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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η σπέκουλα βλάπτει σοβαρά… το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τις θέσεις εργασίας 

  

Ο δημόσιος διάλογος που έχει ανοίξει στην πόλη του Βόλου με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος από τη 

λειτουργία της  ΑΓΕΤ φαίνεται ότι πλέον επιχειρείται να χειραγωγηθεί με στόχο μια προαποφασισμένη ετυμηγορία, η 

οποία θα έχει μεγάλο θύμα την Αλήθεια και παράπλευρες απώλειες τους εργαζόμενους στη Βιομηχανία Τσιμέντων 

Βόλου. 

Εικασίες, παντελώς ατεκμηρίωτες απόψεις ειδικών και μη φορέων, παρεμβάσεις ακτιβιστών και επιστημόνων 

αυτόκλητων υπερασπιστών της Υγείας των πολιτών, δημιουργούν ένα σύννεφο παραπληροφόρησης που σταδιακά 

πυκνώνει με κίνδυνο να εμποδίσει το φως της Αλήθειας όταν αυτό ξεπροβάλλει μέσα από το αναμενόμενο πόρισμα 

της επιδημιολογικής μελέτης. 

Δύο πρόσφατα φαινόμενα γεννούν ερωτήματα και ενισχύουν τους παραπάνω φόβους: 

Πρόκειται για το άρθρο του διοικητή του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου Ματθαίου Δραμητινού, που 

επιστρατεύει «τέρατα», «φαντάσματα», συνωμοσίες και «σκοτεινούς εγκεφάλους», χωρίς να τους κατονομάζει, οι 

οποίοι, όπως υποστηρίζει απεργάζονται με πράξεις ή παραλείψεις την αερορύπναση του Βόλου. Ταυτόχρονα με τις 

επιπτώσεις των ρύπων, που βιβλιογραφικά και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση απαριθμεί, το μόνο που κάνει 

είναι να σπέρνει φόβο, ο οποίος καλλιεργείται σε πανικό, για να θερίσει τελικά αυτό που όπως φαίνεται έχει 

προαποφασίσει: Να φύγει το εργοστάσιο από το Βόλο. 

Εύλογα δημιουργείται η απορία: 

Η βεβαιότητα του κ. Δραμητινού εδράζεται στα αποτελέσματα του επιστημονικού πορίσματος που κρύβει στο συρτάρι 

του γραφείου του και αν ναι γιατί δεν το δημοσιοποιεί; ‘Η μήπως με την στάση του αυτή επιχειρεί να προκαταλάβει το 

αποτέλεσμα της μελέτης και παράλληλα να διαμορφώσει κλίμα; 

Σχετικούς συνειρμούς δημιουργεί πάντως, η εντελώς αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη χθεσινή απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας να αναστείλει την προηγούμενη θετική γνωμοδότηση του για την καύση RDF 

από την ΑΓΕΤ. 

Ο σεβασμός που έδειξε μέχρι σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα στη δημόσια συζήτηση και στις ανοιχτές διαδικασίες 

φαίνεται ότι έχει παρεξηγηθεί. 
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Η Ομοσπονδία Εργατών - Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων δηλώνει κατηγορηματικά ότι: 

 Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αναλάβει εργολαβία την προστασία του περιβάλλοντος, την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας και την ασφάλεια  των εργαζομένων. 

 Οι εργαζόμενοι στην ΑΓΕΤ είναι πρώτοι αυτοί που βάζουν πάνω από σκοπιμότητες και προσωπικά 
συμφέροντα, την υγεία των συμπολιτών τους, των οικογενειών τους και των ίδιων. Χωρίς καμία έκπτωση στα 
παραπάνω όμως, θα  υπερασπιστούν και την ανάπτυξη της τόπου τους, το μεροκάματο όλων και το δικό τους. 

 Στηρίζοντας τους εργαζόμενους της ΑΓΕΤ θα συνεχίσουμε, να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και 
φυσικά άμεση υλοποίηση και επιπλέον επενδύσεων που θα διασφαλίζουν καλύτερους όρους για το 
περιβάλλον του Βόλου. 

 Απαιτούμε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου κ. Δραμητινό και οποιονδήποτε έχει στη διάθεση του 
επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία ότι οι εργαζόμενοι στην ΑΓΕΤ και οι κάτοικοι γύρω από αυτήν 
κινδυνεύουν από ρύπους της, να τα δημοσιοποιήσουν εδώ και τώρα. 

Η Ομοσπονδία Εργατών - Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάσει τον αέρα 

και γενικότερα το περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και των εργαζομένων του Βόλου. Ταυτόχρονα 

όμως και με την ίδια αποφασιστικότητα δεν θα επιτρέψει να κινδυνεύσουν θέσεις εργασίας, με επιστημονικά 

ατεκμηρίωτες κατασκευασμένες εικασίες απ' όπου αυτές και αν προέρχονται, και οι οποίες έχουν προφανή στόχο την 

εξυπηρέτηση προσωπικών ή άλλων συμφερόντων. 
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