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ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΗΤΜΩΕΙ ……….ΕΞΘ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΙΝΙΗΕΙ!!! 

 ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝΣΕΛΟΓΛΟΤ Ι.Σ.Α.Π 

Ιοφλιοσ 2009 

 

Ράει να κλείςει δυο χρόνια από τθν επιςθμοποίθςθ τθσ, θ «Τραγωδία του Αςωποφ» και ζχω 

μπροςτά μου και μελετϊ 3 επίςθμα χαρτιά, που τθν αφοροφν. Αςχολοφνται με τθν 

απογραφι - καταγραφι των εργοςταςιακϊν μονάδων ςτθν περιοχι των διμων 

Οινόφυτων - Σχθματαρίου - Θιβασ Νομοφ Βοιωτίασ. Σο Μθτρϊο εργοςταςίων. Ζνα τόςο 

ςθμαντικό κζμα, βαςικι προχπόκεςθ, που δεν υπάρχει, για να γίνει θ όποια προςπάκεια 

αντί-ρφπανςθσ ςτο τόςο ςπουδαίο κζμα που βαςανίηει τουσ νομοφσ Βοιωτίασ-Εφβοιασ και 

Ανατ. Αττικισ. 

Σο πρϊτο είναι μια ανακοίνωςθ -δελτίο τφπου τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Βοιωτίασ, 

με θμερομθνία 3-3-2008, όπου και αναφζρονται τα εξισ: «Με πρωτοβουλία του Νομάρχθ κ. 

Ρεργαντά, θ Νομαρχία Βοιωτίασ και οι διμοι Θιβασ, Σχθματαρίου, Οινοφφτων προχωροφν 

ςε δθμιουργία Περιβαλλοντικοφ Μθτρϊου και πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ επιχειριςεων με χριςθ GIS. «Με το 

μθτρϊο αυτό» μασ γνωςτοποιεί θ ανακοίνωςθ τθσ Νομαρχίασ, «εκπονείται ζνα ςθμαντικό 

εργαλείο προκειμζνου να υπάρχει θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των 

βιομθχανιϊν, ςχετικά με τθν παράγωγθ, αλλά και τθν διάκεςθ των παραγομζνων ρφπων». 

«Κατά βάςθ» αναφζρει θ νομαρχιακι ανακοίνωςθ, με το εργαλείο αυτό, 

«ςυςτθματοποιείται θ περιβαλλοντικι πλθροφορία και δθμιουργείται βάςθ δεδομζνων, 

ζτςι ϊςτε να καταγράφονται και να παρακολουκοφνται τα περιβαλλοντικά 

χαρακτθριςτικά(sic!!!!) των επιχειριςεων» (Προι αδειοδότθςθσ, Ραραγωγι και 

επεξεργαςία αποβλιτων, δείκτεσ επίδοςθσ, κ.λ.π). 

Κακϊσ τθν διαβάηεισ λεσ:  Άντε !! ζςτω και τϊρα!! Ασ φτιαχτεί να ξζρουμε τι μασ γίνεται!!! 

Ζςτω 30-40 χρονιά μετά τθν πρϊτθ αδειοδότθςθ τουσ!!! Ρολλά περιςςότερο που θ 

ανακοίνωςθ υπόςχονταν: « Θ ολοκλιρωςθ του Μθτρϊου Θα γίνει άμεςα και το ςφςτθμα 

κα εγκαταςτακεί τόςο ςτθν νομαρχία, όςο και ςτουσ διμουσ που ςυμμετζχουν». Tο πιο 

ςοβαρό όμωσ ιταν ότι υπόςχονταν: «Με το ζργο αυτό ςυγκροτείται θ διαδικαςία, ζτςι 

ϊςτε να προςδιορίηεται ανά παςά ςτιγμι,  με όλα τα ςτοιχεία, θ περιβαλλοντικι παρουςία 

των βιομθχανιϊν ςτο νόμο……». Σχετικά με αυτι τθν δουλειά, κυμάμαι ότι: Είχε γίνει και 

ςχετικι διαφθμιςτικι θμερίδα ςτον διμο Οινοφφτων, κάπου αρχζσ καλοκαιριοφ 2008, 

παρουςία όλων των δθμάρχων και του Νομάρχθ. Ππου ο αρμόδιοσ αντινομάρχθσ κ. 

Καράτηαλθσ, που ςυντόνιηε τθν εκτζλεςθ του ζργου, εξιγθςε τθν υπόκεςθ «του ςχετικοφ 

ερωτθματολόγιου που ζςτειλαν ςτθν τοπικι βιομθχανία».  Πταν άκουςα ότι με αυτό το 

ζργο «ςυγκροτείται θ διαδικαςία, για να ξζρουμε ανά πάςα ςτιγμι» τθν περιβαλλοντικι 

παρουςία των βιομθχανιϊν ςτο νομό!! Και ότι αυτι θ δουλεία κα ςτθριχτεί «ςε 

ερωτθματολόγιο που κα ςυμπλθρϊςουν οι βιομθχανίεσ εκελοντικά (!!), άρχιςα να 
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αμφιβάλλω για το εγχείρθμα!!! Δθλαδι ρωτοφν τον ρυπαντι αν ρυπαίνει;;; Σι μπορεί να 

τουσ πει αυτόσ;;; ποια είναι θ αλικεια του;;;;; Δθλαδι κζλουν να μασ κάνουν να δεχτοφμε 

τισ υπάρχουςεσ απθρχαιωμζνεσ ΑΕΡΟ του και τισ υπαρκτζσ παράνομεσ άδειεσ διάκεςθσ 

απόβλθτων του; Ανατρίχιαςα!! Διότι τυχαίνει να γνωρίηω πολλζσ ΑΕΡΟ εργοςταςίων και 

«μαϊμοφδεσ –παλαιολικικζσ» άδειεσ απόρριψθσ απόβλθτων ςτο ποτάμι.  

Άλλωςτε για αυτό κατάντθςαν ζτςι τον Αςωπό και τον υπόγειο υδροφόρο ορίηοντα!!  Ζκανα 

παρζμβαςθ λοιπόν και είπα ξεκάκαρα ότι: «μθτρϊο με τζτοια ςτοιχεία δεν φτιάχνεται!!!» 

«Και πολφ φοβάμαι», τουσ είπα ότι «Ζτςι όπωσ μεκοδεφετε τα πράγματα, δεν κα υπάρχουν 

ρυπαντζσ και κανζνασ δεν κα βγάηει απόβλθτα γιατί ζτςι κα δθλϊνουν! και εςείσ κα το 

υποςτθρίηετε,  γιατί ζτςι κα λζει το computer». Άρα επειδι το computer ςασ κα πρζπει να 

ζχει δίκιο, το μόνο που κα μζνει για εςάσ, είναι να μασ λζτε «ότι ο Θεόσ μασ ζςτειλε τθν 

καταραμζνθ τοξικι ρφπανςθ»!!  Ζγινα δυςάρεςτοσ τότε για οριςμζνα αυτιά!! Και επιμζνω 

ςε αυτιν τθν κζςθ μου, παρά τισ διαβεβαιϊςεισ τουσ ότι δεν ζχω δίκιο και ότι κα το 

φρόντιηαν εκείνοι, το κζμα τθσ αξιοπιςτίασ του μθτρϊου. Τότε ιταν που μασ αποκάλυψαν, 

τον πολφ μικρό βακμό «εκελοντικισ ανταπόκριςθσ», που είχαν από τθν βιομθχανία, ςτθν 

ςυμπλιρωςθ και αποςτολι του ερωτθματολόγιου!! Μασ είπαν, τισ νζεσ προκεςμίεσ 

ανταπόκριςθσ που τουσ ζδιναν, (για μζχρι τζλοσ του καλοκαιριοφ του 2008), και ανάφεραν 

όλα τα ςχετικά εμπόδια. Μάλιςτα θ κζςθ τουσ απζναντι ςτθν αςυνζπεια τθσ εκελοντικισ 

διλωςθσ!! των εργοςταςίων ιταν τζτοια, που ανάγκαςαν τον Νομάρχθ να δθλϊνει ότι:  

«Δεν είναι δυνατόν οι βιομηχανίεσ να ςυνεχίςουν να αδιαφοροφν για αυτήν την υποχρζωςη 

τουσ... θα αναγκαςτώ να πάρω άλλου τφπου μζτρα εναντίον τουσ».  

Εξωτερίκευε μια αγανάκτθςθ και ιταν εμφανζσ ότι ικελε να πει ότι «επιτζλουσ ποιοσ 

διοικεί αυτόν τον τόπο»!!! Για τουσ μυθμζνουσ ιταν εμφανζσ ότι μια ακόμθ φιζςτα 

ςτινονταν για να φαγωκοφν δθμοςιά λεφτά!!! Και ότι τίποτα ςυγκεκριμζνο δεν επρόκειτο 

να προκφψει ξανά και με τοφτθ τθν «εκελοντικι υπόκεςθ καταγραφισ τθσ βιομθχανίασ του 

τόπου»!! 

 16 μινεσ μετά λοιπόν. Το μθτρϊο αμζςου δθμιουργίασ, δεν ζχει δθμοςιευτεί, είτε δεν ζχει 

αναρτθκεί για να μπορεί ο όποιοσ ενδιαφζρεται να πάρει ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Οφτε 

υπάρχει κάποια νεότερθ ανακοίνωςθ αρμόδιου, να μασ πλθροφορεί τι απζγινε θ δουλειά 

αυτι. Πριν δυο μινεσ, ςε μια ςυηιτθςθ με τον διμαρχο Οινοφφτων κ. Θεοδωρόπουλο, του 

ξανά ζβαλα το κζμα τθσ ανάρτθςθσ και επιςκεψιμότθτασ του μθτρϊου βιομθχανίασ που 

δικεν είχαν ολοκλθρϊςει!! Θ απάντθςθ του ιταν χαρακτθριςτικι!!!! «Το μθτρϊο 

βιομθχανίασ είναι ζνα διαρκϊσ κυλιόμενο ζργο που δεν τελειϊνει. Άρα τι να αναρτθκεί;»  

Δεν κατάλαβα δθλαδι: πλθρϊνουμε για να ζχουμε μθτρϊο και μθτρϊο δεν κα υπάρξει 

πάλι;;;  Πταν τον παρακάλεςα να αναρτιςουν, ζςτω τα όςα ςτοιχεία ζχουν μαηζψει, ςε ζνα 

επιςκζψιμο θλεκτρονικό Ιςτότοπο, το υποςχζκθκε. ( Ππωσ το ςυνθκίηει).  Ζκτοτε ουδζν 

νζο!! Αν το είδατε και εςείσ, παρακαλϊ, γράψτε μου!!! Νομίηω ότι είναι αυτονόθτο ότι με 

το παρόν, ρωτϊ δθμόςια κάκε υπεφκυνο Διμαρχο, Νομάρχθ είτε τον υπεφκυνο 

αντινομάρχθ κ. Καράτηαλθ: Σι ζγινε με αυτό το ζργο κ. υπεφκυνε (και ειδικά κ. 
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αντινομάρχθ) Πόςα τελικά κα μασ κοςτίςει ακόμθ το να μθν υπάρχει επίςθμο «μθτρϊο 

βιομθχανίασ ςτον νομό »;;;;  

 

Σο Δεφτερο Ζγγραφο είναι μια Επίςθμθ ανακοίνωςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ. Με θμερομθνία 21-11-

2008, 9 μινεσ μετά. Ππου ςτθν παράγραφο 3 τθσ ανακοίνωςθσ αυτισ, ςαν μζτρο του 

ΥΡΕΧΩΔΕ για προςταςία του Αςωποφ πόταμου ανζφεραν ότι: «Με πρωτοβουλία του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ςε ςυνεργαςία με την Νομαρχία Βοιωτίασ, ζχει καταρτιςτεί και αποςταλεί 

ερωτηματολόγιο ςε όλεσ τισ εταιρείεσ τησ ευρφτερησ περιοχήσ του Αςωποφ, προκειμζνου να 

δηλώςουν τον τρόπο διαχείριςησ των υγρών αποβλήτων και ιδίωσ των επικινδφνων, καθώσ 

και αναλυτικά διαγράμματα των αγωγών διάθεςησ αποβλήτων. Στόχοσ τησ πρωτοβουλίασ 

αυτήσ είναι η ταυτοποίηςη των αγωγών και η υλοποίηςη τησ καταςκευήσ ενιαίου και 

ελεγχόμενου δικτφου αποχζτευςησ των βιομηχανικών αποβλήτων τησ περιοχήσ Οινοφφτων. 

Στα πλαίςια αυτά ζχουν απαντήςει 200 επιχειρήςεισ». 

 Δθλαδι ζρχεται το ΥΡΕΧΩΔΕ 9 μινεσ μετά, και μασ λζει ότι: Αυτό ζκανε και Αυτό ανζκεςε 

ςτθν νομαρχία και τουσ διμουσ, αυτιν τθν δουλειά. Δθλαδι θ διαδικαςία κατάρτιςθσ 

«μθτρϊου βιομθχανίασ ςτθν περιοχι» είναι ιδζα του ΥΡΕΧΩΔΕ για να προςτατευτεί και να 

κακαρίςει ο Αςωπόσ!! Θ ιδζα μπικε ςε εφαρμογι,  ςυμφωνοφντοσ Νομάρχθ και Δθμάρχων 

Οινοφφτων, Σχθματαρίου, Θιβασ!!!! (που ςίγουρα καλοείδαν τα κάποια λεφτουδάκια που 

περνοφςαν ςτα χεράκια τουσ!!!). Και από τισ 1126 τοπικζσ βιομθχανίεσ (μθτρϊο 

Ρυροςβεςτικισ), ανταποκρίκθκαν μόνο 200. Να λοιπόν γιατί κφμωνε ο Νομάρχθσ. Διότι οι 

ρυπαντζσ «τουσ ζγραψαν ςτα υποδιματα τουσ»!!!  

Καταρχιν λοιπόν: Μια και δεν ζγινε καμία διάψευςθ, από τον οποιοδιποτε φορζα, για «το 

ποιοσ είχε τθν ευφυι ιδζα και πρωτοβουλία «να κακαρίςουν τον Αςωπό» ξεκινϊντασ να 

φτιάχνουν τϊρα Μθτρϊο Παρά-Αςϊπιων βιομθχανιϊν, 40-30 χρόνια μετά τθν πρϊτθ 

αδειοδότθςθ τουσ. Νομίηω ότι πρζπει κάποιοσ να τουσ ειπεί πλζον ότι : «υγχαρθτιρια 

κφριοι εξουςιαςτζσ μασ, για τθν Αγαςτι πολιτικι ομοψυχία και κομματικι ςφμπνοια» για 

το δοφλεμα του κόςμου!!!  

Και παραπζρα: Κρίμα, γιατί βρικατε αυτό το τόςο επϊδυνο κζμα, για να φαγωκοφν 

δθμόςια λεφτά, με τρόπο που δεν αναμζνεται ουςιαςτικό αποτζλεςμα!! Είναι τραγικό να 

διαβάηει κάποιοσ, όλουσ αυτοφσ τουσ παμπόνθρουσ ςχεδιαςμοφσ «άμεςων ενεργειϊν» 

τθσ όποιασ εξουςίασ, του όποιου βακμοφ, που δεν λφνουν το πρόβλθμα για τον δφςμοιρο 

Αςωπό!! Και απλά ροκανίηουν τον χρόνο ηωισ του κόςμου!! Ππου μια αποςτολι 

ερωτθματολογίου για εκελοντικι ςυμπλιρωςθ του, από τισ επιχειριςεισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ρυπαντϊν), αναγορεφεται ςε μζτρο εξυγιαντικισ 

δραςτθριότθτασ ςτθν κόλαςθ του Αςωποφ!!! Γίνεται όμωσ τραγικά αςτείο να διαβάηεισ 

ότι το μζτρο αυτό επζλεξαν Τοπικι και Κεντρικι εξουςία «ςαν ζνα μζτρο για να 

προςτατζψει το ποτάμι από τθν ρφπανςθ»!!! Διότι κεωροφν ότι το μζτρο αυτό είναι «ζνα 

απαραίτθτο μζτρο για να γίνει θ αναγνϊριςθ - καταγραφι ποςοτιτων και είδουσ υγρϊν 

απόβλθτων που ρίχνονται ςτον Αςωπό, (Με βάςθ προαιρετικζσ –εκελοντικζσ δθλϊςεισ 

ρυπαντϊν;;;!!!).  
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Πμωσ φτάνει να γίνεται Τραγικά Θλιβερό όταν διαβάηεισ ότι: με βάςθ αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ, κα ςχεδιάςουν και κα κάνουν τα καταςκευαςτικά για τα μελετϊμενα να 

δθμιουργθκοφν «δίκτυα ςυλλογισ βιομθχανικϊν αποβλιτων» ςτθν περιοχι!! (Θεζ και 

κφριε!! Σκεφτείτε τι ζργα κα είναι!!).  

Πλα αυτά που τότε θ ανακοίνωςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ ανζφερε, μασ βρικαν, ςαν Ι.Τ.Α.Ρ. κάκετα 

αντίκετουσ και ςε ςχετικι, δθμοςιευκείςα ανακοίνωςθ μασ του είπαμε ξεκάκαρα τισ 

αντικζςεισ μασ ςτουσ ςχεδιαςμοφσ τουσ (1). Βζβαια τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, δθμοςίωσ 

και εδϊ και ςτισ Βρυξζλλεσ. Αλλά οι εξουςίεσ μασ «δεν λακεφουν από τθν διατεταγμζνθ 

υπθρεςία» που ζχουν αναλάβει να περαιϊςουν απζναντι ςτουσ ρυπαίνοντεσ!!! Ξζρετε 

γιατί τα κυμικθκα όλα αυτά ξανά;; 

 

τοιχείο τρίτο: …Διότι ζπεςα χτεσ πάνω ςε ζνα πολλά ενδιαφζρον ςτοιχειό!! Εγκφκλιοσ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΧΩΔΕ, Δ/ςθ: ΕΑΘ. Τμιμα: βιομθχανίασ. 

Υπογραφόμενο από τον κ. Βουρνά. Άρκ. Ρρωτοκ. 156722 ,26/10/2005 παρακαλϊ!! Με 

κζμα: «Εφαρμογι Διατάξεων 4,7,11.12, τθσ Κ.Υ.Α. Θ.Ρ.11014/703. Φ104 (ΦΕΚ 332 Β 2003) 

ςχετικά  

α) Με τθν υποβολι Μ.Ρ.Ε.  

β) το περιεχόμενο των ΑΕΡΟ,  

γ) τθν δθμιουργία βάςεωσ δεδομζνων με τισ ΜΡΕ/ΑΕΡΟ ζργων και δραςτθριοτιτων Α 

κατθγορίασ».  

υνοπτικά λοιπόν: τι γνωςτοποιεί, προσ κάκε ζναν αρμόδιο δθμόςιο υπάλλθλο και φορζα 

εξουςίασ ο κ. Βουρνάσ ,που κοινοποιεί τθν εγκφκλιο αυτι το 2005:   

«Σασ γνωςτοποιοφμε ότι ςτο πλαίςιο του Γ! Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

του 2003, εγκρικθκε ςτο ΥΡΕΧΩΔΕ, πρόγραμμα-ζργο «Κατάρτιςθσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

καταχϊρθςθσ και διαχείριςθσ (Βάςεισ δεδομζνων) όλων των ΑΕΡΟ των Μ.Ρ.Ε των 

βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων που αδειοδοτοφνται Ρεριβαλλοντικά (Α κατθγορία), κακϊσ 

και των δραςτθριοτιτων που υπάγονται ςτθν IPPC ντιρεκτίβα!! (θ πλειοψθφία των παρά- 

Αςϊπιων βιομθχανιϊν εντάςςεται εδϊ). «Θ ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ αυτοφ», ζλεγε 

τότε ο κ. Βουρνάσ ότι «πρζπει να ζχει γίνει Δεκζμβριο 2005!!!» Άρα όλοι οι αποδζκτεσ, 

(υπθρεςίεσ ΥΡΕΧΩΔΕ, Ρεριφζρειεσ, Νομαρχίεσ) «Εντζλλονται, εντόσ δυο μθνϊν (δθλαδι 

μζχρι Δεκζμβριο 2005) να υποβάλουν με τα ςχετικά ζντυπα και τισ ειδικζσ φόρμεσ 

πλθροφόρθςθσ, ςτθν Δ/ςθ ΕΑΘ/ΥΡΕΧΩΔΕ, Τμιμα Βιομθχανιϊν, τα ςτοιχεία που τουσ 

αφοροφν και δίνουν τθν κατάςταςθ ςτθν περιοχι τουσ». Εδϊ επίςθσ πρζπει να 

προςκζςουμε ότι θ δ/ςθ αυτι του ΥΡΕΧΩΔΕ εκδίδει  το πλείςτον των ΑΕΡΟ, αφοφ δεχτεί, 

μελετιςει και εγκρίνει, τισ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων(Μ.Ρ.Ε.) που υποβάλει θ 

κάκε βιομθχανία, κατευκείαν ςε αυτοφσ. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα αυτό: 

Χρθματοδότθςε από το 2003-2005 τθν μθχανοργάνωςθ του τμιματοσ δ/ςθσ του ΥΡΕΧΩΔΕ, 

για να φτιαχτοφν οι πολφ ηθτοφμενεσ βάςεισ δεδομζνων, (δθλαδι το Μθτρϊο Βιομθχανιϊν 
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Ελλάδοσ, άρα και των Ραρά-Αςϊπιων περιοχϊν) και αντιλαμβάνομαι ότι: απλά 

ςυμπλθρωματικά-επιβεβαιωτικά ςτοιχεία, κα ζμπαιναν με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία αυτά τθν 

τελευταία ςτιγμι!!! Θ εγκφκλιοσ αυτι κοινοποιικθκε ςτον Σ.Ε.Β και το Τ.Ε.Ε. για ενθμζρωςθ 

μελλϊν τουσ. Σε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ IPPC ντιρεκτίβασ, τισ βιομθχανίεσ Α 

κατθγορίασ, ςε όλουσ τουσ ςχετικοφσ υπαλλιλουσ του ΥΡΕΧΩΔΕ και Φυςικά τθν θγεςία του. 

Ππωσ και όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ και Νομαρχίεσ.  

ΑΡΑ:  

Είτε Πλοι, ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ και κϊκουσ, ςτελεχάρεσ από όλα τα κόμματα 

εξουςίασ ( ΝΔ και ΡΑΣΟΚ) ιξεραν ότι υπιρχαν τα αρχεία αυτά και τα μθτρϊα από 

το 2005 «και κάνουν τον χαηό». οκανίηοντασ χρόνο, γιατί δεν κζλουν να κίξουν 

ςυμφζροντα υπαντϊν εργοςταςιαρχϊν. Ρροτιμοφν να Ηουν τρϊγοντασ και άλλα 

λεφτά για να ψάχνονται!! (δθλαδι: Δεν κζλουν να ηυμϊςουν και 6 χρόνια 

κοςκινίηουν!! Και ζτςι, ροκανίηουν ουςιαςτικά, τον χρόνο ηωισ μασ, ςυνεχίηοντασ 

τθν τοξίνωςθ μασ!)  

Είτε: Τότε ζφαγαν τα λεφτά του Γ! Κ.Ρ.Σ., οι λεβζντεσ των υπουργείων και δεν 

ζκαναν τθν δουλειά, του μθτρϊου των Βιομθχανιϊν, παρά τισ εντολζσ και 

διαταγζσ, και ζτςι καταντιςαμε τϊρα «να μθν υπάρχει μθτρϊο των βιομθχανιϊν 

που είναι εγκατεςτθμζνεσ 40-30 χρόνια παρά τον Αςωπό. 

Λοιπόν εγϊ αυτό το δεφτερο δεν το δζχομαι!! Διότι, ξζρω ότι κινδυνεφουν να τουσ πάρουν, 

οι ευρωπαίοι χρθματοδότεσ τουσ, πίςω τα λεφτά του προγράμματοσ, που δεν ζκαναν και 

αυτοί κάτι τζτοια δεν τα χωνεφουν κακόλου!! Και πρζπει να βγάηουν ςπυράκια!!!!. Λζτε να 

μιλιςει και να μασ πει τθν αλικεια ο κ.Βουρνάσ, προϊςτάμενοσ ΕΑΘ/ΥΡΕΧΩΔΕ;;;; 

Εςείσ τι γνϊμθ ζχετε; Τι λζτε επί αυτοφ. Τι;; πρζπει να πιςτζψουμε οι απλοί πολίτεσ;;;, που 

με αυτά και τα άλλα, ζχουμε απθυδιςει από τθν Βρϊμα τουσ!!!!  

 

Παραπομπζσ: 

1. Δεσ Σχετικι ανακοίνωςθ ΙΤΑΡ με θμερομθνία 22-11-08 ,όπωσ είναι αναρτθμζνθ ςτο αρχείο του  

ASOPOS-SOS με θμερομθνία καταχϊρθςθσ 2-12-08.  

  

 

  

http://asopossos.wordpress.com/2008/12/02/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80/

