
Ποταμός – Έλος σε κατοικημένη περιοχή 
 
Απαράδεκτη κατάσταση επικρατεί σε ένα τμήμα του ποταμού Βαθιά στην περιοχή 
της Μέσα Γειτονιάς. Ένα μέρος του ποταμού εκτάσεως 300 και πλέων μέτρων 
βόρεια της οδού Κατίνας Παξινού στα Πάνθεα, παράλληλα με την οδό Βαβυλώνος 
έχει μετατραπεί σε πραγματικό έλος. Είναι γεμάτος ο ποταμός με λιμνάζουσα 
νερά και άχρηστα αντικείμενα κάθε είδους, που πετούνε διάφοροι, ως να 
επρόκειτο για σκουπιδότοπο. Το τμήμα αυτό του ποταμού λόγο της απόρριψης σ’ 
αυτό μεγάλου αριθμού σκουπιδιών και των νερών που λιμνάζουν έχει γίνει εστία 
μικροβίων και δυσοσμίας. 
 

Εδώ και αρκετό καιρό οι περίοικοι των οποίων οι κατοικίες είναι 
κτισμένες στις όχθης του ποταμού, διαμαρτύρονται έντονα χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. 
Απειλείται άμεσα η υγεία τους από τα μικρόβια και τα κουνούπια σε 
σημείο που κάτοικοι έχουν μολυνθεί σοβαρά. Επηρεάζεται επίσης και 
η ασφάλεια τους γιατί σε ενδεχόμενη δυνατή βροχή, λόγο της 
παρεμπόδισης της ροής του ποταμού, τα σπίτια που γειτνιάζουν 
απειλούνται με πλημμύρα η οποία με κανένα τρόπο δεν μπορεί να 
προληφθεί, και της οποίας οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. 
 
Επιπλέων σε περίπτωση πυρκαγιάς, λόγω των υλικών που 
απορρίπτονται και των κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, δε θα 
είναι εύκολο να κατασβηστεί λόγω της ανυπαρξίας πρόσβασης στην 
περιοχή. 
 

Οι διαμαρτυρίες έχουν πέσει στο καινό, εις «ώτα μη ακουόντων», η κατάσταση συνεχίζεται και οι 
κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση. 
 
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δημιουργήθηκε μετά την αλλαγή του σχετικού νόμου σύμφωνα με τον 
οποίο την ευθύνη των ποταμών έπαυσαν να έχουν οι παραπλήσιοι ∆ήμοι, και ανέλαβε το τμήμα 
αναπτύξεως υδάτων. 
Μέχρι τότε ο ∆ήμος Μέσα Γειτονιάς στον οποίο ανήκει το τμήμα του 
ποταμού στο οποίο αναφερόμαστε, φρόντιζε για την καθαριότητα του 
και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα 
δημιουργήθηκε, υπάρχει και δεν λύεται επειδή το τμήμα αναπτύξεως 
υδάτων κωφεύει, η αδυνατεί να ικανοποιήσει τα παράπονα και τις 
εκκλήσεις των κατοίκων και του ∆ημαρχείου, με το επιχείρημα ότι 
δήθεν δεν υπάρχει σχετικό κονδύλι. Ένα μεγάλο μέρος των 
λιμναζόντων νερών προέρχεται από το διυλιστήριο που βρίσκεται 
βορειότερα της περιοχής, βρόμικα νερά τα οποία εξαπολύονται σε 
τακτά διαστήματα μετά το πλύσιμο των ντεπόζιτων του διυλιστηρίου. 
 
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει; θα παραμείνει έτσι η κατάσταση χωρίς 
να αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια 
των φορολογούμενων πολιτών; 
 
Θα πρέπει οι αρμόδιοι να επιχειρήσουν καταρχάς επίσκεψη στην περιοχή για να αποκτήσουν 
προσωπική εικόνα της κατάστασης, να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και με κάθε τρόπο 
να βρουν λύση για να διορθωθεί το πρόβλημα. 
 
Θα παρακολουθούμε την κατάσταση και θα προβούμε σε περαιτέρω διαβήματα και αν χρειαστεί θα 
επανέλθουμε και πάλη δημοσίως. 
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