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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΟΙΠΟΝ! 
 

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τρίπολης, ο πρώτος 
συλλογικός φορέας της πόλης μας που ξεκίνησε την ανακύκλωση 
και με αφορμή την απόφαση για το κλείσιμο του σκουπιδότοπου 
(που θα έπρεπε να είχε βρεθεί λύση στο πρόβλημα εδώ και 
χρόνια) καλεί τα μέλη και τους φίλους του καθώς και όλους τους 
συμπολίτες μας να εντείνουν την προσπάθεια τους για 
ανακύκλωση. 
 Βεβαίως, την ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος της 
διαχείρισης των απορριμμάτων μπορεί να την έχει η Πολιτεία με 
τις όποιες μορφές της (κεντρική εξουσία, αυτοδιοίκηση), αλλά 
εναπόκειται σε μας τους πολίτες να δράσουμε ανάλογα για να 
περιορίσουμε το πρόβλημα των απορριμμάτων και να 
διευκολύνουμε τη διαχείριση τους. 
 Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες έχουν μαζευτεί στους 
δρόμους σωροί από σκουπίδια και εμείς συνεχίζουμε καθημερινά 
να προσθέτουμε και άλλα πάνω σε αυτούς τους σωρούς χωρίς να 
προβληματιζόμαστε μήπως θα έπρεπε να κάνουμε λίγες ημέρες 
υπομονή μέχρι να αρχίσει η νέα διαδικασία αποκομιδής των 
απορριμμάτων (έστω αυτή η προσωρινή). 
 
Μερικά ερωτήματα για προβληματισμό:   

Είναι πολιτισμός να παίρνουμε τα σκουπίδια μας και να τα 
αφήνουμε στην πόρτα του γείτονα μας επειδή αυτός είχε την 
«τύχη» να του βάλουν τον κάδο απορριμμάτων μπροστά στην 
πόρτα του; 

Βοηθάμε το Δήμο στο θέμα της καθαριότητας της πόλης 
όταν πετάμε τα σκουπίδια κάτω στο δρόμο αντί να τα κρατήσουμε 

http://www.eostripolis.gr
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για λίγο ακόμα στο μπαλκόνι μας και να τα πετάξουμε μέσα στους 
κάδους και όχι κάτω στο δρόμο μόλις αρχίσει πάλι η αποκομιδή; 
 Η ανακύκλωση λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο 
για όλους μας.  

Όταν το επιτύχουμε αυτό, θα δούμε τα σκουπίδια που 
παράγουμε να μειώνονται δραματικά αλλά ακόμα και για αυτά που 
απομένουν υπάρχουν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. 

Ευχόμαστε και άλλοι συλλογικοί φορείς της πόλης μας να 
αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες για να κινητοποιήσουν τα 
μέλη τους και τους συμπολίτες μας γενικότερα. Τα πράγματα 
είναι απλά και αν δράσουμε συλλογικά και συνειδητοποιημένα θα 
γίνουν ευκολότερα. 
 Καλή προσπάθεια σε όλους μας και καλά αποτελέσματα. 
   

www.eostripolis.gr 
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