Η Ρένα δεν φταίει
Καπιταλισμός φταίει!
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ανακοίνωση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Αθήνας για τις
τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της διαχείρισης των
απορριμάτων
Η χωματερή της Φυλής κλείνει προεκλογικά και ανοίγει
μετεκλογικά. Ναι, αλλά η Ρένα Δούρου έκανε κάτι το απρόβλεπτο.
Μέρες πριν παραδώσει την εξουσία της, κάλεσε την Εκτελεστική
Επιτροπή (ΕΕ) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής (ΕΔΣΝΑ) την Πέμπτη 1 Αυγούστου και αποφάσισαν την
επέκταση του ΧΥΤΑ της Φυλής αλλά και την ιδιωτικοποίησή της.
Οι διαγωνισμοί κοινοποιήθηκαν και τα κερδοσκοπικά λαγωνικά
είναι έτοιμα να βουτήξουν στα σκουπίδια. Με άλλα λόγια, ο
Πατούλης θα βρεθεί στο προσκήνιο σε μια βελούδινη διαδοχή.
Αναμένουμε την προβλέψιμη καινούργια αισθητική. Τη λυματολάσπη
μέσα και επίχρυσες γιρλάντες στην είσοδο της χωματερής της
Φυλής. Βέβαια προίκα της Ρένας στον Πατούλη είναι και το
λατομείο του Μουσαμά και καλά για ΧΥΤ, μη και δεν χωράνε στη
Φυλή μετά την επέκταση.
Κατ’ αρχάς, τις επιπτώσεις των κρατικών και εταιρικών
σχεδιασμών τις υφίστανται εδώ και χρόνια οι κάτοικοι της
δυτικής Αττικής, μιας περιοχής βιομηχανικά και περιβαλλοντικά
κορεσμένης, που από το 1965 φιλοξενεί τη χωματερή των Λιοσίων.
Η χωματερή αυτή υποτίθεται ότι έχει αναστείλει τη λειτουργία
της από το 2006 αλλά σε έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε το 2008,
διαπιστώθηκε ότι συνεχίζονταν οι αποθέσεις στερεών αποβλήτων
ακόμη και σε αποκαταστημένα τμήματά της, ενώ στο χώρο υπήρχαν
απορρίμματα που δεν ήταν καλυμμένα με χώμα, έντονη δυσοσμία,
διάσπαρτες μικροποσότητες αποβλήτων και συνεχής ροή υγρών
αποβλήτων που κατέληγαν σε παρακείμενο ρέμα.
Πέρα από τα οικιακά απόβλητα η χωματερή δέχεται και (με
απόφαση του ΣτΕ) θα συνεχίσει να δέχεται μέρος της

λυματολάσπης της Ψυττάλειας. Ας σημειωθεί ότι ενώ στο
σχεδιασμό του έργου προβλεπόταν τέτοια εγκατάσταση στην
Ψυτάλλεια, προκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η μεταφορά και η
εναπόθεση της λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ Ν. Λιοσίων λόγω των εσόδων
που απέφερε η μεταφορά αυτής στο δήμο, στον Ενιαίο Σύνδεσμο
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και στις εταιρείες
μεταφοράς.
Επιπλέον στο ΧΥΤΑ υπάρχει υποδομή για την καύση μολυσματικών
ιατρικών αποβλήτων. Ωστόσο παρά την υποχρέωση της ανάδοχου
εταιρίας να διαχειρίζεται τις παραγόμενες τέφρες, αυτές
αποθηκεύονται σε παρακείμενο χώρο στεγασμένο στον ΧΥΤΑ Δυτικής
Αττικής, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων
στο ΧΥΤΑ και των κατοίκων των πέριξ περιοχών.
Σε παρακείμενη περιοχή, με συνοπτικές διαδικασίες λόγω
υπερκορεσμού του ΧΥΤΑ Λιοσίων, κατασκευάστηκε και λειτουργεί
από 2008 το ΧΥΤΑ Φυλής. Από την πρώτη όμως μέρα λειτουργίας
του διαπιστώθηκε ότι το ΧΥΤΑ δεν πληρεί ούτε καν τις
προϋποθέσεις της εγχώριας και της Κοινοτικής νομοθεσίας
(ακάλυπτα ή μη πλήρως καλυμμένα απορρίμματα, δεν υπάρχει
αντιπλημμυρική τάφρος, διαρροή υγρών αποβλήτων στο έδαφος), με
αποτέλεσμα η χώρα να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και
να απειλείται με κλείσιμο του ΧΥΤΑ, επιβολή προστίμων καθώς
και με επιστροφή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για
την κατασκευή και ανέρχονται στο 75% του κόστους.
Εκτός όμως από τη δυτική Αττική το κόστος της ανεύθυνης αυτής
πολιτικής πληρώνουν επίσης οι κάτοικοι που αντιδρούν στη
δημιουργία αντίστοιχων –πολλά υποσχόμενων και επί της ουσίας
καταστροφικών– μονάδων (εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης,
βιολογικής ξήρανσης και ΧΥΤΑ, κομποστοποίησης προδιαλεγμένου
υλικού) στην περιοχή τους. Το έχουν πληρώσει με ζωές, με
τραυματισμούς, ποινικές διώξεις, πρωτοφανή καταστολή και
στοχοποίησή τους ως υπαιτίων της αδιέξοδης σημερινής
κατάστασης.
Εντούτοις, από τη Λευκίμμη της Κέρκυρας και το Γραμματικό της

Αττικής μέχρι το Ελληνικό των Ιωαννίνων οι τοπικές κοινωνίες
σε όλη την Ελλάδα απειθαρχούσαν και απειθαρχούν στις κεντρικές
αποφάσεις, που έχουν ως κύριο κριτήριο την κερδοσκοπία κάποιων
μέσα από το πρόβλημα των σκουπιδιών, λεηλατώντας και
υποβαθμίζοντας τις ζωές μας και το φυσικό περιβάλλον. Είναι
αναγκαίος και ώριμος πλέον ο συντονισμός μεταξύ όλων αυτών των
τοπικών κοινωνιών, που μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες αγώνα,
ώστε να βγουν από τη θέση του θύματος των κρατικών πολιτικών
και να αναδείξουν με κοινές θέσεις αγώνα τη δίκαιη και χρηστή
πρόληψη και διαχείριση των απορριμμάτων ως κεντρικό πολιτικό
ζήτημα. Μαζί με τους Κερατιώτες και τους λοιπούς αγωνιζόμενους
κατοίκους της Λαυρεωτικής στεκόμαστε και όλοι εμείς οι
κάτοικοι του λεκανοπεδίου, που δεν θεωρούμε το πρόβλημα των
σκουπιδιών τοπικό και δεν δεχόμαστε να γίνονται περιοχές της
Αττικής ο σκουπιδόλακος της Αθήνας και μάλιστα με αντιδραστικά
κοινωνικά – ταξικά κριτήρια.
Για μία Εναλλακτική, από τα κάτω Διαχείριση των Σκουπιδιών μας
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, παρά την οργανωμένη προσπάθεια
της πολιτείας να μας πείσει ότι το πρόβλημα έγκειται στην
έλλειψη υποδομών και στην καθυστέρηση κατασκευής τους,
φαίνεται ξεκάθαρα ότι ουσιαστικά το πρόβλημα είναι η διαφθορά
των εμπλεκομένων φορέων κι η αδυναμία άσκησης κοινωνικού
ελέγχου, καθώς εγκαταστάσεις τέτοιου μεγέθους χωροθετούνται
αναγκαστικά εκτός πόλεων και μακριά από τα βλέμματα των
δημοτών. Άρα μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση καταρχάς θα
πρότεινε τον καταμερισμό του φόρτου ανά περιοχή με μικρότερες,
φθηνότερες κι ευκολότερα διαχειρίσιμες εγκαταστάσεις εντός των
πόλεων. Επιπλέον καθώς είναι κοινός τόπος πλέον ότι η παραγωγή
σκουπιδιών δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανέξοδη, θα πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και
γενικότερα στον περιορισμό των σκουπιδιών.
Δευτερευόντως, θα πρέπει να ανακτώνται τα υλικά που μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν και δεδομένου ότι αυτό πραγματοποιείται
ευκολότερα από αυτόν που τα δημιουργεί η διαλογή πρέπει να
γίνεται στην πηγή. Τέλος η διαχείριση των απορριμμάτων ως

κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί να ελέγχεται από ιδιωτικά
συμφέροντα καθώς και τα όποια οφέλη από τα ανακτήσιμα υλικά θα
πρέπει να επιστρέφονται στην κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο ο
όγκος των απορριμμάτων που χρειάζονται να θαφτούν μειώνεται
δραστικά (έως 90%).
* Διαλογή – Διαχωρισμός στην πηγή * Επαναχρησιμοποίηση *
Ανακύκλωση
* Κομποστοποίηση
* Κοινωνικός, εργατικός έλεγχος στο παραγόμενο προϊόν *
Κοινωνική συμμετοχή στη διανομή * Άμεση δράση με Άμεση
δημοκρατία
–ΚΑΝΕΝΑ ΧΥΤΑ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ–
Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας
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