
 
 
 

Να δοθεί ένα τέλος στην αδράνεια για το θέμα των σκουπιδιών 
 

Τους τελευταίους μήνες στο δήμο του Πύργου, ζούμε με τους σωρούς σκουπιδιών έξω από τα σπίτια μας και 
τα σχολεία μας. Είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος  για την δημόσια υγεία των δημοτών και των μαθητών μας.  

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την αδυναμία (ή ανικανότητα ) των υπεύθυνων 
δημοτικών αρχών να διαχειριστούν το ζήτημα. Είδαμε την προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα με τη δημιουργία 
νέας εστίας ρύπανσης στις Λίμνες, ακούσαμε για δεματοποίηση στην Τριανταφυλλιά, για δημιουργία ΧΑΔΑ, για 
ενσάκκιση, για δεματοποίηση στην Αμαλιάδα και τέλος για μηχανική διαλογή. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι τα 
σκουπίδια  συνεχίζουν να συσσωρεύονται στις γειτονιές μας.   

Γνωρίζουμε ότι βασική αιτία για το ζήτημα αποτελεί η νεοφιλελεύθερη λογική, που επιβλήθηκε και στη 
διαχείριση των σκουπιδιών με μνημονιακά νομοθετήματα και η οποία εξυπηρετεί ουσιαστικά την παραίτηση του 
κράτους από βασικές υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες. Αυτή είναι η λογική της Τρόικας και της Ε.Ε., που 
διαλύουν κάθε μορφή κοινωνικού κράτους στη χώρα μας, εδώ και κάποια χρόνια. Είναι μια λογική που έχει ως 
απώτερο σκοπό να λειτουργήσουν με ιδιωτικά κριτήρια όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να είναι έτοιμες προς 
«πώληση». Έτσι φτάσαμε να πληρώνουμε υπέρογκα ποσά για να εναποθέτουμε τα σκουπίδια μας, σε γειτονικές 
ΧΑΔΑ. Και γνωρίζουμε ότι αυτά σκοπεύουν να εισπραχθούν με νέα χαράτσια στα δημοτικά τέλη. 

Είναι καιρός λοιπόν να δείξουμε ότι δεν εξοικειωνόμαστε με την εικόνα των σωρών των σκουπιδιών στους 
δρόμους. Να αντιδράσουμε δυναμικά και να θέσουμε τους υπεύθυνους διαχειριστές προ των ευθυνών τους.  

Απαιτούμε: 

 Την άμεση αποκομιδή των σκουπιδιών από τους δημόσιους χώρους. 

 Τον σχεδιασμό της οριστικής λύσης με βάση τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές (πρόληψη, 
ανάκτηση, ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση, θάψιμο) και όχι με βάση τα οικονομικά 
συμφέροντα των ιδιωτών, οι οποίοι καραδοκούν να καρπωθούν το πρόβλημα.   

 Να μη επιβληθεί καμιά νέα αύξηση των δημοτικών τελών στο όνομα της επίλυσης τους 
προβλήματος. 

 Να δίνεται λύση κεντρικά από την κυβέρνηση, κάθε φορά που κηρύσσεται ο Δήμος σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης. Οφείλει η κεντρική εξουσία να διασφαλίζει την υγεία των δημοτών, από την 
όποια αδυναμία ή ανικανότητα των δημοτικών αρχών.    

 
 Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων και συλλόγων για οργανωμένη 

αντίδραση  
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 19:30 Εργατικό Κέντρο Πύργου . 

 
 

 


