέμα, όχι πάντα με επιτυχία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η πόλη του Πύργου 

(Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1 

 



 

 Το πρόβλημα με τα σκουπίδια υπήρχε πάντα αλλά τον 

τελευταίο καιρό έχει γίνει αφόρητο και πολλοί θέλουν να 

παρουσιάζουν ότι είναι άλυτο. Αυτή την φορά, τα σκουπίδια 

στην πόλη μας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Στον Δήμο 

Πύργου, έχουν υπερβεί τους 600 τόνους, τα οποία ισούνται 

ουσιαστικά με 60 γεμάτα απορριμματοφόρα. Ο τεράστιος αυτός 

όγκος, αναμένεται όπως λένε στο Δήμο, να μεταφερθεί στον 

ΧΥΤΑ Ναυπάκτου. Τα απορρίμματα έχουν να συλλεγχθούν σε 

όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύργου πριν από τα 

Χριστούγεννα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα έχουν μαζευτεί 

ελάχιστες φορές μόνο στα κεντρικά σημεία της πόλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Εικόνα 2 

 

Οι άνθρωποι προκειμένου να ελαττώσουν την ποσότητα 

των σκουπιδιών που βρίσκονται στις γειτονιές τους και μπροστά 

στις πόρτες των σπιτιών τους, βάζουν φωτιές (Εικόνα 2). 

Σίγουρα αυτή δεν είναι μια σωστή τακτική, αλλά λύση 

απόγνωσης και διαμαρτυρίας, αφού με την καύση σύμμεικτων 

υλικών (οργανικά, πλαστικά, γυαλί, εμποτισμένα ξύλα, κ.λ.π.) 

μολύνουμε την ατμόσφαιρα καθώς και τα υπόγεια ύδατα. 

Επίσης, μια τέτοια ενέργεια είναι πολύ επικίνδυνη, αφού μπορεί 

η φωτιά να εξαπλωθεί και να κάψει την γύρω περιοχή. 

Πρόσφατα μάλιστα, όταν είχαν βάλει φωτιά στα σκουπίδια, που 



βρίσκονταν δίπλα στον Ναό του Αγίου Νικολάου, η φωτιά 

εξαπλώθηκε και έφτασε μέχρι τον Ναό. Ευτυχώς όμως, η 

Πυροσβεστική έφτασε έγκαιρα και έσβησε την φωτιά.      

        Το πρόβλημα χρειάζεται άμεση λύση. Οι κυβερνόντες 

πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις ατέλειωτες και 

αναποτελεσματικές συζητήσεις καθώς και τα οικονομικά 

συμφέροντα που δυστυχώς είναι τεράστια και να σκύψουν πάνω 

από το πρόβλημα, αψηφώντας τα προσωπικά τους οφέλη και τις 

φιλονικίες.    

Πριν από μερικές μέρες, ολόκληρος ο Δήμος Πύργου, με 

πρωτεργάτες τους μαθητές, οργάνωσαν μία πρωτόγνωρη για την 

πόλη μας πορεία (Εικόνα 3). Σε αυτήν συμμετείχαν εκατοντάδες 

πολίτες, όλων των ηλικιών και διαφόρων επαγγελμάτων, 

κάνοντας στάση εργασίας από την δουλεία τους. Αυτοί, 

παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Εισαγγελέα της πόλης 

και στις Δημοτικές Αρχές, ζητώντας άμεση λύση και δράση. 

 

 
  Εικόνα 3 

 

                      Η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα 

                             Η δημόσια υγεία κινδυνεύει 

                                     Οι ιοί παραμονεύουν 

  

Με την αλλαγή της εποχής και την άνοδο της 

θερμοκρασίας, η δυσοσμία είναι αφόρητη, ενώ, τα φίδια και τα 

τρωκτικά έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Δεν υπάρχει 



περιθώριο αναμονής. Η δημοτική αρχή ζήτησε την βοήθεια των 

γειτονικών δήμων για την συγκομιδή των σκουπιδιών. Πρέπει 

όμως και ο κάθε πολίτης να ευαισθητοποιηθεί βαθιά και να μην 

ρίχνει τις ευθύνες σε άλλους, αφού και νομοθετικά αυτός που 

δημιουργεί και αναπαράγει τα σκουπίδια είναι ο μόνος κύριος 

υπεύθυνος για την διαχείριση και την αποκομιδή τους.   

 

Η λύση είναι μία. 

Α.Ν.Α.Κ.Υ.Κ.Λ.Ω.Σ.Η 

 

 
 

Η Ανακύκλωση, πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Η 

πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν έχουν καταλάβει ότι τα 

σκουπίδια είναι μικροί θησαυροί, οι οποίοι μπορούν να 

αξιοποιηθούν με την ανακύκλωση, μειώνοντας κατά πολύ τον 

όγκο τους και δίνοντας μεγάλα κέρδη. Δεν πρέπει να μιλάμε για 

σκουπίδια αλλά για απορρίμματα. Στην Αγγλία για παράδειγμα, 

τα εργοστάσια ανακύκλωσης, αναπαράγουν από τα πλαστικά 

μπουκάλια, διάφορα είδη, όπως πλαστικές ξύστρες τις οποίες 

πολλές φορές παρέχουν στα σχολεία ανταποδοτικά. Σε μια 

επαρχία της Β.Γερμανίας, κάθε σπίτι έχει 4 κάδους, για 

πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά και αποφάγια-χόρτα (Eικόνα 4).  Κάθε 

πρωί, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας, βγάζουν έξω από 

την πόρτα τους, τον αντίστοιχο κάδο, ώστε να περάσει το 

αυτοκίνητο του Δήμου και να τα συλλέξει. 

 



 
 

Εικόνα 4 

 

 

 

Ένας άλλος τρόπος μείωσης του όγκου των οργανικών 

απορριμμάτων, είναι η Κομποστοποίηση (Εικόνα 5).  

 

 
  Εικόνα 5 

 

Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας, οι Δήμοι, λειτουργούν 

προγράμματα κομποστοποίησης, με μεγάλη επιτυχία. Αυτό 



βέβαια οφείλεται στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και 

στην δημιουργία πρόσφορου εδάφους για τέτοιες ενέργειες και 

παροχές από τους Δήμους. Σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας ειδικός 

κάδος, δωρεάν διατεθειμένος από τον Δήμο, όπου κάθε 

οικογένειά συγκεντρώνει τα οργανικά της απορρίμματα και 

στην συνέχεια τα εναποθέτει σε μεγαλύτερους κάδους στους 

οποίους μετατρέπονται σε κομπόστ, με την προσθήκη χώματος, 

ή σε εδαφοβελτιωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως 

λιπάσματα για την αγροτική καλλιέργεια. 

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη τα καλά 

παραδείγματα από την υπόλοιπη Ευρώπη, καταλήγουμε ότι τα 

απορρίμματα είναι χρήμα με την Ανακύκλωση! Μόνο έτσι 

μειώνεται ο όγκος τους σημαντικά και παράγονται άλλα 

χρήσιμα πλέον προϊόντα. 

Για να λυθεί το πρόβλημα μια για πάντα… 

…..ΟΛΟΙ…. 

         ας πούμε 

          ……….. ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ……!!!!!! 
 

 

 

 
                                                                               Η Συντάκτρια 

Κώστογλου Βενετία 

Α2 
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