ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΓΑΣΩΝ, ΣΗΝ «ΠΡΑΙΝΗ» ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ
ΣΟΤ θαη ηελ «ΜΑΤΡΗ» ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑ .
ΑΘΑΝ. ΠΑΝΣΔΛΟΓΛΟΤ Ι.Σ.Α.Π
ήκεξα. Γπν ρξόληα κεηά, ηελ απνθάιπςε ηηο «ηξαγωδίαο ηνπ Αζωπνύ»ζηελ
Βνησηία, θηάζακε μαλά λα αληηθξίδνπκε , ην ίδην αθξηβώο πξόβιεκα ζε κηα άιιε
κεγάιε πεξηνρή: ηελ θεληξηθή Δύβνηα.
Από ηελ κηα, είλαη ε ηνμηθή ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ,(θνξέαο 07-24) κε
βαξέα κέηαιια θαη εμαζζελέο ρξώκην, επηπξόζζεηα ηηο θνβεξήο κόιπλζεο ηνπ .
Καη από ηελ άιιε: Οη εμνπζίεο πάλησο βαζκνύ, θαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, θάζνληαη
θαη «Κνηηνύλ ηα άζηξα» θαη εηνηκάδνληαη λα ξνθαλίζνπλ «ην δεζηό ρξήκα» ηνπ
ΔΠΑ.
Οη παξαγωγνί ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο ρξήζεο ,Γήκνη Υαιθίδαο, Λειαληίνπ,
Αξηάθεο, Μεζζαπίσλ ,μέξνπλ άξηζηα πιένλ, ηη ζπλέπεηεο έρεη ην πξνβιεκαηηθό θαη
αθαηάιιειν πόζηκν λεξό , πνπ παξάγνπλ θαη δηαλέκνπλ «ζαλ πξντόλ επί πιεξσκή»,
ζε πάκπνιινπο ηόπνπο ηνπο.
Οη ππαξθηνί ειεγθηηθνί κεραληζκνί, ηνπ ηξόπνπ παξαγωγήο θαη ηηο πνηόηεηαο ηνπ
λεξνύ, ηηο Ννκαξρίαο Δύβνηαο θαη ηηο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη μέξνπλ,
θαη αδξαλνύλ θαη αδξαλνπνηνύληαη, εκπξόο ζηελ δεκηά.
Οη θξίθνη ηεο εμνπζίαο θαη νη κεραληζκνί, πνπ ππνηίζεηαη όηη ππάξρνπλ γηα λα
ιεηηνπξγνύλ ζηελ «πξώηε γξακκή», ζαλ θύιαθεο ησλ «θνηλόθηεηωλ αγαζώλ», ηνπ
λεξνύ θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο ,είλαη αλύπαξθηνη. Δλώ νη αλώηεξνη ηνπο, ζηα
ππνπξγεία, είλαη άθαληνη από ην πεδίν όπνπ γίλεηαη ε δεκηά. Καη όινη καδί.
(Πξνθαλώο πινπνηώληαο κηα θεληξηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ζέζε,)
θαιύπηνπλ ηελ εγθιεκαηηθή πξαθηηθή ησλ ηνπηθώλ εμνπζηώλ θαη επηηξέπνπλ ην
δηαξθέο ξνθάληζκα ηεο Γεκόζηαο πγείαο.
Η ζπλέρηζε ηεο ζεκεξηλήο Απηό-δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο , πέξα από παξάλνκε θαη
θαηαζηξνθηθή είλαη θαη πνιηηηθά απαξάδεθηε. Δπηηξέπνπλ ηελ παξαπέξα ξύπαλζε
ησλ πδάησλ θαη δίλνπλ δόζεηο ηνμηθώλ ζηνλ θόζκν ηνπο. Έηζη ζπλερίδνπλ λα
ππεξεηνύλ θαηεζηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ξππαληώλ ζηνπο ηόπνπο.
Έηζη: Οη ξππαληέο ,πλερίδνπλ λα Ρνθαλίδνπλ ηελ πγεία ηνπ θόζκνπ θαη ε εμνπζία,
θάζε βαζκνύ θαη επηπέδνπ, παξακέλεη ζπλέλνρνο παξαηεξεηήο.
Σειηθό απνηέιεζκα: Ο ρξόλνο ηεο παξαλνκίαο επηκεθύλεηαη, ε ηνμίλσζε ηνπ
θόζκνπ ζπλερίδεηαη θαη είλαη ζίγνπξν όηη: ζα βξεζνύκε κπξνζηά ζηελ απνθάιπςε
ηξνκαθηηθήο έθηαζεο πξνβιεκάησλ «πγείαο ηνπ θόζκνπ» ζπλδπαζκέλα κε καδηθά
πξνβιήκαηα «κε-αληηζηξεπηήο ξύπαλζεο πδάηωλ» θαη ζηνπο ηόπνπο απηνύο(όπσο
θαη ζηελ Βνησηία).
Απηό είλαη ην Πξντόλ ηηο καθξόρξνλεο πεξηβαιινληηθήο αδηαθνξίαο ησλ εμνπζηώλ.
Σαπηόρξνλα εθηηκάκε όηη: Η θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο δεκηά ζηα απνζέκαηα λεξνύ
ησλ ηόπσλ, είλαη πξντόλ ησλ «ζπζηεκηθώλ αδπλακηώλ»,θαη ηηο πνηόηεηαο ηηο
εθαξκνγήο ηηο έξεκεο ηεο δεκνθξαηίαο καο ζηελ πξάμε θαη πξαθηηθή ηωλ
ηόπωλ. Δίλαη ζθόπηκε ε αγλόεζε «ηηο ζπλερηδόκελεο ξύπαλζεο» από ηνπο
ηζρπξνύο θόξν-δόηεο ξππαληέο ησλ ηόπσλ, Όπωο είλαη ζθόπηκνη ε αγλόεζε ησλ
ζρεηηθώλ θηλδύλωλ γηα ηελ δεκόζηα πγεία, από κεξηάο, Φνξνεηζπξαθηόξσλ.

Η ζηνηρεηώδεο αλάιπζε ησλ ήδε γλσζηώλ πεξηπηώζεσλ, απνθαιύπηεη εύθνια όηη:
ΓΔΝ ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ γηα δεκηνπξγήκαηα «ηπραίνπ» ξππαληηθνύ ζπκβάληνο.
Σεθκεξηώλεη επίζεο όηη: δελ πξόθεηηαη κόλν γηα κηα κεκνλωκέλε παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά, θάπνηνπ «βηνκεραληθνύ παξαγσγνύ» ηνμηθώλ βαξέσλ κεηάιισλ. Έρεη
απνδεηρηεί πιένλ όηη: Αλαθεξόκαζηε ζε θαηλόκελν πνπ ην ίδην «ην πνιηηηθό
ζύζηεκα ην θαιιηεξγεί θαη ην επηηξέπεη, κέρξη ηώξα». Όπνπ:
Η αηειήο Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε από ην θξάηνο θαη ξππαληηθή παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηεο όπνηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πάλε καδί. Καη ηξώλε δωέο θαη
πγεία, αζύζηνια »
Ήηαλ θαη είλαη, θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή, ε πξόζζεηε θξππηό-επηδόηεζε ζηελ
ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ θαη παξαγσγηθώλ κνλάδσλ. Όπνπ ηνπο ραξίδεηαη ε
αύμεζε ηηο θεξδνθνξίαο ηνπο ,κέζσ ηηο αλεμέιεγθηεο ρξήζεο ηνμηθώλ πιηθώλ
ζηελ παξαγσγή ηνπο θαη επηηξέπνληαο ηελ δνινθνληθή, αλέμνδε δηαρείξηζε ησλ
εηδηθώλ –επηθηλδύλσλ βηνκεραληθώλ απόβιεησλ, θάζε κνξθήο θαη ηύπνπ, ζηνπο
ηόπνπο.
Καη κηα θαη κηιάκε γηα ξύπαλζε κε «ηνμηθά βαξέα κέηαιια» πξέπεη λα
επηθεληξώζνπκε ζηελ αλάγθε γηα κηα λέα θξαηηθή πνιηηηθή «γηα ηελ αδεηνδνηεζε
θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο»ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθείλσλ πνπ κπνξνύλ, αθξηβώο
απηνύο ηνπο ξύπνπο, λα ηνπο δηαζπείξνπλ άθζνλνπο. Γειαδή: ηελ εμνξπθηηθήκεηαιιεπηηθή θαη κεηαιινπξγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα.
Σν θαηλόκελν, όληαο πξντόλ θαη απόηνθνο, δηαρξνληθώλ «θεληξηθώλ πνιηηηθώλ
επηινγώλ», αλάγεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ δηνηθήζεθε παιαηνηέξα, (θαη ζπλερίδεηαη
ζήκεξα) ε ρώξν-ζέηεζε, ν θαζνξηζκόο ηωλ πξνϋπνζέζεωλ ιεηηνπξγίαο, ε άδεηνδόηεζε ηνπο , θαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ.
Πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαξάδεθηεο αγλόεζεο, ππνηίκεζεο θαη «κε νξζήο»
δηαρείξηζεο, από ηηο εμνπζίεο παληόο βαζκνύ, ησλ ήδε εκθαληδνκέλσλ έληνλσλ
ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ «πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο ρξήζεο θαη ηωλ
ηξνθίκωλ» κεηά ηα δηαπηζησκέλα γεγνλόηα.
Έηζη κηα ηέηνηα θνληόθζαικε πνιίηηθε: γηα ηελ εμππεξέηεζε «ηνπ θηελνύ
θνζηνινγίνπ ηνπο» γηα ηελ καθξό-εκέξεπζε ηηο θεξδνθόξαο παξαγσγήο ηνπο θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, Έθεξε ην απνηέιεζκα: κηαο εμαληιεηηθήο θαη θαηαζηξνθηθήο
ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ-θνηλόθηεησλ θπζηθώλ πόξσλ ,θαη απέβε ζε βάξνο ηεο
Γεκνζίαο Τγείαο ΜΑ θαη ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο ΜΑ.
Σώξα πιένλ. Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζηηο καδηθέο -καθξνρξόληεο ηνμηθέο επηδξάζεηο,
πξντόλ, κηαο «θεληξηθήο πνιηηηθήο επηινγήο», πνπ έηξεμε γηα ρξόληα ζηνπο
Διιαδηθνύο ηόπνπο, ζηεξηγκέλε , γηα κελ ηηο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο, ζηνλ
ρνπληηθό κεηαιιεπηηθό θώδηθα ηνπ1972. Γηα δε, ηα εξγνζηάζηα ρύηεπζεο θαη
επεμεξγαζίαο κεηάιιωλ, ζε αλαρξνληζηηθέο-μεπεξαζκέλεο, άδεην-δνηήζεηο, ζθόπηκα
θαη παξάλνκα αθεκέλεο λα ζηεξίδνληαη, ζε πεπαιαησκέλεο-μεπεξαζκέλεο
λνκνζεζίεο. Γεγνλόηα πνπ ζέξλνληαη θαη ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα.
Αθόκε θαη ηώξα: Γελ ηεξείηαη, θακηά, λνκηθά πξνβιεπόκελε θαη επηζηεκνληθά
επηβαιιόκελε, θξνληίδα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο θαζαξόηεηαο ηεο γεο , ηνπ
αέξα θαη ηνπ πνζίκνπ λεξνύ θαη ησλ πδαηηθώλ θπζηθώλ πόξσλ ηηο θάζε πεξηνρήο. Σηο
αζθάιεηαο θαη ηηο θαζαξόηεηαο «ηηο αιπζίδαο ηνπηθήο ηξνθήο». Αγλνείηαη
ζπζηεκαηηθά θαη ε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία άδεην-δόηεζεο εξγνζηαζίσλ θαη
νξπρείσλ θαη είλαη αλύπαξθηνο ,ν έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
απηώλ..

Σειηθά: Η πνιύρξνλε ζπλέρηζεο ηεο απζαίξεηεο απηήο πνιηηηθήο, νδεγεί ζηελ
αρξήζηεπζε ησλ πδάησλ, ησλ γαηώλ θαη κνιύλεη ηνλ αλαπλεόκελν αέξα ησλ ηόπσλ
γηα αλζξώπηλε ρξήζε θαη επηθέξεη ζπλεξγηζηηθα θαη ζπζωξεπηηθά, ηηο ζπλέπεηεο
ηηο παξνπζίαο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ,κέζα ζηνπο αλζξώπηλνπο νξγαληζκνύο.
Η γλώζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ, βηώλεηαη πιένλ «ηξαγηθά θαη
ζπλερώο» από ηνλ θόζκν ησλ ηόπσλ.
Δπεηδή ζεωξνύκε όηη: Η αρξήζηεπζε ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο ρξήζεο ζε κηα
πεξηνρή, πιήηηεη πνιιαπιά θαη θαηεπζείαλ, ηελ ίδηα ηελ δπλαηόηεηα «βίσζεο κε
Τγεία» ησλ πνιηηώλ ηνπ ηόπνπ αιιά θαη Τπνλνκεύεη θαζνξηζηηθά ηελ όπνηα
παξαπέξα πξννπηηθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ηόπσλ .
Απεπζπλόκαζηε ζηελ παξνύζα «λέα πνιηηηθή εμνπζία» , πνπ έρεη ηελ θύξηα επζύλε
ρεηξηζκνύ, Αιιά θαη ζε όια ηα θόκκαηα ηεο Διιεληθήο Βνπιήο θαη ηνπ
Δπξωθνηλνβνπιίνπ θαη δεηνύκε:
Σελ επηθέληξσζε θαη άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπο, γηα κηα ζπληνληζκέλε ζνβαξή
παξέκβαζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ νη αλαηξνπέο ησλ αθνινπζνύκελσλ,
κέρξη ηώξα, «παξάλνκωλ πνιηηηθώλ» γηα ηελ «καύξε καο αλάπηπμε» θαη ηελ
«πξάζηλε» ζαλαηεθόξα θεξδνθνξία ηνπο.

