
1. Ποια είναι η θέση του κόμματος σας για το έγκλημα του Ασωπού; 

Ζ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνπ ζπληειείηαη επί δεθαεηίεο ζηνλ Αζσπό, 
είλαη απνηέιεζκα κηαο αζύδνηεο πξαθηηθήο από ηε κεξηά ησλ κεγάισλ 
βηνκεραληώλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο Πνιηηείαο πνπ ηελ ελζάξξπλε θαη ηελ 
ελζαξξύλεη. Υσξίο θαλέλα ζρεδηαζκό, θαλέλα κέηξν θαη θπξίσο ρσξίο θαλέλα 
έιεγρν, επλνήζεθε ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εθαηνληάδσλ κνλάδσλ θαη 
δεκηνπξγήζεθε έλα ηδηόηππν μερσξηζηό θαζεζηώο. Δπί πνιιά ρξόληα νη 
θάηνηθνη ππνθέξνπλ : 

- ηα πγξά απόβιεηα θαηαιήγνπλ ζηνλ Αζσπό θαη από εθεί ζηνλ Δπβντθό 
θαη ζηα ππόγεηα λεξά ή θαη απεπζείαο ζηα ππόγεηα λεξά κέζα από γεσηξήζεηο 
θαη πεγάδηα 

- ε αέξηα ξύπαλζε πλίγεη ηελ πεξηνρή από ρεκαηάξη κέρξη Θήβα 

- εηδηθά θαη ζπρλά ηνμηθά βηνκεραληθά απόβιεηα θαηαιήγνπλ ζε ξέκαηα, 
ηδησηηθνύο ρώξνπο, ρσκαηεξέο Γήκσλ θαη παιηά ληακάξηα. 

Ο λόκνο ηεο ζησπήο επηβάιιεηαη από κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα: 
ηα Τπνπξγεία, νη Σνπηθέο θαη Ννκαξρηαθέο Αξρέο, νη ηνπηθνί «παξάγνληεο» 
έθιεηλαλ ηα κάηηα θαη ζηελ πξάμε δηεπθόιπλαλ θαη δηεπθνιύλνπλ κε πνιινύο 
ηξόπνπο ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Πξηλ από δύν ρξόληα, μέζπαζε ε 
νηθνινγηθή θξίζε κε ην λεξό: ε απνθάιπςε ηεο παξνπζίαο ηνπ θαξθηλνγόλνπ 
εμαζζελνύο ρξσκίνπ θαη άιισλ ξύπσλ αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο, 
μεζήθσζε αληηδξάζεηο. ε κηα κεγάιε πεξηνρή γύξσ από ηνλ Αζσπό από ηελ 
Αλ. Αηηηθή κέρξη θαη ηε κηζή πεξίπνπ Βνησηία νη άλζξσπνη αλαγθάδνληαη αθόκε 
κέρξη ζήκεξα λα αγνξάδνπλ λεξό. Σα αγξνηηθά πξντόληα νιόθιεξεο ηεο 
Βνησηίαο έγηλαλ αλεπηζύκεηα, ρσξίο θαλείο λα ειέγμεη αλ έρνπλ ή όρη 
επηβαξπλζεί. Θαλείο κέρξη ζήκεξα δελ κπήθε ζηνλ θόπν λα αλαθνηλώζεη ηη 
γίλεηαη κε ηα βηνκεραληθά πξντόληα, ηξόθηκα θαη πνηά. Έηζη κηα θξίζε πνπ 
μεθίλεζε από κηα πεξηνρή, αθνξά πιένλ ηε δεκόζηα πγεία ζηε ρώξα θαη όρη 
κόλν.  

Απέλαληη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, ν ΣΥΡΘΖΑ βξέζεθε από ηε πξώηε 
ζηηγκή δίπια ζηνπο αγώλεο ηωλ θαηνίθωλ. Σα κέιε ηνπ ΤΡΗΕΑ, 
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε ζπγθξόηεζε θηλήζεσλ πνιηηώλ θαη δηθηύσλ αιιειν-
ππνζηήξημεο, ζηνπο θαζεκεξηλνύο κηθξνύο θαη κεγάινπο αγώλεο πνπ δώζακε 
ζε όια ηα επίπεδα, ρωξίο θνκκαηηθέο ζεκαίεο. Απηή ηε κάρε ηε δίλνπκε 
εδώ θαη δύν ρξόληα, γηαηί πηζηεύνπκε όηη ην θίλεκα ησλ πνιηηώλ ζηε Βνησηία, 
ηελ Δύβνηα, ηνλ Ωξσπό πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεην, αθεδεπκόλεπην, 
ρσξίο θαζνδεγήζεηο θαη ζθνπηκόηεηεο.  

Όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, ζε επίπεδν θεληξηθήο πνιηηηθήο 
παξέκβαζεο, ε ζηήξημε ηεο ππόζεζεο θαη ε δηεθδίθεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιύζεσλ 
ππήξμε δηαξθήο θαη αδηάιεηπηε. Δπηζθέςεηο ηνπ Α. Αιαβάλνπ, ηνπ Α.Σζίπξα θαη 
άιισλ θεληξηθώλ ζηειερώλ από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ έγηλε γλσζηή ε θξίζε 



κε ην λεξό, ζπλερείο παξεκβάζεηο ζηελ Θνκηζηόλ θαη ην Δπξσθνηλνβνύιην από 
ην 2007 θαη κέρξη ζήκεξα, παξεκβάζεηο ζηε Βνπιή, δεκνζηόηεηα, ππνζηήξημε.  

Θεληξηθή ζέζε καο απνηειεί ην αίηεκα ηεο εμπγίαλζεο ηεο άηππεο 
θαη άλαξρεο βηνκεραληθήο δώλεο κε ζεζκνζέηεζε, νξηνζέηεζε, 
θαηαζθεπή όισλ ησλ αλαγθαίσλ πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ θαη ιήςε όισλ 
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκό, ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
ξύπαλζεο.  

Άκεζε απαίηεζή καο απνηειεί λα ειεγρζνύλ επηηέινπο όζνη ξππαίλνπλ, 
λα ππνρξεσζνύλ λα ζηακαηήζνπλ λα ξππαίλνπλ, λα ππνρξεσζνύλ λα ιάβνπλ 
ηα απαξαίηεηα κέηξα, λα ζπλερίζνπλ λα ειέγρνληαη δηαξθώο.  

Άκεζε απαίηεζή καο απνηειεί ε παξνρή αζθαινύο θαζαξνύ λεξνύ γηα 
ηελ ύδξεπζε θάηη πνπ δύν ρξόληα κεηά δελ έρεη αθόκε εμαζθαιηζηεί. 

Πξνηεξαηόηεηα απνηειεί γηα καο ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  

Αίηεκα καο, απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία, ζηηο 
θαιιηέξγεηεο, ζηα βηνκεραληθά πξντόληα, ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα.  

Απαίηεζή καο είλαη λα ιεθζεί θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ξύπαλζεο ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό.  

Αίηεκά καο είλαη λα απνδνζνύλ νη επζύλεο θαη ην θόζηνο εθεί πνπ 
αλήθνπλ θαη όρη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο, ζηνπο αγξόηεο θαη 
ηνπο εξγαδόκελνπο.  

2. Σε πεξίπηωζε εθινγήο ζαο ζε ηη ελέξγεηεο ζα πξνβείηε ζηηο 
πξώηεο 100 κέξεο ηεο ζεηείαο ζαο; 

Παξόηη ην ζεζκηθό πιαίζην ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε ρξεηάδεηαη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο, εληνύηνηο άκεζε πξνηεξαηόηεηα είλαη ηνπιάρηζηνλ λα 
εθαξκνζηεί. Δπνκέλσο νη πξώηεο ελέξγεηεο αθνξνύλ ηελ πίεζε γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο νδεγίαο-πιαίζην γηα ηα λεξά, ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηεο νδεγίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επζύλε γηα ηελ 
πξόιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζην Πεξηβάιινλ. Παξάιιεια θαη 
κε δεδνκέλε ηελ πινύζηα επεμεξγαζία πνπ έγηλε ηα ηειεπηαία ρξόληα 
από πνιινύο επηζηήκνλεο θαη κέιε ηωλ θηλήζεωλ πνιηηώλ, έρνπλ 
δηακνξθσζεί ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα 

- ηελ εθπόλεζε ζρεδίνπ γηα ηελ απνξξύπαλζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο πνηόηεηαο ηωλ λεξώλ ζηελ πδξνγεσινγηθή ιεθάλε ηνπ Αζσπνύ ην 
αξγόηεξν σο ην 2015 



- ηελ θαηάξηηζε εηδηθνύ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηωλ επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ πνπ παξάγνληαη από ηηο βηνκεραλίεο ηεο 
πεξηνρήο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ αλεμέιεγθηωλ ρώξωλ δηάζεζεο. 

- ηνλ ζπλερή επαλέιεγρν, ηελ δεκνζηνπνίεζε όζωλ ξππαίλνπλ θαη 

ηελ επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ θπξώζεωλ ζε ππεπζύλνπο θαη αξκόδηεο 
αξρέο  

- ηελ νξγάλσζε ελεξγεηώλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηόηεηαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ήδε κέζω ηωλ ηνπηθώλ νξγαλώζεωλ θαη θηλεκάηωλ 
έγηλε γλωζηό ζηελ Επξώπε θαη ζηνλ θόζκν 

- ηελ νξγάλσζε νκάδαο πίεζεο καδί κε άιινπο επξσβνπιεπηέο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο άιισλ πεξηνρώλ θαη εξεπλεηηθώλ-παλεπηζηεκηαθώλ 
θνξέσλ  

- ηελ θαηάξηηζε εηδηθνύ ρωξνηαμηθνύ ζρεδίνπ κε πξόβιεςε γηα 

κεηαηξνπή ζε νξγαλσκέλε πεξηνρή θαη ξύζκηζε ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, ησλ 
δεκόζησλ ρώξσλ θαη ησλ έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο 

πνπ απνηεινύλ άκεζνπο ζηόρνπο δηεθδίθεζεο από ηελ αξρή ηεο ζεηείαο 
ηνπ λένπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ. 

3. Η Επξωπαϊθή Επηηξνπή ρξεηάδεηαη ζπλερή πίεζε από ηα 
θόκκαηα ηνπ Επξωθνηλνβνπιίνπ, είζηε ζε ζέζε γηα έλα ηέηνην αέλαν 
pressing; 

Πξόζθαηα ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, 
ν επξσβνπιεπηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ αλαδεηθλύεηαη κε ζεκαληηθή απόζηαζε ν πην 
δξαζηήξηνο από ηνπο 24 Έιιελεο επξσβνπιεπηέο γηα ην ζύλνιν ηεο ζεηείαο, 
κε 979 εξσηήζεηο, 6 εθζέζεηο, 3 γλσκνδνηήζεηο θαη 170 παξεκβάζεηο ζηελ 
Οινκέιεηα. Οη πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο αθνξνύζαλ ζέκαηα πεξηβάιινληνο 
θαη πνιιέο από απηέο ην ζέκα ηεο ξύπαλζεο ησλ λεξώλ θαη ηνπ Αζσπνύ. ε 
πξόζθαηε παλεπξσπατθή έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ έγθπξε γαιιηθή 
εθεκεξίδα «Ληκπεξαζηόλ» θαζώο θαη πνιιά άιια ΜΜΔ, ν Γ. Παπαδεκνύιεο 
αλαδείρζεθε ζηνπο ηξεηο πην δξαζηήξηνπο από ην ζύλνιν ηωλ 
επξωβνπιεπηώλ ηωλ 27 θξαηώλ – κειώλ. Αλαθεξόκελνο ζην δήηεκα 
δήισζε: «Γνπιέςακε καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζθιεξά θαη ζπιινγηθά. Ο 
απνινγηζκόο καο ηίζεηαη ζηελ θξίζε ησλ κειώλ θαη ησλ θίισλ ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη 
όισλ ησλ πνιηηώλ. Σν κήλπκα ηνπ ΤΡΗΕΑ ελόςεη θαη ηεο θάιπεο ζηηο 7 
Ηνπλίνπ είλαη απιό. Με έλαλ βνπιεπηή θάλακε πνιιά. Με πεξηζζόηεξνπο, 
κπνξνύκε λα θάλνπκε πεξηζζόηεξα.» 

Απηή είλαη ε απάληεζή καο ζηελ εξώηεζε: καο πηέδεη ν θόζκνο ησλ 
θηλεκάησλ θαη ην pressing απηό έρνπκε όρη κόλν ηελ ηθαλόηεηα αιιά θαη ηελ 
απηνλόεηε ππνρξέσζε λα ζπλερίζνπκε λα κεηαθέξνπκε. Μέζα από ηνπο 
αγώλεο καο έρνπκε θαηαιάβεη ζηελ πξάμε όηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
δελ είλαη νύηε νπδέηεξε, νύηε αλέμνδε. Σν πξόβιεκα ηνπ Αζσπνύ είλαη 



θξίζηκν, ηα ζπκθέξνληα είλαη κεγάια θαη νη ππεύζπλνη καο δηνηθνύλ. Γηα θάζε 
πξόβιεκα θαη ζε θάζε εζηία αληίζηαζεο ζηε ρώξα, αλαιάβακε ην θόζηνο ηεο 
ππεξάζπηζεο ησλ ηνπηθώλ θηλεκάησλ απέλαληη ζε νξγαλσκέλα θαη επώλπκα 
ζπκθέξνληα. Δίκαζηε αηζηόδνμνη: όζν νη πνιίηεο αγσλίδνληαη, ε πίεζε ζα 
απμάλεη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πέξα θαη από ηηο πξνζδνθίεο καο.  

Οη ππνςήθηνη ηνπ Δπξσςεθνδειηίνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ  

 


