
«Πόσο ΚΑΘΑΡΗ θα είναι φέτος η «ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ»;;;» 
 

Η περίοδος των απόκρεων και της Καθαρής Δευτέρας είναι γενικά 
μια αφορμή για χαρά και διασκέδαση (η λέξη σημαίνει ότι κάνω κάτι για 
να  διασκορπίζω τις έννοιες και τις σκέψεις που με απασχολούν και έτσι 
περνάω καλύτερα). 

Αυτό δε σημαίνει όμως ότι θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να 
αδιαφορώ για το περιβάλλον γύρω μου και να το βρωμίζω.  

Έτσι, κάνοντας μια παρένθεση στη διασκέδαση, που βεβαίως όλοι 
την έχουμε ανάγκη και τη δικαιούμαστε, θα θέσω δυο τρία ερωτήματα 
στον καθένα μας: 

• Πόσο ΚΑΘΑΡΗ θα είναι φέτος η «ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ»; 
• Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι ΚΑΘΑΡΗ η 

«ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ»; 
• Τις απόκριες μας αρέσει να βλέπουμε όμορφη τη γειτονιά 
μας και την πόλη μας ή προτιμάμε μια διακόσμηση από 
βουνά απορριμμάτων; 

 
Και προτού αρχίσουν κάποιοι να σκέφτονται «να φροντίσει ο 

Δήμος για να είναι όλα καθαρά», ας αναλογιστούμε, εμείς οι κάτοικοι, αν 
μπορεί να  κάνει ο καθένας μας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα για να 
είναι καθαρή η πόλη μας τις φετινές Απόκριες και την «Καθαρή 
Δευτέρα» κατ’ αρχήν αλλά μακάρι και τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του 
χρόνου. 

Είναι νομίζω σαφές σε όλους μας, ότι δεν μπορεί να έχουμε την 
απαίτηση να έχουμε συνέχεια στο κατόπι μας κάποιον υπάλληλο να 
καθαρίζει ο,τι βρωμίζουμε.  

Αν λοιπόν θέλουμε να είναι καθαρή η πόλη μας τα 
Σαββατοκύριακα και πολύ περισσότερο τις μέρες εορτών όπως είναι οι 
ερχόμενες Απόκριες και η «Καθαρή Δευτέρα», ας ξεκινήσουμε όλοι μαζί 
την απλή  προσπάθεια «ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ» έτσι ώστε την Παρασκευή που 
θα περάσει το απορριμματοφόρο να αδειάσει τους κάδους και να μην 
βλέπουμε αυτά τα «Μυρωδάτα Βουνά» στις γειτονιές μας τα 
ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακα. 

Μπορούμε να επιτύχουμε, έτσι απλά! 
Καλές Απόκριες και καλή και ΚΑΘΑΡΗ «ΚΑΘΑΡΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ»! 
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