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16 Φεβρουαρίου 2014
ΣΚΟΠΟΙ του συλλόγου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: προτεραιότητα Κι.Π.Η
1.

Κοπή δέντρων, έκλυση ρύπων, κακή διαχείριση των απορριμμάτων, σπατάλη πρώτων υλών και αγαθών →

Aύξηση της θερμοκρασίας → Φαινόμενο του θερμοκηπίου → Ακραία καιρικά Φαινόμενα →
Ανυπολόγιστες Καταστροφές →




Μετανάστευση πληθυσμών
Τεράστιο οικονομικό κόστος κυρίως για μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος κοινωνικές ομάδες και πληθυσμούς
για την αποκατάσταση των καταστροφών αλλά και για την αντιμετώπιση των ακραίων
θερμοκρασιών(καύσωνες – παγετοί)
Αύξηση κόστους ζωής για την αντιμετώπιση επιδημιών και ασθενειών και προστασία της υγείας

2. Χρήση πράσινων τεχνολογιών, της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, των μέσων μαζικής μεταφοράς
συνεπάγεται εξοικονόμηση φυσικών πόρων και μείωση ρύπων.
3. Τα καθαρότερα τρόφιμα και η προστασία της υγείας μας από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
Αλλαγή πολιτικών, συνηθειών και συμπεριφορών. Στόχος μας δεν είναι η εύκολη λύση, αλλά η βιώσιμη λύση, η
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, μέσα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και η πραγματική προστασία του
περιβάλλοντος.
ΟΛΕΣ οι προτάσεις μας κινούνται γύρω από αυτόν τον άξονα, γιατί εκτός από το αναντικατάστατο των φυσικών
πόρων, κάθε περιβαλλοντική καταστροφή συνεπάγεται και οικονομκά κόστη τα οποία είναι μεγάλα ή δυσβάσταχτα
για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.
Ας σκεφθεί κανείς στις χώρες που η κλιματική αλλαγή προκαλεί μεγάλες πλημμύρες, ποιοι είναι αυτοί που παθαίνουν
μεγάλες ζημιές και αδυνατούν να αποκαταστήσουν ή πληρώνουν μια ζωή. Για τους εύπορους είναι πολύ πιο εύκολο
είτε να αλλάξουν τόπο διαμονής, είτε να αποκαταστήσουν τις ζημιές είτε να αποκτήσουν νέα περιουσιακά στοιχεία.
Στις ακραίες θερμοκρασίες, είτε πολύ υψηλές είτε πολύ χαμηλές, οι άνθρωποι των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων
είναι αυτοί που δυσκολεύονται πολύ ή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κόστος της ψύξης ή θέρμανσης…
Τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τους ρύπους και τη μόλυνση του εδάφους, των νερών και των τροφών,
αντιμετωπίζονται πιο εύκολα από τα υψηλού εισοδήματος άτομα, πράγμα πολύ δύσκολο ή αδύνατον όταν πλήττουν
χαμηλότερου εισοδήματος άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…..
Με λίγα λόγια, η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος, στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή
στην πλειοψηφία των ανθρώπων, προκαλούν πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα. Προβλήματα
επιβίωσης!
Η σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων είναι ένα μέσον, για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας. Η τεκμηρίωση της
άποψης και των θέσεών μας.
Ένας από τους σκοπούς μας επίσης είναι η πρόληψη προβλημάτων, που μπορούμε να πετύχουμε όταν
προτείνουμε εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών αλλά και όταν επεμβαίνουμε με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις
εγκαίρως, πριν τη νομοθετική τους κατοχύρωση.
ΜΕΣΑ για την επίτευξη των σκοπών μας
Η συνεργασία μας με άλλους φορείς, συλλογικότητες, συλλόγους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
δημόσιες αρχές, η προώθηση του ομαδικού πνεύματος και του πνεύματος συνεργασίας, με την ενεργό
συμμετοχή μας στα κοινά προβλήματα, είναι ένα μέσον με το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας.
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Δικονομικά μέσα, δικαστική προστασία των πολιτών, σε περιπτώσεις παραβίασης των νόμων που
προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, για να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Βεβαίως απαραίτητη είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες π.χ.
Προστασίας πράσινου και περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων, ποιότητας τροφών και υγείας, καταναλωτικά
θέματα κλπ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μας. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, αρκεί να το
αποδεχτεί.
 Για κάποιους και η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής είναι αρκετή, στηρίζουν οικονομικά και αριθμητικά τη
λειτουργία της Κι.Π.Η. .
 Αλλοι μπορούν ίσως μία φορά το μήνα ή την εβδομάδα ή το χρόνο, να διαθέσουν κάποιες ώρες για να
μοιράσουν προσκλήσεις, αφίσες, έντυπα, να πρωτοκολλήσουν ένα έγγραφο, να στείλουν φαξ.
 Άλλοι μπορούν να βοηθήσουν προσφέροντας τις επαγγελματικές τους γνώσεις ή τις γνωριμίες τους, όταν
χρειαστεί.
 Άλλοι βοηθούν με την παρουσία τους σε μια ημερίδα, ή σε μία συγκέντρωση ή μαζεύοντας υπογραφές για
κάποιο σκοπό.
 Βεβαίως η συμμετοχή μελών στις συνεδριάσεις, στις συζητήσεις, στους προβληματισμούς, στην
προσπάθεια να προταθεί η καταλληλότερη λύση, πάντα κάτω από το πρίσμα των σκοπών του συλλόγου, είναι
το ζητούμενο. Η συμμετοχή με ιδέες και προτάσεις αλλά και στην προώθησή τους. Η συμμετοχή μας
σε κάποια δράση ή στην άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να εφαρμοστούν οι προτάσεις μας!
Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να συμμετέχουμε, να παρατάμε τις δουλειές μας, τις υποχρεώσεις αλλά και την
τηλεόρασή μας….για να ασχοληθούμε με τα κοινά! Δεν το έχουμε συνηθίσει!
Προτείνω μόνο φεύγοντας από εδώ να μετρήσετε πόσες ώρες τηλεόραση βλέπει ο καθένας την ημέρα κατά μέσο όρο.
Σκεφθείτε το, υπολογίστε το και μετά αποφανθείτε αν μπορείτε να βάλετε στη ζωή σας κάποιες ώρες το μήνα για τα
κοινά μας προβλήματα…..
Αναλογιστείτε μόνο ότι όσοι αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς, χωρίς την τεκμηριωμένη άποψη και γνώμη μας, χωρίς
την άσκηση πίεσης από τη μεριά μας, αποφασίζουν κατά πως νομίζουν.
Και έχει μεγάλη διαφορά και σαφώς μεγαλύτερη βαρύητα η γνώμη μας όταν εκφράζεται πριν τη δημιουργία του
προβλήματος, παρά όταν αγανακτησμένοι φωνάζουμε για το οικονομικό μας συμφέρον που θίγεται από κάποιες
πολιτικές. Άλλο να υπερασπίζεσαι το κοινό συμφέρον πριν καταπατηθεί, πριν προσβληθεί και άλλο να υπερασπίζεσαι
το καθαρά προσωπικό οικονομικό συμφέρον, όταν αυτό κινδυνεύει. Απλούστατα γιατί όποιος νομοθετεί γνωρίζει ότι η
όποιαδήποτε απόφασή του θα προσβάλλει οπωσδήποτε το οικονομικό συμφέρον κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι
σίγουρα θα αντιδράσουν.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Δε θα ήθελα όλα αυτά να μεταφραστούν σαν δυσοίωνα ή σαν δυσάρεστες προβλέψεις για το μέλλον.
Αντίθετα! Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό για όλους μας να μπορούμε επιτέλους να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και όχι
μόνο να τις κάνουμε αλλά και να τις υλοποιούμε. Είναι ένα μεγάλο θετικό βήμα και θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο όσο
προχωράμε στην εφαρμογή των παραπάνω.
Κλείνω με μια ιστορία:……………….
……………………………………………
Ευαγγελία Δημητρίου
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