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Η επιχειρηματική τρομοκρατία δεν θα περάσει.
Ο αγώνας για μια ανθρώπινη ζωή στα χέρια των κατοίκων της πόλης
Η ανακοίνωση της OIL ONE και η αγωγή που κατέθεσε δύο ημέρες μετά την κινητοποίηση των
κατοίκων της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου στις εγκαταστάσεις της (11/09/2019),
αποκαλύπτει με τον πιο τρανταχτό τρόπο την αποφασιστική επίδραση που είχε η μαζική τους
συμμετοχή, η οποία και προκάλεσε τις άμεσες αντιδράσεις της εταιρείας.
Ο Μελισσανίδης με κυβερνητικές πλάτες και τη διαμεσολάβηση της δικαιοσύνης,
προσπαθεί μέσω της απαράδεκτης αγωγής στο πρόσωπο του Δημάρχου να
τρομοκρατήσει τους κατοίκους της πόλης, να ποινικοποιήσει τις κινητοποιήσεις τους και
να ενοχοποιήσει προληπτικά την κλιμάκωση των αγώνων τους.
Σε μία περιοχή όπου η κυριαρχία των επιχειρηματικών συμφερόντων σφραγίζει με
δραματικό τρόπο τη ζωή και το μέλλον των κατοίκων της, ο τρόπος που αντιδρά ο
ιδιοκτήτης μιας ρυπογόνας μονάδας απέναντι στη μαζική διεκδίκηση των πολιτών για καθαρό
περιβάλλον και ελεύθερους χώρους δεν είναι μόνο μία τροχιοδεικτική βολή αλλά μία σαφής
στόχευση και συγκεκριμένη τακτική από την πλευρά του κεφαλαίου, που έχει συμφέροντα στην
περιοχή, απέναντι σε κάθε κίνημα που αμφισβητεί τις επιχειρηματικές τους επιλογές.
Από την Cosco και τη Lafarge, μέχρι τον Μαρινάκη και τον Μελισσανίδη, ο αντίπαλος που
πρέπει να καταστείλουν και να εξουδετερώσουν, με τις πλάτες της κυβέρνησης που δίνει γη και
ύδωρ στον βωμό των κερδών τους, είναι οι αγώνες για καλύτερη ζωή, σε ανθρώπινο
περιβάλλον. Τα αιτήματα αυτά έχουν ξεκάθαρο και σαφή αντίπαλο. Μαζί με τα διάφορα
επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι και όλες οι κυβερνήσεις που έθρεψαν και γιγάντωσαν το
θράσος και την ασυδοσία τους, στην πιο ταλαιπωρημένη περιβαλλοντικά και οικιστικά περιοχή
του λεκανοπεδίου. Που θεωρούν νόμιμο και λογικό δίπλα σε κατοικημένες περιοχές να χάσκουν
καμινάδες και να διεκδικούν για λογαριασμό των κερδών τους ακόμη και τις τελευταίες ανάσες
για δημιουργία ελεύθερων χώρων, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και πρασίνου. Από το ΠΑΣΟΚ, τη
ΝΔ σήμερα αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθές, ενώ τους “έκλειναν το μάτι” και νομοθετούσαν
για λογαριασμό τους, ταυτόχρονα γύριζαν την πλάτη στις άμεσες και επείγουσες αυτές
κοινωνικές ανάγκες.
Οι αντιδράσεις του μαύρου αυτού μετώπου δεν είναι αποτέλεσμα του φόβου του απέναντι σε
όσους διαχειρίστηκαν απο θέσεις θεσμικής ευθύνης την υπόθεση, μιας και δεν συνάντησε ποτέ
απέναντι του αποφασιστική στάση ούτε συγκρούστηκε με τα συμφέροντά τους. Τα προηγούμενα
χρόνια μέσω διαφόρων ελιγμών, επέτρεψαν να δοθεί χώρος, χρόνος και θάρρος στην OIL ONE
και τις ορέξεις της, ενώ μόλις πριν από ένα μήνα και μετά το επιστημονικό πόρισμα που “έδειχνε”
τις ευθύνες της εταιρείας, αναζητούσαν στηρίγματα και λύσεις στα κόμματα που έδωσαν και
παρέτειναν για 20 χρόνια την άδεια λειτουργίας της.
Η θέση μας ήταν και παραμένει απέναντι στα συμφέροντα του Μελισσανίδη, για κατάργηση του
αρθ.70 του Μεσοπρόθεσμου, με άμεση απομάκρυνση των εγκαταστάσεων της OIL-ONE, όπως
και κάθε ρυπογόνας εγκατάστασης στην πόλη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση των θέσεων εργασίας
σε αυτές και άμεση ανάπλαση της συνολικής έκτασης των Λιπασμάτων για τις ανάγκες των
κατοίκων.
Η αυτονόητη απο την πλευρά μας καταγγελία και καταδίκη της επιλογής του Μελισσανίδη να
κινηθεί νομικά απέναντι στον Δήμαρχο δεν ακυρώνει την κριτική στις μέχρι σήμερα επιλογές της
δημοτικής αρχής και δεν πρέπει να ενισχύσει συνθήκες ανάθεσης σε “αρμόδιους” και “ειδικούς”.
Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τους πάντες με αποφασιστικότητα μέχρι τέλους και χωρίς
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αυταπάτες απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα που, στο όνομα της ανάπτυξης,
υπονομεύουν τη ζωή και το μέλλον της πόλης και των ανθρώπων της.
Ο στόχος αυτός απαιτεί ξεκάθαρο σχέδιο κλιμάκωσης των αγώνων στην πόλη και την
ευρύτερη περιοχή, από Πέραμα μέχρι Πειραιά, με κέντρο τη λαϊκή πρωτοβουλία και με
πυρήνα τους μαζικούς φορείς, τα σωματεία, τα σχολεία, τα μαθητικά συμβούλια και τους
συλλόγους της.
Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους πάνω από τα κέρδη και τις επενδύσεις.
Οργάνωση-Κλιμάκωση και Αγώνας διαρκείας
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