Η ΑΣΥΔΟΣΙΑ, Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΚΑΙ
Η ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ

Μόνο από την Ημαθία τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν όλα στην
χωματερή ή έρχονται και από άλλους Νομούς;
Μονότονη και με στοιχεία Μιθριδατισμού κατάντησε η
διαδικασία ανακύκλωσης στην Ημαθία τουλάχιστον. Πλήθος ήταν οι
καταγγελίες της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας για την απίστευτη
κατάσταση που επικρατεί από την αρχή της διαδικασίας
ανακύκλωσης στον Νομό. Πολύ μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν για αγορά
εξοπλισμού, διαφήμισης και εργατικό κόστος. Είναι εξοργιστικό
το γεγονός ότι όχι μόνον τίποτε δεν άλλαξε προς το καλύτερο
αλλά, επιδεινώθηκε η κατάσταση.

Υπεύθυνος δεν είναι πλέον μόνον ο Πρόεδρος του
ΕΣΔΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων
Νομού Ημαθίας) αλλά, όλοι όσοι συμμετέχουν στο ΔΣ
του Συνδέσμου. Ενώ γνωρίζουν την κατάσταση, σιωπηρά
την υποθάλπουν.
Ανενόχλητοι, μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα
στην Θεσσαλονίκη, τα δεματοποιούν και τα
επιστρέφουν αυτούσια και χωρίς στην στοιχειώδη έστω
διαλογή, στην χωματερή. Το τελευταίο διάστημα, αυτά
που επιστρέφουν είναι δυσανάλογα περισσότερα, απο
αυτά που φεύγουν για δεματοποίηση στη Θεσσαλονίκη.
Η ερώτηση είναι εάν έρχονται δεματοποιημένα
σκουπίδια και από άλλους Νομούς. Απάντηση δεν θα
δοθεί γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται και κανείς δεν
ελέγχει κανέναν. Σε κοινωνικό επίπεδο, δεν θα
μπορούσε να συμβεί κάτι σοβαρότερο.
Η φιλότιμη προσπάθεια μεγάλου μέρους των
πολιτών, η συμμετοχή σε λύση του προβλήματος των
απορριμμάτων, οδηγείται στην πλήρη απαξίωση. Σε
απογοήτευση και τελικά στην αδιαφορία.
Περιβαλλοντικά, έχει χειρότερα αποτελέσματα.
Μεταφέρονται στην Θεσσαλονίκη (καύσιμα, εργατοώρες,
ενέργεια για την συμπίεση) και επιστρέφουν στην
χωματερή. Αυτά τα σκουπίδια και με αυτήν ουσιαστικά
την σύνθεση, προωθούν για καύση ο ΕΣΔΑ και η
εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ, στον Αλιάκμονα. Από την αρχική
παραγωγή ενέργειας από βιοκαύσιμα, παραπλανώντας
τους πάντες, προωθούν την παραγωγή ενέργειας από
καύση απορριμμάτων.
Η απαράδεκτη κατάσταση της διαχείρισης στον
Νομό Ημαθίας, έχει μοναδικούς υπεύθυνους, αυτούς
που την διαχειρίστηκαν και αυτούς που την
διαχειρίζονται. Το ενδιαφέρον αρχίζει και τελειώνει
στην διαχείριση πενήντα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ,
τουλάχιστον και σταματά εκεί.
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