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ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(Ιούλιος 2005)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Τρεις μόλις μήνες πριν από την παραπομπή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
βρίσκονται και πάλι αρκετοί δήμοι της χώρας μας, με τη γνωστή και τόσο
υποτιμητική κατηγορία της ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω της απαράδεκτης
διαχείρισης των αστικών λυμάτων τους.
Οι 24 πόλεις περί ων ο λόγος -ανάμεσά τους και αρκετές πρωτεύουσες νομών,
όπως Κατερίνη, Έδεσσα, Ηγουμενίτσα κ.ά.- είτε δεν διαθέτουν καν εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού είτε τις διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο που τις οδηγούν σε
αδράνεια ή ανεπάρκεια. Τελικό αποτέλεσμα είναι να καταλήγουν ανεπεξέργαστα
λύματα στη θάλασσα ή να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, με ανυπολόγιστους
κινδύνους όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία των κατοίκων. Περιττό,
φυσικά, να τονισθεί ότι αρκετοί δήμοι της Αττικής και δη της Ανατολικής είναι
μπλεγμένοι στην υπόθεση αυτή.
Τριάντα δήμοι είχαν λάβει πέρυσι προειδοποιητική επιστολή για το θέμα από
την Ε.Ε., αλλά σχεδόν όλοι τους αδιαφόρησαν ελληνικότατα, με αποτέλεσμα εφέτος
24 να βρίσκονται λίγες εβδομάδες προ της παραπομπής τους. Μιας παραπομπής που
θεωρείται βέβαιη για κάποιους από αυτούς, με συνακόλουθα εξαιρετικά «αλμυρά»
πρόστιμα. Αποτελεί προκλητικό δείγμα αδιαφορίας και ανευθυνότητας τοπικών
αρχόντων, σε μια χώρα που έχει ως κύριο πόλο έλξης τουριστών τη θάλασσά της,
κάποιοι όχι μόνο να την καταστρέφουν μολύνοντάς την, αλλά να βάζουν τους Έλληνες
να πληρώνουν στην Ε.Ε. και βαρύτατα πρόστιμα από πάνω για τη ζημιά που
υφίστανται!
Από τις 279 εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού που έχει η χώρα μας σχεδόν το ένα τρίτο δεν λειτουργεί, με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς οι 50 αδρανούν, οι
26 βρίσκονται υπό κατασκευή και δύο απλώς έχουν ενταχθεί στη χρηματοδότηση και
θα κατασκευασθούν στο μέλλον. Ας μην αναφέρουμε δε το γεγονός ότι για λόγους
πολιτικής ρουσφετολογίας είτε δεν έχουν κατασκευασθεί εγκαταστάσεις εκεί όπου
έπρεπε για να μη θιγούν συμφέροντα ιδιωτών είτε έχουν κατασκευασθεί σε περιοχές
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με πληθυσμό ανεπαρκή για να συντηρήσει τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, με
αποτέλεσμα αυτός να πέφτει σε αδράνεια και να μη λειτουργεί ομαλά.
Ελληνικός ήταν βέβαια ο μύθος περί της κόπρου του Αυγείου, αλλά είναι
ανάγκη, τρεις χιλιάδες χρόνια μετά, κάποια σημεία της Ελλάδας να αποτελούν
δύσοσμο «περιβαλλοντικό σταύλο»;

Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε ως κύριο άρθρο στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το
Σάββατο 16 Ιουλίου 2005, σ. 12.
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