
Αγαπητέ κφρια/ε Υποψήφια/ε Ευρωβουλευτή 

Από το 2005, γνωρίηετε ότι λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια από τθν Ακινα, ςτα Οινόφυτα, ςτον 

Ωρωπό, ςτθ Θιβα και ςτθν Αυλίδα μάσ διανζμουν για να πίνουμε νερό με καρκινογόνο εξαςκενζσ 

χρϊμιο *Cr(VI)+, αφοφ ζχει μολυνκεί πλιρωσ ο υπόγειοσ υδροφόροσ ορίηοντασ από τθν ςχετικι 

αυκαίρετθ διαχείριςθ τοξικϊν αποβλιτων από τθν ςχετικι τοπικι βιομθχανία! Μιλάμε για μια 

εκτεταμζνθ περιοχι όπου ηουν περιςςότεροι από 200.000 άνκρωποι και όπου παράγονται τρόφιμα-

βολβοί που ξζρουμε –από τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι - ότι βιοςυςςωρεφουν τα βαρζα 

μζταλλα. 

Ρυπαςμζνο νερό με τοξικά χθμικά ςθμαίνει όμωσ …κάνατοσ : 200 νεκρά πουλιά φλαμίνκο 

(λίμνθ Κορϊνεια, επτζμβρθσ του 2007), 1.000 τόνοι νεκρϊν ψαριϊν (Αμβρακικόσ κόλποσ, Φλεβάρθσ 

του 2008) αλλά και κάνατοι ανκρϊπων από καρκίνο ςτα Oινόφυτα (οι κάνατοι από καρκίνο ςτα 

Oινόφυτα ιταν 6% το 1989 ενϊ ςιμερα είναι …ςτο 36%, μόλισ 600% πάνω!). 

Οι ζλεγχοι όμωσ ςτο νερό από τθν ελλθνικι ςυντεταγμζνθ πολιτεία είναι τόςο αποςπαςματικοί που 

είναι ςαν μθν… γίνονται! Λο νομικό πλαίςιο είναι διάτρθτο και οι εμπλεκόμενοι ελεγκτικοί 

μθχανιςμοί είναι πολυδιαςπαςμζνοι αφοφ ανικουν ςε τζςςερα διαφορετικά υπουργεία! Σο νερό 

ςτα ποτάμια και τισ λίμνεσ ελζγχεται από τθν Ειδικι Τπθρεςία Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ (EYEΠ) 

του YΠEXΩΔE, το νερό των γεωτριςεων ελζγχεται από το Κνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν 

Ερευνϊν (IΓME) του Yπ. Ανάπτυξθσ. Ενϊ το νερό ςτισ βιομθχανίεσ των τροφίμων δεν ελζγχεται από 

κανζναν μετά και τθν «απαλλαγι» του ΕΦΕΣ από το κακικον αυτό και το εμφιαλωμζνο νερό 

ελζγχεται τφποισ από το Yπ. Τγείασ... 

Λαβφρινκοσ, πολυνομία και εν τζλει… αναρχία και αναποτελεςματικότθτα! 

ιμερα, με τα επιςτθμονικά δεδομζνα που προζρχονται από το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και το 

Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςχετικά με τθν φπαρξθ βαρζων μετάλλων ςε τρόφιμα, μποροφμε 

να ποφμε με βεβαιότθτα ότι «βρώμικο νερό = μολυςμζνα τρόφιμα». Σα βαρζα μζταλλα περνάνε, 

από το νερό τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ, τθσ κτθνοτροφικισ παραγωγισ και τθσ άρδευςθσ, ςτα 

παραγόμενα τρόφιμα και τθν «τροφικι αλυςίδα» και από εκεί καταλιγουν ςτο πιάτο μασ ςε 

Πανελλινιο επίπεδο. Σα τρόφιμα αυτά μποροφν όμωσ να καταλιξουν και ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ!  

Με άλλα λόγια, όταν παραμζνει «ανεξζλεγκτο το τοπικό πρόβλθμα του νεροφ» ςε Βοιωτία, 

Εφβοια και Ανατολικι Αττικι, το πρόβλθμα γίνεται εκνικό και ευρωπαϊκό πρόβλθμα υγείασ και 

προςταςίασ του καταναλωτι όπωσ και πρόβλθμα «ουςιαςτικισ βιωςιμότθτασ» τθσ τοπικισ 

παραγωγισ!  

Η ςυντεταγμζνθ πολιτεία όμωσ δεν κζλει να αςχολθκεί με το πρόβλθμα τοφτο. Θδθ οι 

αγρότεσ βλζπουν τθν παραγωγι τουσ να μζνει ςτα αηιτθτα, οι κάτοικοι πίνουμε τοξικό νερό και όλοι 

μασ είμαςτε πειραματόηωα ςε ζνα πείραμα Κινδφνου Τγείασ με αναμφίβολθ κατάλθξθ! Σθν ςτιγμι 



που κα ζπρεπε να αντιμετωπίηεται με βάςθ τθν «Αρχι τθσ Προφφλαξθσ» ζναντι παντόσ 

«ενδεχόμενου κινδφνου.» 

Και ςασ ερωτάμε: 

1. ποια θ κζςθ του κόμματόσ ςασ για το ζγκλθμα του Αςωποφ; 

2. ςε περίπτωςθ εκλογισ ςασ, ςε τι ενζργειεσ κα προβείτε ςτισ πρώτεσ 100 μζρεσ τθσ 

κθτείασ ςασ; 

3. θ ευρωπαϊκι Επιτροπι χρειάηεται ςυνεχι πίεςθ από τα κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, 

είςτε ςε κζςθ για ζνα τζτοιο αζναο pressing; 
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