ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΣΗΡΟΥ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

<< ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ>>

ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/05/2009

Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:
Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/09 ΚΑΙ ΩΡΑ 8 M.M ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ Α) ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ

Β) ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ (ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;
ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ– ΚΟΜΒΟ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

ΕΡΓΟΣ ΤΑΣΙ Ο ΚΑΥΣ ΗΣ Σ ΤΟ ΧΥΤΑ Μ ΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Ακόμη ένα έργο υποβάθμισης
μεθοδεύεται να κατασκευαστεί στην
περιοχή μας.

Για ακόμη μια φορά καταπατάται κατάφορα η
προστατευόμενη περιοχή της συνθήκης Ραμσάρ. Είναι η
κατασκευή του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στον
ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Τα στοιχεία ανά τον κόσμο δείχνουν ότι τα εργοστάσια
καύσης αποβλήτων είναι αφενός πανάκριβα και αφετέρου
συνδεδεμένα με την έκλυση διοξινών και εκατοντάδων
άλλων τοξικών και καρκινογόνων ουσιών στο περιβάλλον.
Η λειτουργία του ΧΥΤΑ μαζί με το εργοστάσιο καύσης
αύριο θα μας διώξουν από τα σπίτια μας.
Γιατί σε μας; Γιατί στον τόπο μας; Μήπως φταίμε κι
εμείς που τους δίνουμε το δικαίωμα να νομίζουν ότι

ΧΥΤΑ Η ΧΩ ΜΑΤΕΡΗ ΜΑ ΥΡ ΟΡΑ ΧΗ Σ ;
Για μια ακόμα φορά διαπιστώσαμε
στις 11-5-09 ότι ο ΧΥΤΑ
Μαυροράχης λειτουργεί χωρίς
ουσιαστικό έλεγχο. Θάβονται
ανεπεξέργαστα νοσοκομειακά
απόβλητα με κίνδυνο της υγείας μας.
Ο βιολογικός καθαρισμός δεν
λειτουργεί και μολυσματικά
απόβλητα μαζί με νερά βροχής
βγαίνουν εκτός ΧΥΤΑ και
καταλήγουν στα ρέματα της
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ΜΑΣ ΦΕΡΝΟ ΥΝ ΚΑ Ι ΕΡΓΟΣΤΑ Σ ΙΟ Κ Α ΥΣΗΣ .
Για άλλη μια φορά μετά
από 9 μήνες λειτουργίας το
θέμα της λειτουργίας του
ΧΥΤΑ
ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ
έρχεται στο προσκήνιο και
ο κίνδυνος λειτουργίας
εργοστάσιου καύσης είναι
προ των πυλών.
Μέχρι σήμερα ο ΧΥΤΑ
Μαυροράχης
είναι
το
μοναδικό
έργο
του
Περιφερειακού Σχεδιασμού
(Π.Σ.)
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
που
υλοποιήθηκε και λειτουργεί
στο Ν. Θεσσαλονίκης.
Χωρίς την παράλληλη

ΌΧΙ ΆΛΛΗ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΑΣ
ΌΧΙ ΣΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΥΣΗΣ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

λειτουργία και των άλλων
έργων απαξιώνεται η
λειτουργία
του
και
κινδυνεύει -αν δεν έχει
ήδη γίνει- να μετατραπεί
σε μια ακόμη χωματερή.
Όλα αυτά τα χρόνια από
το 2005 έχουν αλλάξει
πολλά
από
τα
προγραμματισμένα
έργα
του Π.Σ. με αποκορύφωμα
την Μονάδα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Β.Δ.
τομέα Θεσσαλονίκης, που
μετονομάστηκε σε Μονάδα
Μηχανικής – Βιολογικής
Επεξεργασίας
και

Ενεργειακής αξιοποίησης
Β.Δ.
τομέα
και
μεθοδεύτηκε η χωροθέτηση
του στον ΧΥΤΑ, αφού σαν
Μ.Δ.Σ.Α. δεν εγκρίθηκε η
χωροθέτηση
του
στην
Ευκαρπία αν και είχε
αγοραστεί για τον σκοπό
αυτό έκταση 100 στ.
Και λέμε μεθοδεύτηκε
γιατί για να μπορέσει να
προταθεί η νέα του θέση,
ψηφίστηκε
η
τροποποιητική
Κ.Υ.Α
39542/0-10-08 με την
οποία επιτρέπεται εκεί η
κατασκευή του, αν και η

Μολυσματικά νερά
βγαίνουν από τον ΧΥΤΑ
στα ρέματα της περιοχής
μας.

Κ ΙΝ ΔΥΝ ΕΥΕΙ Α ΜΕΣΑ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ !
περιοχή ανήκει στη Γ
Ζώνη RAMSAR. Έγινε
δηλαδή για άλλη μια φορά
καταπάτηση
της
Ευρωπαϊκής και Εθνικής
νομοθεσίας.
Αυτό
που
δρομολογείται αν και δε
λέγεται με θάρρος, είναι
ένα εργοστάσιο καύσης
και η λειτουργία μιας από
τις κυψέλες του ΧΥΤΑ
σαν χώρος ταφής των
τοξικών αποβλήτων της
καύσης.

Ζητούμε την βοήθεια
όλων ώστε να μη
συνεχιστεί
η
κερδοσκοπία
των
λίγων σε βάρος της
υγείας
και
του
μέλλοντος μας με
περιβαλλοντικά
εγκλήματα.
Ζητούμε την βοήθεια
όλων ώστε να μην
επιβαρυνθεί
περισσότερο
η
περιοχή μιας και η

σημερινή λειτουργία
του ΧΥΤΑ είναι ήδη
προβληματική
παρ’όλες τις αντίθετες
διαβεβαιώσεις
που
δίνονται από τους
αρμόδιους.
Όσον αφορά την ποιότητα
των εισερχομένων φορτίων,
πως μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι ο ΧΥΤΑ
δέχεται μόνο μη επικίνδυνα
οικιακού
τύπου
απορρίμματα όταν πολλές
φορές ιατρικά απόβλητα

Θ Α ΤΟ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ;

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΙΜΑΤΑ
ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΧΥΤΑ

φτάνουν στο χώρο και όταν
στις 11/5/09 σταματήσαμε
απορριμματοφόρο γεμάτο
με
νοσοκομειακά
απόβλητα;
Δεν μπορεί να είναι
τυχαίο περιστατικό όταν
ξέρουμε ότι στο νομό
Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει
καμιά μονάδα διαχείρισης
για τα ιατρικά απόβλητα
μικτού
χαρακτήρα
,
μολυσματικού
και
επικινδύνου τύπου.
 Τι γίνεται με τα

ογκώδη αντικείμενα αφού
τεμαχιστής δεν λειτουργεί
ακόμη;
Τι γίνεται με τα
επικίνδυνα βιομηχανικά
απόβλητα;
Ζητάμε να κοινοποιηθεί η
βάση
δεδομένων
που
πρέπει να υπάρχει στον
ΧΥΤΑ και στον οποίο να
καταγράφονται όλα τα
εισερχόμενα φορτία.
Ζητάμε απαντήσεις με
στοιχεία σε όλες αυτές τις
ερωτήσεις χωρίς αλαζονική
και ειρωνική αντιμετώπιση

από τους αρμοδίους, επειδή
κανείς δε μπορεί να
εμπαίζει
ευαισθητοποιημένους και
ενεργούς πολίτες που τους
κάνει να νοιώθουν μικροί
και
αδύναμοι
να
διαχειριστούν το ύψιστο
αγαθό της ζωής τους και
του μέλλοντος των παιδιών
τους.
Σας
καλούμε
να
βοηθήσετε
με
όποιον
τρόπο μπορείτε.
Τα εγκλήματα ενάντια
στο περιβάλλον
είναι
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Π Ο ΙΟ Ν Θ ΕΩΡΟ ΥΝ Α ΡΑ ΓΕ ΣΚ Ο ΥΠ ΙΔΙ ;
Ο
λύκος
στην
αναμπουμπούλα
χαίρεται», λέει μια
παροιμία.
Ε, λοιπόν, ταιριάζει
«γάντι» και με την
υπόθεση της καύσης
των σκουπιδιών

Η ΚΑΡΚΙΝΟ Γ OΝ ΟΣ ΚΑ ΥΣ Η
Η καύση εκπέμπει καρκινογόνες διοξίνες και άλλους ρύπους που
είναι υπεύθυνοι για το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
Και η καύση απαιτεί ΧΥΤΑ για τα υπολείμματα.
Είναι το μεγαλύτερο αντικίνητρο για την ανακύκλωση χαρτιού,
πλαστικού και ξύλου.
Θα επιφέρει πρόσθετα χαράτσια στους δημότες.
Ξεχνούν», τέλος, ότι η μέθοδος αυτή απαιτεί την πλήρη
εξάρτηση από κάποια πολυεθνική εταιρεία κατασκευής και
λειτουργίας, δηλαδή οδηγεί ευθέως στην ιδιωτικοποίηση. ΄
Η μήπως μόνο αυτό τους ενδιαφέρει...

ΚΑΠΟΙΟΙ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΒΑΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ .
ΘΑ ΤΟΥΣ
ΑΦΗΣΟΥΜΕ;

ΚΙ ΌΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων (πρόληψη –
ανάκτηση – ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση – κομποστοποίηση)
έχει το 1/12 του κόστους λύσεων που περιλαμβάνουν την καύση, προσφέρει
εντυπωσιακά περισσότερες θέσεις εργασίας ενώ προστατεύσει την υγεία και
το περιβάλλον από επικίνδυνες τοξικές ουσίες αλλά και αέρια του
θερμοκηπίου
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ!!!
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ;
ΜΗΠΩΣ ΑΠΌ ΠΙΣΩ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Π.Σ.Α
ΠΕ Ρ Ι Β ΑΛ Λ Ο Ν ΤΙ ΚΟΣ Σ ΥΛ Λ ΟΓΟΣ
ΑΣΣΗΡΟΥ << ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ >>

Η δράση για την προστασία του
περιβάλλοντος είναι υποχρέωση
όλων μας.

ΑΣΣΗΡΟΣ
ΤΗΛ –ΦΑΞ 2394061715
E-mail assirosxyta@yahoo.gr
Site assirospournari@blogspot.com

Επικοινωνήστε μαζί μας για
οποιοδήποτε περιβαλλοντικό
πρόβλημα σας απασχολεί.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδαμας:
Assirospournari@blogspot.com
E-mail assirosxyta@yahoo.gr

Τα εγκλήματα ενάντια στο
περιβάλλον
είναι
εγκλήματα
εναντίον όλων μας και πρέπει να
σταματήσουν τώρα.

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΣΗΡΟΥ ΛΕEI

ΟΧΙ

Η ΚΑΥΣ Η ΤΩΝ Α ΠΟ ΡΡΙΜΜΑΤΩΝ .
Οι υπέρμαχοι της
κατασκευής
των
εργοστασίων καύσης
υποστηρίζουν ότι το
όφε λος
από
τη
λειτουργία τέτοιων
μονάδων θα είναι
διπλό: θα μειώσουν
τον
όγκο
των
σκουπιδιών και θα
παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια. Ωστόσο, δεν
αναφέρουν το πλήθος
μειονεκτημάτων που
έχουν εντοπιστεί από
τέτοια
έργα
σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Καµιά
άλλη
τεχνολογία δεν έχει
συνδεθεί
τόσο

άρρηκτα
µε
την
παραγωγή και έκλυση
διοξινών
όσο
η
τεχνολογία
της
καύσης αποβλήτων.
Εκτιµάται ότι το 4080% των συνολικών
εκλύσεων διοξινών σε
πολλές βιοµηχανικές
χώρες προέρχεται από
εργοστάσια καύσης
αποβ λή των.
Στις
ΗΠΑ, για παράδειγµα,
πάνω από το 70% του
συνόλου των διοξινών
προέρχεται από εστίες
καύσης. Τουλάχιστον
19 τοξικά µέταλλα
έχουν ανιχνευτεί στις
αέριες εκποµπές των

εργοστασίων καύσης
ανά
τον
κόσµο.
Επιπλέον,
τα
σύγχρονα εργοστάσια
καύσης
αποτελούν
πανάκριβη και συχνά
απαγορευτική
επιλογή, σε σχέση µε
εναλλακτικές
µεθόδους διαχείρισης.
Η υψηλή επένδυση
που απαιτείται έχει
οδηγήσει
συχνά
πολλές
δηµοτικές
αρχές σε οικονοµική
κρίση
και
στα
πρόθυρα
της
χρεοκοπίας ενώ η ίδια
η
καύση
δεν
εξαφανίζει
τα

από δράση της Greenpeace Βρετανίας
ενάντια στην καύση
απορριμμάτων

