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Σελίδα 16 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Η ανάπτυξή τους ληστεύει και υπονοµεύει τις µεγάλες δυνατότητες που 

υπάρχουν σήµερα να ζήσουµε µια καλύτερη ζωή 
 

Εκτενή αποσπάσµατα από την οµιλία του Μάκη Παπαδόπουλου, µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 

 

Το παράδειγµα της ρύπανσης στη ∆υτική 
Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Κορδελιού - Ευόσµου, είναι απ' τα πιο 
αποκαλυπτικά για όποιον πίστεψε 
καλοπροαίρετα το παραµύθι ότι η αύξηση των 
κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων µπορεί να 
οδηγήσει στην ευηµερία ολόκληρης της 
κοινωνίας.  Χρόνια  τώρα όλες οι κυβερνήσεις, 
οι προηγούµενες και η σηµερινή, µας 
διαβεβαιώνουν ότι η λύση στα βάσανά µας είναι 
η προσέλκυση επενδύσεων, η ανάκαµψη των 
κερδών των οµίλων. 

Όµως η ανάπτυξή τους µυρίζει άσχηµα εδώ 
στον Εύοσµο και αυτό δυστυχώς δεν είναι 
το µεγαλύτερο πρόβληµα. Η ανάπτυξή τους 
απειλεί την ίδια την υγεία µας, ληστεύει και 
υπονοµεύει τις µεγάλες δυνατότητες που 
υπάρχουν σήµερα να ζήσουµε µια καλύτερη ζωή. 

Οι ένοχοι για την ενεργειακή φτώχεια 

Το παράδειγµα του κλάδου των διυλιστηρίων είναι ένα απ' τα πιο χαρακτηριστικά, για να καταλάβουµε ότι δεν 
µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που να ωφελεί ταυτόχρονα και αναλογικά τόσο τους θύτες όσο και τα θύµατα 
της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης. 

Τα οικονοµικά µεγέθη του κλάδου είναι εντυπωσιακά. Ο κλάδος παραγωγής πετρελαιοειδών καταγράφει την 
τελευταία 10ετία πάνω από 150 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών, πάνω από 10 δισ. ευρώ ακαθάριστα κέρδη και 
σχεδόν 5 δισ. ευρώ επενδύσεις. 
 

 

Ωφελήθηκε άραγε παράλληλα και αναλογικά 
και ο λαός, οι εργαζόµενοι του κλάδου απ' αυτήν 
τη θεαµατική πορεία κερδοφορίας; Αντίθετα, η 
ζωή δείχνει ότι για να αυξηθούν τα κέρδη 
θυσιάστηκαν και εξακολουθούν να θυσιάζονται 
οι δικές µας ανάγκες. 

Ας σκεφτούµε, γιατί είναι σήµερα ακριβά τα 
καύσιµα; ∆ιότι έτσι διασφαλίζεται το υψηλό 
κέρδος των οµίλων του κλάδου, των 
επιχειρήσεων χονδρικής και λιανικής εµπορίας. 
Επίσης, τα καύσιµα είναι ακριβά για το λαό διότι 
επιβάλλονται υψηλοί έµµεσοι φόροι, όπως ο 
ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, 
που τελικά τους καρπώνονται ως ενισχύσεις και 
πάλι οι µεγάλοι όµιλοι. Αυτοί οι όµιλοι 
συνεισφέρουν σήµερα µόνο το 5% των ετήσιων 

φορολογικών εσόδων, την ώρα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια µεγάλες περικοπές, ακόµα και στο επίδοµα 
θέρµανσης. 

Είναι πραγµατικά πρόκληση σε µια χώρα τόσο πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως η Ελλάδα, να υπάρχουν 
τέτοια υψηλά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας. Έρευνα του 2017 στην Αττική, που έχει ηπιότερες 
κλιµατολογικές συνθήκες απ' τη Βόρεια Ελλάδα, ανέδειξε ότι το 60% των ανέργων και το 43% του πληθυσµού 
δεν εξασφαλίζει ικανοποιητική θέρµανση. Άλλη έρευνα ανέδειξε ότι το 50% των χρηστών χρησιµοποιεί το 
χειµώνα θέρµανση στο σπίτι του λιγότερο από 6 ώρες ηµερησίως. 

 

 
 

                 Από τις κινητοποιήσεις φορέων της πόλης 

 



Η ζωή µας στο στόχαστρο του κεφαλαίου 
 

 

Μήπως όµως βελτιώθηκαν τουλάχιστον οι 
συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια των 
εργαζοµένων και των κατοίκων στις περιοχές 
που λειτουργούν τα διυλιστήρια; 

Την απάντηση δίνουν οι 4 νεκροί απ' το ατύχηµα 
στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο το 2015 και το 
σοβαρό εργατικό ατύχηµα στις εγκαταστάσεις 
της Ελευσίνας το 2017, που ήρθε µετά τα 
ατελείωτα 12ωρα δύο µηνών των εργαζοµένων 
για να ξεκινήσει έγκαιρα η λειτουργία της 
µονάδας. 

Και φυσικά, είναι υπαρκτός και µεγάλος ο 
κίνδυνος βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης 
έκτασης, αφού συνεχίζεται η απαράδεκτη 
γειτνίαση βιοµηχανικών µονάδων και 
χώρων κατοικίας. Αυτή η συνύπαρξη δεν 
διατηρείται τυχαία. Είναι το αποτέλεσµα της κρατικής πολιτικής που στηρίζει τα κέρδη των οµίλων σε βάρος 
της ζωής και της ασφάλειάς µας. 

∆εν µιλάµε για ένα υποθετικό απίθανο σενάριο κινδύνου. Ενδεικτικά αναφέρουµε την έκρηξη στην «Πετρόλα» 
το 1992 µε 14 νεκρούς και αρκετούς τραυµατίες, την πυρκαγιά στην «Jet Oil» στη Θεσσαλονίκη το 1987, η 
οποία έκαιγε αρκετές µέρες, απείλησε γειτονικές εγκαταστάσεις και είχε αποτέλεσµα την έκλυση τοξικών 
ουσιών στην ατµόσφαιρα, την πυρκαγιά στις δεξαµενές πετρελαιοειδών της εταιρείας ΧΥΜΑ ΑΕ στο Λαύριο το 
2006 µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.ά. Αντίστοιχα, µεγάλα τεχνολογικά ατυχήµατα σε άλλες χώρες 
που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήµατος είναι ενδεικτικά: Η έκρηξη στο διυλιστήριο της BP στο 
Τέξας το 2005 µε 15 νεκρούς και 170 τραυµατίες, η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων 
στην πόλη Buncefield της Αγγλίας το 2005 µε 43 τραυµατίες και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Για όλα τα παραπάνω ατυχήµατα και πολλά άλλα δεν φταίει «η κακιά η ώρα». Είναι τα εγκληµατικά 
αποτελέσµατα της παραγωγής, του χωροταξικού σχεδιασµού και της αναπτυξιακής πολιτικής µε 
γνώµονα το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Γι' αυτό και ο 
κρατικός έλεγχος είναι τυπικός και ψευδεπίγραφος. Αναφερόµαστε ενδεικτικά: 

• Στην έλλειψη ουσιαστικού κρατικού ελέγχου της εφαρµογής της νοµοθεσίας και των κανονισµών για 
την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, τα ατυχήµατα µεγάλης έκτασης (Οδηγία Seveso), το 
περιβάλλον. 

• Σε κενά της ίδιας της νοµοθεσίας, που συµβάλλουν στο να µην εφαρµόζεται αυτή αποτελεσµατικά, 
όπως για παράδειγµα η έλλειψη προδιαγραφών και θεσµοθετηµένων µεθοδολογιών για µια σειρά 
ζητήµατα (π.χ. ολοκληρωµένη εκτίµηση επικινδυνότητας σε µια περιοχή που θα λαµβάνει υπόψη την 
αλληλεπίδραση παραγόντων). 

Ιδιαίτερα σήµερα, µετά την τρίτη αναθεώρηση της Οδηγίας Seveso µε την ΚΥΑ του 2016, δεν έχει 
παρουσιαστεί καµιά επικαιροποιηµένη µελέτη, κανένα ειδικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Βιοµηχανικού 
Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης, ούτε έχει προχωρήσει η χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων Seveso 
ανώτερης και κατώτερης βαθµίδας στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτ. Θεσσαλονίκης. 

Η δυσοσµία είναι το µικρότερο πρόβληµα 

Εξίσου προκλητική είναι η απουσία ουσιαστικού ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τη στιγµή που 
ακόµα και η µελέτη του ΑΠΘ, που συγχρηµατοδοτήθηκε απ' τα ΕΛΠΕ, διαπιστώνει την αυξηµένη 
συγκέντρωση τοξικών και καρκινογόνων παραγόντων κινδύνου, όπως το βενζόλιο. Επιµένουµε σ' 
αυτήν τη σηµαντική επισήµανση, γιατί η επαγρύπνηση και η διεκδίκηση δεν πρέπει να περιοριστούν µόνο στην 
ενοχλητική δυσοσµία και στην πολύ υψηλή συγκέντρωση µερκαπτάνων που εκλύονται απ' τη µονάδα 
αφυδάτωσης λάσπης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισµό του Κορδελιού και στην ανοιχτή µονάδα 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου. 

Ασφαλώς και είναι πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα και αποφασιστικά η εισπνοή δύσοσµων 
ρύπων απ' τους κατοίκους. Όµως αυτό δεν πρέπει να κρύψει τον πολύ πιο σοβαρό κίνδυνο του 
δυνητικά καρκινογόνου βενζολίου, που φαίνεται να αποτελεί το 10% των αρωµατικών 
υδρογονανθράκων που µετρήθηκαν. Με βάση τα στοιχεία, η σχετική περιβαλλοντική επιβάρυνση 
προσεγγίζει τις οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης, που έχουν όµως οριστεί για 8ωρη εργασία και όχι 
συστηµατική, συνεχή έκθεση του τοπικού πληθυσµού. 

Η πρόκληση είναι ακόµα µεγαλύτερη γιατί τα ΕΛΠΕ δεν έχουν ακόµα υλοποιήσει ούτε καν τα µέτρα που 
συµφώνησαν τρεις µήνες πριν από τις ευρωεκλογές µε την κυβέρνηση, δηλαδή τα πρόσθετα συστήµατα 
δέσµευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων, τα έργα αναβάθµισης της κατεργασίας υγρών 
απόβλητων και την Ανάκτηση Απαερίων Πυρσού. 



Και φυσικά, τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Ν∆ δεν επέβαλαν καµιά έστω και συµβολική 
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ούτε πιέζουν για οποιαδήποτε λύση 
µετεγκατάστασης που θα τερµατίσει τη γειτνίαση µε τους χώρους κατοικίας. Αντίθετα, παραµένει ανοιχτό το 
θέµα της επέκτασης της βιοµηχανικής δραστηριότητας µε τη χωροθέτηση και νέας µονάδας υψηλής 
όχλησης και επικινδυνότητας, η οποία θα αυξήσει τους κινδύνους για ατύχηµα µεγάλης έκτασης, τη 
δυσκολία αντιµετώπισής του και τη ρυπογόνα δραστηριότητα. 

Ο πραγµατικός αντίπαλος 

∆εν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την αιτία και τους πραγµατικούς ενόχους που βάζουν στο στόχαστρο 
την υγεία µας και την ίδια τη ζωή µας. Είναι η άρχουσα τάξη, οι µονοπωλιακοί όµιλοι όπως τα ΕΛΠΕ, που 
απαιτούν να θυσιάσουµε τις ανάγκες και τα δικαιώµατά µας για να αυξήσουν τα κέρδη τους. 

Ένοχη είναι η κυβέρνηση της Ν∆ και όλες οι προηγούµενες αστικές κυβερνήσεις που υπηρετούν τους 
στόχους του µεγάλου κεφαλαίου. Ένοχοι είναι οι περιφερειάρχες και οι δήµαρχοι που συγκαλύπτουν και 
διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση. 

Κανέναν δεν µπορεί να ξεγελάσει και η υποκριτική ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση, τώρα που 
βρέθηκε ξανά στην αντιπολίτευση. Από το 2015 χρειάστηκε να φτάσουµε τρεις µήνες πριν από τις 
ευρωεκλογές το 2019, για να σκεφτεί ο αρµόδιος υφυπουργός ότι πρέπει να δροµολογηθούν συγκεκριµένα 
µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος απ' τα ΕΛΠΕ. 

Μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη χαρτογράφησης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στη Seveso, 
λες και τον εµπόδισε κάποιος να την υλοποιήσει όταν ήταν κυβέρνηση. 

Αναφέρεται στη δυσοσµία και τη ρύπανση της τελευταίας δεκαετίας, την ώρα που δεν πήρε ούτε ένα µέτρο 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος στη ∆υτική Θεσσαλονίκη. 

Ενώ ως κυβέρνηση καθήλωσε στην ανυπαρξία τον κρατικό έλεγχο, αναθέτοντας σε 16 επιθεωρητές 
περιβάλλοντος να ελέγξουν πανελλαδικά το σύνολο της χώρας, τώρα ζητά απ' την κυβέρνηση τακτικούς 
ελέγχους µε εξειδικευµένο προσωπικό. 

Οι κίνδυνοι της γεωπολιτικής αναβάθµισης 

Εξίσου παραπλανητικές είναι οι υποσχέσεις της Ν∆ και του ΣΥΡΙΖΑ για τα µεγάλα οικονοµικά οφέλη που 
θα προκύψουν για το λαό απ' την παραχώρηση της έρευνας και της εξόρυξης υδρογονανθράκων 
στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. 

Αυτοί που δικαιούνται να πανηγυρίζουν µε τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Είναι οι αµερικανικοί και 
οι γαλλικοί όµιλοι που θα λάβουν τη µερίδα του λέοντος όταν προχωρήσει η εξόρυξη των κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων. Είναι οι εγχώριοι όµιλοι όπως τα ΕΛΠΕ, που µετέχουν στη συνεκµετάλλευση και στις 
επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή. 

Όµως ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα, ούτε καν πιο φτηνά καύσιµα για να µειωθεί η ενεργειακή φτώχεια 
των λαϊκών νοικοκυριών. Θα κλαπούν, στην ουσία, πολύτιµοι και αναντικατάστατοι ενεργειακοί πόροι. Τα 
κοιτάσµατα υδρογονανθράκων δεν είναι ΑΠΕ. Θα αυξηθούν οι κίνδυνοι περιβαλλοντικής ρύπανσης. Πέρυσι 
βιώσαµε την εκτεταµένη ρύπανση του Σαρωνικού µε το ναυάγιο ενός µικρού πλοίου. Φανταστείτε τις συνέπειες 
από ένα µεγάλο ατύχηµα. 

Το πλαίσιο αδειοδότησης fast track που προωθεί η κυβέρνηση και το σηµερινό υποτυπώδες επίπεδο 
στελέχωσης του αρµόδιου κρατικού φορέα δεν επιτρέπουν ούτε καν σοβαρό κρατικό έλεγχο την επόµενη 
µέρα. 

Ο συγκεκριµένος φορέας, η Ε∆ΕΥ, και το αρµόδιο υπουργείο δεν έχουν καν εκδώσει ολοκληρωµένους 
κανονισµούς για τις εργασίες έρευνας και αναζήτησης, δεν απαιτούν εκτίµηση των συνεπειών απ' τις 
σεισµικές έρευνες στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ακόµα πιο επικίνδυνη είναι η επιλογή να προχωρήσουν οι έρευνες χωρίς να γίνονται βήµατα για την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ, τη στιγµή που η Τουρκία προαναγγέλλει έµπρακτη αµφισβήτηση των 
κυριαρχικών δικαιωµάτων στην περιοχή της Κρήτης µέσα απ' τη σύναψη συµφωνίας µε τη Λιβύη. 

Ενεργειακός σχεδιασµός της εργατικής εξουσίας 

Για να υπάρξει διέξοδος προς όφελος των λαϊκών συµφερόντων χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. 
Χρειάζεται η εργατική τάξη, ο λαός να πάρει στα χέρια του το τιµόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονοµίας. 

Πρέπει να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, τα µέσα παραγωγής στη βιοµηχανία, να κοινωνικοποιηθεί η γη, 
να καταργηθεί η σκλαβιά της µισθωτής εργασίας και να εδραιωθούν οι σχέσεις κοινωνικής κρατικής 
ιδιοκτησίας, να υπάρξει επιστηµονικός κεντρικός σχεδιασµός στην οικονοµία. 

Μέσα σε αυτό το ιδιοκτησιακό και πολιτικό καθεστώς της εργατικής εξουσίας, όπου οι εγχώριες ενεργειακές 
πηγές, οι πρώτες ύλες, τα µέσα παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής της Ενέργειας θα αποτελούν 
κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, ο ενεργειακός σχεδιασµός θα µπορεί να αναπτύξει την παραγωγή και να 
ικανοποιεί συνδυασµένα το σύνολο των λαϊκών αναγκών. 

Ο ενεργειακός σχεδιασµός θα διασφαλίζει: 

• Τη µείωση του βαθµού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. 

• Την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης. 

• Την ασφάλεια των εργαζοµένων του κλάδου και των οικιστικών ζωνών και γενικότερα την ισόρροπη 
παρέµβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. 



Πάνω απ' όλα, θα κατοχυρώνει ότι το ενεργειακό προϊόν θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 
εµπόρευµα. 

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, ο χωροταξικός σχεδιασµός, οι αποστάσεις µεταξύ βιοµηχανικών µονάδων 
και κατοικηµένων περιοχών, η λειτουργία και η οργάνωση των µονάδων παραγωγής θα έχουν ως στόχο 
την εγγενή ασφάλεια, δηλαδή την προσπάθεια εξάλειψης των πηγών κινδύνου. 

Το σύστηµα Υγείας θα εστιάζει στην πρόληψη και στις ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Η κοινωνική ιδιοκτησία 
και ο επιστηµονικός κεντρικός σχεδιασµός της οικονοµίας µπορούν να απελευθερώσουν µια σειρά από 
αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες που σήµερα φυλακίζονται, αφού όλες οι αποφάσεις για την 
παραγωγή λαµβάνονται µε γνώµονα το κέρδος του κεφαλαίου. 

Θα αλλάξουν ο σκοπός και ο ρυθµός της παραγωγής. Θα απελευθερωθεί από τα δεσµά της καπιταλιστικής 
ιδιοκτησίας η κύρια παραγωγική δύναµη, ο εργαζόµενος άνθρωπος. 

Οργάνωση της αντεπίθεσης 

Φίλες και φίλοι, 

Ασφαλώς δεν περιµένουµε παθητικά κάποια µεγάλη µέρα, που θα αρχίσουν να λύνονται τα προβλήµατά µας 
στο σοσιαλιστικό µέλλον. Παλεύουµε σήµερα για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόµος. Πρέπει και 
µπορούµε σήµερα να οργανώσουµε την αντεπίθεσή µας. Μπαίνουµε αποφασιστικά µπροστά για την οργάνωση 
του αγώνα στον όµιλο των ΕΛΠΕ, στον κλάδο της Ενέργειας, στο δήµο Κορδελιού - Ευόσµου στη Θεσσαλονίκη, 
σε ολόκληρη τη χώρα και απαιτούµε: Να παρθούν άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της 
υγείας, της ασφάλειας, της ζωής των κατοίκων και των εργαζοµένων. Να καταργηθεί η έµµεση 
φορολογία στα καύσιµα θέρµανσης της λαϊκής οικογένειας. Να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στους φτωχούς 
αγρότες και να αυξηθεί το επίδοµα θέρµανσης. Να καλυφθεί µε κρατικές δαπάνες η επαρκής θέρµανση των 
σχολείων και των νοσοκοµείων. Να κατοχυρωθεί η σταθερή εργασία µε 35ωρο - 5ήµερο - 7ωρο και 
ουσιαστικές αυξήσεις, µε την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων. Ιδιαίτερα για την περιοχή της ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης διεκδικούµε αγωνιστικά: 

• Να υποχρεωθούν τα ΕΛΠΕ και κάθε άλλη επιχείρηση της περιοχής για τη λήψη όλων των αναγκαίων 
µέτρων για την προστασία εργαζοµένων και κατοίκων της περιοχής από εργατικά ατυχήµατα, 
επαγγελµατικές ασθένειες, βιοµηχανικό ατύχηµα µεγάλης έκτασης και βιοµηχανική ρύπανση. Αµεσα να 
προχωρήσουν η µεταφορά και η πλήρης στεγανοποίηση των σκαµµάτων υποδοχής αποβλήτων σε χώρο 
κατάλληλο, που θα έχει τη σύµφωνη γνώµη των κατοίκων. Να υποχρεωθούν άµεσα τα ΕΛΠΕ να 
εφαρµόσουν τα µέτρα δέσµευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων. Aν δεν προχωρήσει 
άµεσα η υλοποίηση αυτών των µέτρων να ανασταλεί η λειτουργία των εργασιών της εταιρείας, 
µε την εξασφάλιση όλων των µισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων για όλους τους 
εργαζόµενους στα ΕΛΠΕ, µόνιµους και εργολαβικούς. 

• Να πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένη εκτίµηση επικινδυνότητας λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
δραστηριοτήτων στην περιοχή. Να υλοποιηθεί το σύνολο των µέτρων της προστασίας του πληθυσµού 
(π.χ. µέτρα πρόληψης, αποστάσεις ασφάλειας και αλλαγές χρήσεων γης, σχέδια έκτακτης ανάγκης, 
ενηµέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων, ασκήσεις ετοιµότητας, εξασφάλιση αναγκαίου προσωπικού, 
µέσων και υποδοµών για την προστασία του πληθυσµού ή την εκκένωση όταν απαιτηθεί). 

• Να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του κράτους επιδηµιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής 
και τους εργαζόµενους. Να υποβληθούν άµεσα στις ενδεδειγµένες εξετάσεις για τις επιπτώσεις στην 
υγεία τους από τη µακροχρόνια έκθεση στους βιοµηχανικούς ρύπους. Ολες οι απαιτούµενες ιατρικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις να πραγµατοποιηθούν σε δηµόσια νοσοκοµεία, χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση των εργαζοµένων και των κατοίκων. 

• Να αναβαθµιστούν τεχνικά οι σταθµοί µέτρησης της περιοχής, να γίνονται καθηµερινά οι µετρήσεις 
και να ενηµερώνονται οι κάτοικοι για τις ηµερήσιες και τις µέσες ωριαίες τιµές. Να διερευνηθεί η ύπαρξη 
καρκινογόνων (π.χ. βενζόλιο) και άλλων επικίνδυνων ουσιών στην περιοχή στον αέρα, στο νερό, στο 
έδαφος. Να συνεχιστούν σε µόνιµη βάση οι µετρήσεις για τη ρύπανση από το ΑΠΘ. 

• Απαιτούµε αποφασιστική ενίσχυση µε µόνιµο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και 
υλικοτεχνική υποδοµή των ελεγκτικών υπηρεσιών (ΣΕΠΕ, Επιθεωρητές περιβάλλοντος κ.λπ.), για να 
µπορεί να υλοποιηθεί ουσιαστικά κρατικό πρόγραµµα ελέγχου των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της 
ευρύτερης περιοχής. 

• Απαιτούµε να καλυφθούν άµεσα όλες οι ανάγκες σε σχολική στέγη, Υγεία, χώρους άθλησης και 
αναψυχής αποκλειστικά από το κράτος, την Περιφέρεια και τον δήµο, µέσα από γενναία αύξηση της 
κρατικής χρηµατοδότησης. 

∆εν ζητάµε να µας αναθέσετε να λύσουµε εµείς τα προβλήµατά σας χωρίς εσάς. Σας καλούµε να 
αγωνιστούµε όλοι µαζί για να αναγεννηθεί το λαϊκό κίνηµα. 

Ελάτε να βαδίσουµε µπροστά, να συγκρουστούµε µε την πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ, της άρχουσας 
τάξης που θυσιάζει τις ανάγκες µας στο βωµό του κέρδους. Ελάτε να παλέψουµε όλοι µαζί για τη ζωή που µας 
αξίζει. 

 
ΠΗΓΗ:  https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10593134 
 


