
Αζήλα, 22 επηέκβξε 2017 

ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΣΨΝ ΕΥΟΠΛΙΣΨΝ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΙΝΑΙ 

ΛΕΡΨΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟ ΜΑΖΟΤΣ ΠΟΤ ΚΑΛΤΧΕ ΣΟ ΑΡΨΝΙΚΟ 

πλάδειθνη, 

πκκεηέρνπκε ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΠΑΜΕ καδί κε άιια σκαηεία ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 

Πεηξαηά ηελ Τεηάρηε 27 Σεπηέκβρε θαη ώξα 18:30 ζηελ Πιαηεία Καλάρε 

(Παζαιηκάλη) ζηνλ Πεηξαηά. 

Με ην «λαπάγην» ηνπ ΑΓΘΑ ΖΩΝΗ ΘΘ, επηβεβαηώζεθαλ πξάγκαηα ήδε γλσζηά γηα εκάο: Η 

θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ εθνπιηζηηθνύ, κπαίλεη πάλσ 

απ’ όια. Η ζπγθπβέξλεζε ΥΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ θαη όιεο νη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά, θάλνπλ 

πιάηεο ζε εξγνδόηεο, εθνπιηζηέο θαη βηνκεράλνπο. Ο θξαηηθόο κεραληζκόο δελ 

αληηκεηώπηζε ηε ξύπαλζε, δελ πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ηνπ ιανύ, γηαηί 

απηά έξρνληαη ζε θόληξα κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ θεθαιαίνπ γηα θεξδνθνξία. 

Όηαλ ηα πάληα δίλνληαη ζην θεθάιαην, ζπκβαίλνπλ θαη κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο, ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ έξρεηαη ζε δεύηεξε 

κνίξα.  

Αλ θαη ζε κηθξόηεξε θιίκαθα, απηό ην «λαπάγην» θαη ε επηκόιπλζε πνπ πξνθάιεζε, 

θέξλεη ζε όισλ ην κπαιό ηηο κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο, όπσο απηή ηεο εμέδξαο 

άληιεζεο πεηξειαίνπ ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθό, ηδηνθηεζίαο ΒΡ, ηελ πξνζάξαμε ηνπ EXXON 

VALDEZ, ηε βύζηζε ηνπ Irenes Serenade θαη άιια πνιιά κεγάιεο θιίκαθαο πεξηζηαηηθά 

δηαξξνήο ηόλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Πξέπεη λα ζπγθξνπζηνύκε κε ηελ παξαρώξεζε ησλ δηθαησκάησλ εμόξπμεο ζε κεγάινπο 

πνιπεζληθνύο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο, νη νπνίνη ζα θνηηάμνπλ πξώηα απ’ όια λα βγάινπλ 

πςειά θέξδε, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα εξγαδόκελνπο θαη πεξηβάιινλ! 

Γη’ απηό ε αμηνπνίεζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από εληαίο θραηηθό 

θορέα, πνπ ζα ππεξεηεί ην ιαό θαη ζα ειέγρεηαη από ηνπο εξγαδόκελνπο. Θα ιακβάλεη 

όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Θα αμηνπνηεί ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθώλ αλαγθώλ ζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο! 

Καιούκε ηοσς εργαδόκελοσς λα δηαδειώζοσλ απαηηώληας: 

Η θσβέρλεζε λα πάρεη όια ηα κέηρα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηες ρύπαλζες. 

Τελ πιήρε αλάιεψε ηοσ θόζηοσς απορρύπαλζες από ηελ πιοηοθηήηρηα εηαηρεία. 

Να κελ πιερώζεη ο ιαός. 

Σηαζερή δοσιεηά γηα όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς, κε δηθαηώκαηα θαη κέηρα 

αζθάιεηας ηες δωής θαη ηες σγείας ηοσς! 


