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Η διαχείριση των απορριμμάτων επικεντρώνεται σήμερα σε μια
ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε χωματερές και ΧΥΤΑ –που
λειτουργούν ουσιαστικά σα χωματερές– στην επιμόλυνση αστικών
απορριμμάτων από βιομηχανικά απόβλητα και στη συνειδητή
διατήρηση των απορριμμάτων σε σύμμεικτη μορφή, τα οποία με τη
σειρά
τους
οδηγούνται
σε
συγκεντρωτικές
και
υπερδιαστασιολογημένες σύνθετες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι
συνέπειες είναι πολλαπλές και καταστροφικές: η χωρίς έλεγχο
διάχυση επικίνδυνων αποβλήτων, οι επιπτώσεις της καύσης
(αέρια, τοξική τέφρα κ.λπ.), η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα,
οι τεράστιοι χώροι ταφής, η μηδαμινή κομποστοποίηση και η
ανεπαρκής ανάκτηση υλικών. Στο πλαίσιο αυτό προστίθενται και
οι συνεχείς προσπάθειες για ιδιωτικοποιήσεις σε όλη τη κλίμακα
της διαχείρισης, γεγονός που συνδέεται με τη δημοπράτηση
τεσσάρων νέων εργοστασίων στην Αττική, δύο στη Φυλή, ενός στο
Γραμματικό και ενός στην Κερατέα.
Αυτό που αντιμετωπίζουμε, εντοπίζεται στην εμπορευματοποίηση
σε ό,τι μέχρι τώρα θεωρούνταν κοινό και στη συνεπακόλουθη
υποβάθμιση φυσικών πόρων, μέχρι και την καταστροφή του
εδάφους, του αέρα, του νερού. Στον πυρήνα της υφιστάμενης
διαχείρισης βρίσκεται η λογική πως όλα κινούνται γύρω από την
οικονομία επιβάλλοντας έναν αντίστοιχο πολιτισμό της
οικονομίας της αγοράς με θεμέλιο την αέναη μεγέθυνση και
σπατάλη του συνόλου του φυσικού πλούτου, κάτι από το οποίο το
κράτος στη σημερινή του μορφή είναι απολύτως εξαρτημένο.
Έχοντας ήδη μετατρέψει, εδώ και δεκαετίες, καθετί
δημοσιοκρατικό σε δημόσια οικονομική επιχείρηση, η κρατική
εξουσία προσπαθεί να παραδώσει σήμερα σε επιχειρηματικά και
εργολαβικά λόμπι τη διαχείριση των παραπάνω επιχειρήσεων –εν
προκειμένω των απορριμμάτων– πουλώντας τους χρήστες, δηλαδή

εμάς, στο ιδιωτικό κεφάλαιο, κραυγάζοντας ταυτόχρονα πως θα
δώσει γη και ύδωρ, ενέργεια και σκουπίδια στην καταστροφική
ανάπτυξη και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις.
Γινόμαστε διαρκώς μάρτυρες, μέσα από ένα πλήθος γεγονότων, της
συντριπτικής υπεροχής της κερδοσκοπίας που αδηφάγα επιχειρεί
να ιδιωτικοποιήσει το σύνολο των κοινών υπό το γυμνό πέπλο της
ανάπτυξης. Η λογική των συγκεντρωτικών δομών επεξεργασίας, της
καταστροφής του περιβάλλοντος, της μη ανάκτησης υλικών
παραμένει, απλά επιζητάται να περάσει όπως κάθε κοινό αγαθό,
μετά τη διαρκή αδυναμία και απογύμνωση του κρατικού μοντέλου
διαχείρισης, σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Αυτό που δεν πρέπει να μας διαφεύγει και πάνω στο οποίο πρέπει
να σκεφτούμε, είναι η ίδια η ύπαρξη των απορριμμάτων ως κοινά
και κοινά παραγόμενα αγαθά τα οποία είναι και αδύνατον να
συνεχίσουμε να επιτρέπουμε να είναι διαχειριζόμενα από
διαχωρισμένες από την κοινωνία εξουσίες καθώς αλλοιώνονται και
παραμορφώνονται σε επικίνδυνο βαθμό από της δυνάμεις της
αγοράς (και του κράτους που εξαρτάται από την αγορά) και να
διεκδικήσουμε μέσα από το συλλογικό πολιτικό πράττειν το
αναπαλλοτρίωτο των φυσικών κοινών αγαθών.
Οι κάθε λογής υλικοί, φυσικοί, κοινωνικοί και διανοητικοί
πόροι, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα που συνθέτουν τον
κοινωνικά παραγόμενο πλούτο, δεν καθίστανται κοινά παρά μόνο
μέσα από την άμεση δράση και την αυτοθεσμιστική δραστηριότητα
της κοινωνίας για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη
δημιουργία θεσμίσεων, που καθιστούν δυνατή την ίση πρόσβαση,
το μοίρασμα και τη συμμετοχή στην παραγωγή του κοινού πλούτου.
Μέσα από τον αγώνα για την ανάδειξη των απορριμμάτων ως
κοινών, μπορούμε να ξεπεράσουμε τη θολή και ψευδή διχοτόμηση
μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού, καθώς η οικειοποίηση των πόρων,
εν προκειμένω των απορριμμάτων, για τη συγκρότηση κοινών περνά
μέσα από την απόσπασή τους από πρότερα δικαιώματα ιδιωτικής ή
κρατικής ιδιοκτησίας και, κυρίως μέσα από τη διακήρυξη του
κοινόχρηστου, αναπαλλοτρίωτου και μη εμπορευματικού χαρακτήρα

τους. Η κοινωνική συμμετοχή και διαχείριση των πόρων ενάντια
στην ιδιωτική ή κρατική ιδιοκτησία, η μείωση των διαστάσεων
των υποδομών, η εγγύτητα, η ενεργή πολιτική πράξη για τη λήψη
των αποφάσεων συνολικά γύρω από τη διαχείριση, η λογική του
αυτοπεριορισμού και της απομεγέθυνσης σε μια προοπτική να
πάψουμε να κυριαρχούμε τη φύση αλλά να ενταχθούμε στο
περιβάλλον της, σκιαγραφούν τους όρους για μια διαφορετική
διαχείριση των απορριμμάτων διαπνεόμενη από ένα ριζικά νέο
προς το ισχύον φαντασιακό.
Η εναλλακτική πρόταση για την κοινωνική διαχείριση των
απορριμμάτων, που αναδείχθηκε από κινηματικές διεργασίες,
αποτελεί μια πραγματικά ριζοσπαστική θέση, συμμετέχοντας στον
πυρήνα του διαλόγου αυτού, εγκολπώνοντας ακόμα και τους
προαναφερθέντες όρους. Συνοπτικά, η πρόταση εστιάζει στις
αρχές της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της ιεράρχησης
της διαχείρισης και επιζητά τη μέγιστη ανάκτηση υλικών και τη
δραστική μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων.
Μιλάμε δηλαδή για μια διαχείριση αποκεντρωμένη (σε επίπεδο
δήμου ή διαχειριστικής ενότητας δήμων, με μικρής κλίμακας
εγκαταστάσεις) και ολοκληρωμένη, δηλαδή βασιζόμενη στους τρεις
άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσηκομποστοποίηση, έτσι ώστε μια πολύ μικρή –έως μηδενική–
ποσότητα αδρανών απορριμμάτων να καταλήγει σε χώρο
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να σταθούμε σε κάποια ζητήματα
που αναδύονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο οικοδομείται η
συγκεκριμένη πρόταση αλλά και από τα διακυβεύματα που θέτουν
τα εκ των πραγμάτων όρια και αδιέξοδα της αυτοδιοίκησης. Ο
θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ενσαρκώνει μια επέκταση της
κρατικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Οι όροι και οι δομές του
Καλλικράτη διέλυσαν ακόμα και τα τελευταία ψήγματα ή υπόνοιες
αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης. Η άμεση εξάρτησή της από την
κεντρική εξουσία την υποβιβάζει σε έναν θεσμό με επιτελικό
ρόλο, σε υλοποιητή των κυρίαρχων αποφάσεων.

Πρόσφατα ακούσαμε την προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να αφαιρέσει
αρμοδιότητες από την περιφέρεια για τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Όσοι κατάφεραν να εκλάβουν τον δημόσιο χώρο ως
κοινό έδαφος προς κοινωνική αυτοθέσμιση, χωροθετώντας μια
σφαίρα ανασκευής των όρων της κυριαρχίας, σφυρηλάτησαν δεσμούς
που κατοχύρωναν τον χώρο ως ελεύθερο δημόσιο και κοινωνικό. Η
δυνατότητα των κοινωνικών κινήσεων να διαπλάθουν σχέσεις
κοινοτικής αυτονομίας με πολιτική έκφραση χωρίς να
απευθύνονται στις κρατικές δομές, εγγράφεται σε ένα ρεύμα
συνολικής αμφισβήτησης και συλλογικής δημιουργίας που
εξυφαίνει νέους όρους συμβίωσης στην πόλη. Το πραγματικό
επίδικο, που ίσως και για πρώτη φορά διατρέχει τον δημόσιο
διάλογο και ανακύπτει από τα αδιέξοδα συμπλέγματα κρατικούιδιωτικού και τα όρια της αυτοδιοίκησης, εντοπίζεται στη
συγκρότηση αιτημάτων, εκπορευόμενων από την κοινωνία, που
αναζητούν τρόπους εφαρμογής μέσα από την κοινωνία.
Το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών αποτελεί ένα έδαφος
ανοιχτό και πορώδες και η επιδίωξη της συγκρότησης διευρυμένων
δημόσιων χώρων μέσα και γύρω από τους οποίους θα
συναρθρώνονται
συνεταιριστικά
εγχειρήματα
κοινωνικής
διαχείρισης των απορριμμάτων συνιστά ένα απολύτως ουσιαστικό
και εφικτό διακύβευμα που μπορεί να ξεκινήσει από τώρα.
Η υλοποίηση της πρότασης ή μέρος αυτής, συνιστά ήδη μια
καθημερινή πραγματικότητα, για πολλαπλές πρωτοβουλίες σε
δήμους και γειτονιές, ενώ η διεύρυνσή της περνά μέσα από τον
επαναπροσδιορισμό της έννοιας του δημόσιου και τον σχηματισμό
τόπων αμεσοδημοκρατικής διαβούλευσης και πολιτικής πράξης.
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