
Ευχές για ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 
 

Σε λίγες ηµέρες πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όλοι µας, άλλοι 

καλύτερα άλλοι πιο δύσκολα, ετοιµαζόµαστε να εορτάσουµε τη γέννηση 

του Χριστού.  

Θα κάνουµε λοιπόν τα ψώνια µας (πολλά ή λίγα) και, χωρίς να το 

πολυσκεφτούµε, θα πετάξουµε τις συσκευασίες στα σκουπίδια για άλλη 

µια φορά, όπως κάνουµε άλλωστε κάθε µέρα. 

Και βεβαίως όταν πάµε στον πράσινο κάδο, που πιθανόν να είναι 

γεµάτος και µε το παραπάνω, εύκολα θα κάνουµε την κριτική µας «µα τι 

κάνει ο ∆ήµος επιτέλους µε τα σκουπίδια;». Εννοείται πως η ερώτηση 

είναι πάντα η ίδια ασχέτως του ποιος είναι κάθε φορά ο ∆ήµαρχος. 

∆εν αναρωτηθήκαµε όµως αν κάνουµε κάτι εµείς για να έχουµε 

λιγότερα σκουπίδια, αν η λέξη «ανακύκλωση» είναι απλά για µας άλλη 

µία λέξη που έτυχε να ακούσουµε ή αν εφαρµόζουµε στην πράξη την 

ανακύκλωση, έτσι ώστε τα διάφορα, άχρηστα για µας, υλικά να 

ξαναµπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία και να µετατρέπονται εκ 

νέου σε χρήσιµα προϊόντα ξανά και ξανά. 

Επίσης δεν σκεφτήκαµε ότι την περίοδο των εορτών είναι κάποιες 

ηµέρες αργίας και για αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στην 

καθαριότητα και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ.  

Τίποτα από όλα αυτά δεν µας αγγίζει, εµείς κοιτάµε να είναι 

καθαρό το σπιτάκι µας, καθαρό το µπαλκόνι µας και ας µεταφέρουµε το 

πρόβληµα στην πόρτα του γείτονα, που κατά τα άλλα τον χαιρετάµε, 

τον αγαπάµε και θα του δώσουµε εγκάρδια τις ευχές µας για τα 

Χριστούγεννα και το νέο Έτος. 

Αυτοί είµαστε εµείς, οι πολιτισµένοι και οι καθώς πρέπει… 

∆εν ξέρω αν τα παραπάνω στεναχωρήσουν κάποιον, ελπίζω όµως 

ότι θα αγγίξουν όσο πιο πολλούς γίνεται, για να αλλάξουµε εµείς τις 

συνθήκες διαβίωσής µας στην πόλη µας προς το καλύτερο (ο καθένας 

µας ξεχωριστά µε την συµπεριφορά του). 

Ας κάνουµε λοιπόν µια προσπάθεια για να µην βλέπουµε σωρούς 

από σκουπίδια στην πόλη µας, έστω αυτές τις γιορτινές ηµέρες. 

Ξεκινάµε κατ’ αρχήν από τη διαλογή των απορριµµάτων και 

ξεχωρίζουµε στο σπίτι µας αυτά που µπορούν να πάνε στους µπλε 
κάδους για ανακύκλωση. Θα εκπλαγούµε όταν διαπιστώσουµε ότι ο 

µεγαλύτερος όγκος αυτών που µέχρι σήµερα χαρακτηρίζαµε ως 

«σκουπίδια» είναι υλικά χρήσιµα που µπορούν να ανακυκλωθούν και 

τα οποία εύκολα, µε µικρό κόστος και σε σύντοµο χρόνο µπορεί να τα 

µεταφέρει ο ∆ήµος στο κοντινή τοπική επιχείρηση ανακύκλωσης. 



Μία δεύτερη σηµαντική  κίνηση που πρέπει να κάνουµε είναι να 

µην βγάζουµε τα σκουπίδια µας στο δρόµο την περίοδο των εορτών, 

να τα κρατήσουµε λίγες ηµέρες στο µπαλκόνι µας ή σε µια άκρη στην 

αυλή µας, ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες του ∆ήµου να 

καθαρίσουν την πόλη από αυτά που ήδη υπάρχουν και έτσι να µπορούµε 

να κάνουµε και εµείς ένα περίπατο στην γειτονιά µας µαζί µε τους φίλους 

και τους επισκέπτες µας, χωρίς να αντιµετωπίζουµε αυτό το θέαµα µε 

τους ξεχειλισµένους κάδους και τους σωρούς από σκουπίδια. 

 

Μπορούµε να κάνουµε τη ζωή µας καλύτερη µε πολύ µικρές 

και απλές κινήσεις! Αξίζει να προσπαθήσουµε. 
 

 

Εύχοµαι σε όλους Καθαρά Χριστούγεννα 

 και Καθαρή Πρωτοχρονιά! 
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