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Από τη στιγμή που μένω απέναντι από το λόφο Φιλοπάππου είναι λογικό να ανεβαίνω σε 
καθημερινή βάση με το σκυλί μου επάνω. Έτσι παρατηρώ όλες τις εξελίξεις στο λόφο, για 
παράδειγμα τον ερχομό αποδημητικών πτηνών, γάμους και βαπτίσια στο εκκλησάκι, 
παραστάσεις στο θέατρο της Δώρας Στράτου παράλληλα με δυσάρεστα θεάματα όπως 
πυρκαγιές. Βέβαια, αν και οι πυρκαγιές είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα, με απασχολεί 
περισσότερο αυτή τη στιγμή η ασεβής και ίσως εγωιστική συμπεριφορά των ανθρώπων που 
αφήνουν τα σκουπίδια τους. Αυτό κυρίως φαίνεται την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, την 
ημέρα δηλαδή που χιλιάδες πολίτες κάνουν πικ-νικ και πετούν τους χαρταετούς τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε μια μέρα συσσωρεύονται πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία 
φαίνονται στην επιφάνεια για τουλάχιστον δύο μήνες, γεγονός το οποίο είναι απαράδεκτο. 
Δηλαδή, ενώ περνάμε εμείς ως άνθρωποι καλά μια μέρα που θα ξεχαστεί κάποτε, 
επιβαρύνουμε τη φύση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, φέτος δεν υπήρχε πρόβλημα επειδή 
έβρεξε, για τον οποίον λόγο δεν έχω καμία δικιά μου φωτογραφία που να αντιπροσωπεύει την 
συνήθη κατάσταση. 
Προτείνω, λοιπόν, η Καθαρά Δευτέρα με τη βοήθεια ενός περιβαλλοντολογικού προγράμματος 
να γίνει η ημέρα προστασίας του λόφου. Με αυτόν τον τρόπο αφενός οι άνθρωποι θα 
δραστηριοποιούνται με έναν υγιή τρόπο φυτεύοντας και μαζεύοντας σκουπίδια (και φόλες) και 
αφετέρου δεν θα έχουν την ίδια τάση να μολύνουν. Είναι κρίμα πάντως να μην περιποιηθούμε 
τον χώρο όπου παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από το γκρι της πόλης και να 
αναπνεύσουν τον φρέσκο αέρα και να ποτιστούν με τον νεογέννητο ήλιο της άνοιξης. 
Γενικά μιλώντας όμως παρατηρώ μια σχετική βελτίωση. Βλέπω όλο και περισσότερα άτομα με 
ποδήλατα, περισσότερους γείτονες να ανακυκλώνουν, περισσότερο πράσινο, μικρούς 
κρεμαστούς κήπους σε παραδοσιακά κτήρια, ζωόφιλους να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των 
ζώων τους, μέχρι και δρομείς να μαζεύουν λίγα λίγα τα σκουπίδια στα Πετράλωνα. Πιστεύω 
λοιπόν, πως αυτές οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα έχουν μεγαλύτερη αξία από ένα 
λυμένο πρόβλημα αφού η ύπαρξη του ανθρώπου χωρίς συμβιβασμούς με τη φύση είναι ο 
λόγος που υποφέρει η φύση. Και όταν η φύση υποφέρει, καρπούς δεν δίνει... 
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