1. Κι.Π.Η. – Ενας εθελοντικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο την προστασία των
συμφερόντων των πολιτών και την προώθηση λύσεων για τα κοινά προβλήματα, μέσα από την ενεργοποίησή
τους και την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών, προς όφελος του δημόσιου και συλλογικού συμφέροντος.
Τα μέλη της Κι.Π.Η. ανήκουμε σε διάφορους πολιτικούς χώρους, όμως μας ενώνει η κοινή πεποίθηση ότι η
αδιαφορία και αδράνειά μας για τα κοινά προβλήματα είναι εις βάρος μας. Ταυτόχρονα μας ενώνει η κοινή
διαπίστωση ότι για πολλά κοινά προβλήματα, η επιθυμητή λύση είναι η ίδια ή με ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
Στοχεύουμε λοιπόν στο πρόβλημα και ανασκουμπωνόμαστε για την προώθηση αυτής της λύσης.
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – Βεβαίως ένα τέτοιου μεγέθους πρόβλημα δε θα μπορούσε να μας αφήσει
αδιάφορους. Αντίθετα είναι πρωτεύον. Δε θα σταθώ στο γιατί, το γνωρίζετε όλοι. Θα σταθώ όμως σε ένα
σημείο που για μας είναι το κλειδί στη λύση. Είναι σημαντικότατο και καθοριστικό στην απόφαση που μπορεί
να πάρει ένας φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων ενός τόπου.
Το σημείο λοιπόν που καθορίζει τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος είναι η οπτική γωνία, το πρίσμα κάτω
από το οποίο βλέπουμε, χαρακτηρίζουμε τα αστικά στερεά απόβλητα.
Αν τα βλέπουμε σαν σκουπίδια, άχρηστα, ανεπιθύμητα υλικά, τότε κύριο μέλημά μας είναι πού θα τα
πετάξουμε. Σε ποιανού την αυλή θα τα πάμε για να μην ενοχλούν εμάς. Πού θα τα θάψουμε ή που θα τα
κάψουμε για να μην τα βλέπουμε, για να μη μας μυρίζουν, για να μη μας ενοχλούν από κάθε άποψη.
Αν όμως τα δούμε σαν χρήσιμα υλικά, υλικά που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα
επαναχρησιμοποιήσουμε, να ωφεληθούμε εκ νέου από αυτά, τότε τα κρατάμε, τα διαχωρίζουμε, τα
ξαναχρησιμοποιούμε ή τα πουλάμε, με λίγα λόγια ωφελούμαστε από αυτά.
3. ΔΙΠΛΗ ΩΦΕΛΕΙΑ- Στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να τονίσω το ΟΦΕΛΟΣ. Αυτό, ας μη το ξεχνάμε ποτέ πρέπει
να είναι ΔΙΠΛΟ. Οικονομικό και περιβαλλοντικό. Τις επιπτώσεις του πρώτου τις αντιλαμβανόμαστε άμεσα, του
δεύτερου δεν είναι άμεσα αισθητές, τολμώ όμως να πω ότι είναι σημαντικότερες.
Γιατί οικονομικούς πόρους πολλοί δανείζουν, φυσικούς όμως (όπως είναι το έδαφος, το νερό, ο αέρας) κανείς!
4. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε μία πρόταση για τη διαχείριση των
απορριμμάτων μας, που στηρίζεται πάνω σ’ αυτή την άποψη, σ’ αυτή τη φιλοσοφία:
Τα απορρίμματά μας είναι χρήσιμα. Δεν τα πετάμε, τα χρησιμοποιούμε, τα εκμεταλλευόμαστε, ωφελούμαστε
από αυτά.
5. ΠΡΟΤΑΣΗ Η πρόταση αυτή, που θα σας παρουσιάσει ο Τάσος ο Κεφαλάς, από την «Πρωτοβουλία πολιτών για
τη διαχείριση των απορριμμάτων», είναι μία πρώτη προσέγγιση εφαρμογής αυτής της άποψης στην
Ηλιούπολη, με βάση τα στοιχεία του Δήμου, όπως μας δόθηκαν στις αρχές του 2012.
Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή, να τη συζητήσουμε και πάνω απ’ όλα να μας πείτε αν
συμφωνείτε με αυτή τη λογική, ανεξάρτητα από τις όποιες ελλείψεις και ατέλειες που ενδεχομένως θα
βρείτε σ’ αυτή, γιατί όπως σας είπα είναι μία πρώτη προσέγγιση.
Σκοπός μας είναι η διαμόρφωση μιάς κοινά αποδεκτής θέσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων της
πόλης μας, με βάση την αξιοποίησή τους στο μέγιστο βαθμό, από το Δήμο μας, προς όφελος της πόλης μας,
του περιβάλλοντός μας και στόχο την οικονομία φυσικών και οικονομικών πόρων για μας αλλά και τις
επόμενες γενιές.

