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Η θαηαζθεπή ηεο λέαο πξνβιήηαο πεηξειαηνεηδώλ ζηελ άθξε ηεο 
πξνβιήηαο ΘΘΘ, θέξλεη ην ζέκα ησλ «θαδαληώλ ηνπ ζαλάηνπ» ζηελ 
επηθαηξόηεηα. Οη εηαηξείεο πεηξειαηνεηδώλ θηλνύληαη κε ζθνπό ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπο. Ήδε από ην θαινθαίξη ηνπ 2017 πνπ έρνπλ αξρίζεη 
εξγαζίεο επηζθεπήο, νη νζκέο γίλνληαη όιν θαη εληνλόηεξεο. 

 
Δελ είλαη έλα θαηλνύξγην ζέκα γηα ην Πέξακα. Γηα δεθαεηίεο ν ιαόο ηνπ 

Πεξάκαηνο έδηλε κάρε γηα ην θιείζηκν ησλ «θαδαληώλ ηνπ ζαλάηνπ». Με ηελ 
πίεζε ηνπ θηλήκαηνοθαηαθέξακε ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπο ηηο δπν 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Όκσο κε βάζε ην λέν επελδπηηθό ζρέδην ηεο COSCO γηα 
ηνλ ΟΛΠ, θαίλεηαη λα ππάξρεη θηλεηηθόηεηα εηαηξεηώλ πεηξειαίνπ θαη 
ελδηαθέξνλ ηεο COSCOγηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο  

 
Οη ζπλέπεηεο θαη νη θίλδπλνη ζε ελδερόκελε επαλαιεηηνπξγία ζα 

είλαη ηεξάζηηεο. 114 θαδάληα γεκάηαπεηξέιαην δεκηνπξγνύλ κηα βόκβα 
ζην θέληξν ηεο πόιεο, επάλω ζην δξόκν πνπ είλαη ν κνλαδηθόο 
δξόκνοδηαθπγήο ζε πεξίπηωζεαηπρήκαηνο – εγθιήκαηνο, πνιύ θνληά 
ζε ζρνιεία, ζηα όπνηα θνηηνύλ πάλω από 1000 καζεηέο θαη 
εθπαηδεπηηθνί. 

Πνηνο κπνξεί λα καο δηαζθαιίζεη όηη δε ζα ζπκβεί ηέηνην έγθιεκα; Σν 
πνιύ πξόζθαην «αηύρεκα» κε ην δεμακελόπινην «Αγία Ζώλε ΘΘ», απνδεηθλύεη 
ηελ σκή πξαγκαηηθόηεηα. Όζν θξηηήξην ζα είλαη ην θέξδνο ησλ 
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ηα κέηξα αζθαιείαο ζα ζεσξνύληαη θόζηνο. Από εθεί 
πεγάδεη ν κεγάινο θίλδπλνο. 

 
Η ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή ΤΡΘΖΑ –ΑΝΕΛ, έρεη ηεξάζηηεοεπζύλεο. Ο 

δήκαξρνο Πεξάκαηνο, θ. Λαγνπδάθεο, ζπκκεηέρνληαο ζην ηειεπηαίν 
Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΟΛΠ πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ,ζπκθώλεζε ζηελ 
είζνδν θαη ιεηηνπξγία ελόο ηεξάζηηνπ κνλνπσιίνπ. ήκεξαρεηξνθξνηεί γηα ην 
λέν επελδπηηθό ζρέδην πνπ «βάδεη ζε ιεηηνπξγία ηα πεηξειαηνεηδή». Κάπνηεο 
ριηαξέο  δηαθσλίεο δελ αιιάδνπλ ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο. 

 
Δελ ηνπο έρνπκε θακία εκπηζηνζύλε!Έρνπλ δείμεη πόζν 

ππνινγίδνπλ ηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηεο, ην ιαό ηνπ Πεξάκαηνο. Ση λα πξσηνπεί 
θαλείο: 

Γηα ηελ ππνζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ; Με ηαβάληα έηνηκα λα πέζνπλ 
ζηα θεθάιηα ησλ καζεηώλ, ρσξίοθαλέλαελδηαθέξνλ γηα κηα ζεηξά εξγαζίεο 
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 



Γηα ηηο παηδηθέο ραξέο;Πέξαζε έλαο ρξόλνο από ην 
ηειεπηαίνδεκνηηθόζπκβνύιην πνπ ν Δήκαξρνο θ. Λαγνπδάθεο  είρε ππνζρεζεί 
όηη ζα ηηο έθηηαρλε θαη κέρξηζήκεξα δελ έρεη γίλεη απνιύησο ηίπνηα. 

 

Αθόκα θαη απηό ην ζπζζίηην, πνπ ην μεθίλεζαλ πξηλ 2 ρξόληαάξνλ –
άξνλ, ρσξίοηξαπεδαξίεο, ρσξίο ηξαπεδνθόκνπο, γηαηί «ιππήζεθαλ ηνπο 
καζεηέο ηνπ Πεξάκαηνο πνπ πεηλάλε», κέρξη ζηηγκήο δελ έρεημεθηλήζεη θαη 
από όηη θαίλεηαη δελ πξόθεηηαη. Αλαξσηηόκαζηε ηη έγηλε ρόξηαζαλ νη κηζνί 
καζεηέο ηνπ Πεξάκαηνο πνπ ην έπαηξλαλ θαη δελ ην έρνπλ πηα αλάγθε; 

 
ε θακία πεξίπησζεδελ δερόκαζηε ην δίιεκκα «κεξνθάκαην»  ή 

«θαδάληα ηνπ ζαλάηνπ θαη κεγάιεο όριεζεο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο».Δειαδή από ηε κηα κεξνθάκαηα κε κηζζνύο ςίρνπια, 
ρσξίοζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη από ηελ άιιε ε επαλαιεηηνπξγία 
ησλ θαδαληώλ κε ηνπο θνβεξνύοθηλδύλνπο, πνπ απηά εγθπκνλνύλ. 

Εκείο νη εξγαδόκελνη γνλείο πνπ δε ζα ππνρσξήζνπκε θάησ από ηελ 
πίεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο αλέρεηαο. Έλα ηέηνηνκεξνθάκαηνδε ιύλεη ηα 
ηεξάζηηαπξνβιήκαηα πνπαληηκεησπίδνπκε ζηα ζπίηηα καο, νύηεαλαηξεί όηη 
θάζε εξγαδόκελνο πξέπεη λα παιέςεηελάληηαζηνπο βάξβαξνπο όξνπο 
εξγαζίαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο πόιεο πνπ ν ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ δεη. 

ήκεξα είλαη κνλόδξνκνο ε πάιε ελάληηα ζηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 
θαδαληώλ. Μηα πάιε πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πάιε, γηα θαιύηεξνπο 
κηζζνύο, ζπλζήθεοπγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο, 
θνηλσληθή αζθάιηζε.  
 

ΠΑΛΕΤΟΤΜΕ ΓΙΑ: 
Να θιείζνπλ όια ηα θαδάληα ηνπ ζαλάηνπηώξα. Κακία 

επαλαιεηηνπξγία ηνπο. Απνκάθξπλζε ηνπο από νπνηαδήπνηε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Να παξζνύλ εηδηθά κέηξα ώζηε λα κελ 
επεξεάδνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. 

Δελ δερόκαζηε λα είλαη ην κέιινληωλ παηδηώλ καο ε 
ππνβάζκηζε ηεο πόιεο καο, κε θίλδπλν αηπρήκαηνο αλά πάζα 
ώξα θαη ζηηγκή, κε κεξνθάκαηαπείλαο θαη άζιηεοζπλζήθεο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο γνλείο ηνπο. Δελ ζα ράζνπκε 
εκείο γηα λα θεξδίδνπλ νη πνιπεζληθέο. 

Θέινπκε ε πόιε καο λα έρεη ειεύζεξνπο ρώξνπο, λα έρεη 
παηδηθέο ραξέο θαη γήπεδα, λα ηα αμηνπνηνύλ ηα παηδηά καο, νη 
νηθνγέλεηεο καο. Να κπνξνύκε λα έρνπκεπξόζβαζε θάζε ζηηγκή 
ζηελ παξαιία. 

Δελ ζα αθήζνπκε θαλέλαλ λα παίμεη κε ηηο δωέο καο θαη 
ηηο δωέο ηωλ παηδηώλ καο. 

 

ΟΛΟΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 
 

Καινύκε όιν ηνλ Πεξακαϊθό ιαό ζε θηλεηνπνίεζε  
ηελ ΠΕΜΠΣΗ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ, ζηελ πιαηεία Ηξώωλ, ζηηο 12κκ, 

ελάληηα ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηωλ θαδαληώλ  
 

 
 


