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ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΤ 

Μάης του ’ 88 Αφιέρωμα στα
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ: η ανττσταση στην εξαθλίωση κατ 
την εξόντωση της ζωής μας,' η δημτουργτα 

της "ουτοπικής" κοτνωντας πέρνα μέσα απο την 
εξε-γερση κατ ανατροπή της ασττκης-βτομηχαντκης 
"κοτνωντας" ,δταφορεττκα η οτκολογτα κτνδυνευη να 
γτνη επτστημοντσμος κατ περτβαντολογτα ή το 
"καλλυνττκο" του καπτταλτσμου.
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ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΖΩΗ

Η Δραπετσώνα, γνήσιο τέκνο της, πέρα και έξω από τις 
ανθρώπινες ανάγκες και πόθους καπιταλιστικής ανάπτυ
ξης, δεινοπαθεί κι αργοπεθαίνει. Τα παιδιά της, εγκλωβι
σμένα και υποταγμένα μέσα στο γκέτο που δημιούργησαν 
τα συμφέροντα και η ασυδοσία των ιδιωτών αφεντικών, 
στιβαγμένα σαν ύλη, σαν εμπόρευμα έτοιμο να προσφερθεί 
στα χέρια των αδηφάγων αφεντικών προς εκμετάλλευση. 
Η ζωή τους έχει γίνει πια ένα με τους αγχοτικούς ρυθμούς 
τους θορύβους, τη μόλυνση και τη μιζέρια της καπιταλιστι
κής παραγωγής. Δεν μπορούν να χαρούν τη ζωή τους, τον 
τόπο και τους χώρους που αυτοί δημιούργησαν.

Η θάλασσα που περιβρέχει τη Δραπετσώνα έχει απο
νεκρωθεί απ' τα απόβλητα των καπιταλιστών, οι δρόμοι 
θορυβώδεις, με φορτηγά που τρέχουν για να εξυπηρετή
σουν τα συμφέροντα των εργοστασιαρχών, των αρχόντων 
της περιοχής. Η ατμοσφαιρική μόλυνση, ένας μόνιμος 
βραχνάς για τους κατοίκους και ένας υπαρκτός κίνδυνος. 
Οι διαρροές θείου, αμμωνίας, φθορίου, διοξειδίου του 
άνθρακα φανερώνουν ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν 
σέβεται κανέναν, δεν έχει ηθικούς φραγμούς και μέτρο. 
Αρκεί ν' αποφέρει κέρδη στ' αφεντικά. Σε δημοσιεύματα 
εφημερίδων σε περιπτώσεις σοβαρών διαρροών και ατυ
χημάτων, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την εξαθλίωση 
και την εξόντωσή τους: η μόλυνση, η βρώμα, οι αρρώ- 
στειες —κυρίως στα παιδιά και στους φιλάσθενους ενήλι
κες— έχουν γίνει μόνιμοι "σύντροφοι" των πολιτών της 
Δραπετσώνας.

Τα βάσανα δεν τελείωσαν όμως για τους Δραπετσωνι- 
τες και τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Τα Λιπάσμα
τα, δίπλα στα σπίτια των κατοίκων, εκσυγχρονίζονται για 
ν' αντέξουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Γιατί αλλιώς το ίδρυ
μα Αθανασιάδη-Μποδοσάκη θα φαλιρίσει. Σαν να μην έ
φταναν οι αρρώστειες, οι καρκίνοι, τ' αναπνευστικά προ
βλήματα, τα εγκεφαλικά. Τι είναι η ανθρώπινες ζωές 
μπροστά στα κέρδη του Αθανσσιάδη.
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Το γεγονός αυτό που θα είναι οριακό και σημαδιακό 
για τη ζωή από δω και πέρα της Δραπετσώνας δεν πρέπει 
να μείνει αναπάντητο. Εμείς μαζέψαμε και παρουσιάζου
με όσα στοιχεία μπορέσαμε να βρούμε για τα Λιπάσματα, 
τη μόλυνση και ιστορικά ντοκουμέντα σχετικά με σοβαρό
τατα "ατυχήματα. Είναι δύσκολο να συγκεντρώσεις τέ
τοια στοιχεία γιατί οι περισσότεροι Δήμοι, περιοδικά κι 
άλλοι φορείς τα κρατάνε για τον εαυτό τους, για προσω
πική χρήση ή μη χρήση. Ελπίζουμε να επανέρθουμε με πε
ρισσότερα στοιχεία.

Η διοίκηση λοιπόν των λιπασμάτων προωθεί τον εκ- 
συγχρονισμό (κατ' άλλους επέκταση, δεν είναι αυτό η 
ουσία) των τριών κυριότερων μονάδων: παραγωγής θει- 
ικού οΕέως. ωωσωοοικού οΕέως και αυυωνίαο.

ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ

Οσον αφορά την παραγωγή θειικού οΕέως, μάθαμε 
ότι υπάρχουν δύο μονάδες παραγωγής: η μονάδα 3, που 
παράγει 4 0 0  τ ό ν ο υ ς  την ημέρα καθ. οΕύ με πρώτη 
ύλη το θείο και η μονάδα 4 με παραγωγή 7 0 0  τ ό ν ο υ ς  
την ημέρα καθ. οΕύ από θείο και σιδηροπυρίτη. Τώρα θ' 
αντικατασταθεί η μονάδα παραγωγής νο 3 από μονάδα 
παραγωγής με πρώτη ύλη το σιδηροπυρίτη, ο οποίος πα- 
ράγεται στην Ελλάδα. Άρα φτηνότερη πρώτη ύλη και πε
ρισσότερα κέρδη.

Η μέθοδος αυτή δεν είναι και τόσο νέα όσο ισχυρίζο
νται, αλλά χρονολογεί αρκετές δεκαετίες. Πάντως σαν ά
μεση συνέπεια του εκσυγχρονισμού αυτού θα αυΕηθεί η 
ποσότητα σιδηροπυρίτη (από 70.000 τόνους το χρόνο, 
γίνονται 260.000 τόνοι το χρόνο), ΑυΕάνεται δηλαδή 
κατά 3,5 φορές με δυσμενή αποτελέσματα στο περιβάλ
λον: αιωρούμενη κόκκινη σκόνη. Επίσης θ’ αυΕηθεί (από 
50.000 τόνοι το χρόνο σε 190.000 τόνοι το χρόνο) η παρα
γωγή αποφρυγμάτων σιδηροπυρίτη. Ό λα αυτά θα μετα- 
φέρονται (σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου) με φορτηγά, 
ένα κάθε μισή ώρα ή τέταρτο στο Σχιστό, μ' αποτέλεσμα 
φοβερή επιπλέον επιβάρυνση και υποβάθμιση του περι
βάλλοντος. Η κυκλοφορία θα γίνει χειρότερη και το νέ
φος θ' αυΕηθεί.

Πολύ σημαντικό είναι και το πρόβλημα των αερολυμ- 
μάτων. Βασικά εκκλύεται διοΕείδιο του θείου που δεν 
αντιδρά σε θειικό οΕΰ καθώς και σταγονίδια που προέρχο
νται από τους πύργους απορροφήσεως του τριοΕείδιου 
του θείου. 'Ενα μέοος του τοιοΕειδίου του θείου δεν αντι
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δρά προς θειικό οξύ και στην ατμόσφαιρα με την υγρασία 
σχηματίζει τα σταγονίδια. Πρόβλημα παρουσιάζεται και 
κατά την αλλαγή του καταλύτη που χρησιμοποιείται στην 
αντίδραση (πεντοξείδιο του βουτανίου), η σκόνη του οποί
ου είναι πολύ τοξική.

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ

Εκσυγχρονίζεται η μονάδα παραγωγής θειικού οξέως: 
συμπυκνώνεται δηλαδή από 28% σε 54%, με προηγμένη μέ
θοδο επιταχυνόμενης εξοικονόμισης ενέργειας. Έ τσ ι κα
τεβαίνει το κόστος παραγωγής και γίνεται επιδότηση απ’ 
την ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει περισσότερα κέρδη για τον ιδιο
κτήτη και τους υπεύθυνους διευθυντές κ.λ.π.

Γίνονται λοιπόν τ ρ ε ι ς  ν έ ε ς  εγκαταστάσεις με 
παραγωγή φθορίου το οποίο δεσμεύεται σε φθοριοπυ- 
ριτικό οξύ. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται κατά πολύ η παρα
γωγή φθορίου, πιθανή διαρροή του οποίου θα δημιουργή
σει τραγικές καταστάσεις στη γύρω περιοχή. Παράλληλα, 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής, εκλύεται ατμός που πε
ριέχει ενώσεις φθορίου.

ΑΜΜΩΝΙΑ
Ο υπαρκτός κίνδυνος των 3000 τόνων 

καταπολεμάται με σύγχρονες μεθόδους... γίνεται 15000

Δημιουργείται λοιπόν αποθήκη αμμωνίας με χωρητι
κότητα 15.000 τόνους. Αντικατάσταση των 6 παλαιού τύ
που δεξαμενών μ ε  π ί ε σ η, με μια νέου τύπου, "ασφα
λή", καλυμμένη από μονομπλόκ οπλισμένο σκυρόδεμα που 
λειτουργεί σε ατμοσφαιρική πίεση, παρόμοια με δύο δεξα
μενές στο λιμάνι Θεσσαλονίκης στη Ι\Ι. Καρβάλη. Ο εφο
διασμός γίνεται με πλοία... Αν όμως ο "κύριος" Πέτσος, 
στο γράμμα του προς το Δήμο, την ομοιότητα με τις δε
ξαμενές στη Ν. Καρβάλη τη θεωρεί ως απόδειξη εγγύησης, 
ίσως ξεχνάει ή αγνοεί ότι είναι τόσο ασφαλισμένη ώστε 
το ΥΧΟΠ είχε δώσει εντολή στην ΕΠΑ (Επιχείρηση Πο- 
λεοδομική Ανασυγκρότηση), να... ψάξει να βρει μέρος για 
μεταφορά του εργοστασίου Λιπασμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Οικολογικής Κίνησης, όσον 
αφορά τους κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  απ'  τ η ν  α μ μ ω ν ί α :  
η αμμωνία δεν είναι τοξικό δηλητήριο, όπως διάφορα άλ
λα που εκλύουν σχεδόν καθημερινά οι βαριές βιομηχανίες 
της πόλης μας. Όμως τέτοιες τεράστιες ποσότητες, συσ- 
σωρευμένες σε κατοικημένες περιοχές, εγκυμονούν φο
βερούς κινδύνους. Γιατί το ισοκυανιούχο μεθύλιο που
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Ί5ιέρρευσε από το εργοστάσιο της Γιούνιον Καρμπάιτ, σί
γουρα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο, αλλά η ποσότητα ήταν 
"μόνο" 40 τόνοι. Σε συνθήκες άπνοιας και νέφους, το σύν
νεφο της αμμωνίας μετά από ενδεχόμενη διαρροή δε θα 
μπορεί να διαλυθεί. Τ ' αποτελέσματα θα είναι τσούξιμο 
στα μάτια και δάκρυα ενώ η οσμή της, είναι δριμεία και 
αποπνικτική. Εάν αναπνεύσει κανείς αμμωνία, δρα σαν 
δηλητήριο, καίει τους πνεύμονες, προκαλεί αναπνευστικά 
προβλήματα και τελικά τον θάνατο.

Σχετικά με τα Μέτρα Ασφαλείας
Παλαιότερα οι δεξαμενές αμμωνίας (όπως στη Δρα

πετσώνα), ήταν σφαιρικές, μικρές και με αρκετό πάχος στα 
μεταλλικά τοιχώματα (3,5 εκατοστά), για ν' αντέχουν 
στην πίεση. Στις δεξαμενές εκείνες υπήρχε πίεση δέκα 
ατμοσφαιρών (μονάδα μέτρησης της πίεσης) και η αμμω
νία έμενε σε υγρή κατάσταση λόγω της πίεσης κι όχι λό
γω ψύξης. Στις δεξαμενές αυτού του νέου τύπου τα τοι
χώματα είναι λεπτότερα, γιατί είναι σχεδιασμένες ν' αντέ
χουν σε χαμηλή πίεση. Η αμμωνία βρίσκεται υπό πίεση 
μόνο μιας ατμόσφαιρας, αλλά σε θερμοκρασία 33,5 υπό 
το μηδέν!

Υπάρχουν οπωσδήποτε εγκαταστάσεις υψηλής ασφα
λείας για την ψύξη της αμμωνίας. Διότι αν δεν λειτουρ
γήσουν αυτά, τότε η πίεση θ' ανεβεί στην δεξαμενή και θα 
τη σπάσει. Αυτό το ενδεχόμενο έχει προβλεφτεί στην απο
θήκη αμμωνίας στο Καλοχώρι και σ' αυτή που ετοιμάζεται 
για τη Δραπετσώνα και η δεξαμενή περιβάλλεται περιμε
τρικά από ένα τοίχο από ένα ενισχυμένο μπετόν. Ο σκοπός 
του τοίχου είναι αν σκάσει η δεξαμενή, η αμμωνία να πάει 
προς τα πάνω... όπου θα σχηματίσει νέφος. Επειδή όμως 
με τέτοια έκρηξη θα παραχθεί ψύχος, υποτίθεται ότι ένα 
ποσοστό της αμμωνίας θα παγώσει στους 78 βαθμούς κά
τω απ' το μηδέν παγώνοντας και τη γύρω περιοχή. Φυσι
κά εδώ και η μισή μόνο αμμωνία να διαφύγει, ο κίνδυνος 
είναι σοβαρός. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν για κάποιο 
λόγο η θερμοκρασία ανεβεί από τους -33,5 στους -32, 
κτυπάει συναγερμός.

Περιπτώσεις ατυχήματος
1) Σεισμός. Απ' όσο ξέρουμε για τη δεξαμενή του Καλο- 
χωρίου (και δεν πρέπει να πέφτουμε πολύ έξω, αφού ο 
ίδιος ο Πέτσος διαβεβαιώνει σε επιστολή του προς τον 
Δήμαρχο ότι θα ναι όμοια με του Καλοχωρίου και της Ν. 
Καρβάλης η νέα δεξαμενή), χτίστηκε μετά τους σεισμούς ν 
του 78 και δεν είναι γνωστό πώς θα συμπεριφερθεί σ'
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ένα ισχυρό σεισμό. Εξάλλου σε τέτοιες συνθήκες δεν μπο
ρεί κ α ν ε ί ς  να εμπιστεύεται τη ζωή του (κι αν ακόμα 
δεν πάθει τίποτα η δεξαμενή) στους διάφορους ηλεκτρο
νικούς και αυτόματους ή ημιαυτόματους μηχανισμούς 
(ασφάλειες, αυτόματες βάνες, γεννήτριες κ.λ.π.). Δεδο
μένου μάλιστα ότι συνήθως σε σεισμούς διακόπτεται 
το ρεύμα απ τη ΔΕΗ , θ α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν  τα αυ
τόματα συστήματα ασφαλείας και ψύξης; Το πρόσφατο 
και καταστροφικό ατύχημα του Τσερνομπίλ όπου κ α ν έ- 
ν α απ' αυτά τα συστήματα δ ε  λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε, θα 
έπρεπε να κάνει να σωπάσουν ή τουλάχιστον να είναι πιο 
προσεκτικοί στις δηλώσεις και τις διαβεβαιώσεις τους 
οι κάθε είδους "υπεύθυνοι", εργοστασιάρχες και οι πληρώ 
μένοι επιστήμονες που τους υπηρετούν (βλ. το φυλλάδιο 
της διοίκησης των λιπασμάτων που μοιράστηκε).
2) Πολεμική ενέργεια.
3) Μη λειτουργία των συστημάτων ψύξης. Σε μια διακοπή 
της ΔΕΗ , τα μηχανήματα που δημιουργούν την ψύξη, έ
χουν αναπληρωματική γεννήτρια. Ομως κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει τ ε χ ν ι κ έ ς  β λ ά β ε ς  ή α ν θ ρ ώ π ι 
να λ ά θ η σε μια κ ρ ί σ ι μ η στιγμή.
4) Μη προβλεπόμενη εξέλιξη ενός μικρο-ατυχήματος. Μια 
μικρή διαρροή που δεν σταματά, ένα καίριο ηλεκτρονικό 
σύστημα που δεν λειτουργεί, μια βλάβη σε αυτόματα μη
χανήματα που αργεί να διορθωθεί, είναι πράγματα που δεν 
είναι σίγουρο πώς θα εξελιχθούν.
5) Διαρροή κατά την εκφόρτωση από τα ειδικά πλοία που 
μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αμμωνίας, διαρροή από τα 
ίδια τα πλοία, διαρροή του αγωγού που πηγαίνει υπογείως 
στην αποθήκη, διαρροή του αγωγού που πηγαίνει αμμωνία 
στο εργοστάσιο, αποτελούν άλλες σοβαρές περιπτώσεις.
6) Πυρκαγιά. Η δεξαμενή αμμωνίας 15.000 τόνων δίπλα σε 
κατοικίσιμες περιοχές και σε μικρή απόσταση από δεξαμε
νές καυσίμων, την καθιστά ένα σοβαρό κίνδυνο, ό σ α
μ έ τ ρ α κ ι α ν π α ρ θ ο ύ ν .

Και φυσικά εκτός απ' αυτούς τους κινδύνους υπάρχει 
το καθημερινό πρόβλημα: Διαρροές, αναθυμιάσεις, διαμαρ
τυρίες, διαψεύσεις, ρύπανση και έλλειψη μέτρων, ουσια
στικού ελέγχου και πληροφόρησης.
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ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Εκκλυόμενα Αερολύμματα: Ατμός και αμμωνία από τις 
εγκαταστάσεις εξουδετέρωσης. Αμμωνία από τις εγκα
ταστάσεις κοκκοποιήσεως. Ατμός, σκόνη λιπάσματος 
και καυσαέρια (λόγω καύσης του ντήζελ), από τις εγκα
ταστάσεις ξήρανσης. Σκόνη λιπάσματος από την καπνοδό
χο που συγκεντρώνει τη σκόνη απ' όλα τα σημεία εργα
σίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα το πρόβλημα της ρύ
πανσης του περιβάλλοντος απ' το εργοστάσιο Λιπασμά
των, πρέπει να δούμε συνολικά τους παράγοντες της μό
λυνσης και τις συνέπειες αυτών στο περιβάλλον και την 
υγεία των ανθρώπων:
—Αερολύμματα: Θειικό οξύ, οξείδια του αζώτου, υδρο- 
φθόριο, φθόριο, σκόνη λιπάσματος, καυσαέρια (καπνός).

Για το διοξείδιο του θείου ξέρουμε ότι σε συγκεντρώ
σεις στον αέρα πάνω από 5 (χιλιοστά του γραμμαρίου) 
σε ένα ^ (κ υ β ικ ό  μέτρο αέρα), δημιουργεί ενοχλήσεις 
στα μάτια, στην αναπνοή και στο λάρυγγα. Είναι πάρα πο
λύ ευδιάλυτο στις υδάτινες φάσεις και συνεπώς στην υδά
τινη φάση του α ν α π ν ε υ σ τ ι κ ο ύ  β λ ε ν ο γ ό ν ο υ .  
Το 97% περίπου του εισπνεόμενου θειικού οξέως απορρο- 
φάται από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και μάλιστα 
σε μεγαλύτερο ποσοστό απ' τη μύτη απ' ότι όταν αναπνέ
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ουμε απ' το στόμα. Το τριοξείδιο ίου θείου μετατρέπεται 
σε θειικό οξύ, το οποίο είναι καί συστατικό της όξινης 
βροχής (αραιό βιτριόλι), με καταστροφικά και θανατηφό
ρα αποτελέσματα (βλ. για θειικό οξύ παρακάτω).

Το διοξείδιο του θείου είναι πολύ επικίνδυνο για την 
υγεία: Σε βραχείας διάρκειας έκθεση στη ρύπανση, αποδεί
χτηκε, μετά από επιδημιολογικές έρευνες ο συσχετισμός 
της ημερίσιας θνησιμότητας και της νοσηρότητας από τη 
ρύπανση διοξειδίου του θείου και καπνού. Τραγικό παρά
δειγμα αποτελεί η δραματική αύξηση της ημερίσιας θνησι
μότητας στις 5-9 Δεκεμβρίου 1952 στο Λονδίνο. Παρατη
ρήθηκαν 4000 θάνατοι παραπάνω απ' το κανονικό. Αναμέ
νεται αύξηση της θνησιμότητας από επίπεδα ρύπανσης: 
καπνός 500 mg/m3 (όπου 1 mg είναι το έ ν α  ε κ α τ ο μ 
μ υ ρ ι ο σ τ ό  τ ο υ  γ ρ α μ μ α ρ ί ο υ )  kol αύξηση της 
νοσηρότητας από επίπεδα ρύπανσης: καπνός 250 rrg/m 3 
και διοξείδιο 250mg/m3. Τα επίπεδα αυτά αφορούν 24ωρες 
μέσες συγκεντρώσεις. Στο παράδειγμα του Λονδίνου το 
1952, η συγκέντρωση είχε περάσει τα 1000 μίκρογραμ- 
μάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, με πολύ μεγάλη αύξηση 
θνησιμότητας (περίπου 3πλάσια της κανονικής) σε διάρ
κεια πενθήμερου επεισοδίου "αιθαλομίχλης" (σας θυμίζει 
τίποτα αυτό;). Όσον αφορά τώρα την μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α  
έ κ θ ε σ η  σ τ η  ρ ύ π α ν σ η ,  διαπιστώθηκε ότι σε ετή
σιες μέσες συγκεντρώσεις της τάξης των 100 μικρογραμ- 
μαρίων ανά κυβ. μέτρο αέρα, προκαλούν αύξηση νοσηρό
τητας σε ε ν ή λ ι κ ε ς  κ α ι  π α ι δ ι ά .  Ο μ ά δ ε ς  υ
ψ η λ ο ύ  κ ι ν δ ύ ν ο υ  σε σχέση με τους ρυπαντές αυ
τούς είναι οι πνευμονοπαθείς, ασθματικοί, οι καρδιοπαθείς 
και τα παιδιά. Εξάλλου η μόλυνση του αέρα από διοξείδιο 
του θείου και καπνό, σχετίζεται και με τον καρκίνο, πέρα 
τις συχνές ενοχλήσεις, τους πονοκεφάλους κ.λ.π. Ηδη 
από τη δεκαετία του '60 αποδείχτηκε από τους επιστήμο
νες η αυξημένη συχνότητα καρκίνου στις αστικές περιο
χές σε σχέση με τις αγροτικές, η παρουσία στην ατμόσφαι
ρα αποδεδειγμένα καρκινογόνων, όπως το βενζοπυρένιο 
κι άλλοι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. Από έρευνες 
σε πειραματόζωα, η έκθεση σε βενζοπυρένιο και διοξεί
διο του θείου ταυτόχρονα αυξάνει την καρκινογέννεση.

Όπως είπαμε και παραπάνω το τριοξείδιο του θείου, 
που είναι πολύ πιο επικίνδυνο απ' το τριοξείδιο, με την 
υγρασία της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε θειικό οξύ, 
συστατικό της όξινης βροχής. Για παραμονή σε περιβάλ
λον με συγκέντρωση μεγαλύτερη από 1 χιλιοστό του
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γραμμαρίου ανά κυβ. μέτρο αέρα δημιουργεί ενοχλήσεις 
στην αναπνοή. Για στιγμιαία παραμονή σε περιβάλλον με 
μεγάλη συγκέντρωση προκαλεί ενοχλήσεις στα μάτια, τη 
μύτη και το φάρυγγα. Είναι πολύ διαβρωτικό και φοβε
ρά επικίνδυνο για τον άνθρωπο, αφού καταστρέφει το ανα
πνευστικό του σύστημα. Μετά από πρόσφατες μελέτες 
υποστηρίζεται ότι το θειικό οξύ που σχηματίζεται στην 
ατμόσφαιρα ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον καρκίνο, 
αφού δεσμεύει -τις υπεριώδεις ακτίνες που αναγκάζουν 
τον οργανισμό να παράγει τη βιταμίνη Ο, η οποία προστα
τεύει απ' τον καρκίνο. Τα οξείδια του αζώτου πάνω από 
30 χιλ. του γραμμαρίου προκαλούν χρόνια τοξικότητα. 
Ιδιαίτερα ενοχλητικά κατά την εισπνοή, την επαφή με τα 
μάτια και ενοχλητικό για το δέρμα. Με τους υδρογονάν
θρακες της ατμόσφαιρας, σχηματίζουν τη φωτοχημική 
αιθαλομίχλη, γνωστή και νέφος του Λος Άντζελες, δη
μιουργώντας ενώσεις καυστικές για τα μάτια και το λά
ρυγγα. Οι υδρογονάνθρακες παράγονται κι αυτοί λόγω 
των ατελών καύσεων στις βιομηχανίες, τ' αυτοκίνητα, 
τα συστήματα θέρμανσης. Ά λλα  απ' αυτά τα στοιχεία 
είναι άμεσα επικίνδυνα για την υγεία (είναι καρκινογό
νο) κι άλλα αντιδρούν και μ’ άλλα ρυπαντικά στοιχεία 
δημιουργώντας δευτερογενή ρυπαντικά στοιχεία.

Το φθόριο είναι πολύ τοξικό, ιδίως κατά την επαφή 
με τα μάτια και κατά την εισπνοή. Επίσης προσβάλλει 
και το δέρμα.

Επίσης τα λιπάσματα με την πρόσθετη επιβάρυνση 
απ' τα φορτηγά και τα πλοία που διακινούνται, ευθύ- 
νονται για την εκπομπή διαφόρων αιωρούμενων σωμα
τιδίων, που είναι επικίνδυνα για την υγεία, μονοξείδιο 
του άνθρακα, το οποίο εισπνεόμενο αντιδρά με την αιμο- 
γλοβίνη του αίματος και δημιουργεί προβλήματα υγείας, 
ανάλογα με την ποσότητα, όπως και διοξείδιο του άνθρα
κα, το οποίο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία προ- 
καλώντας έτσι αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας 
και αλλαγή του κλίματος (φαινόμενο "θερμοκηπίου").

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, πολλοί επιστήμονες 
επισήμαναν το γεγονός ότι το διοξείδιο του αζώτου που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή λιπάσματος, είναι 
ένας από τους παράγοντες που καταστρέφουν το στρώμα 
όζοντος της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
καρκίνων και άλλων βιολογικών αλλαγών, αφού δεν φ ιλ
τράρονται οι υπεριώδεις ακτινοβολίες. Έ τσ ι, βλέπουμε 
ότι είναι γενικότερες οι επιπτώσεις από τη ρύπανση που 
προκαλούν τα Λιπάσματα, σε συνδυασμό βέβαια και με
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τις άλλες πηγές ρύπανσης στην Αττική (βιομηχανίες, 
αυτοκίνητα).

Από την άλλη, τα στερεά απόβλητα και κυρίως τα 
α π ο φ ρ ύ γ μ α τ α  τ ο υ  σ ι δ η ρ ο π υ ρ ί τ η , δ η -  
μιουργούν πρόβλημα στους χώρους εργασίας. Αποτελού
νται κυρίως από οξείδια του σιδήρου και άλλες ενώσεις 
(π.χ. οξείδια του μολύβδου, αρσενικού, χαλκού) τα οποία 
είναι ισχυρά δηλητήρια. Τώρα βέβαια που θα αυξηθούν 
κατά πολύ οι ποσότητες σιδηροπυρίτη, όπως εξηγήσαμε 
στην αρχή, η ρύπανση θα απλωθεί και στη γύρω περιοχή 
λόγω και των συχνών μεταφορών. Αλλά ακόμα και σαν 
υγρά απόβλητα μαζί με άλλες ποσότητες οξέων, αρσενι
κού, θα πέφτουν στη θάλασσα η οποία είναι ήδη νεκρή.

Το εργοστάσιο-τέρας λοιπόν, δεν καταβροχθίζει μό
νο καύσιμα και πρώτες ύλες, αλλά και ανθρώπους’ προσ
βάλλει την υγεία μας, καταστρέφει τον αέρα και τη θάλασ
σα, κάνει το περιβάλλον μουντό και θλιμμένο, ψυχρό, σαν 
τα μέταλλα και το τσιμέντο που αποτελούν το σώμα του, 
και που έχουν κυριαρχήσει σ’ όλο το χώρο, χώρο κατάλ
ληλο για εμπορεύματα, μηχανές και χημικά, όχι όμως 
για ανθρώπους. Κι όλα αυτά, για να κερδίζουν και να 
πλουτίζουν μερικοί "έξυπνοι" και "εκλεκτοί". Βέβαια, 
οι μεγαλόσχημες κουβέντες που κυκλοφορούν και τα πα
ραμύθια περί "εθνικής ανάπτυξης", "εθνικό συμφέρον κας 
■καλό", "πρόοδος της εθνικής οικονομίας", που μας πιπι
λίζουν το μυαλό και μας κάνουν να συμμορφωνόμαστε 
(υποτασσόμαστε) στις επιταγές των εκμεταλλευτών μας. 
Γιατί η ανάπτυξη είναι καλή μόνο για τις τσέπες των βιο- 
μηχάνων, των πολιτικών και των πουλημένων επιστημό- 
νων-διευθυντών. Γιατί δεν νομίζουμε ότι είναι τόσο καλό 
και σωστό να αρρωσταίνουμε, να πεθαίνουμε και να σκο
τωνόμαστε στη δουλειά λόγω της φτώχειας μας και της 
μειονεκτικής μας θέσης σε σχέση με λίγους πλούσιους. 
Αν μάλιστα είναι σωστή η θέση του Δήμου (με βάση οικο
νομική μελέτη) ότι το νέο λίπασμα δεν θα 'ναι ανταγωνι
στικό σε σχέση με αυτό των πολυεθνικών (αφού με νόμο 
της ΕΟΚ σταματά η κρατική επιχορήγηση), καταρέει 
το επιχείρημα ότι πρέπει να μείνει το εργοστάσιο για να 
μη μείνουν οι εργάτες άνεργοι. Γιατί η επιχείρηση θα γί
νει προβληματική αν δεν πουλάει αλλά και οι αγρότες 
θα χάσουν πολλά εκατομμύρια (θα φτωχύνουν κι άλλο) 
αφού σταματά η κρατική επιχορήγηση και γι' αυτούς.

Τέλος, αποκρύβεται συστηματικά από τον κόσμο ότι 
η γεωργική παραγωγή και οικονομία μπορεί να κάνει και 
χωρίς τα τόσο επικίνδυνα και δηλητηριώδη λιπάσματα.
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Κι όμως (!): Υπάρχουν επιστήμονες και άλλοι άνθρωποι 
που δεν ενδιαφέρονται τόσο για να πλουτίσουν, όσο για 
την υγεία και ποιότητα του περιβάλλοντος, τη διατήρηση 
της οικολογικής ισορροπίας και της φύσης, για την παρα
γωγή υγιεινών, αγνών προϊόντων. Έχουμε έτσι την 
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  και για την περί
πτωσή μας, την β ι ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  χ ω ρ ί ς  φ ά ρ 
μ α κ α .  Βέβαια, σε μια κοινωνία εκμεταλλευτική όπως η 
δίκιά μας, όπου κυριαρχεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, το 
υπερκέρδος, μέσα απ' τα τεράστια μονοπώλια και τις 
πολυεθνικές, την εντατικοποίηση της παραγωγής και το 
ξεζούμισμα του εδάφους (της υπερεκμετάλλευσης λίγων 
εδαφών από μικρό πληθυσμό) αυτό είναι αδύνατο. Γιατί 
απ' τη μια μεριά χρειάζονται πολύ περισσότερα λεφτά, 
που οι κύριοι κυβερνήτες αυτού του κόσμου προτιμούν 
να δίνουν στα πυρηνικά, στα όπλα και στους πολέμους, 
κι απ' την άλλη η τεχνολογία αυτή είναι αποκεντρωμένη’ 
μπορεί να την διαχειρίζεται ο καθένας' δεν μπορεί να την 
ελέγχει και να την κατέχει ο κάθε καπιταλιστής για να 
κερδίζει. Λίγα λόγια, ενημερωτικά, θα πούμε σ’ αυτό το 
τεύχος για τη βιοκαλλιέργεια, με την υπόσχεση να επανέρ
θουμε... (τα στοιχεία είναι από την "Οικολογική εφημερί
δα").

Τα χημικά λιπάσματα αλλοιώνουν την πανίδα του εδά
φους (τους διάφορους μικροοργανισμούς δηλαδή), χαλά
νε την δομή τους ενώ με το πέρασμα των νιτικών αλάτων 
στα υπόγεια νερά, τα ποτάμια, τις λίμνες και τη θάλασσα 
και την παρουσία τους στο πόσιμο νερό, προκαλούν τη 
δημιουργία των καρκινογόνων νιτροσαμινών μέσα στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα των 
δηλητηριάσεων που προκαλούνται στους αγρότες και σε 
όσους έρχονται σε επαφή με αυτά —έχουν συμβεί αρκετοί 
θάνατοι στο Ν. Χανιών. Μεγάλη είναι η καταστροφή που 
προκαλούν τα γεωργικά φάρμακα στους φ υ σ ι κ ο ύ ς  
ε χ θ ρ ο ύ ς  των παρασίτων των καλλιεργειών. Έ τσ ι τα 
εντομοκτόνα σκοτώνουν αδιάκριτα τα έντομα ακόμα και 
τα σ α ρ κ ο φ ά γ ο ,  π ο υ  ε ί ν α ι  ε χ θ ρ ο ί  τ ων  
ε π ι β λ α β ώ ν  ε ν τ ό μ ω ν ,  ενώ δηλητηριάζουν και 
τα πουλιά ποιί τρώνε τα επιβλαβή έντομα. Γι’ αυτό το 
λόγο, η χημική καταπολέμηση οδηγεί στην έ ξ α ρ σ η  
ν έ ω ν  π ρ ο σ β ο λ ώ ν  από άλλα παράσιτα, ενώ συχνά 
δεν έχουν αποτέλεσμα, επειδή τα παράσιτα αναπτύσσουν 
ανθεκτικότητα, είτε από τις υπερβολικές δόσεις, είτε από 
τη μακροχρόνια επανάληψη των ίδιων φυτοφαρμάκων

12



ί
ί
;
*

από τους παραγωγούς, ενώ καταστρέφονται οι ά μ ε σ α  
ω φ έ λ ι μ ο ι  στην καλλιέργεια οργανισμοί, όπως οι 
γαιοσκώληκες.

Τα δηλητηριώδη υπολείματα των φυτοφαρμάκων 
μολύνουν τα νερά και συχνά βρίσκονται στα γεωργικά 
προϊόντα, βλάπτοντας την υγεία των καταναλωτών. Όσον 
■αφορά τις εναλλακτικές λύσεις στις καλλιέργειες για τη 
λίπανση, μπορούν να παραχθούν λιπάσματα με τη ζύμωση 
διάφορων φ υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  ά λ λ ω ν  ο ρ γ α ν ι κ ώ ν  
υ π ο λ λ ε ι μ ά τ ω ν  σε κοπροσωρούς ή άλλες εγκατα
στάσεις. Σαν μεθόδους φυτοπροστασίας, αναφέρουμε 
την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων με την χρήση
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φερμονών (όπως είναι η "πυκνή παγίδευση" για το σανό), 
τη βιολογική καταπολέμηση βλαβερών εντόμων (π.χ. του 
λεκανίου με σαρκοφάγο έντομα, των νηματοδών μ ένα 
σαρκοβόρο μύκητα κ.α.), τη χρησιμοποίηση εκχυλισμάτων 
από ορισμένα φυτά, την απολύμανση του εδάφους με τη 
χρήση της ηλιακής θερμότητας κ.α.

Επίσης, μεγάλη καταστροφή προκαλούν και οι αερο
ψεκασμοί που γίνονται για την καταπολέμηση του δάκου, 
στα διάφορα έντομα-εχθρούς. Αυτό αναφέρθηκε στην 1η 
Επιστημονική Συνάντηση για τις δενδρώδεις καλλιέργειες 
που έγινε το Νοέμβρη του '85 στα Χανιά από αρκετούς 
εισηγητές με θέματα φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με στοι
χεία του Β. Αλεξανδράκη, σε ορισμένες αεροψεκαζόμενες 
περιοχές, έχει μειωθεί στο 1/3 ο πληθυσμός των εντόμων 
της οικογένειας εοεείτβΐίοΐαε (είναι οι Λαμπρίτσες, 
Πασχαλίτσες κ.λ.π) που τρώνε το λεκάνιο και τις άλλες 
ψώρες. Η μείωση του πληθυσμού αυτών και άλλων εντό
μων εχθρών του λεκανίου, θεωρείται ότι είναι η αιτία για 
την έξαρση της προσβολής αυτού του παράσιτου τα τε
λευταία χρόνια.

Στην ίδια συνάντηση, αναφέρθηκε (Σ. Μιχελάκης) ότι 
συνεχίζεται και το '86 σε 100.000 δέντρα το πείραμα 
για την καταπολέμηση του δάκου με τη μέθοδο της "πυ
κνής παγίδευσης", σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιη
θούν ή και να μηδενιτούν οι ψεκασμοί με οργανοφωσφορι- 
κά λιπάσματα. Η μέθοδος συνίσταται στην τοποθέτηση 
στους ελαιώνες μεγάλου αριθμού π α γ ί δ ω ν ,  που είναι 
ξύλινα πλαίσια εφοδιασμένα με ελκυστικές ουσίες διάλυμα 
θειικής αμμωνίας και την ειδική φερρομόνη ψύλου που 
έ λ κ ε ι  τ ο α ρ σ ε ν ι κ ό  έ ν τ ο μ ο .  (Από την ομιλία 
με θέμα "Παρενέργειες Γεωργικών Φαρμάκων και Χημι
κών Λιπασμάτων" του γεωπόνου κ. Βαγγέλη Μπούρμπο).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
(όταν διαδίδεται μεταξύ τιον ανβρώπων)

Πέρα όμως απ' τους κινδύνους που πάντα παραμο
νεύουν για το λαό της Δραπετσώνας και των γύρω περιο
χών και το μόνιμο πρόβλημα της ρύπανσης και της κατα
στροφής της υγείας μας, υπάρχει η σταθερή εγκληματική 
στάση της εξουσίας που ανέχεται και στηρίζει τέτοιες 
καταστάσεις, ενώ συστηματικά αποπροσανατολίζει τον 
κόσμο. Αυτή η δουλιά έχει ανατεθεί στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης —ή αποβλάκωσης—, στους διάφορους "αρμό
διους" και "υπεύθυνους", στους ειδικούς, στους επιστήμο
νες. Ό λοι αυτοί οι κύριοι έχουν τα ίδια συμφέροντα με
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αυτά των καπιταλιστών-αφεντικών και του κράτους, ε ί
ναι οι ίδιοι εξουσία, μια συντεχνία που στηρίζουν την προ
νομιούχα θέση τους και πλουτίζουν, εξαπατώντας τον 
κόσμο και ζώντας σε βάρος του, σαν παράσιτα. Αρκούν 
μερικά σημαντικά γεγονότα και οι αντιφατικές δηλώσεις 
και ενέργειες των διαφόρων υπευθύνων για να φανεί αυτό 
πολύ καλά' γεγονότα που γρήγορα ξεχάστηκαν (μέσα 
στο αλαλούμ των ειδήσεων που μόνο σαν βιτρίνα λειτουρ
γούν για να πουλάνε οι εφημερίδες, εκμεταλλευόμενες 
το ενδιαφέρον του κόσμου) χωρίς να αξιοποιηθεί η εμπει
ρία μας γι' αυτά.
Ι . Τ ο ν  Ο κ τ ώ β ρ η  τ ο υ  1 9 7 9  έγινε σοβαρή 
δ ι α ρ ρ ο ή  τ ρ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ  τ ο υ  θ ε ί ο υ  μ' αποτέ
λεσμα το θανατηφόρο νέφος να φτάσει ως το Χατζηκυ- 
ριάκειο. Οι εφημερίδες έγραφαν: " βήχοντας, έτρεχαν 
στους δρόμους πανικόβλητοι, προχτές τη νύχτα οι κάτοι
κοι του Χατζηκυριάκειου". Η εταιρεία βέβαια έσπευσε 
να καθησυχάσει τα πνεύματα δηλώνοντας ότι η διαρροή 
του τριοξειδίου του θείου οφείλεται σε τυχαίο γεγονός... 
(Μα μήπως είπε κανείς το αντίθετο; Ίσα-ίσα, λέμε ότι οι 

•συνθήκες παραγωγής και οι "νέες" τεχνολογίες εξαρτώ- 
νται απ' το τυχαίο, και όχι από τον ανθρώπινο έλεγχο, 
είναι αυτονομημένες απ' τον άνθρωπο και τις ανάγκες 
του, τον αλλοτριώνουν και εξαιτίας της αισχροκέρδιας 
και της ελλειπούς συντήρησης, το... "τυχαίο" γίνεται 
καθημερινός, μόνιμος εφιάλτης μας).

Ωστόσο ο ειδικός επιστήμονας Γ. Σκάλος, επικεφαλής 
του Τμήματος Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος 
στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, δήλωσε ότι δύο άσχετες 
συμπτώσεις στάθηκαν σωτήριες για τη ζωή των κατοί
κων από τη διαρροή του τριοξειδίου του θείου: 1) Η μι
κρή χρονικά διάρκεια, (κράτησε 15 λεπτά —υποστηρίζει 
εκπρόσωπος του εργοστασίου) και 2) η παρουσία ανέμου, 
που παρέσυρε το θανατηφόρο σύννεφο προς τη θάλασσα 
και το διέλυσε. Όσον αφορά τις επιδράσεις της διαρροής, 
δήλωσε ότι: ένα φυσιολογικό άτομο κάτω από κανονικές 
συνθήκες, εισπνέει σε δύο ώρες 960.000 κυβικά εκατοστά, 
δηλαδή ένα κυβικό μέτρο αέρα. Ο αέρας που αναπνέουμε, 
συνεχίζει ο κ. Σκάλος, περνάει από τη ρινική κοιλότητα 
και την τραχεία αρτηρία και έρχεται σε άμεση επαφή με 
τις μεμβράνες των πνευμόνων, που έχουν επιφάνεια 25 
φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια του δέρματός μας. 
Κάθε τετραγωνικό εκατοστό του αναπνευστικού μας συ
στήματος προσφέρει την υγρασία που χρειάζονται τα
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οξείδια του θείου (διοξείδιο, τριοξείδιο) για ν' αντιδρά- 
σουν και να σχηματίσουν το θειώδες ή το θειϊκό οξύ, αντί
στοιχα, μέσα στα ίδια μας τα πνευμόνια με θ α ν α τ η φ ό 
ρα  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .  Ειδικό στο Χατζηκυριάκειο, 
αν το νέφος με το τριοξείδιο του θείου έμενε στην ατμό
σφαιρα περίπου 2 ώρες, όσο χρειάζεται δηλαδή για να 
εισπνεύσει ο οργανισμός 1 κυβ. μέτρο αέρα, τότε είναι 
σίγουρο ότι θα θ ρ η ν ο ύ σ α μ ε  θ ύ μ α τ α .  Ετσι, 
διαψεύδεται από τα παραπάνω η εταιρεία Λιπασμάτων 
που ύπουλα δηλώνει ότι το τριοξείδιο είναι ακίνδυνο 
και μη δηλητηριώδες' γιατί ναι μεν αυτό ισχύει, αλλά 
δεν λέει στον κόσμο ότι με την υγρασία της ατμόσφαι
ρας ή εισπνεόμενο, μετατρέπεται σε θειϊκό οξύ, υγρό 
φοβερά καυστικό και διαβρωτικό που καταστρέφει πέτρες 
και σίδερα, πόσο μάλλον τα σωθικά μας! Άλλω στε, μη 
ξεχνάμε ότι το πυκνό θειϊκό οξύ είναι το βιτριόλι. Στην 
ανακοίνωσή της η εταιρεία μιλάει για διόγκωση των γεγο
νότων!! Σαν να μην έφτανε που οι κάτοικοι πνίγονταν και 
έτρεχαν πανικόβλητοι' μήπως θα έπρεπε να πεθάνουν 
άνθρωποι για να αξίζει ν' ασχοληθεί κανείς “ρε το γεγο
νός; Εξάλλου, το πόρισμα του Υπ. Βιομηχανίας έλεγε 
ότι από επιτόπια εξέταση, διαπιστώθηκε ότι η εκπομπή 
(sic) του τριοξειδίου του θείου, οφείλεται σε δ ι α κ ο 
π ή  ύ δ α τ ο ς  στον τελευταίο πύργο απορροφήσεως, 
λόγω α π ρ ο β λ έ π τ ο υ  δ ι α κ ο π ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ 
γ ί α ς  τ η ς  β α λ β ί δ α ς  τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α ς .  Οι 
ζωές μας λοιπόν, κρέμονται στην τύχη, στην καλή ή όχι 
λειτουργία ενός μηχανήματος, ενός καίριου εξαρτήματος...

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σοβαρότερο τέτοιο 
ατύχημα στο Λονδίνο, το 1952, η συγκέντρωση διοξειδίου 
του θείου ήταν πολύ λιγότερη των ορίων: 3,84 εκατομ
μυριοστά του γραμμαρίου (έναντι 13 στις ΗΠΑ και 10 στη 
Σ. Ένωση). Αλλά επειδή κράτησε 3 μέρες, πέθαναν 4.000 
άτομα!!!

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνέπειες εξαρτώνται απ' την 
ποσότητα και απ’ το μικροκλίμα κάθε περιοχής. Αυτά για 
το διοξείδιο του θείου’ το τριοξείδιο του θείου είναι δέκα 
φορές ισχυρότερο, δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας για τον 
απλό λόγο ότι η παρουσία του στον αέρα "θεωρείται αδια
νόητη"! ! !
II. Τ ο ν  Ι ο ύ λ ι ο  τ ο υ  1985 , ένα τεράστιο νέφος από 
οξείδια του θείου και του αζώτου ξεχύθηκε από τα φουγά
ρα της Α ΕΒ Α Λ  (Λιπάσματα) της Πτολεμαίδας και λόγω 
του ανέμου και των κλιματικών συνθηκών που επικρατού
σαν στην περιοχή "έκατσε" πάνω απ' την Κοζάνη για μισή

16



μέρα! Η βιομηχανία Α ΕΒ Α Λ  μ ε τ ά  τ η ν  κ α θ ι έ ρ ω 
σ η  ε τ ή σ ι α ς  σ υ ν τ ή ρ η σ η ς ! ! ), διάρκειας ενός 
μηνάς της μονάδας παραγωγής θειικού οξέος κ α τ ά  το 
ξ ε κ ί ν η μ ά  τ η ς  π α ρ ο υ σ ί α σ ε  π ρ ο β λ ή μ α τ α  
με αποτέλεσμα την ε κ π ο μ π ή  α υ ξ η μ έ ν ω ν  π ο 
σ ο τ ή τ ω ν  ο ξ ε ι δ ί ο υ  τ ο υ  θ ε ί ο υ  κ α ι  τ ο υ  
α ζ ώ τ ο υ  στην ατμόσφαιρα. Ένα ασπροκίτρινο νέφος 
πυκνό κατά τις μαρτυρίες κατοίκων, όπως η ομίχλη (!). 
Η αναπνοή γινόταν δύσκολα και σου έπνιγε το λάρυγγα. 
Δημιούργησε έντονο βήχα και δεκάδες άτομα υπερήλικα 
που έπασχαν από καρδιά, πήγαν στο Νοσοκομείο. Το 
ασπροκίτρινο νέφος, δηλώνουν οι κάτοικοι, σκεπάζει 
χρόνια την Πτολεμαίδα, λόγω της ρύπανσης απ’ τις πολ
λές βαριές βιομηχανίες.

Υπάλληλοι της Α ΕΒ Α Λ , που δεν θέλουν να πουν 
τ' όνομά τους, δηλώνουν ότι ο ψυχικός βιασμός των 
δημοσίων υπαλλήλων έχει γίνει πιο φοβία μέχρι του ση
μείου να μην μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τούς 
για το πώς θα ζουν και για το μέλλον των παιδιών τους. 
Στην μονάδα εργάζονται 1450 άτομα περίπου... όλοι γνω
ρίζουμε τον κίνδυνο από το διοξείδιο του θείου και το ο
ξείδιο του αζώτου, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε... Η Β. 
Ελευθεριάδου, ιδιωτική υπάλληλος δήλωσε: "ήταν μια 
θολή κιτρινωπή ομίχλη... κατά τις 11 έπεσε για λίγο και 
μια κιτρινωπή βροχή με σταγόνες (όξινη βροχή). Ο Ν. 
Σάββας είπε: "ήταν όμως μια παράξενη βροχή που κρά
τησε 10-15 λεπτά. Ό λο ι οι κάτοικοι ήταν αγανακτισμέ- 
νοι". Κάποιοι απ' την Κοζάνη είπαν ότι τον καιρό που έμε
ναν στην Πτολεμαίδα, το πρωί έβρισκαν το αυτοκίνητό 
τους καλυμμένο με δύο δάχτυλα κίτρινη σκόνη... Το πιο 
εξοργιστικό ήταν πάντως ότι το πόρισμα του Υπουργείου 
Β. Ελλάδας που έλεγε ότι ναι μεν η ρύπανση ήταν υψηλό
τερη απ' τα... "κανονικά" (υπάρχουν και κανονικές συνθή
κες... μόλυνσης και δηλητηρίασης της υγείας μας;) επί
πεδα, χωρίς όμως να ξεπερνούν τα όρια που έχουν θέσει 
οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Αοριστολογίες λοιπόν, 
που δεν αναφέρουν ούτε τα αίτια της διαρροής, τις συνέ
πειες και αποκρύβουν επιμελώς τις τιμές ρύπανσης. Παρ' 
όλα αυτά στο τέλος παραδέχονται ότι οι εταιρείες πρέπει 
να πάρουν μέτρα μείωσης της ρύπανσης. Εξάλλου, από το 
Ενωτικό Συνδικάτο της ΔΕΗ , στάλθηκε στον Κουλουμπή 
τηλεγράφημα όπου υπογραμμίζονται τα εξής: "Εφιαλτι
κές στιγμές τύπου Σεβέζο έζησαν οι εργαζόμενοι και οι 
κάτοικοι του Ενεργειακού Κέντρου Πτολεμαίδας-Κοζάνης 
από διαφυγή απ' το εργοστάσιο της Α ΕΒΑ Λ  χιλιάδων
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λίτρων τριοξειδίου του θείου που προκάλεσε πανικό και 
αναπνευστικά προβλήματα σε χιλιάδες εργαζόμενους και 
κατοίκους των περιοχών και λιγνιτορυχείων της ΔΕΗ 
και των κατοίκων της Κοζάνης. Ανησυχούμε σοβαρά 
για το μέλλον της περιοχής μας".

Η Α ΕΒ Α Λ  έβγαλε μια αισχρή ανακοίνωση, υποτιμώ
ντας τη μνήμη και νοημοσύνη των κατοίκων λέγοντας 
ότι κατά αβάσιμο τρόπο αποδίδουν τη δημιουργία του 
νέφους στην Α ΕΒ Α Λ  που πρόσφατα ανακαινίστηκε με δα
πάνη 150.000.000 δραχμές, ότι δεν παρουσιάστηκε πρό
βλημα κατά τη συντήρηση και λειτουργία της μονάδας 
θειικού οξέος αφού κατά τις προδιαγραφές οι εκπομπές 
αερίων (τριοξειδίου του θείου, αζώτου, οξυγόνου) δεν 
ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας. "Τα αναφερό- 
μενα περί διαρροής θειικού οξέος και αερίων είναι 
ε κ τ ό ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς ( Ι )  διότι γίνεται 
σ ύ γ χ ι σ η  π ρ ο φ α ν ώ ς  με τα σ υ ν ή θ ω ς  απαέρια 
που εκπέμπονται από κάθε σύγχρονη βιομηχανική μονά
δα". Κατ' αυτούς, το μόνο που φταίει γι’ αυτό το αναμ
φισβήτητο γεγονός, είναι οι ειδικές κλιματολογικές συν
θήκες και η " ύ π α ρ ξ η  μ ε γ ά λ ω ν  β ι ο μ η χ α ν ι 
κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο 
Κοζάνης-Πτολεμαίδος και ε π ι β α ρ ύ ν ο υ ν  ο π ω σ 
δ ή π ο τ ε  την ατμόσφαιρα με τα αέρια".

Οι υπεύθυνοι λοιπόν της Α ΕΒΑ Λ , απ' τη μια αντιστρέ
φουν την πραγματικότητα λέγοντας ότι τίποτα δεν έγινε, 
όλα είναι φυσικά, κι απ' την άλλη παραδέχονται το νέφος 
και τη ρύπανση, αφού λένε ότι οφείλεται στον καιρό και 
στις βαριές βιομηχανίες (πάλι καλά που το ομολογούν) και 
το παραδέχονται μόνο και μόνο για να βγουν αυτοί ασπρο
πρόσωποι.

Πάντως, η κατάσταση ήταν πραγματικά αφόρητη, 
καθώς το τριοξείδιο του θείου (που είναι βαρύ αέριο) έ
πεσε στα χαμηλότερα στρώματα, με άμεση συνέπεια, 
ολόκληρη η γύρω περιοχή να καλυφθεί από νέφος ομί
χλης 25 χιλιομέτρων. Το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ η 
διαρροή είχε αρχίσει από το βράδυ της προηγούμενης 
ημέρας, οι "υπεύθυνοι" του εργοστασίου δεν πήραν 
κ α ν έ ν α  α π ο λ ύ τ ω ς  μέτρο, μ' αποτέλεσμα απ’ τις 
4 το πρωί ν' αρχίσει η έκκλυση μεγάλων ποσοτήτων τριο- 
ξειδίου και διοξειδίου του θείου. Το Κ Κ Ε  Κοζάνης, με ανα
κοίνωσή του κατήγγειλε το πρόβλημα ρύπανσης της περιο
χής και την αδιαφορία για τη λήψη προληπτικών μέτρων 
αντιρύπανσης και την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης.
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Οί καταγγελίες από τα χωριά της Κοζάνης για αναπνευ
στικά περιστατικά και μειωμένη ορατότητα λόγω του νέ
φους ήταν πάρα πολλές.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, πέρυσι έγινε 
παρόμοιο ατύχημα στη Γιουγκοσλαβία, μ' αποτέλεσμα 
να μολυνθεί ο Αξιός και οι παρόχθιες καλλιέργειες και 
να προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή, ενώ για 
πολλές ώρες οι ειδικοί δεν ήταν σε θέση να προσδιορί
σουν το είδος της διαρροής. Τελικά, το γεγονός της διαρ
ροής αερίων κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης μετά 
τη συντήρηση· (είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια) 
θεωρείται "συνήθης ρύπος" και "αναμενόμενος" από τους 
τεχνικούς. Οι "ειδικοί" λοιπόν, κάτω από ωραίες λεξού
λες, δείγμα κυνικού και απάνθρωπου τεχνοκρατισμού, 
φυλακίζουν τη σκέψη μας, την αντίδρασή μας και σκο
τώνουν καθημερινά τη ζωή μας.

Ο χημικός Κ. Φυτιανός, καθηγητής Παν/μίου, δήλω
σε ότι ακόμα και μετά "κανονικές" συνθήκες εκπομπής 
αερίων και με φίλτρα που μειώνουν την εκπομπή, οι ρυ- 
πογόνες ουσίες είναι αρκετές για να προκαλέσουν σε συν
δυασμό με ομίχλη και ειδικές καιρικές συνθήκες την λεγά
μενη αιθαλομίχλη, με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις. 
Επίσης είπε ότι είναι γνωστό πως τα υγρά λύματα της 
Α ΕΒΑ Λ  διοχετεύονται στη λίμνη Βεγορίτιδα, όπου κατά 
καιρούς παρατηρούνται θάνατοι ψαριών. Κι ενώ τα τελευ
ταία χρόνια οι καρκίνοι ξεπαστρεύουν ολοένα και περισ
σότερους ανθρώπους, ο προϊστάμενος του τμήματος υπο
στηρίζει ότι υπάρχουν όλα τα φίλτρα και οι εγκαταστάσεις 
αντιρύπανσης που χρειάζονται' αν αυτό ισχύει, δείχνει 
πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα κι ότι δεν λύνεται με διά
φορα "βελτιωτικά".

Ενδεικτικό της "αντικειμενικότητας" του επίσημου 
πορίσματος που πολύ αισιόδοξα έλεγε ότι οι τιμές ρύπαν
σης ήταν οι ίδιες περίπου με εκείνες των προηγούμενων 
ημερών, είναι ότι οι πρώτες μετρήσεις της Δ ΕΗ , που έχει 
δίκτυο στην περιοχή, έδειξαν ότι η περιεκτικότητα του 
αέρα σε διοξείδιο του θείου ήταν δ έ κ α  φ ο ρ έ ς  μ ε 
γ α λ ύ τ ε ρ η  α π ό  τ ο κ α ν ο ν ι κ ό  (δηλ. 300 μικρο- 
γραμμάρια).

Τέλος, σύμφωνα με τις διάφορες δηλώσεις των κατοί
κων, το κρούσμα της Α ΕΒΑ Λ  δεν ήταν το πρώτο, αλλά 
ούτε το τελευταίο. Αντίθετα οι διαρροές είναι πολύ συ
χνές. Κατά καιρούς, φορείς της ζωής της Πτολεμαίδας 
ζήτησαν να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση "μόλυνση 
της περιοχής", αλλά τα στόματα κλείστηκαν. Τα δύο τε
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λευταία χρόνια ο ιατρικός κόσμος της Πτολεμαιδας ζη
τούσε με επιμονή να δοθούν στη δημοσιότητα στατιστι
κά στοιχεία για τους ρυθμούς αυξήσεων και νούμερα θα
νάτων από καρκίνους του αναπνευστικού και του δέρμα
τος αλλά οι φωνές πνίγηκαν. Πριν από ενάμισυ περίπου 
χρόνο, ο "πράσινος" δήμαρχος της Πτολεμαιδας τόλμη
σε να μιλήσει στην εκπομπή της ΕΡΤ "Με Ανοιχτά Χαρτιά" 
και από τότε αγνοείται η πολιτική του τύχη.
III. Η πυρκαγιά στις αποθήκες της JET OIL (ΕΚΟ) στη 
Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι) το Φλεβάρη του '86 που πήρε 
τραγικές διαστάσεις και απείλησε την περιοχή. Το γεγο
νός αυτό έδειξε ολοκάθαρα πόσο νοιάζονται οι υπεύθυνοι, 
οι αρμόδιοι και προπάντων οι βιομήχανοι για τις ζωές μας: 
κανένα μέτρο ασφάλειας ή πρόληψης τέτοιων περιστατι
κών δεν υπήρχε' αναγκάστηκαν να φέρουν ξένους ειδι
κούς και συνεργεία για να σβήσουν τη φωτιά. Ολοι έλε
γαν ότι δεν έγινε τίποτα, για να καθησυχάσουν τον κόσμο 
ενώ ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος καθώς οι εκρήξεις, 
το πυκνό νέφος του καπνού και οι τεράστιες φλόγες 
δημιουργούσαν τρομοκρατικές-εφιαλτικές σκηνές δίπλα 
σε κατοικημένες περιοχές. Τα περισσότερα σπίτια είχαν 
εγκαταληφθεί.

Η πυρκαγιά άρχισε όταν κάποιος ηλεκτροκολούσε 
έναν αγωγό καυσίμων' από ένα σπινθήρα έγινε ανάφλε
ξη και γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε στη δεξαμενή νο7 
που περιείχε 5000 κυβικά μαζούτ. Οι υπάλληλοι της εται
ρείας που προσπάθησαν να τη σβήσουν διαπίστωσαν ότι 
δ ε ν  υ π ή ρ χ ε  ν ε ρ ό  σ τ ι ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  
και καθυστέρησαν μέχρι να φέρουν από τις εγκαταστά
σεις των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου που βρί
σκονταν 100 μέτρα πιο μακριά. Σύμφωνα με δήλωση 
ενός εργάτη, ε ί χ ε  δ ι α κ ο π ε ί  η η λ ε κ τ ρ ο δ ό 
τ η  σ η στις εγκαταστάσεις, γιατί δ ε ν  ε ί χ ε  π λ η 
ρ ω θ ε ί  ο λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς  τ η ς  Δ Ε Η ,  με αποτέ
λεσμα να μην λειτουργεί η γεννήτρια και να μην υπάρχει 
νερό. Μισή ώρα αργότερα, έγινε μια φοβερή έκρηξη και η 
δεξαμενή έσκασε. Ευτυχώς, η οροφή της που εκτινάχτηκε 
στον αέρα "προσγειώθηκε" πάλι στη βάση της και έτσι 
δεν κινδύνεψε κανείς. Κατά τις 4 το απόγευμα, η φωτιά 
επεκτάθηκε και στη δεξαμενή νο8 που περιείχε 15.000 
κυβικά μέτρα αργό πετρέλαιο που καιγόταν μέχρι το πρωί 
της άλλης μέρας. Κι ενώ η φωτιά είχε "κοπάσει" και όλοι 
περίμεναν ότι θα σβήσει, αναζωπυρώθηκε το βράδυ, δη
μιουργώντας τα μεσάνυχτα μια τρομακτική έκρηξή που 
διέλυσε τη δεξαμενή. Ένα  τεράστιο νέφος απλώθηκε
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και φλόγες ως 100 μέτρα τινάχτηκαν. Οι κάτοικοι εγκα- 
τέλειψαν τα σπίτια τους πανικόβλητοι. Δ ί π λ α  ακριβώς 
απ' αυτή τη δεξαμενή, υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή 
που περιείχε 10.000 κυβ. μέτρα αργό πετρέλαιο η οποία 
πήρε και αυτή φωτιά. Σε απόσταση 150 μέτρων περίπου 
από το σημείο της πυρκαγιάς, βρίσκονται οι δεξαμενές 
των ελληνικών διυλιστηρίων Ασπροπύργου, όπου είναι 
αποθηκευμένα 70.000 κυβ. μέτρα βενζίνης. Πίσω ακρι
βώς από τις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων Ασπρο- 
πύργου βρίσκεται η δεξαμενή αμμωνίας της "Σινγκ", που 
σε περίπτωση έκρηξής της, θα πεθάνουν περίπου 200.000 
άνθρωποι (!) το πρώτο τρίωρο. Αυτό αναφέρεται σε υπη
ρεσιακή έκθεση ειδικού επιστήμονα, του χημικού Σταύρου 
Ρέκκα, η οποία έχει υποβληθεί από τον Αύγουστο "84 
ως "επείγουσα" στο Υπ. Χωροταξίας Οικισμού και Περι
βάλλοντος. Η έκθεση που το υπουργείο "λησμόνησε" στα 
συρτάρια του, είχε παραλήπτη τον τότε υπουργό Α. Τρί- 
τση. Είχε χαρακτηριστεί α π ό ρ ρ η τ η ,  αλλά την είχε 
δημοσιεύσει το Δεκέμβριο το αναρχικό περιοδικό "Δοκι
μή" μετά το περιστατικό στη βιομηχανία "Σινγκ" (όπου 
είχε σχηματιστεί δηλητηριώδες νέφος). Στην έκθεση 
αυτή, ο Ρέκκας αναφέρει στοιχεία με τα οποία αποδεικνύει 
ότι δεν τηρούνται ούτε τα καθιερωμένα διεθνώς "όρια", 
ενώ τα επίπεδα μόλυνσης είναι τεράστια, τόσο στον αέρα, 
όσο και στη θάλασσα. Αναφέρει ότι οι βιομηχανίες συν
εισφέρουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 83%, η θέρ
μανση κατά 14% και τα τροχοφόρα 3%. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στις προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος, 
αναφέρεται η ανάγκη ά μ ε σ η ς  α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η ς  
όλων των βιομηχανιών. Το πρόβλημα της ρύπανσης στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και οι κίνδυνοι από τη νέα 
δεξαμενή αμμωνίας 25.000 τόνων της "Σινγκ" είναι τέτοιοι 
ώστε οι κάτοικοι του Καλοχωρίου έκαναν συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας. Άμεσος στόχος, η απομάκρυνση της δεξα
μενής αμμωνίας, καθώς επίσης και ο δραστικός περιορι
σμός των δηλητηριωδών εκπομπών σε διοξείδιο του θείου 
από το "τρίδυμο του κακού": ΕΚΟ , Σ!Ν ΓΚ και ΕΘ ΥΑ , για 
να εξαφανιστεί το νέφος που δημιουργήθηκε πάνω από το 
Καλοχώρι και έχει αναστατώσει τη ζωή τους. Τη συζήτη
ση άνοιξε ο πρόεδρος της κοινότητας Καλοχωρίου, που 
έκφρασε την έντονη ανησυχία του για τα συμπεράσματα 
μελετών του ΥΧΟΠ, που δείχνουν ότι στον αέρα της πε
ριοχής υπάρχουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του θείου, 
προερχόμενες από τις βιομηχανίες ΕΚΟ , Σ ΙΝ ΓΚ . ΕΘ ΥΑ.
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Επίσης, επισήμανε τη συνεχή α ν α β ο λ ή  τ ω ν  μ ε 
τ ρ ή σ ε ω ν ,  λόγω ε λ λ ε ί ψ ε ω ς  ο ρ γ ά ν ω ν  μ έ 
τ ρ η σ η ς  τ η ς  ρ ύ π α ν σ η ς .  Ανέφερε ότι το νέφος 
που έχει καρφωθεί πάνω από την περιοχή, προκαλεί 
καρδιολογικά, αναπνευστικά και δερματολογικά προβλή
ματα. Οι αναθυμιάσεις απ' τη δεξαμενή αμμωνίας προκα- 
λούν δερματικές παθήσεις καθώς και συμπτώματα ασφυ
ξίας. Την ευθύνη αυτών των συγκεκριμένων βιομηχανιών 
για τη δημιουγρία της θανατηφόρας μόλυνσης στην περιο
χή, επισημαίνει και ο διευθυντής του εργαστηρίου ελέγ
χου ρύπανσης του περιβάλλοντος του Παν/μίου Θεσσαλο
νίκης, καθηγητής Θ. Κουιμτζής, που υποστηρίζει ότι η 
κάθε μία από τις τρεις παραπάνω βιομηχανίες διοχετεύει 
στην ατμόσφαιρα καθημερινά γύρω στους 20.000 τόνους 
διοξείδιο του άνθρακα —αέριο τοξικό.

Κι ενώ καίγονταν χιλιάδες τόνοι πετρελαίου και απ' 
τις εκρήξεις προκλήθηκαν 9 τραυματισμοί πυροσβεστών, 
οι αρμόδιοι δήλωναν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και "δεν 
έγινε τίποτα". Παρ’ όλα αυτά είχε έρθει η μισή σχεδόν 
πυροσβεστική δύναμη της Ελλάδας και παρευρίσκονταν 
και συντόνιζαν τις επιχειρήσεις ο αναπληρωτής υπουργός 
Ε. 'Αμυνας Δροσογιάννης, ο υφυπουργός Δ. Τάξης Θ. 
Τσούρας, ο γεν. γραμματέας του Υπ. Βιομηχανίας Παπα- 
θανασόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘ Α  Ν. Κουρής. Απο
καλυπτική για την προσπάθεια εφησυχασμού και αποπρο
σανατολισμού του κόσμου, είναι μια προκήρυξη της Οι
κολογικής Κίνησης Θεσ/κης μαζί με το περιοδικό ΠΡΑΞΗ, 
τις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών, το περιοδικό 
ΣΤΕΓΗ  και την Επιτροπή Κατάληψης. Αποσπάσματα: "Οι 
υ π ο υ ρ γ ο ί  μ α ς  ε μ π α ί ζ ο υ ν  και αυτοαναιρού- 
νται συνέχεια σε μια προσπάθειά τους να καθησυχάσουν 
τον κόσμο. Χαρακτηριστικό το ότι ο υπουργός Β. Ελλάδος 
δήλωνε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από 
τη δεξαμενή αμμωνίας, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Ά 
μυνας δήλωνε μετά τον πρώτο περιορισμό της φωτιάς 
ότι όντως υπήρχε κίνδυνος, αλλά αποσωβήθηκε. Και έπρε
πε να αναζωπυρωθεί και πάλι η φωτιά για να δηλώσει 
ότι η α μ μ ω ν ί α  δ ε ν  έ χ ε ι  α π ο μ α κ ρ υ ν θ ε ί  
και θα μεταφερθεί σε 24 ώρες. (Η ίδια η εταιρεία υπερη- 
φανευόταν ότι μπορεί να την αδειάσει σε 50 ώρες). Κι ενώ 
οι υπουργοί λένε εκ των υστέρων ότι π ε ρ ι μ έ ν α ν ε  
την έκρηξη και την αναζωπύρωση, δεν ενημέρωσαν τον 
κόσμο—ούτε καν τους πυροσβέστες που κάηκαν άδικα.
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Ο Δροσογιάννης μάλιστα είχε φύγει για Αθήνα, για να 
επιστρέφει κακήν κακώς το πρωί. Τι άλλο λένε ότι περιμέ
νουν τέλος πάντων; Ας μας πούνε να πάρουμε τα μέτρα 
μας. Δεν είμαστε ηλίθιοι, να σταματήσει ο εμπαιγμός. Ενώ 
χθες βράδυ πολύς κόσμος εγκατέλειπε έντρομος τα σπίτια 
του και οι υπόλοιποι αναρωτιόνταν αν θα έπρεπε να μεί
νουν ή όχι, δεν υπήρξε όλη τη νύχτα κ α μ μ ι ά  ε ν η μ έ 
ρ ω σ η  από τους επίσημους φορείς. Αποτέλεσμα να προ- 
κληθεί πανικός και αγωνία. Το κρατικό ραδιόφωνο έπαιζε 
όλη τη νύχτα χ α ρ μ ό σ υ ν η  μ ο υ σ ι κ ή  και δεν έλεγε 
τίποτα. Εκ των υστέρων, σήμερα πρωί, κατηγορεί τους α
συνείδητους πειρατές που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, αν 
και δύο απ’ αυτούς είχαν συνδεθεί με τα γραφεία της Οι
κολογικής Κίνησης απ' όπου δίνονταν πληροφορίες που 
είχαν διασταυρωθεί από δημοσιογράφους, συμβάλλοντας 
έτσι στην πληροφόρηση μ' ό,τι σίγουρο υπήρχε εκείνη τη 
στιγμή. Κι ενώ στις ανακοινώσεις μας απ' το ραδιόφωνο 
είμασταν καθησυχαστικοί και πληροφορούσαμε τον κόσμο 
ότι η δεξαμενή αμμωνίας έχει αδειάσει, όπως μας διαβεβαί
ωναν, αποκαλύπτεται εκ των υστέρων ότι μας κ ο ρ ο ΐ 
δ ε υ α ν .  Υποχωρώντας μπροστά στην τεράστια κοινωνι
κή πίεση, στήσανε ένα θέατρο με τάνκερ που υποτίθεται 
ότι άδειαζαν την αμμωνία, ενώ η αμμωνία δ ε ν  ε ί χ ε  
α π ο μ α κ ρ υ ν θ ε ί .  Π ο ι ο ς  μ π ο ρ ε ί  π ι α  να 
τ ο υ ς  π ι σ τ έ ψ ε ι ;  Οι κρατικοί φορείς σε κάθε ανα
κοίνωσή τους τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την 
πόλη και ότι λίγη κάπνα υπάρχει και τίποτε άλλο. Δεν λένε 
όμως ότι αυτή η "κάπνα" πέφτει σαν όξινη βροχή (αραιό 
βιτριόλι και μπορεί να δημιουργήσει αναπνευστικά προ 
βλήματα, δύσπνοιες, τσουξίματα στα μάτια και το δέρμα 
(όπως έχει ήδη προκαλέσει). Ανησύχησαν για τις λαμαρί
νες των αυτοκινήτων αλλά δεν είπαν τίποτα για την υγεία 
μας, και ότι αυτή η όξινη βροχή που πέφτει επί μέρες στις 
γύρω περιοχές προξενεί βλάβες στα φυτά, με απρόβλεπτες 
συνέπειες στην αγροτική παραγωγή και τα οικοσυστήματα. 
Απαθής ο Μαμιδάκης μέσα σ' όλα αυτά, δηλώνει ξεδιά
ντροπα ότι δεν εμφανίζεται γιατί δεν μπορεί ν' αντέξει 
το θέαμα, αλλά το οικονομικό ζήτημα είναι το πιο σημαντι
κό, τα έχει όμως ασφαλισμένα, ενώ για το μόνο που λυπά
ται είναι ότι δεν θα μπορέσει να παραδώσει το πετρέλαιό 
στη Γιουγκοσλαβία. Δ έ σ μ ι ο ι  ενός καταστροφικού 
βιομηχανικού μοντέλου ανάπτυξης αλλά και ταυτόχρονα 
ανίκανοι να το διαχειριστούν και σε τ ε χ ν ο κ ρ α τ ι κ ό  
α κ ό μ α  ε π ί π ε δ ο ,  αφού δεν μπόρεσαν να αποφύγουν
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και να καταστείλουν στη γέννεσή της την τραγωδία, κά
νουν σήμερα απεγνωσμένες και σπασμωδικές προσπάθειες 
να περισώσουν ό,τι γίνεται. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι κά
νουν κάτι περισσότερο απ' αυτό που μπορούν υπό φυσιο
λογικές συνθήκες, πάντα όμως λιγότερο απ' ότι πρέπει. 
Και κυρίως, κρατώντας το λαό στη μπάντα, απληροφόρη
το και αμέτοχο".

Και ενώ διάφοροι φορείς και επιστήμονες δήλωσαν ότι 
δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας και η αντιμετώπιση του πε
ριστατικού ήταν "ατυχής" και παρά την απόρρητη έκθεση 
του Ρέκκα που λέει ότι καθημερινά η ρύπανση στον αέρα 
είναι μέχρι και τρεις φορές μεγαλύτερη απ' το επιτρεπτό, 
και του προέδρου του Καλοχωρίου που αναγνωρίζει το 
οξύ πρόβλημα, ο Μαμιδάκης λέει ότι το εργοστάσιο είχε 
όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και λειτούργησαν όλα 
τα συστήματα ασφαλείας... και για άλλη μια φορά το επί
σημο πόρισμα για τις επιπτώσεις του "ατυχήματος" στο πε
ριβάλλον, ήταν... απαλλακτικό. Η δικαιολόγηση γι' αυτό 
ήταν οι ευνοϊκές (ευτυχώς) καιρικές συνθήκες (αέρας κα).

Παρ’ όλα αυτά, από παντού εκδηλώθηκαν αμφιβολίες 
και διαφορετικές εκτιμήσεις ' αρμόδιος επιστήμονας δή
λωσε (και φυσικά απάντηση δεν δόθηκε): "έμειναν ελεύθε
ροι στην ατμόσφαιρα πάνω από 300 τόνοι θειάφι και η με
γαλύτερη απ' αυτή την ποσότητα, δεδομένου ότι η καύση 
δεν ήταν τέλεια, δημιούργησε το δηλητηριώδες οξείδιο 
του θείου. Έμεινε ακόμη και μονοξείδιο του άνθρακα. Ε 
νημερώθηκε ο κόσμος πως ν' αντιδράσει, όταν θ' αρχίσει 
να δηλητηριάζεται απ' αυτές τις ουσίες;". 'Αλλος επιστή
μονας αποκάλυψε: τα σοβιετικά πετρέλεια, σαν και αυτά 
που εμπορεύεται η "Jet Oil", περιέχουν μεγάλες ποσότη
τες από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, δηλαδή καρκινο- 
γόνες ουσίες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του καθηγητή της φυσικής της 
-ατμόσφαιρας Χρήστου Ζερεφού προς την εφημερίδα 
"Θεσσαλονίκη" την Τρίτη, το διοξείδιο του θείου ήταν 
στην περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά 400 - 
500 % περισσότερο απ' ότι μια άλλη τυπική χειμωνιάτικη 
μέρα. Υπολογίζεται ότι πρέπει να διοχετεύθηκαν στην ατ
μόσφαιρα 1300 περίπου τόνοι διοξειδίου του θείου, δηλα
δή ποσότητα κατά 20 φορές μεγαλύτερη από όση εκλύεται 
σε μια εργάσιμη μέρα από όλη τη βιομηχανική δραστηριό
τητα της περιοχής. Ευτυχώς, κατά τον κ. Ζερεφό, οι καιρι
κές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και μέτριασαν την επιβάρυνση 
της ατμόσφαιρας.

Γεγονός πάντως είναι ότι δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  συ  γ-
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κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  για τη μόλυνση του περι
βάλλοντος, ούτε όμως και για τους κινδύνους που μπορεί 
να περικλείουν βιομηχανίες και εγκαταστάσεις, παρά την 
κατασκευή και λειτουργία τους "με τις διεθνείς προδια
γραφές" όπως πολλές φορές υποστηρίζεται.

Τέλος, υπάρχουν και τα πρόσφατα γεγονότα απ’ τα 
Λιπάσματα, με τη διαρροή της αμμωνίας τον Οκτώβριο, 
που σχεδόν διαψεύστηκε, τη διαρροή διοξειδίου του θείου 
που πέρασε σχεδόν στο ντούκου και την πιο πρόσφατη 
-μικρής έκτασης- πυρκαγιά, που "θάφτηκε", χωρίς να 
ενημερωθεί καθόλου ο κόσμος για τους κινδύνους που 
υπάρχουν λόγω της γειτνίασης των αποθηκών της αμ
μωνίας με αποθήκες καυσίμων. Για άλλη μια φορά μας εί
παν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά δεν μας εξήγησαν για
τί έτρεξαν αμέσως τόσες πυροσβεστικές για μια μικροφω- 
τιά.
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ΟΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η απόφαση του συμβουλίου της επικράτειας, με το να 
κρίνει παράνομη την επέκταση του εργοστασίου Λιπα
σμάτων δεν σημαίνει νίκη, όχι μόνο γιατί τα αφεντικά θα 
βρουν άλλους τρόπους (παραθυράκια) για να συνεχίσουν 
το ολέθριο έργο τους αλλά γιατί μπορεί να επισκιάσει τη 
σημερινή πραγματικότητα, με την επανάπαυση των συμπο
λιτών μας σε σχέση με τη καθημερινή λειτουργία του ερ
γοστασίου. Αφού δόθηκε σημασία στη μελλοντική επέκτα
σή του και τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του, αποσιω-
πήθηκε (σκόπιμα κατά τη γνώμη μας) η σημερινή αλλά 
και κατά το παρελθόν λειτουργία, τόσο του Τσιμεντάδι- 
κου όσο και των Λιπασμάτων και οι επιπτώσεις που είχαν, 
και έχουν στην υγεία των συμπολιτών μας.

Η Δημοτική Αρχή και οι επιστημονικοί φορείς ευθύ- 
νονται για την έλειψη έρευνας όσο αφορά τη μακρόχρονη 
έκθεση των συμπολιτών μας στα αέρια και στερεά απόβλη
τα των εργοστασίων και στις επιπτώσεις που έχουν στην 
υγεία του ενήλικου πληθυσμού όσο και στα παιδιά άμεσα.

Από έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Κρή
της σε αγροτικούς πληθυσμούς του νησιού που χρησιμο
ποιούν εντατικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα σε σύγκριση 
με πληθυσμούς που δεν έρχονται καθόλου ή κάνουν περι- 
στασιακή χρήση διαπιστώθηκε ότι:

α) Τα παιδιά της περιοχής Τιμπακίου (χωριό με έντονη 
καλλιεργιτική δραστηριότητα θερμοκηπίων) έχουν σημα
ντικά μεγαλύτερη διόγκωση του ύπατος από εκείνα των 
Ανωγείων και των υπόλοιπων χωριών του νομού Χανιών 
που χρησιμοποιούν περιστασιακά λιπάσματα και φυτοφάρ
μακα.

β) Η αρτηριακή πίεση των ανθρώπων στο Τιμπάκι ήταν 
σημαντικά υψηλότερη.

γ) Η νευρολογικές εξετάσεις έδωσαν για όλες τις ηλι
κίες σημαντικό παθολογικό δείκτη.

δ) Ό λοι οι δείκτες νοητικής λειτουργίας των παιδιών 
του Τιμπακίου ήταν σ η μ α ν τ ι κ ά  χ α μ η λ ό τ ε ρ ο ι  
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου των Ανωγείων. (Α. Καφά- 
τος, Καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνος 
της ερευνητικής ομάδας του τμήματος κοινωνικής ιατρι
κής).
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Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν ερωτηματικά και 
σκέψεις: αν αυτά τα προϊόντα προκαλούν τις καταστάσεις 
που περιγράφει ο καθηγητής, δεν δημιουργούν τις ανάλο
γες και πιο αυξημένες παρενέργειες κατά την επεξεργασία 
τους στα εργοστάσια — τόσο στον εργασιακό χώρο όσο 
και στη πόλη γενικότερα με τ’ απόβλητά τους;

Μια τέτοια έρευνα στην Δραπετσώνα θα ήταν ενδιαφέ
ρουσα αλλά και άμεσα αναγκαία για να δείξει τη κατάστα
ση υγείας των κατοίκων αλλά και την αναλογία, σωματική 
όσο και ψυχολογική του λαού της Δραπετσώνας και των 
γύρω περιοχών σε σύγκριση με αυτούς της Εκάλης, Πολι
τείας, Κηφισιάς, Θρακομακεδόνων και άλλων "ελίτ" περιο
χών που θα αναδείκνυε πολεοδομικά και περιβαλλοντολο- 
γικά τον ταξικό χαρακτήρα της Αθήνας.
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ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΤΜΕ ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΤΣ-Η ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΑΡΟΤΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ;

Είδαμε λοιπόν ότι ίο  πρόβλημα της ρύπανσης, 
άμεσο αποτέλεσμα του εξουσιαστικού συστήματος 
εκμετάλευσης ανθρώπου από άνθρωπο,δεν ε ίν α ι απ
λό.Η τραγική αλήθεια ε ίν α ι ότι κάποιοι άνθρωποι 
χωρίς κανένα προνόμιο ή εξουσία,αναγκάζονται γ 
ια να ζήσουν, να δουλεύουν σε θλιβερές και θαν
ατηφόρες δ ο υ λ ε ιές ,σ ε  εγκαταστάσεις που σπέρνουν 
το θάνατο και τ ις  αρρώστιες σε ολόκληρο το περ
ιβάλλον. Ετσι η μόλυνση και η προσβολή της υ γ ε ί
ας κατά τη διάρκεια  της εκμεταλευτικής δ ιαδ ικα
σίας μέσα στο εργοστά σιο ,συνεχ ίζετα ι και στην 
υπόλοιπη ζ^ ή ,όχ ι μόνο των εργατών,αλλά και των 
συνανθρώπων τους.

Οι περισσότεροι εξάλλου ζουν γύρω απ’ αυτές 
τ ις  καταβόθρες. σε υποβαθμισμένες φτωχές συνοικ
ί ε ς ,σ ’ ένα μουντό και άχαρο περιβάλλον.Αντίθετα 
οι δ ιευθυντές και οι επιστήμονες-δολοφόνοι ζουν 
σε πολύ καλλύτερες συνθήκες,σε π ρο ά σ τ ια ,β ίλλες , 
πράσινο κλπ.

Η κατάσταση αυτή της γεν ικευμένης μόλυνσης 
του περιβάλλοντος και της καταστροφής της ο ικολ
ογικής ισορροπίας,το άθλιο καθεστώς των τσ ιμεντ- 
ουπόλεων,της αρρώστιας,δείχνουν σ ’ όλη του την έ 
κταση το σκληρό καθεστώς της παραίτησης και της 
περιθωριοποίησης,ολοένα και μεγαλύτερων κομματι- 
ών της κοινω νίας,τον παραγκωνισμό τους από τ ’ αφ- 
εντικά  και τους δ ια χ ε ιρ ισ τ ές  της εξο υ σ ία ς .Δ ε ίχ ν 
ουν το τραγικό γεγονός,ότι κάποιοι λ ίγ ο ι ,  αποφα
σίζουν π ρ ι ν  α π ο  μ α ς  γ ι α  μ α ς  
ενώ εμ ε ίς  η πλειοψηφία μένουμε αμέτοχοι και παθ
η τ ικ ο ί να τους χαζεύουμε,μη μπορώντας να αντιστ- 
αθούμε.

Η περιθωριοποίηση αυτή,γέννημα θρέμα της 
ταξικής κο ινω νίας(ο ι πολλοί χρειάζονται γ ια  να 
δουλεύουν σ τ ’ αφεντικά-όχι όμως και για  ν ’ αποφ- 
ασίζουν για  τα κοινά θέματα),αναπαράγεται συν
εχώς μέσα απ’ τα παζάρια και το θέατρο της πολ
ιτ ικ ή ς  σκηνής,όπου κάποιοι υποψήφιοι,κυβερνητ
ικ ο ί ή τοπ ικο ί άρχοντες,μας υπόσχονται καλύτε
ρες μέρες και εξαργυρώνουν τ ις  ελπ ίδες μας με.
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την ψήφο μας,που στην πράξη τους δ ίν ε ι  το δ ι
καίωμα και τη δύναμη,για άλλη μια φορά να δ ια 
χειρ ιστούν τ ις  ζωές μας.Ενώ εμ ε ίς  και πάλι μέ
νουμε στην άκρη,χωρίς κανένα λόγο για  τα κοινά 
προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν την κ
ο ινω νία .Κα ι τελ ικά  διαπιστώ νουμε,ότι συνεχώς 
χειρότερες μέρες έρ χο ντα ι,ό τ ι τίποτα δεν άλλα
ξ ε .

Να γ ια τ ί συ νεχ ίζετα ι η ίδ ια  κατάσταση της 
εξαθλίωσης και της φτώχιας,της αγωνίας για  το 
αύρ ιο ,της μόλυνσης απ’ τ ις  β ιο μ η χ α ν ίες ,τ ’ αμάξια 
κ ’ τ ις  θ ερμάνσεις ,με σκοπό την αισχροκέρδια και 
μόνο.Να γ ια τ ί δεν γ ίν ετ α ι έλεγχος,να  γ ια τ ί δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες κ 'έγκυρες μετρ
ή σ ε ις , γνωστές στο πλατύ κοινό,αλλά καταχωνιάζ
ονται στα συρτάρια των υπουργιών ή σ τ ’ "αρχεία" 
των δημάρχων"μας". Γ ια τ ί ο απλός κόσμος ε ίν α ι 
ένα πα ιχν ιδά κι γ ι ’ αυτούς.

Και θα π ει κανείς:"Μ α υπάρχουν τόσοι νόμοι 
τόσες απαγορεύσεις".Η  πραγματικότητα όμως ε ίν 
α ι αυτή :νόμοι,στην π ρ ά ξη ,είνα ι ο ι επ ιλογές και 
τα συμφέροντα των λίγων ισχυρών κ ι όχι το δ ί
κιο  των πολλών.Αυτά που ε ίν α ι γραμμένα στα χα
ρτιά ε ίν α ι ενάντια στα συμφέροντα των πολλών 
(αυτό βέβαια δεν γ ίν ετ α ι εύκολα κατανοητό γ ια 
τ ί  και ο ι παρεχόμενες πληροφορίες ε ίν α ι ελεγ
χόμενες και ακίνδυνες) και οπωσδήποτε ε ίν α ι 
γ ια  να ζαλίζουν και να εξαπατούν τον κόσμο. 
Γ ια τ ί ποιά κυβέρνηση έ χ ε ι πάει ποτέ κόντρα στα 
συμφέροντα των καπιταλιστών;καμμιά 'ό χ ι μόνο 
γ ια τ ί αυτούς ακριβώς υποστηρίζει αλλά και γ ια 
τ ί  αν το έκανε θα κατέρρεε αμέσως.Μόνο σε περ
ιπτώσεις που υπάρχει μαζική αντίδραση όπως στα 
προηγούμενα μεγάλα "ατυχήματα" κάνει υποχωρή
σ ε ις  ή βγάζει εξα γ ν ελ ίες  που όταν εκτονωθεί η 
κατάσταση και χάψει ο κόσμος το χαπάκι, θα ξε- 
χαστούν.Το γενονός και μόνο των τεράστιων δα
πανών γ ια  εξοπλισμούς (κα ι ας προσπαθούν ο ι η
γεμόνες να μας πείσουν για  τ ις  ανθρωπιστικές 
και φ ιλ ε ιρ η ν ικ ές  τους δ ια θ έσ εις )σ ε  αντίθεση με 
τα ελάχιστα ποσά για  κοινω νικές υπηρεσίες και 
περ ιβαλλοντικές ρ υ θ μ ίσ ε ις ,α ρ κε ί να μας π ε ίσ ε ι 
-για του λόγου το αληθές. Εξάλλου ο ι ν έες βιομη
χανικές επενδύσεις και επεκτάσεις που ξεπηδούν
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σε όλο το λεκανοπέδιο της Α ττ ικής , ο ι π ιέ σ ε ις  
των βιομηχάνων,τα β ιο μ η χ α ν ικ ά ... πάρκα και τα 
διατάγματα περί επεκτάσεων που περνούν "από το 
παράθυρο" δεν αφήνουν αμφ ιβολίες σε κανένα για  
το ποιος ε ίν α ι ο ισχυρός,ποιος αποφασίζει και 
πού στην πραγματικότητα έχουν γραμμένους τους 
νόμους μ ερ ικο ί " κ ύ ρ ιο ι " . . .

Το ζητούμενο λοιπόν ε ίν α ι η ενεργή και ου
σιαστική  συμμετοχή του λαού στα κοινά ,στην λή
ψη αποφάσεων,στην υλοποίησή τους,στον πραγμα
τικά  δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο: στον έλεγχο 
και στην εξακρύβωση της ρύπανσης,των συνεπειών 
στην υγεία  και το περιβάλλον,των κινδύνων από 
τ ις  β ιομηχανίες και την πυρηνική ενέργεια ,στην 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος που ζούμε,δουλεύ
ουμε και κατοικούμε, στην εζάπλωση όλων αυτών 
των κοινωνικών λειτουργιών,εμπειριών,γνώ σεων σ ’ 
ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο,με σκοπό την πα
ραπέρα ενεργοποίηση του και συνολική συμμετοχή 
του.

Η αντίσταση στην εξαθλίωση και την εξόντωση 
της ζωής μας,η δημιουργία της "ουτοπικής" κ ο ι
νωνίας περνά μέσα από την εξέγερση και ανατρο
πή της αστικής-βιομηχανικής "κο ινω νίας"'δ ιαφ ο
ρετικά η οικολογία  κ ινδ υνεύει να γ ίν ε ι  επ ιστη
μονισμός και περιβαλλοντολογία ή το "καλλυντι
κό" του καπιταλισμού.

Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στην "καλή" θέ 
ληση και σ τ ις  δηλώσεις των δημάρχων και άλλων 
αρχόντων γ ια τ ί συνήθως ε ίν α ι λόγια του α έρ α ,ε
ξυπηρετούν π ο λ ιτ ικά ντ ικ ες  κομματικές σκοπιμό- 
τητες(βλέπ ε ψηφοθηρία). Ε ίν α ι μάλλιστα δεδομένο 
ότ ι ο ι όποιες πρωτοβουλίες ή εξα γ γελ ίες  δε μπ
ορούν να ελεγχθούν .Η εκθιαζόμενη απ’ όλα τα κό
μματα τοπική αυτοδιοίκηση δεν ε ίν α ι τίποτε άλ
λο από ένα γραφειοκρατικό όργανο, στήριγμα της 
κρατικής π ο λ ιτ ικ ή ς .Ε ίν α ι ένα αρτηριοσκληρωτικό 
όργανο,εξουσιαστικό όπου -όπως και σ τ ις  κο ινο
βουλευτικές εκλογές- ο κόσμος ψ ηφίζει(εξαπατη- 
μένος από τους πολιτ ικούς κάθε χρώματος)αυτούς 
που θα δ ια χ ε ιρ ίζο ντα ι για  τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια τη ζωή του και θα παίρνουν σημαντικές 
αποφάσεις,καθοριστικές γ ια  τα συμφέροντα κ ’ την 
τύχη του.Ο λαός,μόλις  ξαναδώσει το χρίσμα στον
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δήμαρχο,θα ξαναπεταχτεί στην άκρη.Δε θα μπορεί 
να ε λ έ γ ξ ε ι τ ις  όποιες αποφάσεις - να αποτρέψει 
αυτές που δεν του αρέσουν ή να προωθήσει άλλες. 
Εξάλλου,καθώς οι δήμοι δεν ε ίν α ι παρά κρατικά 
όργανα που χρησιμεύουν απλά και μόνο γ ια  να λύ 
νουν τα χέρια της κυβέρνησης και να την δ ιε υ 
κολύνουν στην π ολιτ ική  της ,δεν  έχουν καμμιά ε 
ξουσία αποφασιστική,κόντρα σ τ ις  επ ιλονές της. 
Κινούνται μέσα σε ν ο μ ικ ίσ τ ικ ες  δ ια δ ικα σ ίες  που 
τους εμποδίζουν να υλοποιήσουν αποφάσεις ή προ 
τάσεις του δήμου. Ε τ σ ι ,ο ι  όποιες καλές προθέσ
ε ις  ή αγω νιστικές δηλώ σεις,δεν κάνουν τίποτα. 
Αλλωστε,οι δήμοι καθώς ε ίν α ι κέντρα καπελωμένα 
από το εκάστοτε κόμμα,κινούνται με βάση μικρο- 
κομματικά συμφέροντα από τη μ ιά ,κ α ι απ’ την άλ
λη μπλοκάρουν κάθε ζωντάνια και αυθορμιτισμό, 
κάθε διάθεση για  δημιουργικότητα και ανώνα,κα
θώς η κατεστημένη π ολιτ ική  πρακτική και η κομ
ματικοποίηση δεν εκφράζει καθόλου πια τον κόσ
μο. Γ ι ’ αυτό παρατηρείται και το γνωστό πιά φαι
νόμενο ,στ ις  διαδηλώσεις και κ ινητοπ οιήσεις να 
πηγαίνουν μόνο λ ίγ ο ι φανατικοί.

32



ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
*

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΤΣΙΑ
Η τοπική αυτοδιοίκηση σαν μηχανισμός αστικά 

διαμορφωμένος με συγκεκριμένο διοικητικό σύστ
ημα,αποτελεί συνέχεια του κρατικού μηχανισμού, 
και παράλληλα είναι ανταγωνιστής αυτής. Συνέ
χεια αποτελεί ο διοικητικός της μηχανισμός που 
ασκεί τοπικό έλεγχο και εξουσία μέσα από το 
πλέγμα συγκεκριμένων κανόνων και αρμοδιοτήτων, 
που της παρέχονται από την κεντρική εξουσία.Α
νταγωνιστικά εκφράζεται σε επίπεδο διεκδίκησης 
λειτουργιών από την κεντρική εξουσία.(Σκοπός 
μας δεν είναι εδώ να αντιπαραθέσουμε μια αυτο- 
διαχειριζόμενη,αυτοδιευθυνόμενη κοινότητα,αλλά 
να θεωρήσουμε τη σημερινή κατάσταση στο χώρο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης).

Οι ψηφοφόροι-αυτή η θλιβερή αφαίρεση του 
πολίτη-καλούνται κάθε τέσσερα χρόνια να εκλέξ
ουν τα διοικητικά τους συμβούλια,όχι βέβαια 
για να αυτοκαθορίσσυν τις ανάγκες τους, αλλά 
για να εκλέξουν εκείνες τις γραφειοκρατικές ο
μάδες,που εξουσιοδοτούνται να ασκήσουν έλεγχο 
σε τοπικό επίπεδο,να πραγματώσουν την κρατική 
εξουσία στο πεδίο της αναπαραγωγής.

Η αριστερά(χωρίς να αμφισβητεί την τοπική 
διοικητική διαίρεση και εξουσία),διεκδικεί πε- 
ρισσότερη"αυτονομία"και φυσικά περισσότερες 
δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό,όχι βέ
βαια γιατί έχει στο νου της κάποιο μη συγκεντ
ρωτικό σύστημα, αλλά γιατί σε τοπικό επί
πεδο δημιουργεί την κομματική της αναπαραγωγή, 
καθώς και την ανάρτηση στην εξουσία εκείνων
★

Το κείμενο που ακόλουθεί,όπως και χο επόμενο δεν απο- 
χελούν θέση αλλά περισσόχερο κάποια σχόλια πάνω σχα ζη- 
χούμενα.Θέση θα αποχελέσει μιά επόμενη παρουσίασή μας 
που θα αγκαλιάσει θέμαχα πλαχειά όσο και επίκαιρα όπως 
π.χ. χοπική αυχοδιοίκηση και αυχοδιευθυνόμενες κοινόχη- 
χες,η σχέση και καχάσχαση χου βιομηχανικού προλεχαριάχου 
σχην αναδιάρθρωση χου κεφαλαιοκραχικού συσχήμαχος στην 
Ελλάδα, κοινωνικά κινήμαχα βάσης και επανασχαχική προο- 
πχική, θιασώχες χης ριξοσπασχικής χειραφέχησης. Είμασχε 
διαχεθημένοι να ξεκινήσουμε και να προωθήσουμε χον διά
λογο και χην συνεργασία με ομάδες σε επίπεδο βάσης, σχο 
βαθμό που δεν προωθείχαι από αυχές ο παραγωνχισμός και 
χο ρεφορμισχικό μεχαρυθμισχικό πρόχαγμα.
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των διευθυντικών ομάδων που πυκνώνουν την κοιι- 
ματικοτητά της.Σε τοπικό επίπεδο έχει τη δυνα
τότητα να θέτει ψευτοδιλλήματα που δεν απομακ- 
ρυνουν τη σκέψη από την αστικότητα της εξοϊσί- 

επ^πεδο τΠζ τοπικής κομματικής σύγκρου
σης των εξουσιαστων κομμουνιστών,σοσιαλδημοκρ
ατών και δεξιών,επικρατούν σε γενικές γραμμές 
οροί παραδεκτοί με σημασίες αποδοτικότητας:σχ- 
ολεια συγκοινωνίες,πάρκα,γήπεδα και σε επίπεδο 
ηθικολογίας:να σώσουμε τη νεολαία από τα μπάρ 
καφεταιριες,ναρκωτικά κλπ.Βέβαια όλα αυτά τα ’ 
διακηρυγμένα αιτήματα βασίζονται σε γενικές ν- 
ρσμμες και ευθυγραμμίζονται μέσα από το σύμπλ- 
εγμα:αναπτυξη οικονομική-ασφάλεια θεσμική.Και 
δεν μενει τίποτα άλλο,από το ποιο κόμμα θα αν- 
αλαβει τη διαχειρηση των μερικών λειτουργιών 
του δήμου.

Η τοπική αυτοδιοίκηση,στη σύγχρονη καπιταλ
ιστική οργάνωση αποτελεί τμήμα του κεντρικού 
διοικητικού μηχανισμού.Μέσα απ’αυτόν.το κράτος 
συλλέγει παρεχει,ελέγχει.Οταν μια πολιτική ομ
άδά καταλαμβανει μια σειρά από θέσεις μέσα στη 
διοίκηση,(στο βαθμό που η συγκρότηση του "κοι
νωνικού κράτους μεταβάλει τις πολιτικές διαμ
εσολαβήσεις σε διοικητικές πρακτικές-ενώ το κρ 
ατος στο σύνολό του αποτελεί την πολιτική μορ
φή γενικής αποδοχής),αποκτά την ικανότητα συμ
μέτοχης, συνομιλίας,συναποδοχής.Αποδοχής μέσα 
στο μπλοκ των αποφάσεων για την ανάπτυξη και 
την ασφαλεία.Αυτή την ικανότητα οφείλει να την 
επιβάλει με ορούς συναίνεσης μέσα από εκείνους 
τους θεσμούς που προάγουν και παράγουν εξουσία 
Πν ίδια στιγμή η πολιτικοκοινωνική ομάδα που 

συμμετέχει στη διαχείρηση,γίνεται τμήμα του δ
ιοικητικού κρατικού μηχανισμού.

, Τα Ρεφορμιστικά κόμματα της αριστερός συμμ
ετέχουν στην διαχειρηση της Τ .Α ,μ ε  τους όροϊς 

άξ ιε ς  που θετε ι  το καπιταλιστικό σύστημα:ικα-
νοτητα-ανικανότητα,ορθολογικότητα-ανορθολογικ- 
οτητα,προγραμματισμός,επιστημονικότητα κλπ Δι-
εωνιζοντας συνεχώς την αντίληψη του ιστορικά 
διαμορφωμένου ρόλου που θέτει η αστική τάξη γ- 

την τοπική αυτοδιοίκηση.Μ’αυτούς τους όρους 
διεξάγεται και η εκλογική δταμάχη που στοχεύει
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στην ανακατανομή των εξουσιαστικών-διοικητικών 
θέσεων και την εξισορρόπηση των κοινωνικών ομ
άδων που διεκδικούν την άνοδο στην ιεραρχία,σ
το επίπεδο των αποφάσεων και της διαχείρησης 
των ζητημάτων τοπικής σημασίας.Στη"διαμάχη" α
υτή βέβαια κυριαρχούν κάποιες ομάδες τεχνοκρα- 
τών-διευθυντών.Αυτές οι ομάδες,μπορούν να επι
βάλλονται και να εκπροσωπούνται στους τοπικούς 
θεσμούς,στο μέτρο που μπορούν να ελέγχουν,να 
κινητοποιούν,να σφετερίζονται την λαϊκή θέλησ
η,στο βαθμό που μπορούν να πείσουν ότι οι δικ
ές τους διευθυντικές-πολιτικές ανάγκες, είναι 
ανάγκες του λαού.Και οιεκλογικοί ανώνες γιατην 
εξουσία, διαμορφώνονται σε"παλαϊκούς αγώνες".

Στο επίπεδο της κοινότητας πραγματποιείται 
και η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης κατά 
συνέπεια και του κεφαλαίου.Και αφού η χωροθέ- 
τηση της αναπαραγωγής θεσμοποιείται διοικητι
κά, ο έλεγχος των αντιστοίχων λειτουργιών τις 
Τ.Α,ισοδυναμεί με μια μορφή ελένχου τις εργα
τικής δύναμης και κατα συνέπεια και του κοιν
ωνικού κεφαλαίου και τμήματος της αγοράς.

Η διαχείρηση λειτουργιών του κεφαλαίου,ο- 
έλεγχος λειτουργιών της αγοράς προάγει νέους 
στρατηγικούς ρόλους στο ύψος της κεφαλαιοκρ
ατικής εξουσίας,εξουσίας που παρέχοντας"συμ- 
μετοχή" και "έλεγχο" στα κέντρα των αποφάσε
ων δημιουργεί νέα ολιγοπόλια εξουσίας.
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ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΟΛΑΣΗ!
Οχ, εργάτες θέλουν δουλειά και όχι υποσχέσεις" 
(γράφει το σύνθημα με κόκκινο χρώμα!).σίγουρα 
αυτό δεν εκφράζει τη θέληση των εργατών, όπως 
θέλουν να μας πείσουν μερικοί λακέδες των α
φεντικών . (Αυτοί οι λακέδες διευθυντές κ’οι ε
πιστάτες της διοίκησης και της παραγωγής, δεν 
έχουν τίποτα μα τίποτα κοινό με το σύνολο των 
εργατών του εργοστασίου όχι μόνο γιατί παίρ
νουν παχουλούς μισθούς και πριμ, αλλά ασκούν 
καταναγκασμό απέναντι στους υπόλοιπους εργά
τες και έτσι κλείνει ο κύκλος της εκμετάλευ- 
σης).Αν μερικοί εργάτες παραπλανούνται, είναι 
γιατί κανένας μέχρι τώρα δεν τους πλησίασε να 
τους πεί ότι η εργατική τάξη, ταγμένη στην υ
πόθεση της ανατροπής αυτής της κοινωνίας,έχει 
οράματα και αξίες πανανθρώπινες και διαχρονι
κές.

Οραμα και μέλλον δεν έχει αυτή η κοινωνία 
των αφεντικών και των λακέδων,της δουλείας κ’ 
της εκμετάλευσης ανθρώπου από άνθρωπο,της χει 
ραγώγησης της φύσης,των γυναικών, των παιδιών 
και των γερόντων, του χωριού από την πόλη και 
τέλος μιας μειοψηφίας γραφειοκρατών (κυβέρνη
σης και κρατικών υπαλλήλων) απέναντι στο σύ
νολο του πληθυσμού

Το σύνθημα στους τοίχους της Δραπετσώνας 
απο δω και πέρα θα είναι λοιπόν "η Αυτοδιέυθ- 
υνση των εργατών θα γίνει ο τάφος των καπιτα- 
Λίστών",γιατί οι εργάτες μαζί με τους υπόλοι
πους καταπιεσμένους δεν διεκδικούν μια θέση 
στη κόλαση αυτής της"κοινωνίας",αλλα μια θέ
ση στονήλιο ανατρέποντας την κοινωνία των 
αφεντικών και των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
(εργοστάσια)και της μόλυνσης,καταργώντας έτ
σι την^ταξική κοινωνία και τον ίδιο της τον 
εαυτό".Εξασφαλίζοντας στην κοινωνία διαδικ

ασίες και όργανα που θα την κάνουν ανοιχτή 
σε συνθήκες επανατροφοδοτούμενης ελευθερίας, 
γκρεμίζοντας τον συγκεντρωτισμό και την αστ
ικοποίηση των πόλεων,ενάντια στην οικονομία 
νια την οικονομία και την κατανάλωση για την 
κατανάλωση.Μετατρέποντας την εργασία απο μι
σθωτή δουλεία σε δημιουργική δράση'δημιουργ-
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ώντας εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέπουν 
την κατανόηση και την συνεργασία με τη φύση.

Μόνο η δημιουργία κινήματος από τη'βάση π
ρος τα επάνω,δηλαδή απότον κοινωνικό χώρο(ερ- 
ασιακό και δημοτικό),σε μια κατεύθυνση ρήξης 
και ανατροπής των θεσμών και διαδικασιών της 
αστικής τάξης πραγμάτων,(θεσμών όπως η "τοπι
κή αυτοδιοίκηση,διαδικασιών όπως οι εκλογές,η 
αρχή της πλειοψηφίας και της ιεραρχίας),μπορ
ούν να θέσουν τα προβλήματα επι τάπητος' όχι 
παράλληλα με το Δήμο,αλλά ανταγωνιστικά,ανατ- 
ρέποντας την κυριαρχία του,ανοίγοντας το δρό
μο για τη Δημοτική Αυτοδιεύθυνση.Μέσα απο τις 
διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων και της 
ανακλητής αντιπροσώπευσης,για την απο κοινού 
λειτουργία της κοινωνικής ζωής.
Ε’αυτή την κατεύθυνση μια "επιτροπή" συλλογι
κής δράσσης απο διάφορες ομάδες(οικολογικές, 
πολιτιστικές,νεολαιίστικες κλπ),μπορεί να με
τατραπεί σε συμβουλιακό όργανο,αποδόμησης και 
ρήξης με την υπάρχουσα κατάσταση.Εξασφαλίζον
τας στους μετέχοντες,όχι μόνο τρόπους και πρ
ακτικές δράσης αλλά και τις συνθήκες να βιώσ- 
ουν τις ελευθεριακές-αντίεξουσιαστικές αρχές 
λειτουργίας και παρέμβασης,πραγματώνοντας έτ
σι την διευθέτηση και αυτοοργάνωση του τοπικ
ού περιβάλλοντος χώρου και χρόνου.

Με λίγα λόγια αυτάτα τοπικά όρνανα αποδόμ
ησης σε οριζόντια διασύνδεση και συνεργασία 
με άλλες γειτονιές τόσο για τοπικά όσο και γ
ια κεντρικά θέματα πρέπει να περιέχουν ξέχω
ρα απο το ολικό ζήτημα ανατροπής και το μερι
κό,μέσα απο την σύνδεση της καθημερινότητας 
με τα υπαρκτά προβλήματα που δημιουργεί αυτή 
η κοινωνία της εκμετάλευσης και της καταπίεσ
ης, σε μια διαδικασία αναπόσπαστη απο την υπ
όθεση τις συνολικής ρήξης και ανατροπής της 
καπιταλιστικής βιομηχανικής κοινωνίας.
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