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Οι σωροί των σκουπιδιών 

θερµοκρασίες ανεβαίνουν, κινδυνεύει

Αποδεικνύεται, έτσι, ότι οι

∆ιοίκηση -  δεν είναι ικανοί

αντιθέτου και τις συσκέψεις

Η Εισαγγελική Αρχή, λόγω

προβλήµατος, πρέπει να επισπεύσει

ποινικών ευθυνών.  

Πρέπει να αντιδράσουµε, να

Ζητάµε τώρα, σήµερα:  

1. Να γίνουν ψεκασµοί, απολυµάνσεις

σκουπίδια. 

2. Να καθαριστούν οι δρόµοι

παρασύρονται από αυτοκίνητα

σε σπίτια, καταστήµατα, σχολεία

3. Σήµερα – και όχι αύριο 

χρειαστεί, να ζητηθεί η βοήθεια

ανάγκη. Έχουν περάσει 20 µέρες

και µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει

Παράλληλα όλοι µας να επιδιώξουµε

σκουπιδιών καθηµερινά.  

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται

Α. Να εντείνει ο ∆ήµος την

περισσότερους µπλε κάδους

καµπάνια στα µέσα µαζικής
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SOS Κίνδυνος για την Τρίπολη!!! 

σκουπιδιών έγιναν τεράστιοι, έγιναν βουνά, κλείνουν δρόµους

ανεβαίνουν, κινδυνεύει η υγεία και η ζωή των πολιτών. 

ότι οι ανευθυνοϋπεύθυνοι – ∆ήµος, Περιφέρεια, Κρατική

ικανοί να δώσουν λύση, παρά τις διακηρύξεις περί

συσκέψεις. 

λόγω της σπουδαιότητας και του κατεπείγοντος του

να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία για τον καταλογισµό

αντιδράσουµε, να προφυλάξουµε την υγεία µας, την ίδια µας

ψεκασµοί, απολυµάνσεις, µυοκτονίες, όλων των χώρων όπου

οι δρόµοι ώστε να µην διαλύονται τα σκουπίδια και

αυτοκίνητα και πεζούς και να µην γίνονται µεταφορείς

καταστήµατα, σχολεία. 

αύριο – να αρχίσει η αποκοµιδή των σκουπιδιών και

η βοήθεια άλλων ∆ήµων, Υπηρεσιών, και του Στρατού

20 µέρες από τότε που αποφασίστηκε η µεταφορά

έχει γίνει τίποτα! 

επιδιώξουµε την µείωση του παραγοµένου όγκο

 

αυτό απαιτείται:  

∆ήµος την προσπάθεια για ανακύκλωση. Να τοποθετήσει

κάδους. Να τους αδειάζει τακτικά και να προχωρήσει

µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την ανακύκλωση. 
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κλείνουν δρόµους, οι 

 

Περιφέρεια, Κρατική 

περί του 

του 

καταλογισµό τυχόν 

ίδια µας τη ζωή. 

χώρων όπου υπάρχουν 

σκουπίδια και 

µεταφορείς µικροβίων 

σκουπιδιών και, αν 

του Στρατού εν 

µεταφορά στη Φυλή 

όγκου των 

τοποθετήσει 

προχωρήσει σε 

 



Β. Να ανταποκριθούµε όλοι µας σε αυτή την προσπάθεια και να αποθέτουµε τα 

ανακυκλώσιµα υλικά στους µπλε κάδους.  

Γ. Για τα οργανικά υπολείµµατα, θα µπορούσε ο ∆ήµος να προµηθευτεί οικιακούς 

κοµποστοποιητές και να τους διανείµει σε όποιους το επιθυµούν. Ταυτόχρονα , σε 

ορισµένα σηµεία της πόλης, να τοποθετηθούν κοµποστοποιητές για τη συλλογή 

οργανικών υπολειµµάτων.     

∆. ΄Οσοι συµπολίτες έχουν τη δυνατότητα, σε κήπους ή κτήµατα, να κατασκευάσουν 

έναν τέτοιο κοµποστοποιητή. 

Ο ΣΑΟΟ και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, σε ηµέρα, ώρα, 

και χώρο που θα ανακοινωθεί προσεχώς, θα δείξουν πώς µπορεί να κατασκευαστεί µε 

απλό και εύκολο τρόπο ένας κοµποστοποιητής και τι πρέπει να δέχεται.  

∆εν φτάνουν όµως αυτά. Απαιτείται ακόµα : 

1.Να προχωρήσει ο ∆ήµος σήµερα, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, στη 

δηµιουργία δικού του Κέντρου ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών.  

2. Η Περιφέρεια και η Κρατική ∆ιοίκηση, το συντοµότερο δυνατό, να δώσουν 

οριστική λύση στο πρόβληµα, η οποία θα βασίζεται στις αρχές της ανακύκλωσης, της 

κοµποστοποίησης και της δηµιουργίας ΧΥΤΥ. 

Τέλος, όλοι οι φορείς και οι πολίτες της Τρίπολης, θα πρέπει να παρακολουθούν από 

κοντά τα τεκταινόµενα, να κινητοποιούνται και να πιέζουν ώστε να γίνουν σύντοµα 

πράξη τα παραπάνω, µε το µικρότερο δυνατό κόστος, και να µην πρυτανεύσουν κάθε 

είδους µεγαλοσυµφέροντα. 
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