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Α Ι Τ Η Σ Η  - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 
 Είναι άμεση ανάγκη  να προβείτε σε επιτόπιο έλεγχο  στο χώρο του  ΧΥΤΑ Μαυροράχης , 

διότι μετά την επίσκεψη που έγινε από την επιτροπή κοινωνικού ελέγχου  την Πέμπτη  27-12-

2012 διαπιστώθηκε , με μεγάλη μας λύπη και αγωνία  για την υγεία των κατοίκων της 

περιοχής , ότι δεν υπάρχει καμιά βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας αυτού του έργου.  

 

Απεναντίας μάλιστα , σκουρόχρωμα έως μαύρα αφρίζοντα και με συνεχή ροή νερά 

εξέρχονται από τον εσωτερικό χώρο του ΧΥΤΑ  προς τον εξωτερικό , από τους δύο 

τσιμεντένιους σωλήνες  στο κάτω μέρος του ΧΥΤΑ, προς το ρυάκι που υπάρχει έξω και απ' 

αυτό ποτίζονται καλλιέργειες και δέντρα.  Οι υπεύθυνοι δήλωσαν άγνοια ! 

 

Πρέπει να γίνουν αναλύσεις του νερού ΑΜΕΣΑ ! 

 

 Εν τω μεταξύ , περιμετρικά των κυττάρων σχεδόν σε όλα τα σημεία των καναλιών για τα 

όμβρια ,  χύνονται αποστραγγίσματα που ξεχειλίζουν από τα κύτταρα. 

 

 Ο βιολογικός δεν μπορεί , σύμφωνα με τους υπεύθυνους , να λειτουργεί καθ' όλη  την 

διάρκεια της ημέρας , γιατί δεν υπάρχει το αναλογούν προσωπικό για να καλύψει τέσσερις 

βάρδιες ( 24 ώρες )  παρά μόνον δύο , με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί. 

 

 Όσο για την δυσοσμία (σαν υγραέριο) που είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη καταγγελία 

μας, η οποία φτάνει μέχρι το χωριό της Ασσήρου, είναι η ίδια με αυτή που  υπήρχε σε 

διάφορα σημεία του ΧΥΤΑ. Κατά τους υπευθύνους  οφείλεται  στα αέρια που αποδεσμεύεται 

από τις ζυμώσεις που προκαλούνται από τα σκουπίδια. 

 

 Ζητάμε να σταματήσουν επιτέλους αυτά τα εγκλήματα εναντίον της υγείας μας     και του 

περιβάλλοντος και όχι κάθε φορά να ενημερωνόμαστε για τους λόγους για του οποίους  αυτά 

προκαλούνται , για τις αιτίες τους , με τα διαρκή ψέματα ότι δήθεν ήταν ένα ατύχημα , ένας 

σπασμένος σωλήνας , μια προσωρινή δυσλειτουργία κλπ. 

 Επιτέλους , δεν μας ενδιαφέρουν τα αίτια , φοβόμαστε και ανησυχούμε για τα αποτελέσματα 

τους. 

 

 Γι αυτό πρέπει εσείς – η υπηρεσία σας –   να παρέμβετε ΤΩΡΑ και να μας προστατεύσετε. 


