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Τα ονομαζόμενα «σκουπίδια», τα 
Αστικά Στερεά Απορρίμματα (ΑΣΑ) 
έχουν αξία. Αποτελούν είτε πρώτες 
ύλες είτε ενδιάμεσα προϊόντα, που η 
επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει 
στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

Τα ΑΣΑ, αφού προέρχονται από προϊ-
όντα, έχουν ενσωματωμένη εργατική 
δύναμη και υπεραξία (που ιδιοποιή-
θηκαν οι ιδιοκτήτες των μέσων πα-

ραγωγής και οι διαχειριστές της υπεραξίας), τις 
οποίες πλήρωσαν τελικά οι πολίτες αγοράζοντας 
τα προϊόντα. Τα ΑΣΑ λοιπόν, αποτελούν πλούτο 
που ανήκει στους πολίτες. Ενσωματώνοντας 
νέα εργατική δύναμη κατά την επεξεργασία και 
διαχείριση των ΑΣΑ μπορούν να παραχθούν νέα 
προϊόντα, μπορεί να παραχθεί νέος πλούτος.

Σ΄ αυτήν τη διαδικασία, τίθενται τρία κρί-
σιμα ερωτήματα: Πώς θα γίνει η διαχείριση-
επεξεργασία των ΑΣΑ; Ποιος θα την υλοποιήσει; 
Ποιος θα διαχειριστεί και θα αποφασίσει για τη 
διανομή του παραγόμενου πλούτου; Οι απα-
ντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα καθορίζουν και 
την απάντηση στο ερώτημα: Ποιος θα καρπωθεί 
τον παραγόμενο πλούτο από τα ΑΣΑ; Πριν όμως 
απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, προηγείται 
μεθοδολογικά ένα άλλο ερώτημα.

Ιστορικά, τα ΑΣΑ αντιμετωπίσθηκαν ως άχρη-
στα σκουπίδια, ως πρόβλημα προς απαλλαγή 
και γι’ αυτό η αρχική αντιμετώπισή τους ήταν η 
ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε χωματερές (ΧΑΔΑ: 
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων) ή 
στην καλύτερη περίπτωση σε χώρους υγειονομι-
κής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

H μείωση-πρόληψη μέρους των ΑΣΑ (εξοικο-
νόμηση πόρων – ενέργειας), η επαναχρησιμοποί-
ηση του τμήματος των ΑΣΑ που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί μετά από επισκευή-επεξεργασία, η 
ανακύκλωση των ΑΣΑ (πχ χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο 
κλπ), η κομποστοποίηση-λιπασματοποίηση 
του οργανικού κλάσματος, ακόμα και η θερμική 
επεξεργασία τους μπορούν να οδηγήσουν στην 
παραγωγή νέων προϊόντων, στη δημιουργία νέου 
πλούτου.

Η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που δημιουργούν οι ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ σε συνδυα-
σμό με τη δυνατότητα των ΑΣΑ να οδηγήσουν σε 
νέο πλούτο με άλλες μεθόδους διαχείρισης ήταν 
επόμενο να κινήσει το ενδιαφέρον της άρχουσας 
τάξης και των πολιτικών της εκπροσώπων, αφού 
ανοιγόταν νέο πεδίο αποκόμισης επιχειρηματι-
κών κερδών διαμέσου της εκμετάλλευσης τόσο 
του πλούτου που περικλείουν τα ΑΣΑ και είναι 
στα χέρια των πολιτών, όσο και της εργατικής 
δύναμης που μπορεί να ενσωματωθεί κατά τη 
διαχείριση των ΑΣΑ με νέες μεθόδους και τελικά, 
της ιδιοποίησης της παραγόμενης υπεραξίας. 
Απέμενε να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος 
διαχείρισης.

Η πολιτική ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης 
των απορριμμάτων δεν είναι τυχαία, αλλά απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρούμενης 
ιδιωτικοποίησης τομέων στρατηγικής σημασίας 
για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλ-
λον (όπως είναι επίσης η ηλεκτρική ενέργεια, οι 
τηλεπικοινωνίες, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, 
η ύδρευση κλπ) στα πλαίσια του κυρίαρχου νεοφι-
λελευθερισμού, ως της σύγχρονης έκφρασης του 
καπιταλισμού. Αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική 
ιδιωτικοποιήσεων οδηγεί σε μια τεράστια μετα-

φορά πλούτου από τους εργαζόμενους και τους 
μικρομεσαίους στα χέρια λίγων, βαθαίνοντας 
ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα κρίση. 

Έχοντας σα δεδομένο ότι μια διαχείριση των 
ΑΣΑ με το χαμηλότερο κόστος, με τις περισ-
σότερες νέες θέσεις εργασίας, με την αποτελε-
σματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και 
με δυνατότητα κοινωνικά δίκαιης κατανομής 
του παραγόμενου πλούτου είναι αυτή που βα-
σίζεται στους τρεις άξονες: μείωση-πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-
λιπασματοποίηση, έτσι ώστε μια πολύ μικρή 
ποσότητα αδρανών απορριμμάτων να καταλήγει 
σε ΧΥΤΥ, τίθεται το ερώτημα: ποιός μπορεί να 
την υλοποιήσει;

Οικονομικά, το κόστος της διαχείρισης των 
ΑΣΑ ανεβαίνει για να καλυφθούν τα επιχειρη-
ματικά κέρδη και κοινωνικά, είναι οι πολίτες που 
καλούνται να πληρώσουν και πάλι το λογαρια-
σμό. Κατά συνέπεια, ακυρώνεται η δυνατότητα 
κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου 
πλούτου, που παρέχει εν δυνάμει αυτή η δια-
χείριση.

Μια άλλη προσέγγιση αποτελεί η λεγόμενη 

δημόσια διαχείριση των ΑΣΑ. Ως δημόσια συνή-
θως νοείται είτε η διαχείριση που ασκείται από το 
κεντρικό κράτος, είτε αυτή που ασκείται από την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ότι αφορά τις κεντρικές 
πολιτικές επιλογές για τα ΑΣΑ, αυτές κυριαρχού-
νται από την ιδιωτικοποίηση. Η οικονομική και 
πολιτική κερδοσκοπική συμμαχία της διαχεί-
ρισης των ΑΣΑ έχει σχεδόν διαμορφωθεί σε 
κεντρικό επίπεδο και είναι ανοικτή ακόμα η 
κατανομή μεταξύ των διαφόρων μεγάλων και 
μικρότερων επιχειρηματικών συμφερόντων. 
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι ασύμβατη 
με την κοινωνικά-οικονομικά-περιβαλλοντικά 
καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ.

Η αυτοδιοικητική αρχή, που είτε παραχωρεί 
τη διαχείριση των ΑΣΑ στον ιδιωτικό τομέα είτε 
συμπράττει με αυτόν, έχει πλέον προσχωρήσει 
στην οικονομική και πολιτική κερδοσκοπική 
συμμαχία. 

Εάν μια αυτοδιοικητική αρχή αποφασίζει να 
διαχειρισθεί τα ΑΣΑ η ίδια τότε η παραγόμενη 
νέα υπεραξία ανήκει θεωρητικά σε όλους τους 
πολίτες, αλλά τίθεται το ερώτημα ποιος διαχει-
ρίζεται την νέα υπεραξία και ποιος αποφασίζει, 

διότι οι προτεραιότητες και οι τρόποι διάθεσης 
του παραγόμενου πλούτου μπορούν να κα-
ταλήξουν στα χέρια λίγων ιδιωτών και όχι στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Εάν μια αυτοδιοικητική αρχή διαχειρίζεται τα 
ΑΣΑ η ίδια, εφαρμόζοντας την προαναφερόμενη 
κοινωνικά – οικονομικά - περιβαλλοντικά καλύ-
τερη διαχείριση με κοινωνικό έλεγχο, με διαδι-
κασίες δημοκρατικού προγραμματισμού (λαϊκές 
συνελεύσεις όπου εκεί λαμβάνονται όλες οι απο-
φάσεις), οπότε οι προτεραιότητες και οι τρόποι 
διάθεσης του παραγόμενου πλούτου μπορούν να 
καταλήξουν σε μια κοινωνικά δίκαιη κατανομή 
(πχ χρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 
υψηλής κοινωνικά προτεραιότητας με βάση τις 
κοινωνικές ανάγκες της εκάστοτε συγκυρίας). Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, όχι μόνο οικονομικά και 
περιβαλλοντικά το αποτέλεσμα είναι το επιθυ-
μητό, αλλά και η κοινωνικά δίκαιη διαχείριση 
των ΑΣΑ είναι εξασφαλισμένη, αφού και η ιδιο-
κτησία, αλλά και η διαχείριση της παραγόμενης 
υπεραξίας, του νέου πλούτου ανήκουν στους 
πολίτες και ασκούνται από τους ίδιους. Με βάση 
τα παραπάνω, είναι προφανές ότι σ’ αυτήν την 
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