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• Δημοσίευση: CandyPanda2585 

Α) Όταν η ανακούφιση σου χτυπά την πόρτα... 
Αυτή την εβδομάδα, στις εισόδους των πολυκατοικιών του κέντρου του Ναυπλίου υπήρχε για 
τους διαμένοντες μια μεγάλη έκπληξη! Μέσα σε μια διαφανή σακούλα ήταν μια άλλη, 
χρώματος μπλε με οδηγίες για...«πέταμα». Η συνοδευτική επιστολή του Δημάρχου μαζί με το 
ενημερωτικό έντυπο, περιείχαν σαφείς οδηγίες για ένα καυτό θέμα που μέχρι τώρα παρέμενε 
άλυτο. Η ανακύκλωση μπαίνει πλέον στην ζωή του Ναυπλιώτη και της Ναυπλιώτισσας και 
ενσωματώνεται στην καθημερινότητα τους. 
Οι πιο υποψιασμένοι ανακουφίστηκαν που, κόντρα στην συνείδησή τους, οτιδήποτε γυάλινο ή 
από αλουμίνιο πετιόταν με τύψεις στους συνηθισμένους κάδους απορριμμάτων. Οι 
ανυποψίαστοι πάλι, είναι καιρός να έχουν τύψεις από εδώ και μπρός όταν, ενώ θα έχει 
προβλεφθεί το κάθε ανακυκλώσιμο υλικό να μπαίνει στην μπλε σακούλα πρώτα και κατόπιν 
στον ειδικό κάδο, συνεχίσουν να τα ρίχνουν όλα χωρίς διαχωρισμό σε μια σακούλα και σε 
έναν κάδο... 
Είναι πλέον καιρός να συνειδητοποιήσουν όλοι οι δημότες τη μεγάλη σημασία της 
ανακύκλωσης. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος προστασίας του περιβάλλοντος, διότι μειώνεται 
ο όγκος των σκουπιδιών και έτσι μειώνεται η ρύπανση όχι μόνη για τη συγκεκριμένη περιοχή, 
αλλά και παγκοσμίως. 
Τα οικονομικά οφέλη της ανακύκλωσης εξοικονομούν: ενέργεια, πρώτες ύλες και φυσικούς 
πόρους. 
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι ανυπολόγιστη αν σκεφτεί κανείς ότι ο πλανήτης μας, 
που ένα μικρό του κομμάτι αποτελεί και το Ναύπλιο, δεν ανήκει μόνο στην γενιά του σήμερα, 
αλλά και στις μελλοντικές. 
Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των Ναυπλιέων, εύχομαι να είναι μεγάλη και όλοι να 
εντάξουν τη συνήθεια του «πετάματος» ως μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας. 
Β) Όταν ο νόμος είναι απών... 
Η Αργολίδα είναι ένας νομός με πολλές καλλιέργειες, όπως πορτοκάλια, αγκινάρες και άλλα 
οπωροκηπευτικά. Οι αγρότες, που μοχθούν καθημερινά, ώστε να εμείς να έχουμε φρέσκα 
προϊόντα στο τραπέζι μας, κινδυνεύουν με την ίδια τους τη ζωή, εξαιτίας των δηλητηρίων, με 
τα οποία ψεκάζουν τα προϊόντα τους ώστε να έχουν μια καλή σοδειά και εκείνοι να είναι 
ασφαλείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καθημερινά εκτεθειμένοι, όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, 
αλλά και στο «τεχνητό», που ίδιοι δημιουργούν στο χώρο των καλλιεργειών τους. 
Το κράτος οφείλει να υποχρεώσει τους συγκεκριμένους πολίτες να προστατεύονται, 
προστατεύοντάς έτσι και το περιβάλλον, που ανήκει σε όλους. Ο νομοθέτης πρέπει να 
θεσπίσει νόμους, ώστε όχι μόνο όσοι απασχολούνται με τη γεωργία, αλλά και όσοι 
γειτνιάζουν με κτήματα και χωράφια, όπου οι ψεκασμοί και οι υπερ-ψεκασμοί είναι ένα 
σύνηθες φαινόμενο, είναι ζωτικό να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του νόμου. Για 
παράδειγμα, παιδιά κάτω των 16 να απαγορεύεται να χρησιμοποιούν κάθε είδους χημικών 
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στα χωράφια. Κάπου εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τους θανάτους που προκύπτουν από 
κατά λάθος πόση χημικού για ψεκασμό, που έχει φυλαχθεί σε μπουκάλια αναψυκτικού, σε 
κούπες, σε ποτήρια χωρίς προειδοποιητική ετικέτα. Δυστυχώς, οι δηλητηριάσεις αυτές 
συμβαίνουν κυρίως στα σπίτια των γεωργών. 
Να λοιπόν μια ιδέα, που προστατεύει μια ομάδα επαγγελματιών, αλλά και το περιβάλλον 
ταυτόχρονα. 
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