
ΠΡΟ : «Ινστιτούτο για την Σοπική Αειυόπο Ανάπτυξη και τον Πολιτισμό 

Ποηα ε ζέσε τοσ θόκκατός σας γηα το έγθιεκα τοσ Ασωπού; 

Σπκθσλνύκε απόιπηα όηη ε ξύπαλζε ησλ λεξώλ ηνπ Αζσπνύ θαη ησλ 

ππόγεησλ λεξώλ ηεο απζαίξεηεο θαη ζπλεπώο παξάλνκεο βηνκεραληθήο 

πεξηνρήο ησλ Οηλνθύησλ θαη ησλ γύξσ εθηάζεσλ, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

έγθιεκα. Έγθιεκα ζε βάξνο ηεο πγείαο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, ηεο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θπζηθά, ηνπ πεξηβάιινληνο. Έγθιεκα γηα ην 

νπνίν θπζηθνί απηνπξγνί είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη βηνκήραλνη ηεο πεξηνρήο, πνπ 

αξλνύληαη λα πάξνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινπλ νη θαλόλεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηα επηηεύγκαηα ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη εζηθνί 

απηνπξγνί, ζπλππαίηηνη ζην έγθιεκα, είλαη νη θπβεξλήζεηο ηνπ δηθνκκαηηζκνύ, 

ην θξάηνο θαη ε ΕΕ, πνπ θαιύπηνπλ, αιιά θαη επλννύλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.  

Εγθιεκαηνύλ, επνκέλσο, ηα επξσελσζηαθά όξγαλα (Επηηξνπή, 

Σπκβνύιην, Επξσπατθό Κνηλνβνύιην) πνπ εκκέλνπλ, ζρεηηθά κε ηνπο 

πδάηηλνπο πόξνπο, ζε κηα θηινκνλνπσιηαθή λνκνζεζία πνπ ζεσξεί ηνλ 

πνιύηηκν απηό θπζηθό πόξν όρη δεκόζην θνηλσληθό αγαζό αιιά εκπόξεπκα. 

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη παξά ηα πξόζθαηα ζπγθινληζηηθά επηδεκηνινγηθά 

επξήκαηα πνπ ζέζακε ππόςε ηεο Επηηξνπήο, ζηελ πνξεία ηεζζάξσλ 

δηαδνρηθώλ εξσηήζεώλ καο, επηκέλεη απηή λα απαληά όηη δελ έρεη απνδεηρζεί 

δηαθνξά ζηελ επηθηλδπλόηεηα κεηαμύ εμαζζελνύο θαη ηξηζζελνύο ρξσκίνπ! Καη 

όηη ην όξην ησλ 50 κηθξνγξακκαξίσλ εμαζζελνύο ρξσκίνπ αλά ιίηξν ζην 

πόζηκν λεξό είλαη αζθαιέο! 

Εγθιεκαηνύλ νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

δηθνκκαηηζκνύ, πνπ ζπκπιένληαο κε ηηο παξαπάλσ θαηεπζύλζεηο, αξλνύληαλ, 

αξλνύληαη αθόκε, λα πάξνπλ νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεξώλ 

ηεο πεξηνρήο, γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ησλ ξππνγόλσλ βηνκεραληώλ 

ππεξεηώληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σπλεπζύλε ζην έγθιεκα έρεη θαη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ζην 

βαζκό πνπ δελ δηεθδίθεζε έγθαηξα, αγσληζηηθά ην δηθαίσκα ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο, γηα πγηεηλό θαη θαζαξό πόζηκν 

λεξό. Ρηδηθή αληηκεηώπηζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

όζν βαδίδνπκε ζηνλ θαπηηαιηζηηθό δξόκν αλάπηπμεο πνπ εκπνξεπκαηνπνηεί ηε 

γε θαη ην λεξό. Τν δξόκν ηνπ αλειέεηνπ αληαγσληζκνύ ησλ κνλνπσιηαθώλ 

νκίισλ γηα ηε δηαζθάιηζε πξόζζεηνπ θέξδνπο, πνπ νδεγεί ζηε ιεζηξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 



ε περίπτωσε εθιογής σας, σε τη ελέργεηες ζα προβείτε της πρώτες 

100 εκέρες τες ζετείας σας; 

Θα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε απηό πνπ θάλακε κέρξη ζήκεξα όρη σο άηνκα 

αιιά σο ζπληεηαγκέλε επξσθνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ ΚΚΕ, ηνπ θόκκαηνο 

πνπ βαζηθή πξνηεξαηόηεηά ηνπ, πάγηα θαη όρη ζπγθπξηαθά, έρεη ζέζεη ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ ιατθώλ ζπκθεξόλησλ. Έρνπκε ήδε εηνηκάζεη ηελ 5ε 

Εξώηεζε πξνο ην Ε.Κ. όηαλ απηό αλνίμεη, αιιά δελ πεξηνξηδόκαζηε ζ’ απηό. 

Υπελζπκίδνπκε όηη ζην δηάζηεκα πνπ πέξαζε δελ αξθεζηήθακε ζηηο 

εξσηήζεηο. Τν θόκκα καο αλάδεημε ην πξόβιεκα, ζαλ έλα πξαγκαηηθό 

έγθιεκα, κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο: Μέζα από ηηο θνκκαηηθέο ηνπ νξγαλώζεηο 

ηεο πεξηνρήο, κε ηελ ελεξγεηηθή ππνζηήξημή ηνπ ζε καδηθέο αγσληζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, κε ηελ πξνβνιή ηνπ κέζα από ην «Ρηδνζπάζηε», κε δεθάδεο 

ξεπνξηάδ θαη άξζξα, κε ηελ κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κεγαιύηεξν βάζνο 

από επηζηήκνλεο θνκκνπληζηέο θαη θίινπο ηνπ Κόκκαηνο. Τη ίδην ζα 

ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε, αηαιάληεπηα θαη αλππνρώξεηα, θαη ζηηο πξώηεο 100 

εκέξεο θαη ζηηο 1.000 θαη ζε όζεο ρξεηαζηεί. 

Η Εσρωπαϊθή Επητροπή τρεηάδεταη σσλετή πίεσε από τα θόκκατα 

τοσ Εσρωθοηλοβοσιίοσ, είστε σε ζέσε γηα έλα τέτοηο αέλαο pressing; 

Αο ην μεθαζαξίζνπκε αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη. «Αέλαν pressing» από ηα 

«θόκκαηα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ», γεληθά θη αθεξεκέλα, πξνο ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή δελ πξόθεηηαη λα ππάξμεη. Ο ίδηνο ν πνιηηηθόο ξόινο ηνπ 

Ε.Κ. δελ είλαη δηαθνξεηηθόο από απηόλ ηεο Επηηξνπήο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

Μέζα από δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζπλαπόθαζεο, θαη ελίνηε ζπκβηβαζκνύ ζε 

επνπζηώδε δεηήκαηα, δηακνξθώλεηαη ηειηθά από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

θνκκάησλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο (αο κελ ην μερλάκε απηό), πνπ δηαζέηνπλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηα θνηλνηηθά όξγαλα (καδί θαη ζην Ε.Κ.), ην γλσζηό 

«θνηλνηηθό θεθηεκέλν». Έλα, δειαδή, ζεζκηθό θαη πνιηηηθό πιαίζην, πνπ 

βαζηθό ζθνπό έρεη ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επξσελσζηαθώλ 

κνλνπσιίσλ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθώλ 

ζηξσκάησλ. Σην πιαίζην απηό θηλήζεθε ην Ε.Κ. ζηε ζεηεία πνπ έιεμε θαη ζηα 

δεηήκαηα πεξηβάιινληνο.  

Από ηελ άιιε πιεπξά ν ξόινο, ε ζηάζε ησλ άιισλ θνκκάησλ, πέξαλ ηνπ 

ΚΚΕ ζην Ε.Κ. πνηνο λνκίδεηε όηη ήηαλ; Σε όια ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα, γηα λα 

παξακείλνπκε ζηα δεηήκαηα πεξηβάιινληνο, θαηά θαλόλα ππεξςήθηδαλ από 

θνηλνύ ηηο πξνηάζεηο ηεο Επηηξνπήο ζρεηηθέο κε Οδεγίεο, Καλνληζκνύο θαη 

Απνθάζεηο γηα ζέκαηα όπσο: Κιηκαηηθέο αιιαγέο (κε ην εκπόξην ησλ ξύπσλ 

ζε πξνεμέρνπζα ζέζε), ζαιάζζηα ξύπαλζε, θαιθίδεπζε ηνπ θαλνληζκνύ 

REACH, επαλεμέηαζε ηνπ έθηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ην 



πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο, πγεία, βηνκεραληθέο εθπνκπέο, δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ κε πξνώζεζε ηεο θαύζεο. 

Καηαιήγνληαο, γίλεηαη θαλεξό θαη κέζα από ην έγθιεκα ηνπ Αζσπνύ, όηη 

ν αγώλαο γηα κηα νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ όξσλ δηαβίσζεο ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, όισλ ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, γηα πγηεηλό λεξό, θαζαξό αέξα, πγηεηλή 

δηαηξνθή, θαιύηεξν πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα είλαη μεθνκκέλνο από ηνλ 

αγώλα ελάληηα ζηα αίηηα θαη ηνπο ππαίηηνπο πνπ ηα εθκεηαιιεύνληαη θαη ηα 

ππνβαζκίδνπλ, ελάληηα ζην κεγάιν θεθάιαην, ζην ζύζηεκα πνπ ην ππεξεηεί 

θαη ζηνπο πνιηηηθνύο ηνπ εθθξαζηέο. 

ΘΑΝΑΗ ΠΑΦΙΛΗ 

ΜΕΛΟ ΣΗ ΚΕ ΣΟΤ ΚΚΕ  

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΨΗΦΟΔΕΛΣΙΟΤ ΣΟΤ ΚΚΕ 

 


