
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΕΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΑΜΟΥ  
 
 
 

1.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
Οι βασικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών Σάμου 
έως σήμερα συνοψίζονται ως εξής: 
 

1.1 Ενημέρωση πολιτών 
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της λειτουργίας μας, όπως αυτός περιγράφεται 
και στο καταστατικό μας, είναι η ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά θέματα 
που έχουν να κάνουν με το βιοτικό επίπεδο του τόπου μας. Χωρίς σωστή και 
πλήρη ενημέρωση οι πολίτες ουσιαστικά αδυνατούν να συμμετάσχουν στα κοινά 
με τρόπο αποφασιστικό και αποτελεσματικό.  
 
Οι Ενεργοί Πολίτες έχουν ενημερώσει τους συμπολίτες τους για σημαντικό αριθμό 
θεμάτων με όλα τα μέσα που διαθέτουν όπως την αποστολή επιστολών, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτίων τύπου στα ΜΜΕ, ακόμη, με αρθρογραφία 
στο ίντερνετ και φυσικά με προσωπικές επαφές. Οι  απόψεις των Ενεργών 
Πολιτών έχουν φιλοξενηθεί σε όλες τις τοπικές εφημερίδες, έχουν σχολιαστεί 
στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχουν φιλοξενηθεί σε πολλές 
ιστοσελίδες στη Σάμο αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  
 
 
1.2 Επιμόρφωση πολιτών 
Άλλη μια βασική λειτουργία μας είναι η επιμόρφωση, δηλαδή η αναζήτηση, 
ανάκτηση και η μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων οι οποίες έχουν σκοπό να 
προσφέρουν μια άρτια και εμπεριστατωμένη εικόνα των  θεμάτων που χρήζουν 
αντιμετώπισης. 
 
Έως σήμερα οι Ενεργοί Πολίτες εκφράζουν την επιθυμία και ανάγκη για 
ουσιαστική πληροφόρηση με το συστηματικό τρόπο που αναλύουν και 
παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ένα παράδειγμα είναι και οι πρόσφατες 
διαμαρτυρίες μας για την καταστροφή του μονοπατιού της Στήνιας η οποία 
ακολουθήθηκε από σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και κατοχυρώθηκε πρακτικά με την παράδοση προτάσεων 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση και η 
επιμόρφωση όλων μας είναι το βασικό κλειδί για μια κοινωνία που θέλει μια μέρα 
να φτάσει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις και όχι ουραγός όπως έχει 
καταντήσει σήμερα. Στο άμεσο μέλλον επιχειρούμε καλύτερο επίπεδο 
επιμόρφωσης με την οργάνωση δημοσίων παρουσιάσεων, ημερίδων και 
σεμιναρίων, με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων.  
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1.3 Δημιουργία ιστολογίου  
Στα πλαίσια των αρχών ενημέρωσης, επιμόρφωσης και δημοσίου διαλόγου η 
Κοινωνία Ενεργών Πολιτών δημιούργησε ιστολόγιο στο διαδίκτυο 
(samos.wordpress.com). Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε πριν ένα περίπου χρόνο 
με ουσιαστική έναρξη λειτουργίας τον Αύγουστο του 2007. Στο ιστολόγιο αυτό 
παρουσιάζονται  δημόσια οι θέσεις και προτάσεις των Ενεργών Πολιτών και 
ακόμη υπάρχει ανοικτή συμμετοχή από κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη.  
Μερικά χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:  
 

 Συνολικός αριθμός επισκεπτών: 12,853 (ο οποίος αυξάνεται και πλέον 
έχουμε φτάσει τους 2,000 επισκέπτες μηνιαίως) 

 
 Άρθρα: 44 (ο αριθμός των κειμένων που έχουν αναρτηθεί έως σήμερα) 

 
 Σχόλια αναγνωστών: 205 (εκφράζει το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών) 

 
 Κατηγορίες θεμάτων: 21 (οι βασικές κατηγορίες θεμάτων π.χ. πολιτισμός, 
υγεία, περιβάλλον, κλπ.) 

 
 Ετικέτες: 140 (ειδικότερες κατηγορίες θεμάτων όπως π.χ. διοξίνες, 
κλιματικές αλλαγές, βιολογικός καθαρισμός, ανακύκλωση, κλπ.) 

 
 
 
2.0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
Παραθέτουμε ενδεικτικά μια λίστα με ειδικές και ποιο συγκεκριμένες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που αναλάβαμε στο σύντομο διάστημα που έχουμε ενεργοποιηθεί: 
 

 Επιστολές διαμαρτυρίας και άρθρα για τη καταστροφή του πέτρινου 
μονοπατιού της Στήνιας. Συναντήσεις με Δήμαρχο και Τεχνικές Υπηρεσίες 
Δήμου Βαθέος και υποβολή προτάσεων για την επανασύνδεση και 
προστασία του μονοπατιού. 

 
 Επισκέψεις, φωτογραφήσεις και καταγραφή παράνομων χωματερών στην 
ευρύτερη περιοχή. Άρθρα διαμαρτυρίας και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών και των αρχών. 

 
 Επιστολές διαμαρτυρίας και άρθρα για τα έργα οδοποιίας και την 
επικείμενη κοπή των δέντρων στην  οδό Δερβενακίων. Συναντήσεις με 
τοπικούς παράγοντες και υποβολή προτάσεων.  

 
 Καθαρισμό της Οδού Βλαμαρής από τα προσφυγικά έως και το όριο της 
περιοχής Βλαμαρής σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Σ.Σ. με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 
 Κείμενα και προτάσεις για το πολιτισμό. Συνάντηση με φορείς και 
αρμόδιους του Δήμου Βαθέος.  
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 Ενημέρωση και επιμόρφωση για το κίνημα Slow Food και τις 
δραστηριότητές του στη Σάμο. 

 
 Διαμαρτυρία για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης μεταναστών στο κτίριο 
της πρώην Λέσχης Αξιωματικών. Φωτογραφίες, κείμενα, συμμετοχή σε 
δημόσιες συναντήσεις. 

 
 Προτάσεις για βιώσιμη κινητικότητα, για δημιουργία ασφαλών πεζόδρομων 
και ποδηλατόδρομων. Διαμαρτυρίες, κείμενα, επιμόρφωση, φωτογραφίες 
και προτάσεις.  

 
 Προτάσεις ευρύτερου πολιτιστικού, ενημερωτικού και επιμορφωτικού 
ενδιαφέροντος. (για βιβλία, άρθρα, ταινίες, ντοκιμαντέρ, κλπ.) 

 
 Ενημέρωση και επιμόρφωση για κινδύνους στη δημόσια υγεία (διοξίνες, 
διατροφή, τεχνολογία) 

 
 Επίσκεψη στα αρχαία τείχη της Σάμου. Φωτογράφηση, καταγραφή 
εντυπώσεων και απόψεων. 

 
 Συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση και παρουσίαση του έργου βιολογικού 
καθαρισμού Δήμου Βαθέος. Καταγραφή απόψεων, ερωτήσεων και 
ενημέρωση πολιτών. 

 
 Διαμαρτυρία για τους ευνοϊκούς όρους οικοπεδοποίησης κτήματος στη 
περιοχή «Μαλαγάρι» Δήμου Βαθέος χωρίς κάποια ανταλλάγματα για το 
Δήμο και τους πολίτες. 

 
 Διαμαρτυρία για την οικολογική καταστροφή που επιφέρουν οι εργασίες για 
τη περιμετρική οδό Βαθέος και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
 
 
3.0 ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Στο πλαίσιο του καταστατικού της η Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου έχει 
δημιουργήσει 3 ομάδες εργασίας οι οποίες έχουν κύριο σκοπό τη διερεύνηση 
συγκεκριμένων θεμάτων, την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της και 
τέλος την υποβολή σχετικών προτάσεων,  οι οποίες αφού  εγκριθούν από το 
διοικητικό συμβούλιο, αποτελούν τις βάσεις για περαιτέρω δράσεις και ενέργειες.  
 
Οι τρεις βασικές Ομάδες Εργασίας είναι οι εξής: 
 

α. Ομάδα Πολιτιστικής Ανάπτυξης, με κύρια έμφαση στη στήριξη και 
ανάδειξη των εικαστικών τεχνών του τόπου μας. 
 
α. Ομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, με κύρια έμφαση τη δημιουργία 
πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων και γενικά μιας ανθρώπινης, 
προσπελάσιμης πόλης. 
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γ. Ομάδα Περιβάλλοντος, με κύρια έμφαση την καταγραφή των παράνομων 
χωματερών και έρευνα για την σωστή διαχείριση  σκουπιδιών και την 
ανακύκλωση. 
 

Οι έως σήμερα έρευνες, απόψεις, προτάσεις και στόχοι των επιμέρους 
διερευνητικών ομάδων συνοψίζονται παρακάτω. 
 
 
3.1 Ομάδα Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Κύριοι στόχοι της ομάδας είναι η έρευνα, υποβολή προτάσεων και οι 
οργανωμένες δράσεις που θα συμβάλουν στη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου 
Βαθέος.  Ειδικότερα έμφαση δίνεται στη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και των 
θεσμικών οργάνων που σκοπό θα έχουν τη στήριξη και ανάδειξη των εικαστικών 
τεχνών. 
 
 
3.1.1 Σημερινή Κατάσταση 
Ο Δήμος Βαθέος παρουσιάζει σήμερα σημαντικό έλλειμμα στον τομέα του 
πολιτισμού και ειδικότερα στις εικαστικές τέχνες. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα 
εξής: 
 

 Έλλειψη προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση, ανάπτυξη και 
προβολή των εικαστικών τεχνών. Δεν υπάρχει ούτε καν μία πρωτοβουλία 
για ανάδειξη και προβολή εικαστικών τεχνών σε δημόσιους χώρους, κτίρια, 
έντυπα και ψηφιακά μέσα. 

 
• Δεν υπάρχει μουσείο σύγχρονης τέχνης με αποτέλεσμα το σημαντικό έργο 

Σαμίων καλλιτεχνών, αναγνωρισμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να 
παραμένει άγνωστο στο Σαμιακό λαό αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες 
του νησιού. 

 
• Έλλειψη αιθουσών τέχνης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές για την προβολή και ανάδειξη σύγχρονων και 
ιδιαίτερα νέων καλλιτεχνών που ζουν και δουλεύουν στη Σάμο. 

 
• Η πολιτιστική αντίληψη σε δημόσιο επίπεδο χαρακτηρίζεται από μια έφεση 

σε λαϊκισμό και φτηνή ψυχαγωγία. Έτσι έχουμε παραμείνει στα 
καρναβάλια, στις «ποπ» συναυλίες και τις λογής φιέστες στις πλατείες ενώ, 
πολιτιστικές δράσεις με κάποια αξία και απήχηση, πέρα από τα τοπικά 
σύνορά μας, είναι σπάνιες. 

 
• Έλλειψη καλλιτεχνικής παιδείας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

σεμιναρίων, παρουσιάσεων, διαλέξεων και γενικά επιμόρφωσης σε θέματα 
εικαστικών τεχνών. 

 
• Ανεπάρκεια θεσμικής υποδομής και οργάνωσης, όπως για παράδειγμα 

σωματεία, οργανώσεις, ομάδες εικαστικών και άλλων καλλιτεχνών που να 
προσφέρουν στήριξη στο έργο τους.  
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3.1.2 Ανάγκη για Πολιτιστική Ανάπτυξη 
Η τέχνη και ο πολιτισμός εκφράζουν τη ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας, το 
μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδό της. Η ίδια η ιστορία μας το 
αποδεικνύει αυτό με αδιαμφισβήτητο τρόπο. 
 
Σήμερα και σε παγκόσμιο επίπεδο οι πόλεις που εμφανίζουν υγιή και σταθερή 
ανάπτυξη είναι αυτές που παράγουν, προωθούν, εξάγουν πολιτισμό και με αυτό 
το τρόπο καταφέρνουν να προσελκύσουν επισκέπτες και νέους κατοίκους. 
 
Η διείσδυση της τέχνης σε μια κοινωνία και η δημιουργία πλούσιας και δυναμικής 
κουλτούρας εμπλουτίζει τις αισθητικές αντιλήψεις μας και επιπλέον καλλιεργεί την 
επικοινωνία, τη δημιουργική σκέψη, τη καινοτομία. 
 
Ακόμη, η τέχνη και ο πολιτισμός γενικότερα: 
 

 Δημιουργούν, στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας, μια πολύτιμη γέφυρα 
κατανόησης και επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, ειδικότερα σε 
αυτούς που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, κοινωνικά και φυλετικά 
στρώματα και ιδεολογικές πεποιθήσεις. 

 
 Προσφέρουν ένα μέσο πνευματικής καλλιέργειας και ειδικότερα των νέων, 
δίνοντας τους ενασχόληση και δημιουργική διέξοδο από τα προβλήματα 
και τις μάστιγες της εποχής μας όπως, η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.  

 
 Παράγουν αξιόλογα προϊόντα, με σημαντικά οικονομικά οφέλη, θέσεις 
εργασίας και κίνητρα επενδύσεων. 

 
 Δίνουν τη δυνατότητα μιας αξιόλογης προβολής του τόπου μας σε 
παγκόσμιο επίπεδο αφήνοντας παράλληλα μια πλούσια και σπουδαία 
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. 

 
 
 
3.1.4 Προτάσεις  και Πρωτοβουλίες για την Πολιτιστική Ανάπτυξη 
Ακολουθούν οι δράσεις και πρωτοβουλίες της Ομάδας Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών στα πλαίσια της διερευνητικής και ενημερωτικής 
αποστολής της: 
 

 Δημιουργία λίστας εικαστικών καλλιτεχνών που κατάγονται από τη Σάμο ή  
ζουν και εργάζονται στο τόπο μας. Είναι σημαντική η καταγραφή, 
επικοινωνία και συνεργασία με τους ανθρώπους που δημιουργούν 
πολιτισμό. Είναι ανάγκη να μπορέσουν όλοι οι δημιουργικοί  άνθρωποι να 
έχουν ευκαιρίες συνεργασίας και να δημιουργήσουν μια συλλογική 
προσπάθεια επικοινωνίας και διάδοσης του έργου τους. 

 
 Ένα πολιτιστικό κέντρου, που θα προσφέρει υλική, τεχνική και πνευματική 
στήριξη στους καλλιτέχνες, που θα γίνει πόλος έλξης στους κατοίκους της 
πόλης αλλά και στους επισκέπτες της, που θα είναι ο σπόρος για μια νέα 
δυναμική στο πολιτιστικό τοπίο της πόλης μας. 
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 Ενημέρωση για τη μελέτη δημιουργίας Συνεδριακού και Πολιτιστικού 
Κέντρου στο κτίριο της πρώην λέσχης αξιωματικών. Έχει εκπονηθεί 
συγκεκριμένη μελέτη με πρωτοβουλία της Νομαρχίας και αναζητείται 
χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται σε καλή θέση (πλησίον, 
δημαρχείου, μουσείων, κλπ), έχει καλή πρόσβαση και  η εσωτερική του 
διαρρύθμιση (εφόσον ανακαινιστεί) είναι ικανοποιητική. 

 
 Ενημέρωση για τη μελέτη δημιουργίας Πολιτιστικού Κέντρου και 
Πινακοθήκης στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας, δίπλα στις εργατικές 
κατοικίες. Προτείνεται από το Δήμο η χρήση του δευτέρου ορόφου του 
κτιρίου. Η λύση αυτή είναι για εμάς προσωρινή καθώς το κτίριο και η θέση 
του δεν έχουν καλή πρόσβαση αλλά και τις απαραίτητες υποδομές. Ακόμη, 
το ποιο σημαντικό, είναι το πλαίσιο λειτουργίας αυτού του Πολιτιστικού 
Κέντρου, η διοικητική οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό που θα 
ασχολούνται ουσιαστικά με το πολιτισμό στο τόπο μας. 

 
 Ενημέρωση για τη πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας πολιτιστικού 
οργανισμού Δήμου Βαθέος. Έγινε δημόσια παρουσίαση, συζήτηση και 
συγκέντρωση απόψεων από σωματεία, φορείς και πολίτες για αυτό το 
θέμα. Ο οργανισμός προβλέπει 7 τμήματα μεταξύ των οποίων τμήματα 
μουσικής, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, πληροφορικής &φωτογραφίας, 
κλπ. 

 
 Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Μανώλη Βασιλειά (τέως 
υπεύθυνο πολιτισμού του Δήμου Βαθέος). Παραδώσαμε κείμενο με 
γραπτές απόψεις και ιδέες για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν στις προτάσεις για την σύσταση του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Δ. Βαθέος. 

 
 
 
3.2 Ομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας 
Κύριοι στόχοι της ομάδας είναι η έρευνα, υποβολή προτάσεων και οι 
οργανωμένες δράσεις που θα συμβάλουν στην μελέτη και δημιουργία μιας 
στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας.  Ειδικότερα έμφαση δίνεται στη προστασία 
των δικαιωμάτων των  πεζών και ποδηλατιστών, τον έλεγχο και περιορισμό των 
αυτοκινήτων και την ανάδειξη του αισθητικού και βιοτικού επιπέδου της πόλης 
μας. 
   
 
3.2.1 Σημερινή κατάσταση 
Η σημερινή κατάσταση στους δρόμους είναι απαράδεκτη για μια Ευρωπαϊκή 
πόλη. Η συστηματική καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των πεζών, η έλλειψη 
ασφαλών πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, η ανεπάρκεια σημάνσεων και η 
άναρχη πλέον χρήση των αυτοκινήτων, δημιουργούν καθημερινά κινδύνους στους 
πολίτες, κατεβάζουν το βιοτικό επίπεδο, μειώνουν την αισθητική της πόλης και 
αποτελούν προσβολή για το τόπο μας με τις τριτοκοσμικές καταστάσεις που 
εμφανίζουν. Η έλλειψη, επίσης, σεβασμού για τα Άτομα με κινητικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα τόσο στην μετακίνησή τους όσο και 
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στην πρόσβασή τους σε δημόσια κτίρια αλλά και σε χώρους ψυχαγωγίας θα 
πρέπει άμεσα να ανατραπεί.  
 
 
3.2.2 Ανάγκη για Βιώσιμη Κινητικότητα 
Η συνεχώς αυξανόμενη οικιστική ανάπτυξη και η χρήση αυτοκινήτων επιβάλουν 
άμεσα τη χάραξη μιας στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας. Όσο καθυστερούμε 
τη χάραξη και την εκτέλεση μιας βιώσιμης στρατηγικής, τόσο επιβαρύνουμε το 
μέλλον της πόλης μας με ακόμη μεγαλύτερα χωροταξικά και συγκοινωνιακά 
προβλήματα που θα υποδαυλίζουν ουσιαστικά όλες τις βασικές, καθημερινές 
λειτουργίες της.  
 
 
 
3.2.3 Προτάσεις  και Πρωτοβουλίες για Βιώσιμη Κινητικότητα 
Οι δράσεις και πρωτοβουλίες της Ομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Κοινωνίας 
Ενεργών Πολιτών στα πλαίσια της διερευνητικής και ενημερωτικής αποστολής 
της, είναι: 
 

 Πρόταση για μελέτη και συγκρότηση στρατηγικής βιώσιμης κινητικότητας. 
 

 Ενημέρωση και επιμόρφωση πολιτών σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας. 
 

 Διαμαρτυρίες, δράσεις, προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα. (Μονοπάτι 
Στήνιας, Οδός, Δερβενακίων, Δημιουργία Ποδηλατόδρομων, κλ.π) 

 
 Οργάνωση ημερίδων και παρουσιάσεων  

 
 Βιώσιμη κινητικότητα και άτομα με ειδικές ανάγκες 

 
 Πρόταση προς τις τοπικές αρχές για την εκπόνηση μιας πλήρους 
συγκοινωνιακής μελέτης η οποία θα αποτυπώνει τις ανάγκες και θα 
παρουσιάσει μια συνολική πρόταση που θα απαντά στα ζητούμενα της 
βιώσιμης κινητικότητας και δεν αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα 
προβλήματα στα όρια του Δήμου Βαθέος και όχι μόνο.  

 
 
3.3 Ομάδα Περιβάλλοντος 
Κύριοι στόχοι της ομάδας είναι η έρευνα, υποβολή προτάσεων και οι 
οργανωμένες δράσεις που θα συμβάλουν στην προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα έμφαση δίνεται στη σωστή διαχείριση 
απορριμμάτων, στην ανακύκλωση και στην επιμόρφωση των πολιτών.  
 
 
3.3.1 Σημερινή κατάσταση 
Η σημερινή κατάσταση στο Δήμο Βαθέος και γενικότερα στο νησί της Σάμου είναι 
τραγική. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα εξής:  
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 Έλλειψη σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης σκουπιδιών και 
απορριμμάτων. 

 
 Λειτουργία δεκάδων παράνομων χωματερών και χώρων εναπόθεσης 
αδρανών υλικών, μπαζών και άλλων βλαβερών (συχνά τοξικών) ουσιών. 

 
 Έλλειψη επαρκούς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος  με σοβαρές 
επιπτώσεις στη χλωρίδα, τη πανίδα και φυσικά την υγεία των κατοίκων. 
(καταστροφή χλωρίδας και πανίδας, μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα και 
υδάτινων πόρων, κλπ.) 

 
 Ελλιπής και μη εφαρμοσμένες περιβαλλοντολογικές μελέτες σε έργα 
οικιστικής ανάπτυξης και ειδικότερα στα μεγάλα έργα. ( περιμετρική οδός, 
βιολογικός καθαρισμός, κλπ.) 

 
 Ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση πολιτών σε θέματα δημόσιας 
καθαριότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικότερα θέματα όπως η 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ενεργειακά κτίρια, κλιματικές αλλαγές 
και εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

 
 Καμία πρωτοβουλία στην ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

(ηλιακή, αιολική) αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας γενικότερα. Το 
δημόσιο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνουν το χειρ΄τοερο παράδειγμα με τις 
σπάταλη και κατανάλωση ενέργειας. Ενεργοβόρα κτίρια, σπάταλες 
φωταγωγήσεις, κακή διαχείριση. 

 
 
3.3.3 Ανάγκη για προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος 
Στις αρχές του 21ου αιώνα είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και του πλανήτη γενικότερα είναι υπόθεση όλων μας. Σε 
αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι ανεξαιρέτως, πολίτες, οργανώσεις, 
και αυτοδιοικήσεις. Είναι πια καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά και υπεύθυνα με τα 
προβλήματα μου εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε και που δηλητηριάζουν το τόπο 
μας, το πλανήτη μας και, υποθηκεύουν με τους δυσμενέστερους όρους το μέλλον 
μας. Ο τόπος μας θέλει και απαιτεί άμεσα πρωτοβουλίες, στρατηγικές, δράσεις. 
 
 
3.2.3 Προτάσεις  και Πρωτοβουλίες για μια Περιβαλλοντική Στρατηγική 
Οι δράσεις, πρωτοβουλίες και προτάσεις της Ομάδας Περιβάλλοντος της 
Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών, στα πλαίσια της διερευνητικής και ενημερωτικής 
αποστολής της, είναι: 
 

 Σωστή διαχείριση απορριμμάτων και διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλών. 
Να δοθεί οριστικό τέρμα στην ανεξέλεγκτη και ανθυγιεινή ταφή των 
σκουπιδιών και στις παράνομες χωματερές.  

 
 Άμεση προτεραιότητα στην ανακύκλωση. Να μελετηθεί, να οργανωθεί και 
να εφαρμοστεί αποτελεσματικό σύστημα αποκομιδής και αποστολής των 
απορριμμάτων / πρώτων υλών στα κέντρα ανακύκλωσης. 
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 Έρευνα, μελέτη και ουσιαστική προστασία των υδάτινων πόρων. 
 

 Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, επιμόρφωση πολιτών με άρθρα, επιστολές, 
εκθέσεις, ΜΜΕ, κλπ. 

 
 Να δημιουργηθεί αγορά δεύτερης ευκαιρίας για αντικείμενα και υλικά που 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.  

 
 Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων με περιβαλλοντικά θέματα. 

 
 Εφαρμογή των νόμων και διατάξεων στους σοβαρούς και επιρρεπείς 
παραβάτες που μολύνουν το περιβάλλον. 

 
 Πρωτοβουλίες και δράσεις των Ενεργών Πολιτών με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση όλων. (καθαρισμός οδού Βλαμαρής, επίσκεψη και 
καταγραφή παράνομων χωματερών, καταγγελίες, κλπ.) 


