
Ο χϊρτησ υδροληπτικών ϋργων που παρουςιϊζουμε 

ςόμερα εύναι τησ ΕΣΒΑ, από το 1996  και παρουςιϊζει 

την υδρολογικό κατϊςταςη τησ περιοχόσ μασ και την 

λεκϊνη του Αςωπού ποταμού. Με κόκκινο βϋλοσ 

ςημειώνουμε την θϋςη των γεωτρόςεων τησ 

Μαυροςουβϊλασ. Με τα μαύρα βϋλη εύναι η ροό των 

υπογεύων υδϊτων του υδροφόρου ορύζοντα , όπωσ 

διαπιςτώθηκαν ςτην μελϋτη. Η γραμμοςκιαςμϋνη 

περιοχό που διακρύνεται, ταυτύζεται με την κούτη του 

Αςωπού ποταμού και όπωσ αναφϋρεται ςτο υπόμνημα 

του χϊρτη, αποτελεύται κυρύωσ από υδροπερατϊ 

πετρώματα. που οδηγούν κατευθεύαν ςτον υδροφόρο 

ορύζοντα.. Ακριβώσ ςτα ύδια ςημεύα ςτον χϊρτη 

υπϊρχουν ςημειωμϋνα τα ςημεύα ρύψησ αποβλότων (δεν 

διακρύνονται) που από το 1996, ρυπαύνουν το ποτϊμι και 

κατ΄επϋκταςη τον υδροφόρο ορύζοντα  και το νερό που 

πύνουμε και ποτύζουμε... 

Αγαπητού ςυντοπύτεσ, 

Έχει περϊςει ςχεδόν 15 μόνεσ από την αποκϊλυψη του 

εγκλόματοσ που διεξϊγεται εδώ και δεκαετύεσ ςτον τόπο μασ. Η 

περύπτωςό μασ ϋχει ςυζητηθεύ πολλϋσ φορϋσ ςτην Βουλό και 

ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη, ϋχουν γραφτεύ εκατοντϊδεσ ϊρθρα ςε 

εφημερύδεσ και περιοδικϊ, ϋχουν διεξαχθεύ δύκεσ, ϋχουν «πϋςει» 

πρόςτιμα, ϋχουν ενδιαφερθεύ τα κανϊλια...  

Αλλϊ τι ϊλλαξε μϋςα ςε αυτό το χρονικό διϊςτημα; Εύμαςτε 

αςφαλεύσ ςόμερα; Έχει δοθεύ οριςτικό λύςη ςτο πρόβλημα; Σην 

απϊντηςη ςτα παραπϊνω ερωτόματα, δεν θα την δώςουμε εμεύσ. 

Θα την καταλϊβετε εςεύσ αφού ολοκληρώςετε την ανϊγνωςη του 

φυλλαδύου μασ. 

Η περύπτωςη μασ θα μπορούςε να εύναι ανϋκδοτο: 

Πρϋπει αρχικϊ να καταλϊβουμε ότι η ρύπανςη προϋρχεται από 

την βιομηχανικό περιοχό Οινοφύτων—χηματαρύου. Σα 

εργοςτϊςια που υπϊρχουν εκεύ, εξακολουθούν να ρύχνουν τα 

απόβλητϊ τουσ ςτο ποτϊμι ό μϋςα ςε πηγϊδια και γεωτρόςεισ, 

ρυπαύνοντασ ολόκληρο τον υδροφόρο ορύζοντα. 

Ερωτούμε: τουσ 15 μόνεσ που πϋραςαν, ϋκλειςε κϊποιο 

εργοςτϊςιο; Άλλαξε κϊποιο εργοςτϊςιο αντικεύμενο εργαςιών ϋτςι 

ώςτε να μην ρυπαύνει πλϋον; Δημιουργόθηκε κϊποια υποδομό 

αντιρύπανςησ; Η απϊντηςη εύναι ϋνα βροντερό ΌΦΙ! 

ε ϊλλουσ Δόμουσ πϋτυχαν την ύδρευςό τουσ από την ΕΤΔΑΠ. 

Έκαναν δικαςτόρια, πϋτυχαν να ςταματόςει να τρϋχει από τισ βρύςεσ 

τουσ το νερό δηλητόριο. Αυτό δεν αρκεύ μεν για τουσ αγρότεσ που 

ποτύζουν ΑΚΟΜΑ με εξαςθενϋσ χρώμιο, αλλϊ τουλϊχιςτον το νερό 

ύδρευςησ εύναι καθαρό. 

Εμεύσ ϋχουμε την Μαυροςουβϊλα. Περύπου 8 εκατομμύρια ευρώ θα 

ςτοιχύςουν τα ϋργα που θα γύνουν για να υδρευόμαςτε από εκεύ. 

 —-Η ςυνέχεια ςτην τελευταία ςελίδα—- 

 Ο χάρτησ των μετρήςεων όπωσ δημοςιεύθηκε τον Οκτώβρη του 

2008  από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

Σφντομα 

Νζα  

Σ α  ν ζ α  μ α σ  κ α ι  τ α  

ς χ ό λ ι ά  μ α σ   μ ε  

μ ι α  μ α τ ι ά :  

Θ Δίκθ τθσ τ. Γεν. Επικ. 

Περιβάλλοντοσ Μαργαρίτασ 

Καραβαςίλθ άρχιςε 

Εκδιλωςθ 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ 

οργάνωςε θ ΕΑΒ! 

2 νζεσ επιςτθμονικζσ 

ζρευνεσ τεκμθριϊνουν αυτό 

που φωνάηουμε: Θ ΡΤΠΑΝΘ 

ΤΝΕΧΙΗΕΣΑΙ! 

Σι γίνεται με τα πρόςτιμα; 

Σι γίνεται με τισ νζεσ 

περιβαλλοντικζσ άδειεσ; 

Γιατί δεν δθμοςιοποιοφν 

τθν ζρευνα του ΙΓΜΕ; 

Άρκρο του κακθγθτι 

Χθμείασ Σροφίμων του Παν. 

Ακθνϊν Γιάννθ Ηαμπετάκθ 

Πλθρϊνονται τα πρόςτιμα 

που επιβάλουν οι 

επικεωρθτζσ Περιβάλλοντοσ; 

Σι κζλει επιτζλουσ θ 

Επιτροπι Αγϊνα Ωρωπίων; 

Αυτι τθν εποχι 

ανανεϊνονται οι 

περιβαλλοντικζσ άδειεσ των 

εργοςταςίων. Γίνεται ςωςτά θ 

διαδικαςία; Ποιοι νόμοι 

χρθςιμοποιοφνται; Σθσ Ε.Ε ι... 

τθσ χοφντασ; 

Ποιοσ τελικά είναι 

υπεφκυνοσ για το ζγκλθμα 

του Αςωποφ; Ποιοσ κα  πάει 

φυλακι; 

Σι γίνεται με τον 

καταλογιςμό των ευκυνϊν 

που ηιτθςε ο Γενικόσ 

Επικεωρθτισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ κ. Ρακιντηισ ςτθν 

πρόςφατθ ζκκεςθ—κόλαφο 

που δθμοςιοποίθςε 

πρόςφατα;  

Ξζρετε πόςα είναι τα 

«εξαιρετικά υψθλά πρόςτιμα» 

που λζει  ότι ρίχνει ςτα 

εργοςτάςια που ρυπαίνουν  ο 

ουφλιάσ;  0,08%, δθλαδι 80 

λεπτά ςτο χιλιάρικο!  

ΧΑ! Και περιμζνουμε να 

ςταματιςουν;;; 

Τι άλλαξε μζςα ςε ζναν χρόνο από την 

αποκάλυψη του εγκλήματοσ του Αςωποφ; 

Μία περιβαλλοντική μελζτη τησ ευρφτερησ λεκάνησ του Αςωποφ 

ποταμοφ από το... 1996 

Τα νζα τησ Επιτροπήσ Αγϊνα 

Ωρωπίων για την ρφπανςη 

του Αςωποφ ποταμοφ 
Ο κ τ ώ β ρ η σ  2 0 0 8   

Κωςτίκασ: Σε όλεσ τισ γεωτρήςεισ από την Θήβα μέχρι τον 

Ωρωπό, βρίςκουν εξαςθενέσ χρώμιο! Στην Μαυροςουβάλα 

γιατί όχι; 

Γιωρίκασ: Γιατί την Μαυροςουβάλα την «φυλάνε» καλά! 
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Η ΕΑΒ ιςχυρύζεται ότι 

ςυμμορφώνεται με την 

περιβαλλοντικό 

νομοθεςύα. Αν εύναι ϋτςι 

τότε ΓΙΑΣΙ ΣΗ 

ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΙΜΟ 150.000 

ευρώ;  

Η κ. Μαργαρύτα 

Καραβαςύλη, τ. Γενικό 

Επιθεωρότρια 

Περιβϊλλοντοσ που 

δικϊζεται αυτϋσ τισ ημϋρεσ 

Εκδιλωςθ ΕΑΒ για τθν… πράςινθ ανάπτυξθ!!! 

Νζεσ μετριςεισ εξαςκενοφσ χρωμίου που μασ ςτείλατε 

Δίκθ τθσ Μαργαρίτασ Καραβαςίλθ, τ. 

Γενικισ Επικεωριτριασ Περιβάλλοντοσ 
Αυτϋσ τισ μϋρεσ διεξϊγεται η δύκη 

τησ τ. Γενικόσ Επιθεωρότριασ 

Περιβϊλλοντοσ. Σην δύκη 

προκϊλεςε ο διϊδοχόσ τησ ςτην 

Τπηρεςύα κ. Δερμιτζϊκησ, για 

ςυκοφαντικό δυςφόμηςη, επειδό η 

κ. Καραβαςύλη δόλωςε ςε 

ςυνεντεύξεισ τησ ότι μετϊ την 

εκδύωξό τησ από την Τπηρεςύα, οι 

ϋλεγχοι ςτον Αςωπό ατόνηςαν. 

Όλα τα παραπϊνω, ϋγιναν το 2005-

2006, αρκετό καιρό δηλαδό πριν την 

αποκϊλυψη του τερϊςτιου 

περιβαλλοντικού εγκλόματοσ τον 

Αύγουςτο του 2007. 

Ακόμα και ςόμερα, πϊνω από ϋναν 

χρόνο μετϊ την δραματικό εμφϊνιςη 

του προβλόματοσ ςτα φώτα τησ 

δημοςιότητασ, ςυχνότατα, 

επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ και ρεπορτϊζ 

εξακολουθούν να τεκμηριώνουν ότι 

το πρόβλημα εξακολουθεύ να 

υφύςταται. 

Όπωσ υποςτόριξαν δύο 

επιθεωρότριεσ, καταθϋτοντασ ςτο 

τριμελϋσ Πλημμελειοδικεύο, η κα 

Καραβαςύλη επιχεύρηςε 

επανειλημμϋνωσ να ςυναντηθεύ με 

την ηγεςύα του ΤΠΕΦΩΔΕ για 

θϋματα που αφορούν τον Αςωπό 

ποταμό και για παραβιϊςεισ 

επιχειρόςεων ςτην ευρύτερη περιοχό 

των Οινοφύτων, ωςτόςο δεν την 

δϋχτηκαν. 

 Ση ρωτϊμε εϊν ϋμαθε τα νϋα από 

τον πολύπαθο Αςωπό, για τισ νϋεσ 

αναλύςεισ που δεύχνουν ότι κϊποιοι 

ςυνεχύζουν ανενόχλητοι να 

επιλϋγουν τη φθηνό (και 

μεταφορικϊ) λύςη τησ απόρριψησ 

τοξικών αποβλότων ςτα νερϊ του, 

δηλητηριϊζοντασ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ 

πολύτεσ. «Μα, αυτϊ δεν ϋλεγα;» 

απαντϊ. Για να ςυμπληρώςει: 

«Νομύζετε ότι δεν εύναι γνωςτό ποιεσ 

βιομηχανύεσ παρϊγουν τϋτοιου 

εύδουσ απόβλητα;» (Από ϊρθρο τησ 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ») 

Κρύνοντασ εκ των αποτελεςμϊτων, 

αναρωτιόμαςτε, αν αυτό η δύκη 

αποτελεύ δύκη για ςυκοφαντικό 

δυςφόμηςη ό αν πρόκειται για δύκη 

που το διακύβευμϊ τησ εύναι το 

δικαύωμα κριτικόσ ςτην εξουςύα 

όταν δεν κϊνει ςωςτϊ την δουλειϊ 

τησ. 

Οι μετρόςεισ εύναι δημοςιευμϋνεσ 

ςτο blog μασ ςτην ηλεκτρονικό 

διεύθυνςη  

http://asopοsos.wordpress.com.  

Ευχαριςτούμε τον κ. ωκρϊτη 

Καλαματιανό για τισ μετρόςεισ που 

μασ παραχώρηςε και για τισ 

υπόλοιπεσ καταγγελύεσ του! 

Αν ϋχετε κι εςεύσ διενεργόςει 

μετρόςεισ και θϋλετε να μασ 

επιτρϋψετε να τισ δημοςιεύςουμε,, 

παρακαλούμε  μην διςτϊζετε! 

Ο κ, ωκρϊτησ Καλαματιανόσ μασ 

απϋςτειλε τισ χημικϋσ αναλύςεισ που 

πραγματοπούηςε ςτο νερό από το 

δύκτυο ύδρευςησ Δηλεςύου. 

Σον Απρύλιο του 2008 η ποςότητα 

του εξαςθενούσ χρωμύου όταν 20 

μικρογραμμϊρια, ενώ τον Αύγουςτο 

ανϋβηκε ςτα 24 μικρογραμμϊρια.  

Κατϊ τα ϊλλα ο Αςωπόσ ϋχει 

καθαρύςει βϊςει ανακοινώςεων του 

ΤΠΕΦΩΔΕ… 

Έχουμε μεγϊλη δυςκολύα να βρούμε 

ςτοιχεύα μετρόςεων εύτε από 

επύςημεσ πηγϋσ, εύτε από ιδιώτεσ.  

Αφού δεν μασ ενημερώνουν όςο 

ςυχνϊ πρϋπει οι επύςημεσ Αρχϋσ, ασ 

αλληλοενημερωνόμαςτε μόνοι μασ 

ωσ υπεύθυνοι πολύτεσ. 

Πϊντωσ, ότι ϋχουμε βρεύ μϋχρι τώρα, 

υπϊρχει δημοςιευμϋνο ςτο Asopos 

SOS. 

περιβαλλοντικό νομοθεςύα. Αν εύναι 

ϋτςι τότε ΓΙΑΣΙ ΣΗ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΙΜΟ 150.000 ευρώ; Η 

εταιρεύα εύναι υποχρεωμϋνη να 

διαθϋτει ϊδεια Διαχεύριςησ 

Επικύνδυνων Αποβλότων όπωσ 

προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 7 τησ ΚΤΑ 

13588 (η εν λόγω ΚΤΑ ιςχύει από τισ 

28/3/ 2006 και η ςυμμόρφωςη των 

εταιρειών θα ϋπρεπε να ϋχει 

επιτευχθεύ εντόσ εξαμόνου). Τϋτοια 

ϊδεια όμωσ η ΕΑΒ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

ακόμα και ςόμερα. 

Η ΕΑΒ εύναι παραγωγόσ 

επικύνδυνων αποβλότων (και 

εξαςθενούσ χρωμύου) και αυτό 

την κατατϊςςει ςτουσ «εν 

δυνϊμει» ρυπαύνοντεσ. Για να 

αποδεύξει τουσ ιςχυριςμούσ τησ ότι 

δεν ρυπαύνει το περιβϊλλον θα 

πρϋπει να δώςει ςτη δημοςιότητα 

(και να ΑΝΑΡΣΗΕΙ ςτην 

ιςτοςελύδα τησ) ΕΣΗΙΕ 

ΕΚΘΕΕΙ ςχετικϊ με τισ 

κατηγορύεσ και ποςότητεσ 

επικύνδυνων πρώτων υλών που 

χρηςιμοποιεύ καθώσ και τισ 

κατηγορύεσ και ποςότητεσ των 

παραγόμενων αποβλότων (υγρών 

και ςτερεών), επικύνδυνων και μη, 

και των παραγόμενων αϋριων 

ρύπων, παρουςιϊζοντασ και τισ 

τεχνολογύεσ διαχεύριςησ των 

αποβλότων τησ. Οι ετόςιεσ αυτϋσ 

εκθϋςεισ - οι οπούεσ προβλϋπονται 

από την νομοθεςύα -θα μπορούςαν 

να δεύξουν την ςυνολικό 

περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη που 

προκύπτει από τισ δραςτηριότητεσ 

τησ ΕΑΒ... 

Πρόςφατα η ΕΑΒ διοργϊνωςε 

ημερύδα περιβαλλοντικόσ 

προςταςύασ!!!  

χόλια από την Μαρύα Βιτωρϊκη,: 

την ημερύδα τησ ΕΑΒ ςυμμετεύχαμε  

ενεργού πολύτεσ τησ περιοχόσ 

(εκπρόςωποι του ΙΣΑΠ Οινοφύτων) 

καθώσ και εκπρόςωποσ των 

Οικολόγων Πρϊςινων και 

διατυπώςαμε τισ επιφυλϊξεισ μασ 

ςχετικϊ με τισ προθϋςεισ τησ ΕΑΒ να 

ςυμβϊλλει ςτην Πρϊςινη Ανϊπτυξη. 

Σοποθετηθόκαμε μϋςα ςε ϋνα 

εχθρικό κλύμα με ςυνεχεύσ διακοπϋσ 

και ειρωνικϊ ςχόλια εκ μϋρουσ των 

διοργανωτών και των ςτελεχών τησ 

ΕΑΒ, διατυπώνοντασ τισ ακόλουθεσ 

παρατηρόςεισ: 

Η ΕΑΒ ιςχυρύζεται ότι 

ςυμμορφώνεται με την 

Σον Απρύλιο του 

2008 η 

ποςότητα του 

εξαςθενούσ 

χρωμύου όταν 20 

μικρογραμμϊρια 

ενώ τον 

Αύγουςτο 

ανϋβηκε ςτα 24 

μικρογραμμϊρια  

Σ α  ν ϋ α  τ η σ  Ε π ι τ ρ ο π ό σ  Α γ ώ ν α  Ω ρ ω π ύ ω ν  γ ι α  

τ η ν  ρ ύ π α ν ς η  τ ο υ  Α ς ω π ο ύ  π ο τ α μ ο ύ  



Ζρευνα Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου 
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Νϋα ϋρευνα- βόμβα διαψεύδει την 

ανακούνωςη του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι ςτα 

νερϊ του Αςωπού δεν ανιχνεύεται 

εξαςθενϋσ χρώμιο. Παρϊ τισ 

διαβεβαιώςεισ του υπουργεύου ςτισ 31 

Ιουλύου, η πλϋον πρόςφατη μελϋτη του 

Σομϋα Διαχεύριςησ Περιβϊλλοντοσ του 

Γεωπονικού Πανεπιςτημύου Αθηνών 

αποδεικνύει ότι η ρύπανςη ςυνεχύζεται με 

αμεύωτουσ ρυθμούσ.  

 

Καρκινογόνο εξαςθενϋσ χρώμιο, βϊριο και 

ϊλλα τοξικϊ μϋταλλα διαρρϋουν ςτην 

κούτη του ποταμού ςε υψηλϋσ 

ςυγκεντρώςεισ, όπωσ προκύπτει από την 

ϋρευνα που βλϋπει το φωσ τησ 

δημοςιότητασ πριν παρουςιαςτεύ ςε 

διεθνϋσ ςυνϋδριο για το νερό ςτισ 16 

Οκτωβρύου. 

τα νερϊ του Αςωπού καταγρϊφηκαν 

ςυγκεντρώςεισ εξαςθενούσ χρωμύου ϋωσ 

και 148 μικρογραμμϊρια ανϊ λύτρο. «Από 

αυτϊ υπολογύζεται ότι τα 100 

μικρογραμμϊρια καταλόγουν ςτον 

υδροφόρο ορύζοντα καθώσ η περιοχό 

αποτελεύται κυρύωσ από πετρώματα που 

διαπερνώνται εύκολα από υγρϊ», λϋει ςτα 

«ΝΕΑ» ο αναπληρωτόσ καθηγητόσ του 

Γεωπονικού Πανεπιςτημύου Αθηνών δρ. 

Θεολόγοσ Μιμύδησ. 

Φαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι ςε 

προηγούμενη ϋρευνα του κ. Μιμύδη ςε 

γεωτρόςεισ κοντϊ ςτην κούτη η 

ςυγκϋντρωςη των υπογεύων υδϊτων ςε 

εξαςθενϋσ χρώμιο ανερχόταν ςε 100 

μικρογραμμϊρια. ημειώνεται δε ότι το 

όριο για το πόςιμο νερό ςε ολικό χρώμιο 

εύναι 50 μικρογραμμϊρια ενώ δεν υπϊρχει 

όριο για την περιεκτικότητϊ του ςε 

εξαςθενϋσ χρώμιο καθώσ θεωρεύται 

καρκινογόνο. Ωςτόςο, οι αναλύςεισ τησ 

ϋρευνασ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 

του 2008 διαψεύδουν την ανακούνωςη του 

ΤΠΕΦΩΔΕ όπου αναφερόταν: «από τισ 

ςυνεχεύσ δειγματοληψύεσ ςτην περιοχό 

διαπιςτώνεται ότι δεν ανιχνεύεται τον 

τελευταύο καιρό εξαςθενϋσ χρώμιο ςτα 

επιφανειακϊ νερϊ»… 

 

(Απόςπαςμα από ϊρθρο του Φϊρη 

Καρανύκα από «ΣΑ ΝΕΑ» τησ 24/9/08) 

 

 http://www.tanea.gr/default.asp?

pid=2&artid=1400634&ct=1 

το μολυςμϋνο νερό) τόνοι τροφύμων. Έτςι, 

τα βαρϋα μϋταλλα καταλόγουν ςτο …

πιϊτο μασ. 

Πρόςφατα όμωσ το Μονομελϋσ 

Πρωτοδικεύο τησ Θόβασ επιβεβαύωςε 

δικαςτικϊ ότι το νερό που περιϋχει Cr(VI) 

ςε οποιαδόποτε ςυγκϋντρωςη εύναι 

επικύνδυνο για την ανθρώπινη υγεύα. Οι 

δικαςτικϋσ αρχϋσ παρϋκαμψαν το νόμο 

που δεν μιλϊ καθόλου για Cr(VI), αλλϊ 

αναφϋρει μόνο ότι το ολικό χρώμιο πρϋπει 

να εύναι μϋχρι 50 μg/l, και δϋχθηκαν τη 

θϋςη τησ Ένωςησ Ελλόνων Φημικών που 

προτεύνει ότι το πόςιμο νερό μπορεύ να 

ϋχει Cr(VΙ) μϋχρι 0,2 μg/l ! Τπεύθυνη αρχό 

Σα γεγονότα για τον Αςωπό εύναι πλϋον 

καταιγιςτικϊ. Σώρα πλϋον ξϋρουμε με 

επιςτημονικϊ ςτοιχεύα (αναλύςεισ βαρϋων 

μετϊλλων ςε όλο το μόκοσ του Αςωπού) 

ότι οι ςυγκεντρώςεισ βαρϋων μετϊλλων 

(εξαςθενϋσ χρώμιο [Cr(VI)], κοβϊλτιο, 

νικϋλιο και βϊριο) εύναι ςε πολλαπλϊςια 

επύπεδα πϋρα από κϊθε νομικό όριο [TA 

NEA, 24.9.08]. Σο ϋγκλημα που 

επιτελεύται ςτο ποτϊμι εύναι πλϋον 

ξεκϊθαρο! Σο νερό αυτό εύναι 

ακατϊλληλο για κϊθε χρόςη αλλϊ ςτην 

περιοχό παρϊγονται εύτε ϊμεςα 

(πρωτογενόσ γεωργύα) εύτε ϋμμεςα (από 

βιομηχανύεσ τροφύμων που χρηςιμοποιούν 

για τουσ ελϋγχουσ των λυμϊτων που απορρϋουν ςτον Αςωπό εύναι η Ειδικό 

Τπηρεςύα Επιθεωρητών Περιβϊλλοντοσ (ΕΤΕΠ). το πρόβλημα τησ 

ρύπανςησ του Αςωπού η ΕΤΕΠ ϋχει εκδώςει ϋωσ ςόμερα πρόςτιμα ύψουσ 

περύπου 2.000.000 ευρώ. Ο νόμοσ τησ δύνει το δικαύωμα (ό μόπωσ την 

υποχρϋωςη;) να επανελϋγξει τισ εταιρεύεσ που ρυπαύνουν και αν βρεθούν 

υπότροπεσ τότε η ΕΤΕΠ μπορεύ να ανακαλϋςει την λειτουργύα τουσ. ε 

επικοινωνύα μου με τον κ. Δερμιτζϊκη (τον νυν διευθυντό τησ ΕΤΕΠ) τον 

ρώτηςα πότε πρόκειται να επανελεγχθούν οι ρυπαύνουςεσ εταιρεύεσ. Η 

απϊντηςό του: «εύναι θϋμα πολιτικόσ ηγεςύασ»… 

Μόπωσ εύναι πλϋον κατανοητό το νόημα τησ δύκησ που ξεκινϊ αύριο 

ςτο ΣΤ’ Τριμελϋσ Πλημμελειοδικεύο Αθόνασ με μηνυτό τον κ. 

Δερμιτζϊκη και μηνυόμενη 

την προκϊτοχό του, κ. 

Καραβαςύλη;;; 

Σο κλιμϊκιο των ερευνητών εύχε εντολό 

από το ΤΠΕΦΩΔΕ να αποτυπώςει την 

οικολογικό κατϊςταςη των ελληνικών 

ποταμών, χρηςιμοποιώντασ βιολογικϋσ 

παραμϋτρουσ. «τον Αςωπό δεν ζει 

τύποτα! Για την ακρύβεια, βρόκαμε μόνο 

μια προνύμφη (λϊργα) ενόσ εύδουσ… 

μύγασ, η οπούα μπορεύ να ζόςει ςε 

ςυνθόκεσ μηδενικού οξυγόνου. Η 

κατϊςταςη εύναι απερύγραπτη. Όχι μόνο 

δεν λϋγεται ποτϊμι, αλλϊ αποτελεύ και 

εςτύα μόλυνςησ», καταλόγει ο κ. 

Φατζηνικολϊου. 

Περύτρανη διϊψευςη 

Οι δειγματοληψύεσ ϋγιναν ςτισ 2 

Αυγούςτου, ακριβώσ δύο ημϋρεσ μετϊ την 

καθηςυχαςτικό ανακούνωςη του 

ΤΠΕΦΩΔΕ περύ μη ανύχνευςησ 

εξαςθενούσ χρωμύου ςτα νερϊ του 

Αςωπού. (Τπενθυμύζεται ότι πρόςφατη 

μελϋτη του Γεωπονικού Πανεπιςτημύου 

διϋψευςε περύτρανα το υπουργεύο, 

καταγρϊφοντασ ςυγκεντρώςεισ 

εξαςθενούσ χρωμύου ϋωσ και 148 

μικρογραμμαρύων ανϊ λύτρο ςτα νερϊ 

του.) 

Απόςπαςμα από ϊρθρο τησ Λύνασ 

Γιαννϊρου από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

30/9/08 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/

_w_articles_ell_1_30/09/2008_286657 

Λϋνε ςε ςυνϋντευξό τουσ οι επιςτόμονεσ 

που διενόργηςαν την ϋρευνα ςτον Αςωπό: 

«Επαθα ςοκ. Αυτό το πρϊγμα δεν το εύχα 

ξαναδεύ. Ποτϋ». χεδόν δύο μόνεσ ϋχουν 

περϊςει από τότε που ο Γιώργοσ 

Φατζηνικολϊου με τουσ ςυναδϋλφουσ του 

ερευνητϋσ του Ινςτιτούτου Εςωτερικών 

Τδϊτων του ΕΛΚΕΘΕ προχώρηςαν ςε 

αναλύςεισ των νερών του Αςωπού, αλλϊ η 

αλγεινό εντύπωςη που αποκόμιςαν δεν 

λϋει να ξεθωριϊςει. «Εύναι με διαφορϊ ο 

χειρότεροσ ποταμόσ τησ Ελλϊδασ. Σο 

μόνο που ρϋει ςε αυτόν εύναι 

βοθρολύματα και όςο πληςιϊζουμε ςτη 

βιομηχανικό περιοχό τα πρϊγματα 

χειροτερεύουν», λϋει ο ύδιοσ ςτην «Κ». 

Ζρευνα ΕΛΚΕΘΕ (Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλαςςίων Ερευνϊν) για τθν 

ρφπανςθ ςτον Αςωπό 

Δθμοςίευμα Γιάννθ Ηαμπετάκθ, Λζκτορα Χθμείασ Σροφίμων ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ο κ. Ζαμπετϊκησ γρϊφει ςυχνϊ για το 

θϋμα του Αςωπού ςτο: 

http://environmentfood.blogspot.com/ 

Έπαθα ςοκ. Αυτό 

το πρϊγμα δεν το 

εύχα ξαναδεύ. Ποτϋ! 

 

τον Αςωπό δεν 

ζει τύποτα!  



γνωςτό τουλϊχιςτον από το 1996, τώρα που ϊλλοι 

ϊνοιξαν τον δρόμο κερδύζοντασ δύκεσ, τώρα που η 

υπόθεςη ϋχει φτϊςει ςτα δικαςτόρια, Ελληνικϊ και 

Ευρωπαώκϊ, τώρα που παύρνονται αποφϊςεισ 

αναθεώρηςησ των αδειών των εργοςταςύων, ςασ 

καλούμε ςε κοινό δρϊςη διεκδικώντασ: 

1. Σην ύδρευςό μασ από το κεντρικό δύκτυο 

τησ ΕΤΔΑΠ για να δοθεύ οριςτικό λύςη ςτο 

πρόβλημα επιτϋλουσ και ςτον Ωρωπό 

2. Σο δικαύωμα ςτην ενημϋρωςη μασ από κϊθε 

επύςημη και επιςτημονικό αρχό για την 

ποιότητα του νερού που πύνουμε και 

αρδεύουμε 

3. Σο δικαύωμϊ μασ ςτην ςυμμετοχό ςτην λόψη 

των αποφϊςεων που αφορούν την υγεύα την 

δικό μασ και των παιδιών μασ 

4. Σην παραδειγματικό τιμωρύα των ενόχων —

αφενόσ των εργοςταςύων που ρύπαναν αλλϊ 

και των υπαλλόλων που αδρϊνηςαν 

γνωρύζοντασ  και αποκρύπτοντασ τα 

γεγονότα και αδειοδότηςαν τα εργοςτϊςια 

ερμηνεύοντασ κατϊ το δοκούν τουσ νόμουσ 

και τισ διατϊξεισ (ϋκθεςη Γεν. Επιθ. 

Δημόςιασ Διούκηςησ) 

5. Αποζημιώςεισ για όλουσ όςοι επλόγηςαν και 

πλόττονται ακόμα από την εγκληματικό 

αδιαφορύα των υπευθύνων — και ειδικϊ για 

τουσ αγρότεσ μασ 

6. Σην δημιουργύα ενόσ οργϊνου που θα 

—-Συνέχεια από την πρώτη ςελίδα— 

Ακόμα κι αν υποθϋςουμε ότι η Μαυροςουβϊλα δεν 

ϋχει ρυπανθεύ, τι μασ πεύθει ότι αυτό δεν θα γύνει 

ςτο μϋλλον; Έγινε κϊποια υδρογεωλογικό μελϋτη; 

Ανακοινώνονται τα αποτελϋςματα των χημικών 

αναλύςεων; Δημοςιοποιόθηκε η μελϋτη του ΙΓΜΕ 

που λϋγεται ότι διαπύςτωςε δραματικϊ 

αποτελϋςματα ςε εξαςθενϋσ χρώμιο και πολλϊ 

βαρϋα μϋταλλα; Η απϊντηςη εύναι κι εδώ ϋνα 

βροντερό ΌΦΙ… 

Αντύθετα, όλα τα ςτοιχεύα που ϋρχονται ςτα χϋρια 

μασ αναδεικνύουν ακριβώσ το αντύθετο: 

- 2 νέεσ επιςτημονικέσ μελέτεσ από ΕΛΚΕΘΕ και 

Γεωπονικό Πανεπιςτόμιο βγϊζουν δραματικϊ 

αποτελϋςματα, 

-  Δικαςτήριο τησ Θήβασ διατάςςει το ςταμάτημα 

τησ ύδρευςησ ςτο Δόλεςι, 

-  Όςεσ ιδιωτικέσ χημικέσ αναλύςεισ πέφτουν ςτα 

χϋρια μασ, δεύχνουν τουσ ρύπουσ αυξανόμενουσ —

ακόμα και του Δημϊρχου (βϊςει δηλώςεών του), 

-  Καθηγητέσ Πανεπιςτημίου, αναφέρουν την 

περιοχό του Αςωπού ςαν case study και αναθϋτουν 

ςε φοιτητϋσ τουσ ϋρευνεσ για να διαπιςτωθεύ η 

ύπαρξη εξαςθενούσ χρωμύου ςε πατϊτεσ και 

καρότα του κϊμπου του Ωρωπού! 

Μασ κϊνουν πειραματόζωα! Θα το ανεχθούμε αυτό; 

Γιατύ ςιωπόςαμε; Γιατύ δεν φωνϊζουμε; Σι ϋχουμε 

να χϊςουμε, τι ϋχουμε να κερδύςουμε αν 

διαμαρτυρηθούμε;  

Σώρα που γνωρύζουμε ότι το πρόβλημα εύναι 

αποφαςύςει γρόγορα αλλϊ και 

επιςτημονικϊ  για τον 

καταλληλότερο τρόπο 

απορρύπανςησ και επαναφορϊσ του 

περιβϊλλοντοσ ςτην πρότερη 

κατϊςταςη και την ςυμμετοχό των 

πολιτών ςτο όργανο αυτό 

7. Σην πιςτό τόρηςη των 

περιβαλλοντικών νόμων και των 

διατϊξεων ςτο μϋλλον 

8. Σην πραγματικό εντατικοπούηςη των 

ελϋγχων ςτα εργοςτϊςια τησ 

βιομηχανικόσ περιοχόσ 

9. Σην δημιουργύα υποδομών 

περιβαλλοντικόσ προςταςύασ ςτην  

βιομηχανικό ζώνη που τώρα εύναι 

εντελώσ ανύπαρκτεσ 

10. Σην αλλαγό ςτϊςησ των αιρετών 

αντιπροςώπων μασ και την 

ςυςτρϊτευςό τουσ ςτον αγώνα των 

κατούκων 

Ασ μην αφόςουμε το μϋλλον μασ ςτα χϋρια 

ανεύθυνων. Ασ προςπαθόςουμε να  το 

δημιουργόςουμε εμεύσ, με τουσ κατϊλληλουσ 

όρουσ και προώποθϋςεισ, με τον αγώνα μασ, 

με την δουλειϊ μασ και την αγϊπη για τον 

τόπο μασ. 

Η γνώςη, το δύκιο, η λογικό, εύναι με την δικό 

μασ πλευρϊ. Εμεύσ λοιπόν θα επικρατόςουμε. 

Τι (δεν) άλλαξε μζςα ςε ζναν χρόνο… ςυνζχεια από την πρϊτη ςελίδα  

Αν θϋλετε να βοηθόςετε ό να 

ενημερώνεςτε για τισ δρϊςεισ μασ, 

ςτεύλτε email ςτο 

dpurpler@gmail.com  με ςτοιχεύα 

επαφόσ και θα επικοινωνόςουμε 

μαζύ ςασ 

Internet: 

AsoposSOS.wordpress.com 

 

Σο εφθμεριδάκι «Σα νζα τθσ 

Επιτροπισ Αγϊνα Ωρωπίων για τθν 

ρφπανςθ του Αςωποφ», 

 

...γράφεται από το υντονιςτικό 

όργανο τθσ Επιτροπισ Αγϊνα 

Ωρωπίων… 

 

… και διανζμεται δωρεάν 

Όταν δεν υπάρχουν 

καλά νέα για τον 

Αςωπό, θα τα 

προκαλούμε εμείσ! 

Ανεξϋλεγκτη ςυνεχύζεται η ρύπανςη των υπόγειων νερών ςε ολόκληρη την κοιλϊδα του Αςωπού παρϊ τα 

μϋτρα που εξαγγϋλθηκαν από το ΤΠΕΦΩΔΕ τον Οκτώβριο του 2007. Φαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι 

γεωτρόςεισ ςτον Ωρωπό, όπου πϋρυςι το καλοκαύρι δεν ανιχνευόταν ύχνοσ καρκινογόνου εξαςθενούσ 

χρωμύου, εμφανύζουν από την ϊνοιξη ςυγκεντρώςεισ ϋωσ και τρεισ φορϋσ πϊνω από τα ανώτατα όρια για 

αςφαλό ανθρώπινη χρόςη. Σην ύδια ώρα πληροφορύεσ κϊνουν λόγο για την ύπαρξη «μελϋτησ του ΙΓΜΕ που 

χαρακτηρύςτηκε εμπιςτευτικό από το ΤΠΕΦΩΔΕ» με αντικεύμενο τη διαςπορϊ τησ ρύπανςησ ςτον 

υδροφόρο ορύζοντα τησ λεκϊνησ του Αςωπού, τα ςυμπερϊςματα τησ οπούασ εύναι ιδιαύτερα ανηςυχητικϊ. 

«Όχι μόνο δεν ςταμϊτηςαν, αλλϊ εξακολουθούν να ρυπαύνουν περιςςότερο από κϊθε ϊλλη φορϊ. Πϋρυςι 

τϋτοια εποχό το νερό ςτην ιδιωτικό μου γεώτρηςη δεν εύχε εξαςθενϋσ χρώμιο, ςύμφωνα με τα αποτελϋςματα 

των αναλύςεων. Σρεισ μόνεσ μετϊ, τον Νοϋμβριο του 2007, οι αναλύςεισ ϋδειξαν ςυγκεντρώςεισ τησ τϊξεωσ 

των 77 μικρογραμμαρύων ανϊ λύτρο νερού. Σον Ιανουϊριο του 2008 τα πρϊγματα επιδεινώθηκαν - φτϊςαμε 

τα 100 μικρογραμμϊρια- ενώ τον Μϊιο τα 145 μικρογραμμϊρια. Απ΄ ό,τι φαύνεται, το ΤΠΕΦΩΔΕ δεν ϋχει 

κϊνει τύποτα», λϋει ςτα «ΝΕΑ» ο δόμαρχοσ Ωρωπού κ. Γιώργοσ Γαβριόλ. 

(του Χάρη Καρανίκα, Απόςπαςμα από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τησ 31/7/08) 

Κύριε Δόμαρχε, η ρύπανςη πληςιϊζει πολύ κοντϊ ςτην Μαυροςουβϊλα, δεν ςυμφωνεύτε; Και τα λϋγατε 

αυτϊ τον Ιούλιο, 3 μόνεσ πριν... 

Με την λύςη που επιλϋξατε (Μαυροςουβϊλα αντύ Μόρνου 

που ζητόςαμε από την πρώτη ςτιγμό εμεύσ) τι θα κϊνετε όταν 

αποδειχθεύ και η Μαυροςουβϊλα ρυπαςμϋνη από εξαςθενϋσ 

χρώμιο;  

Έχετε ακούςει για τον νόμο των ςυγκοινωνούντων δοχεύων; Σι 

ςασ κϊνει να πιςτεύετε ότι αυτό η αρχό δεν ιςχύει ςτην 

περιοχό μασ; 

Μόπωσ η Μαυροςουβϊλα εύναι όδη 

ρυπαςμϋνη; Ενημερώςτε μασ! 

Το νερό - δηλητήριο ζφταςε ςτον Ωρωπό 

Υωτογραφύα από το προεκλογικό φυλλϊδιο του 

Δημϊρχου. Σότε, λαμβϊναμε υποςχϋςεισ για ςύνδεςη 

με τον κεντρικό δύκτυο τησ ΕΤΔΑΠ. όμερα, θα 

πρϋπει να αρκεςτούμε ςτην Μαυροςουβϊλα κι ο Θεόσ 

βοηθόσ... 


