Δελτίο τύπου: Περί προστασίας της δημόσιας υγείας και… άλλων
δαιμονίων.
Και τελικά ξαναμπήκαμε σε εγκλεισμό. Με ένα σκληρό υγειονομικό περιβάλλον που το εξαντλημένο
προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ καλείται να ανταπεξέλθει,
Και πάλι εκ των ενόντων, χωρίς πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ, και με μια κοινωνία εξαντλημένη οικονομικά και
ψυχολογικά που καλείται να πειθαρχήσει,
Και πάλι, με το φόβο του θανάτου.
Όμως, ο φόβος του θανάτου σαν ισχυρό εργαλείο χειραγώγησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακυρώσει ή
να αναβάλει τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις μας. Ο covid και η πανδημία που έφερε, δεν μπορεί και δεν
πρέπει να είναι η μοναδική ανησυχία για την προστασία της δημόσιας υγείας!
Ο covid και η πανδημία που έφερε, κάποτε θα μας απαλλάξει από την παρουσία του. Τα σκουπίδια μας όμως ;;
Μετά από αμέτρητες παρεμβάσεις , κινητοποιήσεις και υποσχέσεις η κατάσταση στο χώρο εναπόθεσης
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δε φαίνεται να έχει τέλος. Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα μακράς
διαρκείας, ένας αγώνας των κατοίκων της περιοχής που δε φαίνεται να τελειώνει σύντομα και μια γενικότερη
πολιτική και κοινωνική αδιαφορία αφού ο εχθρός πλέον είναι άλλος..
Και όμως:

μετρήσεις που έγιναν τον Ιούνιο 2020, με πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής στα στραγγίσματα και
λύματα που απορρέουν από τον ΧΥΤΑ προς την γύρω από αυτόν περιοχή, και τα οποία ΔΕΝ περνούν από τον
ούτως ή άλλως προβληματικό βιολογικό καθαρισμό, έδειξαν υψηλή παρουσία βαρέων μετάλλων επικίνδυνων για
την ανθρώπινη ζωή, τα οποία ενοχοποιούνται από καρκινογενέσεις και νευρολογικές διαταραχές έως διανοητικά
προβλήματα σε μικρά παιδιά … τα οποία ανενόχλητα επιβαρύνουν τη γύρω περιοχή, τα ρυάκια τη λίμνη
Μπρετάνου τον υδροφόρο ορίζοντα, τη φυτική και ζωική παραγωγή, την τροφική αλυσίδα….

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο ΧΥΤΑ το καλοκαίρι αφήνοντας ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα με τα τοξικά παράγωγα τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος-υπέδαφος με τα αποκαΐδια, επίσημα
χαρακτηρισμένα βάσει νόμου σαν «επικίνδυνα τοξικά απόβλητα» να μην έχουν ακόμα απομακρυνθεί,
περιμένοντας τη ΠΙΝ να ενδιαφερθεί.

ανεξέλεγκτοι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων και μικρές ή μεγαλύτερες πυρκαγιές σε όλο το νησί που η
πολιτεία κλείνει τα μάτια κάνοντας ότι δε βλέπει.

και σαν να μην έφταναν όλα αυτά άρχισε και η εναπόθεση δεμάτων προς την περιοχή των Πουλάδων, για
να είμαστε σίγουροι ότι θα μολυνθεί και η Καβουρόλιμνη!!

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πάντως, για να μη μας ανησυχήσει περισσότερο, αποφάσισε να παραλείψει
την Κέρκυρα από τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων από τα εργαστήρια του Δημόκριτου, στις επιβαρυμένες
περιοχές..!! Επιμένοντας σε σχεδιασμούς παρωχημένους, αδιαφορώντας για τις σύγχρονες απαιτήσεις ακόμα και
τις επιταγές της ΕΕ για μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση,
ανακύκλωση.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά μερικοί άρχισαν να λοξοκοιτάζουν προκλητικά προς τη λύση της
καύσης!!!
Και όλα αυτά, σε μια εποχή που η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι κάνει το παν για να μας
προφυλάξει και να προστατεύσει τη Δημόσια Υγεία. Αναρωτιόμαστε,
εμάς ποιος θα μας προστατέψει από τους φύλακες;
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