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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΑΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ, η οποία συγκροτήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, συνάντησε την σχεδόν καθο
λική υποστήριξη της κοινωνίας του Θριάσιου.
Η υποστήριξη αυτή εκφράστηκε με την συνυπογραφή της σχετικής διακήρυξης από τους Δημάρχους 
Ελευσίνας, Μάνδρας, Ασπροπύργου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μαγούλας, 100 παράγοντες της πολι
τικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής ,την αθρόα συμμετοχή συνδικαλιστικών ,πολιτιστικών , κοινω
νικών φορέων, αλλά και δημοτικών και νομαρχιακών κινήσεων !
Επίσης, η υποστήριξη αυτή ενισχύθηκε αποφασιστικά από τις ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων των Δήμων Ελευσίνας ,Μάνδρας ,Ασπροπύργου της Κοινότητας Μαγούλας καθώς και 
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου των Δήμων.
Ήδη, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ, αλλά και ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Σύνδεσμος έχουν προσφύγει στο Συμβού
λιο της Επικράτειας για τους γενόμενους αποχαρακτηρισμούς των εκτάσεων 131 στρεμμάτων της 
«νεκρής ζώνης ασφαλείας» που βρίσκεται μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΠΕΤΡΟΛΑ και 
της ΠΥΡΚΑΛ.
Οι προσπάθειες ενημέρωσης ,ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών της περιοχής συνεχί

ζονται, ώστε ο τοπικός πληθυσμός να βρίσκεται σε εγρήγορση και ετοιμότητα κατά τους προσεχείς κρί
σιμους μήνες. Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση των κατοίκων στις ενέργειες και δράσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αντίξοες συνθήκες, ξεπερνά τις προσδοκίες μας και μας γεμίζει 
αισιοδοξία ότι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αγώνας για να μην επεκταθεί η ΠΕΤΡΟΛΑ θα δικαιωθεί.
1) Συνεχίζονται επί 7 συνεχή χρόνια τα περιστατικά διαρροών αλλά και αφόρητης δυσοσμίας του 
διυλιστηρίου και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ γίνεται σχεδόν καθημερινά αποδέκτης καταγγελιών και 
παραπόνων των κατοίκων της Ελευσίνας αλλά και της Μάνδρας .Η πρόσφατη έκρηξη στην ΠΕΤΡΟΛΑ 
(15 Μαϊου), η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό ενός εργαζομένου, επέτεινε το κλίμα ανησυχίας και 
ανασφάλειας των κατοίκων.
2) Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΠΕΤΡΟΛΑ οργιάζει στο παρασκήνιο με την έντεχνη διασπορά 
της φήμης, ότι ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΤΣΗ με την δύναμη του ισχυρού παράγοντα της οικονομικής ζωής της 
χώρας έχει εξασφαλίσει ήδη τις άδειες!
Καταγγέλλουμε ως παντελώς ψευδή και ανυπόστατη αυτή την φήμη η διάδοση της οποίας αποσκοπεί 
στην δημιουργία κλίματος ηττοπάθειας στους κατοίκους, ώστε να θεωρηθεί ο αγώνας ... μάταιος και 
ατελέσφορος και να ατονίσουν οι αγώνες των κατοίκων!
Υπενθυμίζεται, ότι λίγους μήνες πριν ξεσπάσουν οι αντιδράσεις των κατοίκων, ο Γενικός Διευθυντής της 
ΠΕΤΡΟΛΑ διαβεβαίωνε παραπλανητικά το Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας, ότι η εταιρία θα 
αποφασίσει αν την συμφέρει η πραγματοποίηση της επένδυσης των 200 και πλέον δις κατά τον προσεχή 
Αύγουστο! Ταυτόχρονα, η ΠΕΤΡΟΛΑ αθόρυβα και μεθοδικά εργαζόταν για να «απελευθερώσευ> τον 
δασικό χαρακτήρα της κρίσιμης έκτασης, που τώρα προορίζεται για την εδαφική της επέκταση !
Η μεθόδευση αυτή αποσκοπούσε στην νάρκωση της τοπικής κοινωνίας, ώστε το γεγονός της επέκτασης 
να παρουσιαστεί ως τετελεσμένο και αμετάκλητο, με τους κατοίκους εντελώς ανυποψίαστους και εκτός 
τόπου και χρόνου... Ευτυχώς όμως, τα ανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας λειτούργησαν ακαριαία και 
απετράπη ο αιφνιδιασμός, ενώ η ΕΠΙΤΡΟΠΗ απέκτησε την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της 
νομικής προστασίας!
3) Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΠΕΤΡΟΛΑ επαναφέρει για πολλοστή φορά στο προσκήνιο το 
αναχρονιστικό ψευτοδίλημμα «ανεργία ή περιβάλλον». Κάθε φορά που θέλει να αποκτήσει τμήμα του 
ζωτικού χώρου της περιοχής «παίζευ> με την ανεργία, εκβιάζει και απειλεί τους εργαζόμενους του 
διυλιστηρίου, ότι «αν δεν επεκταθεί θα προχωρήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας ή θα κλείσει», 
αποσπά την προσοχή τους από τα ζωτικά και φλέγοντα προβλήματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε ένα ερ-



γασιακό χώρο πλημμελούς τουλάχιστον εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας (στον οποίο σημειώθηκε το 
1992 το μεγαλύτερο βιομηχανικό ατύχημα της χώρας με 14 νεκρούς και πολλούς τραυματίες ) και 
επιδιώκει στο να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε οργανικό κομμάτι και εμπροσθοφυλακή του προ
παγανδιστικού μηχανισμού του!
Το παράδειγμα του λεγάμενου εκσυγχρονισμού της ΠΕΤΡΟΛΑ το ' 8 Ί  είναι χαρακτηριστικό της τακτικής 
αντιμετώπισης των εργαζομένων: Πριν την επέκταση, εξαγγελία 150 νέων θέσεων εργασίας. Μετά την 
επέκταση, μείωση του προσωπικού του διυλιστηρίου κατά 40%!!!
Η ανακατανομή των θέσεων εργασίας υπακούει μόνο στα στενά οικονομικά συμφέροντα και 
επιδιώξεις της ΠΕΤΡΟΛΑ και του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΤΣΗ και η βιωσιμότητά της είναι ευθέως ανάλογη 
των κερδών της : μέσα στην τελευταία διετία η ΠΕΤΡΟΛΑ σχεδόν τριπλάσιασε τα κέρδη της ανεβά- 
ζοντάς τα σε 11,5 δις το '’99, από 4 δις το '98!
Η δράση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ γίνεται ο πιο ειλικρινής και σταθερός σύμμαχος των εργαζομένων για την 
καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης τους, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος προσθέτει σταθερά 
και οριστικά νέες θέσεις εργασίας.
4) . Τις τελευταίες 20 ημέρες πραγματοποιείται από αγνώστου ταυτότητος εταιρία ... δημοσκοπήσεων 
«έρευνα» για τα διυλιστήρια...Μερικά μόνο, μεταξύ άλλων, από τα ερωτήματα όπως μας τα μετέφεραν 
οι πολίτες είναι:
«Ποιο από τα 3 διυλιστήρια έχει το καλύτερο σήμα;»
«Ποιος από τους 3 εργοδότες είναι ο καλύτερος »
«Ποιο από τα 3 διυλιστήρια ρυπαίνει περισσότερο;»
«Γνωρίζετε ότι ο κ .Λάτσης δώρησε ένα Κέντρο Εγκαυμάτων στο «ΘΡΙΛΣΙΟ» Νοσοκομείο;»
«Είστε υπέρ των νέων θέσεων εργασίας ή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος;» κ. α 
Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε, ότι οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίσουν επιφυλακτικά μια τέτοια 
αποκαλυπτική, παραπλανητική ,αποπροσανατολιστική και χονδροειδέστατη «δημοσκόπηση» που 
αποσκοπεί να «επαληθεύσει στατιστικά» την υποτιθέμενη αποδοχή από την κοινωνία του Θριάσιου, 
των επενδυτικών επιλογών του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΤΣΗ, που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ,το 
περιβάλλον ,την υγεία ,τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων και απαξιώνουν την πολιτιστική μας 
κληρονομιά!
5) Από τον περασμένο Μάιο έχει ξεκινήσει συστηματικά η συγκέντρωση υπογραφών των κατοίκων 
«κατά των νέων επεκτάσεων της ΠΕΤΡΟΛΑ». Μέχρι το τέλος του Ιουνίου δηλαδή σε χρονικό διάστημα 
ενός μόνο μηνός έχουν συγκεντρωθεί 6.000 υπογραφές! Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ θα συνεχίσει την συλ
λογή υπογραφών κατά τους προσεχείς μήνες, ώστε να απογραφεί η επιθυμία των κατοίκων της περιοχής 
να ζήσουν με ασφάλεια σε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς τις επεκτάσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ.
Επίσης άρχισε και η συλλογή υπογραφών από επώνυμους παράγοντες της κοινωνικής ,πολιτικής και 
πνευματικής ζωής της χώρας. Με τον τρόπο αυτό το όλο πρόβλημα θα ξεπεράσει τα όρια του 
Θριασίου.
6) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ μόλις πρόσφατα απέστειλε επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , 
όλους ανεξαιρέτως τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ,τον Υπουργό 
Πολιτισμού μέσω των οποίων ζητείται η ακρόαση τις Επιτροπής. Τα Μ.Μ.Ε θα ενημερώνονται έγκαιρα 
για κάθε συνάντηση .
7) Η εντυπωσιακή και αιφνιδιαστική παρουσία 100 κατοίκων της Ελευσίνας και της Μάνδρας έξω από 
το «στρατηγείο» του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΤΣΗ στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς την Δευτέρα 3/7 απετέλεσε ευ
καιρία αφενός μεν να μεταφερθεί το πρόβλημα στην έδρα της ΠΕΤΡΟΛΑ και αφετέρου δε να επιδοθεί 
στον κ. Σπόρο Λάτση - μέσω του Αρχηγού της προσωπικής του Ασφάλειας - επιστολή με την οποία 
ζητούσαμε συνάντησή του με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΏΝΑ.
Δέκα μέρες μετά την επίδοση της επιστολής ουδεμία ειδοποίηση για συνάντηση είχαμε... Ως εκ τούτου 
είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε σήμερα στην δημοσιότητα την επιστολή αυτή, με την οποία 
εξηγούσαμε τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδια επέκτασης της 
ΠΕΤΡΟΛΑ.
8) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ θα συνεχίσει την δράση και τους κρίσιμους καλοκαιρινούς μήνες. Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι η θερινή ραστώνη δεν θα αποτελέσει ευκαιρία για τις κρατικές αρχές προκειμένου να 
προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αδειοδότηση της ΠΕΤΡΟΛΑ. Πόσο μάλλον όταν η τοπική κοινωνία δεν 
έχει έρθει ακόμα σε επαφή με τους αρμόδιους κρατικούς και κυβερνητικούς φορείς - όχι πάντως με 
ευθύνη της. Μια τέτοια εξέλιξη είναι φυσικό να αποτελέσει αιτία πολέμου εν μέσω καύσωνος...


