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                                                               Σρίπολθ 11/3/201 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΑ  ΚΟΤΠΙΔΙΑ 

Σισ τελευταίεσ εβδομάδεσ, παρακολουκοφμε όλοι μασ, 

τθν πόλθ που ηοφμε, να ξεχειλίηει από τα απορρίμματα 

που αφινονται ανεξζλεγκτα ςτουσ δρόμουσ, 

μετατρζποντασ ςε χωματερι ολόκλθρθ τθν πόλθ. 

Θ απελπιςτικι κατάςταςθ που επικρατεί ςε όλεσ τισ 

γειτονιζσ αλλά και ςτο κζντρο, ζχει πανικοβάλει τουσ 

πολίτεσ οι οποίοι δεν βλζπουν διάκεςθ αποκομιδισ των 

ςκουπιδιϊν, αλλά δυςτυχϊσ δεν κινθτοποιεί κανζναν 

αρμόδιο τθσ αυτοδιοίκθςθσ 1ου ι και 2ου βακμοφ, ϊςτε 

να δϊςουν άμεςθ και ριηικι λφςθ. 

Γνωρίηουμε όλοι, πωσ εδϊ και 15 μινεσ, ζκλειςε με 

δικαςτικι απόφαςθ, το Πλάτωμα, που λειτουργοφςε 

παράνομα και δεχόταν όλο τον όγκο των ςκουπιδιϊν 

τθσ πόλθσ. 

Οι κφριοι τθσ αυτοδιοίκθςθσ, μζχρι να κλείςει το 

Πλάτωμα με τθ δικαςτικι απόφαςθ, ουδζν ζπραξαν για 

να βρουν τον καινοφργιο και ΝΟΜΙΜΟ χϊρο, ςτον 

οποίο κα  ςυςςϊρευαν τα ςκουπίδια. 

Αδρανοφςαν προκλθτικά μζχρι και μετά το επίςθμο 

κλείςιμο του Πλατϊματοσ και αμζςωσ μετά, άρχιςαν 

διάφορεσ περίεργεσ και αμφιλεγόμενεσ ωσ προσ τθν 
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νομιμότθτά τουσ, ενζργειεσ, για το νζο χϊρο απόκεςθσ 

των ςκουπιδιϊν τθσ πόλθσ και του διμου ολόκλθρου. 

Ανακζςεισ ςε ιδιωτικι εταιρεία ζγιναν για να πάνε τα 

ςκουπίδια ςε νόμιμο ΧΑΔΑ, ποφ όμωσ; Προφανϊσ εκτόσ 

Περιφζρειασ, αφοφ θ περιφζρεια αυτι δεν διακζτει 

νόμιμο τζτοιο χϊρο. Από αυτι τθν διαδικαςία, 

ξοδεφτθκαν εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ευρϊ χωρίσ κανζνα 

αποτζλεςμα ουςιαςτικό και χωρίσ να αποςυμφορθκεί θ 

πόλθ ουδζποτε όπωσ κα περίμενε κακζνασ. Επιπλζον 

δε, ζγιναν ενζργειεσ ςυςςϊρευςθσ ςκουπιδιϊν ςε 

παλιζσ ανοικτζσ και παράνομεσ χωματερζσ γφρω από 

τθν πόλθ, όπωσ ςτο Λεβίδι και τθν Βλαχοκεραςιά αλλά 

και τθν Μεγαλόπολθ  και κυμόμαςτε όλοι τισ 

τριτοκοςμικζσ ςκθνζσ ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια με τουσ 

κατοίκουσ να διεκδικοφν το αυτονόθτο για τθν 

προςταςία τθσ υγείασ τουσ  και τθν δθμοτικι αρχι να 

αδρανεί και κάποτε να περιπαίηει τουσ πολίτεσ. 

Διεκνισ διαγωνιςμόσ, ανακοινϊκθκε προ ζτουσ, από 

τθν Περιφζρεια, πωσ ευρίςκεται ςε εξζλιξθ, για να λυκεί 

το κζμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 

Αλλά και θ ιδιωτικι εταιρεία τελικά, που τθσ διατζκθκε 

και ιδιωτικό οικόπεδο ςτθν Αγία Σριάδα, για να 

μεταφορτϊνει, κατζλθξε να παρατάει τα ςκουπίδια ςτο 

οικόπεδο, με νζο κλιβερό και επικίνδυνο αποτζλεςμα, 

τθν δθμιουργία νζασ  χωματερισ ΔIΠΛΑ ςτο 

Νεκροταφείο, παράνομθσ και αυτισ και ςε άκρωσ 
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επικίνδυνο τοπογραφικά ςθμείο, αφοφ είναι ακριβϊσ 

πίςω από τα ςπίτια του ςυνοικιςμοφ Κολοκοτρϊνθ. 

Μπλοκάροντασ από ςωροφσ ςκουπιδιϊν και αυτόσ ο 

χϊροσ, βρζκθκε θ πόλθ ςε αδιζξοδο, προςπάκθςαν 

πάλι με διαδικαςίεσ πζραν τθσ Νομιμότθτασ και ο 

διμοσ αλλά και θ περιφζρεια, να ςτιςουν νζο χϊρο 

ςυςςϊρευςθσ ςκουπιδιϊν ςτον Άγιο Κωνςταντίνο… 

αλλά  το ΓΕΕΘΑ απζςτειλε ολόκλθρθ τθ νομοκεςία που 

απαγορεφει τζτοιεσ πρακτικζσ δίπλα ςε αεροδρόμια και 

δεν ζδωςε ζγκριςθ,  παρϋ όλθ τθν απόφαςθ τθσ 

περιφζρειασ να παρακάμψει τα πάντα και να 

αδειοδοτιςει  τον χϊρο…. 

Μετά από όλα αυτά τα απαράδεκτα και ευτράπελα, τα 

ςκουπίδια, δεν ζχουν χϊρο να πάνε. 

Οι αιρετοί, βλζποντασ το αδιζξοδο, που θ αδράνειά 

τουσ δθμιοφργθςε και οι οριακζσ αποφάςεισ τουσ 

διόγκωςαν, άρχιςαν να καταφεφγουν ςε επικοινωνιακά 

παιχνίδια αλλθλοςπαραγμοφ, αφινοντασ τουσ πολίτεσ 

εκτεκειμζνουσ ςτο ζλεοσ τθσ βρϊμασ και του κινδφνου 

τθσ υγείασ τουσ. 

Είναι 4 εβδομάδεσ τϊρα, που οφτε μια ςακοφλα δεν 

μετακινείται από τουσ κάδουσ. Ζχουν ξεχειλίςει όλοι οι 

χϊροι εναπόκεςθσ ςκουπιδιϊν, θ εικόνα τθσ πόλθσ 

είναι ελεεινι και τριςάκλια. Θυμίηει χάοσ και 

αποςφνκεςθ τριτοκοςμικισ κατάςταςθσ. 
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Σα αδζςποτα πλθκαίνουν και τα τρωκτικά ζχουν από 

καιρό εμφανιςτεί ςτουσ υπζρογκουσ ςωροφσ 

ςκουπιδιϊν. 

Οι οςμζσ τθσ ςαπίλασ και τθσ αποςφνκεςθσ 

δυςκολεφουν τον κόςμο να μετακινθκεί άνετα από και 

προσ τισ δουλειζσ του. 

Θ εγκλθματικι κατάςταςθ, αφορά ςτα ςχολεία. Όλα τα 

ςχολεία τθσ πόλθσ, είναι περικυκλωμζνα από όγκουσ 

ςκουπιδιϊν, που κακιςτοφν ακόμα και τθν ϊρα του 

διαλείμματοσ καταςτροφικι και επικίνδυνθ, για τα 

ανυποψίαςτα παιδιά. 

Σα ζντομα που λόγω κερμοκραςίασ και εποχισ 

πλθκαίνουν, είναι ςε απίςτευτεσ ςυγκεντρϊςεισ γφρω 

από τουσ ςωροφσ και θ επικινδυνότθτα ευρίςκεται ςτα 

όρια πια για να ενςκιψει κάποια επιδθμία  λόγω τθσ 

εκτεταμζνθσ μόλυνςθσ και των μικροβίων που βρίκει 

πια θ πόλθ λόγω τθσ αποςφνκεςθσ των πάςθσ φφςεωσ 

απορριμμάτων. 

Σο χρζοσ του Ιατροφ απζναντι ςτον  Άνκρωπο και τθν 

Τγεία του κοινωνικοφ ςυνόλου, ανάγκαςε τον Ιατρικό 

φλλογο να κατακζςει μθνυτιρια αναφορά ςτον 

ειςαγγελζα κατά παντόσ υπευκφνου, που κζτει ςε 

άμεςο κίνδυνο τθν δθμόςια υγεία. Σο ίδιο ζπραξαν και 

μεμονωμζνοι πολίτεσ κατά πλθροφορίεσ μασ. 
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Θ κατάςταςθ μόλισ πριν  6 θμζρεσ, κρίκθκε επικίνδυνθ 

και χαρακτθρίςτθκε ωσ Τγειονομικι κρίςθ και από το 

Σμιμα Δθμόςιασ Τγείασ τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου. 

Μετά από αυτι τθν κινθτοποίθςθ για τθν προάςπιςθ 

τθσ Δθμόςιασ Τγείασ, κα περίμενε κακζνασ, να 

ενεργοποιθκοφν οι αιρετοί και να αποφαςίςουν τθν 

εξεφρεςθ χϊρου για τθν μεταφορά των ςκουπιδιϊν και 

να προβοφν άμεςα ςτθν αποκομιδι τουσ και τθν 

αποςυμφόρθςθ τθσ πόλθσ. 

Αντί αυτϊν, παρακολουκιςαμε τθν Παραςκευι, μια 

κανονικι κεατρικι παράςταςθ, να εκτυλίςςεται ςε 

διμο και περιφζρεια, με πορείεσ των μεν κατά των δε, 

με δθλϊςεισ απζκδυςθσ ευκυνϊν, με ανακζςεισ 

ευκυνϊν και κατθγορίεσ, με μθνφςεισ εκατζρωκεν 

…κατά παντόσ υπευκφνου προσ τον ειςαγγελζα 

Σρίπολθσ… αλλά και αίτθμα να ερμθνευκεί το ποιοσ 

ζχει τθν ευκφνθ τθσ αποκομιδισ κτλ 

Ακολοφκθςαν δθμόςιεσ δθλϊςεισ αμφοτζρων των 

αιρετϊν διμου και περιφζρειασ, αλλά όςο κι αν 

προςπακιςαμε, δεν καταφζραμε να αντιλθφκοφμε 

οφτε καν διάκεςθ και πρόκεςθ εξεφρεςθσ άμεςθσ 

λφςθσ. 

Ακοφςαμε τα πάντα όςον αφορά τισ ικανότθτεσ του 

κακενόσ, αλλά ςυνεργαςία και άμεςθ πρόλθψθ των 
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χειρότερων που ζρχονται για τουσ πολίτεσ, δεν 

εκφράςτθκε ότι είναι ςτα ςχζδιά τουσ. 

Αντίκετα και προσ μεγάλθ απογοιτευςθ του κάκε 

πολίτθ, οι αρμόδιοι φορείσ κατζφυγαν ςε παιχνίδια 

πολιτικϊν ελιγμϊν και επικοινωνιακά τερτίπια.  

Ωσ εκ τοφτου, ςε ςυνεννόθςθ που είχαμε, όλοι ςχεδόν 

οι ςφλλογοι και φορείσ τθσ πόλθσ, αποφαςίςαμε να 

προςφφγουμε ςφςςωμοι ςτον ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν 

Σρίπολθσ  ςτθρίηοντασ τθν μινυςθ του Ιατρικοφ 

υλλόγου Αρκαδίασ  με τθν οποία αιτείται θ 

διερεφνθςθ, τζλεςθσ ποινικϊν αδικθμάτων και θ 

απόδοςθ ποινικϊν ευκυνϊν, για τα ςκουπίδια και τον 

κίνδυνο που δθμιουργείται για τθ δθμόςια υγεία , αλλά 

και ςτον Ειςαγγελζα Περιβάλλοντοσ Αρείου Πάγου, 

ηθτϊντασ να κινθτοποιιςει με τθν διαδικαςία του 

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝΣΟ όλο τον κρατικό μθχανιςμό, για να 

αποςοβθκεί ο κίνδυνοσ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ ολόκλθρθσ 

τθσ πόλθσ και τθσ γφρω περιοχισ. 

Ηθτάμε λοιπόν από τουσ πολίτεσ, να κρατιςουν τθν 

ψυχραιμία τουσ, αλλά και να ςτακοφν ςτο φψοσ των 

περιςτάςεων και να γίνουν αρωγοί ςτθν κίνθςθ αυτι 

των φορζων και των ςυλλόγων, για να πιεςτεί θ 

πολιτικι θγεςία να πράξει το ΚΑΘΘΚΟΝ τθσ. 

Είναι υποχρεωμζνοι από το Νόμο οι αιρετοί άρχοντεσ 

να βρουν άμεςα ΝΟΜΙΜΟ ΧΑΔΑ ι ΧΤΣΑ και να ςτείλουν 

τα ςκουπίδια εκεί. 
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Κι αυτό επιβάλλεται να γίνει ΣΩΡΑ, ΕΙ ΔΤΝΑΣΟΝ ΧΘΕ. 

Πριν κρθνιςουμε κφματα λοιμωδϊν νοςθμάτων λόγω 

τθσ εκτεταμζνθσ μόλυνςθσ. 

Εμείσ δεν κα καμφκοφμε ςτον αγϊνα μασ. Θα τουσ 

αναγκάςουμε, αν χρειαςτεί, να το κάνουν γιατί τουσ το 

επιβάλλει ο κεςμικόσ τουσ ρόλοσ και δεν μποροφν 

πλζον να κρφβονται από τουσ πολίτεσ. 

Θ οποιαδιποτε λφςθ δεν πρζπει να είναι υπό τον 

εκβιαςμό τθσ τωρινισ κατάςταςθσ. Μόνιμεσ λφςεισ 

υπάρχουν πολλζσ και δεν χρειάηεται να ανακαλφψουμε 

κάτι καινοφργιο, αρκεί να αντιγράψουμε αυτά που 

κάνουν όλεσ οι πολιτιςμζνεσ πόλεισ ςτον κόςμο. Οι 

πολίτεσ είναι πολφ πιο μπροςτά από αυτό που 

παρουςιάηουν κατά καιροφσ οι διάφοροι τοπικοί 

άρχοντεσ.   

Θα αγωνιςτοφμε για τθν πόλθ μασ ΟΛΟΙ ςαν μια 

γροκιά. 

Και κα τουσ αναγκάςουμε να δϊςουν άμεςθ λφςθ. 

 

 


