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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ: 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ! 
 

Στις μέρες μας η ανακύκλωση συνιστά απόδειξη για την εύρυθμη 

περιβαλλοντική πολιτική μιας χώρας και για να γίνει αυτό πράξη 

είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών της.  Η ορθή 

διαχείριση των απορριμμάτων και η όσο το δυνατόν αξιοποίησή 

τους ως ανακυκλώσιμα υλικά, έχουν καθοριστική σημασία για 

τον άνθρωπο και την ευρύτερη κοινωνία στην οποία εντάσσεται. 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι για το 

Περιβάλλον», επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το φλέγον θέμα της ανακύκλωσης και να ερευνήσουμε κατά 

πόσον η κοινότητα της Κοκκινοτριμιθιάς συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Απώτερος μας 

στόχος είναι η ανάπτυξη διαλόγου με την κοινότητα μέσω των τοπικών αρχών,  ούτως ώστε να 

προβληματίσουμε και να προσθέσουμε το δικό μας λιθαράκι στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης 

στους συμπολίτες μας. 

 

Πρωτίστως, θεωρήσαμε ορθό να πάρουμε συνέντευξη από τον Κοινοτάρχη Κοκκινοτριμιθιάς, κύριο 

Χριστάκη Μελετιέ, ούτως ώστε να λάβουμε έγκυρη ενημέρωση για την εικόνα της κοινότητας σχετικά με 

την ανακύκλωση. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς δε συμμετέχει σε κανένα 

πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ο κοινοτάρχης ανέφερε πως στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις με την 

green-dot, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν αποτέλεσμα. Τόνισε ότι το κόστος συλλογής αποτελεί εμπόδιο για 

την ένταξη της κοινότητας σ’ ένα τέτοιο πρόγραμμα, αφού θα πρέπει η κοινότητα να πληρώνει για να 

ανακυκλώνει. Μας ανέφερε πως έχει καταθέσει πρόταση στο κοινοτικό συμβούλιο για ένταξη σε πρόγραμμα 

ανακύκλωσης, αφού αποτελεί απαίτηση και των κατοίκων της κοινότητας. Άλλωστε, όπως ο ίδιος δήλωσε, 

«η ανακύκλωση είναι πολύ καλή και σωστή ενέργεια που ωφελεί όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο,  αλλά 

βελτιώνει και αισθητικά την εικόνα μιας περιοχής». 

 

Για να εξακριβώσουμε την πραγματική διάσταση του θέματος, επισκεφθήκαμε το σκυβαλότοπο 

Παλαιομετόχου, όπου κατέληγαν μέχρι πρότινος τα στερεά οικιακά απόβλητα και άχρηστα αντικείμενα των 

κατοίκων της κοινότητας. Τα ενοχλητικά έντομα, η μυρωδιά και η άσχημη κατάσταση που επικρατούσε δεν 

περιγράφεται. Μια εικόνα ντροπής! Παράλληλα με τα οικιακά απόβλητα, έβλεπες παντού πεταμένες 

χάρτινες συσκευασίες,  παντός είδους πλαστικού,  σίδερα,  παλιές ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.  Με την πρώτη 

ματιά αντιλαμβανόσουν πόσα «άχρηστα» αντικείμενα μπορούσαν κάλλιστα να υποβληθούν στη διαδικασία 
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ανακύκλωσης,  προσφέροντας έτσι πολλαπλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ίδιο τον 

άνθρωπο. Πληροφορηθήκαμε από κατοίκους της κοινότητας, αλλά και από επίσημα χείλη (εγκύκλιος 

Κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ακύρωση της γενικής εκστρατείας καθαριότητας στην περιοχή του 

κοινοτικού συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς», ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012), πως ο σκυβαλότοπος έχει 

κλείσει οριστικά από την 1 Μαρτίου 2012. Αυτή η εξέλιξη ασφαλώς μας χαροποίησε, όμως η εικόνα που 

αντικρίσαμε βασάνιζε το μυαλό μας και αντιληφθήκαμε πως η ανακύκλωση είναι ζήτημα πλέον ανάγκης και 

όχι πολυτέλειας! 

 

Συνομιλώντας με κατοίκους της περιοχής (καταστηματάρχες, εστιάτορες, φαρμακοποιούς, εργαζόμενους σε 

υπεραγορές, καθώς και οικοκυρές) συμπεράναμε ότι ο περισσότερος κόσμος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει 

σε πρόγραμμα ανακύκλωσης. Εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι γνωστή αλυσίδα υπεραγορών 

προμήθευσε υποκατάστημά της στην περιοχή με κάδους ανακύκλωσης για να τους αποσύρει στη συνέχεια! 

Οι κάτοικοι μάς δήλωσαν πως ανασταλτικό παράγοντα για την πρόθεσή τους να ανακυκλώνουν παίζει το 

γεγονός ότι πρώτον, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι ειδικοί κάδοι στην κοινότητα και δεύτερον, επωμίζονται 

οι ίδιοι την ευθύνη να μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στη Λευκωσία σε σημεία όπου πραγματοποιείται 

η συλλογή τους από φορτηγά της green-dot. 

 

Έχοντας όλα αυτά υπόψη μας,  δεν μείναμε απαθείς και 

προγραμματίσαμε επίσκεψη στα γραφεία της green-dot, όπου 

συνομιλήσαμε με τη λειτουργό επικοινωνίας κυρία Μαριεύη 

Αδαμίδου. Ωστόσο, στη τοποθέτησή μας ότι η κοινότητα 

Κοκκινοτριμιθιάς μπορεί μεν να μη συμμετάσχει στο παρόν 

στάδιο σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, αλλά προτίθεται και 

επιθυμεί να συνεργαστεί άμεσα με τον οργανισμό, περιορίστηκε 

να απαντήσει πως αρμόδιοι γι’ αυτό το θέμα είναι το τεχνικό τμήμα της εταιρίας και η Διεύθυνση. Συνεπώς, 

ζητήσαμε να συναντήσουμε κάποιο μέλος της Ανώτατης Διοίκησης και δέχθηκε να μας συναντήσει ο 

γενικός διευθυντής της green-dot, κύριος Κυριάκος Παρπούνας. Στη συζήτηση που είχαμε μαζί του, μας 

ξεκαθάρισε πως η έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης σε μια περιοχή είναι θέμα κυρίως των τοπικών 

αρχών.  Διευκρίνισε ότι η κοινοτική αρχή θα ήταν υπεύθυνη να εξασφαλίσει από τους κατοίκους ένα 

ποσοστό χρημάτων, εάν επιθυμούσαν να συνεργαστούν με τον οργανισμό. Αντιληφθήκαμε πως αυτή την 

άποψη δε συμμεριζόταν απόλυτα ο κοινοτάρχης, γι’ αυτό το λόγο η έρευνα έπρεπε να συνεχίσει και να 

αναζητήσουμε άλλες διεξόδους. 
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Ήμασταν πεπεισμένοι πως μια συνομιλία με τον Επίτροπο 

Περιβάλλοντος θα ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική 

σχετικά με το θέμα μας. Ομολογουμένως, ο κύριος 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου μας υποδέχθηκε θερμά κάνοντάς μας 

να νιώσουμε πολύ άνετα. Μας μίλησε για τις αρμοδιότητές και 

τα καθήκοντά του,  ενώ μιλήσαμε εκτεταμένα για το θέμα της 

ανακύκλωσης. Εκφράζοντάς του την αγωνία μας για το μέλλον 

της ανακύκλωσής στην κοινότητά μας,  ο κ.  Θεοπέμπτου ανέφερε πως η ανακύκλωση είναι θέμα των 

κοινοτικών αρχών κι όταν υπάρχει θέληση, οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει και να συνεχίσει 

με επιτυχία μέχρι τέλους. 

 

Τέλος, επισκεφθήκαμε τη Μονάδα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών HTZ Minas Recycling που βρίσκεται 

στο Γέρι. Η υπεύθυνη εξαγωγών Αθηνά Ιωακείμ μας υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά και μας ξενάγησε στο 

χώρο. Στη συνέχεια, ο διευθυντής εργοστασίου, κύριος Μίλτος Σελίπας και η κυρία Ιωακείμ απάντησαν 

πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις μας. Θέτοντας επί τάπητος το τοπικό μας πρόβλημα, δήλωσαν πρόθυμοι να 

μας βοηθήσουν. Ζήτησαν να τους φέρουμε σε επικοινωνία με τον κοινοτάρχη, μεταφέροντάς του 

παράλληλα το μήνυμα πως η συγκεκριμένη εταιρία είναι πρόθυμη να τοποθετήσει κάδους για ανακύκλωση 

χαρτιού σε κομβικά σημεία της κοινότητας και να συλλέγει η ίδια το ανακυκλώσιμο υλικό, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση για την κοινότητα. Η είδηση αυτή μας χαροποίησε ιδιαίτερα και υποσχεθήκαμε πως 

θα αποτελούσαμε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην εταιρία και στην κοινοτική αρχή.  Είμαστε στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε επαφή και όπως μας έχουν πληροφορήσει 

ενδέχεται να συνεργαστούν άμεσα.  Παράλληλα, η εταιρία παραχώρησε ειδικό κάδο ανακύκλωσης χαρτιού 

στο Γυμνάσιό μας. 

 

Αν και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο δε θα εφησυχάσουμε αν δεν πετύχουμε το στόχο μας:  Η Κοινότητα 

Κοκκινοτριμιθιάς να ενταχθεί σε πρόγραμμα ανακύκλωσης! Ας μην ξεχνάμε πως η έννοια της ανακύκλωσης 

είναι ταυτόσημη με το συμφέρον του πλανήτη μας. Η ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για μικρούς 

και μεγάλους, να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας για μια καθαρότερη, βιώσιμη και ευσυνείδητη 

περιβαλλοντική κοινωνία. 

 

Γαβριηλίδου Ραφαέλλα, Γ1           Κάλια Μεσομέρη 

Κωνσταντίνου Ειρήνη, Γ1              Υπεύθυνη Καθηγήτρια 

Σερδάρη Νικολέττα, Γ5                      Φιλόλογος 


