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ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΙΣΤΟΙΑ:
Σο 1996 θ άςχθμθ κατάςταςθ του Αςωποφ και του περιβάλλοντοσ ζνα γφρω ςτα υπαρκτά εργοςτάςια,
ιταν διαπιςτωμζνθ και τεκμθριωμζνθ. Σότε, επί νομαρχίασ ταμοφλθ ςτθν Βοιωτία και Φράγκου ςτθν Ανατ.
Αττικι, με υπουργό ΤΠΕΧΩΔΕ τον κ. Λαλιϊτθ, ανακζτουν ςτθν κακθγιτρια του Ε.Μ.Π. κ. Λοϊηίδου,
«εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ» για επίλυςθ του προβλιματοσ των υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθν
περιοχι. Η μελζτθ ζγινε και ζκτοτε ζχει πολιτογραφθκεί ςαν «Μελζτθ Λοϊηίδου ι λφςθ Λοϊηίδου».
το πλαίςιο τθσ μελζτθσ αυτισ: Για κάκε εργοςτάςιο, για τισ τότε δθλοφμενεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ
τουσ, ζγινε ςυςτθματικι ανίχνευςθ και καταγραφι, των πθγϊν εκπομπισ των υγρϊν λυμάτων, κακϊσ και
αναλφςεισ τισ ςφςταςθσ τουσ. τθν ςυνζχεια, ζγιναν τεχνικζσ μελζτεσ καταςκευισ παρΑςϊπιων δικτφων
ςυλλογισ τουσ και τελικισ επιλογισ του κατάλλθλου τρόπου επεξεργαςίασ των ςυλλεγομζνων.
Ακολοφκθςε «μελζτθ καταςκευισ» τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Επεξεργαςίασ των ςυλλεγομζνων, ςτθν Θζςθ
τενό Αυλϊνασ ςτθν Ανατ. Αττικι. Μελετθτικά και Σεχνικά λοιπόν, ιταν μια λφςθ εξάλειψθσ του
προβλιματοσ τισ ρφπανςθσ του Αςωποφ, από τα παραγόμενα και απορριπτόμενα τότε, υγρά βιομθχανικά
λφματα, από τισ τότε βιομθχανίεσ. Η βαςικι ςκζψθ ιταν θ ανάμειξθ – αραίωςθ, με ανάλογεσ ποςότθτεσ
αςτικϊν λυμάτων, ςε τζτοιο βακμό ϊςτε, να γίνονται το ςφνολο, Βιολογιςθμα - Επεξεργάςιμα ςε κεντρικι
μονάδα επεξεργαςίασ. Αυτό πρακτικά ςιμαινε τθν ενοποίθςθ «Ραρ–Αςϊπιων» δικτφων ςυλλογισ
βιομθχανικϊν από Οινόφυτα-χθματάρι, με αςτικά δίκτυα Αυλϊνασ και καταςκευι ενιαίου Κεντρικοφ
ςτακμοφ επεξεργαςίασ «μεικτϊν υγρϊν αποβλιτων» ςτο τενό τθσ Αυλϊνασ. Από εκεί τα επεξεργαςμζνα
και ελεγχόμενα από υπθρεςίεσ τθσ νομαρχίασ Ανατ. Αττικισ κα όδευαν μζςω Αςωποφ, ςε νότιο Ευβοϊκό
κόλπο.
Σεχνικά μιλϊντασ, θ μελζτθ αυτι μπορεί να χαρακτθριςτεί ςαν τθν πιο ςοβαρι προςπάκεια που ζχει
γίνει για λφςθ ςτο πρόβλθμα με τα υγρά απόβλθτα, ςτθν πολφπακθ περιοχι του Αςωποφ. Φαίνεται τότε,
ότι είχε τθν αποδοχι από όλεσ τισ ενδιαφερόμενεσ πλευρζσ, διότι όλοι ζπαιρναν από ζνα ςχετικό
ευεργζτθμα. Σότε, πολιτικά όλοι ςτα λόγια τθν ζκριναν, ςαν «ζνα αναγκαίο ζργο» και με προτεραιότθτα,
προωκικθκε «ςαν ςχετικι αποδεκτι λφςθ» για ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ. Παρά το ότι άφθνε, αρκετά
ςθμεία αδιευκρίνιςτα για να λυκοφν ςε επόμενθ φάςθ, όταν τα ζργα κα είχαν υλοποιθκεί και αυτό «για να
γίνει κάτι επιτζλουσ για το πρόβλθμα τθσ ανεξζλεγκτθσ ρφπανςθσ» και μετά βλζπουμε!
Σελικά θ πρόταςθ κατετζκθ το 1997, ςτο Β! πλαίςιο ςτιριξθσ, για ςυν-χρθματοδότθςθ κατά 75% από Ε.Ε
και 25% από εκνικά κονδφλια. Παρουςιάςτθκε ςαν ζνα ζργο που πλαιςίωνε αςτικζσ περιοχζσ με ζργα
υποδομϊν αποχζτευςθσ – επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων. Θ πρόταςθ απερρίφκθ, διότι περιελάμβανε τα
βιομθχανικά απόβλθτα, από εργοςτάςια, που είχαν ιδθ από χρόνια, επιλζξει να χρθματοδοτθκοφν για

καταςκευι ατομικϊν εργοςταςιακϊν εγκαταςτάςεων προ –επεξεργαςίασ, αλλά και για εργοςταςιακζσ
εγκαταςτάςεισ για τελικι βιολογικι επεξεργαςία των λυμάτων τουσ. Ζτςι, δεν μποροφςαν να ξανάχρθματοδοτθκοφν για τον ίδιο ςκοπό.
Όμωσ θ ανάγκθ για υλοποίθςθ των παρεμβάςεων δεν αφινει τθν υπόκεςθ να ξεχαςτεί, ζςτω και αν
τϊρα θ εξουςία ζχει μοιραςτεί. Σο υπουργείο ςε ΠΑΟΚ και οι Νομαρχίεσ ςε Ν.Δ (Νομάρχθσ Βοιωτίασ κ.
τάμοσ και Ανατ. Αττικισ Φράγκοσ). Περί το 2000, ζγινε επαν-υποβολι τθσ μελζτθσ. Αυτιν τθν φόρα με
επαναςχεδιαςμό και διεφρυνςθ τθσ καλυπτόμενθσ αςτικισ περιοχισ, «με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ
κοινωνικισ αναγκαιότθτασ των ζργων». Οπότε, ςυμπεριζλαβαν μζςα ςτο ενιαίο ζργο, τθν αποχζτευςθ των
περιοχϊν Ωρωποφ και Ωρωποχωρίων. Ράλι απερρίφκθ θ πρόταςθ. Λζγεται επιπρόςκετα, αυτι τθν φορά,
ότι το ζργο και θ πρόταςθ, «δεν υποςτθρίχτθκε θερμά από τουσ μθχανιςμοφσ προϊκθςθσ των ζργων» για
να γίνει θ επιλογι του. Επίςθμα καμία εξιγθςθ δεν ζχει δοκεί από τισ τότε εξουςίεσ (ΡΑΣΟΚ, Υπ. ΡΕΧΩΔΕ
κ. Λαλιϊτθσ), για τθν ςυνεχι απόρριψθ ενόσ τόςο αναγκαίου ζργου. Σελικά ξεγελάςτθκαν οι πολίτεσ που
υπόφεραν και ροκανίςτθκαν πολφτιμα χρόνια.
Λζγονται πολλά. Αλλά κανζνασ δεν ξεκακαρίηει, αιτίεσ και αποτζλεςμα. Δθλαδι: δεν ξεκακαρίηει γιατί
μια αντικειμενικι ανάγκθ απορρφπανςθσ- ταχτοποίθςθσ μιασ ευρφτερθσ πολφτιμθσ περιοχισ με οικιςτικό
και βιομθχανικό ενδιαφζρον, δεν ςτάκθκε δυνατόν, να Χϊρο-ταχτοποιθκεί ςτθν εικοςαετία τισ εξουςίασ
τουσ. Δεν οργανϊκθκε ςε νόμιμθ βιομθχανικι περιοχι και δεν εξοπλίςτθκε, με τισ αναγκαίεσ και
αυτονόθτεσ υποδομζσ, για τθν ανάπτυξθ τθσ. Κανζνασ δεν ξεκακάριςε, αν υπιρξαν εςωτερικζσ αντιδράςεισ,
«των εταίρων του ζργου» και αν υπιρξαν κάποιοι που δεν επικυμοφςαν δεςμεφςεισ τζτοιουσ είδουσ.
Οπωςδιποτε αυτι θ καταςτροφικι - αποτυχθμζνθ πολιτικά, διαχείριςθ του προβλιματοσ, κόςτιςε ςτο τότε
κυβερνϊν κόμμα.
Κατά τθν άποψθ μου, παραμζνει χωρίσ απάντθςθ ζνα βαςικό ςθμείο. Αν τα εγκατεςτθμζνα εργοςτάςια
δζχονταν ι όχι, (τουσ ςυςχετιςμοφσ των δυνάμεων του 1997) να απορρίπτουν προ-επεξεργαςμζνα και επί
πλθρωμι τα απόβλθτα τουσ ςε ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ. Σισ νζεσ υποχρεϊςεισ που προζκυπταν, για ζλεγχο
φδρευςθσ, παραγωγισ λυμάτων και αποχζτευςθ μετά από επεξεργαςία εντόσ εργοςταςίου, τισ είδαν ςαν
κάτι που δεν τουσ ςυμφζρει, διότι είχαν διαςφαλίςει «το ανεξζλεγκτο και δωρεάν δικαίωμα» απόρριψθσ
ςτον Αςωπό, με τισ τότε άδειεσ τθσ δ/ςθσ υγείασ τθσ Νομαρχίασ Βοιωτίασ (colpo Grosso). Ζτςι, απζςυραν
«τθν ςυναίνεςθ τουσ» ςτθν καταςκευι τισ λφςθσ αυτισ. Καταφζρνοντασ και να τθν ματαιϊςουν, με τουσ
πολιτικοφσ που είχαν απζναντι τουσ.

Θ ΕΡΑΝΑΦΟΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
Σο κζμα και θ λφςθ του, «ζμεινε ςτθν κατάψυξθ» για 12 χρόνια. το εν τω μεταξφ, ςτθν περιοχι των
Οινοφφτων - χθματαρίου, Ρολλά κρίςιμα πράγματα άλλαξαν, ςτο πεδίο. Η βαριά, βιομθχανικισ
προζλευςθσ, ρφπανςθ του ποταμοφ, και τθσ κάλαςςασ, γιγαντϊκθκε ςε ποςότθτα και ζφταςε να
ςυνειδθτοποιθκεί ςε χαρακτιρα, χθμικι υφι και ςυνζπειεσ. Ρζραςε θ ρφπανςθ των τοξικϊν, ςτον υπόγειο
υδροφόρο ορίηοντα, χτυπϊντασ καίρια, τθν υδροδότθςθ και τισ άλλεσ χριςεισ νεροφ των περιοχϊν και δια
μζςου αυτισ, τθν δθμόςια υγεία. Η εν τω μεταξφ, ιςχφουςα, νζα νομοκεςία του 2006, ξεκακάριςε «νζεσ
υποχρεϊςεισ» για τθν κάκε μια φάςθ και διαδικαςία βιομθχανικισ παραγωγισ, που γίνεται ςτο
εργοςτάςιο του βιομθχανικοφ ρυπαντι. Επιπλζον κάκε πολίτικοσ και διοικθτικόσ αρμόδιοσ, ζφταςε πλζον,
2

να μθν μπορεί να «κάνει ότι του αρζςει» και να μεταφράηει τισ παραγωγζσ όπωσ τον διατάηουν. Ειδικά
για τα Σοξικά-Επικίνδυνα υγρά απόβλθτα, τϊρα τα πράγματα, είναι ςαφζςτερα. Σϊρα τα τοξικά ζχουν
κωδικοφσ. Ζχουν αποςαφθνιςμζνθ παρουςία ςε κάκε φάςθ τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ, που επιλζγουν και
δθλϊνουν οι επενδυτζσ ότι κα χρθςιμοποιιςουν. Τποχρεϊνονται πλζον από τουσ νόμουσ, οι ρυπαντζσ να
τα ελαχιςτοποοφν. Μετά να τα εξουδετερϊνουν από τισ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ τουσ, με απολφτωσ δικά
τουσ ζξοδα, εντόσ εργοςταςίου. Και τζλοσ με ελεγχόμενο ποιοτικά και ποςοτικά τρόπο να κάνουν τθν
τελικι διάκεςθ τουσ. Τποχρεϊνονται, να εξυγιαίνουν τισ διαδικαςίεσ και τισ τεχνολογίεσ παραγωγισ τουσ.
Όςοι, για όςα τοξικά λφματα-απόβλθτα, επιμζνουν να παράγουν, ορίηεται πλζον ότι τα αντιμετωπίηουν με
δικά τουσ, απολφτωσ ζξοδα, και υποχρεοφνται να τα οδθγοφν, με απόλυτθ δικι τουσ ευκφνθ ποςοτικά, ςε
ελεγχόμενουσ δρόμουσ τελικισ διάκεςθσ. Εδϊ Δθμιουργικθκε και ο «ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΜΟ» τθσ
επικαιροποίθςθσ τθσ μελζτθσ ΑΕΠΟ κάκε εργοςταςίου:
τισ «Ρεριοχζσ του Αςωποφ» ςτο κράτοσ τθσ Βοιωτίασ, με τισ «αδειοδοτθμζνεσ» επιςιμωσ,
ρυπαίνουςεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, το πεδίο παραμζνει παγωμζνο ςτα όςα οι νόμοι όριηαν το 2004.
Και αυτά παραμορφωμζνα. Σο όλο πεδίο «Άναρχο» ςτθν δόμθςθ και λειτουργία του και «χωρίσ
χωροταξικι οργάνωςθ γθσ». Ο Αςωπόσ παραμζνει αχαρτογράφθτοσ και ςυνεπϊσ «Ανφπαρκτοσ ςαν
ποταμόσ» για τουσ αρμοδίουσ. Άρα: Ο κάκε ζνασ μπορεί, να καταπατιςει τα «παραποτάμια όρια»
προςταςίασ του και να κτίςει ςτισ ακτζσ του ότι τον βολεφει. Να κλείςει τθν περιοχι, ςαν «ατομικι
περιουςία του» και να απορρίπτει ότι τον βολεφει, απαγορεφοντασ πρόςβαςθ ςτον κάκε άλλο πολίτθ και
ελεγκτι! Σο όλον πεδίο, του «κάτω ρου του Αςωποφ» (Κωδ.0730) δεν προςφζρει πλζον «οφτε ςπικαμι
ςυνεχοφσ κοινόχρθςτθσ παραςϊπιασ γθσ» για να περάςουν δια αυτισ, ανεμπόδιςτα, οι κοινόχρθςτοι
«ΡαρΑςϊπιοι» ςυλεκτιριοι αποχετευτικοί αγωγοί και οι παρόχκιοι δρόμοι, επιςκεψιμότθτασ και ελζγχου
του ποταμιοφ και τισ κατάςταςθσ του. Οπότε: Σιμερα πλζον:
Γίνεται προχπόκεςθ, εφαρμογισ κάκε μελζτθσ ςτο πεδίο αυτό, θ χαρτογράφθςθ και οριοκζτθςθ του
ποταμιοφ και θ χωροταξικι και πολεοδομικι ταχτοποίθςθ του πεδίου με «τα εκτόσ ςχεδίου κτιςμζνα
εργοςτάςια» ςτθν άναρχα λειτουργθμζνθ περιοχι και ςτισ όχκεσ του Αςωποφ. Επί πολλά χρόνια, τα
εργοςτάςια «πατροναρίςτθκαν» ςε μια ανεξζλεγκτθ και «άγρια παραγωγικι επζκταςθ» χωρίσ ζλεγχο και
νόμιμθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ αδειϊν λειτουργίασ και ζκδοςθσ ςφγχρονων Αποφάςεων Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ). Δεν υπάρχει, ακόμθ οφτε ζνα αξιόπιςτο «μθτρϊο των υπαρχτϊν
εργοςταςίων». Ζτςι τϊρα πλζον: Οι μονάδεσ ζχουν αυξθκεί (1084 μονάδεσ - Αρχείο πυροςβεςτικισ
υπθρεςίασ) και γιγαντωκεί ανεξζλεγκτα (π.χ. μονάδα από 1600 ίππουσ κινθτιρια πιγε ςε 26000 ίππουσ.
Άλλθ, από 5 τόνουσ θμεριςια παραγωγι μετάλλων πιγε ςε 25 τόνουσ χωρίσ ανακεϊρθςθ – επζκταςθ
υποδομϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων. Ετζρα δουλεφει με αδιλωτεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ και αδιλωτεσ
νζεσ πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, κριςιμότατθσ ςθμαςίασ, όταν περνάνε ςτα απόβλθτα τουσ, κ.ο.κ), και οι
ρυπαντζσ αυξικθκαν. Δυςτυχϊσ «ςτο κράτοσ τθσ Βοιωτίασ» δεν ζχουν εφαρμόςει, για κανζναν, τθν νζα
νομοκεςία αδειοδότθςθσ εργοςταςίων. Δεν ζχουν αλλάξει οι Όροι Περιβαλλοντικισ Λειτουργίασ κανενόσ
τουσ. Φτάνουν τϊρα, οι νομαρχιακζσ υπθρεςίεσ τθσ δ/ςθσ υγείασ, να Ξανά - εκδίδουν τισ παράνομεσ παλιζσ
«άδειεσ απορρίψεων βιομθχανικϊν τοξικϊν λυμάτων» ςτο ποτάμι και τον υπόγειο υδροφόρο ορίηοντα!
Είτε, εναλλακτικά, τουσ αδειοδοτοφν για να ποτίηουν με αυτά, «δζνδρα» ςτθν αυλι τουσ!
ΤΩΑ ΡΛΕΟΝ: Οφτωσ εχόντων των πραγμάτων, κάποιοι βάλκθκαν να μασ τρελάνουν. Από διάφορεσ
πολιτικζσ πλευρζσ, διάφοροι κφκλοι «καλά πλθροφορθμζνων» και κυβερνθτικοί ξαπλϊνουν τα διάφορα
τουσ για το «τι κεωροφν λφςθ». Π.χ. Το ΥΡΕΧΩΔΕ, ςτθν ανακοίνωςθ του τισ 21-11-08, αναφζρει, ότι: ζγινε
3

ανάκεςθ μελζτθσ ςτο Ε.Μ.Ρ. Ελπίηουμε να εννοεί τθν «μελζτθ Λοϊηϊδου» και όχι ζτερον τι. Διότι εκείνο που
ανακοινϊνει (ςθμ. 4) είναι: Η καταςκευι ενόσ ενιαίου, ςυλλεκτικοφ δικτφου των «αποχετευμζνων
βιομθχανικϊν», ςτθν περιοχι. Βζβαια τα αναφζρει ότι κα είναι προ-επεξεργαςμζνα (εξουδετερωμζνα)
βιομθχανικά απόβλθτα και ςίγουρα κα εννοεί επεξεργαςμζνα εντόσ εργοςταςίου. Πμωσ δεν αναφζρει
τίποτα για το που κα πθγαίνουν όταν ςυλλζγονται! Δθλ. δεν λζνε τίποτα, για καταςκευι κεντρικισ μονάδασ
βιολογικισ επεξεργαςίασ τουσ. Αυτό το υποςθμειϊνουμε, διότι: Άλλοι μασ μιλάνε μόνον για δίκτυο
ςυλλεκτιριων αγωγϊν (ακζφαλο ςϊμα) και άλλοι μόνον για κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ τουσ
(αςϊματθ κεφαλι)(!!!;;;). Κανζνασ όμωσ δεν εξθγεί το πϊσ είναι δυνατόν να ςυνεργαςτοφν «δυο
αξεχϊριςτα - ενιαία ζργα» που κα τα καταςκευάςουν (;;) ξεχωριςτά, για να βγάλουν κάκε μζρα,
κακαριςμζνα λφματα, ςτον Ευβοϊκό κόλπο! Ακόμθ, κανζνασ για τθν ϊρα, από τθν εξουςία, δεν μιλάει για
τθν διαςφάλιςθ των κεφαλαίων καταςκευισ των ζργων. (Μόνο τα λεφτά επικαιροποίθςθσ τισ παλιάσ
«μελζτθσ Λοϊηιδου» ζχουν διαςφαλιςτεί!). Όπωσ επίςθσ, κανζνασ δεν μιλάει για το που (;), ςε ποιον τόπο
και γθ (;), ζχουν προβλζψει ότι κα φτιαχτοφν τα μελετϊμενα ζργα! Αυτά «τα κρίςιμα ςτοιχεία» δεν τα
λζνε! Και κζλουν να τουσ πιςτζψουμε, ότι ςοβαρά αςχολοφνται με τθν υλοποίθςθ των λφςεων για Ζργα
που τα χρειαηόμαςταν μερικά χρόνια πριν. Κφριοι, Σθσ εξουςίασ μασ. Μιπωσ πιςτεφετε πωσ απευκφνεςτε
ςε αφελείσ;
ε άλλεσ άςχετεσ λεπτομζρειεσ είναι λαλίςτατοι! π.χ. Δθλϊνουν ότι το δίκτυο ςυλλογισ αυτό, κα είναι
εμπλουτιςμζνο με ςφγχρονο ςφςτθμα αιςκθτιρων για αυτόματθ μζτρθςθ ποιότθτασ και ποςότθτασ των
επικίνδυνων αποβλιτων (!;) Άραγε ποιοσ τουσ επζλεξε; Οι μελετθτζσ τα ζχουν εγκρίνει; Ποιοσ κα τουσ
ςυντθρεί ςε λειτουργία; Ποιοσ κα εγγυάται τθν ακρίβεια μετριςεων ποιότθτοσ / ποςότθτοσ, που κα δίνουν
οι αιςκθτιρεσ; Και για πόςο χρόνο κα δουλεφουν με ακρίβεια;
Αλλά και ςε άλλα ςθμαντικά ςθμεία τισ λφςθσ, παραμζνουν κρυψίνοεσ και αςαφείσ: {π.χ.: τθν ίδια
ανακοίνωςθ του ΤΠΕΧΩΔΕ (ςθμ. 6), ςυμπλθρϊνεται ότι : «Γίνεται μελζτθ, από ομάδα ειδικϊν επιςτθμόνων,
για τον επανακακοριςμό των νζων (!!) «οριακϊν τιμϊν» επικίνδυνων ουςιϊν, ςτα απορριπτόμενα ςε
αγωγοφσ «ειδικά υγρά βιομθχανικά απόβλθτα και λφματα» (!) Η μελζτθ αυτι κα ζχει τελειϊςει 31-12-08}.
Για αυτό το ουςιαςτικότατο ςθμείο απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων και «μυςτικό όπλο» «αβανταρίςματοσ
των ρυπαντϊν» δεν ανακοινϊνουν τίποτα, 5 μινεσ τϊρα. Η «νζα μελζτθ Λοϊηϊδου» για επεξεργαςία
βιομθχανικϊν αποβλιτων εξαρτάται απόλυτα, από τθν παραπάνω απόφαςθ «νζων ορίων
απορριπτόμενων». Ζτςι ρωτάμε: Σα «νζα όρια απόρριψθσ» ζχουν τθν ζγκριςθ του μελετθτι τθσ
εγκατάςταςθσ; Ετζρα βαςικι ερϊτθςθ είναι: Πότε ακριβϊσ είναι θ θμερομθνία παράδοςθσ τθσ «Μελζτθσ
Λοϊηιδου»; και πότε κα αρχίςουν ζργα; Διότι ο ΜΑΙΟ 2009 μασ ζφταςε, και το όριο των 6 μθνϊν
ςυμπλθρϊνεται!
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΑ: Γεννάται εφλογα, το εξισ βαςικό ερϊτθμα: Ωραία, κα «μελετιςουν» το πϊσ κα
φτιάξουν «δίκτυο ςυλλογισ», αλλά μετά; Σε ποια γθ κα ςτιςουν τθν επεξεργαςία τουσ; Ρότε; και ςτο
αναμεταξφ τα ςυλλεγόμενα που κα τα πάνε; Θα μελετθκεί ξεχωριςτά νζοσ κεντρικόσ ςτακμόσ
επεξεργαςίασ τουσ ι όχι; Εδϊ πλζον οι απορίεσ πνίγουν: Ο Ζνασ μίλαγε για καταςκευι «αςϊματθσ
Κεφαλισ». Ο ζτεροσ ανακοινϊνει Καταςκευι «ακζφαλου ςϊματοσ» !! και τζλοσ, να και οι «υβριδικζσ
λφςεισ». Θα τα πθγαίνουν λζνε, ςτον υπαρκτό βιολογικό αςτικϊν απόβλθτων Οινόφυτων / Σχθματαρίου,
αφοφ τον αναςκευάςουν!! Κατανοείτε ότι αναφζρονται ςε αυτόν τον βιολογικό κακαριςμό, που κτίςτθκε
με χίλια βάςανα πάνω ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ αρχαίασ Σανάγρασ και ζκαναν 15 χρόνια να τον
τελειϊςουν, λόγω αρχαιοτιτων. Επιπλζον τα ςθμεία ςυλλογισ, του δικτφου, με φυςικι ροι, κα
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ςυγκεντρϊνουν τα λφματα ςε ςθμεία που ζχουν υψομετρικι διαφορά 70-80 μζτρα και κάμποςα χιλιόμετρα
απόςταςθ, από αυτόν τον «υπαρκτό αςτικό βιολογικό» και χρειάηεται άντλθςθ ςυλλεγόμενων μζχρι εκεί!
Με τεράςτιο λειτουργικό κόςτοσ! Μόνο ςτθν Ελλάδα βγαίνουν «τζτοιεσ καταςκευαςτικζσ πατζντεσ» για να
τρϊγονται δθμόςια λεφτά, δυςτυχϊσ χωρίσ λειτουργικό αποτζλεςμα. Μα όπωσ λζγεται θ λφςθ αυτι
προβάλλεται, γιατί επικυμοφν να κρατθκεί ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων και το «αποτζλεςμα
τθσ επεξεργαςίασ κακαριςμοφ» των λυμάτων, κάτω από τθν ίδια ςτζγθ και ςτα χζρια των «ανφπαρκτων
ελεγκτϊν» τθσ Νομαρχίασ Βοιωτίασ ι τθσ περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που κα ελζγχουν από τθν Λαμία!!!
Μιλοφν και μασ υπόςχονται, «επεξεργαςμζνα βιομθχανικά» ςτον Αςωπό και τον Ευβοϊκό κόλπο!
κραδαίνοντασ «τα χαρτιά μια μελζτθσ ακόμθ». Με τα χαρτιά όμωσ, δεν κακαρίηουν υγρά απόβλθτα
εργοςταςίων. Επιμζνουν λοιπόν, χωρίσ να λζνε Ρου;;, Ρωσ;;; και από Ροιον;; Δεν ξεκακαρίηουν θ
υποχρζωςθ αυτι, Ροιανοφ ευκφνθ κα είναι;; Όπωσ δεν ξεκακαρίηουν: Ρότε;; και Ροιοσ;; κα πλθρϊςει το
κόςτοσ για ζργα –καταςκευζσ άλλα και για τθν λειτουργία των εγκαταςτάςεων αυτϊν που εμείσ τισ
χρειαηόμαςτε από χτεσ βράδυ!!! Δθλαδι: «ηιςε Μάθ μου, να φασ τριφφλλι» και απλά γεννάται το
αίςκθμα ότι θ εξουςία μασ εργάηεται. «Κοινϊσ μασ Δουλεφει»!!!!
Λοιπόν απαντιςτε τουσ εςείσ, τϊρα είναι θ ςτιγμι.
Τ.Γ Μζχρι να μαηευτοφν οι απαντιςεισ ςε αυτά τα πρωταρχικά ερωτιματα, είναι πρζπον και ςωςτό, να
αποφφγουμε τθν διατφπωςθ του όποιου ςχολίου, για τθν «απόψυξθ» τθσ λφςθσ Λοϊηίδου του 1996. Ασ
περιμζνουμε κάνα μινα ακόμθ.

Μάιοσ 2009
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