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ΣΟ ΚΟΤΚΟΤΛΩΜΑ «ΣΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ» ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ 

ΑΘΑΝ. ΠΑΝΣΕΛΟΓΛΟΤ  Ι.Σ.Α.Π 

 

Η ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα κε ηνμηθά βαξέα κέηαιια θαη ε 

επηθίλδπλε, επεθηεηλφκελε βηνκεραληθή ξχπαλζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Βνησηίαο 

(εηδηθφηεξα ησλ πεξηνρψλ ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ), κφλν κε ηελ θιηληθή εηθφλα ηηο 

«γάγγξαηλαο» κπνξεί λα παξνκνηαζηεί. Καη είλαη δεδνκέλν πσο ηελ γάγγξαηλα κε 

«θνπθνπιψκαηα» δελ ηελ αληηκεησπίδεηο πνηέ. Τελ εμνπδεηεξψλεηο κφλν κε 

επεκβάζεηο, απνθαζηζηηθέο θαη θαζνξηζηηθέο πνπ θέξλνπλ πφλν. Όηαλ δελ ππάξρεη 

κπαιφ λα πξνιαβαίλεηο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν, ε θπβέξλεζε θαη νη ηνπηθέο εμνπζίεο, θηλνχληαη δεθαπέληε 

κήλεο ηψξα, γχξσ απφ ηελ «ηξαγσδία ηνπ Αζσπνύ», θαίλεηαη λα ζηνρεχεη ζε 3 

ζεκεία:  

α) Να κελ δνζνύλ αθξηβείο εμεγήζεηο γηα ην Πνηνο; θαη Πσο;; 

δεκηνπξγεί ηελ ξύπαλζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, ηνπ αέξα πνπ 

αλαπλένπκε θαη ηεο γεο πνπ δνπιεύνπκε.  

β) Να κελ απνθαιπθζνύλ, νη θξαηηθνί κεραληζκνί πνπ παηξνλάξηζαλ 

θαη έζξεςαλ ηελ απζαηξεζία ελάληηα ζηελ δεκόζηα πγεία. 

γ) Οη ξππαίλνληεο λα κελ πιεξώζνπλ γηα ηελ δεκία πνπ 

πξνθάιεζαλ, αιιά θαη λα ζπλερίζνπλ αλέμνδα ηελ βξώκηθε δνπιεία 

ηνπο. 

Έηζη, ε έιιεηςε θάζε ζπζηεκαηηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ επηζήκαλζε, ην ζηακάηεκα 

θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο απζαίξεηεο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο, 

ζηνπο ηφπνπο απηνχο ηεο Βνησηίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, νδεγεί ζην πνιηηηθφ 

ζπκπέξαζκα φηη έρεη απνθαζηζηεί:  

 Καηαξρήλ «ην θνπθνύισκα» ηεο επζύλεο ησλ ξππαληώλ θαη ε 

«άθεζε ησλ ακαξηηώλ» ηνπο, ώζηε λα κελ ελνριεζνύλ ζηελ 

ξππνγόλα δξαζηεξηόηεηα ηνπο.  

 ηελ ζπλέρεηα έξρεηαη ε αγλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δεκνζίαο 

πγείαο πνπ ε ηνμηθή ξύπαλζε δεκηνπξγεί ζηνπο πνιίηεο ησλ 

ηόπσλ. Έηζη πιένλ, ε πνηόηεηα ησλ εμνπζηώλ καο, θάζε βαζκνύ, 

κπνξεί λα θξίλεηαη ζήκεξα, όρη κόλν από ηα ζπζζσξεπκέλα ιάζε 

ρεηξηζκώλ ηνπ ζέκαηνο ηεο ξύπαλζεο ζην παξειζόλ, αιιά θαη από 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, πιεξόηεηα θαη δηθαηνζύλε ησλ ιύζεσλ 

απνξξύπαλζεο, πνπ πξέπεη λα εθαξκόζνπλ ηώξα πνπ «ε 

Σξαγσδία ηνπ Αζσπνύ» βξάδεη.  

Γεθαπέληε κήλεο ηψξα, κεηξψληαο απφ ηελ ζηηγκή ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηνμίλσζεο 

ησλ λεξψλ θάζε ρξήζεο ζηελ Βνησηία, κε εμαζζελέο ρξψκην, κφιπβδν, ληηξηθά θαη 

ρισξηνχρα, ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, νη ηνπηθέο Δμνπζίεο θαη ε Κπβέξλεζε, θάλνπλ 

όηη κπνξνύλ γηα λα ζηαζνύλ εκπόδην ζηνλ εληνπηζκό ησλ πεγψλ ηηο ξχπαλζεο, 
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ην ζηακάηεκα ηηο ζαλαηεθφξαο δηαζπνξάο ηεο θαη ηελ απόδνζε επζπλώλ ζηνπο 

ξππαληέο. Πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην θαπηφ – επείγνλ πξφβιεκα ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνμίλσζεο ηνπ θόζκνπ, κε επηθνηλσληαθά ηξπθ θαη κνλφπαληεο 

πνιηηηθέο ινγηθέο πνπ ξνθαλίδνπλ ηνλ ρξφλν. Δλψ ε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ, δεηά 

επείγνπζεο θαη ξηδηθέο, βηψζηκεο ιχζεηο. Τέηνηεο φκσο δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, 

αλ, ν θξαηηθφο κεραληζκφο, επίζεκα θαη ηεθκεξησκέλα θαηά ηηο πξνζηαγέο ησλ 

ππαξθηψλ λφκσλ, δελ πάξεη ζέζε δνπιεηάο «ζην πεδίν», ν θαζέλαο ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ξφιν ηνπ, γηα λα επηζεκάλνπλ ηνπο ξππαληέο θαη λα ζηακαηήζνπλ 

άκεζα ηελ ξππαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Γπζηπρψο φκσο, φινη νη αξκφδηνη ηεο 

εμνπζίαο πξνηηκνχλ λα εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ ξππαληψλ θαη φρη 

ησλ πνιιψλ αδηθνχκελσλ πνιηηψλ ηνπο. «Τα βξψκηθα» ηα ζπξψρλνπλ νπζηαζηηθά, 

«θάησ απφ ην ραιί» θαη έηζη «ράλεηαη ζπλερψο ην έδαθνο» πνπ πάλσ ηνπ, 

ζηεθφκαζηε φινη.  

Η πην πξφζθαηε ηδέα, πνπ θαηεβάδνπλ ζηνλ θφζκν, νη ησξηλέο εμνπζίεο, δήζελ ζαλ 

ιχζε, είλαη απιά «μαλαδεζηακέλν, παιηφ μηληζκέλν θαί». Πνιηηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

δελ νδεγνχλ ζε πξαθηηθφ απνηέιεζκα, αιιά ηξψλε πνιχηηκν ρξφλν. Καη δελ 

παξάγνπλ απνηέιεζκα (φπσο δελ έθεξαλ ην 1997 θαη ην 2000 φηαλ ηηο πξνσζνχζε ε 

ηφηε εμνπζία) δηφηη ην λέν κφξθσκα, πεξηιακβάλεη παξάλνκα θνπθνπιώκαηα, 

βαζεηά αληηιατθέο θαη κεξνιεπηηθέο κεζνδεύζεηο ππέξ ησλ ξππαληψλ θαη ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο απζαηξεζίαο ηνπο, πνπ δελ πξνβιέπεη θαλ, ην ζηακάηεκα ηεο 

ξχπαλζεο, έζησ από ηα εηδηθά επηθίλδπλα βηνκεραληθά απόβιεηα παληφο είδνπο, 

πνπ απνξξίπηνπλ θαη δηαζπείξνπλ, ζην πεξηβάιινλ νη βηνκεραληθνί ξππαληέο.  

Πξνηάζζνπλ έλα παιαηφ ηερληθά, ζρέδην απνξξχπαλζεο γηα ηελ πεξηνρή (ρέδην-

κειέηε Λνηδίδνπ-ΕΜΠ) αιιά μεθηλνχλ, κε ηα δεδνκέλα ξύπαλζεο ηνπ 1996, ρσξίο 

λα παξεκβάιινπλ ηελ επηθαηξνπνίεζε δεδνκέλσλ, απφ ηα γηγαλησκέλα, ελησκεηαμχ, 

ξππαίλνληα εξγνζηάζηα. Θέινπλ λα ην πξνρσξήζνπλ, ρσξίο αλαζεώξεζε 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ, (ΑΔΠΟ), 

θηηαγκέλεο κε βάζε ηνπο λένπο λφκνπο (π.ρ. 13588/725/2006). Καη πξνζπαζνχλ λα 

ην πεξάζνπλ, ρσξίο αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ππνρξεψζεσλ, πάλσ ζηηο άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τέινο, θηάλνπλ λα πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε «ελφο κεξηθνχ 

έξγνπ», κφλν γηα πγξά απφβιεηα, ζαλ Γεκφζην έξγν «επεμεξγαζίαο αζηηθώλ 

πγξώλ απνβιήησλ» ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Σαλ έλα έξγν, δήζελ 

θαη απνθιεηζηηθά θηηαγκέλν «γηα ηελ πιαηζίσζε, δηαλνκαξρηαθψλ πεξηνρώλ 

θαηνηθίαο, Σρεκαηαξίνπ – Οηλφθπησλ – Απιψλαο – Ωξσπνχ θαη Ωξσπνρσξίσλ, κε 

απνρέηεπζε θαη βηνινγηθφ «αζηηθώλ ιπκάησλ». Δπηδηψθνληαο, έηζη 

«καζθαξεκέλν», λα κπνξέζεη λα αληιήζεη θαηαζθεπαζηηθά θνλδχιηα, πνπ ζα 

πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά, απφ δεκφζην ρξήκα, (Έληαμε ηνπ ζην ΔΣΠΑ – Γ’ 

θνηλνηηθφ παθέην ζπλ - ρξεκαηνδφηεζεο θαη εζληθά θεθάιαηα). Γελ πξνβιέπεηαη ε 

αλαινγηθή ζπκκεηνρή ηνπ θάζε Βηνκεραληθνχ ξππαληή, ζην θαηαζθεπαζηηθφ 

θφζηνο ηνπ έξγνπ. Γελ κπαίλεη έιεγρνο ζηελ άληιεζε λεξνχ ζηα εξγνζηάζηα, άξα 

θαη ζηελ απζαίξεηε δεκηνπξγία εξγνζηαζηαθψλ απνβιήησλ (δηαθχιαμε 

ρσξεηηθφηεηαο έξγσλ). Γελ κπαίλνπλ πξνδηαγξαθέο βηνκεραληθψλ πξν-

επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ, πνπ ζα γίλνληαη δεθηά ζηνπο ζπιιεθηήξηνπο 

αγσγνχο. Καη δελ νξίδεηαη λέν ζύζηεκα πιεξσκήο ηειψλ απνρέηεπζεο, αλαινγηθά 

κε ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα, ησλ πξν-επεμεξγαζκέλσλ – εμνπδεηεξσκέλσλ 

απνβιήησλ, φηαλ ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο ζπιιεθηήξηνπο αγσγνχο. 
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Κνληνινγίο, κε ηέηνηεο πξνηάζεηο, ε θπβέξλεζε θαη νη ηνπηθέο εμνπζίεο, επηηξέπνπλ 

νπζηαζηηθά ηελ ζπλέρηζε ηηο ιεειαζίαο ησλ «θνηλφθηεησλ πφξσλ» ζηνπο ηφπνπο 

απηνχο θαη πξνεηνηκάδνπλ (γηα κηα θνξά αθφκε) ηελ θαηαβαξάζξσζε ηνπ «Γεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο». Μέζα απφ απαξάδεθηεο, παξάλνκεο, κεζνδεχζεηο, Όρη κόλνλ δελ 

ιύλνπλ, ην ππαξθηφ πξφβιεκα, αιιά θνξηψλνπλ ζηνπο αδηθνύκελνπο πνιίηεο, ην 

θφζηνο ηεο όπνηαο κνλόπαληεο ιύζεο επηρεηξνχλ λα πεξάζνπλ. 

Έηζη ε θπβέξλεζε δεκηνπξγεί θαη νη Τνπηθέο εμνπζίεο ζπλεξγνχλ, ζε κεγαιύηεξν 

αδηέμνδν γηα ηελ Γεκφζηα Υγεία ζηηο πεξηνρέο ηεο Βνησηίαο θαη ηηο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο. Καηαζπαξάζζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή «βηψζηκε 

αλάπηπμε» «δσήο θαη παξαγσγήο» ησλ θαηνίθσλ, ζηνπο ηφπνπο απηνχο. Καη έηζη, 

επσκίδνληαη ηεξάζηηεο πνιηηηθέο θαη εζηθέο επζύλεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηεο, 

γηα λα εμππεξεηεί παξάλνκα, ηα ζπκθέξνληα κηαο ρνχθηαο ξππαληψλ.  


