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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επ’ αφορµή της νωπής απόφασης που εξέδωσε ο ΕΟΑΝ την οποία ανήρτησε στο
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» εχθές 1-8-2013 και κοινοποίησε στο άµεσα ενδιαφερόµενο
ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ µόλις σήµερα 2-8-2013, φροντίζοντας όµως αποδεδειγµένα
προηγουµένως ήδη από 17-7-2013 να κοινολογήσει το πλήρες περιεχόµενο αυτής
τόσο στο «ανταγωνιστικό» ΣΕ∆ όσο και στο «παρατηρητήριο πολιτών» που προ
δεκάµηνου συνέστησε και προεδρεύει η τέως ΕΓΕΠΕ κ. Καραβασίλη, το ΣΕ∆
ΣΥ∆ΕΣΥΣ αναφέρει τα κάτωθι:
∆ια της προαναφεροµένης αποφάσεως το πλέον βέβαιο είναι ότι δεν πέφτει η
αυλαία του ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ, καθότι «µαύρο» στην νοµιµότητα και στην
διαφάνεια είναι αδύνατον να πέσει.
Εδώ δεν υπάρχουν διακόπτες για να κατεβούν και να διακοπεί το «πρόγραµµα».
Κατά συνέπεια, κάνοντας χρήση των νοµίµων δικαιωµάτων µας, θα
συνεχίσουµε να «εκπέµπουµε» πάντα νόµιµα, κόντρα στην αδιαφάνεια και την
ασυδοσία που διακαώς επιθυµεί το αντίθετο. Έχοντας το δίκιο µε το µέρος µας, θα
συνεχίσουµε να επιτελούµε τον ρόλο µας, να εκπληρώνουµε την αποστολή µας και
να συµβάλλουµε στην κάθαρση του χώρου από τα κάθε λογής παρασιτικά
«λαµόγια».
Ας µην επιχαίρουν και θριαµβολογούν λοιπόν οι πάσης φύσεως συκοφάντες για την
καθ’ όλα αβάσιµη, αστήρικτη, αυθαίρετη και µη σύννοµη απόφαση περί µη
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας. Ματαιοπονούν όσοι πιστεύουν ότι θα επιβάλλουν
τις άνοµες επιδιώξεις τους. Πλανώνται πλάνην οικτρά αν θεωρούν πως ο «στόχος»,
δηλαδή η «άλωση» του Συστήµατος επετεύχθη.
Το «ΚΑΣΤΡΟ» δεν κατελήφθη ούτε παραδίδεται. Τώρα αρχίζουν τα όργανα
…
Η αλήθεια και το δίκιο στο τέλος θα επικρατήσουν.
Ο χώρος είτε το θέλουν ορισµένοι είτε όχι θα εξυγιανθεί µε κάθε κόστος.
Η διαφάνεια, η νοµιµότητα, η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία, έννοιες άγνωστες
σήµερα, θα αντικαταστήσουν σύντοµα την διαπλοκή, την αδιαφάνεια, την ασυδοσία
και την παρανοµία.
Ο καιρός της λογοδοσίας δεν φαίνεται να είναι µακριά.
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Η κατάσταση λοιπόν λιαν συντόµως θα εξορθολογιστεί, το ΣΕ∆ δε, θα συµβάλλει
έµπρακτα µε όλες του τις δυνάµεις σ’ αυτό.
Επίσης το ΣΕ∆ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσει να δρα απαρέγκλιτα
και µε γνώµονα πάντα την νοµιµότητα - την οποία παρεµπιπτόντως όλοι την
επικαλούνται σε αυτήν την χώρα, λίγοι όµως την τηρούν, συνεχίζοντας να βρίσκεται
«απέναντι» στα κακώς κείµενα στο χώρο του αποβλήτου των συσσωρευτών.
Εν κατακλείδι το ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ, αν και ίσως ακούγεται παράξενο και παρά το
γεγονός ότι διαφωνεί κάθετα µε αυτήν, χαιρετίζει την απόφαση του δσ του
ΕΟΑΝ, διότι δι’ αυτής πέφτουν τα «προσωπεία» και δίδεται η πολυαναµενόµενη
ευκαιρία να «σπάσει» επιτέλους το «απόστηµα» που επικρατεί στον χώρο του
αποβλήτου. Ο αγώνας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι επίπονος και
επώδυνος µα στο τέλος νικηφόρος.
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