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Ο Η.. Θήβαο κε επζύλε αιιά θαη κε κεγάιε αλεζπρία παξαθνινπζεί εδώ θαη αξθεηό
θαηξό ηελ πνηόηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη ηνπ λεξνύ πνπ παξέρεηαη γηα αλζξώπηλε
θαηαλάισζε ζηελ πεξηνρή καο λα είλαη επηβαξεκέλα κε θαξθηλνγόλν εμαζζελέο ρξώκην.
Σν Τπνπξγείν Τγείαο ήδε κε ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ (Αξ.Πξση. 103103/13.8.2007 θαη νηθ.
10441/10.8.2007) ελεκεξώλεη όηη ε αλίρλεπζε ζην λεξό εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζε
ζπγθέληξσζε πάλσ απ’ ηελ παξακεηξηθή ηηκή, ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθύησλ, θαζηζηά
απηό επηθίλδπλν θαη αθαηάιιειν γηα πόζε θαη νηθηαθή ρξήζε θαη ζπληζηά ηελ άκεζε
δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ.
Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (WHO/SDE/WSH/03.04.04)
Ζ Γηεύζπλζε Τγείαο θαη Αλζξσπίλσλ Τπεξεζηώλ ησλ U.S.A. (DHHS)
Ο θαλνληζκόο αξ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ
γηα ηελ θαηαρώξηζε, ηελ αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ
ρεκηθώλ πξντόλησλ (REACH)
Σν Τπνπξγείν Τγείαο Πξόλνηαο (Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο) ζρεηηθά κε ηελ
πγεηνλνκηθή ζεκαζία ησλ ρεκηθώλ παξακέηξσλ ζην πόζηκν λεξό,
καηαηάζζοςν ηο εξαζθενέρ σπώμιο και ηιρ ενώζειρ ηος ωρ οςζίερ λίαν ηοξικέρ και
καπκινογόνερ για ηον άνθπωπο.
Σν εμαζζελέο ρξώκην θαη νη ελώζεηο ηνπ απνηεινύλ θπξίσο βηνκεραληθά απόβιεηα. Ζ
ηνμηθή δξάζε ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηά βξαρπρξόληα θαη
καθξνρξόληα έθζεζε θαη αλαιόγσο ηνπ πνζνύ ηεο έθζεζεο ηα εμήο:
Γεξκαηηθά εμαλζήκαηα
ηνκαρηθέο δηαηαξαρέο θαη έιθε
Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα
Απνδπλακσκέλν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα
Βιάβεο ζηα λεθξά θαη ην ήπαξ
Αιιαγή γελεηηθνύ πιηθνύ
Καξθίλν ησλ πλεπκόλσλ
Θάλαην
Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο πηνζεηνύλ όξηα έθζεζεο 50κgr/lt ρξσκίνπ ζην λεξό. Απηά ηα
επίπεδα ζεσξνύληαη αζθαιή γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο ηνμηθήο νμεηδσηηθήο δξάζεο
ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ, όσι όμωρ για ηην πποζηαζία ένανηι ηηρ μεηαλλαξιογόνος
(καπκινογόνος) επίδπαζηρ.

Γηα ηελ πξνζηαζία από θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο δελ ππάξρνπλ αζθαιή όξηα έθζεζεο,
αληίζεηα ηζρύεη ε αξρή <<όζο σαμηλόηεπη η έκθεζη ηόζο μικπόηεπη η πιθανόηηηα
καπκινογένεζηρ>>. Σν ζεκαληηθόηεξν είλαη όκσο όηη «ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμαζζελνύο
ρξσκίνπ ε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ είλαη κε απνδεθηή, δηόηη είλαη ηερληθά δπλαηόλ λα
απνθεπρζεί>>.
Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, αλ θαη ζπζηήλεη θάπνηα όξηα ρξσκίνπ ζην πόζηκν
λεξό (50κg/lt) ζπζηήλεη γηα ηελ απνθπγή θαξθηλνγέλεζεο όπνπ είλαη εθηθηό λα ιεθζνύλ
κέηξα γηα ηελ κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ από ην πόζηκν λεξό
(WHO/SDE/WSH/03.04.04)
Ο Η.. Θήβαο ιόγσ ησλ αλαθεξζέλησλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ ηεο επαξρίαο
καο, δελ κπνξεί λα δερζεί ηελ ινγηθή ησλ νξίσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην λεξό
θαξθηλνγόλνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ, εθ’ όζνλ δύλαληαη λα πδξνδνηεζνύλ ελαιιαθηηθά
από άιιε πεγή. ηνπο όκνξνπο δήκνπο ηεο πόιεο ησλ Θεβώλ ήδε έρνπλ δξνκνινγεζεί
ιύζεηο. Ωζηόζν δεηάκε γηα ηελ πόιε ηεο Θήβαο ηελ άκεζε ζύλδεζε κε ηελ Δ.Τ.Γ.Α.Π.
ηνπ λεξό ηεο νπνίαο είλαη απαιιαγκέλν από εμαζζελέο ρξώκην.
Ο Η.. δεηά δηελεξγεζνύλ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη γηα ηνπο άιινπο ξύπνπο όπσο ην
αξζεληθό, ην θάδκην θαη ηα άιια βαξέα κέηαιια πνπ ππάξρνπλ ζην λεξό. Δπίζεο λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ έξεπλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηείζδπζεο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ θαη
ησλ άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα.
Ο Η.. Θήβαο δεηά λα ζηακαηήζεη ε πεξαηηέξσ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην
εμαζζελέο ρξώκην θαζώο θαη κε άιιεο επηβιαβείο νπζίεο από ηηο βηνκεραλίεο. Γηα ην
ζθνπό απηό πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνύλ άκεζα νη ππεύζπλεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ, γηα εληαηηθνύο ειέγρνπο ζηνπο
ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ από ηηο βηνκεραλίεο. Εεηνύκε κέηξα γηα λα
ζηακαηήζεη ε αλεμέιεγθηε κόιπλζε ηνπ Αζσπνύ πνηακνύ θαη λα πάξνπλ ηελ
απνξξύπαλζε ηνπ. Δπίζεο δεηνύκε λα ειεγρζεί θαη λα καο δηαβεβαησζεί όηη ζηελ
ρσκαηεξή ηεο πόιεο καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο δελ απνξξίπηνληαη ηνμηθά
απόβιεηα βηνκεραληώλ.
Ο Η.. Θήβαο θαιεί επίζεο ηνπο άιινπο θνξείο ηεο πόιεο, ηνλ θαξκαθεπηηθό ζύιινγν,
ηνλ εκπνξηθό ζύιινγν, ην εξγαηηθό θέληξν, ηνλ δηθεγνξηθό ζύιινγν, ηνλ ζύιινγν
δαζθάισλ, θαζεγεηώλ κέζεο εθπαίδεπζεο, γνλέσλ
Καη θεδεκόλσλ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο πόιεο καο ζε ζπληνληζκό γηα πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο γηα ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σα Γ.. ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ θαηέιεμε ζηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε-θάιεζκα ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο Πέκπηεο 01/11/07, θαηόπηλ πξνηάζεσλ ησλ κειώλ ηνπ.
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