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Μετά την καταγγελία που έκανε ο σύλλογος στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών στις
02 Οκτωβρίου 2011, την κοινοποιήσαμε την επομένη σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς.
Την ίδια μέρα πήρε δείγμα από τα ύποπτα νερά και τα έδωσε για ανάλυση σε πιστοποιημένο
εργαστήριο .
Στις 17 Οκτωβρίου 2011 πήρε τα αποτελέσματα, στα οποία φαίνεται ότι το νερό είναι
πολύ επιβαρημένο (20 με 25 φορές περισσότερο) σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια της
περιοχής, δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της Γ ζώνη Ραμσάρ και 800 μέτρα από το δίκτυο
natura (επισυνάπτονται οι αναλύσεις και η κατάσταση των επιτρεπτών ορίων).
Την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2011, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος μαζί με μέλη
του Συλλόγου, πήγε στο ΧΥΤΑ στο σημείο εκροής των μολυσμένων νερών, από τον
εξωτερικό χώρο, περιμετρικά μέσα από το βουνό, γιατί δεν επιτράπηκε η διέλευση μέσα
από το ΧΥΤΑ. Το κλιμάκιο πήρε δείγμα νερού για ανάλυση, το οποίο δεν είχε την ίδια
εικόνα με αυτή της 02-10-2011, δηλαδή δεν άφριζε, ούτε μύριζε έντονα και η ροή του ήταν
σχετικά χαμηλή.
Σε γραπτή ενημέρωση που είχαμε (επισυνάπτουμε απάντηση σε ερώτηση στην βουλή)
αναφέρεται ότι υπήρχε ένας σπασμένος σωλήνας, ο οποίος αντικαταστάθηκε το Σάββατο 9
Οκτωβρίου 2011 και σταμάτησε η διαρροή.
Στις 08 Νοεμβρίου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής, με συνοδεία μέλους του
συλλόγου, πήγε στον ίδιο χώρο του ΧΥΤΑ (εκροή νερού), όπου διαπιστώθηκε αυτό ακριβώς
που είχε ήδη καταγγείλει ο σύλλογος στις 02 Οκτωβρίου 2011 (επισυνάπτεται έκθεση
αυτοψίας). Δηλαδή, μετά από σαράντα ημέρες επικρατούσε η ίδια κατάσταση.
Σε παλιότερη καταγγελία του συλλόγου, για την ρίψη νοσοκομειακών (12-05-2009),
σε απάντηση τους οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ αναφέρουν ότι
πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 02-12-2009 και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
(επισυνάπτουμε την απάντηση). Κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι ο σύλλογος είναι
μυθομανής και βλέπει παρατυπίες εκεί που δεν υπάρχουν, ενώ ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε. μετά από επτά μήνες.
Οι ανησυχίες από μέρους του συλλόγου άρχισαν όταν κάτοικοι και κυνηγοί της περιοχής,
κατήγγειλαν διαφοροποίηση της οσμής και του χρώματος του νερού , απ’ αυτή που
συνήθως έχει, στο παρακείμενο ρυάκι αλλά και στα φράγματα που υπάρχουν πιο κάτω.
Επιπρόσθετα, υπήρξε αναφορά του προέδρου των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ , από τον Μάιο
του 2011 , αλλά και του ίδιου του προέδρου του ΟΤΑ κ. Ζουρνά, ότι υπάρχει πρόβλημα με
την προμήθεια των χημικών του βιολογικού του ΧΥΤΑ, κάτι που σύμφωνα με τα
λεγόμενα του θα λυνόταν άμεσα.
Για όλους εμάς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά και για τα πλάσματα που
ζουν στο περιβάλλοντα χώρο, πρέπει να σταματήσει αυτό το έγκλημα και να τιμωρηθούν
παραδειγματικά οι υπεύθυνοι, έτσι ώστε να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.
Επισυνάπτονται :
1. Αναλύσεις νερού και κατάσταση-πίνακας επιτρεπτών ορίων.
2. Απάντηση της Διεύθυνσης περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
3. Εκθεση τη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υγιεινής.
4. Απάντηση των επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

