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Δδώ θαη 180 κέξεο έρεη ηεθκεξησζεί όηη: νη παξά-Αζώπηνη Γήκνη ηεο 

Θήβαο, Ταλάγξαο, Οηλνθύησλ, Ωξσπνύ θαη Απιίδαο αληινύλ θαη 
παξνρεηεύνπλ ζαλ πόζηκν λεξό ζηα ζπίηηα αιιά θαη ηελ ηνπηθή βηνκεραλία 
θαη βηνηερλία παξαγσγήο (ηξνθώλ, θαξκάθσλ, θαιπληηθώλ θ.ι.π)  λεξό από 
ηνλ ηνμηλσκέλν ππόγεην πδξνθόξν νξίδνληα, ν  νπνίνο, ερεη ξππαλζεί κε 
εμαζζελέο ρξώκην, κόιπβδν, ληηξηθά, θαη ριώξην  ηόληα απν ηελ ηνπηθή 
βηνκεραλία αινπκηλίνπ θαη ραιθνύ.  

Η πεξηεθηηθόηεηα ζε εμαζζελέο ρξώκην ζην πόζηκν-δηαλεκόκελν λεξό, 
δηά αλακείμεσλ θαη αξαηώζεσλ, θαλνλίδεηαη λα βγαίλεη κε 10, 15, 25, 35, ή 45 
κηθξνγξακκάξηα αλά ιίηξν, ζε εμαζζελέο ρξώκην, πξνθαλέζηαηα θαηά 
νδεγίεο από Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ 
Διιεληθνύ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ώζηε λα κελ μεπεξλάεη ηελ παξακεηξηθή  ηηκή 
ηνπ «νιηθνύ ρξσκίνπ» ζην πόζηκν λεξό θαη λα κπνξνύλ λα ηζρπξίδνληαη όηη: 
είλαη εληόο ησλ λνκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη άξα ρξεζηκνπνηήζηκν.  

Πεξηηηόλ βέβαηα λα ζαο πνύκε όηη: όια απηά γίλνληαη ρσξίο όξγαλα, 
παξάιιειεο αλαιύζεηο, αμηόπηζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό θαη ηειηθά ρσξίο νπδεκία πνηνηηθή δηαζθάιηζε απνηειέζκαηνο 
ζην επίπεδν ηνπ θάζε δεκνηηθνύ αληιηνζηαζίνπ.  

Τν γεγνλόο απηό καο επηηξέπεη «κεηά ιόγνπ γλώζεσο» λα ζαο 
θαηαγγείινπκε όηη όια απηά γίλνληαη, αλ γίλνληαη, ηπραία θαη σο έιαρε. 

Όκσο άιιν ην «νιηθό ρξώκην» θαη άιιν  ην απνθιεηζηηθά  
αλζξσπνγελέο, ζαλ  βηνκεραληθόο ξύπνο δεκηνπξγνύκελν, εμαζζελέο 
ρξώκην θαη ν κόιπβδνο θαη κάιηζηα ζε ππέξ ρισξησκέλα ππόγεηα λεξά κε 
παξνπζία ληηξηθώλ. Απηό είλαη πιένλ θνθηέτι ρεκηθώλ θαη όρη πόζηκν λεξό. 
Δηδηθά ην εμαζζελέο ρξώκην πνύ είλαη θαξθηλνγόλν, κεηαιιαμηνγόλν θαη 
παξεκβαίλεη ζηελ αλζξώπηλε αλαπαξαγσγή, όηαλ βξεζεί κέζα ζην 
αλζξώπηλν ζώκα. 

Με απηά ζαλ δνζκέλα, θαη από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ 
γεγνλόησλ (Απγνπζηνο 2007), έρνπκε επηθνηλσλήζεη, έρνπκε ππνβάιεη 
ππνκλήκαηα, έρνπκε αλαιπηηθά εμεγήζεη ην πξόβιεκα, ζε θάζε Έιιελα 
αξκόδην, θαζώο έρνπκε θάλεη θαη πξνζθπγέο ζηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε θαη 
ηέινο ζηνπο Κνηλνηηθνύο Δπηηξόπνπο Πεξηβάιινληνο θ. Γήκα θαη Υγείαο 
θ.Κππξηαλνύ δεηώληαο άκεζε παξέκβαζε. Γπζηπρώο ρσξίο νπζηαζηηθό 
απνηέιεζκα: Τν ηνμηλσκέλν λεξό ζπλερίδεη λα ηξέρεη από ηηο βξύζεο θαη νη 
ξππαληέο δελ έρνπλ ζηακαηήζεη ηελ παξάλνκε ξύπαλζε ηνπο. Γηα εκάο θαη 
ην ζπνπδαίν απηό ζέκα καο, δελ αμησζήθακε θαλέλα κέηξν «πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο» θαη «πξνζηαζίαο ηεο Υγείαο» από ηνλ νπνηνλδήπνηε θξαηηθό 
θαη Δπξσπαηθό ζρεηηθό κεραληζκό. Ώο νη λόκνη θαη νη θαζνδεγεηηθέο νδεγίεο 
νξίδνπλ. 

Τίπνηα δελ εθδηθάδεηαη, θαλέλαο δελ παξεκβαίλεη γηα πινπνίεζε κέηξσλ 
θαη αλαηξνπή δεδνκέλσλ. Όινη ξνθαλίδνπλ ηνλ ρξόλν θαη ηελ δσή καο, ζαλ 
λα κελ ζπκβαίλεη ηίπνηα!!. Τειηθά ζαλ πνιίηεο ηεο έλλνκεο Δπξώπεο πνπ λα 
απνηαζνύκε;;; 

Γηα εκάο ην ζέκα έρεη δηπιή όςε: Πξόβιεκα απζαίξεηεο ξύπαλζεο 
πεξηβάιινληνο κε επηθίλδπλα εηδηθά απόβιεηα βηνκεραληώλ (επηθαλεηαθώλ –
Αζσπόο θαη ππνγείσλ πδάησλ πεξηνρήο ).  Αιιά θαη ηαπηόρξνλα θαη ζέκα 
πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο. Απηό αθξηβώο ν θ. Κππξηαλνύ καο αξλείηαη 
(ζηηο απαληήζεηο ηνπ) θαη καο παξαπέκπεη ζηνλ θ. Γήκα,  ζεσξώληαο όηη 
είλαη κόλν πεξηβαιινληηθό, θαη ν έηεξνο, δελ απαληά θαλ,  είηε  δελ θάλεη θάηη 
γηα λα ζηακαηήζεη ε ζπκθνξά καο. 

Γηόηη ν ππόγεηνο πδξνθόξνο νξίδνληαο, ζηηο πεξηνρέο απηέο, είλαη θαη ε 
κνλαδηθή πδξνιεπηηθή πεγή γηα πόζηκν,  αξδξεπηηθό, παξαγσγηθό λεξό. 
(Αγξνθηελνηξνθηθή παξαγσγή, βηνκεραληθή παξαγσγή ηξνθίκσλ θιπ.) θαη 



έηζη ην ζέκα πιένλ, μεθεύγεη από ηελ δηάζηαζε ηνπ ηνπηθνύ πξνβιήκαηνο, 
(πνύ ζίγεη 100.000 πνιίηεο, 18.000 εξγαδόκελνπο ζηελ πεξηνρή θαη θάπνπ 
1.070 βηνκεραλίεο, αζώεο γηα ην είδνο ηεο ξύπαλζεο απηήο ) θαη γίλεηαη 
γεληθόηεξν πξόβιεκα, κηαο θαη ηα είδε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο  
θπθινθνξνύλ ζηελ  Διιαδηθή θαη Γηεζλή αγνξά θαη θαηαλάισζε. Τν 
ηνμηλσκέλν λεξό, παξεκβαίλεη παληνύ θαη θηινδσξεί ηνλ θαζέλα κε ηηο 
«δόζεηο ηνπ» ζε ηνμηθά, νδεγώληαο ηνλ θάζε κέξα , πην θνληά ζηελ ρξόληα 
ηνμίλσζε θαη ην ξίζθν ηεο θαξθηλνπάζεηαο. 

Αγαπεηέ θ. Δπίηξνπε Δπξσπατθήο Γηνηθήζεσο, απεπζπλόκελνη ζε εζάο 
ειπίδνπκε λα ηύρνπκε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο παξέκβαζεο πνύ επηηάζζεη ην 
πξνβιεκά καο θαη λα επηηεπρζεί ε παξέκβαζε ησλ νξγάλσλ, παληόο 
βαζκνύ, γηα ηελ αλαθνπή ηνπ θαη ηελ έλαξμε ελεξγεηώλ αληηξξύπαλζεο θαη 
απνξξύπαλζεο.  

 
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε παξαπέξα ζπδήηεζε, 

πιεξνθόξεζε  θαη παξνρή ζηνηρείσλ. 
 
 Φηιηθά, 
 
γηα ην Ιλζηηηνύην Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο  (Ι.Τ.Α.Π.) 
 
Α. Παληειόγινπ Φεκηθόο- Μsc Βηνρεκηθόο Μεραληθόο 
Ι. Οηθνλνκίδεο Ιεξέαο. Δθεκέξηνο Ι. Νανύ  Οηλνθύησλ 


