Βόλος, ο αποτεφρωτήρας της
νότιας Ευρώπης
από την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου
Ένα σοβαρό έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας
και της τοπικής οικονομίας συντελείται στον Βόλο τα τελευταία
δύο χρόνια, καθώς η τοπική τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ του γαλλοελβετικού ομίλου Lafarge-Holcim αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ήδη καίει ως «εναλλακτικό
καύσιμο» σκουπίδια ελληνικής ή ξενικής προέλευσης.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία, η οποία απέχει μόλις 150 μέτρα από
τα πρώτα σπίτια, πήρε άδεια από τον πρώην Υφυπουργό κ. Φάμελλο
για να καίει –μεταξύ άλλων– 200.000 τόνους απορριμματογενών
καυσίμων ετησίως (RDF, SRF), καθώς και να χρησιμοποιεί
λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου να μεταφέρει με πλοία
μεγάλες ποσότητες –και με χαμηλότερο κόστος– απορριμμάτων από
το εξωτερικό, κάτι που ήδη κάνει εισάγοντας ιταλικά, ισπανικά
και αφρικανικά σκουπίδια.
Το επικίνδυνο στην υπόθεση είναι ότι η καύση αυτών των υλικών
παράγει διοξίνες, φουράνια και άλλες μεταλλαξιογόνες και
καρκινογόνες ουσίες, όπως και ουσίες που επιδρούν βλαπτικά
στον εγκέφαλο, στο ορμονικό και νευρικό σύστημα, εισχωρούν σε
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς μέσω της εισπνοής, αλλά και
της τροφικής αλυσίδας, και βλάπτουν σωρευτικά. Η διεθνής
επιστημονική κοινότητα είναι κατηγορηματική: Δεν υπάρχουν
κατώτερα όρια έκλυσης διοξινών στην ατμόσφαιρα με ασφάλεια για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Επιπλέον, δεν υπάρχει «ασφαλής καύση» σε τσιμεντοβιομηχανίες!
Ακόμα κι αν η ΑΓΕΤ-LAFARGE προμηθευτεί τον κατάλληλο
εξοπλισμό, οι διοξίνες θα συνεχίσουν να εκλύονται, καθώς
επανασχηματίζονται μετά την καταστροφή τους στις υψηλές
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Το σκανδαλώδες στην υπόθεση είναι ότι η τοπική
τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-LAFARGE δεν διαθέτει καν τον
στοιχειώδη εξοπλισμό για την ασφαλή καύση απορριμμάτων, ότι η
Περιφέρεια Θεσσαλίας, που αρχικά γνωμοδότησε θετικά, δεν
διαθέτει αξιόπιστο δίκτυο μέτρησης της αέριας ρύπανσης και ότι
ο υπουργός αδειοδότησε, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις
και να υφίστανται οι υποδομές που συνοδεύουν ένα τέτοιο
εγχείρημα, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελάχιστο η ασφάλεια
πολιτών και φυσικού περιβάλλοντος.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, εγκυμονεί ο κίνδυνος να υλοποιηθεί
προηγούμενη απόφαση από τον Δήμο Βόλου για τη δημιουργία
μονάδας κατασκευής SRF στην περιοχή του XYTA Βόλου, που θα
επεξεργάζεται τα σκουπίδια και θα τα στέλνει προς καύση στην
τσιμεντοβιομηχανία! Ένα έργο 42.000.000 ευρώ που θα μπορούσε
να επενδυθεί στην οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων και
στην αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης, που είναι ήδη αυξημένη
στο Βόλο. Επιπρόσθετα, όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη
θνησιμότητας και νοσηρότητας, που παρουσιάστηκε από την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Βόλος κατέχει την
πρώτη θέση σε ποσοστά σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας,
όσον αφορά σε εγκεφαλικά (500%) και καρκίνο του ήπατος (400%),
εκτός των
παθήσεων.

άλλων

μορφών

καρκίνου

και

καρδιαναπνευστικών

Αν η Περιφέρεια ήθελε πράγματι να προστατέψει την υγεία των
πολιτών, θα είχε ήδη εγκαταστήσει δίκτυο μέτρησης της αέριας
ρύπανσης, θα είχε ήδη προχωρήσει σε τακτικούς ελέγχους για
βαρέα μέταλλα στο έδαφος της περιοχής, θα είχε ήδη προχωρήσει
σε ελέγχους για διοξίνες στα κτηνοτροφικά και αγροτικά
προϊόντα και θα είχε απορρίψει κάθε σχεδιασμό για μονάδα
παραγωγής SRF στο Δήμο Βόλου αλλάζοντας το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας.
Επιπλέον, αντί να επιτίθεται κατά των ενεργών πολιτών, θα είχε
συγκρουστεί πραγματικά με τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν
νομοθετήσει την καύση απορριμμάτων. Ανάλογες είναι οι ευθύνες

και της δημοτικής αρχής Βόλου, η οποία φαίνεται, βέβαια, πως
έχει αναλάβει «εργολαβικά» το ρόλο του λασπολόγου των ενεργών
πολιτών.
Θυμίζουμε ότι η Περιφέρεια ήταν αυτή που κάλεσε τον Δημόκριτο
για να ελέγξει την ΑΓΕΤ-LAFARGE, αλλά όλως τυχαίως το
αποτέλεσμα του ελέγχου δεν έδειξε κάτι. Όλως τυχαίως όμως το
κλιμάκιο της Περιφέρειας δεν ήξερε, αν καίγονταν σκουπίδια τις
ώρες των ελέγχων. Περιορίστηκαν στις διαβεβαιώσεις των
υπευθύνων της ΑΓΕΤ-LAFARGE.
Πρόσφατα, κλιμάκιο της Περιφέρειας έκανε τα στραβά μάτια σε
παραβάσεις της εταιρείας κατά τη μεταφορά και εκφόρτωση
φορτίου από την Ιταλία.
Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου έχει ακολουθήσει τη νομική οδό
και στις 17 Οκτωβρίου εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, τα
οποία έχει καταθέσει. Επιπροσθέτως, με την παράβλεψη των
παραβάσεων της ΑΕΠΟ, έγινε συγκάλυψη από τους αιρετούς και τις
διαβρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με δύο πλοία που κατέπλευσαν,
καθώς από τα δεδομένα προκύπτει ότι η πορεία των πλοίων ήταν
ύποπτη, και άρα τα φορτία παράνομα και επικίνδυνα.
Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος
του Fiona δεν συνάδουν με τα στοιχεία που δόθηκαν στην
Επιτροπή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με τις
ημερομηνίες και τα λιμάνια στα οποία κατέπλευσε και απέπλευσε
το συγκεκριμένο πλοίο. Η έγγραφη απάντηση του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας προς την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου δεν
αφήνει αμφιβολίες για την ύποπτη προέλευση του FIONA και τις
αλλοιώσεις της δορυφορικής παρακολούθησής του, γεγονός που
συμβαίνει όταν το φορτίο είναι παράνομο και επικίνδυνο
(ραδιενεργά απόβλητα, όπλα, ναρκωτικά κτλ.).
Λόγω, επομένως, αμφιβολιών περί της ποιότητας και της
προέλευσης του φορτίου, θα έπρεπε να έχει δοθεί εντολή από τις
αρμόδιες υπηρεσίες να σταματήσει η εκφόρτωση των τοξικών πιθανότατα ραδιενεργών- αποβλήτων και να γίνει κατάσχεση του

πλοίου. Αυτά όμως είναι ψιλά γράμματα σε σχέση με την
κερδοφορία της πολυεθνικής LAFARGE.
Αντίθετοι στα ρυπογόνα σχέδια βιομηχανίας και Δήμου είναι
χιλιάδες πολίτες του Βόλου, που ανησυχούν για την υγεία τους
και για το μέλλον των παιδιών τους. Η οσμή καμένου πλαστικού
αποτελεί καθημερινό πλέον φαινόμενο, είναι διάχυτη στην
ατμόσφαιρα της πόλης κατά τις βραδινές έως πρωινές ώρες και το
γεγονός αυτό αυξάνει τις ανησυχίες των κατοίκων αλλά και του
Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.
Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από
την ΑΓΕΤ-LAFARGE διεξάγει καθημερινό αγώνα για την ανάδειξη
του ζητήματος και την επίτευξη του διπλού στόχου: την ανάκληση
της άδειας καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ και τη μη επαναφορά
της δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής SRF στο Βόλο. Ακόμη και
με ακτιβιστικές ενέργειες που καταλήγουν σε προσαγωγές μελών
της επιτροπής στα κρατητήρια, πλήθος πολιτών αγωνίζονται
προκειμένου να αποδείξουν ότι η εταιρεία παρανομεί κάτω από τη
σκόπιμη (;) απουσία ελεγκτικού μηχανισμού.
Οι πολίτες του Βόλου όμως δεν το βάζουν κάτω και αφού
διοργάνωσαν δύο πρωτοφανή συλλαλητήρια, στις 5 Μαΐου 2018 και
16 Μαρτίου 2019, στα οποία συμμετείχαν 10.000 πολίτες,
προχωρούν σε κλιμακούμενης έντασης δράση. Όπως μπορεί κανείς
να καταλάβει, η διαχείριση των σκουπιδιών είναι μια πολύ
κερδοφόρα επιχείρηση. Έχει πολλές πτυχές και θα είναι μόνο η
αρχή για την καύση αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια
την ακύρωση της οικολογικής τους διαχείρισης.

