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για το 
Περιβάλλον

ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΡΑΧΙΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ!

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΧΥΤΑ ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ, ΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΩΦΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ!

ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ  
ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS!
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Μια ευαισθητοποιημένη κάτοικος  
ζητά απεγνωσμένα βοήθεια!

Ο
λα ξεκίνησαν από δύο 
ηλεκτρονικά μέιλ, που 
εστάλησαν, αρχές του 
φετινού Σεπτέμβρη, στα 
γραφεία του ΠΑΚΟΕ. 

Μία Κερκυραία κάτοικος, η κλι-
νική Βιοχημικός, Μαρίνα Ασπιώ-
τη, που ζει και εργάζεται στα Μεσο-
ράχια Λευκίμμης, θορυβημένη και 
απηυδισμένη από τη μεγάλη οικο-
λογική υποβάθμιση, που προκαλεί ο 
τοπικός ΧΥΤΑ στον οικισμό και στην 
ευρύτερη περιοχή αλλά και εμφανώς 
απογοητευμένη από την κρατική αντί-
δραση που έχει, μέχρι τώρα, σημειω-
θεί, αποτάθηκε στο ΠΑΚΟΕ προσδο-
κώντας σε βοήθεια, αφού οι συστη-
ματικές προσπάθειες που κατέβαλαν 
-τόσο η ίδια όσο και οι άλλοι συγχω-
ριανοί της- προκειμένου να προβά-
λουν σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσα 
ενημέρωσης την εγκληματική μόλυν-
ση που συντελείται στον τόπο τους, 
έχουν -ούτε λίγο ούτε πολύ- πέσει 
όλες στο κενό…

Τι καταγγέλλει  
στην επιστολή της

Μεταξύ άλλων, η κυρία Ασπιώτη, 
μας έγραφε στα μέιλ της: 

«Καλημέρα σας. 
Ονομάζομαι Μαρίνα Ασπιώτη και 

είμαι δημότις Λευκιμμαίων. 
Στη Λευκίμμη της Κέρκυρας δια-

πράττεται ένα τεράστιο έγκλημα. Μέσα 
σε σύντομο διάστημα (2 μηνών) η δια-
βίωση έχει γίνει δύσκολη, λόγω 
των χιλιάδων μυγών και της απί-
στευτης μυρουδιάς, που μας κλη-
ροδότησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ 
σε απόσταση λιγότερη από 500 μ. 
από τις κατοικίες μας και, φυσικά, 
λόγω της αστυνομοκρατίας, που βρί-
σκεται πάντα μπροστά μας, σε κάθε 
προσπάθεια διαδήλωσης.

Οι κάτοικοι της Λευκίμμης κι εγώ 
προσωπικά, σας παρακαλούμε θερ-
μά να υποστηρίξετε τον αγώνα μας, 
βοηθώντας είτε στη δημοσιοποίη-
σή του, είτε ασκώντας πίεση στους 
αρμόδιους φορείς να ασχοληθούν με 
το θέμα μας…».

Οι κάτοικοι εναντιώνονται 
στην κατασκευή και 
λειτουργία του ΧΥΤΑ από 
την εποχή …της σύλληψης 
του εγχειρήματος!

Εξυπακούεται ότι, μόλις διαβάσα-
με το γράμμα, ξεκινήσαμε αμέσως μια 

πιο συστηματική έρευνα, μελετώντας 
σε πρώτο χρόνο τα έγγραφα, που μας 
επισύναπτε η ίδια η συντάκτρια στα 
μέιλ της. Έχουμε και λέμε, λοιπόν:

Ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης μπήκε 
σε λειτουργία στις 26 Ιουνίου 2018, 
διότι ο βασικός ΧΥΤΑ στο κέντρο της 
Κέρκυρας, στο Τεμπλόνι, αδυνατού-
σε να δεχτεί περαιτέρω όγκους απορ-
ριμμάτων. 

Ωστόσο, τα έργα κατασκευής του 
είχαν ξεκινήσει μια δεκαετία πριν. Οι 
κάτοικοι της νότιας Κέρκυρας και, 
κυρίως, της περιοχής «Μεσοράχια» 
της Λευκίμμης είχαν ευθύς εξαρχής 
εναντιωθεί στην κατασκευή ενός 
ΧΥΤΑ δίπλα από τον οικισμό τους (3 
χλμ Ν-ΝΑ), διότι γνώριζαν τις παρε-
νέργειες που θα προκαλούνταν τόσο 
στην υγεία τους όσο και στο οικοσύ-
στημα, απ’ όσα είχαν συμβεί στους 
περίοικους του ΧΥΤΑ, που λειτουρ-
γούσε ήδη στο νησί (στο Τεμπλόνι). 
Για τον λόγο αυτό, είχαν συστήσει μια 
Επιτροπή Αγώνα κατά της κατασκευ-
ής του νέου αυτού ΧΥΤΑ. 

Η Επιτροπή αυτή είχε μάλιστα 
αναθέσει μια τεχνική υδρογεωλογική 
έκθεση αυτοψίας της περιοχής κατα-

σκευής του νέου ΧΥΤΑ στον γεωλό-
γο Χρήστο Μηλίγγο, ο οποίος την 
ολοκλήρωσε στις 18 Μαρτίου 2008. 

Η πρώτη αυτοψία εκφράζει 
φόβους για διαφυγή των 
επικίνδυνων υπολειμμάτων 
στον υπάρχοντα υδροφόρο 
ορίζοντα 

Ο συγκεκριμένος γεωλόγος είχε 
προτείνει να γίνει λεπτομερέστερη 
γεωφυσική εξέταση των υδρογεωλογι-
κών συνθηκών του χώρου κατασκευ-
ής του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, καθώς και 
γεωτρητική δειγματοληπτική έρευνα 
του υποβάθρου, για να διαγνωστεί 
εάν υπάρχει πιθανότητα να προκλη-
θούν μεγάλες καταστροφές στον υπό-
γειο υδροφόρο ορίζοντα από διαφυ-
γή των στραγγισμάτων των στερεών 
αποβλήτων, όπως είχε ήδη συμβεί 
στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. 

Και αυτό το ισχυριζόταν, διότι, 
ενώ η περιοχή φαινόταν ότι αποτε-
λείται από στρώματα μη υδροπερα-
τά, στην ουσία της διασχιζόταν από 
μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, που ενδεχο-
μένως θα επέτρεπαν την κυκλοφορία 

και την παροχέτευση υπόγειων υδά-
των σε πηγές ή παραγωγικά φρέατα…

Μέχρι και ο Σύλλογος 
Εμπόρων και 
Καταστηματαρχών 
αντέδρασε…

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη των αντι-
δράσεων πήρε ο Σύλλογος Εμπόρων 
και Καταστηματαρχών του Δήμου Λευ-
κίμμης, ο οποίος ζήτησε την περαιτέ-
ρω διερεύνηση των υδρογεωλογικών 
συνθηκών της περιοχής Μεσοράχια 
Δήμου Λευκίμμης, αναθέτοντας την 
εκπόνηση νέας σχετικής μελέτης σε 
υδρογεωλόγο του ΙΓΜΕ, ονόματι 
Γιώργο Ζαχαριουδάκη. Στα πλαί-
σιά της μελετήθηκαν η γεωμορφολο-
γία της περιοχής, οι γεωλογικοί όπως 
και οι περατοί σε υδροφορία σχημα-
τισμοί, που ανακαλύφθηκαν κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της υπαίθρου. 

Επίσης, καταγράφηκαν τα σημεία 
εμφάνισης του ύδατος και η στάθμη 
των υπόγειων νερών σε αυτά. Παράλ-
ληλα προς τις δράσεις αυτές, λήφθη-
καν δείγματα νερού, που αναλύθηκαν 
στο εργαστήριο του ΙΓΜΕ στην Παια-

Χώρος υγειονομικής ταφής Μεσοράχια-Λευκίμμη, 23 Ιουλίου 2018. Απόσταση από την τελευταία κατοικία 250 μέτρα. 
Είναι εμφανείς οι γεωργικές καλλιέργειες στην περιοχή.
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νία Αττικής. Την εποχή, μάλιστα, που 
διενεργήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη 
(Απρίλιος – Μάιος 2008), στην περι-
οχή Μεσοράχια εκτελούνταν χωμα-
τουργικές εργασίες και εκσκαφές στα 
πλαίσια της κατασκευής των υποδο-
μών του νέου ΧΥΤΑ. 

Τα πορίσματα του ΙΓΜΕ 
αποκαλύπτουν  
την ακαταλληλότητα  
και τις παρανομίες  
του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας

Ας επικεντρωθούμε στα πιο αξιό-
λογα σημεία της μελέτης εκείνης: 1. Ο 
χώρος κατασκευής του ΧΥΤΑ απέχει 
μόλις 1,1 χλμ μακριά από την ακτο-
γραμμή! 2. Η περιοχή πλαισιώνεται 
από δύο ρεύματα! Το ένα ρέει προς τη 
θάλασσα (!) και το άλλο χύνεται μέσα 
στα επιφανειακά νερά του ποταμιού 
της Λευκίμμης! 3. Η ευρύτερη περι-
οχή μελέτης καλύπτεται από έντονη 
φυτοκάλυψη (ελαιώνες, καλλιέργειες 
με κηπευτικά (!), αμπέλια (!), άγρια 
θαμνώδης βλάστηση κ.λπ.), 4. Δεν 
παρατηρήθηκαν εμφανείς τεκτονικές 
μορφές (ρήγματα). Και οι όποιες κατα-
κόρυφες ρηγματώσεις εντοπίστηκαν 
εντός της αργίλου, δεν πιστεύεται ότι 
συνεχίζονται σε μεγάλο βάθος. 5. Βρέ-
θηκε πηγάδι, που λόγω των εκσκαφών 
και των επιχωματώσεων, δεν κατέστη 
δυνατό να διασωθεί. 6. Το νερό που 
είχε κατακλύσει την εκσκαφή, προερ-
χόταν από το υπάρχοντα αβαθές φρε-
άτιο, το βάθος του οποίου δεν ξεπερ-
νούσε τα 7 μέτρα, ενώ ο υδροφόρος 
του ορίζοντας παρατηρήθηκε σχετι-
κά επιφανειακός (ρηχός). Δυστυχώς, 
η παρουσία τόσων πηγαδιών στην 
περιμετρική ζώνη του χώρου εργα-
σιών εσκαφής συνιστούσε μια σαφή 
ένδειξη για την υδροφορία εντός του 
χώρου εκσκαφής. 

Ο ΧΥΤΑ θα επιβαρύνει 
τις καλλιέργειες  
και θα επηρεάσει  
αρνητικά την ανθρώπινη 
τροφική αλυσίδα

Και αναφέρει αυτολεξεί η έκθε-
ση του κύριου Ζαχαριουδάκη: «…
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση 
τοπικού ρυπαντικού συμβάντος, 
υπάρχει κίνδυνος για ποιοτική 
επιβάρυνση του αβαθούς φρεα-
τικού υδροφόρου, με δυσμενείς 
συνέπειες στους καλλιεργητές της 
γύρω περιοχής». 8. Παράλληλα, επι-
χειρήθηκαν να αντληθούν τα νερά 
της «λίμνης», που είχε δημιουργη-
θεί στη διάρκεια της εκσκαφής. Και 
παρόλο που η άντληση διήρκησε 23 
ώρες (!) και απομακρύνθηκαν 230m3 , 
μετά από 9 ώρες από την παύση της 
αντλητικής δοκιμασίας, η στάθμη 
του νερού της «λίμνης» είχε ξανανέ-
βει κατά 6cm, χωρίς στο μεσοδιάστη-

μα να έχει ρίξει βροχή. Έτσι, εξήχθη 
το συμπέρασμα ότι η εκσκαφή είχε 
αρχίσει να αναπληρώνεται με υπόγειο 
νερό, που προερχόταν από την επι-
φανειακή αμμώδη μάργα. Για να το 
πούμε αλλιώς, ο σχηματισμός αυτός 
φιλοξενούσε ρηχή υδροφορία, όπως 
υποδήλωναν, άλλωστε, και τα πολλά 
πηγάδια (έξι στον αριθμό)που απογρά-
φηκαν στην περιοχή. 9. Η σύσταση 
του εδάφους (καφέ αμμώδεις μάργες) 
επιτρέπει τη φιλοξενία μιας ασθενούς 
έστω υδροφορίας, που είναι, ωστόσο, 
σημαντική για τις τοπικές αρδευτι-
κές ανάγκες των κατοίκων. Μάλι-
στα, η χημική σύσταση των υπόγει-
ων νερών χαρακτηρίστηκε ως καλή 
για αρδευτική χρήση. 10. Και η έκθε-
ση του κύριου Ζαχαριουδάκη κατέ-
ληγε στο εξής συμπέρασμα: «Δεδο-
μένης της υδραυλικής επικοινωνίας 
του χώρου εκσκαφής για την κατα-
σκευή ΧΥΤΑ με τα πηγάδια περιμε-
τρικά της εκσκαφής, οποιαδήποτε 
ποιοτική επιβάρυνση των υπό-
γειων νερών στο χώρο εκσκαφών 
θα επιβαρύνει και την ποιότητα 
των υπόγειων νερών στα πηγάδια 
και είναι πιθανό να περάσει και 
στην ανθρώπινη τροφική αλυσί-
δα μέσω των αρδεύσεων καλλι-
εργειών στην περιοχή».

Νέα τεχνική μελέτη – 
καταπέλτης εις βάρος  
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 
Λευκίμμης

 Στις 28-5-2009 κυκλοφόρησε άλλη 
μία τεχνική έκθεση σχετική με το 
χώρο του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, την 
οποία συνέταξε ο Κώστας Καντάς, 
γεωλόγος και μέλος 5μελούς Επιτρο-
πής Υδρογεωλογίας της Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με τα πορίσματά της, δεν μπο-
ρεί να θεμελιωθεί από τις γεω-
τρήσεις και τις έρευνες που έγι-

ναν η βεβαιότητα για ευστάθεια 
κατασκευής και λειτουργίας του 
εν λόγω ΧΥΤΑ στη Νότια Κέρκυ-
ρα. Ειδικότερα, ο κύριος Καντάς δεν 
θεωρεί τα στοιχεία της αδειοδότη-
σης επαρκή ή επαρκώς τεκμηριω-
μένα, αφού δεν αποδεικνύεται από 
πουθενά ότι δεν υπάρχει υδροφορία 
στη λεκάνη εναπόθεσης των σκουπι-
διών. Επιπλέον, επισημαίνει ότι δεν 
διερευνήθηκε η υδροπερατότητα του 
χώρου, η οποία, ωστόσο, τεκμαίρεται 
από τις επιτόπιες έρευνες του υπο-
γράφοντος την έκθεση και η οποία 
είναι καθοριστική για την κακή λει-
τουργία του ΧΥΤΑ. Κατά τον συγκε-
κριμένο εμπειρογνώμονα, τα υπόγεια 
νερά της λεκάνης εναποθέσεως των 
σκουπιδιών επικοινωνούν με τα γει-
τονικά αντίστοιχα υδροφόρα στρώ-
ματα της ευρύτερης κοιλάδας της 

περιοχής, συνεπώς τα εκκρίμα-
τα από τους ρύπους που θα απο-
δίδουν τα σκουπίδια, θα ρυπαί-
νουν επικίνδυνα και τους φρεάτι-
ους υδροφόρους ορίζοντες και θα 
παροχετεύονται στη θάλασσα, από 
την παραλία του Κάβου έως την 
παραλία της Μπούκας. Η ρύπαν-
ση αυτή θα καταστήσει με τη σει-
ρά της μη βρώσιμα τα γεωργικά 
και κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως 
και τα ψάρια που θα αλιεύονται 
από την περιοχή, και, σταδιακά, 
θα οδηγήσει στην ελάττωση της 
παραγωγικότητας, ενώ και τα νερά 
της θάλασσας θα καταστούν εντε-
λώς ακατάλληλα για κολύμβηση. 

Ο ΧΥΤΑ της Νότιας 
Κέρκυρας θα δημιουργήσει 
πιο πολλά προβλήματα απ’ 
αυτά που καλείται να λύσει 

Σύμφωνα, όμως, με τον κύριο 
Καντά, θα μολυνθεί επικίνδυνα 
και η ατμόσφαιρα της περιοχής, 
αφού, από τις ζυμώσεις των σκου-
πιδιών, θα αναδύονται θανατη-
φόρες τοξίνες, που θα επιβαρύ-
νουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή 
των κατοίκων, η οποία «θα γίνει 
αφόρητη», όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά, σε ακτίνα πολλών χιλιο-
μέτρων! Ο κύριος Καντάς καταγγέ-
λει ακόμη ότι η εκπονηθείσα μελέ-
τη, που έγινε για την κατασκευή του 
ΧΥΤΑ στη Λευκίμμη, δεν προβλέπει 
ούτε την τοποθέτηση γεωυφάσμα-
τος, δηλαδή, μιας μεμβράνης, για να 
εμποδιστεί η κατείσδυση των εκκρι-
μάτων και των στραγγισμάτων από 
τη σήψη των σκουπιδιών στο έδα-
φος, γεγονός που θα αποσαθρώσει 
το έδαφος πιο γρήγορα του επιθυμη-
τού, (μιας και το τελευταίο θα κατα-

Δημοσίευμα σε εφημερίδα το 2008. Μετά την εκσκαφή, ο χώρος του ΧΥΤΑ 
γέμισε πόσιμο νερό σε μέγεθος λίμνης.

ΧΥΤΑ Λευκίμμης, Οκτώβριος 2017
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κλυστεί από οργανικά και ανόργανα 
υπολείμματα), αλλά ούτε και τη δημι-
ουργία χώρου εναπόθεσης και επε-
ξεργασίας των υγρών εκκριμάτων 
στην έξοδο της κοιλάδας του ΧΥΤΑ. 
Κλείνοντας, ο κύριος Καντάς σύστη-
νε την αναστολή του σχεδιασμού 
δημιουργίας ΧΥΤΑ στην περιοχή 
της Νότιας Κέρκυρας, μέχρις ότου 
σχεδιαστεί σε άλλη βάση κάποια 
μέθοδος διαχείρισης των σκου-
πιδιών. Φερειπείν, θα μπορούσαν οι 
κάτοικοι να κάνουν διαλογή των οικι-
ακών σκουπιδιών στο σπίτι τους, να 
τα ανακυκλώνουν ή και να τα κομπο-
στοποιούν ακόμη, όπως κάνουν ήδη 
οι δυτικοευρωπαίοι, ώστε να μειωθεί 
ο όγκος τους μέχρι και 80%!

Κλιμάκιο του 
Ευρωκοινοβουλίου 
… κρούει τον κώδωνα!

Κλιμάκιο της επιτροπής αναφο-
ρών του Ευρωκοινοβουλίου επισκέ-
φτηκε τον χώρο τον Σεπτέμβριο του 
2013 και διενήργησε δικό του έλεγχο. 
Αφού μελέτησε προσεκτικά τα ευρή-
ματα, πρότεινε την εφαρμογή της 
αρχής της πρόληψης και τη μη λει-
τουργία του έργου, διότι η Λευκίμ-
μη βρίσκεται ακριβώς στη μέση μιας 
αγροτικής τοποθεσίας, γεμάτης ελαι-
όδεντρα, η οποία ενδέχεται να υπο-
βαθμιστεί σοβαρά από την εκτε-
ταμένη ρύπανση που θα προκλη-
θεί στον υδροφόρο της ορίζοντα, 
εξαιτίας των πρόδηλων σφαλμά-
των που έχουν γίνει στη μελέτη 
και την κατασκευή της συγκεκρι-
μένης μονάδας. 

Το κλιμάκιο αυτό προτείνει να 
ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη οι ανη-
συχίες που έχουν κατά καιρούς εκφρά-
σει τα γεωλογικά ινστιτούτα και οι 
κάτοικοι, καθώς και να διενεργηθεί 
μία νέα τεχνική μελέτη από ανεξάρ-
τητους εξειδικευμένους επιστήμονες, 
ούτως ώστε ούτε το περιβάλλον να 
βλαφθεί ανεπανόρθωτα αλλά ούτε και 
κατασπατάληση νέων πόρων να γίνει. 

Πόσες παραμέτρους  
δεν έλεγξε  
η δημοτική αρχή

Συνοψίζοντας, όλα τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι μέχρι και σήμερα 
δεν έχει εκπονηθεί ούτε ένα αξιό-
πιστο σχέδιο ολοκληρωμένης δια-
χείρισης των απορριμμάτων στο 
νησί της Κέρκυρας... 

Αντ’ αυτού, οι κρατούντες, μόλις 
διαπίστωσαν ότι ο επίσης προβλημα-
τικός ΧΥΤΑ Τεμπλονίου θα υπερκορε-
στεί κάποια στιγμή, έβαλαν μπρο-
στά την κατασκευή ενός νέου 
ΧΥΤΑ, παρότι γνώριζαν ότι δεν 
πληρούσε τις προϋποθέσεις που 
ορίζει η εγχώρια ή η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, για να του χορηγηθεί 

άδεια λειτουργίας… Έτσι, ήδη από 
τη δεκαετία του ’90, χωροθέτησαν 
μεν την τοποθεσία του ΧΥΤΑ Λευκίμ-
μης, αλλά δεν έλεγξαν σε βάθος αν 
απειλείται η δημόσια υγεία, το υγρό 
στοιχείο (οι θάλασσες, τα ποτάμια 
και τα πηγάδια), η ατμόσφαιρα, το 
έδαφος, τα ζώα, όπως και ο προστα-
τευόμενος υδροβιότοπος των Αλυ-
κών (Natura 2000), ή αν προκαλεί-
ται όχληση από θόρυβο ή οσμές. Δεν 

έλεγξαν, ως όφειλαν, ούτε τις αποστά-
σεις από τις κατοικημένες περιοχές, 
τα μέρη αναψυχής, τις πλωτές οδούς 
και τα υδάτινα σώματα. 

Μαζί, όμως, με τα προαναφερ-
θέντα, δεν έλεγξαν, δυστυχώς, ούτε 
τις υδρογεωλογικές και γεωλογικές 
συνθήκες στην περιοχή, ούτε, φυσι-
κά τους κινδύνους που εγκυμονούν 
από ενδεχόμενη πλημμύρα, καθίζη-
ση, κατολίσθηση ή πτώση χιονοστι-

βάδας στο χώρο… Τέλος -αν μπορούμε 
να πούμε ότι οι αβλεψίες και οι παρα-
λείψεις φτάνουν ποτέ στο τέλος τους, 
στην Ελλάδα ζούμε, ας μην το ξεχνά-
με!- δεν νοιάστηκαν να διασφαλίσουν, 
πριν προβούν σε οποιοδήποτε απο-
νενοημένο εγχείρημα, ούτε την πολι-
τιστική κληρονομιά ούτε τον φυσικό 
πλούτο της περιοχής… Και η ερώτη-
ση, φυσικά, παραμένει: Τι στο καλό, 
τελικά, έλεγξαν;

ΧΥΤΑ Λευκίμμης, 2 Ιουλίου 2018
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Η ασυδοσία…σε νούμερα!

Απεναντίας, ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυ-
ρας πρέπει κατ’ επειγόντως να κλείσει, 
για μια σειρά από λόγους, η επισή-
μανση των οποίων μόνο προβλημα-
τισμό και βαθιά περισυλλογή μπορεί 
να προκαλέσει σε έναν μέσο άνθρωπο, 
που διαθέτει στοιχειώδεις περιβαλλο-
ντικές ευαισθησίες ͘ καταρχάς, απέ-
χει μόλις 400 μέτρα από τις κατοικί-
ες, όταν ο νόμος ορίζει τα 1500μ. (!) 
και 500μ. από τη μεγαλύτερη Τουρι-
στική Μονάδα της περιοχής, πολυτε-
λούς κατασκευής, δυναμικότητας 700 
κλινών και πλέον… Φανταστείτε, εν 
προκειμένω, πόσο μεγάλο πλήγμα θα 
σημειωθεί στον εξωτερικό μας τουρι-
σμό (Για τον εσωτερικό, δεν μιλάμε… 

Οι Έλληνες τις έχουν συνηθίσει 
αυτές… τις ανορθοδοξίες μέσα στη 
χώρα τους, αν και, κανονικά, δεν θα 
έπρεπε…)! Επιπλέον, απέχει 800μ. 
από την ακτή, 900μ. από το λιμά-
νι της Λευκίμμης και 400μ. από το 
εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού. 
Επίσης, απέχει κάτι λιγότερο από 
3χλμ. από τις Αλυκές, τον προστα-
τευόμενο υδροβιότοπο, στον οποίο 
ήδη αναφερθήκαμε και στον οποίο 
φιλοξενούνται σπάνια πτηνά, μετα-
ξύ των οποίων και ροζ φλαμίνγκο, 
και 10χλμ. από τη λίμνη Κορισσίων, 
που είναι εξίσου σπουδαίος υδροβι-
ότοπος, καθώς και κεδρόδασος μεγά-
λης περιβαλλοντικής αξίας και προ-
στατευόμενος επίσης από το δίκτυο 
Natura 2000 της Ε.Ε. 

Ένα ακόμη αποτρεπτικό στοιχείο 
για τη λειτουργία του είναι ότι ο συγκε-
κριμένος ΧΥΤΑ βρίσκεται ανάμεσα 
σε δύο ποτάμια (τον Σωτήρα, 200μ. 
μακριά, και το ομώνυμο της Λευκίμ-
μης, 350μ. μακριά), ενώ τον πλαισιώ-
νουν πάρα πολλοί παραπόταμοι όπως 
και περισσότερα από 15 πηγάδια!

Η λίμνη Κορισσίων 
περιτριγυρίζεται από 
απόβλητα, ενώ ο ΧΥΤΑ 
Λευκίμμης παραλαμβάνει 
δεματοποιημένα απόβλητα, 
που δεν έχουν υποστεί 
διαλογή! 

Φυσικά, δεν μιλάμε καν για το γεγο-
νός ότι, κατά τη διάρκεια της εκσκα-
φής για τη δημιουργία του ΧΥΤΑ, η 
τοποθεσία γέμισε από πόσιμο νερό 
σε μέγεθος…λίμνης! Αυτό οφειλόταν 
στο ότι εκεί βρισκόταν η ιστορική 
«πηγή του Τσαραντώνιου», η οποία 
σκεπάστηκε μεν από μία υπολεκάνη 
του ΧΥΤΑ, αλλά δεν έχει σταματήσει 
να αναβρύζει νερό μέχρι και σήμερα! 
Πάντως, ο υδροφόρος ορίζοντας της 
περιοχής έχει πληγεί σοβαρά, μιας και 
η λίμνη των Κορισσίων είναι μονίμως 
πλέον περιτριγυρισμένη από επικίν-
δυνα απόβλητα! 

Αν στο πρόβλημα αυτό προστεθεί 

και η μεταφορά σύμμεικτων υπολειμ-
μάτων και σκισμένων δεμάτων στον 
ΧΥΤΑ αυτόν, τότε καταλαβαίνουμε 
πόσο αυξάνεται εκθετικά ο κίνδυνος 
μόλυνσης… Επίσης, η κομποστοποί-
ηση και η δεματοποίηση των σκου-
πιδιών στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου γίνε-
ται χωρίς διαλογή, αφού αναμειγνύ-
ονται όλοι οι τύποι αποβλήτων μαζί, 
με απόφαση του εργολάβου. 

Μέχρι και τον Αύγουστο…
βροχή οι παραβιάσεις  

στη νομοθεσία!
Στις 03-08-2018 δημοσιοποιήθηκε 

το πόρισμα ελέγχου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, που είχε σαν αποτέλε-
σμα την επιβολή ενός «τσουχτερού» 
προστίμου προς τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Σύν-
δεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των) Νότιας Κέρκυρας, για μια σειρά 
από παραβάσεις που σημειώθηκαν, 
στον αντίποδα των όσων αναγράφουν 
οι διατάξεις της κείμενης περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στην έκθεση αυτοψί-
ας που διενεργήθηκε την 1η Αυγού-

στου 2018 διαπιστώθηκε ότι, μέσα 
σε διάστημα ενός μόνο μήνα, είχαν 
εναποτεθεί στον ΧΥΤΑ της Λευκίμ-
μης 10.000 (!) δέματα με απόβλητα, 
εκ των οποίων…1500 κείτονταν στον 
περιμετρικό δρόμο του κύτταρου, που 
δεν καλύπτεται από μεμβράνη… Αυτό, 
βέβαια, ήταν λογικό να συμβεί, καθώς 
δεν προλάβαιναν τα δύο ανυψωτικά 
μηχανήματα που υπάρχουν, να αντα-
ποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες 
της μονάδας… Επιπλέον, το 20% από 
τα δέματα αυτά ήταν…σχισμένα και τα 
απορρίμματα είχαν διασπαρεί…χύμα 

ΧΥΤΑ Λευκίμμης, 23 Ιουλίου 2018
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μέσα στο κύτταρο! Μάλιστα, κάποια 
από αυτά κείτονταν διάσπαρτα και… 
εκτός της λεκάνης απόθεσης, γιατί 
προέρχονταν από σχισμένα δέμα-
τα και όχι από αυτούσια εναπόθε-
ση… Μετά από αυτά, ο ανάδοχος του 
έργου υποχρεώθηκε να μαζέψει και 
να μεταφέρει τα ακατάλληλα δέματα 
στον χώρο της ενδιάμεσης διαχείρι-
σης στο Τεμπλόνι, για την εκ νέου 
δεματοποίησή τους… Σε δουλειά να 
βρισκόμαστε, δηλαδή…

Όμως, μακάρι οι παρατυπίες να 
σταματούσαν κάπου εδώ! Ούτε καν! 
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα σχισμέ-
να δέματα περιείχαν…ανακυκλώσιμα 
υλικά (!), όπως πλαστικές σακούλες, 
μπουκάλια και ρούχα! Αλγεινή εντύ-
πωση, ωστόσο, προκάλεσε στο κλιμά-
κιο ελέγχου και η δυσοσμία που ανα-
δυόταν από τη μονάδα καθώς και το 
μυγομάνι που επικρατούσε!

Καλά, ας μην μιλήσουμε για την 
ανυπαρξία διαθέσιμων αρχείων, που 
να κάνουν λόγο για τον αριθμό των 
εισερχόμενων αποβλήτων, για τα 
δέματα που μεταφέρονται εκεί, για 
τις ποιοτικές και ποσοτικές δειγμα-
τοληψίες, που πρέπει να λαμβάνονται 
στον χώρο από κατάλληλα εξουσιο-
δοτημένο εργαστήριο, ή για τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την αποτροπή 
πυρκαγιάς! Το κλιμάκιο της Περιφέ-
ρειας δεν βρήκε απολύτως τίποτα! 
Εξυπακούεται, βέβαια, ότι ούτε ΑΕΠΟ 
(Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων) ούτε ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων) υπήρχαν δια-
θέσιμες κατά τον έλεγχο…

Επιστράτευσαν μέχρι  
και τα ΜΑΤ, για να 
επιβάλουν «με το  
έτσι θέλω» τη λειτουργία 
του παράνομου ΧΥΤΑ!

Μετά από όλα αυτά… τα παρατρά-
γουδα, μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεω-
ρηθεί η απαγόρευση της εισόδου, που 
έχει επιβληθεί στην Επιτροπή Αγώνα 
των Κατοίκων, για έλεγχο, όχι μόνο 
στον ΧΥΤΑ της Λευκίμμης, αλλά και 
στον αντίστοιχο στο Τεμπλόνι! Μάλι-
στα, για να διασφαλιστεί το απροσπέ-
λαστο των δύο χωματερών, επιστρα-
τεύτηκαν και δυνάμεις των ΜΑΤ (!), 
που διενήργησαν, με τη σειρά τους, 
μπλόκα, συλλήψεις και δυναμικές 
καταστολές των αντιδράσεων ή των 
κινητοποιήσεων που τυχόν συνάντη-
σαν… Και όντως συνάντησαν… 

Θα θέλαμε εδώ να σταθούμε σε 
δυο – τρία περιστατικά, που μας έκα-
ναν, ως ΠΑΚΟΕ, τεράστια εντύπωση 
͘ πρώτον, την πολύ δυναμική αντι-
παράθεση των δυνάμεων των ΜΑΤ 
με τους ντόπιους πολίτες! Όποιος 
ανατρέξει στα πλάνα που έχουν 
τραβηχτεί και κυκλοφορούν κατά 
δεκάδες στο You Tube, θα «φρί-
ξει» με την αποφασιστικότητα 

που επιδεικνύουν οι «Ματατζί-
δες» -ας μας επιτραπεί ο αδόκιμος 
αυτός όρος- στην καταστολή των 
αυθόρμητων μεν, αλλά ειρηνι-
κών κατά τα λοιπά, αντιδράσεων 
των κατοίκων της Λευκίμμης... Οι 
άντρες των ΜΑΤ δρουν βάσει επιχει-
ρησιακού σχεδίου, βάσει πλάνου, δεν 
γεννάται θέμα... Είναι ηλίου φαεινό-
τερο αυτό… Και αυτό το ισχυριζόμα-
στε, διότι, μόλις αντιλαμβάνονται ότι 
οι φωνές και οι διαμαρτυρίες των 
κατοίκων τείνουν να πυκνώσουν ή 
να παροχετευτούν σε ενστικτώδεις 
χειρονομίες ή πράξεις δυσανασχέ-
τησης, τότε δρουν αμέσως, αστρα-
πιαία και με πυγμή, και απωθούν 
-ή και ξυλοφορτώνουν ακόμη!- τον 
οποιονδήποτε ταραχοποιό αναθαρ-
ρήσει ή τολμήσει να παρακάμψει τις 
εντολές τους!

Ποια συμφέροντα 
κρύβονται, αλήθεια, 
πίσω από τις δυναμικές 
επεμβάσεις των ΜΑΤ;

 Μεταξύ μας, μακάρι να επιδείκνυ-
αν αντίστοιχα ανακλαστικά σε άλλα, 
πολύ πιο σοβαρά περιστατικά κοινω-
νικών αναταραχών, που έχουν στιγ-
ματίσει ουκ ολίγες φορές τη χώρα μας 
κατά το πρόσφατο παρελθόν (θυμη-
θείτε, για παράδειγμα, τον «μαύρο» 
Δεκέμβρη του 2008, όταν δολοφο-
νήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος και 
οι αντιεξουσιαστές είχαν κάψει την 
Αθήνα από άκρη σε άκρη…) Σε εκεί-
να, παραδόξως, «ποίησαν τη νήσσα», 
παρακολούθησαν τα έκτροπα που 
εκτυλίσσονταν μπροστά τους κάπως 
παθητικά, κάπως άβουλα, ας μας επι-
τραπεί… Στη Λευκίμμη, όμως; Προς τι 
τόσος ζήλος; Προς τι τόσος… επαγγελ-
ματισμός και εγρήγορση; Κάτι δεν μας 
κάθεται καλά εδώ… Αλλά πού θα πάει; 
Θα τη βρούμε την άκρη, δεν μπορεί! 
Ο χρόνος θα φανερώσει, αργά ή 
γρήγορα, ποια συμφέροντα κρύ-
βονται πίσω από τέτοιες δυναμι-
κές επεμβάσεις των… σωμάτων 
ασφαλείας (!), κατά τ’ άλλα!

Μα τι θέλουν;  
Να χυθεί μέχρι και αίμα;

Και κάτι ακόμα… Θυμάστε, αλή-
θεια, το τραγικό συμβάν του ακρω-
τηριασμού ενός 32χρονου, του Αλέ-
ξανδρου Καστρινού, πατέρα ενός 
ανήλικου παιδιού, που συνέβη στις 
27 του περασμένου Αυγούστου στη 
Λευκίμμη; Θυμάστε που οι αστυ-
νομικοί διέδιδαν στα ρεπορτάζ 
και στα κεντρικά δελτία ειδήσε-
ων ότι ο νέος αυτός άνθρωπος…
αυτοτραυματίστηκε από αυτοσχέ-
διο εκρηκτικό μηχανισμό που…
εξερράγγη στο χέρι του; Η αλή-
θεια, όμως, όπως μας εκμυστηρεύ-
τηκαν κάτοικοι της περιοχής, είναι 

ΧΥΤΑ Λευκίμμης, 20 Ιουλίου 2018. Πολύ εύφλεκτα απόβλητα (H3-A), που δεν 
συμμορφώνονται με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
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τελείως διαφορετική, αφού, την ώρα 
που ένας αριθμός πολιτών της Λευ-
κίμμης έκανε καθιστική διαμαρτυρία, 
οι αστυνομικές δυνάμεις έριξαν αίφ-
νης πάνω τους χειροβομβίδες κρότου 
λάμψης (!) και χημικά! Ε, αυτό ήταν! 
Ο Αλέξανδρος, όπως και πολλοί άλλοι 
πολίτες, σηκώθηκε απότομα και άρχι-
σε να τρέχει πανικόβλητος, μήπως και 
γλιτώσει τα χειρότερα… Για κακή του 
τύχη, όμως, όπως έτρεχε μαζί με το 
πλήθος, αισθάνθηκε σαν κάτι να του 
χτυπά το χέρι, ένα θερμό, σχεδόν καυ-
τό, ρεύμα αέρα, που τον κατέκαψε και 
του ακρωτηρίασε το άκρο του, πέρα 
ως πέρα, από τον καρπό και κάτω… 

Ως ΠΑΚΟΕ, αναρωτιόμαστε αλή-
θεια… Τι άλλο κακό πρέπει να συμ-
βεί, για να αποσοβηθεί μια σημα-
ντική περιβαλλοντική υποβάθμι-
ση σε αυτό τον τόπο; Να θρηνή-
σουμε μέχρι κι ανθρώπινες ζωές; 
Αυτό θέλουν κάποιοι ασυνείδητοι; 
Δεν είναι υπερβολικός ο φόρος του 
αίματος, όταν παλεύεις για το αυτο-
νόητο, όταν μοχθείς να διασώσεις 
τα κατά τόπους οικοσυστήματα από 

τα λογιών – λογιών αρπαχτικά, που 
προσμετρούν τα πάντα με το χρώμα 
του χρήματος; Πού θα μας οδηγήσει 
η ξεροκεφαλιά ορισμένων; Το έχουν, 
άραγε, συλλογιστεί; 

Ας ελπίζουμε ότι οι υπεύθυνοι 
θα συνετιστούν και θα προτάξουν το 
συλλογικό καλό πάνω από τις όποιες 
κοντόφθαλμες επιδιώξεις τους… Ειδάλ-
λως, προβλέπεται να εκτυλιχθούν 
πολλά ακόμη θλιβερά επεισόδια στις 
πλάτες των ανήμπορων -να υπερα-
σπιστούν το περιβάλλον τους τόπου 
τους και την υγεία τους, κατ’ επέκτα-
ση- πολιτών…

Βάζουν τους ανθρώπους  
να υπογράφουν... 
υπεύθυνες δηλώσεις!

Και μία τρίτη επισήμανση… Ήταν 
τέτοια η όξυνση που προκλήθηκε στην 
περιοχή από την εσπευσμένη λειτουρ-
γία του ΧΥΤΑ (που, το ξανατονίζου-
με για πολλοστή φορά, δεν έχει 
ακόμη πάρει άδεια από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής!), που επέβαλαν σε όλους 
τους κατοίκους, που καταγίνονται με 
αγροτικές εργασίες στα παρακείμενα 
χωράφια, να συντάσσουν και να υπο-
γράφουν υπεύθυνες δηλώσεις στο 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αν 
θέλουν… να παρακάμψουν τα μπλόκα 
και να εισέλθουν στα κτήματά τους! 
Απίστευτο; Κι όμως…ελληνικό!

Το δικαίωμα  
στην πληροφόρηση…  
πάει περίπατο!

Τέλος, η δημοτική αρχή καταστρα-
τηγεί κατ’ επανάληψη τον νόμο περί 
δικαιώματος στην περιβαλλοντική 
πληροφόρηση (που πηγάζει από τη 
Διεθνή Σύμβαση του Άαρχους), αφού 
δεν γνωστοποιεί -με πνεύμα ευθύ-
τητας και ειλικρίνειας- στους κατοί-
κους, αν τα δέματα των απορριμμά-
των είναι ή δεν είναι αναμεμειγμέ-
να με επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι, 
αν αυτά σκεπαστούν και ταφούν, θα 
είναι πια πολύ αργά για την αποτρο-
πή της περιβαλλοντικής καταστρο-

φής, αφού η οποιαδήποτε επιθεώρη-
ση δρομολογηθεί εκ των υστέρων θα 
είναι εκ των ων ουκ άνευ... Αλήθεια, 
η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος γιατί 
μένει αμέτοχη μπροστά σε ένα τόσο 
μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα; Για-
τί δεν στέλνει άμεσα μια αντιπροσω-
πεία της στο νησί, ώστε να δει «με τα 
μάτια της» τις πολλαπλές και συσω-
ρευτικές παρανομίες που έχουν δια-
πραχθεί στην περίπτωση του ΧΥΤΑ 
Λευκίμμης; 

   Εμείς, ως ΠΑΚΟΕ, υποσχό-
μαστε ότι θα ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας με την Επιτροπή Αγώ-
να των κατοίκων και θα πρά-
ξουμε ό,τι είναι απαραίτητο και 
δυνατό, για να περιφρουρηθεί η 
υγεία των πολιτών και να διασω-
θεί όση περιβαλλοντική κληρονο-
μιά έχει μείνει ακόμη αλώβητη… 
Γιατί η κατάσταση στην Κέρκυρα 
δεν σηκώνει άλλες αναβολές! Η 
ασυδοσία και η παρανομία έχουν 
φτάσει πια…στο απροχώρητο! Για 
πόσο ακόμα θα δείχνουμε στην 
παρανομία ανοχή; 

Η Αστυνομία απαγορεύει την πρόσβαση στους ντόπιους για επιθεώρηση του ΧΥΤΑ




