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Με επιστολή τους οι κάτοικοι των Σισσών του Δήμου Μυλοποτάμου στα όρια του οποίου
είναι οι Πέρα Γαλήνοι εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους σε σενάρια που έχουν
ακουστεί από ΜΜΕ και κάνουν λόγο για εγκατάσταση εργοστασίου καύσης απορριμμάτων
στην περιοχή των Πέρα Γαλήνων.
Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική
ρύπανση θα είναι μεγάλη στην περιοχή που είναι κτηνοτροφική και γεωργική, υπενθυμίζουν
ότι η χωματερή στην περιοχή μέχρι και σήμερα λειτουργεί παράνομα, εφόσον υπάρχουν
καταδικαστικές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τονίζουν πως δε θα δεχθούν
τη δημιουργία κανενός είδους εργοστάσιο στην περιοχή τους. Την επιστολή κοινοποιούν
στον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα, τη βουλευτή Ρεθύμνου της ΝΔ
Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, την αντιπεριφερειαρχη Μαίρη Λιονή και τους Περιβαλλοντικούς Συλλόγους.

Το κείμενο της επιστολής:

«Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε από τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού
Creta TV την ύπαρξη σχεδίου κατασκευής εργοστασίου καύσης λυμάτων στην τοποθεσία
Πέρα Γαλήνοι που υπάγεται στο δημοτικό διαμέρισμα Σισών Δήμου Μυλοποτάμου.

Η περιοχή αυτή έχει αποτελέσει για τους αρμόδιους φορείς εδώ και πολλά χρόνια ένα
κομμάτι γης που αντιμετωπίζεται ως δεύτερης κατηγορίας έναν αποδιοπομπαίο τράγο στον
οποίο σωρρεύονται ή προσπαθούν να σωρρεύσουν κατά καιρούς κάθε νέο σχέδιο
κατασκευής τους επικίνδυνο για το περιβάλλον και την ευρύτερη περιοχή εν γένει.
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Ουδέποτε αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη περιοχή με τη δέουσα επιμέλεια κυρίως ως
πηγή εκμετάλλευσης του γεωλογικού πλούτου που παρουσιάζει με σκοπό να αποτελέσει
αρωγό στην οικονομική ανάπτυξη όλης της ευρύτερης περιοχής.

Αντίθετα, ήδη από το 1993 τέθηκε σε λειτουργία η χωματερή των Πέρα γαλήνων χωρίς να
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις γι' αυτό (άρθρα 4 & 9 Οδηγίας 75/442. Μάλιστα με
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου το έτος 1998 διαπιστώθηκε το
παράνομο της λειτουργίας της) με το ψευδές πρόσχημα ότι θα λειτουργήσει περιστασιακά
για 6 και μόνο μήνες.

Η κίνηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν έτυχε ανοχής από τους κατοίκους της περιοχής
αντιθέτως έλαβαν χώρα έντονες αντιδράσεις -καταγεγραμμένες στα αρχεία της εποχής
στα οποία και παραπέμπουμε- και μετέπειτα δικαστικές προσφυγές. Προφανώς, η επιλογή
των κατοίκων να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη και
την Ε.Ε. ερμηνεύτηκε εσφαλμένα από κάποιους ως αδυναμία και ανοχή της όλης
κατάστασης.
«Αγνοούν» ίσως, όμως την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που
δικαίωσε τη στάση-αντίδραση των κατοίκων. Η απόφαση αυτή (C-420/02) καταδίκασε την
Ελλάδα για την ύπαρξη της χωματερής των Πέρα Γαλήνων κατόπιν προσφυγής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία επισήμανε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα
επιθεωρήσεως που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές στις 11-2-1998, η λειτουργία της
χωματερής των Πέρα Γαλήνων αποτελεί πηγή μολύνσεως του περιβάλλοντος και
συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων καθώς και ότι τα μέτρα που έχουν
ληφθεί δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της προσήκουσας λειτουργίας της και την
πρόληψη κάθε κινδύνου για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον γι' αυτό το λόγο ζητά
την καταδίκη της Ελλάδας λόγω υπέρβασης των ορίων του άρθρου 4 της Οδηγίας.

Παρόλα αυτά η λειτουργία της χωματερής συνεχίζεται με παραπλάνηση για Ε.Ε. και
μάλιστα τώρα τα σχέδια προσανατολίζονται στη δημιουργία εργοστασίου καύσης λυμάτων
με τραγικές συνέπειες εις βάρος της περιοχής.

Οι εκτιμήσεις και οι φόβοι μας για τις τραγικές συνέπειες που θα επιφέρει η εγκατάσταση
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του εν λόγω εργοστασίου δεν αποτελούν μέρος μιας θεωρητικής καταστροφολογίας ούτε
θα πρέπει να εκτιμηθεί ως μια συνήθης αντίδραση σε τέτοιου είδους εγχειρήματα αντίθετα
βασίζεται σε μία ενδελεχή γνώση μας για την πολυποίκιλη προσφορά της περιοχής σε
διάφορους τομείς.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο όμορα χωριά της περιοχής, Σίσες και
Φόδελε είναι κατ' εξοχήν αγροτικές περιοχές με μεγάλη και ποιοτική παραγωγή σε
οπωροφόρα δένδρα (πορτοκάλια) -το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διοχετεύεται σε
μεγάλα αστικά κέντρα συμπεριλαμβανομένου κατά κύριο λόγο του Ηρακλείου- σε
ελαιόδεντρα, μελίσσια και φυσικά στην κτηνοτροφία.

Αποτελεί λοιπόν, μια πλούσια αγροτική-οικονομική ζώνη, ελιξίριο ζωής της περιοχής αλλά
και του υπόλοιπου νησιού με την πρόσβασή του σε τέτοιου είδους ποιοτικά προϊόντα.

Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή των Πέρα Γαλήνων είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους -έχει
χαρακτηριστεί μάλιστα Natura- και με μοναδική βιοποικιλότητα. Πρωτεύουν προϊόν της
είναι η ρυτίνη συλλεγμένη από τον αγκίσαρο (λάδανο) φυτό το οποίο εντοπίζεται κατ'
αποκλειστικότητα στη χωρική περιφέρεια των Σισών, γνωστό για τη χρησιμότητά του στην
ιατρική επιστήμη. Το φυσικό κάλλος στους Πέρα Γαλήνους συμπληρώνεται από μια μεγάλη
χιλιομετρική γραμμή υδροφόρου ορίζοντα και από παραλίες ιδιαίτερου κάλλους. Τέλος,
αξιοσημείωτο είναι ότι η περιοχή αποτελεί αρχαιολογική ζώνη εντός της οποίας έχουν
διενεργηθεί εκτεταμένες ανασκαφές που αποκάλυψαν μια μεσομινωική εγκατάσταση.

Ως εκ τούτου είναι πασιφανές ότι η μόλυνση με διοξίνες που θα διοχετεύονται από το
εργοστάσιο καύσης στην περιοχή όχι μόνο θα υποβαθμίσει το χερσαίο περιβάλλον αλλά και
τον υδροφόρο ορίζοντα με αποτέλεσμα τα προϊόντα της περιοχής να καταστούν
ακατάλληλα. Πρόθεση και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη
γεωργία και την κτηνοτροφία και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας διώξει από τον
τόπο μας, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, τα φυτά και τα ζώα της περιοχής μας. Οι
όποιες διαπιστεύσεις δίδονται με σκοπό την ωραιοποίηση της επερχόμενης καταστάσεως
διόλου δεν καθησυχάζουν τους κατοίκους της περιοχής ειδικά όταν η Ελληνική Πολιτεία δεν
ήταν σε θέση ούτε στο πρόσφατο παρελθόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να
παρέχει εγγυήσεις λειτουργίας μιας μόλις απλής χωματερής. Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό
της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται: «Ως προς τα σχέδια και τις
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μελέτες για τη βελτίωση της επεξεργασίας των αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, για
τα οποία κάνει λόγο η Ελληνική Κυβέρνηση επιβάλλεται η διαπίστωση ότι δεν συνιστούν τα
μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των
αποβλήτων που αποτίθενται στη θέση Πέρα Γαλήνοι θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται
σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που
μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον».

Ειδικά σε μια εποχή σαν αυτή που οι ειδήσεις και η αίσθηση του τι μπορεί να συμβεί ακόμα
και από ένα τυχαίο φυσικό γεγονός από τη Φουκουσίμα είναι νωπές η προσοχή μας
επιβάλλεται να είναι τεταμένη.

Η τοποθεσία των Πέρα Γαλήνων πρέπει να αποτελέσει κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και
περιβαλλοντικής προστασίας και όχι εστία μολύνσεως.

Η απάντηση των κατοίκων της περιοχής τόσο στη συνέχιση της λειτουργίας της χωματερής
όσο και στο ενδεχόμενο δημιουργίας εργοστασίου κάθε μορφής (καύσης, κομποστοποίησης
κ.ά.) είναι ένα δριμύτατο ΟΧΙ».

Υπογράφουν:
Οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας Σισών Δήμου Μυλοποτάμου όπως
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Σισών».

'Εντωμεταξύ, όπως πληροφορηθήκαμε από το γραφείο τύπου της κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, η
Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας «κατέθεσε αναφορά στη Βουλή το υπόμνημα,
το οποίο έλαβε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σισών του Δήμου Μυλοποτάμου,
σχετικά με την προοπτική εγκατάστασης εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στη
τοποθεσία Πέρα Γαλήνοι.
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Η αναφορά κατατέθηκε προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
τους οποίους η Βουλευτής Ρεθύμνου ενημερώνει για τις θέσεις των κατοίκων ως προς τον
σχεδιασμό εγκατάστασης του εργοστασίου στην περιοχή, οι οποίοι αντιδρούν και
αντιτίθενται σε οποιαδήποτε τέτοια προοπτική.

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί καλούνται να διευκρινίσουν για τον σχεδιασμό που υπάρχει ως
προς το μεγάλο και σοβαρό αυτό θέμα και να απαντήσουν στα ζητήματα που εγείρουν οι
κάτοικοι των Σισών Μυλοποτάμου».

Από το www.ecocrete.gr
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