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Ο χρόνος περνάει, οι χωματερές γεμίζουν και τα πρόστι-
μα πέφτουν βροχή, δέκα εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο 
πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χωματερή στον Άγιο Βλάση από προσωρινή έγινε μόνιμη  
και ξεχείλισε! Θα πάμε για καινούργια. Οι υπεύθυνοι, ο ένας 
τα ρίχνει στον άλλο, η Κυβέρνηση στους Δήμους, οι Δήμοι 
στην Περιφέρεια και την Κυβέρνηση και τα σπασμένα τα 
πληρώνει το περιβάλλον και ο λαός της Πελοποννήσου.
Γίνονται συνεδριάσεις, συζητήσεις επί συζητήσεων στο 
ΦΟΔΣΑ, εγκρίνεται ο ΠΕΣΔΑ ομόφωνα, αλλά μετά καταγ-
γέλλεται ότι παραποιήθηκε, έχουμε αντιδράσεις από τους 
δημάρχους μεγάλων δήμων ακολουθούν παραιτήσεις και 
πάλι από την αρχή!
Όλα αυτά μας προβληματίζουν και δημιουργούν ένα κλίμα 
στον κόσμο, ας υπογράψουν με την ΤΕΡΝΑ να τελειώνου-
με!!! Μήπως αυτός είναι ο κύριος στόχος τους;
Τώρα να αναλάβουν όλοι της ευθύνες τους και κυρίως η 
κυβέρνηση, αλλά και οι δήμοι να προχωρήσουν στην ολο-
κληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
Υπάρχει η διεθνής εμπειρία, δεν ανακαλύπτουμε εμείς τώρα 
την Αμερική.
Υπάρχουν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας που είναι υπο-
χρεωτικές για τα κράτη μέλη και προτείνονται δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία με 5,5 δισ. 
ευρώ.
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αξιοποίηση των προϊό-
ντων και των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης προς όφελος του περιβάλλοντος. Γι’ 
αυτό μπαίνουν συγκεκριμένοι κοινοί στόχοι στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

 ■ Ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων ώς το 
2030

 ■ Ανακύκλωση του 75% των απορριμμάτων συσκευα-
στών ώς το 2030

 ■ Υγειονομική ταφή μόνο του 10% όλων των αποβλήτων 
ώς το 2030

Οποιαδήποτε άλλη δράση και διαδικασία που δεν προωθεί 
αυτούς τους συγκεκριμένους κοινούς στόχους, όπως η 
πρόταση της περιφέρειας για τη σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ, 
η οποία ταυτόχρονα επιβαρύνει σημαντικά και την τσέπη 
των δημοτών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται:
α) Οι Δήμοι να αναλάβουν τώρα την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των απορριμμάτων, να εντείνουν την προσπά-
θεια για ανακύκλωση στην πηγή, με περισσότερους μπλε 
κάδους, καλύτερη ενημέρωση, αξιοποίηση των μαζικών  
μέσων επικοινωνίας, μοίρασμα διαφημιστικού υλικού, εκ-
δηλώσεις με φορείς της πόλης και με σχολεία.
β) Να μπουν στόχοι-πλάνα σε υπηρεσίες, επαγγελματικούς 
χώρους, νοσοκομεία, στρατόπεδα, σχολεία, για τον όγκο 
των ανακυκλώσιμων υλικών, με επιβράβευση επιτυχίας 
των στόχων.
γ) Για τα οργανικά υπολείμματα, θα μπορούσε ο Δήμος να 
προμηθευτεί οικιακούς κομποστοποιητές και να τους δια-
νείμει σε όποιους το επιθυμούν. Ταυτόχρονα σε ορισμένα 
σημεία της πόλης να τοποθετηθούν συνοικιακοί κομποστο-
ποιητές.
δ) Ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με άλλους όμορους 
δήμους να δημιουργήσουν το δικό τους Κέντρο Ολοκλη-
ρωμένης Διαχείρισης. Να προχωρήσει άμεσα η λύση Με-
γαβουνίου.
ε) Να αποκατασταθούν τώρα όλες οι χωματερές και ιδιαίτε-
ρα στον Άγιο Βλάση που είναι επικίνδυνη για την περιοχή.

Τέλος, απαιτούμε από τους υπεύθυνους, Κυβέρνηση, Περι-
φέρεια και Δήμους, τώρα να λύσουν αυτό το μεγάλο πρό-
βλημα προς όφελος του περιβάλλοντος και της ζωής μας.

Οι Χωματερες ΞεΧειΛιΖΟΥΝ τα πρΟςτιμα 
πεφτΟΥΝ βρΟΧή!!!
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