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Κερμζσ ευχαριςτίεσ για τθν πρόςκλθςθ και ςε αυτοφσ που μασ προςκάλεςαν να ςυηθτιςουμε.
ε τζτοιεσ ςυναντιςεισ προςερχόμαςτε, αναηθτϊντασ ςυμμάχουσ για άμεςθ εφαρμογι ςτουσ
τόπουσ μασ, μζτρων προςταςίασ τισ δθμοςίασ υγείασ και ςυμμάχουσ εφαρμογισ των νόμιμων
τεχνικϊν λφςεων που κα προλαβαίνουν τισ παραπζρα ηθμίεσ. ΣΟΧΟ: θ ςυνζχιςθ τισ
επικυμθτισ ςυμβιωτικισ ςχζςθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και βιομθχανικισ παραγωγισ ςτα μζρθ μασ.
Εκεί δθλαδι: όπου ςυμβαίνουν 4 Δεκαετίεσ τϊρα Απαράδεκτα/ Αντιδθμοκρατικά/ Άδικα
πράγματα, (από ρυπαντζσ και εξουςίεσ) που διαμορφϊνουν μια ιδιότυπθ μοναδικι κρίςθ
«Ελλθνικοφ Σφπου».
Διαχείριςθ Κρίςεωσ: είναι μια κατάςταςθ που αναγνωρίηεισ τθν ηθμία και που ςπεφδεισ να τθν
διαχειριςτείσ. Εδϊ όμωσ υπιρξαν: Πολιτικά Αρμόδιοι, Νόμοι, Όργανα, Τπάλλθλοι που δεν
κοφνθςαν το δάκτυλο τουσ μπροςτά ςτθν κρίςθ. Είτε, ευνόθςαν (και ςυνεχίηουν να ευνοοφν) τθν
παραγνϊριςθ τθσ. Θ ςυνεχιηομενθ κριςθ αυτι είναι ςυςτθμικθ κριςθ και για αυτό, ςυνεχιηομενθ
και δυςκολθ ςτθν αντιμετωπιςθ τθσ. ΖΣΛ: Σο ακριβζσ ΗΘΣΟΤΜΕΝΟ πλζον ΕΛΝΑΛ: « Θ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
ΛΤΕΩΝ ΓΛΑ ΜΛΑ ΠΟΛΤΚΑΛΡΛΜΕΝΘ ΚΡΛΘ»!!
Ιδθ: Μιλάμε για μια αγνοθμζνθ κρίςθ, «τθν ΣΡΑΓΩΔΛΑ του Αςωποφ και των Μεςςαπίων». Οι
επιμζρουσ πτυχζσ τθσ κρίςθσ αυτισ, ζχουν καταντιςει πολυκαιριςμζνεσ ςυνιςτϊςεσ. Ζτςι και το
ΟΛΟΝ (θ ςυνιςταμζνθ) ζχει γίνει τραγωδία. Ειδικά ςε κζματα πρόλθψθσ και πρόβλεψθσ τισ
καταςτροφισ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ. Κζματα εφαρμογισ υπαρκτϊν νόμων για τθν αδειοδότθςθ
παραγωγϊν από τισ εξουςίεσ μασ. Κζματα «βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ όλων μασ και ποιότθτασ
διακυβζρνθςθσ» μασ. Ζτςι και επειδι δεν υπιρξαν ΤΛΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ, από όλεσ τισ
βακμίδεσ εξουςίασ και όλο το πολιτικό φάςμα των ςτελεχϊν τισ εξουςίασ μασ, ζφταςε το
«περιβαλλοντικό ζγκλθμα» να ζχει γίνει «ςαράκι» που κατατρϊει τον κόςμο και τουσ τόπουσ.
Μςωσ τϊρα, το πιο επείγον είναι θ Τλοποίθςθ λφςεων και θ ςωςτι κακθμερινι λειτουργία των
λφςεων με ςυμμετοχι του κόςμου. Χρειάηεται πολφ και ςκλθρι δουλειά και λίγα λόγια. Κα είναι
φτϊχεια αποτελζςματοσ οι πολλζσ διακθρφξεισ. Χρειάηεται Επίδειξθ ιςχυρισ Πολίτικθσ
βοφλθςθσ, πράξεισ μελετθμζνεσ και αποτελζςματα ςφντονα και γριγορα. Διότι αν και τθν
ανάλυςθ «του εγκλιματοσ» τθν αναγνωρίηουμε όλοι μασ πλζον, παραμζνουν ςαν ηθτοφμενο «οι
λφςεισ»! Και μάλιςτα όχι ςαν «τιμωρία» αλλά ςαν «αποκατάςταςθ τισ ζννομθσ τάξθσ».
Θ υνεχιηόμενθ αυτι Σραγωδία ζχει πολλά ιδιόμορφα χαρακτθριςτικά, που τθν μετατρζπουν ςε
γάγγραινα. Και θ γάγγραινα δεν αντιμετωπίηεται με αςπιρίνεσ και γάηεσ. Κζλει λφςεισ- τομζσ:
Πριν λίγο καιρό, καταφζραμε να αποςτάξουμε τισ αγωνίεσ μασ και τον κυμό μασ: ςε 6 βαςικζσ
ερωτιςεισ (και τισ ζχουμε δθμοςιεφςει) για το ΣΛ;; το ΓΛΑΣΛ;;, το ΠΟΣΕ;; και το ΠΩ;; ςυνζβθςαν
όλα αυτά. (Ασ μθν χάςουμε χρόνο να τα επαναλαμβάνουμε. Σο κείμενο αυτό είναι ςτθν διάκεςθ

ςασ). Σα ερωτιματα αυτά τα διατυπϊςαμε τον ΑΠΡΛΛΛΟ 2009, ςτθν τότε κυβζρνθςθ τισ ΝΕΑ
ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ, μετά τα είπαμε ςτθν ςυνάντθςθ μασ με τουσ αρμοδίουσ τθσ Ε. Ε ςτισ Βρυξζλεσ.
Σϊρα, και μετά τθν πρόςφατθ κυβερνθτικι αλλαγι, κζλουμε να τα ξανά-κζςουμε εμπρόσ τθν
νζα κυβζρνθςθ, μιασ και θ εξουςία ζχει ςυνζχεια. Σα ερωτιματα που κζτουμε, ουςιαςτικά
αντανακλοφν τισ απόψεισ και τισ κζςεισ μασ για τισ προχποκζςεισ που πρζπει να υπάρξουν
προκειμζνου να ζχουμε λειτουργικότθτα των ηθτοφμενων λφςεων και κυρίωσ τα πολυπόκθτα
αποτελζςματα τουσ. ιμερα κζλουμε να επικεντρϊςουμε τθν παρζμβαςθ μασ, ςε δυο
ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ ενεργειϊν και μετά, να επιςθμάνουμε μερικά ουςιαςτικά
χαρακτθριςτικά των ΛΤΕΩΝ!!! ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ να ζχουμε, (κατά τθν άποψθ μασ), ποιότθτα
αποτελεςμάτων. ίγουρα εκείνο που όλοι μασ χρειαηόμαςτε «από χτεσ βράδυ». αν προχπόκεςθ
για να κάνουμε ςοβαρι δουλειά ςχεδιαςμοφ λφςεων καταςκευαςτικά αλλά και λειτουργικά,
είναι: Σα Ζγκυρα περιβαλλοντικά δεδομζνα για τισ «αςκοφμενεσ πιζςεισ ΘΜΕΡΑ!!» ςτον
πλθγζντα χϊρο. ε αυτό το αφετθριακό ςθμείο καταςκευισ και λειτουργίασ λφςεων, ζχει
απλωκεί «πολφ ομίχλθ και καπνόσ», που τείνει να ςυςκοτίηει το κζμα. Επειδι λοιπόν: Αυτι θ
προχπόκεςθ κλειδί ςχετίηεται:
1. Με τισ ΠΡΑΓΜΑΣΛΚΕ ΤΓΧΡΟΝΕ ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΩΝ ΕΠΛΠΣΩΕΩΝ Και τισ
«ΑΝΑΚΕΩΡΘΜΕΝΕ-ΠΡΑΓΜΑΣΛΚΕ ΑΕΠΟ των λειτουργοφντων βιομθχανιϊν.
2. Με «Σο πραγματικό Μθτρϊο των βιομθχανιϊν» τθσ περιοχισ και όχι ανεμομαηζματα
αδειοδοτιςεων!!! Χρειάηεται άμεςθ μεκόδευςθ παράλλθλθσ δουλειάσ τϊρα για να γίνουν
ΠΡΑΓΜΑΣΛΚΕ-ΑΛΘΚΛΝΕ θ άδειεσ και όχι να παραμείνουν «Μαϊμοφ». Και είναι ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΟ
μετά, το ςωςτό-ςφγχρονο «Μθτρϊο βιομθχανιϊν» με τα ςτοιχεία των ΝΕΩΝ ΑΕΠΟ. Επιςκζψιμο
και από κάκε ενδιαφερόμενο.
Αυτά για να υπάρξουν ςτοιχεία κοινισ αναφοράσ όλων μασ ςτθν ΛΘ πλθροφόρθςθ μζςω των
ίδιων αξιόπιςτων αρχείων. ΔΛΟΣΛ τϊρα πια Θ ΔΘΜΟΛΑ ΔΛΑΒΟΤΛΕΤΘ με ζγκυρα δεδομζνα, ΕΛΝΑΛ
ΚΕΜΟΚΕΣΘΜΕΝΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ. Ζτςι ερχόμαςτε ςτο κζμα εγκυρότθτασ των ςτοιχείων. Σα
ςτοιχεία π. χ. τθσ Πολφτιμθσ, βαςικισ για καταςκευι ζργων, «Μελζτθσ Λοϊηίδου» με τα δεδομζνα
πεδίου του 1998, δεν είναι πλζον αντιπροςωπευτικά τισ κατάςταςθσ. Διατυπϊςαμε τθν ανάγκθ
επικαιροποίθςθσ τθσ. Ζγινε απόλυτα δεκτι από όλεσ τισ πλευρζσ. Όλεσ οι τοπικζσ εξουςίεσ
αποδζχκθκαν τότε, να χρθματοδοτιςουν τθν επικαιροποίθςθ με διαςφαλιςμζνα δικεν
κονδφλια. Κα είχε ολοκλθρωκεί περί τον Μάρτιο 2009. Μζχρι ςιμερα, δεν ζχει γίνει τίποτα. Οι
υπεφκυνοι Νομαρχίασ Βοιωτίασ (Οκτϊβριοσ 2009), βγάηουν ανακοινϊςεισ για μελλοντικι ζνταξθ
τισ πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ ςτο Life/ΕΕ για εξεφρεςθ των χρθμάτων τισ μελζτθσ, ςτο αόριςτο
μζλλον. Με τζτοιεσ προχποκζςεισ ςοβαρότθτασ υλοποίθςθσ προτάςεων και ζργου, κεωροφμε
ότι δεν υλοποιείται θ αναμενόμενθ πρόοδοσ.
το πολυχρονιςμζνο πρόβλθμα βιομθχανικισ τοξικισ ρφπανςθσ των υδάτων ςτισ παρά-Αςϊπιεσ
περιοχζσ και τισ περιοχζσ τισ Κεντρικισ Εφβοιασ είναι μπλεγμζνο κουβάρι, οι κρίςιμεσ
παράμετροι και οι ςυντελεςτζσ που πρζπει να ςυνδυαςτοφν, για να εφαρμοςτεί θ όποια τεχνικι
λφςθ. θμαντικότατο λοιπόν είναι: Να ςυμφωνιςουμε και Να ξεκακαρίςουμε
1. Σο Ποια;; είναι τελικά, τα προβλιματα που κζλουμε να λυκοφν;;
2. Με ποια;; ιεράρχθςθ υλοποίθςθσ τα ςυμφωνοφμε;; και Ποιο;;
«χρονοπρόγραμμα», κα βάλουμε, για να δοφμε ςε λειτουργία τισ λφςεισ.
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3. Πωσ;;, με Σι;; Νόμουσ, φορείσ, αρμοδιότθτεσ και πόρουσ;; περνάμε ςτθν υλοποίθςθ ;; και Με
Ποια;; οργανωτικι πλαιςίωςθ τουσ και ποια ςτελζχωςθ τουσ;;
Νομίηω ότι, το πρωταρχικό-Βαςικό ςθμείο είναι τα ζργα διαςφάλιςθσ κακαροφ εγγυθμζνου,
υγιεινοφ και φτθνοφ νεροφ ανκρϊπινθσ χριςθσ, ςε όλα τα δθμοτικά τοπικά δίκτυα διανομισ. Σο
επιτάςςουν λόγοι προφφλαξθσ «από πικανό κίνδυνο» και το επιβάλλουν λόγοι πρόλθψθσ τισ
ςυνζχιςθσ των ηθμιϊν ςτθν Δθμόςια υγεία. Μαηί ζρχεται και το ςυνδεδεμζνο ηιτθμα
καταςκευισ των ςυλλεκτικϊν δικτφων «αποχζτευςθσ υγρϊν βιομθχανικϊν λυμάτων» και θ
ςυμπλιρωςθ με νζεσ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ τουσ. Ηωτικότατο μζροσ του
ηθτιματοσ αυτοφ είναι θ ίδρυςθ, ςτελζχωςθ, και θ διαςφάλιςθ δυνατότθτασ λειτουργίασ, του
μθχανιςμοφ τθσ ςωςτισ κακθμερινισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ των
λυμάτων. Ζτςι αυτόματα ιεραρχοφνται και τα ςχετικά ζργα για τθν «υποκατάςταςθ των
υπαρκτϊν ςιμερα» τρόπων υδρολθψίασ και διαφοροποίθςθσ τισ υδροδότθςθσ ςτουσ οικιςμοφσ,
ςτα χωριά και τισ πόλεισ, των περιοχϊν που ζχουν ρυπανκεί.
αν Μθχανικοί, εφκολα μποροφμε να δοφμε ότι: «Εγγυθμζνθσ ποιότθτασ και φτθνό νερό» δεν
μπορεί να εξαςφαλίηουν, τα διάςπαρτα, α-ςτελζχωτα, κακό-λειτουργθμζνα ςυςτιματα ταχφ –
διφλιςθσ νεροφ «που ςπζρνονται» τοφτθ τθν εποχι ανά χωριό, οικιςμό, και μεγάλθ
εργοςταςιακι υδρόχαρθ μονάδα του τόπου. Αυτζσ είναι: προςωρινζσ –βιαςτικζσ λφςεισ
ςκοπιμότθτασ, που ςκορποφν ανεξζλεγκτα: Αφενόσ το νερό του Μόρνου, ςτθν διαδρομι του
προσ Ακινα. Και αφετζρου, τουσ πολφτιμουσ πόρουσ του ΕΠΑ, ςε «μθ λειτουργικά και μθ
αποτελεςματικά ζργα» που ςτο τζλοσ δεν κα διαςφαλίηουν τθν «ςίγουρθ φδρευςθ».
Ζτςι: Θ υλοποίθςθ ενόσ Μεγάλου Κεντρικοφ Διυλιςτθρίου Παροχισ Νεροφ, εγκατεςτθμζνο ςτθν
περιοχι τθσ Τλίκθσ λίμνθσ και ςυνδεδεμζνο επιπρόςκετα και εφεδρικά, με τον αγωγό αδιφλιςτου
του Μόρνου, και ενιςχυμζνο από τυχόν εγγυθμζνα κακαρά, υδατικά αποκζματα τισ Εφβοιασ,
αποτελεί πλζον τθν θμερινι προτεραιότθτα.
Θ διυθλιςτικι του ικανότθτα και οι ποςότθτεσ παραγωγισ του, πρζπει να είναι τζτοιεσ ϊςτε να
είναι ικανό να υδροδοτιςει με 3 κλάδουσ διανομισ: 1. Σθν Κιβα και τα χωριά τθσ. 2. Σθν
Σανάγρα, χθματάρι, Οινόφυτα, Ωροπό και Ωροπό-χϊρια. Κακϊσ και τθν κατεφκυνςθ 3. Προσ
Αυλίδα, Χαλκίδα, κεντρικι Εφβοια. Ζνα τζτοιο μεγάλο διυλιςτιριο, Κεντρικά ελεγχόμενο.
Κατάλλθλα εξοπλιςμζνο. Που μπορεί να λειτουργεί κατ’οικονομία, αλλά και πλιρωσ
ςτελεχωμζνο με ειδικοφσ, για εγγυθμζνθ, βιομθχανικι παραγωγι, πόςιμου νεροφ, είναι Αυτό, το
οποίο προτείνουμε από καιρό, και που ζχει γίνει δεκτό από τθν προθγουμζνθ κυβζρνθςθ και
καταχωρικθκε ςαν ζργο ςτο ΠΕΠ/τερεάσ ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ.
Όμωσ, Ζνα τζτοιο, Δια-τοπικό, δια -Νομαρχιακό, Περιφερειακό ζργο χρειάηεται τθν πρωτοβουλία
υλοποίθςθσ τθσ περιφζρειασ και Κυβζρνθςθσ. Δεν μπορεί να αφεκεί, ςτολιςμζνο με τα μεγάλα
ποςοςτά ςυν-χρθματοδοτιςεων του, Να περιμζνει τον ιδιϊτθ Τλοποιθτι του. Σο νερό
ανκρϊπινθσ χριςθσ είπαμε είναι δθμόςιο αγακό και όχι εμπόρευμα!! Είναι το μόνο τεχνικό ζργο,
απόλυτθσ προτεραιότθτασ και επείγουςασ Φφςθσ, που επιτρζπει τθν αποκατάςταςθ τισ
εμπιςτοςφνθσ ςτο προϊόν και τθν διαςφάλιςθ τισ εγγυθμζνθσ κακθμερινά ποιότθτασ του.
Επιτρζπει να εφαρμοςτοφν, οικονομίεσ κλίμακασ και κυρίωσ αποτελεί μια ςτερει βάςθ
διαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ νεροφ για αυτιν τθν χριςθ τα επόμενα 20-30 χρόνια, ςε όλουσ τουσ
τόπουσ και περιοχζσ τθσ Ανατολικισ τερεάσ. Σαυτόχρονα όμωσ: είναι και θ τεχνικι λφςθ,
προχπόκεςθ, με τθν οποία ελευκερϊνονται «τα υπαρκτά νερά» για να διατίκενται με
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προχποκζςεισ, προσ κάλυψθ των «τοπικϊν παραγωγικϊν αναγκϊν» ςτθν ευρφτερθ περιοχι τισ
Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ, με πλιρωσ ςχεδιαςμζνο τρόπο αξιοποίθςθσ τουσ. Θ φπαρξθ και θ
λειτουργία των ζργων αυτϊν κακθμερινά, προ-απαιτεί φυςικά τθν φπαρξθ, ενόσ οργανωμζνου
πυρινα ςτελεχϊν, με ζναν ανεξάρτθτο πραγματικά Επικεφαλισ, (ασ τον ονομάςουμε «Σοπικό
Κυβερνιτθ υδατικϊν πόρων»), όπου πλζον, εξοπλιςμζνοι «με τισ ειδικζσ αρμοδιότθτεσ» και
όντασ γνϊςτεσ του αντικειμζνου, κα προχωριςουν ςτον παραπζρα ςχεδιαςμό- οργάνωςθδιοίκθςθ, τισ «κατανομισ χριςθσ του υδατικοφ δυναμικοφ» τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, απζναντι ςε
όλεσ τισ ανάγκεσ τισ πραγματικισ ανάπτυξθσ τθσ απαςχόλθςθσ του κόςμου ςτον τόπο του. Και
ανάπτυξθσ όλων των υπαρκτϊν και βιϊςιμων δυνατοτιτων παραγωγισ των τόπων.
Είναι θ ίδια κρίςιμθ μάηα ειδικϊν που μποροφν να κατευκφνουν και να διοικιςουν, εκτόσ από
τον «πυρινα υπθρζτθςθσ» τθσ ανάγκθσ παραγωγισ αςφαλοφσ και εγγυθμζνου νεροφ και τον
απόλυτα αναγκαίο και ςωτιριο, «Κοινό Φορζα Διαχείριςθσ» των υγρϊν αποβλιτων κάκε είδουσ!
ςτθν ανατολικι τερεά. Μόνον μζςα, από ζνα τζτοιο «κοινό ςε ευκφνεσ λειτουργίασ και
επίτευξθσ αποτελζςματοσ ςχιμα», μποροφμε να ζχουμε λφςθ του ςυνολικοφ προβλιματοσ νεράυγρά απόβλθτα.
Πλάι ςτο περιφερειακό αυτόν μθχανιςμό, παίρνουν τθν φυςικι τουσ κζςθ και οι υπαρκτζσ
τοπικζσ «Δθμοτικζσ εταιρείεσ φδρευςθσ –αποχζτευςθσ» (ΔΕΤΑ-), ςαν «τοπικοί λειτουργοί και
διαχειριςτζσ» των «τοπικϊν δικτφων» αφενόσ «παραλαβισ και διανομισ» του αφικνοφμενου
«ςτθν πφλθ τουσ» ζτοιμου νεροφ ανκρϊπινθσ χριςθσ και αφετζρου παράδοςθσ των όςων «το
ςυλλεκτιριο δίκτυο αποχζτευςθσ» ςτον κάκε τόπο μαηεφει!!.
Σελικά ζτςι διαμορφϊνεται οριηόντια και κάκετα, ο ενιαίοσ- υνολικόσ Μθχανιςμόσ Παραγωγισ,
Ελζγχου και Λειτουργίασ, «τθσ φδρευςθσ και τθσ αποχζτευςθσ» αςτικϊν περιοχϊν, αλλά και των
«οργανωμζνων χϊρων χωροκζτθςθσ εργοςταςίων». υμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςθσ
λειτουργίασ των «ακυβζρνθτων ςιμερα» υπαρκτϊν εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων,
αλλά και των νζων κεντρικϊν εγκαταςτάςεων, που κα πρζπει να φτιαχτοφν, ςτθν επίμαχθ αυτι
και κριςιμότατθ για τθν ςυνολικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, περιοχι.
Και ζνα τελευταίο ςθμείο. Σο ηθτοφμενο να καταςκευαςτεί ςυλλεκτικό δίκτυο αγωγϊν
βιομθχανικϊν, ζχει ιδθ ονοματιςτεί παρά –Αςϊπειο, διότι οι κλίςεισ εδάφουσ και οι προυπαρκτι δόμθςθ εργοςταςίων κάνει τθν παρά Αςϊπεια περιοχι, τον μόνο κατάλλθλο τόπο για
να καταςκευαςτοφν. Άρα, αν μιλάμε με προχποκζςεισ υλοποίθςθσ εξυγιαντικϊν μζτρων, πρζπει
να μιλάμε ςοβαρά, για μζτρα διαςφάλιςθσ κοινόκτθτθσ καταπατθμζνθσ γθσ, πλάι ςτο ποτάμι.
Αυτό είναι και το ουςιαςτικό νόθμα του αιτιματοσ μασ: «Σο αχαρτογράφθτο ποτάμι να
χαρτογραφθκεί και να ξαναγίνει ποτάμι". Αυτό ηθτάμε ςαν Πρϊτθ ενζργεια. Με τθν υλοποίθςθ
του αιτιματοσ αυτοφ κα υπάρξει ο χϊροσ τοποκζτθςθσ και καταςκευισ των αγωγϊν ςυλλογισ
υγρϊν βιομθχανικϊν λυμάτων. (ο οποίοσ τϊρα ζχει καταπατθκεί από αυκαίρετα κτίςματα).
Κακοριςμό ηωνϊν προςταςίασ 30 μζτρων εκατζρωκεν, και καταςκευι παρόχκιασ οδοφ
πρόςβαςθσ. Αυτά ακριβϊσ μποροφν να εξαςφαλίςουν, τθν τζλεια αποκοπι των παράνομων και
ψευδό-νομιμοποιθμζνων αγωγϊν απόρριψθσ (μποφκεσ). Ηθτάμε δθλαδι τθν υλοποίθςθ των
μόνων μζτρων, που είναι θ διαςφάλιςθ τισ υλοποίθςθσ μιασ «απαγόρευςθσ απορρίψεων» ςτο
ποτάμι. Αυτό είναι που δεν πρζπει να λθςμονάτε από κανζνα!!!! Επομζνωσ: Αυτό είναι το ζργο,
που πρζπει να προθγθκεί, τισ ενεργοποίθςθσ τισ απαγόρευςθσ απορρίψεων ςτο ποτάμι. Πρζπει
να γίνει, αμζςωσ μετά τθν καταςκευι (ςε μερικοφσ μινεσ) του παρά –Αςϊπειου ςυλλεκτικοφ
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δικτφου υπονόμων για τα υγρά βιομθχανικά απόβλθτα «Θ χωροταξικι Οργάνωςθ τισ
Βιομθχανικισ και Βιοτεχνικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι του Αςωποφ», Αποτελοφν όνειρο,
αίτθμα αλλά και αντικείμενο ιδιαίτερου προβλθματιςμοφ. Διότι τα προτεινόμενα: Τποδομζσ
αποβλιτων, Χωροταξικι οργάνωςθ χϊρου, εξυγίανςθ άτυπθσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ είναι
κοινά ηθτοφμενα και δεν υπάρχει ουδεμία κεωρθτικι αντίκεςθ του οποιουδιποτε ςτο
οποιοδιποτε ςθμείο. Αλλά, Αρκεί προφανϊσ!! Και οι προτείνοντεσ (και όποιοσ άλλοσ), να
εννοοφν αυτόν τον ίδιο χϊρο, του τόπου, για τον οποίο και εμείσ μιλάμε από καιρό. και όχι
κάποιον άλλον, παράπλευρο, παρκζνο από εργοςτάςια, για να γίνει εκεί νζα εγκατάςταςθ νζων
άδειο-δοτθμζνων εργοςταςίων. ανεξάρτθτα από το τι χάλι κα επικρατεί και πότε κα μπει τάξθ
ςτθν υπερφορτιςμζνθ περιοχι των υπαρκτϊν εργοςταςίων. Για να γίνει ακόμα ςαφζςτερθ θ
κζςθ μασ: το κζμα τισ χωροταξικισ εξζλιξθσ ςτον τόπο αυτόν, εννοοφμε ότι θ απορριφκείςα
«πρόταςθ ΒΛΠΕ Σανάγρασ», που ζχει ιδθ κρικεί παράνομθ και ανεπίτρεπτθ ςτθν περιοχι των
Κζδρων, δεν κα ξαναγυρίςει από το παράκυρο.
Ο ιδθ φορτωμζνοσ με εργοςτάςια χϊροσ, Που Χωρά πολφ ανάπτυξθ και φορτίςεισ ακόμα, αν
χϊρο-ταχτοποιθκεί και νοικοκυρευτεί. Σα 39000 περίπου, μιςό-γεμάτα ςτρζμματα γθσ, με
εργοςτάςια, ατάκτωσ ριγμζνα ςτα γφρω χωράφια. Όπου με τθν χαοτικι χϊρο-κζτθςθ και
ρυμοτομία, αχρθςτεφουν τα «εγκλωβιςμζνα 19000 ςτρζμματα» περίπου, αφινοντασ τα «χωρίσ
πρόςβαςθ ςε δρόμο» και χωρίσ ηιτθςθ. Θ Πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ διακζςιμθσ επιφάνειασ γθσ,
επιτρζπει ανάπτυξθ και νζεσ εγκαταςτάςεισ, ςτισ περιοχζσ των υπαρκτϊν εργοςταςίων. Αυτζσ
όμωσ κα πρζπει να ζρκουν μετά, τθν εκτζλεςθ των ςχεδιαςμϊν Προςταςίασ τισ όλθσ περιοχισ.
χεδιαςμοί που κα αφοροφν και κα καλφπτουν τθν εςωτερικι οδικι μεταφορά, τθν προςταςίαδιαχωριςμό από τισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, τθν υποχρεωτικι χϊρο-ταχτοποίθςθ, με εξειδίκευςθ
των υπό-χϊρων που οργανϊνονται, ζςτω και με μετακίνθςθ οριςμζνων εργοςταςίων. Τποδομζσ
απορρφπανςθσ και αντιρρφπανςθσ επαρκοφσ χωρθτικότθτασ και υποχρεωτικισ ςφνδεςθσ όλων,
(Παλαιϊν και νζων) μζςω ανακεϊρθςθσ ΑΕΠΟ και Αδειϊν λειτουργίασ. Εκείνο που είναι
αδιανόθτο είναι θ ςυνζχιςθ τισ «εκτόσ ςχεδίου» δόμθςθσ εργοςταςίων, ςτα απαράςκευα
χωράφια τισ όλθσ περιοχισ και θ ςυνζχιςθ «τισ ζρπουςασ δόμθςθσ τουσ» ςε 4 ςτρζμματα
χωράφια, «εκτόσ ςχεδίου», κατά μικοσ τισ Εκνικισ Οδοφ. Όπωσ επίςθσ και ςτθν Μεςςαπία δεν
μπορεί να επιτρζπεται θ απόρριψθ των αδρανϊν ορυχείων ςτα υδατορζμματα που κα τα κάνουν
λίμνεσ ςυλλογισ βρόχινου νεροφ και ζτςι να εντατικοποιοφν το φαινόμενο «τθσ όξινθσ
απορροισ» που καταςτρζφει τα υπόγεια νερά τθσ περιοχισ. Σϊρα πλζον: Θ όποια λφςθ κα
εφαρμοςτεί, κα πρζπει επιτζλουσ να διαχωρίηει μονίμωσ «τα ςπίτια από τα εργοςτάςια». Να
ορίηει και να κεςμοκετεί ΗΟΕ, Να ςτθρίηεται ςε «εγκεκριμζνα ςχζδια πόλθσ» για τουσ οικιςμοφσ,
και ςε «Οργάνωςθ βιοτεχνικϊν και Βιομθχανικϊν περιοχϊν, ιδιωτικϊν ΒΛΠΑ-ΒΛΟΠΑ» ςτισ
χρθςιμοποιοφμενοσ περιοχζσ». Επιπλζον: Οφείλει επιτζλουσ θ πολιτεία, εφαρμόηοντασ τθν νζα
νομοκεςία, να βάλει τα πράγματα «τισ αδειοδότθςθσ για βιομθχανικι παράγωγθ» ςε άλλθ
τροχιά: Και τζλοσ να εφαρμοςτεί πραγματικά θ ΚΡΑΣΛΚΘ «Ανανεωνόμενθ περιοδικά
«περιβαλλοντικι και λειτουργικι» άδεια διεξαγωγισ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν Εργαςιϊν
και για αυτοφσ που κα κζλουν να εγκαταςτακοφν ακόμθ και ςτα ιδιωτικά βιομθχανικά πάρκα
μζςα.
Ο ζλεγχοσ Εφαρμογισ και Σιρθςθσ, όλων αυτϊν των εξυγιαντικϊν και υποχρεωτικϊν πλζον
μζτρων, για τισ ηθτοφμενεσ «ιδιωτικζσ περιοχζσ και πάρκα», είναι αδφνατον να γίνεται, μακριά
από τθν λεπτομερειακι, ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ και ζγκριςθ αποδοχισ, όλων των φορζων και των
κατοίκων των περιοχϊν αυτϊν. Από εκεί και πζρα, επειδι ςτου «κρεμαςμζνου το ςπίτι δεν
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μιλοφν για ςχοινί», ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των νζων περιβαλλοντικϊν υποχρεϊςεων των παραγϊγων
αυτϊν, παλαιϊν και νζο-εγκακιςταμζνων, είναι αδιανόθτο ότι κα γίνεται, χωρίσ τθν ςυμμζτοχθ
του κρατικοφ μθχανιςμοφ και των κατοίκων των περιοχϊν. Δθλαδι: Είναι απαράδεκτθ κάκε
ςκζψθ για ανάκεςθ «ελζγχου τιρθςθσ των υποχρεϊςεων λειτουργίασ» των εγκακιςταμζνων και
λειτουργοφντων εργοςταςίων» ςε Λδιϊτεσ – ιδιοκτιτεσ - διευκφνοντεσ των «ιδιωτικϊν
βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν πάρκων». Και το κράτοσ να είναι απϊν αδειοδοτικά. Διότι
απλοφςτατα, τα εργοςτάςια μζςα ςτα ιδιωτικά πάρκα, και τα ιδία τα ιδιωτικά πάρκα πρζπει να
λειτουργιςουν υπό τουσ ιδίουσ όρουσ με όλουσ τουσ άλλουσ ςτο όνομα του ανταγωνιςμοφ και
των ίδιων υποχρεϊςεων.
«Οι ελεγχόμενοι δεν μποροφν να είναι και ελεγκτζσ του εαυτοφ τουσ»!! Πότε;; κα είναι
νομότυποι όταν πουλοφν χωράφια είτε όταν ελζγχουν τθν χριςθ τουσ;; το κάτω-κάτω τισ
γραφισ και τα ιδιωτικά βιομθχανικά πάρκα ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφν τουσ κοινόκτθτουσ και
κοινόχρθςτουσ φυςικοφσ πόρουσ του τόπου. Ζτςι πρζπει να δίνουν κατευκείαν λογαριαςμό ςτο
κόςμο των τόπων.
Εκείνο που δεν ζχει ςυηθτθκεί κακόλου, (και αυτιν τθν ςτιγμι δεν κζλουμε εμείσ να
επεκτακοφμε), είναι το κρίςιμο ερϊτθμα: «Ποιοσ πλθρϊνει για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν
που ζχουν γίνει;;». «Από Ποιον ;; και πωσ;; χρθματοδοτοφνται τα ζργα «τισ εκ των υςτερϊν»
οργάνωςθσ, και του εξοπλιςμοφ των ιδιωτικϊν μθτροπολιτικϊν βιομθχανικϊν περιοχϊν ΑττικόΒοιωτίασ». Μεγάλθ, ουςιαςτικι πλευρά τισ όλθσ υπόκεςθσ!!! Ελπίηουμε ότι: Κα επανζλκουμε
ζγκαιρα ςτθν ςυηιτθςθ αυτι, διότι θ όποια υλοποίθςθ από αυτιν εξαρτάται. Μια παρατιρθςθ
μόνον: τθν κάκε αναβάκμιςθ μιασ περιοχισ, τθν «υπεραξία χριςθσ» τθσ γθσ, τθν καρποφται ο
ιδιοκτιτθσ τθσ γθσ. Ο κάκε νζοσ αγοραςτισ, γθσ ςτισ αναδιοργανωμζνεσ περιοχζσ που κα
κελιςει να εγκαταςτακεί ςε αυτιν τθν περιοχι Κα τθν πλθρϊςει με τθν αγορά τισ γθσ. Μζχρι
εδϊ ςωςτά και ωραία!. Όμωσ τι κα γίνει με τουσ υπαρκτοφσ και εγκατεςτθμζνουσ Ρυπαντζσ, ςτισ
αναδιοργανωνόμενεσ περιοχζσ; Σι;; κα χρεωκοφν και πωσ;; για το ςφνολο του κόςτουσ
αναδιοργάνωςθσ, απορρφπανςθσ και ζργων αντιρφπανςθσ;;
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