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Περίληψη  

 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των γεγονότων διαμαρτυρίας 

σχετικά με τη λειτουργία ή τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην 

Κρήτη κατά την περίοδο 1998 – 2010. 

 

Εστιάζοντας στη διαμαρτυρία, στις λογικές και στις στρατηγικές που τη διέπουν 

καθώς επίσης και στο ρεπερτόριο της δράσης της, η μελέτη επιχειρεί να εφαρμόσει 

επιλεκτικά θεωρίες κοινωνικών κινημάτων με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι 

ευκαιρίες και οι απειλές που διευκολύνουν την εμφάνιση της διαμαρτυρίας εναντίον 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων.  

 

Παρουσιάζεται  επίσης σε συγκριτική οπτική το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό 

πλαίσιο  που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και οι ευκαιρίες που 

προσφέρει η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 

Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η μελέτη γεγονότων διαμαρτυρίας. Τα άρθρα 

– αναφορές εντοπίστηκαν για κάθε νομό ξεχωριστά και χρησιμοποιήθηκε μία 

εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας από κάθε νομό. Από την ανάγνωση των 

εφημερίδων προέκυψαν 198 άρθρα/αναφορές, εκ των οποίων 70 αναφορές αφορούν 

διαμαρτυρίες στο Νομό Ρεθύμνου, 20 στο Νομό Λασιθίου, 45 στο Νομό Ηρακλείου 

και τέλος, 63 στο Νομό Χανίων. Στη συνέχεια τα άρθρα κωδικοποιήθηκαν με τη 

χρήση δελτίου κωδικοποίησης, το οποίο αποτελείται από τρείς ενότητες. Από την 

πρώτη αντλούνται βασικές πληροφορίες, όπως ο τόπος, ο χρόνος και η πηγή της 

διαμαρτυρίας. Από τη δεύτερη συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά της διαμαρτυρίας, όπως τον αριθμό των κινητοποιούμενων, την 

ταυτότητά τους και τις μορφές της δράσης τους και στην τρίτη αναλύονται τα 

αιτήματα των ακτιβιστών, η κατεύθυνση  προς την οποία εγείρεται η κινητοποίηση 

καθώς και οι αντιδράσεις των προκαλούμενων. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη 

χρήση SPSS. 
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Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα εργασία είναι ότι: α) οι 

προκαλούμενοι στην περίπτωση της διαμαρτυρίας στην Κρήτη σχετικά με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων, λόγω του νομικού πλαισίου, είναι συνήθως το κράτος 

και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) η καταστολή εξαρτάται από τον αριθμό 

των δράσεων που αναλαμβάνεται αλλά όχι και από τον αριθμό των οργανώσεων που 

μετέχουν στη διαμαρτυρία, γ) στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων οι 

προκαλούμενοι τείνουν να μην κάνουν παραχωρήσεις, δ) αναδεικνύεται η θέαση των 

τοπικών διαμαρτυριών από τη σκοπιά της θεωρίας σχετικά με την έλλειψη 

εμπιστοσύνης των κινητοποιούμενων προς τις Αρχές και τους ειδικούς επιστήμονες, 

ε) επιβεβαιώνεται η θεωρία για το σχηματισμό τοπικά περιορισμένων δικτύων καθώς 

και η απουσία μεγάλων περιβαλλοντικών ΜΚΟ, στ) η δράση των κινητοποιούμενων 

είναι προσανατολισμένη προς τα ΜΜΕ με σκοπό να γνωστοποιήσουν σε ευρύ κοινό το 

δίκαιο του αγώνα τους, ζ) υπό το πρίσμα της θεωρίας των πολιτικών διαδικασιών, 

σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της διαμαρτυρίας κατέχουν οι δήμοι, που 

αποτελούν, σύμφωνα με τον McAdam (1996), «θεσμικά ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό 

των κινητοποιούμενων». Κάτω από το ίδιο πρίσμα, οι πολιτικές αποφάσεις και οι 

οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την Ε.Ε. αποτελούν σημαντικές 

παραμέτρους για την οργάνωση της διαμαρτυρίας, παρατηρείται αλληλεπίδραση 

μεταξύ πολιτικών κομμάτων και διαμαρτυρομένων  και τέλος, οι εκλογές και το 

ρευστό πολιτικό σκηνικό που επιφέρουν δε συντελεί, για την περίπτωση της Κρήτης, 

παράγοντα κινητοποίησης, η) η μορφή, το είδος και η κατεύθυνση έγερσης των 

κινητοποιήσεων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εάν η μονάδα είναι υφιστάμενη 

ή υπό δημιουργία, και τέλος θ) τεκμηριώνεται η ανάπτυξη τοπικών περιβαλλοντικών 

κινημάτων σε κάποιες από τις περιπτώσεις διαμαρτυρίας στην Κρήτη, τα οποία 

εντάσσονται στην κατά Tilly (1994) κατηγορία των ad hoc κοινοτικών κινημάτων. 
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Abstract 

 

The aim of this work is to map and analyze the profile of local protest events related 

to existing or planned waste installations in Crete, Greece, from 1998 to 2010.  

 

The provided conceptual and theoretical framework derives from social movement, 

and especially political process theory, and is aimed to highlight the opportunities 

and threats to collective action, the type of protest events and the diversity of 

challenged group responses.  

 

The harmonization of Greece to the European environmental legal framework for 

waste management as well as the financial opportunities given by the E.U. to the 

member – states has been a crucial factor influencing the emergence and character 

of protest events. Studies which present the consequences from the implementation 

of the E.U. waste management orders in other European countries are also 

mentioned.  

 

The method applied is protest event analysis. A total of 198 articles were used to 

locate events in the four local daily newspapers, one for each of the four counties in 

Crete; 70 articles are related to the protests in Rethymnon, 20 in Lasithi, 45 in 

Herakleion, and finally, 63 regarding Chania. All mentions were coded using a 

coding instrument composed of three parts. The first provides information about the 

place, the time and the source of the protest. The second section refers to the 

number of the activists, their profile and the kind of action taken. Finally, in the 

third part the activists’ demands, the target of the protest and the responses of the 

challenged groups are analyzed. Statistical analysis was carried out with SPSS.  

 

The main conclusions of this dissertation are: a) given the legal framework, waste 

related protests in Crete usually target the state, the  municipalities and other local 

authorities; b) protest repression by the authorities depends on the number of the 

actions taken and is not related to the number of organizations that participated to 

the protest; c) on waste management matters the authorities tend not to give in; d) 
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local environmental protests on waste offer support for theories highlighting the lack 

of citizens’ trust to the authorities and expert scientists; e) the claims about the 

creation of local networks and the absence of environmental NGOs are confirmed; f) 

protesters’ action is directed to the media in order to communicate their claims to 

the public; g) the data support political procedure theory in two respects; i) by 

showing that  municipalities are instrumental in the organization of protests which, 

according to McAdam (1996) constitute «the powerful institutional ally by the side 

of the activists»,  ii) by illustrating the important role of EU political and economic 

opportunities which serve as determining factors,  as well as iii) the important 

interactions and relations between political parties and activists.; h) the type of 

waste installation (existing, under construction, or planned) has a significant impact 

on the repertoire of actions and the targets of the protest. Overall, the varied 

growth of local environmental movements across the four counties of the island of 

Crete has in some cases (e.g. Kouroupitos)  led to Tilly’s (1994) ad hoc and single 

issue, community based movements. 
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Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή  

1.1. Εισαγωγή  

 

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας δεν είναι κάτι 

καινούριο. Υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες και ανά καιρούς γίνεται η αφορμή για 

να οργανωθούν γεγονότα διαμαρτυρίας. Πιο πρόσφατο και μεγάλης έντασης 

παράδειγμα είναι η περίπτωση της Κερατέας. 

 

Το αντικείμενο της διαμάχης είναι συνήθως η χωροθέτηση των μονάδων διάθεσης και 

διαχείρισης απορριμμάτων σε μία εποχή όπου η Ελλάδα σαν κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη  να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες 

όσον αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών που παράγει.  

 

Συνεπώς, κάθε νέα οδηγία της Ε.Ε. προς τα κράτη μέλη αναπόφευκτα συνοδεύεται 

με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο ή κυβερνητική απόφαση, τα οποία έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Όταν, για παράδειγμα, εκδόθηκε η οδηγία της Ε.Ε. 

για την αντικατάσταση των ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), 

όπως είναι το επίσημο όνομα για τις γνωστές σε όλους μας χωματερές, από τους 

ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), προέκυψε η ανάγκη να 

χωροθετηθούν οι νέες αυτές δομές σε κάποιες περιοχές. Οι κάτοικοι των περιοχών 

αυτών συνήθως αντιδρούν, κινητοποιούνται και οργανώνουν γεγονότα διαμαρτυρίας. 

 

Έπειτα από διερεύνηση της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων, σκοπός της διατριβής είναι να καταγράψει και να 

αναλύσει τα γεγονότα διαμαρτυρίας που αφορούν στο πρόβλημα των σκουπιδιών και 

εμφανίστηκαν στην Κρήτη κατά την περίοδο 1998 – 2010.   

Η καταγραφή έχει γίνει μέσα από έρευνα του τοπικού τύπου, η κωδικοποίηση έχει 

γίνει με τη χρήση Δελτίων Κωδικοποίησης Γεγονότων Διαμαρτυρίας και έχει 

χρησιμοποιηθεί ως μονάδα ανάλυσης το γεγονός διαμαρτυρίας . 
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

2.1. Ορίζοντας τη διαμαρτυρία  

 

Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε γίνει μάρτυρες γεγονότων διαμαρτυρίας 

σχετικά με το θέμα των σκουπιδιών. Τα πιο πρόσφατα και μεγάλης έντασης 

παραδείγματα είναι αυτά της Κερατέας και της κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι 

κάτοικοι αντέδρασαν στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην 

περιοχή τους, με αποτέλεσμα ριζοσπαστικές κινητοποιήσεις διαρκείας κατά των 

σχεδίων του κράτους.  

 

Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν οι κάτοικοι ήθελαν να κινηθούν μέσα από την 

προβλεπόμενη θεσμοθετημένη διαδικασία θα έπρεπε ή να κινηθούν νομικά (εάν 

μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση) ή να ελπίζουν στην παρέμβαση της 

αντιπολίτευσης στην κοινοβουλευτική διαδικασία, περιμένοντας έως τις επόμενες 

εκλογές για να εκφράσουν την αντίδραση τους.  Οι κάτοικοι, όμως, επιλέγουν να 

κινητοποιηθούν μέσω δράσεων οι οποίες αμφισβητούν τους ισχύοντες κανόνες. Η 

αντίδραση αυτή είναι η διαμαρτυρία. 

 

Ένα γενικό ορισμό της διαμαρτυρίας μας δίνουν οι Della Porta και Diani: 

«Διαμαρτυρία είναι η μη κανονικοποιημένη μορφή επηρεασμού της πολιτικής, της 

κοινωνικής και της πολιτιστικής διαδικασίας» (Della Porta και Diani, 2010:287). Στο 

ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι Taylor και Van Dyke: «οι διαμαρτυρίες συνιστούν 

τόπους αμφισβήτησης στους οποίους σώματα, σύμβολα, ταυτότητες, πρακτικές και 

ομιλίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση ή την παρεμπόδιση αλλαγών στις 

θεσμοθετημένες σχέσεις εξουσίας» (Taylor και Van Dyke, 2004:268). 

 

Ιστορικά, σύμφωνα με τους Della Porta και Diani (2010), υπήρξαν πολλά 

παραδείγματα διαμαρτυρίας τα οποία, όμως, ήταν πιο περιορισμένα και είχαν 

συνήθως ως αποδέκτη τον τοπικό άρχοντα ή τις τοπικές Αρχές. Το ρεπερτόριο 

δράσης των κινητοποιούμενων  ήταν περίπου μια καρικατούρα του ρεπερτορίου που 
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χρησιμοποιούσαν οι Αρχές. Η διαμαρτυρία ως μορφή συλλογικής δράσης αρχίζει να 

σχηματοποιείται περίπου στη Γαλλική Επανάσταση, όποτε και μεταβάλλει το 

ρεπερτόριο δράσης της και παίρνει εθνική ή και υπερεθνική μορφή.  Οι δεκαετίες του 

΄60 και του ΄70  σε συνδυασμό με τις  νέες τεχνολογίες επιφέρουν νέες μορφές 

δράσης, οι οποίες προστίθενται στο ρεπερτόριο των διαμαρτυρομένων. Σύμφωνα με 

τον Tilly (2007: 22) το ρεπερτόριο συνήθως αλληλεπικαλύπτεται με ρεπερτόρια 

άλλων πολιτικών φαινομένων, όπως η συνδικαλιστική δράση ή οι πολιτικές 

εκστρατείες. Ειδικά στον 20ο αιώνα, όπως αναφέρει ο Tilly, αναπτύχθηκε μια 

εντυπωσιακή σε όγκο και ποικιλία πολιτική δράση.  

 

Σχετικά με τις σύγχρονες μορφές δράσης των διαμαρτυρόμενων, αυτές 

διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τους Tarrow και Tilly (2007) περίπου την εποχή της 

Γαλλικής Επανάστασης και έκτοτε λίγο έχουν αλλάξει ή έχουν προστεθεί νέες. Ο 

λόγος των αλλαγών είναι η αποδυνάμωση του ρόλου του έθνους κράτους και η 

είσοδος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) καθώς και των νέων τεχνολογιών. 

Χαρακτηριστικές μορφές διαμαρτυρίας ή ρεπερτόριο δράσης των διαμαρτυρομένων 

είναι: πορείες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, οδοφράγματα, συλλογή υπογραφών, 

συλλαλητήρια, άρνηση πληρωμής φόρων, μποϊκοτάζ, κλείσιμο δρόμων και άλλες. 

 

Το ρεπερτόριο της δράσης των κινητοποιούμενων μεταβάλλεται αλλά σε σχετικά 

αργούς ρυθμούς. Για τον Tarrow (1998) τα κινήματα πρέπει να αλλάζουν το 

ρεπερτόριο της δράσης τους γιατί η προσκόλληση σε κάποιο συγκεκριμένο 

ρεπερτόριο δράσης μειώνει τους συμμετέχοντες  στο κίνημα και οδηγεί στη διάλυσή 

του. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν για τον Tarrow τα κινήματα είναι ότι αν 

ριζοσπαστικοποιήσουν τη δράση τους τότε μπορεί να προκαλέσουν αντίθετες 

αντιδράσεις από τις επιθυμητές και να μειωθεί ο αριθμός των μελών τους.  

 

Οι Della Porta και Diani (2010) υποστηρίζουν ότι η διαμαρτυρία είναι μια διαδικασία 

πειθούς κατά την οποία οι διαμαρτυρόμενοι, μη έχοντας την απαραίτητη ισχύ, 

επιχειρούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ  με σκοπό να διαδοθεί το 

δίκαιο του αιτήματός τους και να αποκτήσουν συμμάχους μέσα στην κοινή γνώμη. 

Πέρα από τα ΜΜΕ, οι διαμαρτυρόμενοι επιχειρούν να κερδίσουν τη συμπάθεια 
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ισχυρότερων κοινωνικών ομάδων ή κινημάτων, με σκοπό να προωθήσουν τη δράση 

τους έναντι των Αρχών. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι κινητοποιούμενοι είναι λίγο 

πολύ αναγκασμένοι να επιδιώκουν και την προβολή από τα ΜΜΕ αλλά και συμμαχίες 

με αυτούς που μπορεί να επηρεάσουν την θεσμοθετημένη διαδικασία. Οι Della Porta 

και Diani αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον Lipsky: «η διαμαρτυρία αποτελεί τον 

πολιτικό πόρο όσων δε διαθέτουν ισχύ». 

 

Η διεκδίκηση, κατά τον Tilly (2007), εμπεριέχει την εκστρατεία η οποία συνδυάζει 

τρία στοιχεία: τους διεκδικητές, κάποιο ή κάποιους ορισμένους στόχους και κάποιου 

είδους κοινό.  

 

 

                                          Υλικές Επιβραβεύσεις  

 

 

Διάγραμμα 2.1. Η επικοινωνιακή διαδικασία της Διαμαρτυρίας. Πηγή Della Porta και Diani, 2010 : 294 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι της Διαμαρτυρίας  
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2.2. Λογικές και στρατηγική της διαμαρτυρίας  

 

Οι  Della Porta και Diani (2010) μας δίνουν και τις λογικές που διέπουν τη 

διαμαρτυρία. Οι δύο σημαντικότερες, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή  στα γεγονότα 

διαμαρτυρίας που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, είναι η λογική των αριθμών και 

η λογική της φθοράς.   

 

Η λογική των αριθμών έχει να κάνει με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Όσο η 

διαμαρτυρία έχει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει και 

ζωή. Βάσει αυτής της λογικής κινούνται τα μέλη των ομάδων πίεσης, τα οποία 

προσπαθούν να μεγαλώσουν τον αριθμό τους είτε στρατολογώντας νέα μέλη είτε 

χτίζοντας συμμαχίες. Η λογική των αριθμών εκφράζεται, για παράδειγμα, με πορείες, 

συλλογή υπογραφών ή και διαδικτυακή δράση. Μπορεί κανείς να πει ότι κινείται 

σύμφωνα με το «αξίωμα» ότι οι κινητοποιούμενοι είναι και ψηφοφόροι, άρα όσο πιο 

πολλοί είναι εναντίον των Αρχών στη διαμαρτυρία τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται.  

 

Η λογική της φθοράς έχει ως στόχο την πρόκληση  φθοράς με τακτικές και 

«χτυπήματα», τα οποία λίγο – πολύ ακολουθούν τη λογική των «πολεμικών 

επιχειρήσεων». Σε αυτή τη λογική η βία κυριαρχεί, η οποία  εφαρμόζεται τόσο σε 

συμβολικούς όσο και σε μη συμβολικούς στόχους. Όταν όμως η διαμαρτυρία 

εκφράζεται βίαια, τότε η καταστολή από πλευράς κράτους θα είναι εξίσου βίαιη.  

Πέρα από τις βίαιες συγκρούσεις, η λογική της φθοράς εμφανίζεται και σε δράσεις 

όπως το μποϊκοτάζ, οι απεργίες κ.α. (Della Porta και Diani 2010). 

 

Η βασική στρατηγική η οποία ακολουθείται από τους διαμαρτυρόμενους είναι αυτή 

της παρεμπόδισης. Προσπαθούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις με δράσεις που 

φανερώνουν ότι έχουν τον απαραίτητο αριθμό μελών αλλά και την απαραίτητη 

θέληση και αποφασιστικότητα για να πετύχουν.  Ταυτόχρονα, επιδιώκουν τη στήριξη 

άλλων ομάδων και την προβολή τους από τα ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό η δράση των 

κινητοποιούμενων πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς την καινοτομία, ώστε να 

τραβήξουν την προσοχή των ΜΜΕ, αλλά και να πείθει για το δίκαιο του αγώνα τους, 

με σκοπό να κερδίσουν τη συμπάθεια της κοινής γνώμης. 
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Ο Tarrow (1998) εισάγει το διαχωρισμό των στρατηγικών της διαμαρτυρίας σε σχέση 

με τη βία. Έτσι, κατατάσσει τη συλλογική δράση σε βίαιη, η οποία είναι εύκολα 

ορατή, πάρα πολύ έντονη μορφή δράσης, δεν απαιτεί ιδιαίτερους πόρους για την 

οργάνωσή της και στρέφει άμεσα το ενδιαφέρον της κοινωνίας στην κινητοποίηση. 

Σπάνια, όμως, εφαρμόζεται γιατί απωθεί τους λιγότερο μαχητικούς διεκδικητές, ενώ 

δίνει αφορμή στις δυνάμεις καταστολής να επέμβουν.  

 

Συνηθέστερη μορφή συλλογικής δράσης είναι αυτή που χαρακτηρίζεται κατά τον 

Tarrow ως συμβατική. Πρόκειται για διαμαρτυρίες με μικρό κόστος για τους 

συμμετέχοντες, είναι αναγνωρίσιμες και έχουν μικρό κόστος οργάνωσης. Το 

πρόβλημα με τις  συμβατικές στρατηγικές είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές. 

 

Τέλος, η ενδιάμεση κατά Tarrow μορφή στρατηγικών είναι η παρεμπόδιση. Πρόκειται 

για την απειλή της χρήσης βίας και ο συγγραφέας πιστεύει ότι είναι το ισχυρότερο 

όπλο στη φαρέτρα των κινημάτων επειδή προκαλεί αβεβαιότητα. Είναι συνήθως 

αποτελεσματική γιατί  πλήττει τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και 

προσελκύει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Αρνητικό της συγκεκριμένης 

στρατηγικής, που επηρεάζει και τη συχνότητα εμφάνισης της, είναι το υψηλό 

οργανωτικό της κόστος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμπόδισης είναι οι 

καταλήψεις και οι απεργίες.  

 

2.3. Διαμαρτυρία και Κράτος  

 

Σχετικά με τη συγκρουσιακή διαδικασία, από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι είναι 

ένας συνδυασμός παραχωρήσεων και απειλών. Συνεπώς, για να υπάρχει διαμαρτυρία 

θα πρέπει να συνδυαστούν κατάλληλα οι απειλές με τις ευκαιρίες.   

 

Σύμφωνα με τον Tarrow (1998: 54-55) υπάρχουν τέσσερα είδη πολιτικών ευκαιριών 

που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι κινητοποιούμενοι ώστε να οργανωθεί θετικά η 
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διαμαρτυρία: α) η διάνοιξη πρόσβασης στην εξουσία, β) η μεταβλητότητα των 

(εκλογικών) τοποθετήσεων, γ) η διαθεσιμότητα συμμάχων με επιρροή  και δ) οι 

διαιρετικές τομές στο εσωτερικό των ελίτ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο McAdam (1996) 

υποστηρίζει ότι θετικές πολιτικές ευκαιρίες για κινητοποίηση εμφανίζονται εφόσον 

συντρέχουν τέσσερις λόγοι: α) ένα σχετικό άνοιγμα ή κλείσιμο του πολιτικού 

συστήματος, β) η σταθερότητα ή η αστάθεια στο επίπεδο της ενότητας των επιμέρους 

ελίτ, γ) η παρουσία ή η απουσία θεσμικά ισχυρών συμμάχων στο πλευρό των 

κινητοποιούμενων και δ) η ικανότητα ή η ροπή του κράτους για καταστολή. 

 

Οι Goldstone και Tilly (2001:181- 185) δίνουν για πρώτη φορά τη χρησιμότητα των 

απειλών. Ορίζουν ότι οι απειλές δεν είναι το αντίστροφο των ευκαιριών και 

οριοθετούν δύο τύπους. Την απειλή καταστολής, η οποία είναι το κόστος το οποίο θα 

πρέπει να καταβάλουν οι κινητοποιούμενοι αν προχωρήσουν στη διαμαρτυρία και την 

τρέχουσα απειλή, η οποία είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να υποστούν αν 

επιλέξουν να μείνουν απαθείς. Ταυτόχρονα, στον τομέα των ευκαιριών εντάσσουν 

την κρατική αστάθεια, το βαθμό υποστήριξης της κινητοποίησης και το πόσο ισχυροί 

ή όχι είναι οι διαμαρτυρόμενοι και οι σύμμαχοί τους σε σχέση με τους αντιπάλους 

τους.   

 

Σύμφωνα με την Κούση (Kousis 2001) για τις περιβαλλοντολογικές διεκδικήσεις, 

στόχος των διεκδικητών συνήθως είναι το κράτος. Αυτό γιατί μέχρι πρόσφατα το 

κράτος στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούσε την οικονομική ανάπτυξη πιο 

σημαντική προτεραιότητα από το περιβάλλον. Ο ρόλος του κράτους τότε ήταν να 

προσπαθεί να πείσει τους διαμαρτυρόμενους για την ανάγκη πραγματοποίησης της 

συγκεκριμένης παρέμβασης και για τα οφέλη τα οποία θα είχε η τοπική κοινωνία, ενώ 

παράλληλα προσπαθούσε να μειώσει την συγκρουσιακή τους διάθεση με υποσχέσεις 

διαλόγου. 

 

Σύμφωνα με τους Goldstone και Tilly (2001), όταν προκύπτουν γεγονότα 

διαμαρτυρίας το κράτος καλείται να επιλέξει μεταξύ παραχωρήσεων και καταστολής 

για τον τερματισμό τους. Ανάλογα με το μέγεθος της διαμαρτυρίας αλλά και τις 

δράσεις που αναλαμβάνονται αλλάζει και η απάντηση του κράτους. Η έρευνα της 
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Κούση έδειξε (Κούση και Tilly, 2008:354-355) ότι η στάση του κράτους εξαρτάται 

από τον αριθμό των οργανώσεων που συμμετέχουν στη διαμαρτυρία και πιο 

συγκεκριμένα, όσο περισσότερες ομάδες μετέχουν στην περιβαλλοντολογική 

σύγκρουση τόσο περισσότερες θα είναι και οι κρατικές απαντήσεις. Επιπρόσθετα, όσο 

πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των δράσεων τόσο ενισχύεται και ο αριθμός των 

κρατικών απαντήσεων. 

 

Η κρατική απάντηση στη διαμαρτυρία εξαρτάται και από τον τύπο του προβλήματος. 

Σύμφωνα με την Κούση (Κούση και Tilly, 2008:353), όταν η αντίδραση των πολιτών 

στρέφεται  ενάντια σε ουσιώδη οικονομικά συμφέροντα ή σε ζητήματα σχετικά με 

την ασφάλεια του κράτους, τότε η κρατική απάντηση είναι συνήθως άκαμπτη και 

υπάρχει καταστολή. Όταν η διαμαρτυρία οργανώνεται για ζητήματα που δεν έχουν 

άμεση σχέση με τα κρατικά συμφέροντα, τότε η απάντηση του κράτους είναι πιο 

διαλλακτική και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αυτή να αφορά σε παραχώρηση 

παρά σε καταστολή.    

 

Στην περίπτωση της διαχείρισης των απορριμμάτων οι αντιμαχόμενες πλευρές είναι 

συνήθως οι τοπικές κοινωνίες και το κράτος. Αυτό συμβαίνει γιατί, βάσει του νομικού 

πλαισίου, ο σχεδιασμός μιας νέας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 

προκύπτει από το συνδυασμό του εθνικού και του περιφερειακού σχεδίου, όπου 

υπεύθυνοι είναι το αρμόδιο υπουργείο1 και η περιφέρεια ή παλαιότερα η νομαρχία 

αντίστοιχα. Έρευνες έχουν δείξει  ότι στην περίπτωση των οικιακών απορριμμάτων 

στην Ελλάδα το κράτος τείνει να μην κάνει παραχωρήσεις και να αντιμετωπίζει τα 

ζητήματα με καταστολή (Κούση και Tilly, 2008:364-365). 

 

 

 

 

                                           
1
 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΚΑ 
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2.4. Αντιδράσεις στη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας 

απορριμμάτων  

 

Σχετικά με τις αντιδράσεις για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων  

στην Ελλάδα μας κατατοπίζουν οι Μποτετζάγιας και Καραμίχας (2009), οι οποίοι 

προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν οι αντιδράσεις στη χωροθέτηση ΧΥΤΑ 

στην Αττική είναι αποτέλεσμα διαμαρτυρίας του τύπου «όχι στην πίσω αυλή μου» 

(Not In My Back Yard/ΝΙΜΒΥ) ή η εμφάνιση ενός κινήματος περιβαλλοντικής 

δικαιοσύνης. 

 

Αυτό που επισημαίνουν είναι ότι οι κινητοποιούμενοι αρχικά χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος κι έτσι εξηγείται το γεγονός ότι δε 

συμμερίζονται τα επιχειρήματα του τελευταίου για την αναγκαιότητα της 

χωροθέτησης νέας μονάδας στη συγκεκριμένη τοποθεσία.  Πολλές φορές μάλιστα, οι 

κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών νιώθουν το αίσθημα ότι αδικούνται από το κράτος 

τόσο για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, όσο και για την κατανομή των 

ωφελειών σε σχέση με το κόστος που συνεπάγεται η εγκατάσταση της μονάδας στην 

περιοχή τους.  

 

Ως  κοινωνικό φαινόμενο, η εγκατάσταση ενός ΧΥΤΑ σε μια περιοχή εντάσσεται σε 

αυτό που αποκαλείται στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Τοπικά Ανεπιθύμητη Χρήση 

Γής» (locally unwanted/undesirable land use- LULUs), μορφή της οποίας θεωρείται η 

«όχι στην πίσω αυλή μου» διαμαρτυρία. Τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να της 

αποδώσουμε είναι ανησυχία  για τους φυσικούς κινδύνους τόσο στον τομέα του 

περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας, ανησυχία για τη μετατροπή του τόπου 

σε σκουπιδότοπο, ανησυχία για την πτώση της αξίας της γης και των περιουσιών και 

τέλος, μια συνολική έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος και γενικότερα σε αυτούς που 

αποφασίζουν. 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία, σύμφωνα με τους Μποτετζάγια και Καραμίχα (2009), 

προσδίδει στην «όχι στην πίσω αυλή μου» διαμαρτυρία ένα θετικό και έναν αρνητικό 

χαρακτηρισμό. Οι υποστηρικτές της την ονομάζουν «το αποκορύφωμα της τοπικής 
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δημοκρατίας». Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές βλέπουν την διαμαρτυρία ως μία 

εγωιστική και παράλογη έκφραση της αντίθεσης μιας μειοψηφίας σε δομές που 

χρησιμοποιούνται για το κοινό όφελος.  Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι 

υπάρχουν παραδείγματα NIMBY διαμαρτυρίας τα οποία εμπεριέχουν έντονο 

κοινωνικό ή και πολιτικό περιεχόμενο, αξίες για ισότητα και δημοκρατία, προτάσεις 

και σχέδια για ανάπτυξη.  Αυτό, όμως, εμπεριέχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Όπως 

αναφέρουν οι Μποτετζάγιας και Καραμίχας, σύμφωνα με τον Burningham οι 

διαμαρτυρόμενοι πολλές φορές, προκειμένου να αποφύγουν τους αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς που εμπεριέχει η ΝΙΜΒΥ διαμαρτυρία, καμουφλάρουν τους 

πραγματικούς τους σκοπούς δίνοντάς της ένα κοινωνικά αποδεκτό περιεχόμενο.  

Η θέαση από την πλευρά των νοηματοδοτήσεων του κινήματος περιβαλλοντικής 

δικαιοσύνης κατά τους Μποτετζάγια και Καραμίχα αναδεικνύει το αίσθημα της αδικίας 

που αισθάνονται οι κάτοικοι των περιοχών που πρόκειται να  φιλοξενήσουν μονάδες 

επεξεργασίας απορριμμάτων. Το κίνημα υπερτονίζει τις δυσανάλογες επιπτώσεις στην 

υγεία και το περιβάλλον, τα μικρά έσοδα των τοπικών κοινωνιών και αναφέρει ότι η 

Τοπικά Ανεπιθύμητη Χρήση Γής (LULUs), όπως και στην περίπτωση της Αττικής, 

γίνεται σε υποβαθμισμένες περιοχές ή περιοχές που κατοικούνται από μειονότητες.  

 

Η ανάλυση των περιπτώσεων διαμαρτυρίας σε τρεις δήμους της Αττικής από τους 

Μποτετζάγια και Καραμίχα (2009:954-955) λαμβάνει υπόψη τις νοηματοδοτήσεις 

σχετικά με  τις LULUs και καταδεικνύει ότι η ελληνική περίπτωση διαμαρτυρίας 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ΝΙΜΒΥ διαμαρτυριών με καθαρά εγωιστικά κριτήρια, τα 

οποία προσπαθεί να συγκαλύψει  με ένα πέπλο εννοιών όπως η δικαιοσύνη και η 

ισότητα. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές τονίζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των 

κινητοποιούμενων στις Αρχές και τους ειδικούς επιστήμονες.  

 

Ο Stone (2010), σχολιάζοντας τη διαμάχη για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ 

με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Καλιφόρνια, εισάγει τον όρο 

ΒΑΝΑΝΑ2 (Build Αbsolutely Νothing Αnywhere Νear Αnyone) σαν μια μορφή της 

ΝΙΜΒΥ  διαμαρτυρίας. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα των 

                                           
2
 Μη χτιστεί απολύτως τίποτα δίπλα σε κανέναν. 



 22 

επικριτών της διαμαρτυρίας στην προσπάθειά τους να αναδείξουν την προβληματική 

στάση των διεκδικητών, οι οποίοι από τη μία επιθυμούν την εγκατάσταση μονάδων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από την άλλη αντιδρούν σε κάθε πιθανή επιλογή 

χωροθέτησης. 

 

 

2.5. Περιβαλλοντική Διαμαρτυρία και Κοινωνικά Κινήματα  

 

Οι τοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες έχουν και πολιτικά κίνητρα. Δεν έλκονται 

μόνο από εγωιστικά κριτήρια, τα οποία πολλές φορές τους προσάπτονται, αλλά έχουν 

χαρακτήρα προσανατολισμένο και σε αξίες. Επιδιώκουν, μάλιστα, να δημιουργήσουν 

ένα παράθυρο ευκαιριών ώστε να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσης των διαμαρτυρόμενων χωρίς να μένουν προσκολλημένοι σε εφήμερες 

επιδιώξεις, αλλά προσβλέποντας σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση. Οι δράστες 

της διαμαρτυρίας είναι συνήθως συνδεδεμένοι χωρικά με την κοινότητα όπου 

εστιάζεται το πρόβλημα. Είναι κάτοικοι, φορείς της περιοχής, ΟΤΑ, συνδικάτα ή 

ακόμα και γεωργικές ενώσεις.  

 

Θεωρητικά εργαλεία για τη μελέτη των περιβαλλοντικών διαμαρτυριών μπορούμε να 

αντλήσουμε από τη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων. Θεωρίες όπως των Πολιτικών 

Διαδικασιών/Δομής Ευκαιριών & Περιορισμών (The structure of opportunities & 

constraints), Κινητοποίησης Πόρων (Resource Mobilization), Συλλογικής Ταυτότητας 

(Collective Identity-New Social Movements), Κοινωνικών Δικτύων (Social Networks), 

Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης (Environmental Justice) και Κρατικών Αντιδράσεων 

(State Reactions) μας δίνουν εργαλεία για να εξηγήσουμε την τοπική περιβαλλοντική 

διαμαρτυρία. Ίσως η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι αυτή των πολιτικών 

διαδικασιών/ευκαιριών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβαλλοντικό 

κίνημα (Kousis, 2007&1999&2003, Roots, 2006 κ.α.). 

 

Ο  Tilly (2007: 19) αντιμετωπίζει τα κοινωνικά κινήματα ως μια μορφή  

συγκρουσιακής πολιτικής. Συγκρουσιακή  με την έννοια ότι τα κοινωνικά κινήματα 

αφορούν στη συλλογική διατύπωση διεκδικήσεων οι οποίες αν υλοποιηθούν θα 
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συγκρούονται με τα συμφέροντα κάποιου άλλου. Πολιτική με την έννοια ότι οι 

κυβερνήσεις εμφανίζονται κατά κάποιο τρόπο στη διαδικασία διαμόρφωσης είτε ως 

διεκδικητές είτε ως στόχοι - αποδέκτες των αιτημάτων.  

 

Συνεχίζοντας, ο Tilly (2007:20-21) θεωρεί ότι τα κοινωνικά κινήματα είναι μια 

σύνθεση από: α) δημόσια προσπάθεια διατύπωσης συλλογικών διεκδικήσεων 

(εκστρατεία), β) χρήση διαφορετικών συνδυασμών πολιτικής δράσης (ρεπερτόριο 

κοινωνικού κινήματος) και γ) δημόσιες παραστάσεις Αξιοσύνης, Ενότητας, 

Πολυάριθμου, Δέσμευσης των συμμετεχόντων (επιδείξεις ΑΕΠΔ). 

 

Ο Tilly (1994) μας δίνει 3 είδη κατηγοριοποίησης των κοινωνικών κινημάτων. Τα 

επαγγελματικά, τα ad hoc  κοινοτικά και τα κοινοτιστικά (communitarian). Οι 

περιπτώσεις των τοπικών περιβαλλοντικών κινητοποιήσεων ανήκουν κατά κύριο λόγο 

στα ad hoc κοινοτικά κινήματα, τα οποία ορισμένες φορές εμπεριέχουν τη συμμετοχή 

και επαγγελματιών. Για την Κούση (Kousis, 2003) το ελληνικό περιβαλλοντικό 

κίνημα έχει τις ρίζες του στις πρώτες κινητοποιήσεις εντός της δικτατορικής περιόδου 

αλλά κάνει εντονότερη την εμφάνιση του  από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και 

εξής. Η παρουσία του σηματοδοτείται από ομάδες που δημιουργούνται και δρουν 

εντός των κοινοτήτων. Ο ακτιβισμός αυτών των ομάδων συνήθως δεν περιέχει βία, 

αλλά έχει πιο ριζοσπαστικό ρεπερτόριο δράσης και είναι πιο επικεντρωμένος στα 

τοπικά ζητήματα.  

 

Κατά τους Αλεξανδρόπουλο, Σερντεδάκι και Μποτετζάγια (2007) το ελληνικό 

περιβαλλοντικό κίνημα εμφανίζεται στη δεκαετία του 1970, όπου τα ζητήματα του 

περιβάλλοντος θεωρούνται για πρώτη φορά κοινωνικό πρόβλημα. Από τη δεκαετία 

του 1980 έως τις αρχές του 1990 το ελληνικό περιβαλλοντικό κίνημα είναι σε φάση 

ανάπτυξης και διάχυσης των περιβαλλοντικών δράσεων. Τότε τα ζητήματα του 

περιβάλλοντος θεωρούνται πολιτικά ζητήματα. Τέλος, από τις αρχές τις δεκαετίας του 

1990 και έπειτα το κίνημα περνάει στη φάση της θεσμοποίησης, της δικτύωσης με 

κρατικούς φορείς καθώς και της θεματικής εξειδίκευσης.  
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Από την έρευνα της Κούση (Kousis, 1998,1999 κ.α.) για την Ελλάδα όπως και των 

Stears and Almeida (Stears and Almeida, 1998) για την Ευρώπη συμπεραίνουμε ότι 

οι αλλαγές στις πολιτικές ευκαιρίες επηρεάζουν τις διεκδικήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι 

έρευνες δείχνουν ότι η αποδυνάμωση των ελίτ μέσω των εκλογών και του ρευστού 

πολιτικού σκηνικού καθώς και οι συμμαχίες των διαμαρτυρόμενων με πολιτικά 

κόμματα επηρεάζουν την οργάνωση, τη διάρκεια και τον αριθμό των διαμαρτυριών. 

Σύμφωνα με τον Σερντεδάκι (2011) σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει το 

κοινοβουλευτικό σύστημα και η δομή των πολιτικών κομμάτων. Κοινωνικές ομάδες 

χωρίς πρόσβαση στους θεσμούς εκπροσώπησης και στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν κινήματα διαμαρτυρίας με εξωθεσμική ή 

αντιθεσμική δράση.  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει στενή σύνδεση των πολιτικών κομμάτων με τις 

τοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες. Ένας βασικός λόγος είναι  η χρηματοδότηση 

των ΟΤΑ από το κεντρικό κράτος.  Το κεντρικό κράτος χρηματοδοτεί και τις 

συνεταιριστικές οργανώσεις, ασκώντας με τον τρόπο αυτό μια μορφή πίεσης σε 

κάποιους από τους εν δυνάμει κινητοποιούμενους. Η έρευνα, επίσης, δείχνει ότι όπου 

υπάρχει κομματική συμμετοχή στις διαμαρτυρίες παρατηρείται και μεγαλύτερη 

αριθμητική συμμετοχή καθώς και εντονότερα περιστατικά διαμαρτυρίας. Στην 

Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την Κούση (Κousis 2007), κυρίαρχα κόμματα επιδιώκουν 

τη συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες με σκοπό την αύξηση του 

αριθμού των υποστηρικτών  τους. 

 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους Αλεξανδρόπουλο, Σερντεδάκι και Μποτετζάγια 

(2007), η διανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων από το κράτος σε περιβαλλοντικές Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οδήγησε στη θεσμοποίηση τους, με αποτέλεσμα να 

καταφέρουν να διασπείρουν τις ιδέες τους περί περιβάλλοντος σε ένα ευρύ κοινό 

αλλά και να χάσουν τον πολιτικό τους χαρακτήρα.  

 

Οι οικονομικές ευκαιρίες είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σχετικά με 

την εκδήλωση ή όχι της τοπικής περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας. Αν η οικονομική 

επιβίωση της κοινότητας εξαρτάται από τη ρυπαίνουσα πηγή οι κάτοικοι τείνουν να 
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μην αντιδρούν. Αν, όμως, η κοινότητα έχει στραμμένο τον οικονομικό 

προσανατολισμό της προς τον τουρισμό τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιδράσει 

και συνεπώς να έχουμε μία περίπτωση περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι κάτοικοι θέλουν να «πουλήσουν» το καθαρό περιβάλλον της 

περιοχής στο τουριστικό πακέτο τους (Kousis, 2000). 

 

Σε σχέση με τις θεωρίες κινητοποίησης πόρων, ένας παράγοντας που εξετάζεται από 

τη βιβλιογραφία είναι κατά πόσο οι διαμαρτυρόμενοι των αστικών κέντρων έχουν την 

ίδια πρόσβαση σε πόρους (ΜΜΕ, κοινή γνώμη, άλλους κατόχους πόρων) σε σχέση με 

τους κινητοποιούμενους από την επαρχία. Έτσι, σύμφωνα με την Κούση (Kousis, 

1999), οι αστικά προερχόμενοι διαμαρτυρόμενοι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

πόρους και δίκτυα σε σχέση με τις τοπικές ομάδες της επαρχίας, οι οποίες, όντας 

αποκλεισμένες από δίκτυα τα οποία βοηθούν στην εξάπλωση της δράσης τους, 

συνήθως στρέφονται στα πολιτικά κόμματα για να βρουν έναν ισχυρό σύμμαχο.  

 

Η διάκριση μεταξύ επαρχίας και πόλης  εμφανίζει διαφοροποιήσεις τόσο στο 

ρεπερτόριο δράσης όσο και στο λόγο της κινητοποίησης των κατοίκων. Η πόλη τείνει 

να είναι πιο ριζοσπαστική και οι διαμαρτυρόμενοι να αντιδρούν και για μεγάλα ή 

διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ αντίθετα η επαρχία εστιάζει στα τοπικά 

προβλήματα και το ρεπερτόριο δράσης της τείνει να είναι πιο συντηρητικό. Στις  

περιπτώσεις όπου κινήματα της πόλης διαχέονται και συνεργάζονται με αυτά της 

επαρχίας μας δίνουν μεγαλύτερο ρεπερτόριο δράσης και πιο βίαια περιστατικά 

(Koopmans, 1995).  

 

Υπάρχει μια γενικευμένη άποψη στο πεδίο ότι όσο η οικολογική κρίση συνεχίζεται 

τόσο θα προκύπτουν περιβαλλοντικά κινήματα και περιπτώσεις τοπικών 

περιβαλλοντικών διαμαρτυριών. Σύμφωνα με την Κούση (Kousis, 1999) αυτές οι 

τοπικές αναταράξεις, οι οποίες είναι προϋποθέσεις για την οργάνωση διαμαρτυριών 

και τοπικών περιβαλλοντικών κινημάτων,  δεν πρέπει να θεωρηθούν ως οικολογική 

κρίση αλλά ως μέρη περιβαλλοντικών περιθωριοποιήσεων.  
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Κατά τον Diani (1995) αξίζει να μελετηθούν οι μορφές οργάνωσης και δικτύωσης 

των διαμαρτυρομένων, της συλλογικής δράσης που αναπτύσσουν καθώς και του 

ρεπερτορίου διεκδίκησής τους. Αυτό που αναδύεται έντονα είναι ένας πολύ ισχυρός 

δεσμός και ένα ισχυρό δίκτυο με την κοινότητα το οποίο εξηγείται, όπως ειπώθηκε 

και παραπάνω, με τον τοπικό χαρακτήρα των διαμαρτυριών. Αξιοσημείωτη είναι η 

απουσία (ή η πολύ ισχνή παρουσία) δεσμών με μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις 

ή με περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Γενικότερα, τα δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται εντός των 

τοπικών περιβαλλοντικών διαμαρτυριών είναι αυτόνομα.   

 

Οι Αλεξανδρόπουλος, Σερντεδάκις και Μποτετζάγιας (2007) θεωρούν ότι  η απουσία 

των μεγάλων περιβαλλοντικών ΜΚΟ από τις τοπικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα 

είναι αποτέλεσμα των δεκαετιών 1990 – 2000. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, 

λόγω της κρατικής ανάγκης για απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που 

σχετίζονταν με την προστασία του περιβάλλοντος, οι ΜΚΟ προτίμησαν τη δικτύωση 

με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς παρά με τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Ειδικότερα οι συγγραφείς αναφέρουν ότι μετά από την πράσινη νομολογία του 

Συμβουλίου Της Επικρατείας τα ηγετικά στελέχη των περιβαλλοντικών ΜΚΟ πίστευαν 

ότι η περιβαλλοντική προστασία είναι πιο εύκολο να κερδηθεί στις δικαστικές 

αίθουσες παρά στις τοπικές κοινωνίες, όπου θα έπρεπε να καταβληθεί και το κόστος 

της σύγκρουσης. 

 

Αντλώντας εργαλεία από τις θεωρίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, σκοπός της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι να ερευνήσει στην περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης: 

α) αν και πώς οι αλλαγές στις  πολιτικές ευκαιρίες, προερχόμενες είτε από την 

Ελλάδα είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  σχετίζονται με τα γεγονότα διαμαρτυρίας, 

β) αν κατά την εκδήλωση των γεγονότων διαμαρτυρίας δημιουργούνται δίκτυα τα 

οποία επηρεάζουν τη δράση της, γ) αν η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών νομών 

επιφέρει και διάκριση τόσο στα αιτήματα των κινητοποιούμενων όσο και στο 

ρεπερτόριο της δράσης τους, δ) αν υπάρχει καταστολή και πώς αυτή σχετίζεται με το 

είδος της κινητοποίησης, ε) αν η διαμαρτυρία πηγάζει από εγωιστικά κίνητρα ή είναι 

αποτέλεσμα της φυσικής ανησυχίας των κατοίκων σε συνδυασμό με την έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους στ) αν συναντάμε την ανάπτυξη κάποιου 
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είδους περιβαλλοντικού κινήματος ή απλά συναντάμε μεμονωμένες συγκυριακές 

αντιδράσεις για το θέμα των απορριμμάτων, ζ) τη σύνδεση των ευρημάτων με την 

θεωρία και τέλος, η) τη συμβολή των ευρημάτων στην επιστημονική συζήτηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Νομοθετικό Πλαίσιο, ΕΕ, και Τοπικές Κοινότητες 

στην Κρήτη 

3.1. Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) 

 

Η πολιτική της Ε.Ε. στηρίζεται σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν «Ιεραρχία διαχείρισης 

αποβλήτων», σύμφωνα με την οποία οι διάφορες τεχνικές επεξεργασίας ιεραρχούνται 

με βάση το πόσο είναι ωφέλιμες ή βλαβερές για το περιβάλλον.  Η ιεράρχηση των 

επιλογών (πηγή ΕΕΔΣΑ3) είναι: 

 

1. Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

2. Η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος 

3. Η ανακύκλωση ή η κομποστοποίηση του προϊόντος 

4. Η ανάκτηση ενέργειας μέσω αποτέφρωσης 

5. Η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής 

 

Η ιεράρχηση αυτή δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα και αυτό γιατί οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις εξετάζονται κατά περίπτωση. Συνεπώς, αν κάποια επιλογή διαχείρισης 

αποβλήτων που βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στην παραπάνω κατάταξη προκαλεί 

λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυτή θα πρέπει και να εφαρμόζεται. Για 

παράδειγμα, αν η επιλογή 3 έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη 

λύση 4, θα προταθεί η λύση 4.  Πέραν αυτού εισάγεται μία νέα έννοια, ο «κύκλος 

ζωής των απορριμμάτων», με σκοπό να τονιστεί ότι αυτά θα επαναχρησιμοποιούνται 

και θα επιλέγεται η βέλτιστη τακτική διαχείρισης τους (Τερζής, 2009). 

 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2005 καθορίζεται η νέα στρατηγική της Ε.Ε. στον τομέα των 

αποβλήτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 

καθώς και στην ανακύκλωσή. Στόχος είναι η Ευρώπη να μετατραπεί σε μία κοινωνία 

                                           
3
 Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από το site: www.eedsa.gr (25/9/2012) 

http://www.eedsa.gr/
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ανακύκλωσης, που θα επιδιώκει την αποφυγή δημιουργίας νέων αποβλήτων και θα 

χρησιμοποιεί τα απορρίμματα ως πόρο (ΕΕΔΣΑ). 

 

Στην κατεύθυνση αυτή προτάθηκε η αναθεώρηση της, κωδικοποιημένης από το 

2006, οδηγίας – πλαίσιο του 1975 για τα απόβλητα. Σκοπός είναι να καθοριστούν τα 

πρότυπα ανακύκλωσης και να συμπεριληφθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να 

καταρτίσουν εθνικά προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Με την νέα 

αναθεώρηση αναμένεται ότι:  

 

 Θα μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

 Θα προωθηθεί η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων  

 Θα ενισχυθεί η διαδικασία της ανακύκλωσης  

 Θα εκσυγχρονιστεί και θα απλοποιηθεί η νομοθεσία για τα απόβλητα 

 

Η νέα οδηγία-πλαίσιο δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2008 και είναι η 2008/98/ΕΚ, η 

οποία θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στις νομοθεσίες των κρατών μελών έως τις 

31/12/2008. Η νέα οδηγία αποσαφηνίζει τις έννοιες απόβλητο, διάθεση, αξιοποίηση , 

πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων. Επίσης, εισάγει την έννοια της ανάλυσης του 

κύκλου ζωής των απορριμμάτων στη λήψη των αποφάσεων διαχείρισης, 

επεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας. Καθορίζει το πότε η αποτέφρωση των 

απορριμμάτων θεωρείται ανάκτηση και πότε διάθεση. Επιπροσθέτως, η νέα οδηγία 

προβλέπει τη δημοσίευση κατευθύνσεων για τα κριτήρια ταξινόμησης ενός 

αποβλήτου σχετικά με το πότε θεωρείται προϊόν. Τέλος, η νέα οδηγία θέτει και 

ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με τους οποίους: (Λαζαρίδου, 2011) 

 

 Πρέπει έως το 2020 να αξιοποιείται το 70% των αποβλήτων των κατασκευών 

και των κατεδαφίσεων 

 Πρέπει έως το 2020 να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50% των οικιακών 

αποβλήτων ενώ έως το 2015 πρέπει να γίνεται ξεχωριστά η συλλογή χαρτιού, 

γυαλιού, μετάλλου και πλαστικού 

 Προτείνεται η ξεχωριστή συλλογή των βιοδιασπώμενων αποβλήτων και η 

διερεύνηση επεξεργασίας τους 
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Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι για την ταξινόμηση των 

απορριμμάτων έχει υιοθετηθεί ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) από το 

1994 και αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2000/532/ΕΚ. Ο ΕΚΑ είναι ένας 

εναρμονισμένος και μη εξαντλητικός κατάλογος που παρέχει στην κοινότητα την 

κοινή ορολογία και ονοματολογία που χρησιμοποιείται κατά τη χάραξη των νέων 

πολιτικών (ΕΕΔΣΑ). 

 

Σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων έχει ψηφιστεί η οδηγία 1999/31/ΕΚ περι 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Στόχος της είναι η πρόληψη και η μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων της ταφής στο περιβάλλον, τα επιφανειακά και υπόγεια 

ύδατα, το έδαφος, τον αέρα και την υγεία του ανθρώπου. Βάσει της οδηγίας 

δημιουργούνται 3 τύποι ταφής: (ΕΕΔΣΑ) 

 

 Χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων 

 Χώροι ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων 

 Χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων  

 

Για τον εντοπισμό του κατάλληλου χώρου διάθεσης των αποβλήτων έχει δημοσιευθεί 

η οδηγία 2002/33/ΕΚ, η οποία καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες αποδοχής 

των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΕΕΔΣΑ). 

 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν οι  Οδηγίες «Εναλλακτικής Διαχείρισης»  - 

«Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού». Αυτές  διέπονται από τη Διευρυμένη 

Ευθύνη Παραγωγού (ΔΕΠ), η οποία είναι μία γενική αρχή που κατευθύνει όλη την 

ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία για τα απόβλητα (Οδηγίες για τα απόβλητα 

συσκευασίας και πολλά άλλα προϊόντα, Νέα Οδηγία Πλαίσιο). Προβλέπεται η 

ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους των προϊόντων, που αφορά στη διάρκεια 

ζωής και στην τελική διαχείρισή τους ως απόβλητα, στην τιμή πώλησής τους. 

Δίνονται  οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρυνθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον 

σχεδιασμός προϊόντων, καθιστώντας τους παραγωγούς υπεύθυνους για το κόστος 

διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  Στόχος είναι να προωθηθεί η 
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επαναχρησιμοποίηση, η εγγυοδοσία, η ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση των 

αποβλήτων. Μια σημαντική καινοτομία είναι ότι η ευθύνη του παραγωγού μπορεί να 

μεταβιβαστεί σε ένα συλλογικό οργανισμό – σύστημα έναντι αντιτίμου αντίστοιχου με 

την παραγόμενη ποσότητα προϊόντων (Λαζαρίδου, 2011). 

 

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης 

απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της 

ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (Τερζής, 2009). 

 

Σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. ο Mengozzi (2010:3) κάνει χρήση 

του όρου το «σύνδρομο της Μεσογείου». Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για 

τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, οι οποίες κατηγορούνται για τη μη πραγμάτωση ή 

την υπερβολική καθυστέρηση επίτευξης των στόχων της Ε.Ε. σχετικά με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων. Το σύνδρομο αυτό έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια, 

όπως η υποανάπτυκτη κοινωνία των πολιτών, η παθογένεια του πολιτικού 

συστήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από πατρωνίες και πελατειακές σχέσεις και η 

έλλειψη σεβασμού από την πλευρά των πολιτών στις Αρχές και τους νόμους. Κατά το 

συγγραφέα η ρίζες αυτού του συνδρόμου είναι τόσο βαθιές που καθίσταται σχεδόν 

αδύνατη κάθε προσπάθεια για αλλαγή.   

 

Με στόχο την τεκμηρίωση των θέσεων τους, οι Nicolli, Mazzanti και Iafolla (2012) 

κάνουν μία προσπάθεια να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις τις οποίες επέφεραν οι 

ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί στην παραγωγή απορριμμάτων καθώς και στην 

ποσότητα των απορριμμάτων που δεν επαναχρησιμοποιούνται αλλά καταλήγουν σε 

κάποιο ΧΥΤΑ. Για να το κατορθώσουν αυτό μετρούν την Αποδέσμευση (delinking), η 

οποία ως έννοια εκφράζει τις βελτιώσεις σε περιβαλλοντικούς παράγοντες με 

σεβασμό στις οικονομικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη έννοια χρησιμοποιείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της για να μετρηθεί η πρόοδος από την 

εκμετάλλευση του περιβάλλοντος.   
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Για την Ε.Ε. η αποδέσμευση μετράται σε απόλυτη και σχετική. Είναι μάλιστα 

πρωταρχικός στόχος η αύξηση της αποδέσμευσης και θεωρείται τόσο σημαντικό θέμα 

όσο αυτό της κλιματικής αλλαγής.   

 

Οι Nicolli, Mazzanti και Iafolla (2012) σχετικά με την παραγωγή απορριμμάτων 

συγκρίνουν τα στοιχεία  της δεκαετίας του 1990 με αυτά της δεκαετίας του 2000. 

Από τη σύγκριση προκύπτει μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων, η οποία 

κάνει τους ερευνητές να πιστεύουν ότι είναι άμεσο αποτέλεσμα των πολιτικών της 

Ε.Ε. Επίσης  θεωρούν ότι έως το 2013 θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της απόλυτης 

αποδέσμευσης. Η Ελλάδα μαζί με τις χώρες Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και 

Πορτογαλία είναι από τις πρωτοπόρους στον τομέα της αποδέσμευσης. Για τη 

Γερμανία και την Αυστρία οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι αναμενόμενο, καθώς 

αποτελούν πρότυπο στην επεξεργασία και διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά για τις 

άλλες 3 χώρες θεωρούν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.  

 

Το δεύτερο συμπέρασμα το οποίο εξάγουν οι ερευνητές είναι ότι από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και έπειτα τα απορρίμματα τα οποία καταλήγουν σε χωματερές 

συνεχώς μειώνονται. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με 

το διαχωρισμό των απορριμμάτων πριν την ταφή τους. Παράγοντας ο οποίος 

συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών είναι η λήψη  αυτών εντός  

των συνόρων. Ανασταλτικός παράγοντας είναι η πυκνότητα του πληθυσμού σε  

περιοχές που υπάρχουν ΧΥΤΑ, καθώς όσο πιο κατοικημένες είναι αυτές τόσο 

μεγαλύτερες είναι και οι αντιδράσεις. Αυτές πηγάζουν συνήθως από το 

περιβαλλοντικό, το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος που καλούνται να 

καταβάλουν οι κάτοικοι (Nicolli, Mazzanti και Iafolla, 2012). 

 

Ο Mengozzi (2010:12) κατατάσσει τις χώρες της Ε.Ε. σε τρείς ομάδες σε σχέση με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων τους. Είναι οι χώρες τις καύσης (Σουηδία, Ελβετία, 

Δανία κ.α.) οι οποίες ανακυκλώνουν ένα μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων τους, 

ένα άλλο μέρος (κυρίως οργανικά απορρίμματα) καίγεται με σκοπό την παραγωγή 

ενέργειας και ένα ελάχιστο ποσοστό υπολειμμάτων καταλήγει σε χώρους ταφής. 

Άλλη ομάδα χωρών είναι οι χώρες της ανακύκλωσης (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία 
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κ.α.). Σε αυτές τις χώρες το ποσοστό ανακύκλωσης αγγίζει το 60%, ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχουν ισχυρές πολιτικές για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την 

επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Τέλος, είναι οι χώρες της ταφής (Ελλάδα, 

Ιταλία, Αγγλία κ.α.), όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων καταλήγει 

προς ταφή χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και οι πολιτικές για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση δεν εφαρμόζονται. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω διαχωρισμό, οι διαφοροποιήσεις στο θέμα της 

διαχείρισης των αποβλήτων σχετίζονται με την παραγωγή τους. Οι χώρες με μεγάλη 

παραγωγή είναι αυτές που πρωτοπορούν τόσο στις πολιτικές όσο και στις τεχνολογίες 

διαχείρισης των απορριμμάτων. Άλλοι λόγοι διαφοροποίησης είναι η βιομηχανική 

ιστορία της κάθε χώρας, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και η γεωγραφική της θέση 

(Mengozzi ,2010:13). 

 

Η έρευνα των Watson και Bulkeley (2007) αφορά στην ενσωμάτωση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών στη Βρετανία  και στις αντιδράσεις που προέκυψαν από τις 

τοπικές κοινωνίες. Διευκρινιστικά αναφέρουν ότι η ευθύνη της διαχείρισης των 

απορριμμάτων ανήκει στις τοπικές αρχές ενώ ο καθορισμός των χρήσεων γης στην 

κεντρική κυβέρνηση.  Πριν από τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες οι αρμοδιότητες των 

τοπικών αρχών ήταν απλή υπόθεση. Μάζευαν τα απορρίμματα από τις κατοικίες, τα 

προωθούσαν στους τοπικούς ΧΥΤΑ και τελικά τα ενταφίαζαν. Με την έλευση των 

κανονισμών και των οδηγιών της Ε.Ε. και την υιοθέτηση τους από την κεντρική 

κυβέρνηση, θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι τοπικοί στόχοι και προτεραιότητες. 

 

Οι τοπικές αρχές έπρεπε να φροντίσουν για την αποκομιδή, την επεξεργασία, την 

ανακύκλωση και την κομποστοποίηση των απορριμμάτων. Για να πραγματοποιηθούν 

τα παραπάνω ήταν απαραίτητη η χωροθέτηση νέων μονάδων επεξεργασίας, με 

συνέπεια τις αντιδράσεις των κατοίκων. Το κλείσιμο των πολυάριθμων διάσπαρτων 

ΧΥΤΑ, οι οποίοι επέφεραν πολλά προβλήματα στους κατοίκους, μετρίασε τις 

αντιδράσεις  σχετικά με τη δημιουργία μεγάλων μονάδων επεξεργασίας. Ο λόγος 

ήταν ότι αυτές χωροθετήθηκαν σε σχετικά απομακρυσμένες περιοχές των δήμων και 
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επιπλέον, οι κάτοικοι είχαν τη βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την προστασία του περιβάλλοντος (Watson και Bulkeley, 2007). 

 

Αυτό που πραγματικά προκαλεί εντύπωση στους ερευνητές είναι οι αντιδράσεις που 

προκλήθηκαν λόγω της χωροθέτησης μικρότερων μονάδων, όπως ανακύκλωσης ή 

μεταφόρτωσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μονάδες χαμηλού περιβαλλοντικού 

ρίσκου. Η εξήγηση που δίνουν είναι ότι αυτές οι μονάδες σχεδιάστηκαν πιο κοντά σε 

κατοικημένες περιοχές και εμπίπτουν στην NIMBY διαμαρτυρία. Το γενικό 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι αν και οι αρχές της περιβαλλοντικής 

δικαιοσύνης έχουν εγκολπωθεί στις οδηγίες και τη νομοθεσία της Ε.Ε., η απεικόνισή 

τους τις τοπικές κοινωνίες δεν είναι και τόσο εμφανής (Watson και Bulkeley, 2007: 

423-424). 

 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού 

πλαισίου απαιτείται η δημιουργία νέων υποδομών, η χρηματοδότηση των οποίων στις 

περισσότερες περιπτώσεις προέρχεται από την Ε.Ε. Η ένταξη σε κάποιο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποτελεί σήμερα ίσως τη μοναδική οικονομική ευκαιρία 

για τη χώρα μας ώστε να δημιουργηθούν νέες δομές. Για να επιτευχθεί η 

χρηματοδότηση, βέβαια, απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες και τήρηση 

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιασμού και ολοκλήρωσης. Το αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα μπορεί  να λειτουργήσει πιεστικά για τις αρχές, με αποτέλεσμα να 

προβούν σε βιαστικές κινήσεις και οι θιγόμενοι να αντιδράσουν.  

 

3.2 . Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα  

 

Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιους, Διατάγματα κ.α. Θεωρείται σύγχρονο λόγω της ενσωμάτωσης  του 

κοινοτικού δικαίου, αλλά στερείται οργανωμένου σχεδίου σχετικά με τη χωροθέτηση 

νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (Τερζής, 2009:24). 

 

Ιστορικά, η πρώτη διάταξη σχετικά με το θέμα των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα 

ήταν η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής, αποκομιδής και 
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διάθεσης απορριμμάτων», η οποία καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή την αποκομιδή και τη διάθεσή τους. Στην 

πράξη, όμως, καταργούσε την ίδια την υπόστασή της, καθώς στο άρθρο 7 προέβλεπε 

ότι με απόφαση του νομάρχη της εκάστοτε περιοχής θα μπορούσε να υπάρξει 

παρέκκλιση από τα άρθρα της (ΕΕΔΣΑ).   

 

Μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ του 1970 και του 1980 

καθορίζουν τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας με βάση τα τετραγωνικά του 

οικήματος, οι οποίες ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για τους: 

Ν703/1970, Ν25/1975, Ν429/1976, Ν1080/1980. Το αποτέλεσμα είναι ο πολίτης να 

πληρώνει όχι για τη συμπεριφορά του στο θέμα των απορριμμάτων, δηλαδή αν 

ανακυκλώνει, αλλά για την επιφάνεια του σπιτιού του (Τερζής, 2009:24). 

 

Η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων περνάει στις αρμοδιότητες των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το 1985 με το Ν1650/1985 ή αλλιώς  

«νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος». Βάσει αυτού του νόμου ορίζεται το 

γενικό πλαίσιο, τα μέσα και οι στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος (ΕΕΔΣΑ). 

 

Ένα χρόνο μετά, το 1986, εκδίδεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 

49541/1424/86, η οποία είναι η πρώτη προσπάθεια της χώρας για εναρμόνιση της 

κρατικής με την κοινοτική νομοθεσία.  Σύμφωνα με αυτή την απόφαση 

διατυπώνονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των απορριμμάτων ώστε 

να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Επίσης δίνονται για 

πρώτη φορά οι ορισμοί των βασικών εννοιών και των φορέων διαχείρισης των 

απορριμμάτων, καθορίζονται οι φάσεις του σχεδίου διαχείρισής τους και ρυθμίζεται 

επιπλέον το σχετικό θέμα των αδειών (Τερζής, 2009:25). 

 

Το 1994 συγκροτείται με το Ν2242/1994 το «Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος» με διάρκεια ζωής μόλις 7 χρόνια, αφού καταργήθηκε 

το 2001. Παρά τη φιλόδοξη προσπάθεια της τότε κυβέρνησης, στην πράξη το 

συγκεκριμένο σώμα δε λειτούργησε ποτέ καθότι οι αρμοδιότητές του έρχονταν σε 

σύγκρουση με αυτές των ΟΤΑ (ΕΕΔΣΑ). 



 36 

 

Μόλις το 1996 εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ4  εγκύκλιος η οποία καθορίζει αναλυτικά 

το περιεχόμενο του φακέλου προέγκρισης για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων 

διάθεσης απορριμμάτων. Ταυτόχρονα ορίζει υπεύθυνη για τη χωροθέτηση τη 

νομαρχία και σε περίπτωση αδυναμίας την οικεία περιφέρεια (ΕΕΔΣΑ). 

 

Η Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού στην Ελλάδα και η  Εναλλακτική Διαχείριση των 

απορριμμάτων εκφράζονται με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(ΕΟΕΔΣΑΠ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3854/2010). Κατ΄ επιταγή του 

Νόμου εκδίδονται Προεδρικά Διατάγματα και πλέον ΚΥΑ ανά περίπτωση (Τερζής, 

2009:27). 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2003 εκδόθηκαν δύο πολύ σημαντικές ΚΥΑ. Η ΚΥΑ 

37591/2031/2003, η οποία καθόριζε τη διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών 

μονάδων και η ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» σύμφωνα με τις 

οποίες: (ΕΕΔΣΑ) 

 

 Η χώρα συμμορφώνεται με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ 

 Καθορίζονται οι στόχοι και οι αρχές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων  

 Καθορίζονται οι αρχές του εθνικού και του περιφερειακού σχεδίου για την 

ολοκληρωτική διαχείριση των αποβλήτων  

 Δημιουργούνται οι ΦΟΔΣΑ – Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων   

Το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων δεν εξαντλείται στα παραπάνω, 

είναι όμως τόσο δαιδαλώδες που η καταγραφή του καθίσταται αδύνατη.  Παραπάνω 

παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες κρατικές ενέργειες για τη θεσμοθέτησή του.  

 

                                           
4
 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  
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Για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου είναι αρμόδιοι 3 φορείς: το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής5 (ΥΠΕΚΑ), οι Περιφέρειες και οι Δήμοι (όπως 

προέκυψαν μετά τον Νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Καλλικράτης») .   

 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΕΚΑ: (Τερζής, 2009:30-31) 

 

 είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. 

Προετοιμάζει το νομοθετικό έργο σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.  

 εισηγείται την έκδοση των αντίστοιχων νομοθετικών πράξεων (Νόμοι, 

Προεδρικά διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.α.) 

 εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 

 συντάσσει μαζί με άλλα υπουργεία και την Κεντρική Ένωση Δήμων τον Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων  και τον Εθνικό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, όπου περιγράφονται οι στόχοι και οι 

δράσεις για τη διαχείριση τους 

Οι Περιφέρειες: (Τερζής, 2009:32) 

 

 συντάσσουν τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων 

 προτείνουν έργα διαχείρισης απορριμμάτων για ένταξη σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα 

 παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στους 

Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων 

 εγκρίνουν τη μελέτη εντοπισμού χώρων για εγκατάσταση μονάδων (α φάση) 

και την κυρίως μελέτη, που συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο διαχείρισης των 

απορριμμάτων (β φάση) 

                                           
5
 Σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ υπάρχει επιφύλαξη για πιθανές μεταβολές. Εξαιτίας των εκλογών της 17ης 

Ιουνίου 2012 δεν έχει γίνει ακόμα ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε Υπουργείου. Στην παρούσα αναφέρεται 

ό,τι ίσχυε έως τις 16-6-2012. 
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 παραχωρούν άδεια συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων σε πλην ΟΤΑ 

πρόσωπα 

 ασκούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων 

 επιβάλλουν πρόστιμα ή και ανάκληση αδειών σε χώρους επεξεργασίας 

απορριμμάτων εφόσον προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή 

στο περιβάλλον 

Οι δήμοι μπορούν να λειτουργούν μεμονωμένα ή να σχηματίζουν διαδημοτικές 

επιχειρήσεις με τη μορφή ΦΟΔΣΑ6 και έχουν τη γενική ευθύνη διαχείρισης 

απορριμμάτων της περιοχής τους (Τερζής, 2009:34). Γενικότερα: 

 

 εκπονούν διαχειριστικά σχέδια 

 υλοποιούν έργα διαχείρισης απορριμμάτων 

 λειτουργούν τις εγκαταστάσεις 

 υλοποιούν έργα αποκατάστασης σε ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ 

 εφαρμόζουν τιμολογιακή πολιτική 

 

Μέσα από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων από το 

στάδιο του σχεδιασμού έως την τελική τους επεξεργασία κατανοούμε τις 

αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Αυτό είναι χρήσιμο στην εκπόνηση της συγκεκριμένης 

μελέτης, καθότι καταδεικνύει ρητά την κατεύθυνση προς την οποία εγείρεται η 

διαμαρτυρία. Η λήψη αποφάσεων γίνεται κεντρικά χωρίς την εμπλοκή της τοπικής 

κοινωνίας και αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση πολιτικής και κινητοποιούμενων στη 

                                           
6
 Οι ΦοΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για 

την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 

αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των απορριμμάτων 

(ΕΕΔΣΑ). 
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χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων από 

υφιστάμενες μονάδες. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου 

νομοθετικού πλαισίου στη χώρα αφορούν στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου 

χωματερών με νέους ΧΥΤΑ καθώς και στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας 

Ανακύκλωσης. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί.  

 

3.3. Η κατάσταση στην Ελλάδα  

 

Στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, ισχύει το ρητό: «όσο πλουσιότερος 

γίνεσαι τόσο πιο πολλά σκουπίδια παράγεις». Για τον Mengozzi η παραγωγή 

απορριμμάτων είναι παράγοντας πλουτισμού, καθώς όσο αυξάνεται το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν ενός κράτους τόσο αυξάνεται και η παραγωγή απορριμμάτων του 

(Mengozzi, 2010:1).  Στην ελληνική περίπτωση  πράγματι, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ε.Ε., το 1995 ο κάθε Έλληνας παρήγαγε 302 κιλά απορριμμάτων το χρόνο. Δώδεκα 

μόλις χρόνια αργότερα, το 2007, του αντιστοιχούσαν 408 κιλά και τέλος, το 2009 ο 

όγκος οικιακών απορριμμάτων ανήλθε στα 478 κιλά το χρόνο ανά κάτοικο της 

ελληνικής επικράτειας, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 560 κιλά. Από τα παραπάνω 

στοιχεία παρατηρείται σταδιακή αύξηση στον παραγόμενο όγκο των απορριμμάτων, 

γεγονός που φανερώνει την απουσία σχεδίου πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων 

(ΕΕΔΣΑ). 

 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 ολόκληρη η Ελλάδα αποτελούσε μία απέραντη 

χωματερή. Τα πάσης φύσεως απόβλητα κατέληγαν οπουδήποτε, σε νόμιμες ή 

παράνομες χωματερές, χαντάκια, ρέματα ή θάλασσα καταστρέφοντας το περιβάλλον. 

Κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 η χώρα καταβάλλει μεγάλη 

προσπάθεια, υπό την πίεση της Ε.Ε., να κλείσουν και να αποκατασταθούν οι 

παράνομες χωματερές ή ΧΑΔΑ και να αντικατασταθούν από ΧΥΤΑ (ΕΕΔΣΑ). 
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Τον Ιούλιο του 2000 η Ελλάδα θα μπει στη νομική ιστορία της Ε.Ε. καθώς ήταν το 

πρώτο κράτος – μέλος που τιμωρήθηκε με πρόστιμο για μη συμμόρφωση σε οδηγία. 

Αφορούσε στο θέμα των παράνομων χωματερών και στην αντικατάστασή τους από 

νέες δομές και πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του  Κουρουπητού στα Χανιά. Η 

χώρα τιμωρήθηκε με 20.000 ευρώ (€) πρόστιμο ανά ημέρα λειτουργίας της 

παράνομης χωματερής (Botetzagias & Karamichas 2009:944-945). 

 

Το 2003 κάτω από τις πιέσεις της Ε.Ε. δημιουργείται η Ελληνική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης με θεαματική πρόοδο εργασιών στο πέρας του χρόνου. Αξίζει, όμως, 

να αναφερθεί ότι το 2005 το 90% περίπου των απορριμμάτων θάβεται χωρίς καμία 

επεξεργασία (Botetzagias & Karamichas 2009:944-945). 

 

Αν και η χώρα μας καταβάλλει προσπάθειες να εναρμονιστεί με τις κοινοτικές 

οδηγίες, το 2008 υπολογίζονται ότι λειτουργούσαν ακόμα 500 παράνομες χωματερές 

σε όλη τη χώρα και κυρίαρχες ήταν οι απειλές για επιπλέον πρόστιμο της τάξης των 

34.000€  ανά χωματερή ανά ημέρα λειτουργίας (Botetzagias & Karamichas 2009: 

945, ΕΕΔΣΑ). 

 

Σήμερα εν ενεργεία βρίσκονται μόλις 65 XYTA σε όλη την Eλλάδα, τους οποίους η 

χώρα είχε υποχρέωση έως το 2010 να αντικαταστήσει με εργοστάσια επεξεργασίας 

απορριμμάτων και ΧΥΤΥ (Xώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Όμως οι 

υφιστάμενοι ΧΥΤΑ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν μπορούν να μετατραπούν σε 

ΧΥΤΥ λόγω μη πρόβλεψης στην αρχική σχεδίαση ή υπερκορεσμού, οπότε και θα είναι 

παράνομοι. Στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού αρκετοί ΧΥΤΥ κατασκευάζονται ή 

βρίσκονται υπό μελέτη (ΕΕΔΣΑ, 2012). 

 

3.4. Η κατάσταση στην Κρήτη  

 

Για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη έχει συσταθεί ο 

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). Ο φορέας αυτός 

δραστηριοποιείται στα πλαίσια της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών καθώς 

και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για το θέμα των αποβλήτων. Απώτερος 
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στόχος είναι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και σε αυτόν 

συμμετέχουν όλοι οι δήμοι της Κρήτης. Ο ΕΣΔΑΚ είναι ο φορέας που σχεδιάζει και 

υλοποιεί, με την χρηματοδότηση της Ε.Ε., τα απαιτούμενα έργα (ΕΣΔΑΚ). 

 

Η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στην Κρήτη βρίσκεται λίγο πάνω από τον 

ελληνικό μέσο όρο. Το 2009 παράχθηκαν περίπου 400.000 τόνοι απορριμμάτων, που 

ισοδυναμούν με 485 κιλά ανά κάτοικο, γεγονός που κατατάσσει το νησί στις πρώτες 

θέσεις πανελλαδικά, με τον ελληνικό μέσο όρο να είναι 465 κιλά ανά κάτοικο το 

χρόνο (Κουράκης, 2011). 

 

Τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκατάστασης 

των ΧΑΔΑ και της μετατροπής τους σε ΧΥΤΑ. Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

ΘΗΣΕΑΣ, το ΕΠΠΕΡ και το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, συνολικού ύψους περίπου 75 εκατομμυρίων 

ευρώ, αποκαταστάθηκαν 120 ΧΑΔΑ και υπολείπονται άλλοι 5. Οι τελευταίοι έχουν 

ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα για αποκατάσταση, ο χρόνος όμως πιέζει 

ασφυκτικά και η Περιφέρεια Κρήτης απειλείται με πρόστιμο 34.000€ ανά ημέρα 

λειτουργίας ανά ΧΑΔΑ (Περιφέρεια Κρήτης7).  

 

Όμως, το πρόβλημα παραμένει και αυτό γιατί με τον προηγούμενο περιφερειακό 

σχεδιασμό υπήρχε πρόβλεψη για πολύ μικρότερη αύξηση στον όγκο των 

απορριμμάτων σε σχέση με την αύξηση της τάξης του 25% που σημειώνεται σήμερα 

(Κουράκης, 2011). Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενες μονάδες  επεξεργασίας φτάνουν 

στα όρια τους πολύ πιο σύντομα. Αναλυτικά τα στοιχεία για όλους τους ΧΥΤΑ στην 

Κρήτη αναφέρονται στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

                                           
7
 Ενημερωτικό Σημείωμα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού στην 

Περιφέρεια Κρήτης» Ηράκλειο, 17-6-2010 
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Πίνακας 3.1. Εκτίμηση εναπομείναντος χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ στην Κρήτη  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΣΔΑΚ 

 

 

 

 

 

Ο πίνακας 3.2 παρουσιάζει τις υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων 

στην Κρήτη όπως καταγράφηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΣΔΑΚ και τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΝΟΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  

1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΡΑΚΙΑ  2 ΕΤΗ 

2  

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1 ΕΤΟΣ 

3 ΑΜΑΡΙ 10 ΜΗΝΕΣ 

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΙ 7 ΜΗΝΕΣ 

5 

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2,5 - 3 ΕΤΗ 

6 Ν ΚΑΖΑΤΖΑΚΗΣ 4 ΕΤΗ 

7 ΒΙΑΝΝΟΣ 1 ΕΤΟΣ 

8 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΕΤΗ 

9 
 

ΣΗΤΕΙΑ 1,5 ΕΤΟΣ  
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Πίνακας 3.2. Υφιστάμενα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

στην Περιφέρεια Κρήτης8 

 

Νομός Χανίων Νομός Ρεθύμνου 

1 ΟΕΔΑ: 1 ΧΥΤΑ : ΧΥΤΑ Αμαρίου 

 
ΕΜΑΚ Χανίων: 70.000 τόνοι 

ετησίως 
1 ΣΜΑΥ 

 ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου   

1 ΧΥΤΑ: ΧΥΤΑ Πελεκάνου   

2 
Ενεργοί ΧΑΔΑ: Αρμένοι και 

Γαύδος 
  

1 Ανενεργός ΧΑΔΑ: Ασή Γωνιά   

 

Νομός Ηρακλείου 

 

Νομός Λασιθίου 

1 
Μονάδα Προεπεξεργασίας: 

75.000 ετησίως 
1 ΣΜΑ: Ιεράπετρα 

1 ΚΔΑΥ: 20.000 ετησίως 1 ΣΜΑΥ: Σητεία 

2 ΣΜΑ: Ηράκλειο και Μοίρες 2 
ΧΥΤΑ: Άγιος Νικόλαος και 

Σητεία 

4 
ΧΥΤΑ: Πέρα Γαλήνοι, Βιάννος, 

Χερσόνησος και Καζαντζάκη 
1 Ενεργός ΧΑΔΑ: Ιεράπετρα 

1 Ανενεργός ΧΑΔΑ: Αρκαλοχώρι   

 

 Πηγή: ΕΣΔΑΚ 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής ενός σύντομου 

ιστορικού των αποφάσεων και των γεγονότων διαμαρτυρίας που έλαβαν χώρα την 

υπό εξέταση περίοδο σε κάθε νομό της Κρήτης ξεχωριστά. Η παρουσίαση αυτή 

γίνεται με σκοπό να  μπορούν να γίνουν ευκολότερα αντιληπτές οι αιτίες, οι πολιτικές 

και οι οικονομικές συνθήκες που οδηγούν τους κατοίκους στο να διαμαρτυρηθούν. 

                                           
8
 ΕΜΑΚ: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης, ΣΜΑΥ: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – 

Υπολειμμάτων, ΚΔΑΥ: Κέντρο Διαχείρισης Απορριμμάτων – Υπολειμμάτων   
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Εικόνα 3.1. Υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κρήτη (πηγή Περιφέρεια Κρήτης, 2012)
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3.4.1 Η διαμαρτυρία στο  Νομό Ρεθύμνου  

 

 

Οι περιπτώσεις διαμαρτυρίας στο νομό εντοπίζονται κυρίως στους δύο υφιστάμενους 

το 1998 ΧΥΤΑ του νομού, το ΧΥΤΑ Αμαρίου και το ΧΥΤΑ Ρεθύμνου. Οι αντιδράσεις 

αφορούν κυρίως στη συνέχιση ή παράταση της λειτουργίας τους, καθώς και στην  

αντίθεση των κατοίκων σε ενδεχόμενες μελλοντικές επεκτάσεις.  

 

Ο ΧΥΤΑ Ρεθύμνου ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1998 δίπλα στο χωριό 

Μαρουλάς9, το οποίο ανήκει διοικητικά στο δήμο Ρεθύμνου αλλά βρίσκεται στα 

σύνορα με το δήμο Αρκαδίου και κοντά στα χωριά Άδελε και Αγία Παρασκευή. Ο 

ΧΥΤΑ Ρεθύμνου – Αρκαδίου, όπως πολύ συχνά ονομάζεται, θα μετεξελιχθεί το 1999 

σε διαδημοτική επιχείρηση, στο Διοικητικό Συμβούλιό της οποίας συμμετέχει κατά 

90% ο δήμος Ρεθύμνου και κατά 10% ο τότε  δήμος Αρκαδίου.  Το πρόβλημα με το 

ΧΥΤΑ Ρεθύμνου είναι ότι ποτέ δε λειτούργησε ορθά και με τρόπο που η ευρωπαϊκή 

και η ελληνική νομοθεσία ορίζουν. Αποτέλεσμα ήταν τα συχνά γεγονότα 

διαμαρτυρίας  και οι  αντιδράσεις από τους κατοίκους. Όπως και οι ίδιοι πολύ συχνά 

λένε, στο Μαρουλά δε δημιουργήθηκε ένας νέος ΧΥΤΑ, αλλά μία κακή απομίμηση 

παλαιού τύπου χωματερής.  

 

Στα παραπάνω συνηγορούν και οι ελεγκτές περιβάλλοντος, οι οποίοι με συχνούς 

ελέγχους διαπιστώνουν την πραγματικά τραγική κατάσταση που επικρατεί (Κρητική 

Επιθεώρηση 16-6-1999). Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1999 

το πόρισμα είναι καταπέλτης: 

 

1. έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου 

2. μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων  

3. πιθανή μόλυνση των υπογείων υδάτων  

                                           
9
 Αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο ΧΥΤΑ υπάρχει στο: Κοπανάκης Ηλίας, (2011), 

Μαρουλάς Ρεθύμνου, αναψηλάφηση μιας μακραίωνης ιστορίας στο χρόνο, εκδόσεις Καλαϊτζάκη, Ρέθυμνο   
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4. κίνδυνος άμεσου κορεσμού (μόλις 1 χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας 

του) 

Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλουν οι ελεγκτές είναι 10.000.000 δραχμές με το δήμο 

Ρεθύμνου να αναγνωρίζει το πρόβλημα και να υπόσχεται ότι θα συμμορφωθεί. 

Ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος ξεσηκώνονται εντονότατες 

αντιδράσεις από τρείς πλευρές. Αρχικά αντιδρούν οι κάτοικοι και οι πολιτιστικοί 

σύλλογοι της περιοχής, οι οποίοι ζητούν κυρίως το κλείσιμο της μονάδας ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις ζητούν τη σωστή λειτουργία της. Άλλη ομάδα είναι οι κάτοικοι 

παρακείμενων περιοχών, οι οποίοι αντιδρούν στη μεταφορά των απορριμμάτων μέσα 

από τους οικισμούς που κατοικούν καθότι οι δρόμοι που προβλέπονταν στην αρχική 

μελέτη δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Οι δύο παραπάνω κατηγορίες διαμαρτυρόμενων 

κινήθηκαν και νομικά ενάντια στη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Τέλος, μια ειδική περίπτωση 

διαμαρτυρίας είναι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και πιο συγκεκριμένα η οικογένεια 

Χνάρη, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη γύρω περιοχή ως βοσκότοπο. Αποτέλεσμα της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι ο θάνατος ζώων από τα κοπάδια τους και οι 

τελευταίοι αποκλείουν το δρόμο προς το ΧΥΤΑ, με συνέπεια την παρακώλυση της 

λειτουργίας του. Κύριο αίτημά τους ήταν η καταβολή αποζημιώσεων από το δήμο 

Ρεθύμνου. 

 

 

Εικόνα 3.2. Κτηνοτρόφοι καταλαμβάνουν το ΧΥΤΑ στο Μαρουλά διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο ζώων από τα 

κοπάδια τους λόγω περιβαλλοντικής ρύπανσης (πηγή  Κρητική Επιθεώρηση 23-1-2002) 

 

Σε όλες τις παραπάνω διαμαρτυρίες η τακτική του δήμου Ρεθύμνου περιλαμβάνει 

διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα θα τακτοποιηθεί ή ότι δεν είναι τόσο σοβαρό ή ακόμα 

ότι θα εφαρμοστούν νέες προηγμένες μέθοδοι όπως  η φωτοκαταλυτική επεξεργασία 
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(Κρητική Επιθεώρηση 9-10-1999). Σε πολλές περιπτώσεις ο δήμαρχος χάριν 

εντυπωσιασμού ανακοινώνει έργα στο ΧΥΤΑ ή νέα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία 

ουδέποτε εγκαθίστανται.  

 

Η κατάσταση του ΧΥΤΑ Ρεθύμνου δεν περνάει απαρατήρητη από την Ε.Ε., η οποία 

από το 2002 ξεκινάει μια διαδικασία συστάσεων και προειδοποιήσεων σχετικά με τη 

λειτουργία του (Κρητική Επιθεώρηση 30-3-2002). Τον Ιούλιο του 2003 ξεκινάνε οι 

διαδικασίες για την επιβολή προστίμου, αποτελώντας ανάλογη περίπτωση με τον 

Κουρουπητό στα Χανιά και το 2004 το θέμα του ΧΥΤΑ στο Μαρουλά παραπέμπεται 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Κρητική Επιθεώρηση 21-7-2004). 

 

Το τέλος της ιστορίας αρχίζει να γράφεται το 2004 όταν ο δήμος Ρεθύμνου 

εξασφαλίζει 4,87 εκ ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής για την εξυγίανση του 

ΧΥΤΑ, την αποκατάσταση του υφιστάμενου τμήματος και τη λειτουργία νέου υπό 

αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους έως το 2006.  

 

 

 

Εικόνα 3.3 Κάτοικοι του Τσεσμέ κλείνουν το δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τα απορριμματοφόρα 

που περνούν μέσα από το χωριό τους (πηγή  Κρητική Επιθεώρηση, 31-03-2004). 

 

Μέσα από μία σχεδόν κωμική διαδικασία αναβολής του έργου για διάφορους λόγους, 

όπως η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας του οικοπέδου από πλευράς του δήμου Ρεθύμνου, 
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η ασφυκτική πίεση της Ε.Ε., η προσωρινή σφράγιση του ΧΥΤΑ από την εισαγγελία 

Ρεθύμνου και την Ε.Ε., τελικά το 2006 θα διαταχθεί η σφράγιση και αποκατάσταση 

του ΧΥΤΑ. Η οριστική άρση λειτουργίας του θα γίνει το 2007 και τα έργα 

αποκατάστασης θα ξεκινήσουν στις 22 Μαΐου 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

μεσοδιάστημα ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι παρουσιάστηκαν αρκετές 

φορές στην εισαγγελία ή στα δικαστήρια ως κατηγορούμενοι για την απαράδεκτη 

κατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας. 

 

Η άλλη «προβληματική» περίπτωση στο νομό Ρεθύμνου είναι ο ΧΥΤΑ Αμαρίου, ο 

οποίος βρίσκεται στο δήμο Συβρίτου κοντά στα σύνορα με το δήμο Αρκαδίου και 

αυτός είναι ο λόγος που ο δήμος Αρκαδίου πρωτοστατεί σε γεγονότα διαμαρτυρίας 

που αφορούν στο συγκεκριμένο ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα, ο χώρος του ΧΥΤΑ συνορεύει 

με το χωριό Χάρκια του δήμου Αρκαδίου καθώς και με την Ιερά Μονή Αρκαδίου, απ’ 

όπου υπάρχει και οπτική επαφή. Ο ΧΥΤΑ Αμαρίου ανήκει στη διαδημοτική επιχείρηση 

ΑΜΑΡΙ ΑΕ των πρώην δήμων Κουρητών και Συβρίτου και εξυπηρετούσε τις ανάγκες 

έξι δήμων του νομού Ρεθύμνου.  

 

Από την αρχή της λειτουργίας του ξεκινούν και οι αντιδράσεις από το δήμο Αρκαδίου. 

Από το 1999 ξεκινάει μια εκστρατεία κατά του ΧΥΤΑ Αμαρίου με συνεντεύξεις τύπου, 

παραστάσεις διαμαρτυρίας και ταυτόχρονα μία αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο 

δήμους με δημόσιες αντεγκλήσεις και τοποθετήσεις υπέρ και κατά της συγκεκριμένης 

μονάδας.  

 

Φαίνεται ότι ο ΧΥΤΑ Αμαρίου, παρά τα λεγόμενα του δημάρχου Συβρίτου, δε 

λειτουργεί υποδειγματικά, καθότι σε έλεγχο από το κλιμάκιο ελεγκτών περιβάλλοντος  

βρέθηκε ότι υστερεί σε ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων, πιθανής ρύπανσης 

του υδροφόρου ορίζοντα και μόλυνσης της ατμόσφαιρας από σκόνη,  με αποτέλεσμα 

να ζητείται η συμμόρφωσή του (Κρητική Επιθεώρηση 16-6-1999). Με αφορμή το 

πόρισμα, ο δήμος Αρκαδίου υπέβαλε μήνυση στην ΑΜΑΡΙ ΑΕ για τη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ και για ρύπανση της περιοχής της Ιεράς Μονής. 
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Παρά τις συνεχείς προσπάθειες εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις 

προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας από τους δήμους του Αμαρίου, η διένεξη με 

το δήμο Αρκαδίου δε σταματά και εκδηλώνεται με αρνητικές ψήφους σε συμβούλια 

της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) ή με συσκέψεις με το νομάρχη 

σχετικά με την επέκταση του ΧΥΤΑ (Κρητική Επιθεώρηση 15-10-1999). Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίδρασης σημειώνεται το Φεβρουάριο του 2000 όταν ο 

δήμος Αρκαδίου αρνείται να συμμετάσχει στον ΕΣΔΑΚ  που μόλις δημιουργείται λόγω 

της συμμετοχής των δήμων του Αμαρίου σε αυτόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 

αρνείται να συμμετάσχει στον ίδιο φορέα με αυτούς που δημιουργούν τόσα 

περιβαλλοντικά ζητήματα (Κρητική Επιθεώρηση 24-2-2000). 

 

Ως μέσο πίεσης προς τους άλλους δήμους και τη νομαρχία Ρεθύμνου, η διοίκηση του 

ΧΥΤΑ Αμαρίου, που αποτελείται από τον πρώην δήμο Συβρίτου και τον πρώην δήμο 

Κουρητών, παύει να δέχεται τα απορρίμματα πέντε δήμων του νομού που έως εκείνη 

τη στιγμή εξυπηρετούνταν από το συγκεκριμένο ΧΥΤΑ. Κύριο επιχείρημά της είναι ότι 

η συγκεκριμένη μονάδα δεν πληροί τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση όγκου 

απορριμμάτων ίσου με αυτά του μισού νομού, οπότε και θα επέλθει κορεσμός. Για το 

λόγο αυτό δεκτά γίνονται μόνο τα απορρίμματα των δήμων του Αμαρίου. Στόχος της 

ΑΜΑΡΙ ΑΕ ήταν η επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος 

για να κάμψουν την αντίδραση του δήμου Αρκαδίου (Κρητική Επιθεώρηση 29-6-

2000). 

 

Εικόνα 3.4 Συνάντηση επιτροπής κατοίκων Μαρουλά με το Νομάρχη Ρεθύμνου Μ. Λίτινα για το θέμα του ΧΥΤΑ (πηγή  

Κρητική Επιθεώρηση 26-07-2001) 
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Στην περίπτωση του ΧΥΤΑ Αμαρίου ο κύριος όγκος της αντίδρασης προήλθε από το 

δήμαρχο Αρκαδίου,  ο οποίος ήταν παράλληλα εξουσιοδοτημένος από το δημοτικό 

συμβούλιο Αρκαδίου να αναλάβει τους χειρισμούς στην υπόθεση αυτή. Έτερος πόλος 

αντίδρασης ήταν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής καθώς και οι κτηνοτρόφοι.  

 

Το κύριο πρόβλημα το οποίο διαφαίνεται και στις δύο περιπτώσεις είναι η έλλειψη 

σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και η αδυναμία συνεννόησης 

μεταξύ των δημάρχων του νομού. Το 1999 ξεκίνησε η ιδέα της ενιαίας διαχείρισης 

των σκουπιδιών στο Ρέθυμνο. Το σχέδιο προέβλεπε τη λειτουργία ενός μοναδικού 

ΧΥΤΑ στο νομό, ενός εργοστάσιου μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων και ενός 

σταθμού ανακύκλωσης. Όμως, μόλις πριν από λίγους μήνες, το Φεβρουάριο του 

2012, κατατέθηκε η μελέτη για τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας 

απορριμμάτων και τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ στο Αμάρι. (ΑΜΑΡΙ Α.Ε.). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ακόμα και όταν έγινε γνωστή στον τοπικό τύπο η υπόθεση του 

Κουρουπητού δεν υπήρχε διάθεση από πλευράς υπευθύνων του δήμου Ρεθύμνου να 

γίνουν οι απαραίτητες υποχωρήσεις ή συμμορφώσεις με τη νομοθεσία και ως 

αποτέλεσμα, ο δήμος οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπορεί ο Κουρουπητός 

να χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα προς αποφυγή, χρησιμοποιώντας και τα λόγια 

του δημάρχου Ρεθύμνου «Εμείς δε θα γίνουμε  Κουρουπητός», ουδέποτε όμως 

ανελήφθησαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες. 

 

Εικόνα 3.5 Κάτοικοι του Τσεσμέ κλείνουν το δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τα απορριμματοφόρα που περνούν μέσα από 

το χωριό τους (πηγή  Κρητική Επιθεώρηση 31-03-2004) 
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Ευθύνες έχει και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου (συμπεριλαμβανομένων και 

των δύο νομαρχών της υπό εξέτασης περιόδου) η οποία, φοβούμενη το πολιτικό 

κόστος, έπεφτε θύμα στους  εκβιασμούς των δημάρχων που ανοιγόκλειναν τους 

ΧΥΤΑ κατά το δοκούν  και «πετούσε το μπαλάκι» στο ΥΠΕΧΩΔΕ για να γνωμοδοτήσει 

εάν έπρεπε να κλείσει ή να επεκταθεί ένας ΧΥΤΑ (Κρητική Επιθεώρηση 29-6-2000 & 

25-10-2003). 

 

Ένα σκοτεινό σημείο στην υπόθεση είναι ο εμπρησμός μέσα σε μία εβδομάδα δύο 

αυτοκινήτων ιδιοκτησίας στελεχών της ΑΜΑΡΙ ΑΕ. Πολλοί, όπως και η τότε πολιτική 

ηγεσία, το απέδωσαν σε εμπρησμό διαμαρτυρόμενων σε σχέση με το ΧΥΤΑ, όμως το 

πόρισμα της πυροσβεστικής ουδέποτε το επιβεβαίωσε (Κρητική Επιθεώρηση 3-3-

2005 & 11-3-2005). 

 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο δήμος Αρκαδίου δεν απέφυγε τους αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς μιας ΝΙΜΒΥ διαμαρτυρίας. Πιο συγκεκριμένα, το 2005 υπήρχαν στο 

νομό 60 παράνομες χωματερές, οι δύο ΧΥΤΑ ήταν στα όρια του κορεσμού (Κρητική 

Επιθεώρηση 4-6-2005) και υπήρχε καθολικό αίτημα για κεντρική διαχείριση και 

επέκταση του ΧΥΤΑ Αμαρίου. Ο δήμος Αρκαδίου, παραβλέποντας τα παραπάνω 

στοιχεία, δεν είναι σύμφωνος και δέχεται τις  αποδοκιμασίες από τους θεσμικούς των 

άλλων δήμων. Χαρακτηριστική δήλωση που εκφράζει το κλίμα της εποχής ήταν: «ο 

Δήμος Αρκαδίου εκβιάζει ολόκληρο το νομό» (Κρητική Επιθεώρηση 2-7-2005).  Υπό 

το βάρος αυτών των εξελίξεων ο δήμος Αρκαδίου και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του 

δήμου αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το 2008 αποφασίστηκε η επέκταση του 

ΧΥΤΑ και η χρήση του από όλο το νομό (Κρητική Επιθεώρηση 10-1-2008). 

 

Η τελευταία εστία διαμαρτυρίας εμφανίστηκε το 2008-2009 όταν στα πλαίσια του 

περιφερειακού σχεδιασμού Κρήτης προτάθηκε το χωριό Γενή στα όρια του δήμου 

Ρεθύμνης με το δήμο Λάμπης για την κατασκευή μονάδας ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορριμμάτων. Το σχέδιο, όμως, εξ’ αρχής ήρθε αντιμέτωπο με την 

αντίδραση των πολιτών και συνεπώς δεν υλοποιήθηκε. 
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3.4.2 Η διαμαρτυρία στο  Νομό Λασιθίου 

 

Στο Νομό Λασιθίου την περίοδο που εξετάζουμε λειτουργούν σε διάφορα σημεία 

παλαιού τύπου χωματερές. Παραδόξως, σημειώθηκαν πολύ λίγα γεγονότα 

διαμαρτυρίας και αυτά σε δύο συγκεκριμένες περιοχές, στο ΧΥΤΑ Σητείας και στο 

ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.  

 

Ο ΧΥΤΑ Σητείας είναι η μετεξέλιξη του ΧΑΔΑ που λειτουργούσε στη θέση Παναγιά και 

η μετατροπή αυτή έγινε με σκοπό να συμμορφωθεί  ο τελευταίος με το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο αλλά και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες 

που προκύπτουν. Η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της 

υφιστάμενης μονάδας λαμβάνεται στις αρχές του 2000, όταν η ΤΕΔΚ Λασιθίου και η 

περιφέρεια Κρήτης αποφασίζουν ότι για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο νομό η 

λύση είναι η δημιουργία τριών κεντρικών ΧΥΤΑ ικανών να δέχονται τα απορρίμματα 

και των 8 δήμων και ένας από αυτούς θα ήταν και ο ΧΥΤΑ Σητείας (Ανατολή 25-1-

2000).  Στόχος των αποφάσεων είναι η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων σε 

επίπεδο Λασιθίου και η αποφυγή παρεμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 

ήταν ήδη γνωστό το πρόβλημα του  Κουρουπητού στα Χανιά και οι συνέπειες της μη 

συμμόρφωσής του (Ανατολή 16-9-2000).   

 

Λίγο καιρό μετά, το Μάιο του 2000, εμφανίζονται οι πρώτες αντιδράσεις από τον 

όμορο με την περιοχή Παναγιά δήμο Ιτάνου. Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου αρνούνται την εγκατάσταση ΧΥΤΑ στην Παναγιά επιχειρηματολογώντας 

με στοιχεία για ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, γενική υποβάθμιση της περιοχής 

καθώς και ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού η μονάδα θα συνορεύει με 

περιοχές προστατευόμενες από το δίκτυο Natura 200010.   

 

                                           
10

 Το natura 2000  είναι  ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση και την προστασία της φύσης.  Η νομική του βάση είναι οι 

οδηγίες για την προστασία των πτηνών και  αυτή για την προστασία των οικότοπων. Το δίκτυο προστατεύει περίπου 

το 18% των εδαφών της Ε.Ε. των 15 ενώ είναι υπό διαπραγμάτευση η ένταξη νέων περιοχών από τις 10 νέες χώρες 

που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 2004. Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρόσβαση: 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g121030000.html 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g121030000.html
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Αυτή η πρώτη κινητοποίηση αντιμετωπίστηκε θετικά από το νομαρχιακό συμβούλιο 

αλλά όχι σε βάθος χρόνου, καθώς ξεκίνησε μια εκστρατεία από διάφορους φορείς και 

τεχνικές υπηρεσίες με σκοπό να πείσουν τους κατοίκους αλλά και το δήμο Ιτάνου ότι 

δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα (Ανατολή 10-7-2000).   Κύριο επιχείρημά 

τους είναι η πιστή εφαρμογή στις διατάξεις της Ε.Ε., οι οποίες εξασφάλιζαν ότι για 

την επόμενη πενταετία δεν επρόκειτο να υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία των 

κατοίκων και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  

 

Όταν το νομαρχιακό συμβούλιο αποφασίζει υπέρ της χωροθέτησης νέου ΧΥΤΑ στην 

περιοχή Παναγιά, ο δήμος Ιτάνου αποφασίζει να προσφύγει νομικά στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας με σκοπό να επιλυθεί το ζήτημα στις δικαστικές αίθουσες. Ο δήμος 

στήριξε τη μηνυτήρια αναφορά του στο γεγονός ότι το υπάρχον πρόβλημα των 

σκουπιδιών και της ρύπανσης στην περιοχή προέρχεται από την ήδη λειτουργούσα 

χωματερή και δε λύνεται με τη δημιουργία μιας μη αναστρέψιμης δομής, όπως ένας 

ΧΥΤΑ (Ανατολή 10-7-2000). 

 

Το Σεπτέμβρη του 2000 η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λασιθίου αναθέτει σε ένα 

γραφείο την κατάρτιση μελέτης με τις πιο πρόσφορες περιοχές για τη δημιουργία 

νέων ΧΥΤΑ. Η μελέτη υποδεικνύει και πάλι το ΧΥΤΑ Σητείας και παρά τις ενστάσεις 

του, ο δήμος Ιτάνου υποχωρεί τελικά και  το έργο προχωρεί  κανονικά (Ανατολή   

12-10-2003). 

 

Αντιδράσεις, επίσης, έχουμε και στον Άγιο Νικόλαο όπου μόλις το 1998 ξεκινάει η 

λειτουργία του πρώτου ΧΥΤΑ του νομού στη θέση Κερατίδια. Η αρχική πρόβλεψη 

ήταν ότι ο ΧΥΤΑ των Κερατιδίων θα ήταν σε θέση να επεξεργάζεται τα απορρίμματα 

της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου για τα επόμενα 25 χρόνια. Όμως μόλις 

δύο χρόνια μετά, το 2000, εκτιμήθηκε ότι θα έφτανε σε επίπεδα κορεσμού έως το 

2006-2007.  
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Εικόνα 3.6 Σύσκεψη φορέων Αγίου Νικολάου κατά της μεταφοράς των απορριμμάτων της Ιεράπετρας 

στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικόλαου (πηγή  Ανατολή, 15-12-2010) 

 

Σε όλους τους σχεδιασμούς είτε της τοπικής ΤΕΔΚ είτε της νομαρχίας είτε της 

περιφέρειας ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου είναι ένας από αυτούς που προτείνεται να 

λειτουργούν και να υποδέχονται τα απορρίμματα όχι μόνο του Αγίου Νικολάου αλλά 

και των γύρω περιοχών. Από το γεγονός αυτό πηγάζουν και τα προβλήματα, καθώς 

από πλευράς κατοίκων και δημοτικής αρχής δεν υπήρχε πρόβλημα στη χωροθέτηση 

της μονάδας, όμως  προέκυπτε ζήτημα σχετικά με την αύξηση της ποσότητας των 

απορριμμάτων που θα υποδέχονταν και με το γρηγορότερο κορεσμό της.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το 2003 κατατίθεται η πρόταση για τον κεντρικό περιφερειακό 

σχεδιασμό και τη δημιουργία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Κρήτης. Μια από τις πρώτες προτάσεις του νέου φορέα ήταν, όσον αφορά στο νομό 

Λασιθίου, η λειτουργία δύο κεντρικών ΧΥΤΑ σε Άγιο Νικόλαο και Σητεία και η 

δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ιεράπετρα. Από την 

πρόταση προκύπτει ότι ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου θα δέχεται εκτός από τα δικά του 

απορρίμματα και αυτά των δήμων Οροπεδίου, Νεαπόλεως και Ιεράπετρας, δηλαδή τα 

απορρίμματα περίπου από το 70% του πληθυσμού. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες από 
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το δήμο καθώς και από την τοπική κοινωνία. Μάλιστα υπήρχαν δημοσιεύματα από 

τον τοπικό τύπο με το γενικό τίτλο «ξεσηκωθείτε χωριανοί».  

 

Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λασιθίου ήταν εξίσου αρνητική σε αυτή την πρόταση και 

υποστήριξε, όπως και οι δήμοι, τη δημιουργία τριών ΧΥΤΑ – Αγίου Νικολάου, 

Ιεράπετρας και Σητείας. Παρά τη στήριξη της νομαρχίας, η περιφέρεια έμεινε 

ανένδοτη και δεν έθεσε ούτε καν προς συζήτηση την πρόταση των τριών ΧΥΤΑ, 

εμμένοντας στη θέση για δύο ΧΥΤΑ και ένα σταθμό μεταφόρτωσης. Οι διαμαρτυρίες 

από πλευράς του δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίστηκαν και έφτασαν μέχρι την τότε 

Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ Βάσω Παπανδρέου (Ανατολή 27-9-2003).   

 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 

λειτουργεί στην περιοχή της Ιεράπετρας ΧΑΔΑ δημιουργώντας κατά καιρούς πολλά 

προβλήματα ρύπανσης και κυρίως πυρκαγιών. Όσες προσπάθειες έγιναν για την 

αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό της συγκεκριμένης μονάδας έπεσαν στο κενό 

είτε λόγω έλλειψης κονδυλίων είτε εξαιτίας των αντιδράσεων από την περιφέρεια. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η επιβολή προστίμου από την Ε.Ε. 37.000€ ανά 

ημέρα λειτουργίας της μονάδας σε περίπτωση που δε διέκοπτε τη λειτουργία της έως 

τις 23-8-2010 (Ανατολή 28-7-2010).   

 

Και ενώ η σύγκρουση περιφέρειας και δήμων συνεχίζεται και γίνεται ακόμα πιο 

έντονο το πρόβλημα του περιφερειακού σχεδιασμού, ενέχει ο κίνδυνος να χαθούν 

κονδύλια λόγω μη ένταξης των σχετικών έργων. Έτσι, το 2005 το ΥΠΕΧΩΔΕ 

αποφασίζει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δύο εν λειτουργία ΧΥΤΑ του 

νομού. Οι φορείς του Λασιθίου εξακολουθούν να υποστηρίζουν το αίτημα για τη 

δημιουργία και του ΧΥΤΑ Ιεράπετρας.  

 

Το καλοκαίρι του 2007 λαμβάνουν χώρα δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα για το 

νομό Λασιθίου σε σχέση με την πολιτική για τα απορρίμματά του. Τον Ιούλιο 

αποφασίζεται, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, να αποκατασταθούν οκτώ ΧΑΔΑ του 

νομού και τον Αύγουστο ξεκινάει πρόγραμμα ανακύκλωσης με την προμήθεια 300 
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πράσινων κάδων και ενός απορριμματοφόρου. Τα ανακυκλούμενα απορρίμματα 

καταλήγουν σε εργοστάσιο κατεργασίας στο Ηράκλειο (Ανατολή 24-6-2010).   

 

Το καλοκαίρι του 2010 ο δήμος Αγίου Νικολάου αναγκάστηκε τελικά να υποκύψει 

στις πιέσεις και να δεχθεί τα απορρίμματα της Ιεράπετρας, όπως προέβλεπε και ο 

Περιφερειακός Σχεδιασμός. Αυτό συνέβη γιατί σε περίπτωση άρνησης θα έπρεπε να 

επιστρέψει το ποσό της τάξης των 3.000.000€ στην Ε.Ε., το οποίο απορροφήθηκε 

στην τελευταία επέκταση του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου11 με την προϋπόθεση να 

αποδεχτεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.   

 

Το τελευταίο μέρος της διαμάχης εκτυλίσσεται στις 22-10-2010 στο γραφείο του 

εισαγγελέα, ο οποίος διατάσει επείγουσα έρευνα και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς με τα εξής ερωτήματα: 

 

 τι ακριβώς γίνεται με τα απορρίμματα της Ιεράπετρας 

 αν μπορεί ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου να δεχθεί τα απορρίμματα της 

Ιεράπετρας 

 τι επιπτώσεις θα επιφέρει στην υγεία των κατοίκων η επιβάρυνση του ΧΥΤΑ 

Αγίου Νικολάου με τα απορρίμματα της Ιεράπετρας (Ανατολή 22-10-2010).   

 

3.4.3 Η διαμαρτυρία στο  Νομό Ηρακλείου 

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο στο νομό Ηρακλείου καταγράφονται αρκετές 

περιπτώσεις διαμαρτυρίας σε διαφορετικές περιοχές. Αυτό είναι λογικό καθώς 

πρόκειται για το μεγαλύτερο νομό της Κρήτης και γεωγραφικά και πληθυσμιακά. 

Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στους 

προαναφερθέντες νομούς, το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη σχεδιασμού και 

οργανωμένης κοινής προσπάθειας. 

                                           
11

 Τα κονδύλια κατανεμήθηκαν μέσω του ΕΣΔΑΚ (Εφημερίδα Ανατολή 30-09-2009)   
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Πιο αναλυτικά, μια προβληματική περίπτωση είναι αυτή της χωματερής στη θέση 

Πέρα Γαλήνοι, δίπλα στην κοινότητα Φόδελε. Στην περιοχή αυτή ο δήμος Ηρακλείου 

μίσθωσε μια έκταση με σκοπό τη δημιουργία ΧΥΤΑ. Όμως, λόγω κακοδιαχείρισης και 

μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, ο ΧΥΤΑ μετατράπηκε σε χωματερή παλαιού 

τύπου. Ένα από τα προβλήματα που σημειώθηκαν ήταν η έλλειψη περίφραξης, με 

αποτέλεσμα την εύκολη πρόσβαση ζώων από κοπάδια που έβοσκαν σε παρακείμενες 

περιοχές. Τέτοια ήταν η περίπτωση θανάτου 400 αιγοπροβάτων στις αρχές του 1998.  

Ο δήμος Ηρακλείου οδηγήθηκε στα δικαστήρια και κλήθηκε να αποζημιώσει τους 

κτηνοτρόφους με το συνολικό ποσό των 10.000.000 δραχμών (Πατρίδα 16-1-1999).   

 

Λίγους μήνες μετά, το φθινόπωρο του 1998, η κοινότητα Φόδελε προσέφυγε στα 

δικαστήρια εναντίον της χωματερής για τη μη εφαρμογή κανόνων υγιεινής. 

Επικαλέστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής και για το 

φυσικό περιβάλλον λόγω μη ορθής χρήσης της μονάδας. Το αίτημα των κατοίκων 

προς το δικαστήριο ήταν η σφράγισή της. Αρχές του 1999 το πρωτοδικείο Ηρακλείου 

τους δικαίωσε και η χωματερή στους Πέρα Γαλήνους σταμάτησε προσωρινά τη 

λειτουργία της (Πατρίδα 16-1-1999). Τον αγώνα των κατοίκων της κοινότητας 

Φόδελε στήριξε και ο γειτονικός δήμος Γαζίου, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε 

κοινή διαδημοτική επιχείρηση μαζί με τους δήμους Ηρακλείου, Αλικαρνασσού και 

Τυλίσου. Η εταιρεία αυτή είχε σκοπό τη διαχείριση των απορριμμάτων και την 

εκμετάλλευση του ΧΑΔΑ των Πέρα Γαλήνων. 

 

Η νέα διαδημοτική εταιρεία στόχευε στην έναρξη έργων ύψους 500.000.000 

δραχμών με σκοπό την αποκατάσταση και τη συμμόρφωση του ΧΑΔΑ με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία (Πατρίδα 16-6-1999). Τα εν λόγω έργα δεν 

πραγματοποιήθηκαν, καθώς ο ιδιοκτήτης της έκτασης αρνήθηκε να επεκτείνει το 

συμβόλαιο ενοικίασης πέραν του 2001. Αποτέλεσμα ήταν να συνεχίσει ο ΧΑΔΑ την 

προβληματική του λειτουργία για τα επόμενα χρόνια και η Ε.Ε. να απειλεί με 

βαρύτατο πρόστιμο ανάλογο του  Κουρουπητού. 

 

Έως το 2004 έγιναν ελάχιστες παρεμβάσεις και τελικά η χώρα μας καταδικάστηκε και 

για τους Πέρα Γαλήνους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Απόφαση υπόθεσης C-
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420/02)12. Το 2007 η κατάσταση είχε φτάσει σε αδιέξοδο και έλαβε χώρα 

προανάκριση από το λιμεναρχείο Ηρακλείου σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση από 

στερεά αλλά και από υγρά απόβλητα, τα οποία περνούσαν μέσω της χωματερής στη 

θάλασσα. Παράλληλα, συνεχείς ήταν οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή για το θέμα, με 

τον ΣΥΡΙΖΑ να εκτοξεύει βολές κατά τις κυβέρνησης (Πατρίδα 19-4-2008). Εκείνη 

την περίοδο εντάχθηκε τελικά, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια,  η 

αποκατάσταση του παλαιού κυττάρου της χωματερής των Πέρα Γαλήνων και η 

δημιουργία μιας νέας, απολύτως ελεγχόμενης και πλήρως εναρμονισμένης με τα 

ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα μονάδας. Το έργο πραγματοποιήθηκε στις αρχές 

του 2009 και εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης απορριμμάτων σχεδόν του μισού 

νομού Ηρακλείου (Πατρίδα 9-7-2009). 

 

Παράλληλα, έντονη περίπτωση διαμαρτυρίας για το θέμα των σκουπιδιών στο νομό 

Ηρακλείου είναι αυτή των κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας. Το 2002, και ενώ η απειλή 

του προστίμου από την Ε.Ε. για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι κάτι 

παραπάνω από ορατή, προκρίνεται ο δήμος Αγίας Βαρβάρας (στο κέντρο περίπου του 

νομού Ηρακλείου) μέσω μιας διαδικασίας μελετών, ως κατάλληλη θέση για τη 

δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και ΧΥΤΥ.  

 

Εικόνα 3.7 Συγκέντρωση έξω από την Περιφέρεια Κρήτης των κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας  με σκοπό 

να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους και την αντίθεσή τους στην υλοποίηση του ΧΥΤΑ (πηγή  Πατρίς, 

14-11-2003). 

 

                                           
12

 Πηγή:http://Sises.blogspot.gr/?m=1 
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Οι αντιδράσεις από τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας ήταν άμεσες και ιδιαίτερης 

έντασης. Από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2003 διοργανώνονται παραστάσεις 

διαμαρτυρίας, συλλαλητήρια, ψηφίσματα και αποκλεισμοί δρόμων με σκοπό να μην 

προχωρήσει η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στο δήμο 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο νομαρχιακό συμβούλιο το Μάιο του 

2003 το σώμα αναγκάστηκε να απορρίψει ως ακατάλληλη τη μελέτη 

περιβαλλοντικών όρων λόγω της «τρομοκρατίας» που τους ασκήθηκε από τους 

παριστάμενους κατοίκους.  

 

Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να μην επιβληθεί πρόστιμο στο νομό 

Ηρακλείου γίνεται μια προσπάθεια των φορέων, όπως της ΤΕΔΚ Ηρακλείου, να 

μεταπειστούν οι κάτοικοι παραχωρώντας τους περισσότερα αντισταθμιστικά οφέλη 

καθώς και την υπόσχεση ότι θα τηρηθούν οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικά όροι. 

Αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό καθώς η τοπική κοινωνία της Αγίας Βαρβάρας 

ήταν ανένδοτη. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται όλο το 2003 – 2004 κάνοντας λόγο για 

βαρύτατη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως μέθοδο 

διαμαρτυρίας οι κάτοικοι του χωριού ΛΑΡΑΝΙ επιλέγουν την αποχή από τις 

ευρωεκλογές της 14ης Ιουνίου 2004. 

 

Και ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις, η ΤΕΔΚ αλλάζει τακτική και δέχεται το αίτημα 

των κατοίκων για μη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στην Αγία Βαρβάρα. Προτείνει, πλέον, 

μόνο τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση αυτή. 

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ηρακλείου αναφέρει ότι το εργοστάσιο δεν 

έχει κανένα από τα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα που αναφέρουν οι 

κινητοποιούμενοι, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής και 

προωθεί τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος διαφορετικά οπισθοχωρεί για τα 

επόμενα 5 χρόνια (Πατρίδα 30-12-2004). Φτάνει η ΤΕΔΚ στο σημείο να προτείνει στο 

δήμο Αγίας Βαρβάρας τη συνδιαχείριση του εργοστασίου, ώστε να μπορεί να 

πιστοποιεί ο ίδιος ότι λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Όμως και αυτές οι προτάσεις θα 

πέσουν στο κενό. 
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Καταλήγοντας σε αδιέξοδο το καλοκαίρι του 2005, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ  με πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου επέβαλε τη δημιουργία εργοστασίου και ΧΥΤΑ στην Αγία 

Βαρβάρα (Πατρίδα 13-5-2005). Η τελική απόφαση προέβλεπε τη δημιουργία 

εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων και ενός μικρού ΧΥΤΑ για τις ανάγκες 8 

δήμων στη θέση Λαράνι του δήμου Αγίας Βαρβάρας. Το γεγονός αυτό πυροδότησε 

νέο γύρο αντιδράσεων που δεν είχαν διάρκεια, καθότι το έργο ματαιώθηκε. Η Ε.Ε. το 

απεντάξε από την κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας της τριετούς σχεδόν 

καθυστέρησης (Πατρίδα 12-12-2005). 

 

Στα πλαίσια του ίδιου περιφερειακού σχεδιασμού και παράλληλα με τα όσα 

διαδραματίζονται στην Αγία Βαρβάρα, προβλέπεται η δημιουργία σταθμού 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Φανερωμένη του δήμου Τυμπακίου. Στόχος ήταν 

η συγκέντρωση των απορριμμάτων της περιοχής της Μεσσαράς στη Φανερωμένη και 

η προώθηση τους στις δομές της Αγίας Βαρβάρας. Άμεσες ήταν και εδώ οι 

αντιδράσεις των κατοίκων. Οι προσπάθειες του δημάρχου και του προέδρου του 

ΕΣΔΑΚ να πείσουν τους κατοίκους ότι η συγκεκριμένη δομή δεν είναι προβληματική 

απεδείχθησαν άκαρπες. Δεν υπήρχε συνέχεια των κινητοποιήσεων γιατί το έργο 

εγκαταλείφθηκε. 

 

Το 2008 για άλλη μια φορά η Ε.Ε.  απειλεί με νέο πρόστιμο λόγω των χωματερών 

(παράνομων ή όχι). Εκείνη την περίοδο προωθείται η πρόταση για δημιουργία 

εργοστασίου καύσης σκουπιδιών και μέσω αυτού παραγωγή ενέργειας. Το όλο 

εγχείρημα είναι δυνατόν να γίνει με Σύμβαση Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

και επιλέγεται η περιοχή ΓΑΛΥΦΑΣ.  
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Εικόνα 3.8 Κάτοικοι των δήμων Επισκοπής, Γουβών και Καστελλίου που αντιδρούν στη χωροθέτηση του 

εργοστασίου απορριμμάτων στη Γαλίφα (πηγή Πατρίς 1-7-2008). 

 

Το καλοκαίρι του 2008 ,όταν γίνεται η πρόταση, οργανώνονται άμεσα αντιδράσεις 

από τους γύρω δήμους Επισκοπής, Καστελλίου, Γουβών και Θραψανού. 

Διοργανώνονται κοινά δημοτικά συμβούλια, επιδίδεται ψήφισμα στον περιφερειάρχη 

και οργανώνονται συλλαλητήρια. Κύριο επιχείρημά των διαμαρτυρόμενων είναι ότι η 

εγκαθίδρυση εργοστασίου καύσης απορριμμάτων τορπιλίζει την ανάπτυξη της 

περιοχής τους. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Μονή Αγκάραθο, η οποία είναι 

άμεσα θιγόμενη, καθώς το 85% των εκτάσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία 

της μονάδας ανήκουν σε αυτήν (Πατρίδα 23-6-2008). Πέρα από τις μαύρες σημαίες 

που κυματίζουν στο μοναστήρι, η Μονή επιλέγει και μία πολύ πρωτότυπη μορφή 

διαμαρτυρίας. Καλεί τους πιστούς και οργανώνει αγρυπνία κατά του εργοστασίου 

επεξεργασίας των απορριμμάτων (Πατρίδα 23-6-2008). 

 

Αυτές ήταν συνοπτικά οι πιο οργανωμένες και πιο «καθολικές» αντιδράσεις στο νομό. 

Υπήρχαν όμως και άλλες μικρότερες σε ένταση καθώς και σε μέγεθος. Τέτοιο 

παράδειγμα είναι ο διήμερος αποκλεισμός της χωματερής στα Καπαριανά από τον 

πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής στις 8 Μαΐου 2001. Οι διαμαρτυρόμενοι 

επικαλέστηκαν ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, καθώς η χωματερή απείχε 

μόλις 300 μέτρα από το σχολείο της περιοχής και σε αυτή ανευρίσκονταν 

υπολείμματα σφαγείων και μηχανολογικά απόβλητα.  
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Άλλη μορφή διαμαρτυρίας είναι αυτή των κατοίκων της Τυλίσου ενάντια στην 

εταιρεία ECOWASTE ΑΕ, η οποία είχε σκοπό να δημιουργήσει μονάδα επεξεργασίας 

και καταστροφής νοσοκομειακών απορριμμάτων στην περιοχή. Στις διαμαρτυρίες 

συμμετείχαν οι κάτοικοι με διαδηλώσεις καθώς και μαθητές της περιοχής, οι οποίοι 

κατέλαβαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας τα σχολεία της Τυλίσου.  

 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι έως και σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως 

εξέλιξη στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης και της δημιουργίας μονάδων 

επεξεργασίας απορριμμάτων στο νομό Ηρακλείου. Μόνο ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

λειτουργεί σωστά, αλλά σύμφωνα με προβλέψεις πολύ σύντομα θα κορεστεί καθότι 

δέχεται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων από αυτές που είχαν αρχικά 

υπολογιστεί.  

 

3.4.4 Η διαμαρτυρία στο  Νομό Χανίων 

 

Τα προβλήματα στο νομό Χανίων έχουν μια συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά. 

Μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για την περιοχή Ακρωτήρι.  Επί του Ακρωτηρίου 

βρίσκονται όλες οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων όπου έχουν σημειωθεί 

περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες.  

 

Πιο αναλυτικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 λειτουργεί ΧΑΔΑ στην περιοχή 

Κουρουπητός μέσα σε μία χαράδρα. Εκεί συγκεντρώνονται τα απορρίμματα όλης της 

επαρχίας Κυδωνίας, δηλαδή της πόλης των Χανίων, των περιαστικών δήμων καθώς 

και του δήμου Σούδας. Κάνοντας αναγωγή στον πληθυσμό του νομού Χανίων,  ο 

πληθυσμός της επαρχίας Κυδωνίας αποτελεί τα 3/5 του συνόλου του πληθυσμού. 

Από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των απορριμμάτων η κατάσταση το 1998 μοιάζει 

τραγική. Πυρκαγιές, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ρύπανση του περιβάλλοντος 

και νεκρά ζώα συνθέτουν το ζοφερό τοπίο το οποίο έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον 

της Ε.Ε. ,η οποία απειλεί με πρόστιμο (Χανιώτικα Νέα 28-2-1998). 

 

Στις αρχές του 1998 υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι η κατάσταση στον Κουρουπητό 

έχει φτάσει σε τέλμα. Μελετάται η δημιουργία νέων σύγχρονων δομών επεξεργασίας 
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στη θέση Στρογγυλό Κεφάλι του δήμου Ακρωτηρίου. Στόχος είναι η οριστική 

σφράγιση του  Κουρουπητού.  

 

Στα σχέδια αυτά της νομαρχίας αντιδρούν έντονα ο δήμος, οι ιστορικές μονές της 

περιοχής καθώς και ένα πλήθος περιβαλλοντικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα και 

άλλων φορέων. Πρώτη τους κίνηση είναι η διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού. 

Όμως, στις 2 Φεβρουαρίου 1998 το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το πράσινο 

φώς ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Στρογγυλό Κεφάλι (Χανιώτικα Νέα 7-7-

1998). 

 

Παράλληλα, στις αρχές του 1998 ο  Κουρουπητός κλείνει για άλλη μια φορά από την 

επιτροπή αγώνα και τις τοπικές κοινότητες. Έπειτα από μια σειρά λαϊκών 

συνελεύσεων αποφασίζεται ο αποκλεισμός της περιοχής. Οι κινητοποιούμενοι κάνουν 

λόγο για εκτεταμένη ρύπανση και επιβάρυνση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Ε.Ε. απειλούν με πρόστιμο της τάξεως των 

8.000.000 δραχμών ανά ημέρα λειτουργίας απαιτώντας την άμεση σφράγιση του  

Κουρουπητού, οι αντιδράσεις στο Στρογγυλό Κεφάλι συνεχίζονται με αμείωτη 

ένταση13.  

 

Οι κάτοικοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από το πόρισμα του ΣτΕ και με συνεχή 

δελτία τύπου και ανακοινώσεις αμφισβητούν την αυτοψία που έκανε ο εισηγητής του 

θέματος καθώς και τις γεωλογικές και λοιπές περιβαλλοντικές μελέτες. Θεωρούν ότι 

είναι μια κατασκευασμένη συνομωσία από την πλευρά της νομαρχίας. Στη διένεξη 

μεταξύ κατοίκων, δήμου Ακρωτηρίου και νομαρχίας Χανίων θα εμπλακεί και το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (παράρτημα Δυτικής Κρήτης), οι οποίοι μετά από 

μελέτες θα συνηγορήσουν στη λύση του Στρογγυλού Κεφαλιού. Οι κάτοικοι 

απαντάνε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος και 

των ιστορικών Μονών της περιοχής.  

 

                                           
13

 Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όλα τα γεγονότα που περιγράφονται είτε στον Κουρουπητό είτε στο Στρογγυλό 

Κεφάλι είτε στο Μεσομούρι είτε στην Κορακιά ανήκουν στον ίδιο Δήμο (Ακρωτηρίου) και οι κινητοποιούμενοι είναι τα 

ίδια πρόσωπα. Έτσι, η εξιστόρηση των γεγονότων θα γίνεται παράλληλα.  
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Εικόνα 3.9 Πορεία διαμαρτυρίας κατοίκων Ακρωτηρίου στους δρόμους των Χανίων (πηγή  Χανιώτικα 

Νέα, 5-4-2000) 

 

Τον Ιούνιο του 1998, σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουν το υπό κατασκευή έργο, οι 

μονές θα προσφύγουν και πάλι στο ΣτΕ σχετικά με τις εκτάσεις που βρίσκονται στην 

ιδιοκτησία τους και είναι αναγκαίο να απαλλοτριωθούν. Κλήρος και λαός συνεχίζουν 

τον πόλεμο ανακοινώσεων απαιτώντας το κλείσιμο του  Κουρουπητού και την 

εγκατάλειψη της λύσης του νέου ΧΥΤΑ στο Στρογγυλό Κεφάλι. Στην αρθρογραφία 

τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…βάλλεται το Άγιο Όρος της Κρήτης...»14. 

 

Το θέμα του Ακρωτηρίου είναι αυτό που θα κυριαρχήσει και στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές του 1998. Υποψήφιοι νομάρχες και δήμαρχοι θα προβάλλουν σε καθημερινή 

βάση τα προβλήματα του Ακρωτηρίου με σκοπό να προσελκύσουν νέους 

ψηφοφόρους. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι δήμαρχοι Ακρωτηρίου ανταγωνίζονταν 

σε επαναστατικότητα και έτσι όταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ προέκρινε τη λύση 

Στρογγυλό Κεφάλι, μια σειρά επικριτικών επιστολών κατέκλεισε τον τύπο (Χανιώτικα 

Νέα 27-11-1998). 

 

Στις αρχές του 1999 ο νέος νομάρχης προτείνει να μη δημιουργηθεί καμία νέα 

μονάδα στο Στρογγυλό Κεφάλι, όμως επισημαίνει ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο  

                                           
14

 Μέγα θέμα είχε προκύψει σχετικά με το ΑΘΕΑΤΟ, δηλαδή τη μη οπτική επαφή των μοναστηριών με την υπό 

σχεδιασμό μονάδα επεξεργασίας. 
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Κουρουπητός και να δημιουργηθεί εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στην 

αποκατεστημένη περιοχή. Και αυτή η πρόταση θα απορριφθεί από τους κατοίκους και 

τη δημοτική αρχή, καθώς δεν είναι επιθυμητή καμία δομή επεξεργασίας 

απορριμμάτων στην περιοχή τους. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι οι 

κινητοποιούμενοι δεν τηρούν ενιαία στάση αλλά κυριαρχούν εσωτερικές έριδες και 

κόντρες στους κόλπους τους.  

 

Τον Μάιο του 1999 ο δήμος Ακρωτηρίου, θέλοντας να πιέσει τις καταστάσεις, 

αποφασίζει να κλείσει για δέκα μέρες τον Κουρουπητό. Οι συνέπειες της πράξης 

αυτής είναι εμφανείς τόσο στην πόλη και τα προάστια των Χανίων όσο και στις άλλες 

περιοχές της επαρχίας Κυδωνίας. Παρά τις εκκλήσεις του δημάρχου Χανίων ότι 

κινδυνεύει η δημόσια υγεία, ο δήμαρχος Ακρωτηρίου παραμένει ανένδοτος. Σε μια 

προσπάθεια ανεύρεσης λύσης, ο νομάρχης ενημερώνει το ΥΠΕΧΩΔΕ και ζητάει την 

παρέμβαση της αστυνομίας ώστε να ανοίξει η χωματερή. Προκειμένου να αποφευχθεί 

αυτό το ενδεχόμενο, ο δήμος Ακρωτηρίου ανακοινώνει εργασίες απολύμανσης και 

εκδίδει κανονιστική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

λόγω έργων. Και σε αυτή του την απόφαση ο δήμος θα βρει επικριτές μέσα από τις 

τάξεις των κινητοποιούμενων, οι οποίοι με επιστολές τους τονίζουν ότι το κλείσιμο 

της μονάδας αποτελεί μια αναχρονιστική μέθοδο.  

 

Την ίδια στιγμή η Ε.Ε. προειδοποιεί ότι έως το Σεπτέμβρη του 1999 θα ανακοινωθεί 

το πρόστιμο για τον  Κουρουπητό (Χανιώτικα Νέα 25-6-1999). Τότε γίνεται μια 

προσπάθεια άρσης της λειτουργίας του με τη δημιουργία μιας προσωρινής μονάδας 

συμπίεσης, δεματοποίησης και αποθήκευσης στη θέση Μεσομούρι αρκετά κοντά. Και 

σε αυτή την προοπτική ο δήμος και οι σύλλογοι του Ακρωτηρίου αντιδρούν δυναμικά 

και προσφεύγουν στα δικαστήρια αμφισβητώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

έκτασης στην οποία επρόκειτο να εγκατασταθεί η νέα μονάδα. Με σκοπό την άσκηση 

πίεσης, ο δήμος Ακρωτηρίου ξανακλείνει τον Κουρουπητό για δύο μέρες μόνο και 

μόνο, όπως ο ίδιος σημειώνει, για να υπενθυμίσει ότι λειτουργεί καταπατώντας την 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.  
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Από τέλη του 1999 μέχρι τα μέσα του 2000 παρατηρούνται οι πιο έντονες 

αντιδράσεις στο νομό Χανίων και αυτό γιατί το Δεκέμβριο του 1999 τα συνεργεία 

επιχειρούν να φτάσουν στο Μεσομούρι με σκοπό να ξεκινήσουν τα έργα. Οι κάτοικοι 

κινητοποιούνται αμέσως και αποκλείουν την περιοχή. Τελικά, μετά από παρέμβαση  

του εισαγγελέα η αστυνομία προβαίνει σε συλλήψεις (Χανιώτικα Νέα 23-12-1999). 

 

Ενώ ο νομάρχης προκαλεί διατυμπανίζοντας ότι «τα έργα θα πραγματοποιηθούν 

θέλουν δε θέλουν κάποιοι ανεγκέφαλοι», όπως χαρακτήρισε τους διαμαρτυρόμενους, 

εκείνοι δεντροφυτεύουν το δρόμο ώστε να εμποδίσουν την έλευση των συνεργείων 

στο Μεσομούρι. Επίσης, ξεσηκώνονται εκ νέου με ανακοινώσεις και δελτία τύπου 

εναντίον των δηλώσεων του «ανεγκέφαλου εις τον κύβο», όπως και αποκαλούν το 

νομάρχη (Χανιώτικα Νέα 14-1-2000). Με παρέμβαση του εισαγγελέα οι 

Ακρωτηριανοί θα αναγκαστούν να επαναφέρουν το δρόμο στην προ δεντροφύτευσης 

κατάσταση τον οποίο και θα ξανακλείσουν λίγα μέτρα πιο κάτω με περίφραξη, 

ισχυριζόμενοι κάποιοι εξ αυτών ότι είναι ιδιωτικός δρόμος.  

 

Η νομαρχία προσφεύγει και πάλι στη δικαιοσύνη για τη διάνοιξη του δρόμου στην 

περιοχή Μεσομούρι, όμως το ειρηνοδικείο Χανίων δικαιώνει τους κινητοποιούμενους. 

Στη σχετική συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου σημειώνονται επεισόδια μέσα 

και έξω από την αίθουσα  και επιστρατεύεται η αστυνομία για να μην εκτραχυνθεί η 

κατάσταση.  

 

Εικόνα 3.10 Αντιδράσεις κατοίκων Ακρωτηρίου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Χαρακτηριστική  είναι η 

παρέμβαση της αστυνομίας (πηγή  Χανιώτικα Νέα 5-4-2000) 
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Κρίνοντας ο νομάρχης ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε τέλμα, ζητά την προσωπική 

παρέμβαση του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, μιας και το θέμα πλέον είναι πολιτικό 

(Χανιώτικα Νέα 31-3-2000). 

 

Τον Ιούνιο του 2000 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αποφασίζεται η οριστική 

σφράγιση του  Κουρουπητού. Ταυτόχρονα προωθούνται με αναγκαστικές 

απαλλοτριώσεις τα έργα σε Μεσομούρι και Κορακιά. Προβλέπεται η κατασκευή 

εργοστάσιου συμπίεσης και δεματοποίησης στο Μεσομούρι και εργοστάσιου 

επεξεργασίας και κομποστοποίησης στην Κορακιά. Στον ίδιο χώρο προβλέπεται να 

δημιουργηθεί και ΧΥΤΥ (Χανιώτικα Νέα 15-6-2000). 

 

Ο δήμος Ακρωτηρίου αντιδρά στις αποφάσεις του κεντρικού κράτους με προσφυγή 

στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ταυτόχρονη κατάληψη της 

χωματερής του  Κουρουπητού. Η κατάληψη θα λήξει δύο μέρες μετά με παρέμβαση 

της αστυνομίας και σύλληψη του δημάρχου και των καταληψιών. Ταυτόχρονα ξεσπά 

και εσωκομματικός πόλεμος στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ 

συμφωνεί με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης ενώ η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ 

Ακρωτηρίου είναι αντίθετη (Χανιώτικα Νέα 14-7-2000). 

 

Δυστυχώς, ο  Κουρουπητός κατακτά μια θλιβερή πρωτιά. Γίνεται η πρώτη περιοχή 

που καταδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε ήταν 20.000€ ανά ημέρα λειτουργίας. Η 

όλη υπόθεση απασχόλησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, καλύφθηκε με εκτενή 

ρεπορτάζ από γερμανικά, ελβετικά κανάλια, ακόμα και το CNN και προκάλεσε την 

παρέμβαση της Greenpeace (Χανιώτικα Νέα 21-7-2000). 

 

Το φθινόπωρο του 2000 το ΣτΕ δικαιώνει τη νομαρχία και γνωμοδοτεί υπέρ της 

συνέχισης των έργων. Παράλληλα διατίθενται κονδύλια ύψους 2 δις δραχμών για τις 

απαλλοτριώσεις των εκτάσεων όπου θα πραγματοποιηθούν οι νέες δομές. Τον 

Οκτώβριο ξεκινούν οι εργασίες και η νομαρχία Χανίων προχωρά σε μηνυτήρια 

αναφορά προς το CNN για συκοφαντική δυσφήμιση! 
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Εικόνα 3.11 Τηλεοπτικό συνεργείο του CNN ενώ καλύπτει με ρεπορτάζ την υπόθεση του Κουρουπητού 

σε αναμονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (πηγή Χανιώτικα Νέα 21-7-2000) 

 

 

Μέχρι το 2004 είχαν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει όλα τα έργα και ο  Κουρουπητός 

είχε κλείσει. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ο δήμος Ακρωτηρίου είχε αποδεχτεί τη νέα 

πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν υδροδοτούσε  το 

εργοστάσιο κομποστοποίησης στην Κορακιά.  

 

Το μεγάλο αγκάθι που παρέμεινε έως το 2006 ήταν η αποκατάσταση του  

Κουρουπητού. Παρότι είχαν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από το πέρας της λειτουργίας 

του, δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες αποκατάστασης. Αυτό έφερε τη χώρα 

για άλλη μια φορά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εμπρός σε άλλη μια 

καταδίκη.  Αυτή τη φορά η χώρα δεν καταδικάστηκε μόνο για τον Κουρουπητό, αλλά 

και για τη λειτουργία της μονάδας στο Μεσομούρι. Στα μέσα του 2006 ξεκίνησαν 

τελικά οι εργασίες αποκατάστασης οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2008, οπότε και 

αποσύρθηκε η προσφυγή της Ε.Ε. εις βάρος της Ελλάδας (Χανιώτικα Νέα 6-10-

2008). 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία & Ανάλυση  Δεδομένων 

 

4.1. Η ανάλυση γεγονότων διαμαρτυρίας  

 

Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η ανάλυση 

γεγονότων διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με τον Σερντεδάκι (2011:351-352) η ανάλυση 

γεγονότων διαμαρτυρίας είναι η τεχνική αυτή η οποία ταιριάζει στη μελέτη της 

διαμαρτυρίας και στο πώς αυτή διαμορφώνεται στο πέρας του χρόνου, ώστε να 

διαπιστωθούν τα κύματα της συλλογικής δράσης σε μία εθνική επικράτεια ή σε μία 

θεματικά εστιασμένη καμπάνια. 

 

Πέρα από τα κύματα της διαμαρτυρίας, κατά τον Σερντεδάκι, μέσα από τη μελέτη της 

διαμαρτυρίας και της συλλογικής δράσης μπορούμε να οδηγηθούμε σε έναν 

ευρύτερο αναστοχασμό για τις κοινωνικές και ταξικές διαιρέσεις, τις πολιτικά και 

κομματικά διαιρετικές τομές ενός κοινωνικού σχηματισμού. Σημαντικό είναι το 

ζήτημα της αξιοπιστίας των πηγών, καθώς οι ερευνητές δεν πρέπει να επιδιώκουν το 

πλήθος των ευρημάτων αλλά την αξιοπιστία τους. 

 

Για τη μελέτη της περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας έχει ξαναχρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

της μελέτης γεγονότων διαμαρτυρίας από την Κούση για τη μελέτη της 

περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας στην Ελλάδα την περίοδο 1988-1997 (Kousis,1997). 

 

Η αρχική απόφαση ήταν να ακολουθηθεί η μελέτη περιπτώσεων διαμαρτυρίας. Λόγω 

όμως του μικρού αριθμού περιπτώσεων διαμαρτυρίας προτιμήθηκε η ανάλυση 

γεγονότων διαμαρτυρίας. Όπως η Κούση υποστηρίζει (Κούση και Tilly, 2008:355), 

συγκρίνοντας την ανάλυση περιπτώσεων διαμαρτυρίας με την ανάλυση γεγονότων 

διαμαρτυρίας, η περίπτωση αποτελεί μια ευρύτερη μονάδα ανάλυσης. Αυτή 

περιλαμβάνει συμβάντα σύγκρουσης από άτομα τα οποία προέρχονται από κάποιο 

συγκεκριμένο γεωγραφικό ή κοινοτικό χώρο και τα οποία εκφράζουν διαμαρτυρία, 

κριτική  ή αντίσταση.  Διατυπώνουν ορατά αιτήματα για την υγεία τους, το φυσικό 
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περιβάλλον ή την οικονομική υπόστασή τους, τα  οποία αν γίνουν πραγματικότητα θα 

επηρεάσουν τα συμφέροντα κάποιου άλλου ατόμου ή ομάδας ατόμων έξω από τις 

τάξεις τους κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 

Αν και πολλές διαμαρτυρόμενες ομάδες δημιουργούνται ως αντίδραση σε κάποιο 

συγκεκριμένο πρόβλημα (όπως στην περίπτωση της παρούσας εργασίας η αντίδραση 

προς τους χώρους επεξεργασίας απορριμμάτων), πολλές φορές οι ομάδες 

διαμαρτυρίας μπορούν να μεταλλάσσουν το περιεχόμενό τους με την πάροδο του 

χρόνου. Σύμφωνα με την Κούση, αυτές οι αλλαγές που σημειώνονται μπορεί να 

επηρεάζονται από τις αντιδράσεις των ομάδων - στόχων ή από άλλες εξελίξεις 

σχετικές με το συγκεκριμένο γεγονός στο πέρας του χρόνου. 

 

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι παρόλο που οι κινητοποιούμενοι για ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να συγκροτούν περισσότερες από μία ομάδες με 

διαφορετικά αιτήματα ή  ομάδες  που έχουν παρόμοια αιτήματα αλλά  διαφορετικό 

αποδέκτη, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις αποτελούν ένα γεγονός 

διαμαρτυρίας. Κάθε κινητοποίηση αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός διαμαρτυρίας. 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία μονάδα ανάλυσης είναι  το γεγονός  διαμαρτυρίας (ΓΔ) σε 

σχέση με την τοπική περιβαλλοντική διαμαρτυρία για τα απορρίμματα. Πρόκειται 

συνήθως για σύγκρουση κατοίκων μιας ορισμένης κοινότητας (χωριού ή ακόμα και 

δήμου) με το κράτος (είτε αυτό εκφράζεται ως κεντρικό κράτος ή ως περιφέρεια) ή 

με κάποιον ΟΤΑ ή σύνδεσμο ΟΤΑ (δήμο ή νομαρχία). Οι διαμαρτυρόμενοι εκφράζουν 

εξειδικευμένα αιτήματα – προτάσεις που σχετίζονται με κάποια μονάδα επεξεργασίας 

απορριμμάτων η οποία βρίσκεται στην εν λόγω περιοχή. Τέλος, οι κινητοποιούμενοι 

χρησιμοποιούν ένα διευρυμένο ρεπερτόριο συγκρουσιακότητας, το οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνει ακόμα και τη δικαστική οδό,  με σκοπό να προωθήσουν τα αιτήματα 

τους.  

 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν, μέσα από τη χρήση της ανάλυσης 

γεγονότων διαμαρτυρίας, τα εξής: 
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 τα αιτήματα των διεκδικητών σε σχέση με την μονάδα απορριμμάτων που 

επιβαρύνει την περιοχή, την υγεία ή/και την οικονομική τους κατάσταση  

 ο τρόπος, τα επιχειρήματα και τα χαρακτηριστικά της δράσης τους  

 οι αλλαγές που παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου 

 

Στόχος είναι να μελετηθούν τα γεγονότα διαμαρτυρίας σε σχέση με τον τρόπο 

διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη για την περίοδο 1998 – 2010. Οι 

συγκεκριμένες διαμαρτυρίες είναι συνήθως τοπικές και δεν τυγχάνουν της προσοχής 

του περιφερειακού τύπου (με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση του Κουρουπητού 

στα Χανιά, όχι τόσο λόγω των  διαμαρτυριών  αλλά λόγω του πρόστιμου το οποίο 

επιβλήθηκε στην χώρα μας από την Ε.Ε.). Κατά συνέπεια, τα στοιχεία αντλήθηκαν 

από την ανάγνωση μίας εφημερίδας καθημερινής κυκλοφορίας ανά νομό, την 

Ανατολή στο νομό Λασιθίου, την Πατρίδα στο νομό Ηρακλείου, την Κρητική 

Επιθεώρηση στο νομό Ρεθύμνου και τα Χανιώτικα Νέα στο νομό Χανίων. 

 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για το νομό Ρεθύμνου προέρχονται από την  Κρητική 

Επιθεώρηση, η οποία είναι μία εκ των δύο καθημερινών εφημερίδων του νομού. 

Κρίθηκε σκόπιμη η επιλογή της καθότι στην εφημερίδα διατηρεί σχετική στήλη ο 

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Πολλές καταγγελίες ή διαμαρτυρίες του 

συλλόγου βρίσκονται μόνο στη συγκεκριμένη  εφημερίδα, συνεπώς επιλέχθηκε αυτή 

και όχι τα Ρεθεμνιώτικα Νέα. Λόγω του μεγάλου αριθμού αναφορών που προέκυψαν 

από την έρευνα στην εφημερίδα αυτή μπορεί να ειπωθεί ότι η εφημερίδα καλύπτει 

επαρκώς τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νομό. 

 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για το νομό Λασιθίου αντλήθηκαν από την 

εφημερίδα Ανατολή. Αν και η Ανατολή είναι η μοναδική καθημερινή εφημερίδα του 

νομού Λασιθίου που  έχει ανταπόκριση και ρεπορτάζ και από τις τρεις πόλεις του 

Νομού καθώς και από την ενδοχώρα, ενστάσεις μπορεί να προκύψουν σχετικά με την 

κάλυψη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μιας και η εφημερίδα έχει 

προσανατολισμένο ενδιαφέρον προς την πολιτική επικαιρότητα και τα εθνικά θέματα. 

Ενδοιασμοί ίσως ανακύψουν και από την ποιότητα κάλυψης των ειδήσεων από τις 
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εκτός Αγίου Νικολάου, όπου η εφημερίδα εδρεύει, περιοχές. Στο νομό, σύμφωνα 

πάντα με την Ανατολή,  δε δημιουργούνται ιδιαίτερα ζητήματα σχετικά με τις 

υφιστάμενες ή τις προς χωροθέτηση μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και 

συνεπώς, υπάρχει μικρός αριθμός δειγμάτων προς ανάλυση. Αντιθέτως, προβλήματα 

σχετικά με τα απορρίμματα δημιουργούνται από την καθημερινή πρακτική των 

πολιτών που πετούν ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια τους στο δρόμο, σε πλατείες ή εκτός 

κάδων. Αυτού του είδους οι πρακτικές δεν αποτελούν γεγονότα διαμαρτυρίας, οπότε 

δεν εξετάζονται από την παρούσα εργασία. 

 

Άλλη μία σχετική περίπτωση που δεν εξετάζεται είναι η άρνηση των χωριών Βραχάσι 

και Μιλάτος να επιτρέψουν στο δήμο Νεαπόλεος τη συλλογή των απορριμμάτων 

τους. Ο λόγος ήταν ότι τα δύο αυτά χωριά επιθυμούσαν τη διοικητική τους 

ανεξαρτησία και όχι τη συνένωσή τους με το δήμο Νεαπόλεος, όπως προέβλεπε το 

πρόγραμμα Καποδίστριας.  Αν και υπάρχουν ακραίες μορφές αντίδρασης, όπως 

κάψιμο απορριμματοφόρων, αυτές σχετίζονται με το φορέα της διαχείρισης και όχι με 

τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και συνεπώς δεν αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας. 

 

Για τη μελέτη των γεγονότων διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο χρησιμοποιήθηκε η 

εφημερίδα Πατρίς, η οποία είναι η μόνη καθημερινή  εφημερίδα στο νομό Ηρακλείου 

που καλύπτει την υπό μελέτη περίοδο. Η εφημερίδα Τόλμη διέκοψε την κυκλοφορία 

της το 2007, οπότε δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα. Η 

εφημερίδα Νεά Κρήτη απορρίφθηκε γιατί ξεκίνησε την κυκλοφορία της το έτος 2000, 

ενώ η εφημερίδα Ελευθερία είναι εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Λόγω της ποιότητας 

του υλικού που συγκεντρώθηκε, δηλαδή άρθρα εμπεριστατωμένα με συνεντεύξεις 

και από τις δύο πλευρές, κινητοποιούμενων ή προκαλούμενων, και όχι άρθρα με 

απλή καταγραφή των γεγονότων, θεωρώ ότι το θέμα των κινητοποιήσεων 

καλύπτεται επαρκώς. Συγκριτικά, ίσως κάποια από τις άλλες δύο καθημερινές 

εφημερίδες να προσέφερε πιο επαρκή κάλυψη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και 

των απορριμμάτων ειδικότερα. Όμως, αυτή η περίπτωση δεν εξετάστηκε καθόλου 

στην παρούσα εργασία καθώς το κριτήριο βάσει του οποίου έγινε η επιλογή της 

πηγής ήταν η κάλυψη του χρονικού διαστήματος το οποίο είχε τεθεί.  
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Για τη μελέτη των αντιδράσεων στα Χανιά χρησιμοποιήθηκε η εφημερίδα Χανιώτικα 

Νέα. Πρόκειται για καθημερινή εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί και έχει ανταπόκριση 

από όλο το νομό Χανίων και παράλληλα, είναι κοινώς αποδεκτή η εγκυρότητα καθώς 

και η βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα του περιβάλλοντος. 

 

Από την ανάγνωση των εφημερίδων προέκυψαν 213 άρθρα/αναφορές σχετικά με 

γεγονότα διαμαρτυρίας σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων είτε υφιστάμενες 

είτε υπό κατασκευή είτε υπό μελέτη. Ο εντοπισμός των άρθρων δε στηρίχθηκε μόνο 

στους τίτλους των άρθρων αλλά και στη μελέτη του περιεχομένου τους. Από τα 213 

άρθρα τελικά κωδικοποιήθηκαν τα 198. Κάθε γεγονός έπρεπε να κωδικοποιηθεί μόνο 

μία φορά και συνεπώς, δεκαπέντε άρθρα δεν κωδικοποιήθηκαν διότι αυτά μπορεί να 

αναφερόταν σε κάποιο κοινό γεγονός  διαμαρτυρίας το οποίο να διαρκούσε πάνω από 

μία ημέρα ή η εφημερίδα να επανερχόταν στο γεγονός αρκετές ημέρες μετά την 

πρώτη αναφορά.  

 

Αναλυτικότερα, 70 αναφορές αφορούν διαμαρτυρίες στο Νομό Ρεθύμνου, 20 στο 

Νομό Λασιθίου, 45 στο Νομό Ηρακλείου και τέλος, 63 στο Νομό Χανίων. 

 

Τα άρθρα τα οποία συγκεντρώθηκαν ταξινομήθηκαν ανά νομό. Στη συνέχεια 

επεξεργάστηκαν με τη χρήση δελτίων κωδικοποίησης, τα οποία διαμορφώθηκαν μετά 

από δοκιμές χρησιμοποιώντας άρθρα και από τους 4 νομούς. Σε πολλές περιπτώσεις 

οι κατηγορίες επεκτάθηκαν, έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί όλο το εύρος των 

απαντήσεων που προέκυπταν. 

 

Το δελτίο κωδικοποίησης (παράρτημα) αποτελείται από τρείς ενότητες. Η πρώτη 

ενότητα είναι αυτή που δίνει τις βασικές πληροφορίες, όπως ο τόπος, ο χρόνος και η 

πηγή της διαμαρτυρίας. Από τη δεύτερη ενότητα αντλούμε πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά της διαμαρτυρίας, όπως τον αριθμό των κινητοποιούμενων, την 

ταυτότητα τους και τις μορφές της δράσης τους. Στην τρίτη ενότητα κωδικοποιούνται 

τα αιτήματα των ακτιβιστών, η κατεύθυνση  προς την οποία εγείρεται η κινητοποίηση 
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καθώς και οι αντιδράσεις των προκαλούμενων. Τέλος, η επεξεργασία των στοιχείων 

έγινε με τη χρήση του SPSS (statistical package for the social sciences) έκδοση 17.  

 

Επίσης, για να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη 

άποψη για το θέμα της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων στο επίπεδο της 

Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα, συμμετείχα ως παρατηρητής σε ημερίδες με θέμα 

τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη. Μια τέτοια ήταν στις 11 Μαρτίου 2011 

η Ημερίδα που διοργάνωσε το Πολιτικό Εργαστήρι – βήμα πολιτικού προβληματισμού 

στην αίθουσα συσκέψεων της περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο. Βασικοί ομιλητές 

ήταν ο Περιφερειάρχης, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας, ο πρόεδρος της ΕΣΔΑΚ, ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης και διακεκριμένοι επιστήμονες. Σκοπός της ημερίδας 

ήταν η ενημέρωση για τις διαθέσιμες πολιτικές αξιοποίησης και διαχείρισης των 

απορριμμάτων στην Κρήτη. Τέλος, για τον ίδιο λόγο είχα συναντήσεις με αρμόδιους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης και της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, καθώς και 

με τον πρόεδρο της διαδημοτικής επιχείρησης (ΑΜΑΡΙ ΑΕ) ,η οποία διαχειρίζεται το 

ΧΥΤΑ Αμαρίου.  

 

Με την παρατήρηση και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις σχημάτισα μια πιο ολοκληρωμένη 

άποψη για το πρόβλημα. Κατανόησα εις βάθος το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων και ενημερώθηκα για τα μελλοντικά έργα και το σημείο στο οποίο 

βρίσκεται σήμερα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός. Μέσα από εποικοδομητική συζήτηση 

φωτίστηκαν λεπτομέρειες των περιπτώσεων που εξετάζονται στην έρευνα, οι οποίες 

δεν αποκαλύπτονται στον τύπο. Ταυτόχρονα, έγινε συλλογή κρίσιμων στοιχείων για 

τη συγκεκριμένη εργασία, τα οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα να αναζητηθούν από 

αλλού.  

 

 

4.2. Διακύμανση της Διαμαρτυρίας  

 

Η συχνότητα της διαμαρτυρίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε παρουσιάζει 

αρκετές διακυμάνσεις. Παρατηρώντας το διάγραμμα 4.1 καταλήγουμε στο 
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συμπέρασμα ότι η διαμαρτυρία παρουσιάζει τρείς περιόδους ανάπτυξης και 

αντίστοιχες περιόδους ύφεσης.  

 

Αναλυτικότερα, την περίοδο 1998 έως 2001 τα γεγονότα διαμαρτυρίας βρίσκονται σε 

περίοδο ανάπτυξης. Εμφανίζονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, έχοντας μια 

σταθερότητα στη συχνότητα εμφάνισης (από είκοσι έως εικοσιπέντε γεγονότα 

διαμαρτυρίας ανά έτος). 

 

Το 2002 ήταν μια χρονιά ύφεσης, αφού σημειώθηκαν μόλις τρείς περιπτώσεις 

διαμαρτυρίας. 

 

 Το 2003 η ύφεση θα δώσει ξανά τη θέση της στην ανάπτυξη και μάλιστα με 

θεαματικούς ρυθμούς αφού το 2003  σημειώθηκαν οι περισσότερες διαμαρτυρίες ανά 

έτος (36 γεγονότα διαμαρτυρίας). Από το 2004 έως και το 2006 παρατηρείται ύφεση 

στην ανάπτυξη της δράσης. Αυτές τις χρονιές η συχνότητα εμφάνισης γεγονότων 

διαμαρτυρίας σταδιακά φθίνει για να καταλήξει στο μόλις ένα γεγονός διαμαρτυρίας 

που σημειώθηκε το 2006.  

 

Η τρίτη φάση ανάπτυξης σημειώνεται την περίοδο 2007 – 2008 όπου από το ένα 

γεγονός διαμαρτυρίας του 2006, το 2008 σημειώνονται είκοσι έξι. Αυτή ήταν και η 

τελευταία περίοδος ανάπτυξης αφού στα έτη 2009 και 2010 παρατηρείται πάλι ύφεση 

με μόλις τρία γεγονότα διαμαρτυρίας ανά έτος.  

 

Η εξήγηση αυτού του φαινομένου παρατίθεται παρακάτω. Για την πρώτη φάση 

ανάπτυξης ουσιαστικά αυτό που συγκρατεί τη διαμαρτυρία σε υψηλά επίπεδα είναι τα 

γεγονότα στο Ακρωτήρι Χανίων. Σχετικά με  τη δεύτερη φάση ανάπτυξης, το 2003  

γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός της Περιφέρειας 

Κρήτης και του ΕΣΔΑΚ. Ασκούνται πολλές πιέσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι 

επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤΑ ή οι χωροθετήσεις νέων έργων γιατί υπάρχει ο 

κίνδυνος απένταξης των έργων από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής 

(Εφημερίδα Πατρίδα, 24-2-2002). Τέλος, για την τρίτη φάση ο λόγος της αύξησης 

των ΓΔ είναι η ανακοίνωση του δεύτερου σταδίου του περιφερειακού σχεδιασμού. 
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Αυτός προβλέπει τη χωροθέτηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για 

όλη την Κρήτη δίνοντας τέσσερις εναλλακτικές επιλογές σχετικά με την ακριβή 

τοποθεσία, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στην εκάστοτε περιοχή (Κρητική 

Επιθεώρηση, 10-6-2008). 

 

Διάγραμμα 4.1. Συχνότητα κινητοποιήσεων, 1-1-1998 έως 31-12-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ των εκλογικών ετών και της 

εκδήλωσης της διαμαρτυρίας δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο απόλυτα ασφαλές 

συμπέρασμα. Εθνικές εκλογές έλαβαν χώρα τα έτη 2009, 2007, 2004 και 2000, 

εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα έτη 2010, 2006, 2002 και 1998 ενώ Ευρωεκλογές 

τα έτη 2009, 2004 και 1999.  

 

Αναλυτικότερα, στο διάγραμμα 4.2 παρουσιάζεται η κατεύθυνση προς την οποία 

εγείρουν τα αιτήματα τους οι διαμαρτυρόμενοι σε συνάρτηση με το έτος που 

εκδηλώνεται η διαμαρτυρία. Διευκρινιστικά πρέπει να αναφερθεί ότι, για την υπό 

μελέτη περίοδο, φορείς της αυτοδιοίκησης αποτελούν οι δήμοι και οι νομαρχίες, ενώ 

όταν γίνεται αναφορά σε κρατικούς φορείς αυτοί είναι η κεντρική κυβέρνηση και η 

περιφέρεια Κρήτης. Ο λόγος είναι ότι έως το 2010 ό θεσμός της Περιφέρειας δεν 

είναι αυτοδιοικητικός θεσμός αλλά εξαρτώμενος από το κεντρικό κράτος, με τον 

περιφερειάρχη να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Συνεπώς, διαμαρτυρίες 

που εγείρονται προς την περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά εγείρονται προς το κράτος. 
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Διάγραμμα 4.2 Κατεύθυνση προς την οποία εγείρουν τα αιτήματα τους οι 

διαμαρτυρόμενοι σε συνάρτηση με το έτος διαμαρτυρίας, 1-1-1998 έως 31-12-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Παρατηρούμε ότι στα έτη που έλαβαν χώρα εθνικές εκλογές (2000, 2004, 2007, 

2009) οι διαμαρτυρίες που απευθύνονται  στο κράτος βρίσκονται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Παρόμοια είναι και τα στοιχεία που συλλέγονται από τη μελέτη των 

προεκλογικών ετών και η αδυναμία συσχέτισης των δύο αυτών γεγονότων με την 

εκδήλωση της διαμαρτυρίας ενισχύεται από  το στοιχείο ότι μόνο οι εκλογές του 

2000 και του 2004 ήταν τακτικές ενώ οι άλλες έκτακτες. Από τα παραπάνω δεν 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εθνικές εκλογές  συμβάλλουν θετικά στην 

ανάπτυξη της διαμαρτυρίας για τα απορρίμματα. 

 

Ανάλογα είναι και τα στοιχεία που συναντάμε σχετικά με τη διαμαρτυρία για τα έτη 

που διεξήχθησαν εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με εξαίρεση το 1998, όλες οι 

άλλες χρονιές που έλαβαν χώρα δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές ήταν χρονιές 

ύφεσης με το 2006 να σημειώνεται μόνο μια διαμαρτυρία με αποδέκτες φορείς της 

αυτοδιοίκησης και το 2010 καμία. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι 

εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση δε σχετίζονται με την ανάπτυξη γεγονότων 

διαμαρτυρίας στην Κρήτη.  
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Προκειμένου να μελετηθεί η συσχέτιση του χρόνου που έλαβαν οι διαμαρτυρίες με το 

νομό που σημειώθηκαν, παρατηρούμε από το διάγραμμα 4.3 ότι σε ελάχιστες 

περιπτώσεις λαμβάνουν χώρα γεγονότα διαμαρτυρίας ταυτόχρονα σε περισσότερους 

από ένα νομούς. Αυτό συνέβη μόνο το 2003, όπου σημειώνονται αρκετά περιστατικά 

σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο λόγος που ίσως συμβαίνει αυτό το φαινόμενο 

είναι ότι τότε αρχίζει και υλοποιείται ο περιφερειακός σχεδιασμός, οπότε και 

λαμβάνονται αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων από την περιφέρεια 

Κρήτης και τον ΕΣΔΑΚ για όλους τους νομούς ταυτόχρονα, ενώ οι έως τότε 

αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων λαμβάνονταν από τις Νομαρχίες σε 

επίπεδο νομού. 

 

Ένα στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε περιοχές στις οποίες λειτουργούν 

προβληματικές εγκαταστάσεις, δηλαδή σε Χανιά και Ρέθυμνο (Κουρουπητός  και 

Μαρουλάς αντίστοιχα), οι διαμαρτυρίες λαμβάνουν χώρα περίπου έως το 2003. Αυτό 

προφανώς συμβαίνει γιατί η αντίδραση των κατοίκων έχει να κάνει με τη λειτουργία 

της μονάδας εν τω γεννάσθαι. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου παρουσιάζουν διαμαρτυρίες 

από το 2003 και έπειτα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υφιστάμενες μονάδες  είχαν αναλάβει 

την υποχρέωση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., να κλείσουν και να 

αποκατασταθούν. Συνεπώς, όσο υπήρχαν σε εκκρεμότητα πρόστιμα από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή εκκρεμείς χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε. τόσο οι υπεύθυνοι 

πίεζαν για λύση του προβλήματος,  με αποτέλεσμα την αντίδραση των τοπικών 

κοινωνιών. 
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Διάγραμμα 4.3. Νομός που σημειώθηκαν οι διαμαρτυρίες σε σχέση με το έτος, 1998-

2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Στο νομό Ρεθύμνου η κορύφωση της διαμαρτυρίας συμβαίνει το 2001 με προσωρινή 

υποχώρηση το 2002 αλλά νέα κορύφωση το 2003 και το 2004.  Ο λόγος της 

συνεχόμενης εκδήλωσης γεγονότων διαμαρτυρίας είναι τα ταυτόχρονα προβλήματα 

λειτουργίας που εντοπίζονται και στους δύο ΧΥΤΑ του νομού, τα οποία δίνουν 

διαρκώς αφορμή για διαμαρτυρία από τους κινητοποιούμενους. Από τα μέσα του 

2005, που ο δήμος Αρκαδίου συναινεί με την επέκταση του ΧΥΤΑ Αμαρίου και 

δρομολογείται το κλείσιμο του ΧΥΤΑ στο Μαρουλά, παρατηρείται και μείωση στη 

συχνότητα εμφάνισης γεγονότων διαμαρτυρίας στο νομό. 

 

Η κορύφωση της διαμαρτυρίας στο νομό Λασιθίου συμβαίνει το 2003, όταν και 

αποφασίζεται η επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας. Παράλληλα, μια σταθερή ροή γεγονότων 

διαμαρτυρίας εμφανίζεται τη διετία 2009 – 2010, η οποία έχει σχέση με τον 

περιφερειακό σχεδιασμό και την απόφαση να μεταφερθούν τα απορρίμματα της 

Ιεράπετρας στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου (Ανατολή 1-3-2009). 

 

Εύκολα παρατηρείται ότι η διαμαρτυρία στο νομό Ηρακλείου παρουσιάζει  δύο 

στιγμές κορύφωσης,  την πρώτη τη διετία 2003 – 2004 και  τη δεύτερη το 2008. 
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Είναι οι χρονιές που ξεκινάνε οι δύο φάσεις του περιφερειακού σχεδιασμού και για το 

λόγο αυτό σημειώνονται τα πιο έντονα γεγονότα διαμαρτυρίας. Το 2003 – 2004 στην 

Αγία Βαρβάρα σύμφωνα με το σχεδιασμό επρόκειτο να εγκατασταθεί εργοστάσιο 

κατεργασίας απορριμμάτων και μικρός ΧΥΤΑ και μετά την αποτυχία του, το 2008, 

ανακοινώνεται η κατασκευή εργοστασίου κατεργασίας απορριμμάτων στο Καστέλλι 

Πεδιάδος (Πατρίδα, 1-7-2008). 

 

Τέλος, στο νομό Χανίων τα γεγονότα διαμαρτυρίας προέρχονται σχεδόν στο σύνολο 

τους από την περιοχή του Ακρωτηρίου (Κουρουπητός, Στρογγυλό Κεφάλι, 

Μεσομούρι, Κορακιά). Όταν δρομολογείται τελεσίδικα η λύση για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων τα γεγονότα διαμαρτυρίας φθίνουν και σημειώνονται μόνο 

αποσπασματικές δράσεις για τα επόμενα χρόνια. 

 

4.3 Παράγοντες Κινητοποίησης   

 

Αυτό που κάνει τις περισσότερες φορές τους ακτιβιστές να κινητοποιηθούν, σύμφωνα 

με το διάγραμμα 4.4, είναι πρωτίστως ο σχεδιασμός ενός νέου ΧΥΤΑ ή η επέκταση 

κάποιου από τους υπάρχοντες, αμέσως μετά η προβληματική λειτουργία τους και τις 

λιγότερες φορές η μεταφορά απορριμμάτων από άλλες περιοχές, το οποίο είναι 

φαινόμενο που συναντήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη μόνο στον Άγιο Νικόλαο.  

 

Εμβαθύνοντας λίγο στο λόγο που προκαλεί τη διαμαρτυρία ανά νομό, στο διάγραμμα 

4.5 παρατηρούμε ότι στο νομό Ρεθύμνου στο 70% περίπου των περιπτώσεων αιτία 

για κινητοποιήσεις είναι η ήδη λειτουργούσα μονάδα του ΧΥΤΑ στο Μαρουλά ή στο 

Αμάρι. Το 30% των περιπτώσεων διαμαρτυρίας που αναφέρονται στη δημιουργία 

νέου ΧΥΤΑ αφορούν είτε στην περιοχή του Αμαρίου, όπου στην ουσία προβλέπεται 

επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και δημιουργία νέου κυττάρου, είτε στη δημιουργία 

νέας μονάδας στην περιοχή Γενή, μια πρόταση του περιφερειακού σχεδιασμού. 
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Διάγραμμα 4.4. Πηγή Κινητοποίησης, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Στο νομό Λασιθίου η διαμαρτυρία σε μεγάλο ποσοστό οργανώνεται για να αναχαιτίσει 

τη μεταφορά των σκουπιδιών από το μεγαλύτερο μέρος του νομού στο ΧΥΤΑ Αγίου 

Νικολάου. Στο 30% των περιπτώσεων η διαμαρτυρία εμφανίζεται κατά της επέκτασης 

του ΧΥΤΑ στη Σητεία και μόλις στο 10% αυτή είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της 

χωματερής στην Ιεράπετρα. 

 

Διάγραμμα 4.5. Πηγή Κινητοποίησης ανά Νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  
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Στο ερώτημα για το είδος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που κάνει τους 

πολίτες να κινητοποιούνται στο νομό Ηρακλείου, το διάγραμμα 4.5 απαντά ότι το 

60% των διαμαρτυριών προέρχεται από περιοχές όπου στο σχεδιασμό υπήρχε η 

δημιουργία νέου ΧΥΤΑ ή η επέκταση κάποιου παλαιότερου τμήματος. Μέσα σε αυτές 

τις περιπτώσεις είναι και οι περιπτώσεις της Αγίας Βαρβάρας και του Καστελλίου 

Πεδιάδος, στις οποίες παρατηρήθηκαν τα περισσότερα γεγονότα διαμαρτυρίας. 

 

Τέλος, δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους κινητοποιούνται οι διαμαρτυρόμενοι στο 

νομό Χανίων. Ο πρώτος είναι η λειτουργία κάποιας χωματερής, με τα πρωτεία να 

κατέχει ο ΧΑΔΑ του Κουρουπητού, και ο δεύτερος λόγος είναι η δημιουργία νέου 

ΧΥΤΑ με πρωτοπόρο σε αυτή την κατηγορία το Στρογγυλό Κεφάλι, επίσης στην 

περιοχή του Ακρωτηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μόλις τρείς διαμαρτυρίες 

κατά της λειτουργίας υφιστάμενου ΧΥΤΑ στο νομό. Όλες είναι μεταγενέστερες του 

2007 και αναφέρονται στην Κορακιά, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχε 

δημιουργηθεί εργοστάσιο κατεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ, το οποίο σύμφωνα 

με τους κατοίκους μετατράπηκε σε ΧΥΤΑ (Χανιώτικα Νέα 7-8-2007). 

 

4.4 Αναμενόμενες Επιπτώσεις  

 

Συσχετίζοντας την πηγή της κινητοποίησης (πίνακας 4.1) με τις επιπτώσεις, 

παρατηρούμε ότι στις ήδη λειτουργούσες μονάδες οι επιπτώσεις που εμφανίζονται 

είναι ως επί το πλείστων περιβαλλοντικές και πλήττουν τη δημόσια υγεία, ενώ σε 

μικρότερο βαθμό είναι οικονομικές. Αντίθετα, όσον αφορά στις υπό δημιουργία 

μονάδες στις αναμενόμενες επιπτώσεις πέρα από τις περιβαλλοντικές, οι οποίες 

κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο, συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές και οι ψυχολογικές 

με το σχετικά υψηλό ποσοστό της τάξης του 26% και για τις δύο κατηγορίες. 

Ακολουθούν οι πολιτισμικές επιπτώσεις, ενώ οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία δε 

διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο όταν η μονάδα βρίσκεται στη φάση της 

μελέτης. Από την ανάλυση του πίνακα  παρατηρείται μία συσχέτιση ανάμεσα στις 

επιπτώσεις και την πηγή κινητοποίησης.     
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  Πίνακας 4.1: Πηγή κινητοποίησης, 1998-2010 * 

Σύνολο 
 Επιπτώσεις Υφιστάμενη 

Μονάδα 
Νέα Μονάδα 

Μεταφορά 

απορριμμάτων 

 

Αισθητικές 
9 9 4 22 

4,5% 4,5% 2,0% 11,1% 

Οικονομικές 
14 53 4 71 

7,1% 26,8% 2,0% 35,9% 

Περιβαλλοντικές 
76 91 8 175 

38,4% 45,9% 4,0% 88,4% 

Δημόσια Υγεία 
48 24 0 72 

24,3% 12,1% ,0% 36,4% 

Ψυχολογικές 
9 51 4 64 

4,5% 25,8% 2,0% 32,3% 

Πολιτισμικές 
17 39 0 56 

8,5% 19,7% ,0% 28,3% 

Σύνολο 

81 105 12 198 

40,9% 
43% 

 
6,1% 100,0% 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

  * Εμφανίσεις (ΓΔ) και % επί του συνόλου (Ν= 198) 

 

Εξειδικεύοντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις ανά νομό στον οποίο σημειώθηκε η 

κινητοποίηση (διάγραμμα 4.6), εύκολα παρατηρούμε  ότι ο κύριος λόγος 

κινητοποίησης σχεδόν σε όλους τους νομούς είναι οι επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον.  

 

Αναλυτικότερα στο νομό Ρεθύμνου, οι κινητοποιούμενοι αναφέρουν  ότι οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς και στη δημόσια υγεία είναι αυτές που τους 

κάνουν να επιλέγουν τη διαμαρτυρία για να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Εστιάζοντας στις οικονομικές επιπτώσεις, από τα  δέκα δημοσιεύματα, τα δύο 

επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στον τουρισμό και τα οκτώ στην κτηνοτροφία, 

στοιχείο που είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς τη γεωγραφία των περιοχών που 

είναι χωροθετημένοι οι ΧΥΤΑ στο Μαρουλά και το Αμάρι. 
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Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο νομό Ρεθύμνου αναφέρονται σε 59 ΓΔ. Πιο 

συγκεκριμένα,  το 97% των επιπτώσεων στο περιβάλλον αναφέρεται σε ρύπανση 

των υπόγειων υδάτων από τα στραγγίδια των ΧΥΤΑ, ενώ μόλις δύο περιπτώσεις 

περιγράφουν τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και τον αέρα. Τέλος, όσον αφορά στις 

επιπτώσεις των ΧΥΤΑ στην υγεία των περιοίκων, δεν αναφέρονται στα επιχειρήματα 

των διαμαρτυρόμενων υπαρκτές περιπτώσεις ασθένειας, περιγράφονται όμως σαν 

αναμενόμενες σε 38 ΓΔ. 

 

Διάγραμμα 4.6. Πηγή Κινητοποίησης ανά Νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Σχετικά με τις συνέπειες στο νομό Λασιθίου, στα περισσότερα δελτία κωδικοποίησης 

γίνεται αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας. Αρνητικές επιπτώσεις 

στη δημόσια υγεία εμφανίζονται στην περιοχή της Ιεράπετρας εξαιτίας της 

ανεξέλεγκτης λειτουργίας επί σειρά ετών της χωματερής του δήμου, όπου 

συγκεντρώνονται κάθε είδους σκουπίδια καθώς και φυτικά απορρίμματα από τα 

θερμοκήπια της περιοχής. Το πρόβλημα  εντείνεται με τις συχνές πυρκαγιές που 

ξεσπούν στο χώρο της χωματερής (για το θέμα επενέβη η πυροσβεστική και οι 

δικαστικές αρχές) κι έτσι, εκτός από τις δυσάρεστες οσμές οι κάτοικοι εισπνέουν και 
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τα αέρια της καύσης, γεγονός που αναμένεται να τους δημιουργήσει αναπνευστικά 

προβλήματα, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται (Ανατολή, 8-10-2008). 

 

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που εμφανίζονται στον  Άγιο Νικόλαο είναι απόρροια 

διαφόρων παραγόντων. Μερικά από τα επιχειρήματα που παρατίθενται στα 

δημοσιεύματα είναι ότι η περιοχή είναι άκρως τουριστική, ότι δεν μπορεί να δέχεται 

τα απορρίμματα όλου σχεδόν του νομού Λασιθίου, ότι αντί να ανταμείβεται ο δήμος 

που είχε την προνοητικότητα να διαθέτει τις ανάλογες εγκαταστάσεις αυτός 

τιμωρείται με επιπλέον σκουπίδια και άλλα. 

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις που παρατηρούνται στη Σητεία αφορούν τον τουριστικό 

τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΧΥΤΑ Σητείας είναι χωροθετημένος στην περιοχή 

Παναγίτσα, όπου διοικητικά ανήκει στο δήμο Ιτάνου απ’ όπου και προέρχονται οι 

αντιδράσεις, καθώς οι φορείς της περιοχής πιστεύουν ότι η επέκτασή του θα είναι και 

η «ταφόπλακα» της τουριστικής αξιοποίησης του δήμου.  

 

Οι επιπτώσεις που αναμένεται να προκύψουν στο νομό Ηρακλείου από τη λειτουργία 

των νέων μονάδων, όπως αυτές εμφανίζονται στο διάγραμμα 4.6, είναι κατά κύριο 

λόγο είτε οικονομικές είτε περιβαλλοντικές. Αν και οι δύο αυτές κατηγορίες είναι 

σχετικά προβλέψιμες, εντύπωση μπορεί να προκαλέσουν οι δύο επόμενες, δηλαδή οι 

ψυχολογικές και οι πολιτισμικές. Σχετικά με τις ψυχολογικές, αυτό που απορρέει από 

την ανάγνωση των δημοσιευμάτων είναι ένα αίσθημα αδικίας του τύπου «γιατί εμείς, 

γιατί σε εμάς», το οποίο είναι αλληλένδετο με τις οικονομικές και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.   

 

Υπάρχει μία και μόνο περίπτωση εμφάνισης πολιτισμικών επιπτώσεων στο Ηράκλειο 

και αυτή αφορά στους Πέρα Γαλήνους, όπου η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 

Ρεθύμνου (ΙΛΕΡ)15 διαμαρτύρεται καθότι στην ευρύτερη περιοχή της χωματερής 

βρίσκονται αρχαιολογικά ευρήματα. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν τις 

                                           
15

 Ο λόγος για τον οποίο η ΙΛΕΡ αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί είναι η στενή γεωγραφική και πολιτισμική σχέση η 

οποία υπάρχει μεταξύ του οικισμού Φόδελε και της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Οι περισσότεροι 

κάτοικοι του οικισμού έλκουν την καταγωγή τους από το Μυλοπόταμο. 
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διαμαρτυρίες του Καστελλίου Πεδιάδας  κι αυτό γιατί η προτεινόμενη μονάδα 

βρίσκεται κοντά στη μονή Αγκάραθο καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Εστιάζοντας στις οικονομικές επιπτώσεις στο νομό Ηρακλείου, σε ποσοστό πάνω από 

το 50% των ΓΔ του νομού Ηρακλείου, η βασική επιβάρυνση αφορά στην καταστροφή 

των περιουσιών των κινητοποιούμενων  όχι μόνο λόγω των απαλλοτριώσεων αλλά 

και  της μηδενικής αξίας που θα έχει η γη τους εφόσον θα συνορεύει με μια μονάδα 

επεξεργασίας απορριμμάτων ή θα αδυνατεί να χρησιμοποιηθεί ως καλλιεργήσιμη 

έκταση ή βοσκότοπος.  Επιπτώσεις όσον αφορά στον τουρισμό εκφράζονται μόνο 

στην περίπτωση των Πέρα Γαλήνων, που συνορεύει με τον ανεπτυγμένο τουριστικά 

οικισμό του Φόδελε.  

 

Μια σημαντική διαφορά του νομού Ηρακλείου από τους άλλους νομούς που αξίζει να 

αναφερθεί είναι η μορφή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ενώ στους άλλους 

νομούς της Κρήτης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν στη ρύπανση του 

υδροφόρου ορίζοντα, στο Ηράκλειο σχεδόν το 70% των γεγονότων διαμαρτυρίας  

σχετίζεται με τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. 

 

Όπως είναι φανερό από το παραπάνω διάγραμμα, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον για 

τους κινητοποιούμενους του νομού Χανίων είναι αυτές που εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. Αξίζει, όμως, να αναλύσουμε τις ψυχολογικές και τις 

πολιτισμικές επιπτώσεις που προκαλεί η λειτουργία μιας μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων στα πλαίσια του νομού.  

 

Πολιτισμικές επιπτώσεις αναμένεται να υπάρχουν λόγω της ιστορικότητας της 

περιοχής, μιας και στο Ακρωτήρι λειτουργούν τρείς Ιερές Μονές. Ψυχολογική 

επίδραση αναμένεται, επίσης, γιατί οι κάτοικοι θεωρούν την περιοχή ούτως ή άλλως 

περιβαλλοντικά πολύ επιβαρυμένη, εφόσον εκεί λειτουργούν η αμερικάνικη βάση, ο  

Κουρουπητός, το πολιτικό και το στρατιωτικό αεροδρόμιο καθώς και ο βιολογικός 

καθαρισμός Χανίων. Το γενικότερο αίσθημα που απορρέει από την ανάγνωση των 

εφημερίδων για την ψυχολογία των εν λόγω κινητοποιούμενων είναι «γιατί και αυτό 

σε εμάς, δεν μας φτάνουν όσα έχουμε;». 
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Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις οικονομικές επιπτώσεις στο νομό Χανίων, 

στο 85% περίπου των ΓΔ οι κινητοποιούμενοι πιστεύουν ότι οι νέες μονάδες θα 

έχουν καταστροφικές συνέπειες στην αξιοποίηση και αξία των περιουσιών τους.  

Εντύπωση προκαλεί το πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 6%, το οποίο συγκεντρώνουν 

οι διαμαρτυρίες σχετικά με τις επιπτώσεις στον τουρισμό, καθώς στο Ακρωτήρι 

λειτουργούν ξενοδοχειακές μονάδες και υπάρχουν οργανωμένες τουριστικές 

υποδομές. Τέλος, σ’ ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΓΔ οι διαμαρτυρόμενοι κάνουν 

λόγο για τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία. Τότε όμως η διαμαρτυρία  δεν προέρχεται 

από τις εγκαταστάσεις του Ακρωτηρίου, αλλά από αυτές στα Κεραμιά, μια κατεξοχήν 

κτηνοτροφική περιοχή.  

 

4.5 Ρεπερτόριο Δράσης  

 

Από το διάγραμμα 4.7 συμπεραίνουμε ότι η πιο συχνή μορφή δράσης είναι τα δελτία 

και οι συνεντεύξεις τύπου. Αυτό συνιστά μια προσπάθεια εκτεταμένης 

δημοσιοποίησης του προβλήματος με σκοπό οι διαμαρτυρόμενοι να καταφέρουν να 

αναπτύξουν συμμαχίες και, στηριζόμενοι στο δίκαιο των αιτημάτων τους, να 

κερδίσουν τη συμπάθεια της κοινής γνώμης. Πολλές είναι και οι περιπτώσεις που οι 

κινητοποιούμενοι επιλέγουν τη δικαστική οδό. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί πιστεύουν ότι 

έτσι θα μπορέσουν να παύσουν τη λειτουργία μιας μονάδα, είτε γιατί θεωρούν ότι 

είναι ένας άμεσος τρόπος (όπως τα ασφαλιστικά μέτρα)  για να αναστείλουν κάποια 

δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δήμος Ακρωτηρίου, ο οποίος  

προέβη τρείς φορές σε ασφαλιστικά μέτρα πέραν της προσφυγής στα ελληνικά και τα 

ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτά ως στόχο είχαν την άμεση παύση των εργασιών στο 

Μεσομούρι και οι ενάγοντες στηρίχθηκαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, 

την ιδιοκτησία των δρόμων και την καταστροφή τους από τα μηχανήματα που 

εκτελούσαν τα έργα ( Χανιώτικα Νέα, 18-6-2003). 

 

Ένα στοιχείο το οποίο δείχνει έντονα την εμπλοκή των πολιτικών κομμάτων στη 

διαμαρτυρία είναι η επιλογή σαν μορφή δράσης της ερώτησης στη Βουλή. Πρόκειται 

για μια μορφή δράσης η οποία επιλέχθηκε τέσσερις φορές κατά την περίοδο που 

μελετάμε. Τρείς φορές έγινε συζήτηση στη Βουλή για το ΧΥΤΑ του Μαρουλά στο 
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Ρέθυμνο (δύο μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και μία μετά από ερώτηση 

βουλευτή του ΠΑΣΟΚ) και μία φορά για το θέμα της χωματερής των Πέρα Γαλήνων 

(μετά από ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ). 

 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι πορείες και τα συλλαλητήρια αποτελούν μόνο 

το 2% της δράσης ενώ οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είτε εσωτερικού είτε 

εξωτερικού χώρου αθροιστικά συγκεντρώνουν το 10%. Ο λόγος είναι ότι οι 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οργανώνονται στην περιοχή όπου εντοπίζεται το 

πρόβλημα, οπότε στην περίπτωση των διαμαρτυριών για τα απορρίμματα είναι 

δύσκολη η μετουσίωσή τους σε πορεία λόγω του γεγονότος ότι είναι μακριά από την 

έδρα των Αρχών.  

 

Διάγραμμα 4.7. Μορφές    Δράσης, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  
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Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις πρωτότυπες μορφές που επιλέγουν οι 

κινητοποιούμενοι να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Αυτές περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

 Οι φορείς του Αρκαδίου στις 24-5-2007 δημιούργησαν μια ιστοσελίδα μέσω 

της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να ενημερωθούν για το πρόβλημα, 

τις δράσεις και τις ενέργειες του συλλόγου και να έχουν πρόσβαση σε βίντεο 

και άλλα ντοκουμέντα για την τεκμηρίωση του προβλήματος αλλά και των 

αιτημάτων τους. Όπως χαρακτηριστικά οι ίδιοι λένε : «θέλουμε να 

διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα» (Κρητική Επιθεώρηση 24-5-2007 σελ.  8). 

 Στις 14-6-2004 οι κάτοικοι του χωριού Λαράνι του δήμου Αγίας Βαρβάρας 

αποφασίζουν να απέχουν από τις ευρωεκλογές ως αντίδραση στη δημιουργία 

εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ στο χωριό τους. 

 Στις 28-6-2005 ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας αποφασίζει να μη συμμετέχει σε 

συμβούλια οποιουδήποτε είδους με τους δημάρχους της Μεσσαράς και το 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, θεωρώντας τους αναξιόπιστους 

λόγω αθέτησης της υπόσχεσης ότι θα υποστηρίξουν το δήμο στο θέμα του 

εργοστασίου απορριμμάτων στην Αγία Βαρβάρα. 

 Στις 8-3-2007 ο δήμαρχος Τυλίσου αποφασίζει να δημιουργηθεί μια ομάδα 

ειδικών αποτελούμενη από χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και γιατρούς που 

θα παρακολουθεί το θέμα της εγκατάστασης εργοστασίου επεξεργασίας 

ιατρικών αποβλήτων στην Τύλισο. 

 Στις 23-6-2008 ο ηγούμενος της Μονής Αγκάραθο στο Καστέλλι Πεδιάδος 

διοργανώνει αγρυπνία στο μοναστήρι και προσεύχεται μαζί με τους πιστούς 

κατά της χωροθέτησης εργοστασίου κατεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή. 

 Την περίπτωση αποκλεισμού δρόμου μέσω δενδροφύτευσης επέλεξε ο δήμος 

και οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου στο Στρογγυλό Κεφάλι Χανίων ώστε να 

εμποδίσουν τα συνεργεία να προσεγγίσουν την περιοχή και η υλοποίηση του 

εργοστασίου δεματοποίησης να καταστεί αδύνατη.  

 Τέλος, μία εφευρετική μέθοδο  εφάρμοσε ο δήμος Ακρωτηρίου προκειμένου να 

αναχαιτίσει τη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην 
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Κορακιά. Αρνήθηκε την υδροδότησή του κατά την κατασκευή  αλλά και κατά 

τη λειτουργία του (Χανιώτικα Νέα, 24-3-2005). 

 

Προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι διαφορές στο ρεπερτόριο δράσης μεταξύ 

των νομών, γίνεται εκ νέου κατηγοριοποίηση των δράσεων με βάση την ενσωμάτωση 

βίας. Στις βίαιες μορφές δράσης περιλαμβάνονται και αυτές που κατά τον Tarrow 

(1998) ενσωματώνουν το στοιχείο της παρεμπόδισης. Από την παραπάνω διάκριση 

προκύπτουν δύο κατηγορίες, οι δυναμικές μορφές δράσης και οι συμβατικές.  Στις 

δυναμικές μορφές δράσης περιλαμβάνονται: πορείες, καταλήψεις, αποκλεισμοί 

περιοχών, διαταραχές συμβουλίων, φραστικές επιθέσεις και καταστροφή δημόσιας 

περιουσίας. Στις συμβατικές μορφές δράσης περιλαμβάνονται: καταγγελίες, συλλογή 

υπογραφών, δελτία ή συνεντεύξεις τύπου, η νομική οδός, ερωτήσεις στη βουλή, 

συνθήματα σε τοίχους και διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 

Από τις 198 μορφές δράσεις που κωδικοποιήθηκαν σχεδόν το 80% αναφέρεται σε 

συμβατικές μορφές δράσης ενώ περίπου το 20% αναφέρεται σε δυναμικές 

(Διάγραμμα 4.8). Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν και τη βιβλιογραφία,  η οποία 

αναφέρει ότι στην τοπική περιβαλλοντική σύγκρουση προτιμώνται σχετικά ήπιες 

μορφές δράσης (Kousis, 2003).     

 

Διάγραμμα 4.8. Δυναμικές και Συμβατικές μορφές δράσης, 1998-2010  

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  
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Από την ανάλυση των δυναμικών μορφών δράσης σε βίαιες δράσεις και δράσεις 

παρεμπόδισης, σύμφωνα με το Διάγραμμα 4.9, προκύπτει ότι το 66% των δράσεων 

(25 δράσεις) περιείχαν το στοιχείο της παρεμπόδισης ενώ το 34% (13 δράσεις) 

περιέκλειαν το στοιχείο της βίας.  

 

Διάγραμμα 4.9. Ανάλυση Δυναμικών Μορφών δράσης, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να αναφερθεί προέρχεται από τη συγκριτική 

ανάλυση των δυναμικών – συμβατικών μορφών δράσης σε σχέση με το νομό 

εκδήλωσης της διαμαρτυρίας. Από το διάγραμμα 4.10 παρατηρούμε ότι ο νομός 

Χανίων διαφέρει αισθητά από τους άλλους νομούς της Κρήτης. Περίπου το 25% των 

δράσεων που έλαβαν χώρα στο νομό Χανίων είχαν κάποιο στοιχείο βίας ή 

παρεμπόδισης. Το πιο ριζοσπαστικό ρεπερτόριο δράσης των κατοίκων του 

Ακρωτηρίου  περιλαμβάνει αρκετά σημαντικό αριθμό καταλήψεων και αποκλεισμών 

καθώς και φραστικές επιθέσεις εναντίον κυρίως του νομάρχη Χανίων. 

 

Το γεγονός των φραστικών επιθέσεων τόσο  από κατοίκους όσο και από φορείς ή 

συλλόγους εξηγείται στη βάση μίας άτυπης «βεντέτας» που ξεκίνησε ο τότε 

νομάρχης Χανίων με τους κατοίκους του Ακρωτηρίου, χαρακτηρίζοντάς τους ως 

«ανεγκέφαλους». Οι  φραστικές επιθέσεις εις βάρος του είναι η απάντηση των 

κινητοποιούμενων στην πρόκληση. 
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Διάγραμμα 4.10. Δυναμικές και Συμβατικές μορφές δράσης ανά νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Στο Ηράκλειο χρησιμοποιήθηκε η κατάληψη ως μέσο διαμαρτυρίας για το θέμα των 

απορριμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έγινε κατάληψη κάποιας μονάδας αλλά 

κατάληψη των σχολείων και των δημοσίων κτιρίων της περιοχής της Τυλίσου, κι 

αυτό γιατί  οι κάτοικοι αντιδρούσαν στα σχέδια της εταιρείας ECOWASTE  να 

δημιουργήσει εργοστάσιο επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (Πατρίδα, 

15-3-2007).   

 

Καταγεγραμμένη περίπτωση καταστροφής δημόσιας περιουσίας σημειώνεται μόνο μία 

φορά, στο δήμο Αγίας Βαρβάρας του νομού Ηρακλείου. Κάτοικοι του χωριού 

απέκλεισαν την κεντρική οδό ως μέθοδο διαμαρτυρίας και σε τυχαία διέλευση 

οχήματος της Περιφέρειας Κρήτης προκάλεσαν φθορές σε αυτό, αφού ανάγκασαν 

τον οδηγό να σταματήσει. 
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Εικόνα 4.1. Αποκλεισμός της Εθνικής οδού Ηρακλείου- Τυμπακίου από τους κάτοικους της 

Αγίας Βαρβάρας, διαμαρτυρόμενοι στη δημιουργία ΧΥΤΑ(πηγή Πατρίς 16-12-2005) 

 

4.6 Φορείς της Δράσης   

 

Την απάντηση στο ερώτημα «ποιοι επιλέγουν να κινητοποιηθούν;» μας τη δίνει το 

διάγραμμα 4.11. Σημαντικό ρόλο έχουν οι δήμοι μαζί με τους κατοίκους των 

περιοχών. Το στοιχείο αυτό  προκύπτει και από τη στατιστική ανάλυση πέρα από την 

εμπειρική έρευνα (ανάγνωση δημοσιευμάτων), καθώς δήμος και κάτοικοι έχουν 

σχεδόν τις ίδιες εμφανίσεις. Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εξίσου 

σημαντική, καθώς αποτελεί το φορέα που διαθέτει τους περισσότερους οργανωτικούς 

αλλά και πολιτικούς πόρους και γύρω από τον οποίο συσπειρώνονται οι 

κινητοποιούμενοι. 

 

Ένα ίσως όχι τόσο συνηθισμένο στοιχείο που πηγάζει από το παρακάτω διάγραμμα 

είναι η συμμετοχή της εκκλησίας στις διαμαρτυρίες, με μικρό βέβαια ποσοστό 

εμφάνισης (περίπου 3%). Η εκκλησία έχει ενεργό ρόλο στους τρεις από τους 

τέσσερις νομούς του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Ρεθύμνου στις 

διαμαρτυρίες συμμετέχει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Η εξήγηση 

βρίσκεται στην οπτική επαφή της Μονής Αρκαδίου με το ΧΥΤΑ Αμαρίου και ειδικότερα 

με το υπό επέκταση, στα μέσα της δεκαετίας 2000, τμήμα. Σχετικά με τη συμμετοχή 
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της εκκλησίας στο νομό Ηρακλείου, όπως προειπώθηκε, τα κίνητρά της  δεν ήταν και 

τόσο «αθώα», αφού υπήρχε οικονομικό όφελος. Το 85% των εκτάσεων που 

απαιτούνταν για τη δημιουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο 

Καστέλλι Πεδιάδος ανήκουν στη μονή Αγκάραθο. Στην περίπτωση των Χανίων οι 

γειτονικές με την ευρύτερη περιοχή του Κουρουπητού μονές αντιδρούν στη 

χωροθέτηση νέων μονάδων, στηριζόμενοι και αυτοί στο επιχείρημα της οπτικής 

επαφής με το ΧΥΤΑ. 

 

Διάγραμμα 4.11. Φορείς Δράσης, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Από το διάγραμμα 4.12 είναι εμφανές ότι στο νομό Ρεθύμνου οι Οικολογικές – 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι αυτές με την πιο συχνή παρουσία στον τύπο σε 

σχέση με τη διαμαρτυρία. Θα ήταν λανθασμένη η πεποίθηση ότι ο κύριος όγκος των 

αντιδράσεων προέρχεται από εκεί, καθώς ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου 

διατηρεί στήλη στην εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση, η οποία αποτελεί την πηγή της 

έρευνας για το Ρέθυμνο. Συνεπώς, η αρθρογραφία – διαμαρτυρία τους σχετικά με το 

περιβαλλοντικό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και για τις τρείς περιοχές 
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που καταγράφονται γεγονότα διαμαρτυρίας στο Ρέθυμνο αποτυπώνεται σε πιο 

τακτική βάση σε σχέση με τους άλλους φορείς. 

 

Διάγραμμα 4.12. Φορείς Δράσης ανά νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Στην περίπτωση του Ηρακλείου για άλλη μια φορά η τοπική αυτοδιοίκηση και οι 

κάτοικοι είναι αυτοί που σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος των κινητοποιήσεων. 

Πραγματική, όμως, έκπληξη προκαλεί η απουσία περιβαλλοντικών οργανώσεων, 

καθώς μόνο σε μία διαμαρτυρία φαίνεται να λαμβάνουν μέρος.   

   

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι στα Χανιά ένα μεγάλο μέρος των 

διαμαρτυριών προέρχεται από οικολογικές ή περιβαλλοντικές ομάδες, οι οποίες όμως 

έχουν τοπικό χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται εντός του δήμου Ακρωτηρίου. Αν 

και το πρόβλημα έλαβε  διεθνείς διαστάσεις, καμία από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ ή 

περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας δεν αντέδρασε για αυτό. Μοναδική 

νύξη στην υπόθεση έγινε από την Greenpeace,  η οποία δε διοργάνωσε κάποιας 
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μορφής διαμαρτυρία αλλά εξέδωσε μία πρόταση για τις πολιτικές διαχείρισης των 

απορριμμάτων.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που επιλέγει η κάθε ομάδα να διαμαρτυρηθεί. 

Υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες είναι αναμενόμενες και μόνο από 

συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν,  όπως η ερώτηση στη 

Βουλή,  η οποία  απαιτεί εξ ορισμού τη συμμετοχή κάποιου πολιτικού κόμματος. Οι 

κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου επιλέγουν πιο ριζοσπαστικές λύσεις όπως η κατάληψη ή ο 

αποκλεισμός μιας μονάδας, οι οποίες είναι ανάλογες της ιδιοσυγκρασίας και των 

ιδιαίτερων αντιλήψεών τους ειδικά στην Κρήτη, ενώ ο δήμος επιλέγει πιο συμβατικές 

μεθόδους διαμαρτυρίας που ανταποκρίνονται στο θεσμικό τους ρόλο. Οι δήμαρχοι, 

ανταποκρινόμενοι και αυτοί στο ρόλο τους, εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους συνήθως 

με δελτία ή συνεντεύξεις τύπου και γενικότερα επιλέγουν συμβατικές μορφές 

δράσης. Λαμπρή εξαίρεση αποτελεί ο δήμαρχος Ακρωτηρίου, ο οποίος συμμετείχε σε 

όλες της περιπτώσεις κατάληψης ή παρεμπόδισης μαζί με τους δημότες του και ως εκ 

τούτου, δεν ήταν λίγες οι φορές που συνελήφθηκε από τα αρμόδια όργανα της 

τάξης. 

 

 

Εικόνα 4.2. Άνδρες της αστυνομίας συλλαμβάνουν το δήμαρχο Ακρωτηρίου για τα γεγονότα της 

κατάληψης του  Κουρουπητού (πηγή  Χανιώτικα Νέα, 7-7-2000) 
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4.7 Οργάνωση της Δράσης και Σχηματισμός Δικτύων   

 

Από το διάγραμμα 4.13 παρατηρούμε ότι τα περισσότερα γεγονότα διαμαρτυρίας 

οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από ένα μόνο φορέα. Αποτέλεσμα συνεργασίας ήταν 

52 μόλις δράσεις (26%)  ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για 16 γεγονότα (8%).  

 

Διάγραμμα 4.13. Αριθμός φορέων που συμμετείχαν στα γεγονότα διαμαρτυρίας, 

1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν  περιπτώσεις μαζικής κινητοποίησης που 

μπορεί να συμμετέχει πολύ μεγάλος αριθμός οργανώσεων και φορέων, από δέκα έως 

δεκαέξι σε απόλυτο αριθμό. Οι περιπτώσεις αυτές είναι μόλις τρείς για το νομό 

Λασιθίου, μία για το νομό Ηρακλείου, δύο για το νομό Ρεθύμνου και μόλις μία για το 

νομό Χανίων.   

 

Σχετικά με την περίπτωση του νομού Χανίων, αποτρεπτικός παράγοντας 

συνεργασιών ήταν η παρουσία οργανώσεων αρνητικών προς τις κινητοποιήσεις, οι 

οποίες δυναμίτιζαν τις όποιες περιπτώσεις συνεργασίας. Χαρακτηριστική περίπτωση 

είναι η περιβαλλοντική οργάνωση ‘Σύλλογος Προστασίας Φύσης και Περιβάλλοντος 

Ακρωτηρίου’, με πρόεδρο έναν αρχιμανδρίτη. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, αν και 
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θετικά προσκείμενος σε κινητοποιήσεις και κατηγορηματικά αντίθετος με οποιαδήποτε 

μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Ακρωτήρι, εναντιώνεται σε οποιασδήποτε 

μορφής διαμαρτυρίας που οργανώνεται από το δήμο ή από άλλους συλλόγους ή 

ακόμα και από τους κατοίκους.  Για παράδειγμα, στις 23-3-1999, μία μέρα μετά τον 

αποκλεισμό της χωματερής του  Κουρουπητού από τους κατοίκους και την τοπική 

αυτοδιοίκηση, ο εν λόγω σύλλογος εξέδωσε δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο το 

κλείσιμο του  Κουρουπητού συνιστούσε αναχρονιστική μέθοδο και για το λόγο αυτό 

απείχε. Το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι σε άλλα τέσσερα τουλάχιστον 

γεγονότα διαμαρτυρίας ο σύλλογος αρνήθηκε να συμμετάσχει με αφορμή τις 

υπαναχωρήσεις και την αναφερόμενη έλλειψη αγωνιστικότητας από τις λοιπές 

οργανώσεις (Χανιώτικα Νέα, 23-3-1999). 

 

Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει μεγάλη εξοικείωση από πλευράς κινητοποιούμενων 

όσον αφορά στη συνεργασία και  στη συνδιοργάνωση δράσεων. Είναι εντυπωσιακό 

το στοιχείο ότι ο νομός Ηρακλείου αποτελεί εξαίρεση, αφού λίγο περισσότερες από 

τις μισές δράσεις ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας περισσοτέρων από μία οργανώσεων 

(Διάγραμμα 4.14). Στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης το ποσοστό της δράσης που 

είναι αποτέλεσμα συνεργασίας σε σχέση με το σύνολο της δράσης που αναλήφθηκε 

ανά νομό κυμαίνεται περίπου στο 20%. 

 

Διάγραμμα 4.14. Δράση ως αποτέλεσμα συνεργασίας ανά νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  
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Ένα στοιχείο που σχετίζεται με τον αριθμό των συμμετεχόντων στη δράση είναι ο 

ίδιος ο χαρακτήρας της. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, δημοφιλείς μορφές δράσης 

των κινητοποιούμενων είναι η συνέντευξη τύπου, οι ανακοινώσεις, η ερώτηση στη 

Βουλή και η προσφυγή στα δικαστήρια, δηλαδή μορφές οι οποίες συνήθως δεν 

απαιτούν τη μαζική συμμετοχή των κινητοποιούμενων αλλά μόνο του προέδρου ή 

κάποιων μελών του διοικητικού συμβουλίου.  

 

Δυστυχώς, σε τέτοιου είδους διαμαρτυρίες ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι πολύ 

δύσκολο να εκτιμηθεί. Στις περιπτώσεις αποκλεισμού των εγκαταστάσεων, 

καταλήψεων και παραστάσεων διαμαρτυρίας δεν υπάρχει αναφορά στον τύπο ούτε 

για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων ούτε καν κάποια προσέγγιση του. Μόνο 

σε μία μόνο περίπτωση κατάληψης του ΧΥΤΑ στο Μαρουλά αναφέρεται ότι έδρασαν 

δύο κτηνοτρόφοι.  

 

Μία πιθανή εκτίμηση, η οποία τεκμαίρεται από την έρευνα του αρχείου των 

εφημερίδων και του φωτογραφικού τους υλικού, είναι ότι στις ήπιες περιπτώσεις 

διαμαρτυρίας, με εξαίρεση τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τις συγκεντρώσεις 

εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, δε συμμετέχει μεγάλος αριθμός κινητοποιούμενων. 

Οι δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως οι καταλήψεις και οι παρεμποδίσεις, είναι αυτές 

που συνήθως εξασφαλίζουν τη μαζική συμμετοχή των ακτιβιστών.   

 

Καταθέτοντας την άποψή μου, σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις υψηλού ρίσκου 

λειτουργεί το αίσθημα αλληλεγγύης και ενότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι 

διαμαρτυρόμενοι πιστεύουν ότι όσο  πιο πολλοί είναι  αριθμητικά τόσο πιο δύσκολα 

θα έρθουν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής και συνεπώς θα κινδυνέψουν 

λιγότερο.  

 

Τέλος, ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει τη μαζικότητα των δυναμικών κινητοποιήσεων 

είναι ο τόπος διεξαγωγής της διαμαρτυρίας, ο οποίος συνήθως είναι εκτός του τόπου 

κατοικίας των συμμετεχόντων είτε αυτό ονομάζεται μονάδα επεξεργασίας είτε έδρα 

του φορέα στον οποίο απευθύνεται η διαμαρτυρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
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γενικότερη κινητοποίηση των κατοίκων, ώστε να υπάρξει ευρεία συμμετοχή και να 

αποδείξουν το πολυάριθμό τους.   

 

4.8 Προτάσεις Διαμαρτυρομένων   

 

Από το διάγραμμα 4.15 γίνεται αντιληπτό ότι οι προτάσεις που διαμορφώνουν οι 

κινητοποιούμενοι διαφέρουν ανάλογα με το νομό που λαμβάνει χώρα η διαμαρτυρία.  

Έτσι, λοιπόν, στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου κύριο αίτημα είναι να κλείσουν οι 

υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς παρουσιάζουν προβλήματα 

στη λειτουργία τους. 

 

Αιτία των παραπάνω διαμαρτυριών δεν είναι μόνο η αδιαλλαξία των κατοίκων αλλά 

και η απουσία εμπιστοσύνης στους φορείς. Αυτή η αμφισβήτηση πηγάζει από το 

γεγονός ότι οι κινητοποιούμενοι έχουν επιδιώξει στο παρελθόν εναλλακτικές λύσεις, 

που είχαν ως αποτέλεσμα να εισπράξουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.  

 

Διάγραμμα 4.15. Πρόταση κινητοποιούμενων ανά νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  
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Σε λίγες περιπτώσεις εκφράζουν ως αίτημά τους την εφαρμογή της νομοθεσίας, η 

οποία στην ουσία είναι συνώνυμη με το κλείσιμο της μονάδας καθότι, σύμφωνα με 

τους διαμαρτυρόμενους, αυτή λειτουργεί παράνομα και η εφαρμογή του νόμου 

συνεπάγεται και τη σφράγισή της. 

 

Στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου οι αντιδράσεις είναι απόρροια του σχεδιασμού 

νέων μονάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αίτημα είναι ο επανασχεδιασμός της 

πρότασης, δηλαδή η υπό δημιουργία μονάδα να γίνει σε άλλη τοποθεσία.  

  

Αποζημίωση απαιτούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής του Μαρουλά Ρεθύμνου για την 

απώλεια μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων τους λόγω ρύπανσης  της ευρύτερης 

περιοχής από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.  

 

Κλείσιμο εγκατάστασης επιδιώκουν οι κινητοποιούμενοι στην Ιεράπετρα Λασιθίου και 

απαιτούν να μπει ένα τέλος στον εφιάλτη που βιώνουν λόγω της χωματερής σε 

βάθος ετών. Κυρίαρχο πρόβλημα αποτελεί η έντονη δυσοσμία στην περιοχή και τα 

αναπνευστικά προβλήματα των κατοίκων. Επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι συχνές 

πυρκαγιές στη χωματερή και ως εκ τούτου, η απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας 

διοξινών στην ατμόσφαιρα με αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των κατοίκων 

(Ανατολή 8-10-2008). 

 

 

4.9  Προκαλούμενοι  

 

Από το διάγραμμα 4.16 παρατηρούμε ότι η διαμαρτυρία στρέφεται κυρίως προς τη 

νομαρχία και τους δήμους. Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι θα πρέπει η 

κατεύθυνση της διαμαρτυρίας να συσχετιστεί με την πηγή της κινητοποίησης.  
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Διάγραμμα 4.16. Στοχευμένοι Φορείς οι οποίοι προκαλούνται από τους 

κινητοποιούμενους, 1998-2010  

 
Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Το είδος της εγκατάστασης έχει άμεση σχέση με τους στοχευμένους φορείς. Όπως 

γίνεται αντιληπτό από το διάγραμμα 4.17, αν η μονάδα είναι υφιστάμενη τότε 

προκαλούμενοι είναι οι υπεύθυνοι φορείς για τη λειτουργία του, δηλαδή ο δήμος ή η 

διαδημοτική επιχείρηση ή ακόμα και η νομαρχία, που είναι ο αρμόδιος φορέας 

ελέγχου. Δήμος και νομαρχία προκαλούνται και σε περιπτώσεις υπό δημιουργία 

μονάδων. Αυτό, όμως, συμβαίνει όχι σε περιπτώσεις εκ νέου χωροθέτησης, αλλά 

επέκτασης του τμήματος της υφιστάμενης μονάδας. Προκαλούμενοι για τις 

περιπτώσεις υπό δημιουργία μονάδων είναι οι υπεύθυνοι φορείς για το σχεδιασμό 

της, δηλαδή η κυβέρνηση, η Περιφέρεια Κρήτης και ο ΕΣΔΑΚ, οι οποίοι  είναι αυτοί 

που καταρτίζουν τον περιφερειακό σχεδιασμό και μοιράζουν τα διαθέσιμα κονδύλια. 
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Διάγραμμα 4.17. Στοχευμένοι Φορείς και η πηγή της κινητοποίησης, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

 

Αναμενόμενα είναι τα αποτελέσματα του διαγράμματος 4.18. Ανάλογα με το νομό 

στον οποίο σημειώνονται οι κινητοποιήσεις, η κατεύθυνση προς την οποία εγείρονται 

οι διαμαρτυρίες διαφέρει.   

 

Παρατηρείται μια σημαντική διαφορά όσον αφορά στα ευρήματα της ανάλυσης για 

τους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου σε σχέση με τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. 

Οι δύο πρώτοι αρθρώνουν τη διαμαρτυρία τους κυρίως προς την περιφέρεια και τον 

ΕΣΔΑΚ ενώ οι δύο τελευταίοι απευθύνονται κυρίως σε δήμο και νομαρχία. Οι 

διαμαρτυρόμενοι των νομών Χανίων και Ρεθύμνου θεωρούν υπεύθυνο για την 

κατάσταση της λειτουργίας του εκάστοτε ΧΥΤΑ το φορέα διαχείρισης, δηλαδή κάποιο 

δήμο ή σύμπραξη δήμων. Για παράδειγμα, ο δήμος Αρκαδίου κατηγορεί τους 

δημάρχους του Αμαρίου για την κατάσταση στο ΧΥΤΑ Αμαρίου. Παράλληλα η 

νομαρχία κατηγορείται είτε γιατί δεν ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ελέγχου, όπως το 

σώμα ελεγκτών περιβάλλοντος, είτε γιατί είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό των ΧΥΤΑ 

και για την έγκριση των μελετών που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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Διάγραμμα 4.18. Στοχευμένοι Φορείς οι οποίοι προκαλούνται από τους 

κινητοποιούμενους ανά νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Η περιφέρεια εγκαλέστηκε στην περίπτωση του νομού Ρεθύμνου για την πρόταση  

σχετικά με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Γενή, στα 

πλαίσια της δεύτερης φάσης του Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

 

Το ΣτΕ αποτέλεσε στόχο της κινητοποίησης στο νομό Χανίων καθώς γνωμοδότησε 

θετικά για την έναρξη των εργασιών στο Στρογγυλό Κεφάλι. 

 
Αναλύοντας τους εμπλεκόμενους φορείς στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, η 

περιφέρεια και ο ΕΣΔΑΚ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση των 

διαμαρτυρομένων γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη διαχείριση 

κονδυλίων. Σπανίως η κινητοποίηση σχετίζεται στους νομούς αυτούς με κακή 

λειτουργία υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ώστε να κατηγορείται 

η διαχειριστική αρχή. 
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4.10 Αντιδράσεις Προκαλούμενων Φορέων 

 

Από το διάγραμμα 4.19 παρατηρείται συσχέτιση ανάμεσα στην αντίδραση των 

προκαλούμενων και το είδος της δράσης. Εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι όσο 

πιο δυναμικές είναι οι κινητοποιήσεις τόσο οι προκαλούμενοι τείνουν να 

χρησιμοποιούν μέτρα καταστολής ή να υποχωρούν στις διεκδικήσεις των 

κινητοποιούμενων, χωρίς αυτό να αποτελεί  τον κανόνα αλλά ένα πιθανό 

ενδεχόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, 

όπου μετά από 3 χρόνια έντονων αντιδράσεων οι κινητοποιούμενοι κατάφεραν να 

αποτρέψουν τα έργα εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην 

περιοχή. 

 

Διάγραμμα 4.19. Αντιδράσεις Προκαλούμενων Φορέων σε σχέση με τις μορφές 

δράσης, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

Η αδιαφορία, ως γενικότερο συμπέρασμα, μπορεί να συναντάται και ως μορφή 

απόρριψης των αιτημάτων των κινητοποιούμενων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω 

της τυφλής εμπιστοσύνης των Αρχών στην αποτελεσματικότητα του περιφερειακού 

σχεδιασμού. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις του Ηρακλείου και του 

Λασιθίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιρετοί του Ηρακλείου επί σειρά ετών είχαν την 

πεποίθηση ότι ο σχεδιασμός ήταν πανάκεια και όφειλαν να προωθήσουν την 
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εφαρμογή του. Συνεπώς αντιδρούσαν με απάθεια και δεν υπαναχωρούσαν στις 

απαιτήσεις των διαμαρτυρομένων. 

 

Τέλος, σε μία περίπτωση διαμαρτυρίας στο νομό Ηρακλείου οι κινητοποιούμενοι 

κατάφεραν να επιβάλουν τα αιτήματά τους μέσω παρεμπόδισης. Πιο συγκεκριμένα, 

στις 23-4-2003 το νομαρχιακό συμβούλιο Ηρακλείου αναγκάστηκε να απορρίψει τη 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εργοστάσιο στην Αγία Βαρβάρα, η οποία 

πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς επικρατούσε ένα καθεστώς 

τρομοκρατίας και απειλών από τους κατοίκους (εικόνα 4.4). 

 

Διάγραμμα 4.20. Αντιδράσεις Προκαλούμενων Φορέων ανά νομό, 1998-2010 

 

Πηγές: Ανατολή, Πατρίδα, Κρητική Επιθεώρηση, Χανιώτικα Νέα  

 

 

Καταστολή παρατηρείται σε δύο από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, στους νομούς 

Ρεθύμνου και Χανίων. Στο νομό Ρεθύμνου καταγράφηκε τέτοια περίπτωση μόλις μία 

φορά, όταν οι κτηνοτρόφοι κατέλαβαν το ΧΥΤΑ του Μαρουλά για πάνω από τρείς 

ημέρες και ζητήθηκε από το δήμαρχο Ρεθύμνου η παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε 

να ανοίξει η μονάδα και να μεταφερθούν άμεσα τα απορρίμματα του δήμου, τα οποία 

στο μεταξύ είχαν κατακλείσει τους δρόμους της πόλης. 
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Εικόνα 4.3 Κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας «πολιορκούν» το κτίριο που συνεδριάζει το νομαρχιακό 

συμβούλιο με σκοπό να μην εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ (πηγή  Πατρίς 

23-04-2003) 

 

 

Στο νομό Χανίων η συχνότητα της καταστολής είναι ευκρινώς μεγαλύτερη. Όλα τα 

περιστατικά καταστολής αφορούν περιοχές του Ακρωτηρίου και αξίζει να αναφερθεί 

ότι σε κάθε κατάληψη ή αποκλεισμό ο εισαγγελέας διερευνούσε την υπόθεση 

ενδελεχώς και σε κάποιες περιπτώσεις διέταξε την παρέμβαση της αστυνομίας. Είναι 

χαρακτηριστική η εικόνα του δήμαρχου ή των κατοίκων του Ακρωτηρίου να 

απομακρύνονται δια της βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις από τον Κουρουπητό και 

αρκετές φορές να οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες (εικόνες 4.4-4.6). 
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Εικόνα 4.4. Άνδρες της αστυνομίας απομακρύνουν κάτοικο του Ακρωτηρίου που συμμετείχε στην 

κατάληψη του  Κουρουπητού (πηγή  Χανιώτικα Νέα 7-7-2000) 

 

 

Εικόνα 4.5. Άνδρες της αστυνομίας απομακρύνουν κατοίκους του Ακρωτηρίου που συμμετείχαν στην 

κατάληψη του  Κουρουπητού (πηγή  Χανιώτικα Νέα 7-7-2000) 
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Εικόνα 4.6. Άνδρες της αστυνομίας συλλαμβάνουν κατοίκους του Ακρωτηρίου που συμμετείχαν στην 

κατάληψη του  Κουρουπητού (πηγή  Χανιώτικα Νέα 7-7-2000) 
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Κεφάλαιο 5 : Συμπεράσματα 

 

5.1 Συμπεράσματα  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν σχετικά με τα απορρίμματα στην Κρήτη και να διερευνηθεί ποια 

κομμάτια της θεωρίας επιβεβαιώνονται και ποια απορρίπτονται βάσει των ευρημάτων 

της ανάλυσης γεγονότων διαμαρτυρίας της τελευταίας δεκαετίας.  

 

Αρχικά, μέσα από την έρευνα επιβεβαιώνονται εν μέρη οι ισχυρισμοί της Κούση 

(Kousis, 2001) ότι ο στόχος της περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας είναι το κράτος. 

Πράγματι, στο 40% των περιπτώσεων διαμαρτυρίας στην Κρήτη εγκαλούμενο ήταν 

το κράτος ή κρατικοί φορείς. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν υπό δημιουργία μονάδες 

όπου ο σχεδιασμός πραγματοποιείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, την Περιφέρεια Κρήτης και 

τον ΕΣΔΑΚ. Όμως, στην περίπτωση της Κρήτης οι διαμαρτυρίες έχουν ως κύριο 

στόχο τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους δήμους και τις νομαρχίες να 

συγκεντρώνουν περίπου το 60% του συνόλου της διαμαρτυρίας. Οι αντιδράσεις 

αφορούν εν λειτουργία μονάδες ή ενδεχόμενες επεκτάσεις τους, δηλαδή 

απευθύνονται στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία και τον 

έλεγχο της μονάδας.   

 

Η εξήγηση απορρέει από τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Αυτό που προκύπτει είναι ότι όλες οι αρμοδιότητες για τη 

χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας, τον τρόπο και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας 

της κατανέμονται στο Υπουργείο, τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και τους Δήμους. 

Μόνο στην αποκομιδή και σε κάποιες ειδικές κατηγορίες  απορριμμάτων μπορεί να 

συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας. Συνεπώς, όποτε οργανώνεται κάποια διαμαρτυρία 

αποδέκτης της είναι το κράτος σε οποιαδήποτε μορφή του. 
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Σχετικά με το είδος και τα στοιχεία από τα οποία εξαρτώνται οι κρατικές απαντήσεις,  

η έρευνα της Κούση έδειξε (Κούση και Tilly, 2008:354-355) ότι η στάση του κράτους 

εξαρτάται από τον αριθμό των οργανώσεων που συμμετέχουν στη διαμαρτυρία των 

μεγάλων τοπικών περιβαλλοντικών κινητοποιήσεων. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα 

δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από την παρούσα έρευνα η οποία εστιάζει στο πρόβλημα 

των απορριμμάτων, διότι μελετώντας την περίπτωση των Χανίων όπου εμφανίζεται 

το μεγαλύτερο ποσοστό καταστολής εκεί σημειώνεται και το μικρότερο ποσοστό 

συμμετοχής περισσοτέρων από μία ομάδων στη διαμαρτυρία. Στην περίπτωση των 

Χανίων το 80% των δράσεων διοργανώθηκε από ένα μόνο φορέα. Εξετάζοντας το 

νομό Ηρακλείου, όπου λίγο παραπάνω από τις μισές δράσεις που οργανώθηκαν ήταν 

αποτέλεσμα κοινής δράσης περισσοτέρων από μία ομάδων, παρατηρούμε  ότι δε 

σημειώνεται ούτε ένα περιστατικό καταστολής. Τα στοιχεία αυτά δεν επιβεβαιώνουν 

την άποψη ότι  όσο περισσότερες ομάδες μετέχουν στην περιβαλλοντική σύγκρουση, 

τόσο περισσότερες θα είναι και οι κρατικές απαντήσεις. 

 

Αντίθετα, επιβεβαιώνεται η άποψη της Κούση (ο.π.) ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο 

αριθμός των δράσεων τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο αριθμός των κρατικών 

απαντήσεων. Εξετάζοντας την περίπτωση του Ακρωτηρίου Χανίων, όπου αθροιστικά 

σημειώνονται οι περισσότερες δράσεις (οι περιοχές Κουρουπητός, Μεσομούρι, 

Κορακιά και Στρογγυλό Κεφάλι συγκεντρώνουν αθροιστικά 60 γεγονότα 

διαμαρτυρίας), παρατηρούμε ότι υπάρχει και το μεγαλύτερο ποσοστό καταστολής σε 

όλη την Κρήτη.  

 

Οι προσπάθειες που έγιναν με σκοπό να βρεθεί κάποιος βαθμός σύνδεσης των 

κρατικών απαντήσεων με το είδος τις δράσης που αναλαμβάνεται, δηλαδή αν οι 

δράσεις είναι βίαιες, συμβατικές ή παρεμπόδισης, έδειξαν ασθενή συσχέτιση με 

ελάχιστη στατιστική σημαντικότητα. Συνεπώς δεν μπορεί να αποδειχτεί μία τέτοια, 

αναμενόμενη ίσως, σχέση. Ο λόγος που ίσως συμβαίνει αυτό είναι ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των δράσεων, οι 160 από τις 198, είναι συμβατικής μορφής οπότε το 

υλικό της έρευνας δεν προσφέρεται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
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Επίσης επιβεβαιώνονται τα ευρήματα της Κούση (ο.π.) ότι στις περιπτώσεις 

διαχείρισης απορριμμάτων το κράτος τείνει να μην κάνει παραχωρήσεις. Από την 

επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας προκύπτει μια πραγματική αδιαλλαξία του 

κράτους σχετικά με τα αιτήματα των ακτιβιστών. Η αδιαλλαξία αυτή μπορεί να μην 

εκφράζεται με καταστολή, αλλά με αδιαφορία απέναντι στα αιτήματα τους. Από όλες 

της περιπτώσεις διαμαρτυρίας σε σχέση με τη χωροθέτηση μονάδας στην Κρήτη, η 

μόνη περίπτωση υποχώρησης του κράτους ήταν αυτή της δημιουργίας κεντρικού 

εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων αρχικά στην Αγία Βαρβάρα και στη 

συνέχεια στο Καστέλλι Πεδιάδας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υλοποιήθηκε ο 

κρατικός σχεδιασμός.  

 

Οι Μποτετζάγιας και Καραμίχας (2009:954-955) κάνουν λόγο για έλλειψη 

εμπιστοσύνης των κινητοποιούμενων προς τις Αρχές και τους ειδικούς επιστήμονες. 

Η άποψη τους αυτή βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ειδικότερα με την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης του Περιφερειακού Σχεδιασμού οι 

κινητοποιούμενοι από διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας αμφισβήτησαν τη 

μελέτη που συνέταξε το Πολυτεχνείο Κρήτης (Πατρίδα, 10&11-7-2008). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μηδενικής εμπιστοσύνης στις Αρχές είναι η 

περίπτωση όπου κάτοικοι του χωριού Φανερωμένη αποδοκίμασαν το δήμαρχο 

Τυμπακίου γιατί αυτός διοργάνωσε εκδήλωση με βασικό ομιλητή τον πρόεδρο του 

ΕΣΔΑΚ σχετικά με την εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (την 

οποία προέβλεπε ο περιφερειακός σχεδιασμός). Βασικό επιχείρημα των κατοίκων 

ήταν ότι ο δήμαρχος τους έφερε προ τετελεσμένων γεγονότων (Πατρίδα, 13-7-

2004). 

 

Στοιχείο που συνδράμει στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος είναι η 

γενικότερη αναξιοπιστία του ελληνικού κράτους σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινής ζωής αλλά και στον τομέα των απορριμμάτων γενικότερα. Με την 

εικόνα των παλαιού τύπου χωματερών ή των ΧΥΤΑ τύπου Κουρουπητού στο μυαλό 

τους, οι κάτοικοι αδυνατούν να εμπιστευθούν στο κράτος τη δημιουργία μίας 

απολύτως ασφαλούς  δομής που δε θα δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι 

φόβοι τους είναι βάσιμοι, καθώς διακρίνουν την προβληματική λειτουργία και τη μη 
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τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις μονάδες που σχεδιάστηκαν και λειτουργούν 

από κρατικούς φορείς. Αρνούνται, λοιπόν, να πιστέψουν ότι το κράτος θα 

δημιουργήσει μία νέα φιλική προς το περιβάλλον  μονάδα. 

 

Η δικτύωση των ομάδων των κινητοποιούμενων είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη 

μελέτη της δράσης τους. Επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα του Diani (1995) στην 

παρούσα έρευνα για αυτόνομα περιβαλλοντικά δίκτυα εντός των ορίων της τοπικής 

κοινότητας που κινητοποιείται. Δίκτυα σχηματίζονται μεταξύ των κατοίκων, των 

πολιτιστικών συλλόγων, των περιβαλλοντικών ομάδων και της δημοτικής Αρχής του 

εκάστοτε δήμου, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις συμμετέχει ενεργά στον 

αγώνα των κατοίκων. Υπάρχουν περιπτώσεις αντιδράσεων στη χωροθέτηση μονάδων 

στα όρια διαφορετικών περιοχών και τότε παρατηρούμε το σχηματισμό ευρύτερων 

δικτύων και την ανάληψη διαδημοτικής δράσης. Τότε σχηματίζεται μια κοινή 

επιτροπή αγώνα η οποία βρίσκεται υπό την εποπτεία των δημοτικών Αρχών της 

περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κοινή δράση τριών δήμων και αρκετών 

φορέων ενάντια στη χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση 

Γαλύφα στο Καστέλλι Πεδιάδας Ηρακλειου (Πατρίδα, 10-7-2008). 

 

Από διάφορους μελετητές, όπως τους Αλεξανδρόπουλο, Σερντεδάκι και Μποτετζάγια 

(2007), Diani (1995), Kousis (1999) κ.α., έχει επισημανθεί η απουσία μεγάλων 

περιβαλλοντικών οργανώσεων ή περιβαλλοντικών ΜΚΟ από τις τοπικές 

κινητοποιήσεις για το περιβάλλον. Πράγματι, σε καμία από τις περιπτώσεις 

διαμαρτυρίας που εξετάζει η μελέτη δεν εμφανίζεται ως φορέας της δράσης κάποια 

μεγάλη περιβαλλοντική ΜΚΟ. Το γεγονός αυτό είναι βαρύνουσας σημασίας, ειδικά αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η διαχείριση των απορριμμάτων κατέστη, μετά τις συνεχείς 

καταδίκες της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζήτημα ευρωπαϊκό και όχι 

τοπικό. Η μοναδική εμφάνιση της Greenpeace στην περίπτωση του Κουρουπητού δε 

συσχετίζεται με ανάληψη δράσης από αυτήν, αλλά με την παρουσίαση μιας 

ευρύτερης πρότασης διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα.  

 

Πιθανή εξήγηση για την απουσία των περιβαλλοντικών οργανώσεων αντλούμε από 

τους Αλεξανδρόπουλο, Σερντεδάκι και Μποτετζάγια (2007), οι οποίοι πιστεύουν ότι  
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λόγω της κρατικής ανάγκης για απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 

προστασία του περιβάλλοντος κατά την περίοδο 1990 – 2000 οι ΜΚΟ προτίμησαν την 

δικτύωση με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς παρά με τοπικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις. Η Κούση χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση του Tilly για τα 

επαγγελματικά, τα ad hoc  κοινοτικά και τα κοινοτιστικά (communitarian) κινήματα 

αναφέρει (Kousis, 2003, 2007 κ.α.) την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τριών 

ειδών περιβαλλοντικών κινημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα οργανωμένα 

επαγγελματικά κινήματα είναι συνήθως πλουσιότερα και μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ 

τα κοινοτικά είναι τα πιο συχνά απαντώμενα και τα πιο σημαντικά και δεν 

υποστηρίζονται από μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

 

Η ανάλυση του ρόλου των ΜΜΕ  από τους Della Porta και Diani (2010) επίσης 

βρίσκει εφαρμογή στην παρούσα έρευνα. Οι κινητοποιούμενοι επιδιώκουν να 

αυξήσουν τους πόρους τους κυρίως μέσω της διάδοσης του προβλήματός τους στην 

κοινή γνώμη μέσω των ΜΜΕ. Είναι πολύ συχνά τα περιστατικά διαμαρτυριών μέσω 

συνεντεύξεων τύπου, δελτίων τύπου και γενικότερα συνεχούς προβολής από τα 

τοπικά ΜΜΕ. Βλέπουμε, επίσης, ότι οι ακραίες περιπτώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες 

μπορεί να είχαν δυσμενείς επιπτώσεις ακόμα και στο κομμάτι της κοινωνίας που μένει 

αμέτοχο, είναι πολύ περιορισμένες.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης προσανατολισμένης προς την επικοινωνία ήταν η 

δημιουργία ιστότοπου από τους κινητοποιούμενους του δήμου Αρκαδίου, με στόχο 

την ανάδειξη του προβλήματος του ΧΥΤΑ Αμαρίου. Σκοπός των κινητοποιούμενων 

ήταν, όπως οι ίδιοι έλεγαν: «να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα» (Κρητική 

Επιθεώρηση 24-5-2007 σελ.  8). 

 

Για τον Tarrow (1998) τα κινήματα πρέπει να αλλάζουν το ρεπερτόριο της δράσης 

τους γιατί η προσκόλληση σε κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο δράσης μειώνει τους 

συμμετέχοντες  στο κίνημα και οδηγεί στη διάλυσή του. Η παρούσα έρευνα  απέδειξε 

ότι οι κινητοποιούμενοι προσπαθούν και τελικά επεκτείνουν το ρεπερτόριο δράσης 

τους με νέες μορφές διαμαρτυρίας, ώστε να συνεχίζουν να προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των ΜΜΕ και των συμμετεχόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η  
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αποχή από τις Ευρωεκλογές των κατοίκων του χωριού Λαράνι, η αγρυπνία που 

διοργανώθηκε στο μοναστήρι του Αγκάραθο και άλλες περιπτώσεις που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «4.5 Ρεπερτόριο Δράσης». 

 

Η θεωρία των πολιτικών διαδικασιών/ευκαιριών αναφέρει [Tarrow (1998), McAdam 

(1996), Kousis (1998,1999 κ.α.) Stears and Almeida (1998) κ.α.] ότι η 

αποδυνάμωση των ελίτ μέσω των εκλογών και του ρευστού πολιτικού σκηνικού 

επηρεάζει την οργάνωση της διαμαρτυρίας. Από τη διερεύνηση της σχέσης του έτους 

των εκλογών, είτε αυτές είναι εθνικές είτε τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον αριθμό των 

γεγονότων διαμαρτυρίας αλλά και με την κατεύθυνση προς την οποία εγείρονται οι 

διεκδικήσεις ανά έτος δεν προκύπτει κάποιου είδους συσχέτιση. Αντιθέτως, μάλιστα, 

στα έτη κατά τα οποία έλαβαν χώρα  εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης σημειώνονται 

και τα λιγότερα περιστατικά διαμαρτυρίας σε σχέση με τα απορρίμματα (2002 τρείς 

περιπτώσεις, 2006 μία περίπτωση, 2010 τρείς περιπτώσεις).  

 

Στη θεωρία των πολιτικών διαδικασιών/ευκαιριών εντάσσεται η ευρωπαϊκή διάσταση 

του θέματος. Σχετικά με το ρόλο του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεραίνεται από την έρευνα ότι το τελευταίο  

αποτελεί σημαντική παράμετρο για την οργάνωση διαμαρτυριών. Οι οδηγίες της Ε.Ε. 

ουσιαστικά επιβάλλουν στα κράτη ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης των 

απορριμμάτων τους και επιφέρουν τη δημιουργία νέων δομών, οι οποίες θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις επιταγές (Watson και Bulkeley, 2007). 

Πάνω σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια για χωροθέτηση νέων μονάδων, οι οποίες 

πρέπει υποχρεωτικά να αντικαταστήσουν τις παλιές, γεννώνται οι διαμαρτυρίες.  Η 

αδυναμία του κράτους να τις χωροθετήσει και να τις λειτουργήσει, είτε λόγω 

έλλειψης πολιτικής βούλησης είτε λόγω της μη-εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας 

της Ε.Ε,  επιφέρει την παρέμβαση του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο εξαναγκασμός 

της συμμόρφωσης στις οδηγίες της Ε.Ε. από την πλευρά του κράτους εκφράζεται με 

σπασμωδικές μη μελετημένες κινήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους γεννούν νέες 

αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.  
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Οι οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την Ε.Ε. είναι επίσης ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη γέννηση γεγονότων διαμαρτυρίας. Τα 

διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα Περιφερειακά Προγράμματα, τα Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΣΠΑ, ακολουθούν συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για την ενδεχόμενη ένταξη κάποιου έργου και σε περίπτωση που 

δεν εφαρμοστεί τότε το έργο απεντάσσεται. Πολλά από τα γεγονότα διαμαρτυρίας 

της συγκεκριμένης εργασίας προέρχονται από την αντίδραση των κατοίκων σε 

αποφάσεις που λήφθησαν με μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων.  

 

Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι όπου υπάρχει έργο ενταγμένο 

σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τότε υπάρχουν και αντιδράσεις. Αυτή η ανάγνωση θα 

οδηγούσε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι διαμαρτύρονται προς την 

Ε.Ε., η οποία στην ουσία επιβάλλει και χρηματοδοτεί το έργο. Από τα διαθέσιμα 

στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται αυτοί οι υποτιθέμενοι συσχετισμοί,  καθώς αυτή τη 

στιγμή σε όλη την Κρήτη (ΕΣΔΑΚ 2011) λειτουργούν δεκαεπτά μονάδες 

επεξεργασίας απορριμμάτων οι οποίες είχαν ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα είτε για την αρχική χωροθέτηση είτε για την επέκταση τους. Από τις 

δεκαεπτά μόνο στις έξι σημειώθηκαν γεγονότα διαμαρτυρίας.  

 

Η σημαντικότητα της ευρωπαϊκής διάστασης του θέματος τονίζεται ακόμα 

περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς το μέλλον της διαχείρισης απορριμμάτων στην 

Ελλάδα ειδικότερα. Η Ε.Ε. είναι ο μόνος φορέας που θα μπορούσε να διαθέσει 

πόρους στο σχεδόν χρεοκοπημένο κράτος ώστε να μπορέσει το τελευταίο να 

σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Επιπρόσθετα, 

το πώς θα διαμορφωθεί το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο είναι ακόμα ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις ευκαιρίες ή τις απειλές για την ανάληψη 

δράσης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η χώρα έχει ήδη από το 2010 την υποχρέωση 

να αντικαταστήσει όλους τους ΧΥΤΑ με νέες σύγχρονες δομές, όμως ακόμα 

λειτουργούν 65. Ενδεχόμενα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ίσως 

αποτελέσουν την αφορμή για νέα γεγονότα διαμαρτυρίας. 
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Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας των Nicolli, Mazzanti και Iafolla (2012) 

πράγματι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών 

και κανονισμών στην ποσότητα των απορριμμάτων τα οποία δεν 

επαναχρησιμοποιούνται αλλά καταλήγουν σε κάποιο ΧΥΤΑ. Ακολουθώντας το νομικό 

πλαίσιο που η Ε.Ε. έχει επιβάλει, στην Κρήτη δημιουργήθηκαν από το 2006 και 

έπειτα δύο μονάδες ανακύκλωσης και δύο μονάδες κομποστοποίησης και συνεπώς, 

υπάρχει όντως αύξηση στους ρυθμούς αποδέσμευσης. 

   

Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη 

διοργάνωση και την έκβαση της διαμαρτυρίας  [Kousis (1998,1999 κ.α.) Stears and 

Almeida (1998) Σερντεδάκις (2011) κ.α.].  Από την όλη έρευνα επιβεβαιώνεται η 

θεωρία των πολιτικών διαδικασιών σχετικά με το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και 

των παρατάξεων στην υποστήριξη των κινητοποιήσεων. Είναι εμφανές ότι αυτά 

συμμετέχουν είτε τα ίδια σαν φορείς είτε μέσω των εκπροσώπων τους στην τοπική 

αυτοδιοίκηση στο μεγαλύτερο μέρος των κινητοποιήσεων. Από την πρακτική αυτή 

συνήθως ωφελούνται και οι δύο πλευρές αφού οι κινητοποιούμενοι αποκτούν έναν 

πιο ισχυρό σύμμαχο και οι παρατάξεις επεκτείνουν το κοινό των υποστηρικτών τους. 

 

Τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν πιο συχνά στις διαμαρτυρίες είναι τα κόμματα της 

Αριστεράς και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Συνηθέστερη παρουσία είναι αυτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 

γεγονός το οποίο εξηγείται από την παρουσία στην οργανωτική δομή του πολλών 

συνιστωσών σχετικών με την οικολογία, όπως ο Συνασπισμός της Αριστεράς, των 

Κινημάτων και της Οικολογίας, η Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά, οι 

Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας (από το 2008 και έπειτα), η Οικολογική Παρέμβαση (έως το 

2007) και άλλες. Άλλοι λόγοι παρέμβασης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ειδικά στην περιοχή του 

Ηρακλείου είναι ότι ο πρόεδρος του, Αλέκος Αλαβάνος, ήταν συγχρόνως βουλευτής 

Ηρακλείου και μοναδικός βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην Κρήτη και τέλος, το γεγονός 

ότι η ηγεσία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ρεθύμνου είναι φιλικά προσκείμενη προς 

το κόμμα αυτό. Παρουσία στις κινητοποιήσεις με ερώτηση στη Βουλή και δελτία 

τύπου συναντάμε και από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στα Χανιά. Στα 

Χανιά υπάρχει, παράλληλα, διαμάχη μεταξύ της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ακρωτηρίου και της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χανίων καθώς λόγω 
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κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. και παρουσίας Λαλιώτη ως Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η ΝΕ 

υποστήριζε τη συνέχιση των έργων στο Ακρωτήρι ενώ η ΤΟ απαιτούσε την 

απομάκρυνσή τους. Για το θέμα του Ακρωτηρίου παρεμβαίνει με δελτίο τύπου και το 

Κ.Κ.Ε. (μ- λ).   

 

Ένα στοιχείο άξιο σχολιασμού είναι ο ρόλος των δήμων στη διαμαρτυρία. Αν και οι 

δήμαρχοι είναι θεσμικοί δρώντες με πολιτική ταυτότητα και ιδεολογία, ο ρόλος τους 

είναι κρίσιμος στην οργάνωση και τη συνέχιση της δράσης. Όλες οι περιπτώσεις 

διαμαρτυρίας στην Κρήτη που διήρκεσαν πάνω από ένα χρόνο είχαν όλες την 

αμέριστη στήριξη και την ενεργή συμμετοχή των δημοτικών Αρχών. Οι δημοτικές 

Αρχές στηρίζουν τις κινητοποιήσεις και διαθέτουν στους κινητοποιούμενους τους 

απαραίτητους οργανωτικούς και πολιτικούς πόρους για να συνεχίσουν τη δράση 

τους. Είναι κατά τον McAdam (1996) «οι θεσμικά ισχυροί σύμμαχοι στο πλευρό των 

κινητοποιούμενων» και για τη διαμαρτυρία στην Κρήτη θα πρέπει να θεωρούνται 

απαραίτητο συστατικό της  οργάνωσης και  της διάρκειας της κινητοποίησης.  

 

Η σημαντικότερη συμβολή της παρούσας έρευνας στο πεδίο είναι η τεκμηρίωση ότι οι 

διαμαρτυρίες στην Κρήτη σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν 

αποτελούν μεμονωμένες συγκυριακές αντιδράσεις αλλά προέρχονται απο φορείς που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των κοινωνικών κινημάτων. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό 

του  Tilly (2007:20-21), που θεωρεί ότι τα κοινωνικά κινήματα είναι μια σύνθεση 

από: α) δημόσια προσπάθεια διατύπωσης συλλογικών διεκδικήσεων (εκστρατεία), β) 

χρήση διαφορετικών συνδυασμών πολιτικής δράσης (ρεπερτόριο κοινωνικού 

κινήματος) και γ) δημόσιες παραστάσεις Αξιοσύνης, Ενότητας, Πολυάριθμου, 

Δέσμευσης των συμμετεχόντων (επιδείξεις ΑΕΠΔ), πολλές από τις περιπτώσεις που 

εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα αποδείχτηκε ότι εντάσσονται σε αυτόν. 

 

Σίγουρα δεν είναι όλες οι αντιδράσεις που μελετήθηκαν περιβαλλοντικά κοινωνικά 

κινήματα, αλλά περιπτώσεις όπως αυτή των κατοίκων του Ακρωτηρίου, της Αγίας 

Βαρβάρας και των ακτιβιστών κατά του εργοστασίου στο Καστέλλι Πεδιάδος 

εμπίπτουν στην κατά Tilly (1994) κατηγορία των ad hoc κοινοτικών κινημάτων. Τα 

παραπάνω τοπικά περιβαλλοντικά κινήματα καλύπτουν και το κριτήριο της διάρκειας 
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αφού οι διαμαρτυρίες στο Ακρωτήρι διήρκεσαν πάνω από επτά χρόνια και οι 

διαμαρτυρίες στις περιοχές του Ηρακλείου περισσότερα από δύο. Οι εκστρατείες που 

διοργανώνονται προσδιορίζουν τους κινητοποιούμενους ως διεκδικητές, έχουν 

συγκεκριμένους στόχους και είναι προσανατολισμένες σε κάποιου είδους κοινό (Tilly, 

2007: 21). Η δράση των διαμαρτυρόμενων χρησιμοποιεί το ρεπερτόριο των 

κοινωνικών κινημάτων και συνιστά συντονισμένες δημόσιες παραστάσεις ΑΕΠΔ 

(WUNC). 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα Αξιοσύνης είναι η συμμετοχή στις διαμαρτυρίες 

κληρικών και πολιτικών στελεχών ή ακόμα και αρχηγών κομμάτων. Το στοιχείο της 

Ενότητας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς είναι έντονο το συναίσθημα αυτό 

στις τοπικές κοινωνίας της Κρήτης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

συμπαράσταση των κατοίκων του Ακρωτηρίου στους συλληφθέντες συναγωνιστές – 

συντοπίτες τους (Χανιώτικα Νέα, 12-4-1998 κ.α.). Σχετικά με την επίδειξη του 

Πολυάριθμου, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των κινητοποιούμενων 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δράσης που αναλαμβάνουν, όπως κλείσιμο 

δρόμων, καταλήψεις ή πορείες προκύπτει το συμπέρασμα ότι ήταν μαζικές 

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Σε αυτό συνηγορούν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα 

των εφημερίδων. Η Δέσμευση, σύμφωνα με τον Tilly (2007) πρέπει να είναι ισχυρή 

προς την κινητοποίηση αλλά και προς τους κινητοποιούμενους. Τέτοιες περιπτώσεις 

συναντώνται στην παρούσα έρευνα με χαρακτηριστικότερη όλων την περίπτωση του 

Ακρωτηρίου, όπου η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Ακρωτηρίου είναι αντίθετη με τις 

αποφάσεις της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ καθώς και με τη Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ 

για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων  (Χανιώτικα Νέα 14-7-

2000). Στην περίπτωση αυτή η δέσμευση προς την κινητοποίηση είναι πιο ισχυρή σε 

σχέση με τη δέσμευση προς τον πολιτικό φορέα που εκφράζει τους 

κινητοποιούμενους. 

 

Καταλήγοντας στα εμπειρικά συμπεράσματα, χαρακτηριστική είναι η απουσία  

κεντρικού, περιφερειακού και γενικότερα οποιουδήποτε είδους σχεδιασμού. Οι λύσεις 

και τα μέτρα που λήφθησαν ήταν αποσπασματικού χαρακτήρα και σκοπό είχαν την 

προσωρινή επίλυση του προβλήματος, όπως να αποφευχθούν τα πρόστιμα της Ε.Ε., 
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και δεν είχαν  μακροπρόθεσμή ή έστω μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων το αρχικό πλάνο του 

οποίου προέβλεπε τη χωροθέτηση στο δήμο Αγίας Βαρβάρας του νομού Ηρακλείου το 

2003 και εν τέλει, ακόμα και σήμερα δεν έχει οριστεί ο χώρος κατασκευής του και το 

χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας του.  

 

Ταυτόχρονα με την έλλειψη σχεδίου υπάρχει και προβληματική επικοινωνία με την 

τοπική κοινωνία και αυτό συμβάλλει εξίσου στην οργάνωση αντιδράσεων. Σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις χωροθέτησης μονάδων αυτή ανακοινώθηκε στους κατοίκους 

αιφνιδίως. Κάποιοι άλλοι είχαν ήδη αποφασίσει για τον τόπο τους και για το μέλλον 

τους χωρίς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να ερωτηθούν.  

 

Κάποιοι θα προσπαθήσουν να αποδώσουν εγωιστικό χαρακτήρα στα κίνητρα της 

διαμαρτυρίας των κατοίκων βασιζόμενοι στις ψυχολογικές επιπτώσεις από τη 

λειτουργία της μονάδας καθώς και στο μεγάλο αριθμό των προτάσεων για σφράγισή 

της.  Είναι σαφές, όπως προκύπτει από την έρευνα, ότι το κλείσιμο της μονάδας ήταν 

η τελευταία επιλογή των κινητοποιούμενων και στηριζόταν στους κίνδυνους που 

δημιουργούσε η λειτουργία της στο περιβάλλον, την τοπική οικονομία και τη δημόσια 

υγεία. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου 

περιβάλλοντος και την Ε.Ε. αποτελούν ατράνταχτες αποδείξεις. Για παράδειγμα,  

όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του ο  Κουρουπητός ή ο Μαρουλάς ο σχεδιασμός 

προέβλεπε να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΑ, όμως κατέληξαν χωματερές παλαιού τύπου. 

Συνεπώς, το κίνητρο δε θα μπορούσε να είναι εγωιστικό, αλλά συλλογική διεκδίκηση 

για καλύτερη ποιότητα ζωής των κινητοποιούμενων και ταυτόχρονα για προστασία 

του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. 

 

Σχετικά με τη μορφή, το είδος και την κατεύθυνση έγερσης των κινητοποιήσεων, από 

την έρευνα προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται από το είδος του 

προβλήματος, αν δηλαδή η μονάδα είναι υφιστάμενη ή υπό δημιουργία, οπότε 

αλλάζει  και το ρεπερτόριο δράσης, η γκάμα των αιτημάτων και οι προκαλούμενοι 

φορείς. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις απαντώνται και σε επίπεδο νομών. Οι νομοί 

Χανίων και Ρεθύμνης αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα που αφορούν υφιστάμενες 
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μονάδες ενώ οι νομοί Λασιθίου και Ηρακλείου ασχολούνται με ζητήματα των υπό 

δημιουργία μονάδων.  

 

Τέλος, ένα σημείο το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ο αριθμός των 

συμμετεχόντων, καθότι δυστυχώς στα δημοσιεύματα δεν αναφέρονται τέτοιου είδους 

πληροφορίες. Στην ίδια μεταβλητή το πρόβλημα εντοπίζεται και σε μορφές όπως, για 

παράδειγμα, τα δελτία τύπου, στα οποία συνήθως δεν προσυπογράφουν όλα τα μέλη 

ή η υπογραφή απουσιάζει τελείως. Μία λύση ίσως θα ήταν, στα πλαίσια του εφικτού, 

μια ενδελεχή έρευνα του αρχείου των κινητοποιούμενων ή του αρχείου της 

αστυνομίας.  

 

Η εκτίμηση η οποία τεκμαίρεται από την έρευνα είναι ότι οι συμβατικές μορφές 

κινητοποίησης είναι ολιγομελείς ενώ οι δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως οι 

καταλήψεις και οι παρεμποδίσεις, συνήθως εξασφαλίζουν μαζική συμμετοχή 

κινητοποιούμενων. Κατά την άποψη μου, ένας λόγος είναι ότι πρόκειται για 

κινητοποιήσεις υψηλού ρίσκου οπότε το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των 

συμμετεχόντων είναι αυξημένο. Επιπρόσθετα, οι διαμαρτυρίες αυτές συνήθως δε 

λαμβάνουν χώρα εντός του τόπου κατοικίας των συμμετεχόντων αλλά στη μονάδα 

επεξεργασίας ή στην έδρα του φορέα προς τον οποίο εγείρεται η διαμαρτυρία, οπότε 

μια μαζική κινητοποίηση αποτελεί ευκαιρία για τους διαμαρτυρόμενους από 

απομακρυσμένη περιοχή να αποδείξουν στις Αρχές το πολυάριθμό τους και τη 

δέσμευσή τους προς την κινητοποίηση.  

 

Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον ερευνητή του 

μέλλοντος να μελετήσει το πρόβλημα των απορριμμάτων κατά τα έτη της 

οικονομικής κρίσης όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά πανελλαδικά. Το όλο 

εγχείρημα έλκει το ενδιαφέρον του από τα εξής ερωτήματα: 

 

1. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της περιφέρειας Κρήτης16, κατά τα έτη 2010 και 

2011 παρατηρείται μείωση της τάξεως του 2% ανά έτος επί της παραγόμενης 

                                           
16

 Πηγή: Μελέτη για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, Ηράκλειο, Απρίλιος 2012 
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ποσότητας απορριμμάτων σε όλους τους νομούς την Κρήτης. Επηρεάζουν τα 

νέα δεδομένα που προκύπτουν το σχεδιασμό σχετικά με τη χωροθέτηση νέων 

μονάδων επεξεργασίας και τη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων; Κατά 

πόσο αυτά σχετίζονται με την εκδήλωση γεγονότων διαμαρτυρίας;  

 

2. Με δεδομένη τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στους ΟΤΑ και τις 

περιφέρειες καθώς και τον περιορισμό του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων είναι δυνατή η χωροθέτηση νέων μονάδων επεξεργασίας 

απορριμμάτων; Θα επηρεάσει το γεγονός αυτό την εκδήλωση περιβαλλοντικών 

κινημάτων; 

 

3. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος 

της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αρκεί ο συλλογισμός των δυνατοτήτων 

επαναχρησιμοποίησης τους μέσω ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και 

ενεργειακής τους αξιοποίησης σε συνδυασμό με τη σκέψη για κεντρική 

διαχείριση όλων των απορριμμάτων της περιφέρειας Κρήτης σε μία μονάδα. Τα 

απορρίμματα αποτελούν μια προσοδοφόρα επιχείρηση για τον ΟΤΑ που θα 

υποδεχτεί τις νέες εγκαταστάσεις και αυτή είναι η κεντρική ιδέα βάσει του 

περιφερειακού σχεδιασμού που προωθείται αυτή τη στιγμή. Τι επιπτώσεις θα 

έχει η προσπάθεια προσέλκυσης τέτοιων μονάδων από τους ΟΤΑ στην 

εκδήλωση γεγονότων διαμαρτυρίας σχετικά με τα απορρίμματα;  

 

4. Δεδομένων των περιορισμένων πόρων/κονδυλίων, θα προκύψουν προβλήματα 

λειτουργίας και συντήρησης στις υφιστάμενες μονάδες ή/και νέα ΓΔ για τυχόν 

επεκτάσεις τους; 

 

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα έτη 2009 και 2010 δείχνουν ότι τα 

γεγονότα διαμαρτυρίας συνεχώς μειώνονται. Αν αυτό οφείλεται στο ότι οι 

υφιστάμενες μονάδες έχουν εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα 

σημειωθούν τα επόμενα χρόνια γεγονότα διαμαρτυρίας;  
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Επιχειρώντας μια πρώτη εκτίμηση για το μέλλον της περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας, η  

απουσία χρηματοδοτικών εργαλείων καθιστά σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων αλλά και τη βελτίωση και συντήρηση των υφιστάμενων. Η απουσία 

νέας χωροθέτησης στερεί από το πεδίο ένα πολύ μεγάλο μέρος των γεγονότων 

διαμαρτυρίας. Όμως αυτό το κομμάτι είναι πιθανό να ανακτηθεί από αντιδράσεις που 

θα προκύψουν από την απουσία συντήρησης και τη μη ορθή χρήση των 

υφιστάμενων μονάδων λόγω έλλειψης κονδυλίων.  

 

Στην περίπτωση όμως υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού θα δημιουργηθεί 

μία μεγάλη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων για όλη την Κρήτη και τότε, 

αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούμε να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα οργάνωσης νέων γεγονότων 

διαμαρτυρίας. Αν η μονάδα χωροθετηθεί σε περιοχή που ήδη λειτουργεί ΧΥΤΑ τότε 

ενδεχομένως να προκύψουν αντιδράσεις από τους κατοίκους και τις τοπικές 

οργανώσεις, μιας και ο όγκος των απορριμμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος από 

αυτόν με τον οποίο έχει ήδη  συμβιβαστεί η τοπική κοινωνία. 

 

Εάν αναζητηθεί νέα τοποθεσία για χωροθέτηση το πιθανότερο είναι, σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας, να σημειωθούν έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές 

κοινωνίες. Ένας ακόμα παράγοντας που συνηγορεί σε αυτό είναι ότι ήδη ολόκληρη η 

Κρήτη βρίσκεται σε «αναβρασμό» λόγω της δημιουργίας μεγάλων εγκαταστάσεων 

Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δύσκολα, λοιπόν, οι τοπικές 

κοινωνίες,  κατά την άποψη μου, θα δεχθούν μοιραία μία νέα εγκατάσταση μεγάλης 

κλίμακας η οποία θα υποβαθμίσει περισσότερο το περιβάλλον τους.  

    

Οι νέες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες αναμένεται να  διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση γεγονότων διαμαρτυρίας σχετικά με τη διαχείριση 

των απορριμμάτων. Τα γεγονότα αυτά κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν από μία 

συνδυαστική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει τη σπουδαιότητα της έλλειψης 

εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος αλλά και τη θεωρία των πολιτικών 

ευκαιριών/διαδικασιών. Η ήδη επιβαρυμένη σχέση κράτους-πολίτη δυσχεραίνεται 

ακόμα περισσότερο στα χρόνια της κρίσης, οι Αρχές από ένα μεγάλο μέρος της 
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κοινωνίας αντιμετωπίζονται ως προδότες που ξεπουλούν την πατρίδα και οι 

αποφάσεις  δε λαμβάνονται από το κοινοβούλιο αλλά από τους ξένους κυβερνήτες 

της χώρας. Όλα τα παραπάνω είναι παράγοντες που μπορεί να συνεισφέρουν θετικά 

στην εκδήλωση γεγονότων διαμαρτυρίας.  

 

Η Ελλάδα της κρίσης, της λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων προσφέρει ένα πολύ 

ρευστό σκηνικό με συχνές εναλλαγές κυβερνήσεων το οποίο συνιστά πολιτική 

ευκαιρία για την εκδήλωση γεγονότων διαμαρτυρίας. Η ενίσχυση των ακραίων 

στοιχείων στις τάξεις της ελληνικής κοινωνίας και οι συχνές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 

για το πολιτικό σκηνικό και την οικονομική κατάσταση στη χώρα, αν και συχνά 

αντιμετωπίζονται με σκληρή καταστολή, έχουν ήδη διαμορφώσει το κλίμα για 

ευκολότερη κινητοποίηση. Όσα περιγράφηκαν εν συντομία παραπάνω καθιστούν 

εξαιρετικά σημαντική την οπτική της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών και εξίσου 

απαραίτητη τη θέασή τους υπό το πρίσμα της θεωρίας των πολιτικών διαδικασιών.  
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Γεγονότων Διαμαρτυρίας» (Μ. Κούση) στο μάθημα «Μέθοδοι Έρευνας στην 

Κοινωνιολογία ΙI: Ποιοτικές Μέθοδοι» 
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              07 Άλλο........................................................................... 
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 6 Άλλο................................................................... 

  
ΜΟΡΦΗ  __ __   
 

Μορφή δράσης του γεγονότος διαμαρτυρίας 
 Καταγγελία/Αίτημα ..................................... 1 
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 Ανακοίνωση Τύπου/Press conference ............ 3 
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 Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Εσωτερικού Χώρου 6 
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 Άλλη..... ................................................... 16 

  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ1 __ __ __   __ __ __  
Αριθμός (1) Κινητοποιούμενων στην παραπάνω δράση   
 

ΕΚΤΙΜΑΡ  __ __ __   __ __ __ 
Εκτίμηση του Αριθμού  Κινητοποιούμενων στην παραπάνω δράση   

(Για περιπτώσεις όπου δεν αναφέρεται κανένας αριθμός, αλλά μπορεί να κάνετε 
εκτίμηση με βάση τις πληροφορίες του άρθρου/των αναφορών) 
 

ΚΟΙΝΧΑΡ1 __ __   ΚΟΙΝΧΑΡ2  __ __  ΚΟΙΝΧΑΡ3 __ __     
   

ΚΟΙΝΧΑΡ4 __ __    ΚΟΙΝΧΑΡ5  __ __    ΚΟΙΝΧΑΡ6__ __     
 
Κοινωνικά Χαρακτηριστικά των Κινητοποιούμενων 
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 (όνομα Επιτροπής______________________________) 
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 Συνεταιρισμοί/Ενώσεις .......................... 03 
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 Πολιτιστικοί Σύλλογοι.... ....................... 05  
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 Πολιτικά Κόμματα...........................................................07 
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 Άλλοι……………............................................................09 
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ΑΡΟΡΓ  __ __ __ 
Αριθμός ομάδων/οργανώσεων που διοργάνωσαν/συμμετείχαν στο γεγονός 

διαμαρτυρίας 
 
ΧΩΡΠΕΔ  __ 

 
Χωρικό πεδίο του προβλήματος 

1 τοπικό/δήμου/κοινότητας  
2 επαρχιακό/ νομαρχιακό  

3 περιφερειακό   
4 εθνικό 
 

 
 

 
 
ΠΡΟΚΑΛ1 __ __    ΠΡΟΚΑΛ2  __ __  

Φορείς οι οποίοι προκαλούνται από τους φορείς κινητοποίησης  
 

Δήμος -Κοινοτητα .........  .   1                          Νομαρχία .................. 5 
Κυβέρνηση/Υπουργοί .......   2                          ΕΣΔΑΚ...................... 6  
Κόμματα .........................   3                          Άλλοι ....................... 7 

Περιφέρεια................................. 4 
 

ΑΝΤΙΔΠΡΟΚ  __ 
Αντιδράσεις Φορέων οι οποίοι προκαλούνται από τους φορείς κινητοποίησης 
 

Αδιαφορία………………………………1 Ποινές…………………………..4 
Υποσχέσεις…………………………..2  Λήψη Μέτρων……………….…5 

Καταστολή…………………………..3                 Εφαρμογή Νομοθεσίας ….…….6 
                                                           Άλλο…………………. ……….7 
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