
               
 

Πρόςκληςη ςε Συνζντευξη Τφπου με θζμα: 
 

Η Τραγωδία του Αςωποφ:  
Ένα Περιβαλλοντικό Έγκλημα Ευρωπαϊκήσ  Σημαςίασ 

 
Η Ομάδα των Πράςινων ςτο Ευρωκοινοβοφλιο, οι Οικολόγοι Πράςινοι (Ελλάδασ) και το 

Ινςτιτοφτο για την Τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη και τον Πολιτιςμό (Βοιωτία) ςασ προςκαλοφν ςε 
ςυνζντευξθ τφπου, τθν Τετάρτη 15/4, ώρα 10.30, ςτην ζδρα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, 
ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτθν αίκουςα 0A50, με κζμα «Η τραγωδία του Αςωποφ: Ένα περιβαλλοντικό 
ζγκλθμα ευρωπαϊκισ ςθμαςίασ». Συμμετζχουν: 

 Monica Frassoni, ςυν-πρόεδροσ τθσ Ομάδασ των Πραςίνων ςτο Ευρωκοινοβοφλιο   

 Philippe Lamberts, εκπρόςωποσ του Ευρωπαϊκοφ Πράςινου Κόμματοσ  

 Θανάςησ Πανζλογλου, MSc. Χθμικόσ/χθμικόσ μθχανικόσ, πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου για 
τθν Τοπικι Αειφόρο Ανάπτυξθ και τον Πολιτιςμό 

 Μαρία Βιτωράκη, ςυντονίςτρια τθσ Θεματικισ Ομάδασ «Περιβάλλον-Νερό» των 
Οικολόγων Πράςινων   

     
Η ςυνζντευξθ τφπου εντάςςεται ςτο πλαίςιο εκδιλωςθσ που διοργανϊνουν ςτο 

Ευρωκοινοβοφλιο οι Οικολόγοι Πράςινοι Ελλάδασ και το Ινςτιτοφτο Τοπικισ Αειφορίασ και 
Πολιτιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τθν Ομάδα των Πραςίνων Ευρωβουλευτϊν με κζμα τθ 
βιομθχανικι ρφπανςθ τθσ υδρολογικισ λεκάνθσ του Αςωποφ ποταμοφ από το εξαςκενζσ χρώμιο 
και άλλουσ τοξικοφσ ρφπουσ, τθ ρφπανςθ και «εξαφάνιςθ» τθσ λίμνθσ Κορώνειασ και τθ 
ςυνεχιηόμενθ ρφπανςθ του Κορινκιακοφ.  

Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ είναι θ ςυνολικι ανάδειξθ του τεράςτιου προβλιματοσ τθσ ρφπανςθσ 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αςωποφ που επθρεάηει τθν υγεία, το περιβάλλον, τθ γεωργία-
κτθνοτροφία και γενικότερα τθν οικονομία μιασ μεγάλθσ περιοχισ και αποτελεί ευρωπαϊκό και 
όχι απλϊσ τοπικό ι ελλθνικό πρόβλθμα. Οι περιπτϊςεισ τθσ τραγωδίασ του Αςωποφ, τθσ 
εξαφάνιςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ ρφπανςθσ του Κορινκιακοφ κόλπου 
που κα παρουςιαςτοφν ςτθν θμερίδα αποτελοφν χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ αποτυχίασ του 
μοντζλου οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ προςταςίασ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ αλλά και τθσ μθ 
εφαρμογισ τθσ ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ.  

Στθν εκδιλωςθ κα παρουςιαςτεί βιντεοςκοπθμζνο μινυμα τθσ αμερικανίδασ ακτιβίςτριασ 
Erin Brockovich. Θα κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ μεταξφ άλλων κάτοικοι, ενεργοί πολίτεσ, 
ειδικοί επιςτιμονεσ κακϊσ και Πράςινοι ευρωβουλευτζσ, ενϊ ζχουν προςκλθκεί και 
εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

Η θμερίδα κα διεξαχκεί ςτο  Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτισ Βρυξζλλεσ, τθν Τετάρτθ 15 Απριλίου, 
ϊρα 9:00 π.μ-14.00 ςτθν αίκουςα A1G2 και ϊρα 15.00-17.30 ςτθν αίκουςα Α1Ε201.  

 
Για επικοινωνία: 
Μαρία Βιτωράκθ, τθλ. 6977523766, email mariavitoraki@gmail.com 
Θανάςθσ Παντελόγλου, τθλ. 6976033907,email apanteloglou@gmail.com 
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