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Η πρόταση για π.χ. 10 ελεύθερα ελαφάκια στο Νησί άρεσε απ' ό,τι ακούμε, μένει να δούμε
την Κοινότητα να το αποφασίσει.

Η πρόταση όμως για πρότυπη διαχείριση των απορριμμάτων έφερε κάποιες γκριμάτσες και
αμφιβολίες, είναι αναγκαίο λοιπόν να διευκρινιστεί πόσο απλή και επωφελής μπορεί να
είναι η εφαρμογή της, αλλά και να φανεί γιατί είναι ανωφελής η μη εφαρμογή της.

Στην ουσία το μόνο που χρειάζεται η Κοινότητα είναι περίπου 200 κάδους από αυτούς που ο
Δήμος διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ στους πολίτες, έναν για κάθε σπίτι και επιχείρηση.

Σ' αυτούς τους κάδους πετώντας ό,τι περισσεύει από τα φαγώσιμα (υπολείμματα από
φαγητά, φλούδια από κηπευτικά, χαλασμένα κηπευτικά-φαγητά κλπ) βγαίνει ωραιότατο
φουσκί για τους κήπους, τις γλάστρες, ή απλώς το χώμα του νησιού.

Δηλαδή με έναν κάδο σε κάθε σπίτι, γίνονται ΜΙΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟ τα καθημερινά
σκουπίδια, ενώ παράλληλα έχει το κάθε σπίτι και το δικό του οικολογικό λίπασμα.

Μένουν "για τα σκουπίδια" μόνο συσκευασίες προϊόντων (χαρτιά, πλαστικά, γυάλινα,
αλουμίνια) που πάνε όλα για ανακύκλωση στους μπλε κάδους.

Προσοχή βεβαίως θέλει στις μπαταρίες και τις χαλασμένες ηλεκτρονικές συσκευές, κάτι
που σχεδόν ανέξοδα αντιμετωπίζεται με 10 ωραίους γυάλινους κάδους για μπαταρίες
εγκατεστημένους στα βασικά σημεία του νησιού, και έναν για μπαταρίες και συσκευές
μπροστά στα καραβάκια, μαζί με μια ταμπέλα που να παρακαλεί τους επισκέπτες να
στηρίξουν έμπρακτα την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων που η Κοινότητα
Νησιωτών (στο μέτρο που της αναλογεί) εφαρμόζει.

Εάν δε παραλλήλως ευοδωθεί και το σχέδιο για φιλικό ενεργειακά οικισμό στην επόμενη
προγραμματική περίοδο, το Νησί θα γίνει πρότυπο τουλάχιστον πανελλήνιας αναφοράς για
την συνολική καθαριότητά του, με παραδοσιακούς αλλά και σύγχρονους όρους, αφού πλέον
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η καθαριότητα είναι πλήρως συνυφασμένη και με το αποτύπωμά μας στα απορρίμματα και
την ενέργεια.

Καθαρό Νησί λοιπόν, όνομα και πράγμα! Το δυσκολότερο κομμάτι (να διαθέτεις δηλαδή
κατοίκους με νοικοκυροσύνη) είναι δεδομένο, μένει το ευκολότερο (ή μήπως όχι;..): 3 απλές
κινήσεις...
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