Το έγκλημα συνεχίζεται-Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση της Φυλής

Πως θα κλείσει η Φυλή;
Καλοκαίρι και η δυσωδία από την χωματερή μας θύμισε πως «γειτονεύουμε» με τα σκουπίδια του Λεκανοπεδίου 10ετίες
τώρα. Αλλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έριξε κι άλλο αλάτι στην πληγή, με την πρόσφατη ανακοίνωση της
επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΣΝΑ (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – ο φορέας που έχει την
ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική) ο ΧΥΤΑ Φυλής θα επεκταθεί κατά 108 στρέμματα, ενώ
ταυτόχρονα θα γίνουν εργασίες εκβάθυνσης τμημάτων του, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητά του και να
«αντέξει» για έναν ακόμη χρόνο, ή αλλιώς άλλους 3,6 εκατ. τόνους σκουπιδιών!
Αλλά δεν μας λένε τι θα συμβεί μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος; Θα αποφασίσουν νέα επέκταση συνεχίζοντας να
μας δηλητηριάζουν κυρίως εμάς τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής; Κι αν όχι, τι ακριβώς θα κάνουν;;
Η αλήθεια είναι πως το έργο το έχουμε ξαναδεί… Οι
επεκτάσεις του ΧΥΤΑ ήταν μια συνηθισμένη πρακτική και
στο παρελθόν.
Έτσι κατέληξε η Φυλή να είναι σήμερα μια τεράστια
περιβαλλοντική βόμβα, που στα σπλάχνα της κρύβει
αμέτρητους
τόνους
αστικών
απορριμμάτων
που
παράγονται εδώ και 10ετίες, καθώς και τα νοσοκομειακά
απόβλητα του αποτεφρωτήρα. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα οι γειτονιές μας γίνονται θάλαμοι αερίων από
τις πυρκαγιές μέσα στον ΧΥΤΑ. Ενώ δε λείπουν τα
περιστατικά εντοπισμού ραδιενεργών ή βιομηχανικών
αποβλήτων. Κι αυτά είναι όσα ξέρουμε γιατί δημοσιοποιούνται… Πόσα ακόμα δεν δημοσιοποιούνται, άγνωστο.
Σαν αποτέλεσμα οι ασθένειες που βρίσκονται σε έξαρση στην περιοχή, είναι όλες οι μορφές καρκίνου,
γενετικές ανωμαλίες, αναπνευστικές, νευρολογικές, ηπατικές και δερματικές παθήσεις, ενώ «θραύση»
κάνει στον παιδικό πληθυσμό η αλλεργική πορφύρα, μια ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε
μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια.
Η Κερατέα παλιότερα και η Φυλή σήμερα θέτουν τελικά ένα σημαντικό ερώτημα: «τι θα γίνουν τα
σκουπίδια;». Γιατί αν ένα τοπικό κίνημα, μια τοπική κοινωνία, διεκδικούν απλά το να μην έρθει το «κακό»
στο σπίτι τους, χωρίς εφαρμόσιμη και κοινωνικά δίκαιη εναλλακτική πρόταση, τότε όλοι μας γινόμαστε
ευάλωτοι στις επιθέσεις του είδους «θέλετε απλά να στείλετε τα σκουπίδια σας στην αυλή του γείτονα»…
Όμως εμείς θέλουμε να κλείσει η «Φυλή» και να μην υπάρξουν άλλες «Φυλές».
Το ΞΕΚΙΝΗΜΑ συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις διαδικασίες της «Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση
των Απορριμμάτων Αττικής» (ΠΡΟΣΥΝΑΤ) που υιοθέτησε την άποψη της μικρής κλίμακας διαχείρισης, με έμφαση
στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση και την κομποστοποίηση των αστικών
απορριμμάτων, σε αποκεντρωμένες μονάδες δημόσιας – δημοτικής ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί
να μειωθεί στο ελάχιστο το υπόλειμμα των απορριμμάτων που απομένουν προς διάθεση στο 10-15% του
σημερινού όγκου και τα οφέλη να επιστρέφουν στην κοινωνία!
Πρακτικά η εφαρμογή αυτής της πρότασης θα σήμαινε καταρχήν την δραστική μείωση του όγκου των σκουπιδιών που
καταλήγει στη Φυλή (και στην κάθε Φυλή) μέσω της διαλογής και της διαχείρισής τους κοντά στην περιοχή όπου
παράγονται. Δηλαδή στους ίδιους τους δήμους μας, με προδιαλογή και με τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης και στο δήμο Πετρούπολης.
Η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να σχεδιάσουν ουσιαστικά κάτι τέτοιο μαζί με τους δήμους.
Έτσι η σκυτάλη περνάει στις δημοτικές αρχές που μιλάνε στο όνομα της Αριστεράς, των εργαζομένων και των κινημάτων,
για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Τελικά μόνο το διαρκές ενωτικό και μαχητικό μέτωπο των ίδιων των τοπικών κοινωνιών μπορεί να
σταματήσει το περιβαλλοντικό έγκλημα της Φυλής και να επιβάλλει λύσεις. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε
τις δυνάμεις μας όλοι και όλες μας. Τοπικοί σύλλογοι και ενώσεις, στέκια, οργανώσεις της Αριστεράς,
μαζικοί φορείς, απλοί πολίτες.
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