
Σελίδα 1 από 1

Constantinos Simitis

Από: "ΜΟΟΙΝΟβ" <MODINOS@EKPAA.GR>
Προς: < >
Αποστολή: Δευτέρα, 28 Φεβρουάριου 2005 1:02 πμ
Επισύναψη: Κουρουπητός.δοο

Αποστέλλω Ενημερωτικό Σημείωμα προς τον κ.Πρόεδρο. 

Δρ. Μ. Μοδινός

28/2/2005

mailto:MODINOS@EKPAA.GR


Ενηυεοωτικό Σηυείωυα

Υπ' όψιν Προέδρου κου Κώστα Σημίτη 

«Ο Κουρουπητός και ο λαϊκισμός»

Στις 4 Ιουλίου 2000, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. η οποία υποχρεώθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καταβάλει πρόστιμο επειδή απέτυχε να 
συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία. Το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή 
20.000 ΕΥΡΩ (6,74 εκατ. δρχ.) ημερησίως, διότι είχε αγνοήσει προηγούμενη 
καταδικαστική απόφασή του για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης τοξικών 

αποβλήτων που είχαν εντοπιστεί στο Κουρουπητό Χανιών.

Είχαν προηγηθεί:

■ Τον Απρίλιο του 1992, η καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
ύστερα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού η χώρα μας δεν είχε 
καταρτίσει και εφαρμόσει προγράμματα διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων, 
τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και έβλαπταν το περιβάλλον στα 

Χανιά.
■ Το Νοέμβριο του 1997, η δεύτερη προσφυγή της ΟοππίΓηίεείοη κατά της 

Ελλάδας καθώς η χώρα μας δεν είχε λάβει μέτρα σχετικά με την εκτέλεση της 

καταδικαστικής απόφασης.

Στις 5 Ιουλίου 2000, την επομένη της καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ), βάζει φρένο με απόφασή του στη 
δημιουργία ΧΥΤΑ στα Χανιά. Την ίδια στιγμή, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοινώνει ότι εντός δύο 

μηνών θα έχει σφραγίσει τη χωματερή Κουρουπητού και θα έχει εγκαταστήσει 

προσωρινή μονάδα συμπίεσης απορριμμάτων.

Στις 7 Ιουλίου 2000, επεισόδια στη χωματερή του Κουρουπητού. Οι κάτοικοι της 

περιοχής προσπάθησαν να εμποδίσουν την αστυνομία να απομακρύνει τα 
μηχανήματα που είχαν τοποθετήσει στην είσοδο της χωματερής προκειμένου να 
αποτρέψουν την πρόσβαση των απορριμματοφόρων. Το θέμα περιπλέκεται ακόμα 
περισσότερο όταν εκπρόσωπος του Δήμου Ακρωτηρίου Χανιών και 14 κτηματίες της 
περιοχής της κοινότητας Μουζαρά Χανιών ζητούν την ακύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου και της σχετικής απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα
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με την οποία απαλλοτριώνονται εκτάσεις τους για να διαπλατυνθεί ο δρόμος προς τη 
θέση Μεσομούρι και να κατασκευαστεί μονάδα δεματοποίησης απορριμμάτων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Πολιτεία ξεκίνησε την δημιουργία των 
ακολούθων:

1. Μονάδας δεματοποίησης των απορριμμάτων απτήν τοποθεσία Μεσομούρι 
Ακρωτηρίου.

2. Εργοστασίου κομποστοποίησης και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
στην τοποθεσία Κορακιά Ακρωτηρίου που, όταν ολοκληρωθούν, ελπίζεται 
ότι θα δώσουν οριστική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών.

Και οι δύο τοποθεσίες, Μεσομούρι και Κορακιά, βρίσκονται στο Ακρωτήρι, κοντά 
στον Κουρουπητό. Η μεν πρώτη επελέγη για την προσωρινή λύση της δεματοποίησης 

που μπορούσε να υλοποιηθεί σύντομα, ώστε να πάψει η ισχύς του προστίμου, η δε 
δεύτερη για την οριστική λύση που απαιτεί κάποιο χρόνο και δεν είναι άλλη από το 

εργοστάσιο κομποστοποίησης και τον ΧΥΤΑ.

Πρόκειται για μία πρωτοφανή αλλά και χαρακτηριστική ελληνική περίπτωση 
μικροκομματικών αντιθέσεων μεταξύ των τοπικών αρχών, αδυναμίας της διοίκησης 

να επιβάλλει μια ορθολογική διευθέτηση μπροστά στο κομματικό κόστος και 

αποπροσανατολισμού του κοινού, στο οποίο δεν εξηγείται επαρκώς ποια είναι η 

καλύτερη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων από τη σκοπιά της προστασίας του 

περιβάλλοντος.

Εδώ και δεκαετίες η διαχείριση των απορριμμάτων σε όλα τα αστικά κέντρα και σε 
όλους τους Νομούς μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη σύγχρονη 
διαχείριση και περισσότερο έμοιαζε με τριτοκοσμική διαδικασία, διότι όλο το σύστημα 

στηριζόταν στις χωματερές, νόμιμες, αυθαίρετες ή παράνομες.

Από το 1994 και μετά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδίασμά σε εθνική κλίμακα, 

περιφερειακή κλίμακα και σε κλίμακα Νομού, που προβλέπει την διαχείριση των 
απορριμμάτων, έχοντας ενσωματώσει σύγχρονες τεχνολογίες και κατοχυρώνοντας 
την αρχή της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού και για κάθε 
Νομό ή για κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, προτείνονται ορισμένοι εναλλακτικοί χώροι, 
που θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιολογήσει αφού πρώτα έχει εφαρμόσει 
τη διαλογή στην πηγή και σύστημα ανακύκλωσης του χαρτιού, του γυαλιού και του
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αλουμινίου. Έχουμε δηλαδή θεωρητικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπως και στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Παρ' όλα αυτά, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Χανιών, όπως και οι άλλοι 

φορείς της Νομαρχιακής - Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα, που έχουν την 
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε 
μεταθέτουν τα προβλήματα ή ολιγωρούν κάθε φορά ανατρέποντας τους 
σχεδιασμούς.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες για το υπ' όψιν θέμα στο Νομό 
Χανιών και κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Κάθε φορά που μία μελέτη τελείωνε 
και έπρεπε να υποδειχθεί ένας χώρος για το εργοστάσιο ανακύκλωσης και για το 
χώρο υγειονομικής διάθεσης, έτσι ώστε να γίνουν σύγχρονες μονάδες, για να 

τελειώσει η ντροπή του Κουρουπητού, σηκώνονταν μαύρες σημαίες. Λ. χ. δόθηκαν 
600.000.000 δρχ. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών για να αγοράσει εξοπλισμό 
για ένα εργοστάσιο δεματοποίησης και συμπίεσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε να 

μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια στον Κουρουπητό. Τα μηχανήματα 
αγοράσθηκαν και δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο χώρο, διότι ο 

δήμαρχος Ακρωτηρίου δεν επέτρεπε, γιατί ο χώρος ανήκε στη Νομαρχία ή στο Δήμο 
Χανιών, αλλά ήταν στα διοικητικά όρια του Δήμου Ακρωτηρίου. Ο Δήμαρχος δεν 
επέτρεπε να γίνουν τα έργα πρόσβασης, δηλαδή τα οδικά έργα για να εγκατασταθούν 
τα μηχανήματα και να λειτουργήσει το εργοστάσιο δεματοποίησης και συμπίεσης των 

απορριμμάτων, για να σταματήσει ριζικά και αμετάκλητα η απόρριψη των 
απορριμμάτων στον Κουρουπητό. Επί 6 μήνες περίπου τα μηχανήματα ήταν στη 

Νομαρχία και δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν, επειδή οι τοπικές αρχές δεν 
μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα.

Εν κατακλείδι, η ιστορία του Κουρουπητού συνοψίζει κατά τον πλέον εύγλωττο 
τρόπο την ακραία έκφραση τοπικισμού, λαϊκισμού και άγνοιας των εθνικών 
προτεραιοτήτων αλλά κα των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας. Ατυχώς, με τη μια ή 
την άλλη μορφή παρόμοιες ενδείξεις ασυμφωνίας και ακύρωσης των εθνικών 
σχεδιασμών βιώνονται καθημερινά και με πολλαπλά προσχήματα (ΧΥΤΑ, Βιολογικοί 
Καθαρισμοί, Προστατευόμενες περιοχές, οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη).

Δρ Μιχάλης Μοδινός
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Αθήνα, 28/02/2005

ΥΓ. Στις 26 Νοεμβρίου 2004, σε απάντησή του σε επερώτηση βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Καλογιάννης, αναφέρθηκε στα έργα που 
έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σήμερα στην Κρήτη και είναι μεταξύ άλλων για 
το Νομό Χανιών: ο ΧΥΤΑ Χανιών, το εργοστάσιο Μηχανικής Διαλογής και 

Κομποστοποίησης το οποίο ολοκληρώθηκε προ δεκαημέρου (16 Νοεμβρίου 2004) και 

έχει τεθεί ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία από την διαδημοτική επιχείρηση ΔΕΔΙΣΑ 

Χανιών.
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