
Επιστολή προς τους καθηγητές περιβαλλοντικής και τους μαθητές τους. 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ίσως να θέλατε ή να σας 

προτάθηκε να επισκεφθείτε τον «υπερσύγχρονο» και πολυδιαφημισμένο από τα μέσα 

ενημέρωσης ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Εμείς σαν ομάδα περιβαλλοντικής δράσης Της 

περιοχής θα σας δώσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να ξέρετε όταν θα 

επισκεφθείτε το χώρο τι Kρύβεται πίσω από Τη βιτρίνα και πόσο απέχει ο λόγος της 

πολιτικής και της διαφήμισης από εκείνον της αλήθειας. 

Το πανάκριβΟ λοιπόν αυτό έργο, που έγινε με κοινοτικούς πόρους, δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί κι ωστόσο η διάρκεια ζωής του είναι μέχρι το 2013, χρονιά που σε όλη την 

Ευρώπη καταργούνται οι ΧΥΤΑ και μετατρέπονται σε XYΤΥ (χώροι υγειονομικής ταφής 

υπολειμμάτων). Εξαρχής, λοιπόν ο ισχυρισμός ότι φτιάξαμε τον πιο σύγχρονο ΧΥΤΑ της 

Ευρώπης είναι αστείος, είναι σαν να λες ότι έχουμε κατασκευάσει την πιο σύγχρονη 

ασπρόμαυρη τηλεόραση.... 

Έπειτα η διαχείριση των σκουπιδιών σε μια μεγάλη πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να 

γίνεται βάσει οργανωμένου και καλοκουρδισμένου σχεδιασμού, δηλαδή να υπήρχαν 

περιφερειακά έργα (σταθμοί μεταφόρτωσης και επεξεργασίας, κέντρα διαλογής 

απορριμμάτων, εργοστάσια ανακύκλωσης), έτσι ώστε στο ΧΥΤΑ να κατέληγαν μόνο όσα 

σκουπίδια δεν μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν περαιτέρω. 

Τίποτα τέτοιο όμως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στο νομό μας και ότι πέφτει στους κάδους 

μεταφέρεται εξολοκλήρου στο ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μη διαφέρει σε τίποτα 

από μια κοινή χωματερή. (Αυτός ήταν άΜωστε και ο λόγος του πρόσφατου αποκλεισμού 

του ΧΥΤΑ από κατοίκους της περιοχής). 

Και, ενώ σε ένα ΧΥΤΑ απαγορεύεται να ρίπτονται επικίνδυνα υλικά (ογκώδη, λάστιχα, 

σπρέι, γκαζάκια, χημικά, κλπ) στο συγκεκριμένο «σύγχρονο» έργο πέφτουν κυριολεκτικά τα 

πάντα, όλοι ξέρετε τι περιέχουν άλωστε οι κάδοι μας. Επιπλέον, τα νοσοκομειακά 

απόβλητα που οφείλουν να αποστειρώνονται και να καίγονται εντός των νοσοκομείων, 

πετιούνται και αυτά στο ΧΥΤΑ. Παρά τις αντίθετες δηλώσεις των υπευθύνων έχουν ήδη 

εντοπιστεί και φωτογραφηθεί ακτινογραφίες, σύριγγες, αίματα κι αλλά μολυσματικά υλικά 

που θέτουν πιθανά σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. 

ΧΥΤΑ, όπως ήδη ξέρετε, σημαίνει χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και ταφή 

σημαίνει ότι Τα σκουπίδια πρέπει να καλύπτονται με χώμα. Ούτε κι αυτό γίνεται όμως 

πάντα επιμελώς κι έτσι χιλιάδες γλαροπούλια έχουν γεμίσει τον ουρανό πάνω από το ΧΥΤΑ 

αναζητώντας τροφή στα ακάλυπτα σκουπίδια...  

Τέλος, αλ/ά εξίσου σημαντικό, ο βιoλoγΙKός καθαρισμός (η επεξεργασία δηλαδή των 

στραγγισμάτων, των βpωμεpών ζουμιών, που αφήνουν τα σκουπίδια) θα έπρεπε να είναι 

έτοιμος από τις 25 OKτώβpη της περασμένης χρονιάς, αλλά δυστυχώς δεν έχει τεθεί ακόμη 

σε λειτουργία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υγρά των σκουπιδιών μαζί με εκείνα της βpoxής 

διοχετεύονται ίσως σε κάποιο ρέμα μολύνοντας με ολέθρια αποτελέσματα τον υδροφόρο 

ορίζοντα, που δεν έχει σύνορα. 



Για όλα τα παραπάνω έχουμε απευθυνθεί με στοιχεία σε μέσα ενημέρωσης και υπηρεσίες, 

αλλά Τα ζητήματα του περιβάλλοντος -και όχι μόνο- θα λυθούν στην πραγματικότητα μόνο 

όταν αλλάξει η νοοτροπία μας. Με την ελπίδα ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση συμβάλλει 

ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ανθρώπων ευαισθητοποιημένων οικολογικά 

και επιπλέον εφοδιασμένων με κριτική ικανότητα, είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω 

διευκρινίσεις και θα χαρούμε να σας έχουμε δίπλα μας σε μελλοντικές δράσεις. 

 

Ομάδα δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος 

 

Υ.Γ 1 : Ο χώρος του ΧΥΤΑ της Μαυροράχης λειτουργεί προς Το παρόν χωρίς άδεια. 

 

Υ.Γ 2 : Η χωροθέτηση του έργου έγινε σε περιοχή της Γ' ζώνης προστασίας της συνθήκης 

Ραμσάρ, σε προστατευόμενη δηλαδή περΦαλ/οντικά περιοχή...  

 


