
1. Ποια θ κζςθ του κόμματόσ ςασ για το ζγκλθμα του Αςωποφ; 
 
Όπωσ αναδείχκθκε θ «Τραγωδία του Αςωποφ» ςτθ ςθμαντικι θμερίδα που πραγματοποιικθκε 
ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτισ Βρυξζλλεσ (15/4/2009), με διοργάνωςθ των Οικολόγων 
Πράςινων, του Ινςτιτοφτου Τοπικισ Αειφορίασ και Πολιτιςμοφ, και τθσ ομάδασ των Πράςινων 
Ευρωβουλευτϊν, είναι ζνα πρόβλθμα ευρωπαϊκισ ςθμαςίασ με περιβαλλοντικι, πολιτικι, 
κοινωνικι και οικονομικι διάςταςθ. Απειλείται θ υγεία των κατοίκων αλλά και εργαηομζνων 
ςτθν περιοχι και γι αυτό χρειάηονται άμεςα δράςεισ τόςο ςε προλθπτικό επίπεδο, με βάςθ τθν 
αρχι τθσ προφφλαξθσ (παροχι αςφαλοφσ πόςιμου νεροφ, απαλλαγμζνου από τοξικοφσ και 
άλλουσ ρφπουσ ςτουσ κατοίκουσ των περιοχών, ελαχιςτοποίθςθ /μθδενιςμό τθσ ζκκεςθσ των 
εργαηομζνων ςτθ βιομθχανία ςε εξαςκενζσ χρώμιο και άλλουσ επιβαρυντικοφσ για τθν υγεία 
παράγοντεσ), όςο και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των κατοίκων/ εργαηομζνων με 
τοξικολογικι /επιδθμιολογικι μελζτθ. Έχουν ρυπανκεί τα υπόγεια νερά ςε μια μεγάλθ ζκταςθ 
και μεταφζρονται τοξικοί ρφποι τόςο ςτα υπόγεια νερά όςο και ςτον Ν. Ευβοϊκό. Επιβαρφνονται 
τα αγροτικά προϊόντα (τουλάχιςτον αυτά που ζχουν βολβοφσ) ενώ οι αγρότεσ από τθ Βοιωτία 
ζχουν υποςτεί μεγάλθ οικονομικι ηθμιά επειδι τα προϊόντα τουσ δεν πωλοφνται ςτισ αγορζσ 
είτε επειδι είναι επιβαρυμζνα είτε επειδι οι καταναλωτζσ φοβοφνται ότι είναι επιβαρυμζνα 
(δεν υπάρχει ζλεγχοσ επικινδυνότθτασ ςτα παραγόμενα τρόφιμα ςτθν περιοχι, οφτε ενιαίοσ 
φορζασ ελζγχου τθσ ποιότθτασ των τροφίμων).  Επίςθσ θ οικονομικι επιβάρυνςθ που ζχουν ιδθ 
οι πολίτεσ αλλά και οι παραγωγοί (καλλιεργθτζσ και κάποιεσ βιομθχανίεσ) είναι ςθμαντικι: οι 
πολίτεσ πρζπει να αγοράηουν εμφιαλωμζνο νερό για πολλζσ ανάγκεσ τουσ ενώ και κάποιεσ 
βιομθχανίεσ πρζπει να μεταφζρουν νερό από μακριά αν κζλουν να παράγουν αςφαλι προϊόντα.  
Η ρφπανςθ πλιττει με δραματικό τρόπο όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τθν κοινωνία και 
οικονομία των περιοχών και αυτό δε μπορεί να ςυνεχιςτεί. Οι Οικολόγοι Πράςινοι 
ςυνεργαηόμαςτε με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, με το ΙΤΑΠ και άλλουσ φορείσ πολιτϊν, 
ςυμμετζχουμε ςτο δίκτυο πολιτών Αςωπόσ-Ευβοϊκόσ και ζχουμε από καιρό κατακζςει 
αναλυτικζσ κζςεισ και προτάςεισ για τθν ανάγκθ ταυτοποίθςθσ των βιομθχανιϊν που 
προκάλεςαν/προκαλοφν τθ ρφπανςθ  και αποκατάςταςθσ τθσ περιοχισ με δικι τουσ ευκφνθ 
και με πλιρθ ανάλθψθ τουσ κόςτουσ (εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει»), όςο και 
για τον αποτελεςματικό, ολοκλθρωμζνο ζλεγχο όλων των βιομθχανιϊν τθσ περιοχισ και 
επανζλεγχο όλων των αδειϊν λειτουργίασ για να εφαρμοςτεί επιτζλουσ θ περιβαλλοντικι 
νομοκεςία για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων (οδθγία 91/689) και τον 
ολοκλθρωμζνο ζλεγχο και πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ ςτθν βιομθχανία (οδθγία IPPC) και να 
ςταματιςει θ βιομθχανικι ρφπανςθ .  
 
2. Σε περίπτωςθ εκλογισ ςασ, ςε τι ενζργειεσ κα προβείτε ςτισ πρϊτεσ 100 μζρεσ τθσ κθτείασ 
ςασ; 
 
Εκτόσ από τθν πίεςθ ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ τθσ Κομιςιόν και τισ ςυνεχείσ ερωτιςεισ ςτο 
Ευρωκοινοβοφλιο, τθν προςπάκεια να ανακλθκοφν πιςτοποιθτικά ΕΜΑΣ και ΙSO 14000 από 
επιχειριςεισ που πικανώσ ζχουν ευκφνεσ. Δεςμευόμαςτε να διακζςουμε χριματα από τθν 
κρατικι επιχοριγθςθ ςε δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ και τθν υποςτιριξθ 
τθσ δουλειάσ που κάνουν οι πολίτεσ και το ΙΤΑΠ χωρίσ καμία διάκεςθ ελζγχου και 
καπελϊματοσ (για παρεμβάςεισ του ΙΤΑΠ εκ νζου ςτο Ευρωκοινοβοφλιο και τθν Κομιςιόν, τθν 
οργάνωςθ ζκκεςθσ ςτο Κοινοβοφλιο, τθν πρόςκλθςθ τθσ ακτιβίςτριασ Εριν Μπρόκοβιτσ και 
ειδικών επιςτθμόνων, τθν οργάνωςθ καμπάνιασ για λφςθ του προβλιματοσ κα. Επίςθσ μόλισ 
ςυγκροτθκεί το νζο Ευρωκοινοβοφλιο και θ Επιτροπι Περιβάλλοντοσ κα προςκαλζςουμε τουσ 



ευρωβουλευτζσ που ςυμμετζχουν να επιςκεφκοφν τθν περιοχι και να ζχουν και προςωπικι 
εικόνα για τθν κατάςταςθ.    

Θα εντείνουμε, επίςθσ, τισ πιζςεισ μασ αλλά και κα κατακζτουμε προτάςεισ για αλλαγι τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ ώςτε να ζχουμε ςτροφι ςε κακαρι  παραγωγι ςτθν περιοχι, κα 
ενιςχφςουμε τισ πρωτοβουλίεσ για ςυςτθματικό ζλεγχο όλων των βιομθχανιϊν και 
παρακολοφκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι, κα πιζςουμε για να τθν 
υιοκζτθςθ μζςα από διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ ενόσ ςχεδίου εξυγίανςθσ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ και για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ πλαίςιο για τα νερά (60/2000) που προβλζπει τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ όλων των νερών (επιφανειακών, υπόγειων και 
παράκτιων) ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ και τθν εκπόνθςθ ςχεδίου διαχείριςθσ με τθ 
ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ των 
νερϊν το αργότερο μζχρι το 2015.  

 
3. Η ευρωπαϊκθ Επιτροπθ χρειάζεται ςυνεχθ πίεςη από τα κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, 
είςτε ςε ιέςη για ένα τέτοιο αέναο pressing; 

Είναι αυτονόθτο ότι οι Οικολόγοι Πράςινοι, όποιοσ ι όποιοι εκλεγοφν αλλά και ωσ ςφνολο κα 
ςυνεχίςουμε να πιζηουμε για λφςεισ και τθν Κομιςιόν αλλά και τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, με πολφ 
πιο αποτελεςματικό τρόπο εφόςον κα είμαςτε πλζον – όπωσ δείχνουν τα πράγματα- ςτο 
Ευρωκοινοβοφλιο. Θα είναι από τα κεντρικά κζματα τθσ πολιτικισ παρζμβαςισ μασ τόςο ςτο 
Ευρωκοινοβοφλιο όςο και ςτθν Ελλθνικι Βουλι αλλά και ςε κακθμερινό επίπεδο. Θζλουμε 
λφςεισ άμεςα και αυτό μπορεί να επιτευχκεί αν θ πίεςθ από τουσ πολίτεσ αυξάνεται. Εμείσ κα 
είμαςτε ςυμπαραςτάτεσ ςτον αγϊνα τουσ με όλεσ τισ δυνάμεισ μασ.  

Δείτε αναλυτικά τισ κζςεισ μασ εδϊ και το δελτίο τφπου για τθν θμερίδα ςτισ Βρυξζλλεσ εδϊ. 

 

Μιχάλθσ Τρεμόπουλοσ 

Μαρία Βαςιλάκου 

Νίκοσ Χρυςόγελοσ 

Κϊςτα Διάκοσ 
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