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ΣΠΑΤΑΛΗ (Σεπτέμβριος 2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"
Θα μπορούσε να ονομαστεί και το ελληνικό παράδοξο: μια χώρα που αγωνίζεται
δεκαετίες να πλησιάσει την Ευρώπη ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι
ταυτόχρονα και η πιο σπάταλη σε πολύτιμες πρώτες ύλες. Και φυσικά βρίσκεται στην
προτελευταία θέση από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στην ανακύκλωση.
Την ώρα που αναζητούμε εναγωνίως λύση για την εναπόθεση των σκουπιδιών
-φτάσαμε μάλιστα να πληρώνουμε πανάκριβα για να τα εξάγουμε στη Γερμανία- δεν
παίρνουμε το παραμικρό μέτρο που θα μπορούσε να αμβλύνει το πρόβλημα και να
μειώσει τον όγκο τους.
Στα λόγια βέβαια είμαστε πάντοτε πρωτοπόροι. Δεν υπάρχει δήμος που να
σέβεται τον εαυτό του -της Αθήνας περιλαμβανομένης- και να μην έχει ανακοινώσει
πρόγραμμα ανακύκλωσης. Στις περισσότερες .. περιπτώσεις οι σχετικοί κάδοι έχουν
χαθεί και αποτελούν είδος εν ανεπάρκεια που μπορεί να βρει κανείς σε... ελάχιστες
επιλεγμένες περιοχές. Και εκεί όπου υπάρχουν όμως είναι συνήθως εγκαταλελειμμένοι
χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα να αδειάσουν, με αποτέλεσμα να έχουν πάψει να
χρησιμοποιούνται από τους δημότες.
Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει σε πολλές αναπτυγμένες χώρες
όπου η ανακύκλωση είναι υποχρεωτική, προβλέπονται κίνητρα για τον περιορισμό των
σκουπιδιών αλλά και πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται.
Σήμερα ανακοινώνεται για μια ακόμα φορά η πιλοτική εφαρμογή νέου
τεχνολογικά προηγμένου προγράμματος - πού αλλού, στην Αθήνα. Καλοδεχούμενη, και
ας μοιάζει προεκλογική. Ασφαλώς όμως και δεν αρκεί. Χρειάζεται εκτεταμένο
πρόγραμμα κινήτρων και σοβαρές επενδύσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστικό
αποτέλεσμα.
Και βέβαια δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στα οικιακά απορρίμματα. Ήδη η
Κοινότητα χρηματοδοτεί δράσεις ανακύκλωσης για κάθε είδους πρώτες ύλες από το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Περιττό να επισημανθεί ότι τα σχετικά κονδύλια για την
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Ελλάδα υπνώττουν!

Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» που δημοσιεύθηκε στις 31 Αυγούστου 2006, σ.
3.
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