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Αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα ελέγχων μεικτού κλιμακίου της Περιφερειας, βρέθηκαν
σφάγια που ήταν σφραγισμένα με... σφραγίδα που είχε κλαπεί! -Απειλές δέχονται
υπάλληλοι της Περιφέρειας

Πολύ σοβαρά ευρήματα προέκυψαν πριν από λίγες μέρες από ελέγχους μεικτού κλιμακίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε κρεοπώλη - έμπορο της περιοχής του δήμου
Αγρινίου. Ευρήματα που οδηγούν σε στοχευμένη πλέον έρευνα τις αρμόδιες υπηρεσίες,
αλλά και σε δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε
αποκαλύψεις σχετικά με την αγορά κρέατος στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του "Γ" και μετά από καταγγελίες συνεργείο αποτελούμενο από
άνδρες της Αστυνομίας, του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας και της Κτηνιατρικής,
προχώρησε σε έλεγχο σε επαγγελματία της περιοχής, που ασχολείται με την εμπορία και
διάθεση κρέατος. Από τον έλεγχο προέκυψαν αποκαλύψεις και συγκεκριμένα: Σε
σφραγισμένα κρέατα με το σήμα S 83 που αποτελεί και τον κωδικό του σφαγείου, υπήρχε
ένα σημάδι που προέρχεται από σφραγίδα η οποία είχε κλαπεί το 2011 από το βιομηχανικό
σφαγείο του Αχελώου.
Η συγκεκριμένη σφραγίδα, είχε κάποιο ελάττωμα κι έτσι αυτό το σημάδι ήταν το
χαρακτηριστικό γνώρισμα της. Είναι οπότε άξιο διερεύνησης πως αυτή η κλεμμένη
σφραγίδα βρέθηκε δυο χρονιά μετά σε κρέατα που υποτίθεται πως εσφάγησαν στο ίδιο
σφαγείο πριν από μερικές ημέρες!
Και λέμε υποτίθεται αφού για το συγκεκριμένο σφάγιο δεν υπάρχουν παραστατικά πως
"πέρασε" από το σφαγείο του Αχελώου πριν από μερικές μέρες ώστε να ελεγχθεί και να
σφραγιστεί. Πληροφορίες όμως αναφέρουν πως και σε ένα κατσίκι που υπήρχε "κανονική"
σφραγίδα (δηλαδή χωρίς το χαρακτηριστικό σημάδι), επίσης δεν υπήρχαν παραστατικά για
τον κρεοσκοπικό του έλεγχο από το συγκεκριμένο σφαγείο της περιοχής.
Τα ερωτηματικά που υπάρχουν μετά από αυτήν την αποκάλυψη είναι παρά πολλά αφού εκ
πρώτης όψεως φαίνεται ξεκάθαρα πως έχουν σφραγιστεί ζώα που δεν πέρασαν από
σφαγεία, με τουλάχιστον μια κλεμμένη σφραγίδα και η υπόθεση ήδη παίρνει διαστάσεις,
ενώ αποκτά μεγάλη βαρύτητα εάν αναλογιστούμε πως βρισκόμαστε εν'οψει της
Πασχαλινής αγοράς, που είναι και το αποκορύφωμα της εμπορίας - διάθεσης κρέατος κάθε
χρόνο.
Στην Περιφέρεια φαίνεται πως υπάρχει αποφασιστικότατα να μπει "βαθιά" το μαχαίρι ,
αφού ο ελεγχόμενος κρεοπώλης - έμπορος κάνει μεγάλες εισαγωγές κρεάτων από άλλη
Βαλκανική χώρα, οπότε θα πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί εάν βρισκόμαστε μπροστά σε
μια μεμονωμένη περίπτωση ή σε ένα κύκλωμα ελληνοποιήσεων αμνοεριφιών κλπ.
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Παράλληλα πληροφορίες αναφέρουν πως ο σχετικός φάκελος με τα ευρήματα των
ελέγχων μέχρι τώρα έχει διαβιβαστεί και στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο Αγρίνιο , οπότε η
υπόθεση θα έχει και δικαστική διερεύνηση.
Όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που είναι αξιοσημείωτη και που δείχνει πως
μάλλον οι ελεγκτές "χτύπησαν φλέβα", αφού κάποιοι από αυτούς έχουν καταγγείλει πως
δέχονται απειλές από αγνώστους για το πρόσωπο τους, τις οικογένειες τους κλπ Το
συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί εύλογα ανησυχία στους υπάλληλους που απειλούνται, αλλά
οδηγεί και στο συμπέρασμα πως εδώ υπάρχει κάτι σοβαρό και πως κάποιοι που
χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους που παραπέμπουν σε μπράβους, έχουν θορυβηθεί και
θέλουν ο έλεγχος που είναι σε εξέλιξη να σταματήσει. Αυτό όμως δεν υπάρχει περίπτωση
να γίνει, διαβεβαιώνουν πηγές από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που θέτει πρωτίστως
ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας των κτηνοτρόφων, αντιμετώπισης
της φοροδιαφυγής και της διακίνησης μαύρου χρήματος, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλα
ζητήματα που αναφύονται από αυτήν την ιστορία. Μάλιστα λόγω και των εορτών του
Πάσχα, η Περιφέρεια θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα.
"Οφείλω να συγχαρώ τους υπαλλήλους για την παρατηρητικότητα τους κατά τη διάρκεια
του ελέγχου που έγινε μάλιστα ημέρα Σάββατο. Όλα τα στοιχεία που έχουμε , έχουν
διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα. Από την πρώτη μέρα στην αιρετή Περιφέρεια είχαμε ρητές
εντολές από τον Περιφερειάρχη για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων και προσωπικά
συγκάλεσα σύσκεψη με τους τρεις αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές, ώστε έλεγχοι να
γίνονται από μικτά κλιμάκια και να είναι έτσι πολύπλευροι. Δεν αποκλείω πίσω από την
περίπτωση αυτή να υπάρχει κύκλωμα ελληνοποιήσεων όπως και δεν αποκλείω το
ενδεχόμενο να έχουν πλαστογραφηθεί σφραγίδες. Εμείς θα συνεχίζουμε σε αυτήν την
κατεύθυνση και όπου παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα θα τα στέλνουμε κατευθείαν στον
Εισαγγελέα." δήλωσε χαρακτηριστικά στο "Γ" ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδος κ. Αγγελόπουλος. Αξίζει να τονιστεί πως οι σφραγίδες στο κάθε σφαγείο,
φυλάσσονται σε ειδικό χώρο με ευθύνη των κτηνιάτρων εντός του κάθε σφαγείου, ενώ η
κλοπή των σφραγίδων από τα βιομηχανικά σφαγεία του Αχελώου έγινε στα τέλη του 2011
και η Αστυνομία τότε είχε ενημερωθεί σχετικά.
Από το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας "Γεγονός"
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