ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ…
«Πριν φτάσουμε στην ανακύκλωση υπάρχουν πολλά ‘r’. Reduce
(μειώνω), reuse (ξαναχρησιμοποιώ), recycle (ανακυκλώνω)
είναι η σειρά που θέλουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων»,
μας λέει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος από την «Αναβίωσις»,
συνεταιρισμό Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Είναι ένας
συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη με
πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και προωθεί μια άλλη
κουλτούρα για τα σκουπίδια.
«Τα σκουπίδια μάς ανήκουν και πρέπει να τα διαχειριστούμε»,
τονίζει ο Μ. Τρεμόπουλος και προσθέτει πως στη διαχείρισή τους
οικολογική, κοινωνική και οικονομική προτεραιότητα δεν είναι η
ανακύκλωση, όπως πολλοί πιστεύουν. «Προηγούνται η μείωση των
σκουπιδιών και η επαναχρησιμοποίησή τους. Τα σκουπίδια είναι
ένας πλούτος που έχουμε να τον διαχειριστούμε κοινωνικά.
Υπάρχουν πάμπολλα αντικείμενα που πετιούνται καθημερινά, ενώ
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν να πουληθούν σε
χαμηλές τιμές και απλοί άνθρωποι να αποκτούν χρήσιμα
μεταχειρισμένα αντικείμενα. Τα σκουπίδια δεν είναι ούτε για
θάψιμο ούτε για κάψιμο. Μπορούμε να τους δώσουμε μια δεύτερη
ζωή».
Άλλα πιθανά οφέλη που προκύπτουν από τη διαφορετική χρήση των
σκουπιδιών είναι η περιβαλλοντική προστασία, με την ενεργειακή
εξοικονόμηση λόγω της μείωσης των απορριπτόμενων αντικειμένων.
Μπορεί να προκύψει επίσης οικονομική ωφέλεια για τους δήμους
με την ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και τη μείωση του
κόστους διαχείρισης και συνεπώς την αποφυγή προστίμων από την
Ε.Ε.
Δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, με τη δημιουργία
δικτύου εργαστηρίων επανάχρησης εντός της πόλης, και αλλάζουν

συνειδήσεις. Το ευτελές και άχρηστο, το απόβλητο που
επιβαρύνει, αποκτά ξανά αξία χρήσης, με φαντασία και
εφευρετικότητα, έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών
επανάχρησης.
«Ακόμη και μορφές τέχνης μπορούν να υπάρξουν και design.
Φαντασία και δημιουργικότητα να υπάρχει. Τα σκουπίδια δεν
είναι απλώς χρηστικά, με αυτά μπορούν να γίνουν φοβερά
πράγματα», αναφέρει ο Μ. Τρεμόπουλος, που υπογραμμίζει
ιδιαίτερα τον χαρακτήρα των πρωτοβουλιών. «Όταν μιλάμε για
κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων, δεν μιλάμε για την
ανάληψή της από κάποιες εταιρείες. Ακόμη και η ανακύκλωση
θέλουμε να είναι στα χέρια πολιτών». Με την προώθηση λοιπόν
δράσεων για μια διαφορετική διαχείριση των σκουπιδιών,
παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και η
τόνωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Αντίστοιχες είναι και οι αρχές που διέπουν την «Αναβίωσις».
Στη σελίδα της αναφέρεται: «Ο συνεταιρισμός λειτουργεί
στηριζόμενος στις ιδέες της ΚΑΛΟ και της άμεσης δημοκρατίας,
όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα,
καθώς και στις διεθνείς συνεταιριστικές αξίες και αρχές όπως
αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς».
«Πρόκειται για έναν ανοιχτό συνεταιρισμό, όπου οποιοσδήποτε
θέλει μπορεί γραφτεί μέλος, πληρώνοντας τη σχετική συνδρομή.
Για τις αποφάσεις εκείνο που ισχύει είναι ένα μέλος – μία
ψήφος. Ακόμη και άλλες μερίδες να αποκτήσει κάποιος, μπορεί να
έχει τρεις για παράδειγμα, πάλι μία θα είναι η ψήφος του».
Με τη διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων δημιουργείται
κοινωνική προστιθέμενη αξία σε παλιά μη χρησιμοποιούμενα
υλικά, τα οποία οδηγούνται στον ΧΥΤΑ, στις χωματερές, στην
ανακύκλωση ή στην καύση. Προωθούνται η έρευνα και η ανάπτυξη
στον τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών,
αλλά και σχετικές εξαγωγές.
Για το πέρασμα σε μια πρακτική αλλαγή της καθημερινότητας, η

‘Αναβίωσις’ προσπαθεί με δράσεις όπως η διοργάνωση μεγάλων
εκδηλώσεων και συζητήσεων να προωθήσει την «άσκηση κάθε είδους
δραστηριοτήτων, εργασιών, έργων, σχεδίων και προγραμμάτων
ολόκληρου του κύκλου της διαχείρισης των αποβλήτων, από την
παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση και αξιοποίησή τους,
που εντάσσονται στην κοινωνική, αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη
διαχείριση των αποβλήτων». Πάντα στο πλαίσιο «της κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης
δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και
κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.»
Τελευταία σημαντική της πρωτοβουλία είναι η συμβολή στην
προσπάθεια να γίνει στη Θεσσαλονίκη Κέντρο Ανακύκλωσης και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο εκτιμάται ότι θα
συμβάλει καθοριστικά στην «ανακούφιση» της πόλης και την
αλλαγή του τρόπου σκέψης των πολιτών της.
Πού μπορείς να βρεις την “Αναβίωσις”:
Site: anabiosiscoop.blogspot.gr
Email: anabiosiscoop@gmail.com
Παπαντωνίου Κώστας
ΠΗΓΗ: avgi.gr
ΦΩΤΟ : pixabay.com

