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Κυρίες και κύριοι,
Συνδημότισσες και συνδημότες,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Δήμο Ιλίου και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας
σε αυτή την ημερίδα που έχουμε διοργανώσει με θέμα το περιβάλλον.
Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνονται οι ενέργειες του δήμου μας στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Περιβάλλοντος, η οποία ξεκίνησε από τη Δευτέρα 28 Μαΐου, και ξεκινά ένας νέος
κύκλος προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση του
δικαιώματος των δημοτών μας για καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο Δήμος Ιλίου, με συναίσθηση της αυξημένης ευθύνης που έχουν οι φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης απέναντι στα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, έχει ήδη θέσει
σε εφαρμογή πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,
καθώς και ένα ακόμα πρόγραμμα ανακύκλωσης, σε συνεργασία με την “Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης”, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και σε περαιτέρω ενέργειες για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, ο Δήμος μας έχει μεριμνήσει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των
δημοτών του, και γύρω από τα θέματα της ανακύκλωσης, αλλά και γενικότερα γύρω από
περιβαλλοντικά ζητήματα, με την πραγματοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας, η οποία
περιλαμβάνει ειδικές εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.
Στο Δήμο Ιλίου πιστεύουμε ότι η “εύκολη” λύση, η απόρριψη όλων των υλικών, ανεξαιρέτως,
στο δρόμο ή στα σκουπίδια, δε θα πρέπει πλέον να υιοθετείται από κανένα, καθώς συμβάλλει
στην αέναη μόλυνση του περιβάλλοντος, με σοβαρές επιπτώσεις για όλους μας. Γι’ αυτό και
καταβάλλουμε συστηματικές προσπάθειες για “διαλογή στην πηγή”, για την καταστροφή
δηλαδή μόνο των υλικών εκείνων που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ώστε να γίνει
σταδιακά συνείδηση σε κάθε δημότη ότι κάποια υλικά μπορεί να είναι άχρηστα, δεν είναι
όμως και για “πέταμα”.
Είμαστε βέβαιοι ότι, κάνοντας τους δημότες μας κοινωνούς της γνώσης των καταστροφικών
επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον οι αλλαγές στον τρόπο ζώης μας και η τεχνολογία,
θα αποκτήσουμε πολλούς και πολύτιμους αρωγούς στο έργο μας. Γιατί μόνο με τη συμμετοχή
όλων θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος,
συμβάλλοντας καθοριστικά και στη βελτίωση της ποιότητας της ζώης μας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συμμετοχή σας στην
εκδήλωσή μας σήμερα και να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στην πορεία διαμαρτυρίας
που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, στις 7 το
απόγευμα, με αφετηρία το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και με τη συμμετοχή
και των δήμων Αγ. Αναργύρων και Καματερού.
Σας ευχαριστώ

