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Αγαπεηνί θ. Κνύβαθα, θα. Υατλε  

αο ζηέιλσ γηα γλώζε θαη δεκνζίεπζε ηελ εμώδηθε απάληεζε πνπ έζηεηιε ν 

δηθεγόξνο καο θ. Θεόδσξνο  Θενδσξόπνπινο πξνο ηελ ΔΑΒ ηελ νπνία 

ζπκπιεξώζνπκε κε ιίγα ζρόιηα. 

ην Ιλζηηηνύην Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνύ (ΙΣΑΠ), νη ζπλάδειθνη κνπ θαη εγώ 

αζρνινύκαζηε ζπζηεκαηηθά κε ηελ «τραγωδία του Ασωπού», έλα ηόζν ζεκαληηθό 

ζέκα βηνκεραληθήο ξύπαλζεο κε επηπηώζεηο πιένλ ζηελ δεκόζηα πγεία θαη αζθάιεηα 

εξγαδνκέλσλ θαη θαηνίθσλ. 

ε δηάθνξεο ζπλεληεύμεηο καο αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα δνπιεηάο καο απηήο, 

δηόηη ζεσξνύκε πσο κόλν ε ειεύζεξε δεκόζηα δηαβνύιεπζε πάλσ ζην πξόβιεκα 

είλαη δπλαηόλ λα βνεζήζεη ζηελ δηακόξθσζε θαη επηινγή ξεαιηζηηθώλ θαη βηώζηκσλ 

ιύζεσλ θαζώο θαη πσο ε αλνηρηή αληαιιαγή απόςεσλ, δεδνκέλσλ θαη 

επηζηεκνληθώλ ηεθκεξίσλ-απνδείμεσλ είλαη o κόλνο ηξόπνο γηα λα δηεπζεηεζεί ην 

δήηεκα καο. 

Πηζηεύνπκε όηη επηινγή κέζσλ πίεζεο όπσο ηα εμώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

νξηζκέλνη ξππαίλνληεο ηόζν αλέμνδα θαη εύθνια (ηεξηίπηα γλσζηά σο SLAPP) 

εμππεξεηνύλ ηελ απνθπγή απάληεζεο επί ηεο νπζίαο θαη επηδηώθνπλ ηελ κεηαηξνπή 

δεκόζησλ ζεκάησλ ζε ηδησηηθή δηακάρε θαη ηξηβή. Γειώλνπκε όηη θάζε ηέηνηα 

πξνζπάζεηα θίκσζεο θαη δηαθνπήο ηεο δεκόζηαο αληηπαξάζεζεο πάλσ ζην ζέκα 

καο δελ ζα πεηύρεη. 

Δηδηθά όηαλ εκπιέθνληαη δεκόζηεο-θξαηηθέο εηαηξείεο ζε ζέκαηα δεκηνπξγίαο 

θίλδπλσλ ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη θαηαζηξνθήο πεξηβάιινληνο, ν ηζόηηκνο, 

δεκόζηνο, αλνηρηόο δηάινγνο, ε δεκόζηα νξγαλσκέλε δηαβνύιεπζε κε αληαιιαγή 

ηεθκεξησκέλσλ επηρεηξεκάησλ είλαη απηνλόεηα θαη επηβεβιήκέλα. ε κηα ηέηνηα 

επίζεκε θαη αλνηρηή δηαδηθαζία, έρνπκε θαιέζεη θαη θαινύκε μαλά ηελ ξππαίλνπζα 

βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο καο. 

Σνλίδσ θαηεγνξεκαηηθά πσο δελ έρνπκε (σο ΜΚΟ αιιά θαη σο άηνκν) λα 

εμππεξεηήζνπκε θαλέλα θεξδνζθνπηθό ζπκθέξνλ παξά κόλν ηελ ηεθκεξησκέλε 

πξνβνιή ησλ παξακέηξσλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζπλόινπ ησλ γεγνλόησλ ηεο 

ξύπαλζεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηό πνπ νλνκάδεηαη πιένλ «Σξαγσδία ηνπ Αζσπνύ». 

Έλα θαπηό, θνηλσληθό, επηζηεκνληθό ζέκα πνπ ην ππεξεηνύκε εζεινληηθά κε ηηο 
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ππαξθηέο δπλάκεηο καο, κε ζπλέπεηα πξνο ηα γεγνλόηα θαη ηελ αιήζεηα. Δλώ νη 

ξππαληέο καο, κεηαμύ απηώλ θαη ε δεκόζηα εηαηξεία ΔΑΒ, επηδηώθνπλ λα ην 

ππεξεηήζνπλ κε «απηνθξαηνξηθή αληίιεςε» όηη κπνξεί λα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηεο 

θξίζεο ησλ λόκσλ. Απηό αθξηβώο δείρλνπλ ηα επίζεκα εηαηξηθά θείκελα-

αλαθνηλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηθαηνζύλεο θαη ησλ αξκόδησλ 

θξαηηθώλ νξγάλσλ όηαλ ηεθκεξηώλνπλ ηηο παξαβάζεηο ηνπο. 

Σέινο ηνλίδνπκε πσο κε ηελ κεζνδνινγία ησλ εθθνβηζηηθώλ εμώδηθσλ γηα λα 

ζησπήζνπλ νη αληίζεηεο γλώκεο, ε θξαηηθή EAB δελ πινπνηεί θαη δελ ππεξεηεί απηά 

πνπ δηαθεξύηηεη γηα «…νιόπιεπξε ζπλεξγαζία γηα ηελ Πξάζηλε Αλάπηπμε…» θαη γηα 

πέξαζκα «…από ηελ αηνκηθή καο ζηάζε ζηελ νκαδηθή δξάζε, γηα ηελ ππεξέηεζε 

ελόο ηόζν κεγάινπ πξνβιήκαηνο, πνπ βαζαλίδεη ηνλ ηόπν». 

Καηαλνώληαο ινηπόλ όηη ηα ιόγηα είλαη επθνιόηεξα από ηηο πξάμεηο παξακέλνπκε 

αηαιάληεπηα ζηξαηεπκέλνη γηα δξάζεηο πάλσ ζηνπο γλσζηνύο ζηόρνπο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ καο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο κε αεηθνξία, πιάη ζηνπο 

θαηνίθνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πιήηηνληαη πνιιαπιά από ηηο απζαίξεηεο 

ελέξγεηεο ιίγσλ. 

Φηιηθά γηα ην ΙΣΑΠ 

Αζαλάζηνο Παληειόγινπ 

 


