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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Δδώ θαη 40 ρξόληα ζπληειείηαη έλα ηεξάζηην πεξηβαιινληηθό έγθιεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζσπνύ 
πνηακνύ. Η ιέμε έγθιεκα δελ είλαη ππεξβνιή. Γε κηιάκε γηα κία αθόκα πεξίπησζε ξύπαλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Αζσπνύ πνηακνύ βξίζθνπκε καδεκέλεο όιεο ηηο αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο 

Πνιηηείαο λα πξνζηαηέςεη όρη κόλν ηνπο πδάηηλνπο πόξνπο θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά αθόκα θαη ηελ πγεία, αθόκα 
θαη ηε δσή ησλ πνιηηώλ. Όζν θαη λα ζέινπκε λα παξακείλνπκε καθξηά από νξνινγίεο πνπ έρνπλ θνπξάζεη, 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αζσπνύ βξίζθνπκε επίζεο, κία θιαζηθή κειέηε πεξίπησζεο ηεο άλαξρεο επέθηαζεο θαη 

ηεο αζπδνζίαο πνπ αλζίδεη όηαλ ην θεθάιαην αθήλεηαη ρσξίο θαλελόο είδνπο έιεγρν, είηε θνηλσληθό, είηε θξαηηθό, 
λα δξάζεη γηα λα παξάζρεη θέξδε θαη πινύην, ρσξίο θακία έλλνηα θνηλσληθήο επζύλεο θαη αθόκα ρεηξόηεξα, 
ρσξίο θακία έλλνηα ινγηθήο.  

Σν εμαζζελέο ρξώκην, πνπ έρνπκε όινη καο αθνύζεη, απνηειεί κόλνλ έλα 

από ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. Αιιά εηδηθά γηα απηό, ππάξρεη κία ελδηαθέξνπζα 
ζρεηηθά πξόζθαηε ηζηνξία.  

ΤΠΟΘΕΗ HINKLEY CALIFORNIA - Erin Brockovich 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1987, ε εηαηξεία Pacific Gas Company (PG&E), ε 
παγθνζκίσο κεγαιύηεξε εηαηξεία παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ, ελεκέξσζε ηηο αξρέο ηεο Καιηθόξληαο, όηη αλίρλεπζαλ εμαζζελέο ρξώκην ζε 
επίπεδα 580 κg/L, ζε κεηξήζεηο ππόγεησλ πδάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θνληά 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζην Hinkley ηεο Καιηθόξληαο.  

Οη θάηνηθνη ηνπ Hinkley παξνπζίαδαλ κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα πγείαο: 
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επαηηθά, θαξδηαθά, αλαπλεπζηηθά, αλαπαξαγσγηθά, γπλαηθνινγηθνύο θαξθίλνπο, 
θαξθίλνπο ζηνλ εγθέθαιν, ζηα λεθξά, ζην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα, αζζέλεηα Hodgkins, 

απνβνιέο θ.ά. Ωζηόζν, ε PG&E αξρηθά ηζρπξίζηεθε όηη απηέο νη αζζέλεηεο δελ  είραλ 
ζρέζε κε ην εμαζζελέο ρξώκην, πνπ ε εηαηξία ρξεζηκνπνηνύζε γηα λα ςύρεη θάπνηα 
ζεκεία ησλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεώλ ηεο.  

Δλ γλώζεη ηεο εηαηξίαο όκσο, ηα ιύκαηα κε ην εμαζζελέο ρξώκην, απνζεθεύνληαλ 

πξνζσξηλά ζε κε ζηεγαλέο δεμακελέο κε απνηέιεζκα λα ξππάλνπλ ηνλ πδξνθόξν 
νξίδνληα ηεο πεξηνρήο ηνπ Hinkley  

Με ηελ επηκνλή θαη ηε βνήζεηα ηεο Erin Brockovich, ε νπνία ήηαλ ππάιιεινο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο ηελ 
επνρή εθείλε, νη θάηνηθνη πξνέβεζαλ ζε καδηθέο κελύζεηο θαηά ηεο εηαηξίαο. Η ππόζεζε θαηέιεμε ζην 

κεγαιύηεξν δηαθαλνληζκό ηεο ηζηνξίαο. Η PG&E ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιιεη σο απνδεκηώζεηο ην πνζό ησλ 
333 εθαη. δνιαξίσλ θαη λα εθηειέζεη εξγαζίεο απνξξύπαλζεο. Όια απηά ζε έλα ρσξηό 3.000 πεξίπνπ θαηνίθσλ,  
κέζα ζηελ έξεκν Μνράβε. (http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_cr6.htm)  

Η Erin Brochovich είλαη ελήκεξε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνλ Αζσπό πνηακό, έρεη εθδειώζεη ηνλ 

απνηξνπηαζκό ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη δεκνζηεύεη ηαθηηθά ελεκέ ξσζε γηα ηηο εμειίμεηο: 
http://www.brockovichblog.com/2007/12/bad_news_in_oinofyta.html  

Πώο θηάζακε όκσο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε; Πνην είλαη ην ηζηνξηθό ηεο ξύπαλζεο;  

 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

• Σν 1969 ν Αζσπόο πνηακόο ραξαθηεξίδεηαη απνδέθηεο επεμεξγαζκέλσλ βηνκεραληθώλ ιπκάησλ θαη ε 
παξΑζώπηα λόηηα Βνησηία αξρίδεη λα δέρεηαη ηηο ξππνγόλεο βηνκεραλίεο πνπ θεύγνπλ απ‟ ηελ Αηηηθή.  

• Υσξίο θαλέλα ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό θαη θακία ππνδνκή, κεγάιεο βηνκεραλίεο κεηαιινπξγίαο, ρεκηθώλ,  
ηξνθίκσλ, βαθεία -θηλεξηζηήξηα, θ.ά., «απνξξίπηνληαη αηάθησο» ζηελ πεξηνρή Οηλνθύησλ-ρεκαηαξίνπ 
(ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή πεξίπνπ 600 κνλάδεο).   

• Σν 1979 κε δηαλνκαξρηαθή απόθαζε θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ ζα 
απνξξίπηνληαη ζηνλ Αζσπό (μεπεξαζκέλεο πηα ζήκεξα θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρύνληεο λεόηεξνπο λόκνπο), 
ρσξίο όκσο λα δεκηνπξγείηαη ειεγθηηθόο κεραληζκόο.  

• Μέρξη θαη ζήκεξα ν θξαηηθόο ειεγθηηθόο κεραληζκόο παξακέλεη άθαληνο θαη αλύπαξθηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ελώ νη βηνκεραλίεο απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζηνλ Αζσπό ηα αλεπεμέξγαζηα ηνμηθά ηνπο ιύκαηα. 
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Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ζε νιόθιεξν ην λνκό Βνησηίαο ππήξρε κέρξη πξόζθαηα κόιηο έλαο ειεγθηήο πεξηβάιινληνο, 
ζήκεξα είλαη δύν, θαη απηνί ρσξίο απηνθίλεην.  

• ηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη θαλέλαο θξαηηθόο ζρεδηαζκόο θαη θακία 

δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ εηδηθώλ ζηεξεώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ,  
ηα νπνία «εμαθαλίδνληαη» ζε ξέκαηα, παξάλνκεο ρσκαηεξέο, ληακάξηα 
…ή ζηα Ληόζηα.  

• Όκνηα ζπκβαίλνπλ θαη ζηνπο εηδηθνύο ηνμηθνύο αέξηνπο ξύπνπο πνπ 

εθαηνληάδεο θνπγάξα απειεπζεξώλνπλ θαζεκεξηλά, γύξσ απ‟ ηνπο 
νηθηζκνύο Οηλνθύησλ-ρεκαηαξίνπ ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο 
κεραληζκόο θαηαγξαθήο ή ειέγρνπ.  

• Από ην 1996, ην ΤΠΔΥΩΓΔ «αληηκεησπίδεη» ην πξόβιεκα. Σν 1996 

αλέζεζε ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν ηελ εθπόλεζε κειέηεο γηα ηε 
δηάζσζε ηνπ Αζσπνύ. Η κειέηε - πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία θνηλνύ 
αγσγνύ πνπ ζα δερόηαλ ηα ιύκαηα θαη ζα ηα νδεγνύζε ζε κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηνλ Απιώλα - 

νινθιεξώζεθε, αιιά αθόκε θαη ζήκεξα παξακέλεη ζην ζπξηάξη. Η ρεκηθή αλάιπζε από ην Σκήκα Υεκηθώλ 
Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ θαηέιεγε: «Σν παξαπάλσ δείγκα είλαη αθαηάιιειν γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε»!  

• Δλ ησ κεηαμύ, από ην 2000 θαη κεηά ε αιιεινγξαθία κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ 
αξρώλ ηεο Βνησηίαο θαη πνιηηώλ ηεο πεξηνρήο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

απνδεηθλύεη όηη πνιινί γλώξηδαλ, αιιά θαλείο δελ ελδηαθέξζεθε λα αλαδεηήζεη 
ιύζεηο. Έηζη, δηαπηζηώλεηαη όηη ν Γήκνο Οηλνθύησλ,  κεηά ηα απνγνεηεπηηθά 
απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ λεξνύ από ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ελεκέξσζε 

ην 2000 ηελ ΔΤΓΑΠ γηα ηελ επείγνπζα αλάγθε πδξνδόηεζεο ηνπ δήκνπ. Σν 2005 
κε έλα ππόκλεκα o  ρεκηθόο κεραληθόο θαη έλαο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο 
απνθάιπςεο ηνπ ζθαλδάινπ ηνπ Αζσπνύ θ. Θαλάζεο Παληειόγινπ ελεκεξώλεη 

ηνλ πξόεδξν ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ θ. Ι. Βιέκκα γηα ηε 
ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο,  ειπίδνληαο ζε παξέκβαζε ηνπ  ΔΦΔΣ, ε νπνία 
ηειηθά δελ ήξζε. Δλεκεξσκέλνη ήηαλ από ην 2005 θαη νη γεληθνί γξακκαηείο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θθ. Κ. Έμαξρνο θαη Θ.  θνξδάο, αιιά θαη πάιη 
ιύζε δε δόζεθε.  

• Σν 2001, θαηαηέζεθε κία κήλπζε από θνξείο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ωξσπνύ θαη 
κεηά από 3 αλαβνιέο θαη 6 ρξόληα θαζπζηέξεζε, ηειηθά εθδηθάζηεθε ηνλ Ινύλην 

ηνπ 2007, ιίγν δειαδή πξηλ ζθάζεη ην ζθάλδαιν ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ. ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ 
δηθαζηεξίνπ (3ν Πιεκκειεηνδηθείν Θήβαο): Μόλνλ 8 από ηνπο 18 δηθάζηεθαλ, θαζώο νη 10 βηνκεραλίεο 
θνξόηδεςαλ ηελ θξαηηθή ππάιιειν δίλνληαο ιάζνο νλόκαηα ππεπζύλσλ!!! Μόλνλ έμη από ηνπο νθηώ 

δηθαζζέληεο θαηαδηθάζηεθαλ: ε κεγαιύηεξε πνηλή 
ήηαλ κόλνλ 12 κήλεο κε αλαζηνιή θαη ην 
κεγαιύηεξν ρξεκαηηθό πξόζηηκν κόλν 5.000 

επξώ! Σα αδηθήκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ «ζηηγκηαία» 
θαη όρη δηαξθή. Γειαδή, απιώο εθείλε ηελ ζηηγκή 
ησλ ειέγρσλ «έηπρε» λα ξππαίλνπλ, ελώ ζπλήζσο 
δελ ην θάλνπλ.  

• Μέρξη θαη ην 2004 νη αλαιύζεηο ζην πόζηκν λεξό 
ησλ Οηλνθύησλ πεξηνξίδνληαλ ζε 
κηθξνβηνινγηθνύο ειέγρνπο, ιεο θαη ζηελ πεξηνρή 
δελ ππήξραλ εξγνζηάζηα.  

• Γηα πξώηε θνξά ζε αλαιύζεηο ηνπ ΓΥΚ ηνπ 
Ννεκβξίνπ 2004 αληρλεύζεθε ε ύπαξμε νιηθνύ 
ρξσκίνπ (ζε ππέξβαζε κάιηζηα ησλ 

παξακεηξηθώλ ηηκώλ) ζην αληινύκελν απ‟ ηνλ 
ππόγεην νξίδνληα λεξό γηα αλζξώπηλε 
θαηαλάισζε ζηα Οηλόθπηα. Παξάιιεια ην λεξό θάλεθε επηβαξπκέλν κε κόιπβδν, ληηξηθά, θαη ρισξηόληα.  
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• Σν κόλν κέηξν πνπ ειήθζε από ηηο ζπλαξκόδηεο αξρέο ήηαλ ε «εμαθάληζε δηα ηεο αξαηώζεσο». Γειαδή 
αλαθαηεύακε λεξά αθαηάιιεια κε λεξά ιηγόηεξν αθαηάιιεια, ώζηε ν κέζνο όξνο ζηε βξύζε λα είλαη εληόο ησλ 
παξακεηξηθώλ ηηκώλ!  

• Κακία επαλνξζσηηθή ελέξγεηα, θακία έξεπλα γηα ηελ πξνέιεπζε ή ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ρξσκίνπ (εμαζζελέο -
ηξηζζελέο) δελ έγηλε. Αληίζεηα από ηα κέζα ηνπ 2005 κέρξη θαη ην 2007 ζηακάηεζε ε παξαθνινύζεζε ηεο 
πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ κε δηαθνπή ησλ αλαιύζεσλ.  

• Παξάιιεια ππήξμε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, ζπιιόγσλ γνλέσλ θ.ιπ., νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ κε θάζε 

ηξόπν λα αλνίμνπλ ην ζέκα αιιά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα από πιεπξάο αληίδξαζεο ηνπ θξαηηθνύ 
κεραληζκνύ.  

• Σν 2007 αξρίδνπλ θαη πάιη νη αλαιύζεηο από ην ΓΥΚ κε 
απνηέιεζκα λα απνθαιπθζεί (θαηόπηλ αζθπθηηθώλ πηέζεσλ 

ησλ πνιηηώλ) ζηηο 8-8-2007 πσο ην 95% ηνπ νιηθνύ ρξσκίνπ 
πνπ αληρλεύνληαλ ζην εληαίν πδξνθόξν νξίδνληα θαη ζηηο 
βξύζεο, ήηαλ ην θαξθηλνγόλν  - κεηαιιαμηνγόλν εμαζζελέο 

ρξώκην, γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ αζθαιή όξηα θαη είλαη 
απνθιεηζηηθά αλζξσπνγελνύο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο (δελ 
ππάξρεη δειαδή ειεύζεξν ζηελ θύζε).  

• Η ίδηα νπζία αληρλεύζεθε, όπσο ήηαλ επόκελν, ζηηο πεξηνρέο 

Ωξσπόο, Υαιθνύηζη, πθάκηλν, ρεκαηάξη(αξδεπηηθό λεξό),  
Γήιεζη, Απιίδα, Σαλάγξα, Αζσπία, Θήβα ιόγσ ηνπ εληαίνπ 
θνηλνύ πδξνθόξνπ νξίδνληα είηε θαη ιόγσ επηπξόζζεησλ 

ηνπηθώλ απνξξίςεσλ ηνμηθώλ (πρ Απιίδα Δπβνίαο). Οη 
ζπγθεληξώζεηο πνηθίινπλ από 10κgr/lt σο 330κgr/lt.  

• Η αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο ππήξμε ηνπιάρηζηνλ «αθειήο». Σαύηηζε ην δείθηε «νιηθό ρξώκην» κε ηελ νπζία 
«εμαζζελέο ρξώκην» θαη απζαίξεηα θαζόξηζε όξην αζθαιείαο γηα ην εμαζζελέο απηό ηνπ νιηθνύ: 50κgr/lt. Kάησ 

από απηό ην λνύκεξν, ην λεξό ραξαθηεξίδεηαη απ‟ ηελ πνιηηεία απόιπηα αζθαιέο ζε αληίζεζε κε ηελ ηξέρνπζα 
επηζηεκνληθή γλώζε.  

• ΓΔΝ θεξύρζεθε ε πεξηνρή ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο,  ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ νη όπνηεο δηαδηθαζίεο 
(Νόκνο 13588/725 αξζ. 13).  

• «Μνηξάζηεθε» από 1 εθ. επξώ ζε θάζε δήκν πνπ ππήξρε ππέξβαζε ησλ 50κ/lt πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί κε 

ηελ ΔΤΓΑΠ αθήλνληαο ηνπο ζε έλα 
παξάλνκν αιηζβεξίζη.  

• ΓΔΝ εθαξκόζηεθε ν λόκνο πεξί ηνμηθώλ 
απνβιήησλ ΤΑ ΗΠ 13588-725-2006 άξζξα 

12 θαη 13 πνπ ζέινπλ ηελ Πεξηθέξεηα λα 
απνηηκά ηελ θαηάζηαζε, λα εληνπίδεη ηνπο 
ξππαληέο, λα πεξηνξίδεη - εμαιείθεη ηε 

ξύπαλζε θαη λα πξνζηαηεύεη κε έθηαθηα 
κέηξα ηνλ πιεζπζκό.  

• ΓΔΝ εθαξκόζηεθε πνηέ ν λόκνο 3199-
2003 γηα ηελ Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 
Τδάησλ.  

• ΓΔΝ εθαξκόζηεθε ε KYA Y2-2600-01 γηα  
ηελ Πνηόηεηα ηνπ Νεξνύ Αλζξώπηλεο 
Καηαλάισζεο.  

• ΓΔΝ ππήξμε ζπζηεκαηηθή, ππεύζπλε, δηεηζδπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ.  
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• ΓΔ δηαθόπεθε ε παξνρή ηνπ ηνμηλσκέλνπ λεξνύ ζηα δίθηπα (κε παξάιιειε π.ρ. έθηαθηε ηξνθνδνζία ησλ 
δεμακελώλ από πδξνθόξεο) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο.  

• ΞΔΚΙΝΗΔ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε κε κπνπιληόδεο ζηνλ Αζσπό πνπ «απνθάιππηαλ» αγσγνύο θαη 
παξάλνκεο πξαθηηθέο απόξξηςεο ιπκάησλ θαηεπζείαλ ζε πεγάδηα.  

 

• Η Ννκαξρία Βνησηίαο ζε κηα θαηά ηα θαηλόκελα «επαλαζηαηηθή» θίλεζε θαηεβάδεη ηα κνιύβηα θαη απνθαζίδεη 
λα αξλεζεί ηελ αλαζεώξεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο βηνκεραληώλ πνπ δνπιεύνπλ κε εηδηθά, ηνμηθά θαη επηθίλδπλα 
απόβιεηα, από εδώ θαη πέξα θαη κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκα. Έηζη όκσο, κε ην «θελό» εμνπζίαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη, αλαβάιιεηαη γηα ην απξνζδηόξηζην κέιινλ ε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 13588/725 πνπ ήζειε από 1 -
10-2007 όιεο νη βηνκεραλίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη παξάγνπλ ηνμηθά  απόβιεηα λα έρνπλ θαηαζέζεη λέεο κειέηεο 
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη λα πάξνπλ αλαζεσξεκέλε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σειηθά ε «επαλάζηαζε» ηεο 

Ννκαξρίαο εμππεξεηεί ηνπο ξππαληέο, ξνθαλίδνληαο πάιη ηνλ ρξόλν θαη δίλνληαο δόζεηο ηνμηθώλ ζηνπο 
εθηηζέκελνπο πνιίηεο.  

• Λίγν κεηά, αλαθνηλώλνληαη κε θαλθάξεο από ην 
ΤΠΔΥΩΓΔ ηα πξόζηηκα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

βξέζεθαλ λα ξππαίλνπλ. Σηκσξνύληαη 20 εηαηξίεο κε 
πξόζηηκα από 267.000 έσο 6.500 Δπξώ. Ο ππνπξγόο 
δειώλεη: «Η αιήζεηα είλαη όηη κόιηο δηαπηζηώζεθε ην 

πξόβιεκα κε ην εμαζζελέο ρξώκην ζηνλ Αζσπό, κε 
εληνιή κνπ νη Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο ηνπ 
ΤΠΔΥΩΓΔ εληαηηθνπνίεζαλ ηνπο ειέγρνπο, νη νπνίνη 

ζπλερίδνληαη αθόκε θαη ζήκεξα. Από ηνπο ειέγρνπο 
απηνύο πξνέθπςαλ παξαβηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο θαη επηβιήζεθαλ πνιύ πςειά πξόζηηκα 

ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ 1,5 εθαη. επξώ ζε 20 
εηαηξείεο». Θέιεηε λα κάζεηε ηη ζεκαίλνπλ ηα «πνιύ 
πςειά πξόζηηκα» ηνπ ππνπξγνύ; Δλδεηθηηθά γηα ηηο 3 
εηαηξίεο κε ηα κεγαιύηεξα πξόζηηκα:  

• Η πξώηε εηαηξία, έθαλε ηδίξν 86.193.395 €, είρε θέξδε 14.830.126 €, θαη ηεο επεβιήζε πξόζηηκν 268.000 €. 
Πνζνζηό πξνζηίκνπ επί ηνπ ηδίξνπ 0,31%. Δπί ησλ θεξδώλ 1,81%. Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξία είρε 3 παξαβάζεηο .  

• Η δεύηεξε εηαηξία, έθαλε ηδίξν 26.953.436 €, είρε θέξδε 2.061.503 €, θαη ηεο επεβιήζε πξόζηηκν 250.000 €. 
Πνζνζηό πξνζηίκνπ επί ηνπ ηδίξνπ 0,93%. Δπί ησλ θεξδώλ 12,13%.  

• Η ηξίηε εηαηξία, έθαλε ηδίξν 551.737.437 €, είρε θέξδε 18.333.521 €, θαη ηεο επεβιήζε πξόζηηκν 180.000 €. 

Πνζνζηό πξνζηίκνπ επί ηνπ ηδίξνπ 0,03%. Δπί ησλ θεξδώλ 0,98%. Σνπο… ηξνκάμαηε θύξηε νπθιηά! (όια ηα 
ζηνηρεία από ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ηνπο 
ηζνινγηζκνύο νηθ. Έηνπο 2006).  

•  ΓΔΝ ππήξμαλ δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άκεζα 

εθηεζεηκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεγή ηεο ξύπαλζεο: κέζα ζην 
εξγνζηάζην.  

• ΓΔΝ έρνπλ απνθαιπθζεί (κε αμηνπνηήζηκν γηα 
απνξξύπαλζε/απνδεκηώζεηο ηξόπν) νλόκαηα ξππαληώλ.  

• ΓΔΝ έρεη δηαηαρζεί ηνμηθνινγηθή έξεπλα-εμεηάζεηο ζηνλ, επί 

ρξόληα εθηηζέκελν ζην εμαζζελέο ρξώκην, πιεζπζκό, γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ από εδώ θαη πέξα.  

• ΓΔΝ ππήξμαλ δξάζεηο γηα ηε ραξηνγξάθεζε θαη απνηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ζρέζ ε κε ηα βηνκεραληθά 
παξαγόκελα ηξόθηκα ζηελ πεξηνρή καο, από βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη θαη 

Απόρριψη αποβλήηων ζηον δρόμο  

http://www.oikologio.gr/
mailto:info@oikologio.gr
http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071108&nid=6524529&sn=%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91&spid=876
http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071108&nid=6524529&sn=%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91&spid=876
http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071108&nid=6524529&sn=%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91&spid=876
http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071108&nid=6524529&sn=%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91&spid=876
http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071108&nid=6524529&sn=%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91&spid=876
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ζήκεξα ην ηνμηλσκέλν λεξό γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηνπο, πνπ ζηέιλνπλ ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή 
αγνξά.  

• ΓΔΝ έρεη απνηηκεζεί ε επίπησζε ζηηο θαιιηέξγεηεο (ηνμηλσκέλν πνηηζηηθό λεξό) θαη ηελ θηελνηξνθηθή 
παξαγσγή (θξέαο-γάια θ.ιπ.).  

• ήκεξα, έμη κήλεο κεηά θαη ελώ ην ζέκα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο ζθαλδάινπ θαη 
έρεη ζρεδόλ εμαληιεζεί από επηζηεκνληθήο θαη δεκνζηνγξαθηθήο πιεπξάο, ην 
λεξό πνπ θπθινθνξεί ζηα δεκνηηθά δίθηπα παξακέλεη ηνμηλσκέλν κε 
εμαζζελέο ρξώκην.  

• ηηο αλαιύζεηο Οθησβξίνπ 2007 ζηα Οηλόθπηα …μέραζαλ λα κεηξήζνπλ ην 
εμαζζελέο (ζπκήζεθαλ κόλν ην νιηθό ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαθαλίζνπλ 
δεδνκέλα) θαη θπζηθά ε θαηάζηαζε παξα κέλεη σο είρε. Ο Αζσπόο έλαο 

αλνηρηόο θαη βξσκεξόο νρεηόο θαη ν πδξνθόξνο νξίδνληαο εμίζνπ ηνμηλσκέλνο 
θαη επηθίλδπλνο.  

•  Παξάιιεια μεθίλεζε θαη ε αθεηδώο ρξεκαηνδνηνύκελε πξνπαγάλδα από 
ηνλ Γήκν Οηλνθύησλ,  κε ηνλ Γήκαξρν λα δειώλεη ζε δεκνηηθό ελεκεξσηηθό 

έληππν (έθδνζε ηνπ Γήκνπ Οηλνθύησλ «ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΠΟΛΙΣΩΝ» – ηεύρνο 
1) πσο ην πνηάκη είλαη πιένλ θαζαξό θαη λα πξνηξέπεη ηηο νηθνγέλεηεο λα πάλε 
πεξίπαην θαη λα ην απνιαύζνπλ!  

• ηηο ηειεπηαίεο δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2008, βξέζεθε όηη εμαθνινπζεί λα 
ππάξρεη πνιύ πςειή ζπγθέληξσζε εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην δίθηπν ύδξεπζεο.  

 Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Ωξσπνύ, ηα επίπεδα εμαζζελνύο ρξσκίνπ βξίζθνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 
Απγνύζηνπ, όηαλ απνθαιύθζεθε ην ζθάλδαιν ηνπ λεξνύ θαη είρε δηαθνπεί ε πδξνδόηεζε κε ηελ 
αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ πνπ αλέθεξε όηη «ην λεξό είλαη αθαηάιιειν γηα θάζε αλζξώπηλε ρξήζε». Απηό 

απνδεηθλύεη όηη όιεο νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ από ην θαινθαίξη ήηαλ ελέξγεηεο εληππσζηαζκνύ ρσξίο θαλέλα 
απνιύησο πξαθηηθό απνηέιεζκα. Σαπηόρξνλα, ν Γήκνο Ωξσπίσλ έρεη εμαηξεζεί από ηνλ ζρεδηαζκό γηα 
πδξνδόηεζε από ηελ ΔΤΓΑΠ θαη ηνλ Μόξλν. (http://asopossos.wordpress.com/2008/01/29/348/  ). Ωζηόζν, 

απηή ηελ θνξά δελ έγηλε θακηά ελέξγεηα εθ κέξνπο ησλ αξρώλ, νύηε δόζεθε δεκνζηόηεηα. Πξνθαλώο ην 
ζέκα ζηακάηεζε λα «πνπιάεη». Σα εξγνζηάζηα όκσο εμαθνινπζνύλ λα ξππαίλνπλ θαη νη θάηνηθνη λα 
αξξσζηαίλνπλ θαη λα πεζαίλνπλ.   

• Με λέα αλαθνίλσζε, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008, ν 

ππνπξγόο ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. δεκνζηεύεη άιια 15 
πξόζηηκα, κε νλόκαηα επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Αζσπνύ. Ωζηόζν, νη λόκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηα ζθεπηηθά ησλ απνθάζεσλ ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη από ην 1965, ή ην 1979 
θαη έρνπλ θαηαξγεζεί, κε λεώηεξεο δηαηάμεηο. - 

Φέηνο, ε Διιάδα, κε ην Π.Γ. 51/2007 πηνζέηεζε ηελ 
Δπξσπατθή Οδεγία 2060 γηα ηα λεξά, κε ηελ νπνία 
πξνζηαηεύνληαη, κεηαμύ άιισλ, νη πνηακνί. Όπσο 

ιέεη ν λνκηθόο Πεξηβάιινληνο θ. Γ. Μπάιηαο, 
απηνκάησο απηό θαηαξγεί ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 
ηνπ „79, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηνλ Αζσπό αγσγό 

βηνκεραληθώλ ιπκάησλ. «Ή, ηνπιάρηζηνλ, έπξεπε λα 
ην θαηαξγεί. Η λέα λνκνζεζία δελ επηηξέπεη λα 
γίλεηαη ηέηνηα ρξήζε ησλ πνηακώλ».  

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcom
mon_2_10/11/2007_1287057  

• Σαπηόρξνλα,  ζηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ν ππνπξγόο επηδεηθλύεη ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία, γηαηί νη κεηξήζεηο πνπ 
γίλνληαη ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα ηνπ πνηακνύ δείρλνπλ κεγάιε κείσζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ εμαζζελνύο 

Κι όμως, είναι ποηάμι 

Σσγκένηρωζη διαμαρησρίας ζηα Οινόθσηα 

http://www.oikologio.gr/
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ρξσκίνπ. Σν γεγνλόο απηό, (εάλ ηζρύεη) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην δίθηπν, καο 
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη κάιινλ "πήξαλ κπξνζηά" ηα πεγάδηα θαη νη γεσηξήζεηο.  

• Ο Ωξσπόο, απνπζηάδεη από ηνπο Γήκνπο νη νπνίνη ζρεδηάδεηαη λα πάξνπλ λεξό ΔΤΓΑΠ από ηνλ Μόξλν. 

Παξακέλεη ινηπόλ, ε κόλε ζηγείζα πεξηνρή ζηελ νπνία δε δίλεηαη νξηζηηθή ιύζε. Παξόηη νη ηειεπηαίεο κεηξήζεηο 
δείρλνπλ επαλάιεςε ηεο αύμεζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ εμαζζελνύο ρξσκίνπ.  

Σν ηζηνξηθό από ην http://tragwdia-aswpou.blogspot.com/2007/11/30-10-2007.html κε εκπινπηηζκό θαη 
λεόηεξεο πξνζζήθεο από άιιεο πεγέο.  

 
ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Θα πεξίκελε θαλείο όηη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηξαγηθνύ πξνβιήκαηνο ην θαινθαίξη, 

όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζα έδηλαλ αγώλα δξόκνπ γηα ην πνηνο ζα πξσηνζηαηήζεη ζηνλ αγώλα θαηά ηεο 
ξύπαλζεο. Απηό δελ πεξηκέλνπκε από ηνπο ηνπηθνύο άξρνληεο αιιά θαη από ηελ θεληξηθή εμνπζία; Αληίζεηα, 
βιέπνπκε όηη αληί λα πξνζπαζνύλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ελαληίνλ ηεο 

ξύπαλζεο θαη ησλ ξππαληώλ, απηνί πξνζπαζνύλ λα θνπθνπιώζνπλ ην πξόβιεκα πξνθαζηδόκελνη “ην θαιό 
ηνπ ηόπνπ”. Θεσξνύκε όηη ην θαιό ηνπ ηόπνπ εμππεξεηείηαη πνιύ θαιύηεξα κε θαζαξό πεξηβάιινλ θαη αεηθόξν 
αλάπηπμε παξά κε ηελ ζεκεξηλή αξξσζηεκέλε ή έζησ νξηαθή θαηάζηαζε.  

Από ηελ πιεπξά ησλ βηνκεραληώλ, ζα πεξηκέλακε ηνπιάρηζηνλ λα ηεξνύλ κε επιάβεηα ηελ "Υάξηα 

δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ" πνπ έρεη ζπληάμεη ν .Δ.Β. ην ζεκείν 9 ηεο Υάξηαο, 
αλαθέξεηαη: "Η επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα ζε ζαθή θαη νινθιεξσκέλν εζληθό ρσξνηαμηθό ζρ εδηαζκό θαη 
ζύγρξνλεο ππνδνκέο πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ δίθηπα κεηαθνξώλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

ελέξγεηα. Η επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ ειαρηζηνπνηώληαο ηηο επηπηώζεηο ησλ 
δξάζεσλ ηεο ζε απηό, λα εθαξκόδεη κέηξα πξόιεςεο θαηαζηξνθώλ, λα πξνσζεί ελεξγά ηελ αλαθύθισζε θαη 
λα ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο". (http://www.sev.org.gr/uploads/largefiles/XARTA05.pdf) 

Θεσξνύκε, όηη ην θαιό ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαη ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο εμππεξεηείηαη 
πνιύ θαιύηεξα κε ηελ πγηή, αεηθόξν 

αλάπηπμε θαη κε ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, 
παξά κε ηελ πξνζπάζεηα ζπγθάιεςεο θαη 
θνπθνπιώκαηνο ησλ επζπλώλ ηνπο θαη 

εληειώο ιαλζαζκέλσλ απαηηήζεσλ (όπσο ε 
πξόζθαηε απαίηεζε ησλ αληηπξνζώπσλ 
ηνπ ΔΒ πξνο ηνλ ππνπξγό λα κελ 

δεκνζηνπνηνύληαη ηα νλόκαηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ ξππαίλνπλ).  

Αλαγλσξίδνπκε, όηη νη βηνκεραλίεο 
αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλώο πξνβιήκαηα, 

από ηελ άλαξρε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηα 
ηειεπηαία 40 ρξόληα θαη ηελ ζρεδόλ 
νινθιεξσηηθή έιιεηςε ππνδνκώλ. Θα 

πξέπεη θη απηέο λα αζθήζνπλ πηέζεηο θαη λα 
απην-νξγαλσζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία 
ππνδνκώλ ζηελ πεξηνρή. Θα ήηαλ επίζεο 

ινγηθό (απιό έλζηηθην απηνζπληήξεζεο) λα 
απνκνλώζνπλ θαη ίζσο λα θαηαγγέιινπλ νη ίδηεο ηνπο ξππαληέο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, αθελόο 
εηζπξάηηνπλ θη απηέο ηελ αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε ξύπαλζε θαη αθεηέξνπ είλαη πνιύ πηζαλόλ 

λα θιεζνύλ νη ίδηεο "λα πιεξώζνπλ ηελ λύθε" ζε θάπνηεο από ηηο πηζαλέο ελέξγεηεο εληππσζηαζκνύ, πνπ 
κπνξεί λα πξνβνύλ νη αξρέο ζε ελδερόκελε κειινληηθή θξίζε.  

Από ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ, ζα πεξηκέλακε αθόκα καδηθόηεξεο θαη αγσληζηηθόηεξεο θηλεηνπνηήζεηο, 
αθνύ ην πξόβιεκα αθνξά ηε δηθή ηνπο δσή, ηε δηθή ηνπο πγεία θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Θα πξέπεη λα 
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ζηακαηήζνπλ λα βιέπνπλ κόλν ην ζήκεξα θαη λα θνηηάμνπλ ην κέιινλ ην δηθό ηνπο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο. Θα 
πξέπεη λα αμηώζνπλ ζπρλή θαη ζσζηή ελεκέξσζε, επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 
θαη ην θόζηνο ηεο απνξξύπαλζεο λα ην πιεξώζνπλ νη ξππαληέο.  

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ηξόπνη λα έρνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο αιιά 
θαη ην θαζαξό πεξηβάιινλ πνπ αμίδεη ε όκνξθε απηή πεξηνρή.  

Πξέπεη λα δνζεί ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζσπνύ πνηακνύ. Αλ απηό δελ 
γίλεη ζύληνκα, ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα αθνύζεηε λέα γηα ηνλ Αζσπό, απηά ζα είλαη δξακαηηθά.  

 

ΤΝΔΕΜΟΙ (που αξίζει να δείτε) 

 http://asopossos.wordpress.com/  

 http://s236.photobucket.com/albums/ff97/asopossos/ (θσηνγξαθίεο)  

 http://www.petitiononline.com/asopoSOS/petition.html (ζπιινγή ππνγξαθώλ γηα ηελ ζσηεξία ηνπ 
Αζσπνύ)  

 Θέζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ 

 Θέζε ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Θήβαο  

 Υξώκην ζαλ ηρλνζηνηρείν ζηελ δηαηξνθή  

 Σν ρξώκην θαη νη ελώζεηο ηνπ  
 Γηάθνξα επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα 
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