
 

 

 

 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ MEGARA RESINS ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 

 

 Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας δημοσιοποιήσαμε την ανησυχία μας για την έντονη 

δυσοσμία που προέρχεται από τη λειτουργία του εργοστασίου της περιοχής μας, MEGARA RESINS. 

Βάλαμε το θέμα εκτός ημερησίας στο Δημοτικό  Συμβούλιο. Ακούσαμε τον δήμαρχο να δηλώνει άγνοια 

και τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους να σιωπούν, προφανώς γιατί δεν συμμερίζονται αυτή την 

ανησυχία μας…. 

 Υπήρξε όμως απάντηση από την εταιρεία, η οποία κάνει λόγο για « ΔΗΘΕΝ  έντονη δυσοσμία» 

και για «έλεγχο από πιστοποιημένα εργαστήρια που είναι δημόσια έγγραφα διαθέσιμα στο ευρύτερο 

κοινό». Αναφέρει ακόμα πως η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σκοπό έχει να συκοφαντήσει την εν λόγω εταιρεία (και 

γι’ αυτό επιφυλάσσεται για κάθε ενδεχόμενη ζημιά), στο πλαίσιο κομματικών αντιπαραθέσεων εν όψει 

της προεκλογικής περιόδου! 

 Απευθυνόμαστε στο λαό της περιοχής και έχουμε καθήκον απέναντί του να θέσουμε νέα 

ερωτήματα: 

 Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ο δημοτικός σύμβουλός μας Α. Χοροζάνης είμαστε οι μόνοι που έχουμε 

«ευαίσθητη» μύτη; Είμαστε οι μόνοι που ανησυχούμε και κανείς άλλος; Δύο πράγματα μπορεί να 

συμβαίνουν: Ή υπάρχει έντονη δυσοσμία και για διάφορους λόγους – που πρέπει να εξεταστούν- 

δεν μιλάει κανείς ή δεν υπάρχει και κατασκευάσαμε το πρόβλημα γιατί είμαστε εμπαθείς απέναντι 

στην εταιρεία . Να ξεκαθαρίσουμε πως δεν κατηγορούμε την εταιρεία για τίποτα. Το μόνο που 

ζητάμε είναι να γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για να δούμε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος 

ανησυχίας. Και εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημα: 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της επέκτασης της εταιρείας εφόσον τηρηθούν 

πάνω από 40 όροι και προϋποθέσεις, (κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τους βρει στο Διαύγεια) 

ανάμεσα στους οποίους είναι:  

«38. Να   ορισθεί   υπεύθυνος   για   την   παρακολούθηση   της   εφαρµογής   των περιβαλλοντικών όρων 

της παρούσας απόφασης. 

43. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :  



 να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιµάκια των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών,    να παρέχουν όλα τα 

απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες,    γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να 

συµµορφώνονται στις συστάσεις  -υποδείξεις  των  αρµόδιων  ελεγκτικών  οργάνων  τήρησης  των  

διατάξεων  της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας» 

 Η Εταιρεία λοιπόν, θα μπορούσε απλά να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων ή να 

δεσμευθεί για νέο έλεγχο που θα γίνει παρουσία των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών ώστε να 

πειστούμε όλοι πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έτσι θα πάψουν και οι συκοφάντες να ομιλούν 

και να διασπείρουν ανυπόστατες φήμες που βλάπτουν το εργοστάσιο. Μπορεί να το κάνει αυτό η εταιρεία 

και να τελειώνει εδώ το θέμα; 

 Είδε κανείς καμιά κομματική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα; Εμείς το μόνο που ακούσαμε 

ήταν η απάντηση του δημάρχου στον κ. Χοροζάνη: ο δήμος δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα, 

δυσοσμία δεν υπάρχει, δεν διαμαρτύρεται κανείς παρά μόνο εμείς για αδιευκρίνιστους λόγους, και 

πως αν θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα, να πάμε εμείς στην Περιφέρεια ή στις αρμόδιες αρχές να το 

δούμε… ο δήμαρχος λοιπόν θεωρεί πως δεν αξίζει να ασχοληθεί με θέμα γιατί δεν θα του αποφέρει 

αρκετές ψήφους και μας τις χαρίζει εν όψει της προεκλογικής περιόδου! Εδώ μιλάμε για συνεργασία 

κι όχι για αντιπαράθεση! 

 Οι συμπολίτες μας να βγάλουν συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τον σεβασμό 

στο περιβάλλον. Κατηγορούμαστε και καλούμαστε να απολογηθούμε επειδή ρωτήσαμε τι είναι αυτό που 

αναπνέουμε!  

 Μετά από αυτά,  απευθυνόμαστε στο λαό της περιοχής και του λέμε να μην υποχωρήσει βήμα από 

τις διεκδικήσεις του για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον που πρέπει να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Στον 

αγώνα αυτό η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ βρίσκεται μπροστά, παλεύει ξεκάθαρα, ανυποχώρητα μαζί με τον λαό και 

δεν φοβάται τίποτα και κανέναν, δεν εξαρτάται από κανέναν παρά μόνο από τον λαό και τις ανάγκες του. 

Αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός για να έχει το 

περιβάλλον και τη ζωή που του αξίζει: ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΡΙΞΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ. ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΚΤΑ ΝΟΗΜΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΣΤΟΧΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.  

 


