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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Ενορχηστρωμένη «επίθεση» που «ναυαγεί» η υπόθεση του λατομείου 
στο Μεσαίο 

 
 
Ενορχηστρωμένη «επίθεση» που πλέον «ναυαγεί» και εκθέτει 
ανεπανόρθωτα τους δημιουργούς και υποστηρικτές της είναι τα όσα 
αστήρικτα και αναιτιολόγητα μεταδίδονται τα τελευταία 24ωρα για το 
λατομείο Μεσαίου και τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 
Επειδή «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος», αποδεικνύεται 
πέραν πάσης αμφιβολίας πως ουδέποτε έλαβε αρμοδίως η διοίκηση του 
Δήμου Ωραιοκάστρου την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 
το λατομείο του Μεσαίου, προκειμένου να υπάρξει προσφυγή εντός 30 
ημερών. 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου δεν έλαβε την απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, όχι από δική του παράλειψη, αλλά επειδή ο 
αποστολέας (η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) δεν 
έπραξε ως όφειλε. Για τα έγγραφα, που αποδεικνύουν μέχρι κεραίας, το 
προηγούμενο, συστήνουμε υπομονή μέχρι το προσεχές Δημοτικό 
Συμβούλιο στο Μεσαίο την ερχόμενη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. 
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι εκτός από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, 
ούτε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε την απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (υπάρχει το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο). 
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλος, 
ο οποίος εκλέγεται στην Β΄ Θεσσαλονίκης, και έχει γνώση του όλου 



θέματος των λατομείων του Μεσαίου, δεν θεώρησε σκόπιμο να 
ενημερωθεί από τη διοίκηση του δήμου Ωραιοκάστρου πριν προβεί στις 
τελευταίες, βεβιασμένες του δηλώσεις επί του θέματος.  
Συστήνεται στους όψιμους ενδιαφερόμενους για το λατομείο του 
Μεσαίου, πολλοί εκ των οποίων διεκδικούν τη διοίκηση του δήμου, να 
μάθουν πρώτα πού βρίσκεται το λατομείο και έπειτα, όπως έχει πράξει 
πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ο δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, να 
ταχθούν κατά της συγκεκριμένης επένδυσης. 
Να επισημάνουμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι για να εκτελεστούν οι 
αυτοδιοικητικές λειτουργίες στο ζήτημα, δηλαδή να υπάρξει προσφυγή 
επί της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το λατομείο 
Μεσαίου, χρειάζεται πρώτα η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου να έχει 
ενημερωθεί αρμοδίως και όχι από «παπαγαλάκια», αλλά και να μην 
πέφτει θύμα της ανήμπορης και παράλυτης λειτουργίας της κεντρικής 
διοίκησης. 
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι διαχρονικά και από το έτος 2000 και έπειτα 
όλοι οι αυτοδιοικητικοί  παράγοντες της περιοχής μας έχουν ξεκάθαρα 
λάβει αποφάσεις κατά της επένδυσης των λατομείων του Μεσαίου. 
Μάλιστα η σημερινή διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου έχει πολλές 
φορές και σε όλα τα επίπεδα (θεσμικά και πολιτικά) ταχθεί κατά της 
συγκεκριμένης επένδυσης. 
Ήδη από την πρώτη στιγμή που έγινε ξεκάθαρο πως οι παραλείψεις της 
κεντρικής διοίκησης οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση γύρω από την 
επένδυση στα λατομεία, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, κ. Αστέριος 
Γαβότσης, έδωσε εντολή στις νομικές υπηρεσίες του Δήμου, 
προκειμένου να πράξουν τα δέοντα για να μην προχωρήσει το 
συγκεκριμένο έργο.  
Τα σχετικά έγγραφα και όλο το χρονικό των ενεργειών, που συνθέτουν 
τα παραπάνω, θα αποκαλυφθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Μεσαίο. 


