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Στο πλαίσιο του Fast Forward Festival 6 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου Δείπνο Διαλόγου με τίτλο «Από τα βουνά της Φυλής» . 
Η Φραντσίσκα Πίερβος και η Σάντρα Τάιτγκε, προσκεκλημένες του Fast Forward Festival 6, 
εξερεύνησαν την ελληνική πραγματικότητα της διαχείρισης απορριμμάτων και τις 
πολλαπλές πτυχές της. Η έρευνά τους περιλάμβανε συνεντεύξεις με ειδικούς στις οποίες η 
ΕΕΔΣΑ συμμετείχε τόσο μέσω του Προέδρου της όσο και του Αντιπροέδρου της. 

Προσκεκλημένοι από ένα ευρύ φάσμα πρωταγωνιστών του τομέα διαχείρισης 
απορριμμάτων, πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης, εργαζόμενοι και πολιτικοί, καθώς και 
εταιρείες, σύλλογοι, οργανώσεις, συμμετείχαν σε δείπνο και συζήτηση – ανταλλαγή 
απόψεων για τον ρόλο και τις συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την ανακύκλωση, 
την κυκλική οικονομία, τα πιθανά σενάρια για παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα, 
καθώς και την ενδεχόμενη σύνδεση της διαχείρισης απορριμμάτων με την οικονομία των 
κοινών. 

Παρευρέθησαν ο Αν., Υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος, ο Συντονιστής Κυκλικής 
Οικονομίας Β. Λιόγκας, ο Πρόεδρος ΕΟΑΝ Β. Πολιτόπουλος και εκπρόσωποι από ΦΟΔΣΑ, 
Δήμους, Κινήσεις Πολιτών, Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, ιδιωτικών επιχειρήσεων 
κοκ. 

Στο Δείπνο την ΕΕΔΣΑ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος όπου στην τοποθέτηση 
του έκανε αναφορά στη σημασία της σχέσης πολιτών και πολιτείας και ιδιαίτερα της 
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τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού που έχει την ευθύνη για την επαναχρησιμοποίηση & 
διαλογή στην πηγή, ώστε να ευαισθητοποιήσει και υλοποιήσει νέες υποδομές 
ανακύκλωσης εντός των δήμων και να  δώσει κίνητρα επιβράβευσης στους πολίτες που θα 
οδηγήσουν στη μείωση σύμμεικτων απορριμμάτων ενημερώνοντας και αναπτύσσοντας την 
εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις λύσεις επεξεργασίας των ΑΣΑ. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση μπορείτε να βρείτε στον υπερ-σύνδεσμο 
https://www.onassis.org/el/whats-on/fast-forward-festival-6/fff6-mountains-fyli-dinner-
waste-management-and-its-economies. 
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