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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:    
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:  
 
 

Χωµατερές στις άκρες των δρόµων της Κρήτης – Η “δύναµη της συνήθειας”! 
(Βουνοπλαγιές, φαράγγια, ποταµοί και όχθες των ποταµών είναι “δηµοφιλείς τόποι απόθεσης”!) 
 
 

 
 

Η επιτροπή της Ε.Ε. αποφάσισε να υποβάλει µήνυση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ενάντια της Ελλάδας λόγω των 
πολλών παράνοµων και ανεξέλεγκτων χωµατερών, όπου συσσωρεύονται σκουπίδια στην Ελλάδα και στην Κρήτη. 
Μεγάλοι όγκοι απορριµάτων αποθέτονται παράνοµα, διακινδυνεύοντας έτσι την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Σύµφωνα µε το άρθρο 226 της ευρωπαϊκής σύµβασης, µπορεί η επιτροπή να µηνύσει ένα κράτος - 
µέλος, εάν αυτό δεν ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του. Εάν η Επιτροπή πιστεύει ότι ενδέχεται να 
στοιχειοθετείται παράβαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, 
απευθύνει µια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση στο κράτος - µέλος, ζητώντας να λάβει θέση σε συγκεκριµένο 
χρόνο. Μετά την απάντηση ή ελλείψει απαντήσεως, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο 
ενδιαφερόµενο κράτος - µέλος µία "αιτιολογηµένη γνώµη" (= τελική γραπτή προειδοποίηση). Εάν το κράτος - 
µέλος δεν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και να ζητήσει χρηµατικό πρόστιµο από το κράτος - µέλος.  
 

Μετά από εξέταση µιας καταγγελίας, η Επιτροπή έχει στείλει τώρα στην Ελλάδα µία τελική γραπτή 
προειδοποίηση σχετικά µε την παράνοµη και άνευ αδείας υγειονοµικής ταφής στον Μαρουλά / Βόρεια Κρήτη 
(µεταξύ άλλων). Βλέπε επίσης τα ενηµερωτικά φυλλάδια στο KRETAUmweltforum, κατηγορία πλοήγησης 
Umwelt-/Naturschutz και τα άρθρα στο φόρουµ. Ακολουθούν ορισµένα στοιχεία της εικόνας και άλλα έγγραφα 
(µε σχόλια) για παράνοµες χωµατερές στην Κρήτη.  
 

    
 
Οι φωτογραφίες δείχνουν σύγχρονες εικόνες της παράνοµης και άνευ αδείας υγειονοµικής ταφής στο Μαρουλά 
από τις 17.05.2006. Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται στο χωριό του Άδελε, λίγο δεξιά του δρόµου πριν τον Μαρουλά. Παρά 
την τελευταία υπενθύµιση της ΕΕ, αποτελεί ένα λάκκο ακόµη γεµάτο µε σκουπίδια. Αυτά προορίζονται "για την 
επίλυση φωτιά" που οδηγούν στην εκποµπή ρύπων. Είναι σαφές ότι θα ισοπεδωθεί ο µεγάλος χώρος της  
υγειονοµικής ταφής και θα καλυφθεί µε χώµα. Στην επιφάνεια δεν θα βλέπουµε τίποτα πια – υπογείως όµως  θα 
υπάρχει µία  "βόµβα" έτοιµη να εκραγεί!  
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Φωτό αριστερά: Η πινακίδα λέει: "Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και µπάζων"! Παρ' όλα αυτά, η «δύναµη της συνήθειας» 
είναι πιο ισχυρή! Η κάτω περιοχή δείχνει σαφώς, ότι πρόκειται για µία πρώην µεγάλη (παράνοµη) χωµατερή. Στο δεξί τµήµα της 
εικόνας φαίνεται καθαρά, ότι αυτή η επιφάνεια της πρώην υγειονοµικής ταφής καλύπτεται  µε χώµα. Φαίνεται ήδη ένα αχνό 
πράσινο στρώµα. Η αριστερή πλευρά της εικόνας, µε τα "νέα απορρίµµατα" σε µία πρόσφατα µε έδαφος καλυπτόµενη  
υγειονοµική ταφή δείχνει φανερά τα σύνορα του µε το φυσικό έδαφος. Το αυλάκι (φυσική πορεία του νερού) µεταξύ της 
βουνοπλαγιάς και της υγειονοµικής ταφής, παίρνει όχι µόνο τα επιφανειακά ύδατα της πλαγιάς του βουνού, αλλά και τους ρύπους 
των υδάτων (στραγγίσµατα) από τα ΧΥΤΑ - και ρέει (µε τους ρύπους ως εµπορεύµατα) στα Μάλια, στη θάλασσα. Πολύ 
ευχάριστο µπάνιο! Πιθανόν να µην γινόταν αντιληπτό, εάν δεν υπήρχε η «δύναµη των παλιών συνηθειών»! - Επίσκεψη (στις 
16.05.2006) στη διαδροµή από Κράσι / Ηράκλειο Μάλια, γύρω στα 3 χιλιόµετρα από τα Μάλια, αριστερά του δρόµου.  
∆εξιά: Η ίδια διαδικασία, το ίδιο πρόβληµα! "Τη δύναµη των παλιών συνηθειών" εµποδίζει µόνο µια περίφραξη! - Επίσκεψη 
(11/5/2006) µεταξύ της Αξού και των Κατεριανών, στα δεξιά του δρόµου. 
 

   
 

Οι εικόνες δείχνουν τις απόψεις ενός παράνοµου χώρου υγειονοµικής ταφής στην έξοδο του Περάµατος προς τους ∆αφνέδες 
(από την "παλιά" εθνική Ρεθύµνου - Ηρακλείου) στις 17.05.2006. Εδώ είναι  “ενταφιασµένα” ακόµα και ολόκληρα αυτοκίνητα 
(βλ. αριστερά). Η κοίτη του ποταµού (ξηρού επί του παρόντος) που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση εγγυάται τη µεταφορά των 
ρύπων (κατά τις περιόδους βροχής) στη θάλασσα. Εκτός από τα αχρηστευµένα αυτοκίνητα και τα βαρέλια µε ορυκτέλαια, 
αποτελούν και τα δοχεία µε κατάλοιπα χρωµάτων εστίες µόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Οι βλαβερές 
συνέπειες είναι προβλέψιµες – αν και θα γίνουν αισθητές στις επόµενες γενιές. Την ευθύνη όµως την έχουµε εµείς σήµερα!  
 

Τα παράνοµα ΧΥΤΑ της Κρήτης είναι (όπως τα αρχαιολογικάκληροδοτήµατά του) "µνηµεία για την αιωνιότητα." 
Είναι τουλάχιστον ενεργά από 50 έως και 100 χρόνια. Συχνά απελευθερώνονται επιβλαβείς εκποµπές πολλά 
χρόνια µετά το "κλείσιµο" τους. Η διαδικασία της αποσύνθεσης  κάτω από την επιφάνεια του εδάφους είναι 
χρονοβόρα και δεν αποκλείεται το µολυσµένο νερό να εισχωρήσει στο  έδαφος, και έτσι να φτάσει στα υπόγεια 
ύδατα και στη θάλασσα. Παλιοί χώροι υγειονοµικής ταφής και χωµατερές ζουν και βράζουν υπογείως. Τα 
δισέγγονα και τρισέγγονα της Κρήτης θα µπορούν να µελετήσουν τις πολιτισµικές τους ρίζες, βάσει αυτών των 
υπολειµµάτων, και θα αναρωτιούνται σχετικά µε αυτήν την επικίνδυνη κληρονοµιά, γιατί οι πρόγονοί τους είχαν 
αυτή την τρελή ιδέα, να "θάψουν" απλά τα "απορρίµµατα" µε αυτό τον τρόπο!  
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