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Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, με επιστολή
του ζητάει από όλους τους Δημάρχους της Αττικής να πάρουν ξεκάθαρη θέση για
την διαχείριση των απορριμμάτων και για τα σχέδια της Περιφέρειας στο Σχιστό,
τονίζοντας ότι για δεκαετίες η πόλη μας υπέφερε και υποφέρει από τις ρυπογόνες
δραστηριότητες.
Η επιστολή :
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το
Κερατσίνι και η Δραπετσώνα είναι γειτονιές της Β’ Πειραιά που κατοικούνται από
ανθρώπους περήφανους αγωνιστές της ζωής που προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές
τους με αξιοπρέπεια.

Οι Δημοτικές τους Αρχές για δεκαετίες προσπαθούσαν να στηρίξουν αυτούς τους
ανθρώπους και να δημιουργήσουν μια πόλη που να τους αξίζει, να ικανοποιεί τις ανάγκες και
τα όνειρά τους.
Σε αυτό το έργο που ο καθένας μας έχει αναλάβει, το κεντρικό Κράτος συνήθως δεν
βρίσκεται δίπλα μας στο βαθμό που θα θέλαμε, παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε σε δύσκολες
συνθήκες οικονομικής κρίσης και πανδημίας να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας.

Μέχρι εδώ φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να δείτε και τη δική σας πόλη και τους δικούς
σας ανθρώπους και τις δικές σας αγωνίες να διατυπώνονται σε αυτές τις γραμμές.
Εμείς όμως στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα έχουμε και θέματα που περισσότεροι από
σας δεν αντιμετωπίζετε.

Για λόγους ιστορικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς αλλά κυρίως πολιτικούς, η
πόλη αντιμετωπίστηκε σε πολλά ζητήματα απ’ τις κυβερνήσεις -με τις διαφορές τους
φυσικά- ως η πίσω αυλή της Αττικής.

Ότι ρυπογόνο δεν χώραγε στις άλλες γειτονιές της Αττικής, μεταφερόταν με ευκολία στα
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δικά μας σπίτια.
Ε
ργοστάσια μέσα στις αυλές μας, το 90% όλων των λυμάτων της Αττικής σε μας, τα
απορρίμματα όλης της Περιφέρειας για πάνω από 60 χρόνια σε μας και τη Φυλή.
Αυτές οι κεντρικές επιλογές έβρισκαν μέχρι σήμερα συμπαραστάτες και Δημοτικές Αρχές
που είχαν τη λογική της μεταφοράς του δικού τους προβλήματος στην αυλή του γείτονα
ακόμα και αν ο γείτονας απείχε δεκάδες χιλιόμετρα.

Μπροστά μας σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το
«κρύβουμε» κάτω από το χαλί αλλά χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε με ένα σοβαρό
τρόπο.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει πολλές πλευρές, επιτρέψτε μου
όμως να σας απασχολήσω με μια πλευρά του προβλήματος που για τους συμπολίτες μου
έχει τεράστια σημασία.
Απ’ το 1960 που ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια διαχείρισης των απορριμμάτων στην
Αττική, είχαμε επί της ουσίας 2 παρεμβάσεις που η καθεμιά κράτησε γύρω στα 30 χρόνια.

Στην πρώτη φάση στη λογική των χωματερών η Αττική έθαβε τα σκουπίδια της στη Φυλή
και το Σχιστό.

Στη δεύτερη φάση από το ΄90 και μετά, με περίσσια περιβαλλοντική ευαισθησία η Αττική
συνέχισε να θάβει τα σκουπίδια της στη Φυλή και έφτιαξε ένα τεράστιο σταθμό
μεταφόρτωσης στο Σχιστό.
Σε αυτή τη φάση και για τα επόμενα 30 χρόνια, με πολύ μεγάλα λόγια διανθισμένα με
μπόλικη περιβαλλοντική ευαισθησία, παρουσιάζεται εν μέσω πανδημίας και χωρίς καμία
διαβούλευση ένα νέο σχέδιο που πάλι, ως χώρους υποδοχής των απορριμμάτων όλης της
Αττικής χρησιμοποιεί τη Φυλή και το Σχιστό.
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Θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας.
Θεωρείτε κοινωνικά δίκαιο και δημοκρατικά σωστό να συνεχίζεται η διαχείριση των
απορριμμάτων με βάση το υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο της απόθεσης στη Φυλή και το
Σχιστό;
Θεωρείτε κοινωνικά δίκαιο και δημοκρατικά σωστό αντί να προωθείται ένα μοντέλο
συνδιαχείρισης και συνευθύνης να εδραιώνεται η αντίληψη και για τα επόμενα 30 χρόνια
πως καθετί που ενοχλεί, εξορίζεται στην αυλή του γείτονα;

Αγαπητοί συνάδελφοι τα σκουπίδια της πόλης μου δεν θέλω να τα φέρω στη δική
σας πόλη.

Θα με ενδιέφερε να γνωρίζω τα απορρίμματα της δικής σας πόλης που προγραμματίζετε
να τα στείλετε…

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Χρήστος Βρεττάκος
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