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Διλωςθ του Άγγελου Χάγιου, περιφερειακοφ ςυμβοφλου τθσ  
ΑΝΣΙΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ 

 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΛΤΗ 

ΜΕ ΑΝΣΙΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟ ΑΓΩΝΑ  
ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

 

1. Η εςπευςμζνθ και ςτθν ουςία πραξικοπθματικι απόπειρα προϊκθςθσ Προγραμματικισ Συμφωνίασ 

μεταξφ ΕΣΔΚΝΑ και Περιφζρειασ Αττικισ, κακϊσ και θ παράνομθ ειςβολι και βάρβαρθ κατοχι τθσ Κερατζασ 

από τισ δυνάμεισ των ΜΑΤ με κυβερνθτικι εντολι, ζχουν αναδείξει τθν ουςία τθσ αντιπαράκεςθσ για τθν 

διαχείριςθ των αςτικϊν απορριμμάτων: Η κυβζρνθςθ και οι μεγάλοι επιχειρθματικοί όμιλοι επείγονται να 

ςτιςουν ζνα νζο πεδίο κερδοφορίασ. Αδιαφορϊντασ για τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και  τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Συντρίβοντασ τα εργαςιακά δικαιϊματα και ιςοπεδϊνοντασ κάκε ζννοια 

δθμόςιασ κοινωφελοφσ λειτουργίασ. 

2. Το εμφανιηόμενο αδιζξοδο ςτθν αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Αττικι και γενικά ςτθν Ελλάδα, αλλά 

και ςε όλο τον κόςμο, δεν είναι ‘κεραυνόσ εν αικρία’. Είναι πρόβλθμα κατ’ εξοχιν πολιτικό, με ςαφι 

κοινωνικι ταξικι διάςταςθ. Συνδζεται ςτενά με βαςικά αντιδραςτικά χαρακτθριςτικά και τον ενδογενι 

ανορκολογιςμό του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

 Η ζντονθ αςτικοποίθςθ, θ δθμιουργία μεγαλουπόλεων-τεράτων, που λειτουργοφν ωσ εςτίεσ 

επιχειρθματικισ αναπτυξιακισ δραςτθριότθτασ και αποκικεσ εργαηομζνων  οδθγεί ςε τεράςτιεσ ποςότθτεσ 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ανά κάτοικο και τετραγωνικό μζτρο.  

 Η προϊκθςθ του άκρατου καταναλωτιςμοφ, ταυτόχρονα με τον ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι και τθν 

διάκεςθ προϊόντων-ςκουπιδιϊν, αποτελοφν βαςικι πλευρά τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ. 

 Η κυριαρχία του πλαςτικοφ και άλλων παραγϊγων του πετρελαίου και τθσ χθμικισ βιομθχανίασ, πάνω 

ςτα οποία ςτθρίηεται με νφχια και δόντια, αλλά και πολζμουσ ο ςφγχρονοσ καπιταλιςμόσ, επθρεάηει 

κακοριςτικά τθν ςφνκεςθ και τελικά τθν περιβαλλοντικι επικινδυνότθτα των παραγόμενων απορριμμάτων. 

Μεγάλο μζροσ τουσ δεν είναι πλζον βιο-αποδομιςιμο. 

3. Αντιμαχόμαςτε τθν άποψθ που επικεντρϊνει το πρόβλθμα ςτθν κακυςτζρθςθ ςυμμόρφωςθσ με 

ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ.  Οι πολιτικζσ κατευκφνςεισ που δίνονται από αυτζσ, ορίηουν το βαςικό πλαίςιο 

επιχειρθματικισ αξιοποίθςθσ των απορριμμάτων και όχι επίλυςθσ του προβλιματοσ. Οι τεχνολογικζσ 

προςεγγίςεισ που αναπτφςςονται ςτον ανεπτυγμζνο καπιταλιςτικό κόςμο, ενϊ επιχειροφν να απαντιςουν 

ςτο επίπεδο τθσ καλφτερθσ διευκζτθςθσ, αδυνατοφν να αντιμετωπίςουν  μόνιμα και ολόπλευρα το ηιτθμα 

με γνϊμονα τα κακολικά ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ και τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ ςε πλανθτικό 

επίπεδο. Παραδειγματικά αναφζρουμε ότι  τα επικίνδυνα απόβλθτα ςυχνά παίρνουν τον δρόμο για τθν 

Αφρικι, ενϊ θ προϊκθςθ τεχνολογιϊν καφςθσ δθμιουργοφν άλλεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και 

προβλιματα υγείασ. Τθν ίδια ςτιγμι, οι ‘’λφςεισ’’ αυτζσ προκαλοφν ζνα τεράςτιο κόςτοσ που μετακυλίεται 

ςτουσ πολίτεσ, με αποτζλεςμα θ πλθρωμι για τα ςκουπίδια να αποτελεί μεγάλο μζροσ τθσ δαπάνθσ για τα 

ίδια τα προϊόντα που καταναλϊκθκαν. 

4. Ωσ αποτζλεςμα των διαδοχικϊν πολιτικϊν τθσ ΝΔ και του ΠΑΟΚ,  αλλά και των δθμοτικϊν αρχϊν –

διαχειριςτϊν τθσ λογικισ αυτισ, οι γειτονιζσ τθσ Ακινασ πνίγονται ςτα ςκουπίδια και θ Δυτικι Αττικι ζχει 

μετατραπεί  ςε απζραντο ςκουπιδότοπο. Η ςθμερινι κυβζρνθςθ επιδιϊκει να διαμορφϊςει τθν ίδια μοίρα 

για τθν Κερατζα και το Γραμματικό. Το κράτοσ- κεντρικό και τοπικό- υπθρζτθσ των επιχειρθματικϊν 

ςυμφερόντων, μζςω του λεγόμενου ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων), 

ςυγκροτεί διαχρονικά μια πολιτικι θ οποία: 
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 Επιχειρεί να εκμεταλλευτεί  κινδυνολογικά τα προβλιματα που θ ίδια θ καπιταλιςτικι ανάπτυξθ και οι 

κρατικζσ πολιτικζσ (και όχι θ ‘’αδιαφορία’’ των πολιτϊν) ζχουν δθμιουργιςει ςτθν Αττικι 

 Προωκεί τθν μερικι και περιοριςμζνθ- ποςοτικά, ποιοτικά, χρονικά-διαχείριςθ του προβλιματοσ 

χωρίσ καμία προοπτικι λφςθσ 

 Υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δράςθσ και άντλθςθσ καπιταλιςτικϊν κερδϊν, με 

ταχφρρυκμεσ διαδικαςίεσ, παίηοντασ με τθν υγεία των πολιτϊν, καταςτρζφοντασ το περιβάλλον, διαλφοντασ 

τον δθμόςιο ιςτό κακϊσ και βαςικά εργαςιακά δικαιϊματα. 

5. Αποκροφουμε τθν προπαγάνδα που εμφανίηει το ςθμερινό αδιζξοδο ωσ αποτζλεςμα τοπικιςτικϊν 

ςυγκροφςεων ι το περιορίηει ςε μια τεχνοκρατικι ςυηιτθςθ για τθν μία ι τθν άλλθ λφςθ. Η διαχείριςθ των 

απορριμμάτων είναι πρόβλθμα πολιτικό και ζντονα ταξικό. Τα πραγματικά ερωτιματα που τίκενται είναι: Με 

ποιόν γνϊμονα αναηθτείται λφςθ και ςε ποια προοπτικι; Ποιοσ ευκφνεται και ποιοσ επομζνωσ πρζπει να 

πλθρϊςει το ςχετικό κόςτοσ; 

6. Η ουςιαςτικι λφςθ προοπτικισ για τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα, μπορεί να αναηθτθκεί μόνο ςε μια 

πορεία ανατροπισ τθσ ςθμερινισ καπιταλιςτικισ ςυγκρότθςθσ και των αντιλαϊκϊν πολιτικϊν των 

κυβερνιςεων και τθσ ΕΕ.  

 Πρζπει να τεκεί ςτο ςτόχαςτρο θ  αςτικοποίθςθ και το μοντζλο τθσ πόλθσ –επιχείρθςθ. Αντίςταςθ ςτθν 

προοπτικι διπλαςιαςμοφ του αςτικοφ και βιομθχανικοφ ιςτοφ τθσ Αττικισ ςτθν περιοχι των Μεςογείων. 

Αρνοφμαςτε τθν δθμιουργία πόλεων-τεράτων που ςθματοδοτοφν οι νζοι Καλλικρατικοί διμοι, ςτα πρότυπα 

τθσ Ακινασ 

 Να διεκδικθκεί θ κατάργθςθ τθσ παραγωγισ, ειςαγωγισ, διάκεςθσ και χριςθσ των πλαςτικϊν και όλων 

των άλλων  επικίνδυνων ςυςκευαςιϊν που ανατρζπουν τθν οικολογικι ιςορροπία. 

 Ο βαςικόσ όγκοσ του κόςτουσ διαχείριςθσ μεςοπρόκεςμα, πρζπει να αναλθφκεί από τθν βιομθχανία 

και τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ (υψθλι ειςφορά ανάκτθςθσ και ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ςε δθμόςιο 

φορζα, υποχρεωτικι λειτουργία διατάξεων διαλογισ ςτθν πθγι ι/και κομποςτοποίθςθσ εντόσ των 

εγκαταςτάςεων τουσ κ.α) 

 Δθμιουργία δθμόςιου φορζα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων 

 Ανατροπι των ιδιωτικοποιιςεων και του μοντζλου του κράτουσ υπθρζτθ του κεφαλαίου και γεννιτορα 

τθσ ςυνακόλουκθσ διαφκοράσ και του εκμαυλιςμοφ. Αναςυγκρότθςθ των δθμοςίων  λειτουργιϊν, με 

ανατροπι τθσ γραμμισ που ορίηει ο  Καλλικράτθσ. 

 Ενιαίεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ των εργαηομζνων ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ με αυξθμζνεσ αμοιβζσ και 

ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, με ανατροπι του μνθμονίου κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΣ. 

7. Στθρίηουμε άμεςα τισ διεκδικιςεισ του μαχόμενου λαϊκοφ κινιματοσ, με κινθτοποιιςεισ διαρκείασ, μζςω 

λαϊκϊν επιτροπϊν δράςθσ ςε γειτονιζσ, διμουσ και περιφζρεια, που κα ςτθρίηονται ςτθν δθμοκρατικι 

ςυμμετοχι των πολιτϊν. Διεκδικοφμε εδϊ και τϊρα: 

 Ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ και του κόςτουσ από τισ επιχειριςεισ για τα βιομθχανικά και εμπορικά απόβλθτα.  

 Πολιτικζσ πρόλθψθσ και μείωςθσ απορριμμάτων 

 Διαλογι ςτθν πθγι, ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ, με αφξθςθ των ςχετικϊν ρευμάτων. 

Διπλαςιαςμόσ των ειςφορϊν των βιομθχανιϊν για τθν ςυςκευαςία και καταβολι τουσ ςε δθμόςιο φορζα. 

 Προϊκθςθ διαχωριςμοφ οργανικϊν και κομποςτοποίθςθσ  ςε οικιακό, δθμοτικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 υνδυαςτικι χριςθ τεχνολογιϊν μθχανικισ και βιολογικισ επεξεργαςίασ των ςτερϊν αποβλιτων με 

γνϊμονα το περιβάλλον, τθν υγεία των εργαηομζνων και των περιοίκων και τθν ςυνολικι 

αποτελεςματικότθτα. 

 Αποκεντρωμζνοι, μικροί Χϊρου Τγειονομικισ Σαφισ Τπολείμματοσ (ΧΤΣΤ), με πρόβλεψθ αυςτθρϊν 

προβλζψεων αςφαλοφσ υγειονομικισ ταφισ  και ειδικισ διαχείριςθσ των επικίνδυνων αποβλιτων. Να 

κλείςει ο ΧΤΣΑ τθσ φυλισ. Όχι ςε νζουσ ΧΤΣΑ ςε Κερατζα και Γραμματικό.  

 Ανατροπι του υπάρχοντοσ ΠΕΔΑ και τθσ προςπάκειασ εκχϊρθςθσ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων 

ςτθν εργολαβικι κερδοςκοπία μζςω τθσ προγραμματικισ ςυμφωνίασ ΕΣΔΚΝΑ και Περιφζρειασ Αττικισ 
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 Όχι ςτθν αφξθςθ των δθμοτικϊν τελϊν  ι/και τθν επιβολι άλλθσ μορφισ φορολογίασ 

 Όχι ςτισ απολφςεισ των ςυμβαςιοφχων εργαηομζνων ςτθν κακαριότθτα. Ορκολογικι αξιοποίθςθ τουσ 

ςε αναβακμιςμζνεσ και ποιοτικζσ για τουσ πολίτεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ. Ζνταξθ ςτα Βαριά και 

Ανκυγιεινά (ΒΑΕ) εργαηομζνων των διμων, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ διεκδικιςεισ των ςυνδικάτων. 

 

Ακινα 2/1/2011 


