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Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε,  

Σαο γξάθνπκε απηό ην γξάκκα κε ηελ πξόζεζε ν Γήκνο καο λα ιάβεη κέηξα γηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη λα αξρίζεη λα αμηνπνηεί αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε αηκόζθαηξα ηεο πεξηνρήο καο είλαη ηδηαίηεξα 

κνιπζκέλε εμαηηίαο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηε ρξήζε 

μπινθάξβνπλνπ. Απηό απνηειεί ζνβαξό πγεηνλνκηθό, πεξηβαιινληηθό, θνηλσληθό θαη 

νηθνλνκηθό πξόβιεκα, γηαηί ηα αέξηα πνπ ηε ξππαίλνπλ, όπσο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο, όπσο ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο, αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα θαη άιια πξνβιήκαηα πγείαο.  

Σύκθσλα κε έξεπλεο ε κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο "ζθνηώλεη"! Δθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν ζηνλ θόζκν θαη ε αηηία δελ είλαη θάπνηα θπζηθή 

θαηαζηξνθή, πνιεκηθή ζύξξαμε, ην θάπληζκα ή ε πείλα. Η κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο 

επζύλεηαη γηα ην ζάλαην πνιύ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ αλζξώπσλ απ' ό,ηη νη ππόινηπεο 

αηηίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπίζεο ε ρώξα καο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ ξύπσλ ηεο 

αηκόζθαηξαο πιεξώλεη πςειά πξόζηηκα ζηελ Δ.Δ.  

Δηδηθόηεξα, ζηνλ ηόπν καο έρνπλ θαηαγξαθεί πιήζνο πεξηζηαηηθώλ θαξδηνπάζεηαο, 

πλεπκνλνπάζεηαο θαη θαξθίλνπ ιόγσ ηεο επηβαξπκέλεο αηκόζθαηξαο. Δπηπιένλ ην 

βηνηηθό επίπεδν ηεο πεξηνρήο καο, δπζηπρώο, όιν θαη ππνβαζκίδεηαη. 

Η ρώξα καο θαη ν ηόπνο καο έρεη πινύζην δπλακηθό, ήιην, αέξα, βηναέξην θαη άιινπο 

θαζαξνύο αλεμάληιεηνπο πόξνπο πνπ κπνξνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κε δσξεάλ 

ελέξγεηα, λα πξνζηαηεπηεί ην πεξηβάιινλ θαη ε πγεία καο.  

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ζα πξέπεη ν Γήκνο καο λα γίλεη πξσηνπόξνο θαη λα 

ζηξαθεί πξνο ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σαο θαινύκε ινηπόλ, λα αλαιάβεηε 

πξσηνβνπιίεο όπσο ε δεκηνπξγία ειηαθνύ πάξθνπ,  ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηώλ 

θαη πην δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ μπινθάξβνπλνπ. 

Τέινο, ειπίδνπκε λα πξνβείηε άκεζα ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ηνλ Γήκν καο πξσηαγσληζηή ζηε λέα επνρή. 

Με εθηίκεζε, 
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