
Η ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΙ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ 

Έγγραφη απάντηση στο αίτηµα παραχώρησης έκτασης για απόθεση 
απορριµάτων, 13 Δεκεµβρίου 1984: 

Μύκονος 13-12-1984 

ΜΥΚΟΜΠΑΡ 

Μεταλλευτική Εταιρεία Α.Ε. 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

Προς τον κ. Δήµαρχον Μυκόνου, ενταύθα 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Πρόεδρον Άνω Μεράς, Κ. Κ. Κυριακίδη 

Κύριε Δήµαρχε, 

 Εις απάντησιν της από 10-09-1984 επιστολής σας, φέροµεν εις γνώσιν 
σας ότι η Εταιρεία µας δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου της δέχεται 
να δωρίσει την αιτουµένη έκταση εις την περιοχή Φασουλάς, διά να 
χρησιµοποιηθεί αύτη δι’ απόθεση απορριµάτων. 

Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα διεπιστώθη η ύπαρξις ισχυρής 
αντιδράσεως εκ µέρους των κατοίκων της Άνω Μεράς για το ίδιο θέµα, 
εκφρασθείσα διά του Προέδρου της Κοινότητας κ. Δηµ. Πολυκανδριώτη. 

Οφείλοµεν λοιπόν να διευκρινίσοµεν, κ. Δήµαρχε ότι η Εταιρεία µας 
θέλει να βοηθήσει µε αυτή την προσφορά –και το έπραττε πάντα στο πλαίσιο 
του δυνατού– όλους τους κατοίκους  του νησιού µας, δεν θα ήθελε όµως δι’ 
αυτής της δωρεάς να αποτελέσει η Εταιρεία µας αντικείµενον οργής ή 
επικρίσεων εκ µέρους των Ανωµεριτών, εις την δικαιοδοσίαν της Κοινότητος 
των οποίων υπήρξαν οι εκµεταλλεύσεις της. 

Ελπίζοµεν λοιπόν, ότι θα υπάρξει λογική απάµβλυνσης των 
αντιδράσεων, δεδοµένου ότι η αιτουµένη περιοχή είναι όντως αποµονωµένη 
και ήδη χρησιµοποιήθηκε από την Εταιρείαν µας σαν σκουπιδότοπος µέχρι 
τούδε.  

Για την Εταιρεία 

Αναστάσιος Π. Παπαδόπουλος, 

Γεν. Διευθυντής 

Εφηµερίδα Ο Μυκονιάτης, «Διακήρυξη», φ. 120, Σεπτέµβριος 1985, σ. 3: 

Ο Δήµαρχος Μυκονίων διακηρύττει ότι: 
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 Το Δηµοτικό Συµβούλιο Μυκονίων, διά της αποφάσεώς του ενέκρινε τη 
δηµιουργία καινούριου σκουπιδότοπου του Δήµου Μυκονίων στην περιοχή 
εγκαταστάσεων της Μεταλλευτικής Εταιρείας Μύκοµπαρ Α.Ε. στην περιοχή 
Φλέβος-Πορροί ή Φασουλάς, όπου η Εταιρεία προσφέρει στον Δήµο έκταση 
25 στρεµµάτων, δωρεάν. […] 

 Μύκονος, 30 Αυγούστου 1985 

 Ο Δήµαρχος Μυκονίων, Μαθιός Αποστόλου  

Εφηµερίδα Ο Μυκονιάτης, «Ένταση Αδελφότητας Ανωµεριτών για τον 
σκουπιδότοπο», φ. 179, Απρίλιος 1991, σ. 1: 

Προς 

1. Νοµαρχία Κυκλάδων 

2. Δήµο Μυκονίων 

3. Κοινότητα Άνω Μεράς 

[…] Η Αδελφότητα Ανωµεριτών Μυκόνου «Παναγία Τουρλιανή», µε 
περισσότερα από 900 µέλη, σας γνωρίζει ότι δεν συµφωνεί µε τον 
υποδεικνυόµενο χώρο για τη δηµιουργία νέου σκουπιδότοπου στη θέση 
Φλέβος-Πορροί ή Φασουλάς των Μεταλλείων της Μύκοµπαρ Α.Ε. και διά 
τούτο ενίσταται και διαµαρτύρεται κατά των αποφάσεων 61/1985 του Δήµου 
Μυκονίων και 5248/6.8.1986 της Νοµαρχίας. […] Οι Ανωµερίτες που για 
χρόνια έβλεπαν το χωριό τους υποβαθµισµένο εξ αιτίας της Μύκοµπαρ δεν 
είναι διατεθειµένοι να επιτρέψουν και πάλι κάτι τέτοιο. […] 

Από την ανέκδοτη βιογραφία του Μάρκου Ιωάν. Χανιώτη, τέλος της α΄ δεκ. 
του 2000: 
«[…] Το 1983 περίπου που σταµάτησαν οι εργασίες στα µεταλλεία, φέρθηκε 
έξυπνα και σκεπτόµενος πάντα το συµφέρον της Κοινότητας , 
διαπραγµατεύθηκε µε τον νέο διευθυντή της Εταιρείας κατορθώνοντας να 
προσαρτήσει στην ιδιοκτησία της Κοινότητας 164 στρέµµατα εκείνης της 
περιοχής. […]».
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