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H «Τραγωδία του Ασωπού» και αυτή «της Μεσσαπίας στην Εύβοια» έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. Την 
τοξίνωση του κόσμου και των τόπων από βαρέα μέταλλα. Μετά την κυβερνητική αλλαγή και την άνοδο του νέου 
κόμματος στην εξουσία, αχνό-φαίνεται στον ορίζοντα η προοπτική «να υπάρξουν ευήκοα ώτα» για να επικρατήσει 
μια άλλη λογική στα πράγματα. Έρχεται ίσως η περίοδος, που θα συζητούνται και θα εφαρμόζονται πλέον 
«κάποιες λύσεις για το πρωτόγνωρο Έγκλημα». Για αυτό, σπεύδουν πολλοί.  

 Ένα έγκλημα, ομολογουμένως αγνοημένο και ήδη πολυκαιρισμένο, που το χαρακτηρίζει η απουσία σωστών -
αποτελεσματικών υλοποιητικών πολιτικών μέχρι τώρα (από όλες τις βαθμίδες εξουσίας και όλο το πολιτικό φάσμα 
των στελεχών των κομμάτων της πρότερης εξουσίας μας). Για αυτό έφτασε να γίνει, ένα «περιβαλλοντικό έγκλημα -
σαράκι» που κατατρώει τον κόσμο και τους τόπους με τα τοξικά απόβλητα των βιομηχανιών. Εμείς τουλάχιστον, 
πρόσφατα1 εισηγηθήκαμε στην νέα εξουσία: Επείγουσα υλοποίηση «συμφωνούμενων» λύσεων, μαζί με 
«διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας» των υλοποιουμένων λύσεων. Χρειάζεται, είπαμε, «πολύ και σκληρή 
δουλεία και λίγα λόγια» και μηδέν δημόσιο-σχεσίτικες πρακτικές. Διότι το Κυρίαρχο ζητούμενο είναι: Να 
λειτουργήσουν οι λύσεις. Άλλη καθυστέρηση δεν σηκώνει. Ελπίζουμε σε μια καλύτερη προοπτική υλοποίησης. 
Ίδωμεν.  

Ειλικρινά όμως, εκείνο που εντυπωσιάζει  αυτή την εποχή είναι: Το πώς ξαφνικά, εμφανίστηκαν τόσοι «αγωνιστές 
για την λύση»!!! (να τους έχει ο Θεός καλά. Αόρατοι ήταν τόσα χρόνια!!! Και μας άφηναν στην μοναξιά του αγώνα 
μας). Πως ;; ξαφνικά! από το πουθενά! εμφανίστηκαν τόσοι μεταπράτες, μεταπωλητές ιδεών, υπηρεσιών σωτηρίας 
μας και «εκπτωτικών προϊόντων-λύσεων ευκαιρίας»! 

Είναι γνωστό και χαρακτηριστικό ότι στα «σκατά» μαζεύονται οι σφίγγες!! Αλλά τόσες πολλές και τόσο γρήγορα, βρε 
παιδί μου; Η ποικιλία τους, αξιοπρόσεκτη. Έτσι π.χ. η πρώην δ/ση Ελεγκτών Περιβάλλοντος, ΥΠΕΧΩΔΕ, θυμήθηκε 
τώρα, δια των διαρροών στον τύπο, να πιέσει για να ιεραρχηθεί επείγον, το έργο «της αστυνομικής καταδίωξης των 
λαθρέμπορων - διακινητών τοξικών αποβλήτων» και έτσι ψιλό-προτείνει, να απομακρυνθεί η δουλειά των Νέων 
Ελεγκτών Περιβάλλοντος, του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, από τα εργοστάσια «πηγές παραγωγής τους» και την 
ουσιαστική προσπάθεια, να τα εγκλωβίσουν εκεί μέσα τα τοξικά, ώστε : Να μην μπορούν να τα φορτώνουν στον 
κάθε λαθρέμπορο. Αυτό, μαζί με την «αδειοδοτική επιβολή» της ελαχιστοποίησης παραγωγής τους!! Μέσα σε 
ουσιαστικά ελεγχόμενες ποσοτικά συνθήκες, τις παραγωγής τους, ίσως φέρει την ριζική λύση. 

Χαρακτηριστικό επίσης και «το αγωνιστικό ξύπνημα» των δημάρχων των περιοχών μας. Έτσι, ένα πρωινό στα 
ξαφνικά συνέβη και πλέον εκφράζονται με «παχιά λόγια» και έλλειψη συγκεκριμένων ενεργειών, ανάσχεσης του 
τοπικού καημού! Προεξάρχοντας, ο Δήμαρχος Οινοφύτων. Πρόθυμος, για πολλοστή φορά, στην υλοποίηση κάθε 
«Άνωθεν μεθόδευσης» για «το εύσχημο ροκάνισμα του χρόνου» χωρίς λήψη - εφαρμογή μέτρων και «το 
ξεστράτισμα τις εφαρμογής συγκεκριμένων ενεργειών» προστασίας τις υγείας, από τον συγκεκριμένο χώρο – τόπο - 
στόχο. Προσπάθεια τους η μετάθεση των όποιων ενεργειών, στο «αόριστο υπερπέραν» που θα έκανε τους πάντες 
να «κυνηγάνε πεταλούδες». Οι νέες προσπάθειες, αυτής της πλευράς, είναι να εγκαταστήσουν τώρα(!) ιδιωτικό 
«παρατηρητήριο περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας» στην κόλαση που βράζει. Στο πιο ενεργό – εκτεταμένο 
πεδίο βιομηχανικής τοξίνωσης από εξασθενές χρώμιο και βαρέα μέταλλα. Ένα ιδιωτικό Παρατηρητήριο που δήθεν 
θα δραστηριοποιηθεί τώρα, για να μας σώσει, «συμβάλλοντας στην εκτίμηση αναγκών υπηρεσιών υγείας στην 



 

περιοχή»2 Ενώ στην ουσία θα ζει ροκανίζοντας «χρήμα και χρόνο» από τα δημόσια λεφτά σε μη αποτελεσματικές 
ενέργειες για τον κόσμο. Αυτά φτάνουν τώρα να προτείνουν, στον τόπο για υλοποίηση, προκειμένου να 
προστατευτεί η υγεία μας. Την στιγμή, oπου τα πάντα, πρέπει να εξελιχτούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του 
Υπουργείου Υγείας, της νέας Κυβέρνησης και του Συστήματος του ΕΣΥ, με την δραστηριοποίηση αποκλειστικά, των 
υπαρκτών, αρμόδιων κρατικών εργαστηρίων και ειδικών κρατικών οργάνων υποστήριξης και υπηρέτησης τις 
Δημοσίας Υγείας!! 

Το πιο αστείο «προϊόν», που πλασάρεται τούτες τις κρίσιμες μέρες, έρχεται από τους χορηγούς αδειών ρύπανσης 
(υπόλογους, ενώπιον τις δικαιοσύνης και κατηγορούμενους πλέον, για «μαϊμούδες άδειες λειτουργίας» στους 
ρυπαντές μας), Πρώην και Νυν, Νομαρχιακούς μας Άρχοντες Βοιωτίας! Στελέχη του κυβερνόντος κόμματος και αυτοί, 
Οι οποίοι μας ανακοινώνουν3 ότι : Πέρα από τα ανεκτέλεστα: «μητρώα τοπικής ρυπαίνουσας βιομηχανίας», την 
«μη-παροχή στοιχείων για τις υδροβόρες βιομηχανίες στο υπουργείο», και την «Μη-χρηματοδότηση της 
επικαιροποίησης της μελέτης Λοϊζίδου», τώρα, βάζουν στο χέρι κονδύλια του προγράμματος  LIFE/E.E. για την 
Μελέτη!!! για 2,5 ακόμη χρόνια με θέμα την «τεχνολογική Συμβίωση με την βιομηχανία, με βάση τα απόβλητα», με 
δικτύωση όλων των βιομηχανιών του Νομού (κύρια των Οινοφύτων – Σχηματαρίου) με ηλεκτρονικούς υπολογιστές!!! 
Με σκοπό να Παραχθούν (;;;; Θεούλη μου, Φύλαξε μας!!) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεως στους δήμους αυτούς!! 

Καιρός λοιπόν, Να αναφωνήσουμε: «Αιδώς Αργείοι». Κάνατε τον καημό μας και τον οίκο μας «οίκο φτηνού 
εμπορίου»!!! Δεν ξέρω πια, πως αλλιώς να τους χαρακτηρίσω, απλά Αναμένω: Το Ποιοι;; και πότε;; θα «βουτήξουν 
το πολιτικό φραγγέλιο τους» και θα πάρουν, κάτι τέτοιους στο κυνήγι!!! 
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