Εφθμερίδα «ΣΑ ΝΕΑ», Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2007,

Σκεφτείτε ή καλφτερα επιςκεφθείτε την χωματερή για να δείτε τι
γίνεται ςήμερα!!!

Υπόγεια περιβαλλοντική βόμβα για μία μεγάλη περιοχή του Νομοφ Αττικήσ και για τον
Σαρωνικό Κόλπο αποτελεί πλζον η χωματερή Άνω Λιοςίων.
Oι μετριςεισ που πραγματοποίθςε πρόςφατα κλιμάκιο του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν- με
επικεφαλισ τον κακθγθτι Γεωλογίασ του Πανεπιςτθμίου κ. Ευκφμιο Λζκκα- ζδειξαν μόλυνςθ
«ςτο κόκκινο». Επικίνδυνοι για τον ανκρϊπινο οργανιςμό τοξικοί ρφποι, βαρζα μζταλλα και
μικροβιακοί οργανιςμοί- όλα προερχόμενα από τθ χωματερι- ζχουν διειςδφςει ακόμα και ςε
βάκοσ 100 μζτρων. Δείγματα του υπεδάφουσ που ςυλλζχκθκαν ακόμα και ςε απόςταςθ 15 χλμ.
δυτικά τθσ χωματερισ- ςτθν Ελευςίνα- βρζκθκαν μολυςμζνα.
Όπωσ αναφζρει ο κ. Λζκκασ, «το... μαφρο υγρό των αποςτραγγιςμάτων των ςκουπιδιϊν - τα
επικίνδυνα, δθλαδι, “κατακάκια” των απορριμμάτων- εξαπλϊνεται με εντυπωςιακό τρόπο. Από
τθν Ελευςίνα και τον Αςπρόπυργο ϊσ τισ παρυφζσ τθσ Φυλισ και των Αχαρνϊν όλεσ οι μετριςεισ
ςε βάκοσ 20, 50, 70 και 100 μζτρων ανίχνευςαν κάδμιο, αρςενικό, κυάνιο, μόλυβδο και
ψευδάργυρο». Σο υπζδαφοσ μιασ ολόκλθρθσ περιοχισ κεωρείται πλιρωσ κατεςτραμμζνο. «ε
όλθ αυτι τθν ζκταςθ δεν μπορεί να γίνει καμία γεϊτρθςθ, ενϊ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ
επιφάνεια για καλλιζργειεσ. Όςο πιο κοντινζσ ςτθ χωματερι ιταν οι περιοχζσ από όπου είχαν

λθφκεί τα δείγματα, τόςο οι ρφποι ανιχνεφονταν ακόμα και ςε μθδενικό βάκοσ- ςτθν επιφάνεια
του εδάφουσ», ςυμπλθρϊνει.
Ο ΑΡΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΕΤΕΙ
Επικίνδυνα χθμικά ςτοιχεία ανιχνεφκθκαν λίγα μζτρα κάτω από τον πυκμζνα ςτθν περιοχι του
Αςπροπφργου!
Σο πιο ανθςυχθτικό εφρθμα, ωςτόςο, αφορά τον αρωνικό. «Κρζμεται ςε μια κλωςτι θ
ποιότθτα των υδάτων του», προειδοποιεί ο κακθγθτισ. «Εντοπίςαμε τοξικά και βαρζα μζταλλα
λίγα μζτρα κάτω από τον πυκμζνα, ςτθ καλάςςια περιοχι του Αςπροπφργου. Αν αυτά ανζβουν
προσ τα πάνω- κάτι που κεωρείται πικανό λόγω τθσ διαπερατότθτασ του υπεδάφουσ ςτθν
ςυγκεκριμζνθ περιοχι- και εκβάλουν ςτον πυκμζνα, τότε ο κόλποσ ουςιαςτικά κα νεκρωκεί»,
ςυμπλθρϊνει.
Μόλυνςθ για... 60 χρόνια!
Όπωσ λζνε οι επιςτιμονεσ, «βρζκθκαν ςυγκεντρϊςεισ ρφπων ακόμα και 100 φορζσ πάνω
από τα επιτρεπόμενα όρια. Η κατάςταςθ είναι τόςο επιβαρθμζνθ, που ακόμα και τϊρα που δεν
εναποτίκενται ςκουπίδια ςτον «παλαιό» ΧΤΣΑ των Άνω Λιοςίων, θ μόλυνςθ ςτο υπζδαφοσ κα
υπάρχει για άλλα 50 ι 60 χρόνια. φμφωνα με τθν ζρευνα, οι ρφποι κα είχαν εξαπλωκεί ακόμα
περιςςότερο- και προσ τα ανατολικά- εάν δεν υπιρχε το Ποικίλο Όροσ. «Σο βουνό λειτουργεί ωσ
φυςικό ανάχωμα, λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικϊν και μορφολογικϊν του χαρακτθριςτικϊν και
δεν επιτρζπει τθν εξάπλωςθ τθσ υπόγειασ ρφπανςθσ. Ωςτόςο κανείσ δεν γνωρίηει πόςο κα
αντζξει. Εάν οι ρφποι καταφζρουν και “περάςουν” αυτό το εμπόδιο, τότε το υπζδαφοσ
ολόκλθρου του Λεκανοπεδίου κα αντιμετωπίςει κίνδυνο πρϊτου μεγζκουσ», ςθμειϊνει ο κ.
Λζκκασ.
Σα 135 μζτρα ζχουν φτάςει τα ςκουπίδια ςτθν χωματερι!
Ο ΟΓΚΟ των ςκουπιδιϊν ςιμερα ςτον ΧΤΣΑ των Άνω Λιοςίων - που δεν χρθςιμοποιείται
πια - είναι πολφ μεγάλοσ. «Σο φψοσ τουσ ξεπερνά τα 135 μζτρα» αναφζρει ο πρόεδροσ των
εργαηομζνων ςτθν χωματερι κ. Γιϊργοσ Χάρδασ. «Ο μεγάλοσ όγκοσ των απορριμμάτων
επιδεινϊνει το πρόβλθμα τθσ υπόγειασ ρφπανςθσ» λζει ο κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
κ. Ευκφμιοσ Λζκκασ. «Οι τόςο μεγάλεσ ποςότθτεσ δθμιουργοφν ανεξζλεγκτεσ καταςτάςεισ,
προκαλοφν ακόμα και κατολιςκιςεισ ςκουπιδιϊν».
Ο κακθγθτισ ςυμπλθρϊνει ότι δφο ιταν τα «μεγάλα εγκλιματα»- όπωσ τα χαρακτθρίηει
όςον αφορά τθ λειτουργία τθσ χωματερισ. «Σα απορρίμματα δεν διαχωρίηονταν. Από τρόφιμα
μζχρι νοςοκομειακά απόβλθτα, από μπαταρίεσ ζωσ θλεκτρονικζσ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, όλα
κατζλθγαν ςτον ίδιο χϊρο. Σα υλικά παρουςιάηουν ιδιόμορφεσ, φυςικομθχανικζσ - όπωσ
ονομάηονται - ιδιότθτεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι άλλο υλικό λειϊνει, άλλο κάβεται, άλλο ςκουριάηει.
Αυτό το φαινόμενο διευκολφνει τθν παραγωγι των υγρϊν τα οποία περνοφν ςτο υπζδαφοσ,
αφοφ δεν είχε λθφκεί κανζνα ςοβαρό μζτρο ςτεγανοποίθςθσ».
θμειϊνεται ότι θ λειτουργία τθσ χωματερισ των Άνω Λιοςίων ζχει ςταματιςει. «Αυτι τθν
περίοδο είναι ςε εξζλιξθ θ καταςκευι τθσ επζκταςθσ τθσ χωματερισ ςτθ κζςθ καλιςτιρι. Αυτι
τθν ςτιγμι θ επζκταςθ μπορεί να δεχκεί μόνο 3.000 τόνουσ ςκουπιδιϊν- από τουσ 6.000 που
παράγει κακθμερινά το Λεκανοπζδιο. το καλιςτιρι ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για
τθ ςτεγανοποίθςθ του εδάφουσ. Ζχουν τοποκετθκεί οι πιο εξελιγμζνεσ και αποτελεςματικζσ
μεμβράνεσ» λζει ο κ. Χάνδρασ.
Ωςτόςο ο κ. Λζκκασ επιςθμαίνει ότι «εάν ςυςςωρευκεί μεγάλοσ όγκοσ ςκουπιδιϊν και ςτθν
νζα χωματερι, τότε θ μεμβράνθ κα αχρθςτευκεί από το βάροσ και κα ζλκουμε αντιμζτωποι με
νζα ρφπανςθ».

