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Εισηγήτρια: Θεανώ Γιαλύρη, Αρχιτέκτων, Μηχανικός
Καταρχήν ήθελα να πω για πληροφόρηση ότι, το Διάταγμα που βγήκε πρ<>
σφατα σε ΦΕΚ, πριν πολύ λ(γες μέρες, για την κατηγοριοποίηση των βιομη
χανικών - βιοτεχνικών_ δραστηριοτήτων ανάλογα με το βαθμό όχλησης, να με
ακούει ίσως ο κ. Λογοθέτης, θα τον ενδιαφέρει, δεν αναφέρει διόλου τη κα
τηγορία Γ που πρόβλεπε ο Ν. 1650 και στην οποία δινόταν το δικαίωμα για
αδειοδότηση στη Τ.Α. και ταυτόχρονα δεν προβλέπει καμμιά διαδικασία συμ
μετοχής στις αδειοδοτήσεις των άλλων κατηγοριών. Αυτό είναι ένα σοβα
ρό θέμα. Καταστρατηγείται και ο νόμος του περιβάλλοντος αλλά δείχνει
σαφώς την πολιτική βούληση για υποβάθμιση του ρόλου της Τ.Α. σ' όλα τα
θέματα ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης.
Ο υπερκορεσμός πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων στην Μη
τροπολιτική περιοχή της Αθήνας και η σοβαρή υστέρηση σε τεχνική και κοι
νωνική υποδομή έχει προκαλέσει την τελευταία δεκαετία έντονα φαινόμενα
απαξίωσης του .παραγωγικού δυναμικού και της υποδομής της πόλης, δρα
στηριοποιώντας τη διαδικασία αντιοικονομιών συγκέντρωσης, σε συνδυα
σμό με την εμφάνιση και σταδιακή επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
την αυξημένη ανεργία και την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Παράλληλα, μπροστά στην καπιταλιστική ολοκλήρωση της εσωτερικής α
γοράς των κρατών - μελών της ΕΟΚ του 1992, με την ελεύθερη διακίνηση
κεφαλαίων, προσώπων και εργαζομένων, την άρση των μέτρων προστατευ
τισμού της ελληνικής οικονομίας, τη δραστική συρρίκνωση του δημόσιου το
μέα και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, αλλάζοντας ριζικά το
σύστημα των εργασιακών σχέσεων, διαμορφώνεται ταχύρρυθμα ένα καινούρ
γιο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, που σαφώς επιδρά στην εξέλιξη των ανα
πτυξιακών κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων της πόλης της
Αθήνας.
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Οπως άλλωστε επιδρά στο αναπτυξιακό πρότυπο της πόλης η προοπτική
ραγδα(ας έντασης των οικονομικών ανταγωνισμού στον Κοινοτικό και διε
θνή καταμερισμό εργασ(ας.
Ιδια(τερα την πρόσφατη πολιτική περ(οδο, με το πολυνομοσχέδιο, τις α
πολύσεις στο δημόσιο τομέα, το ξεπούλημα των προβληματικών επιχειρή
σεων και τον ασφαλιστικό Νόμο, σε συνδυασμό με την αντιλαϊκή
δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική που ακολουθε(ται, έχουν γ(νει αι
σθητές οι κοινωνικές επιπτώσεις του λεγόμενου εκσυγχρονισμού και η σα
φής επιλογή να επωμιστούν το κόστος · των μέτρων τα λαϊκά στρώματα.
Και στα ζητήματα του περιβάλλοντος οι πολιτικές που εξαγγέλλονται για
την Αθήνα και συγκεκριμένα: ιιτα μεγάλα έργα>> που κύρια προσανατολ(ζον
ται στην εν(σχυση της χρήσης του Ι.Χ. (οδικο( δακτύλιοι, σήραγγες, κυκλο
φοριακο( κόμβοι), η μετοχοπο(ηση της δημόσιας γης και η τσιμεντοπο(ησή
της (π.χ. διαμερισματικά κέντρα στο Ελληνικό και στο ΚΕΒΟΠ Χαϊδαρ(ου),.
η πριμοδότηση των λεγόμενων καθαρών αυτοκινήτων αμόλυβδης βενζ(νης
κατά τις επιταγές των πολυεθν~κών της ΕΟΚ, η επαπειλούμενη τροποποίη
ση του Π .Δ. 84/84 με στόχο την απελευθέρωση των κτηριακών επεκτάσεων
της βιομηχανίας - βιοτεχνίας, όταν ουσιαστική, πολιτική ελέγχου της βιο
μηχανικής ρύι:ιανσης δεν τηρε(ται, ... όλ' αυτά δεν παρέχουν καμμιά εγγύη
ση βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Αντ(θετα μάλιστα
προοιωνίζουν μια νέα φάση οικολογικής κρ(σης.

Το σύνολο των πιο πάνω πολιτικών διαπιστώσεων αφορούν άμεσα ή έμ
μεσα τις εξελίξεις των βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην

Αττική ειδωμένες από άποψη χωροθετικής κατανομής, πολεοδομικής οργά
νωσης, πλαισίου αδειοδότησης, επενδυτικής πολιτικής οικονομικών κινήτρων
και όρων και περιορισμών περιβαλλοντικής λειτουργίας και ελέγχου της ρύ
πανσης.

Στόχος της εισήγησης είναι η εποπτική εξέταση όλων αυτών των παρα
μέτρων και η συναγωγή γενικών συμπερασμάτων, προκειμένου να δοθεί μια

συνθετική εικόνα του όλου προβλήματος, αλλά και κάποιοι βασικοί άξονες
παρέμβασης του λαϊκού κινήματος.

1.

Η πολιτική χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδια
σμού της βιομηχανίας βιοτεχνίας στην Αττική και
τα αποτελέσματά της.

Το φαινόμενο της ογκούμενης αποκλειστικής σχεδόν οικονομικής κυριαρ
χίας της Πρωτεύουσας στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στην υπερσυγκέντρω
ση μονάδων βαρειάς βιομηχανίας προπολεμικά και τα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια, όταν η Αθήνα αποτελούσε τον μοναδικό πόλο έλξης για το είδος
αυτό της βιομηχανίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία βιομηχανικών συγκεν
τρώσεων στο Θριάσιο Πεδίο, στις εργατικές συνοικ(ες του Δυτικού Λεκανο
πεδίου και στους γύρω Νομούς στενής επιρροής της Πρωτεύουσας
(Κορινθία, Βοιωτία, Εύβοια).
Καμμιά ουσιαστική πολιτική χωροθετικής κατανομής με περιβαλλοντικά
κριτήρια δεν ακολουθήθηκε τότε, γεγονός που οδήγησε στην ανεξΜεγκτη
με(ξη των ρυπογόνων χρήσεων με τις περιοχές κατοικίας, προκαλώντας τις
γνωστές συνtιήκες υποβάθμισης των λαϊκών συνοικιων.
·
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Πολιτικές ανάσχεόης της ~ιόγκωσης της βαρειάς βιομηχανίας της Αθή
νας άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή από το 1952 τη δε δεκαετία του '70
το θεσμικό πλαίσιο των κινήτρων προβλέπει μέτρα τόνωσης της επαρχια
κής βιομηχανίας και του τουρισμού.
Την τελευταία δεκαετία οι επιπτώσεις του υπερκορεσμού πληθυσμού και
δραστηριοτήτων στη δημιουργία αρνητικών ροπών για την αναπαραγωγή
του κεφαλαίου, συντέλεσαν σε πτωτικές τάσεις νέων επενδύσεων και στις
λεγόμενες αντιοικονομίες συγκέντρωσης, λόγω ψηλών τιμών γης, ψηλού κό

στους ·διακίνησης πρώτων υλών και εμπορευμάτων κλπ.
Το πλαίσιο αυτό ενίσχυσε τις πολιτικές αποκέντρωσης της βιομηχανίας
στην περιφέρεια της χώρας και συγκεκριμένα σε επιλεγμένα αστικά κέντρα,
στη βάση της θεωρίας των πόλων ανάπτυξης, και κατά μήκος των εθνικών
οδών, διαμορφώνοντας τους αναγκαίους όρους κερδοφόρας δραστηριότη
τας του μονοπωλιακού κεφαλαίου που αναζητά νέες περιοχές οικονομιών
κλίμακας και φτηνότερο και λιγότερο συνειδητοποιημένο εργατικό δυναμι
κό (1979, Χωροταξική πολιτική για τα κέντρα εντατικής περιφερειακής ανά
πτυξης Ι ΚΕΠΑ και 1983, «Ανοιχτές Πόλεις>>). Παράλληλα το θεσμικό
καθεστώς παροχής οικονομικών κινήτρων (Ν. 1262182, Ν. 1360/83) ορίζει την
Αττική σαν περιοχή Α (με εξαίρεση τη Λαυρεωτική που ορίζεται σαν Β), δηλ.
σαν περιοχή όπου παρέχονται κίνητρα μονάχα σε επιλεγμένες εηιχειρήσεις
ψηλής τεχνολογίας, έντασης κεφαλαίου και ειδικευμένης εργασίας, καθώς
και σε επενδύσεις εισαγωγής περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
Αυτή η στερητική πολιτική τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων συνοδεύ
τηκε με αντίστοιχη ρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης της
βιομηχανίας-βιοτεχνίας με το Π.Δ. 791/81 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.

84/84.
Με το Π.Δ. 791/81 :
Περιορίζονται οι επιτρεπόμενοι νέοι κλάδοι Βιοτεχνικών κυρίως δραστηριοτήτων για κάλυψη καθημερινών αναγκών σε 119.
- Προσδιορίζονται ανώτατα μεγέθη αριθμού απασχολουμένων.
- Απαγορεύονται οι κτηριακές επεκτάσεις υπαρχουσών μονάδων.
- Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση μονάδων, χωρίς
αλλαγή του παραγόμενου προϊόντος.
Το Π.Δ. 84/84 που αντικατέστησε το 791/81 είναι παρεμφερές με το προη
γούμενο. Απλά μειώνει σε 90 τους επιτρεπόμενους κλάδους και θέτει σαν
κριτήριο μεγέθους την ιπποδύναμη μηχανολογικού εξοπλισμού και θερμι
κής ισχύος και όχι τον αριθμό απασχολουμένων.
Το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης κατευθύνει τη χωροθέτηση των Βιοτε
χνικών επιχειρήσεων σε ζώνες βιομηχανικών - βιοτεχνικών συγκεντρώσε
ων (ΒΙΟΠΑ - ΒΙ ΠΑ), που προβλέπονται από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
καθώς και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας για την κατηγορία των εργα
στηρίων.
Τα ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ της Αττικής αφορούν εκτάσεις που στην πλειοψηφία
τους παρουσιάζουν διαμορφωμένες βιομηχανικές συγκεντρώσεις σε έκτα
ση 38.000 περίπου στρεμ. και ο στόχος της πολεοδομικής τους οργάνωσης
είναι η εξυγίανση των ζωνών, η μετεγκατάσταση οχλουσών, διάσπαρτων μο
νάδων μέσα σ' αυτό και η δημιουργία υποδοχέων για νέες ελαφρές βιοτε
χνίες από τις επιτρεπόμενες για ίδρυση.
Από το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ν. 1515/85) προβλεπόταν και η οργάνωση ζω
νών σε θέσεις προφυλαγμένες και σε ικανή απόσταση από τις περιοχές κα-

-
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τοικίας για τη μεταφορά οχλούντων, ομοειδών κλάδων της μεταπο(ησης,
όπως είναι τα βυρσοδεψεία, τα χυτήρια, τα επιμεταλλωτήρια, τα κεραμο
ποιεία.

Δύο από αυτά τα προγράμματα (Βυρσοδεψε(α, Χυτήρια) ε(χαν ενταχθεί

1 ι
και στο ΜΟΠ Αττικής.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των μέτρων πολιτικής για τις βιομηχανικές
- βιοτεχνικές δραστηριότητες από χωροταξική, πολεοδομική, επενδυτική
και αδειοδοτική άποψη έχει μεν συντελέσει στην ανακοπή της παραπέρα
συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας, όμως ελάχιστα
έχει επιδράσει σε μια χωροθετική εξυγίανση ως προς τη με(ξη των χρήσε
ων με τις περιοχές κατοικίας και στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των
μονάδων.
Το πλαίσιο αδειοδότησης εμποδίζοντας τις κτηριακές επεκτάσεις και την
αλλαγή παραγόμενου προϊόντος, για λόγους ανάσχεσης της οικονομικής

διόγκωσης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης στη μεταποίηση, έχει
οδηγήσει στην απαξίωση πλειάδας μονάδων και σε σοβαρές δυσχέρειες α
νανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού κύρια των βιοτεχνιών.
Το επενδυτικό πλαίσιο κινήτρων, χωρίς να συνοδεύεται από μια συστη
ματική κλαδική πολιτική τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επίσης δεν ευνόη
σε την ίδρυση μονάδων ψηλής περιεκτικότητας σε τεχνολογία, ούτε άλλωστε
συντέλεσε σε ευρεία εισαγωγή περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
Το πρόγραμμα πολεοδομικής εξυγείανσης των ΒΙΟΠΑ- ΒΙΠΑ έχει περιο
ριστεί μέχρι σήμερα σε αναθέσεις μελετών, οι σχετικές ζώνες παραμένουν
εκτός σχεδίου και λειτουργούν κύρια για νέες ιδρύσέις μικρών επιχειρήσε
ων σύμφωνα με το Π .Δ. 84/84. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμμιά νομοθετική
και οικονομική πρόβλεψη για την οργάνωση των ζωνών ως προς τις αναγ
καίες παραμέτρους: φορέας μελέτης, εκτέλεσης των έργων και διαχείρισης,
πρόγραμμα προτεραιοτήτων εφαρμογής, διατύπωση προτάσεων ειδικής χρη
ματοδοτικής πολιτικής και εκτίμηση των απαραίτητων οικονομικών ενισχύ
σεων και δανείων για τις μετεγκαταστάσεις κύρια των βιοτεχνιών,
επεξεργασία τύπων, κανονισμού λειτουργίας των πάρκων, διερεύνηση και
πριμοδότηση των δυνατοτήτων καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικα
σίας και κλαδικού προσανατολισμού συνδυασμένης χωροθέτησης μεταποι
ητικών δραστηριοτήτων με χονδρεμπορική αποθήκευση και εκθεσιακούς
χώρους κ.λ.π.
Τέλος τα ειδικά προγράμματα μετεγκατάστασης των ομοειδών οχλούν·
των κλάδων, που στην πλειονότητά τους είναι μικρής οικονομικής επιφάνειας
και πλήττονται έντονα από τον Κοινοτικό ανταγωνισμό, έχουν μείνει στα
χαρτιά.
Συνολικά τα προβλήματα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των λαϊκών
συνοικιών, οι αδυναμίες παραγωγικού εκσυvχρονισμού, το τεράστιο κόστος
της γης περισσότερο ως προς τις ανεπάρκειες της βιοτεχνικής στέγης...
παραμένουν αναλλοίωτα.
Ο πρόσφατος Ν. 1892/92 επέκτεινε τις παραγωγικές επενδύσεις σε δρα
στηριότητες του ιδιωτικού τριτογενή τομέα, όπως χονδρεμπορικές αποθή
κες, συγκροτήματα τύπου, μαρίνες, γήπεδα γκόλφ, οικοδομικές επιχειρήσεις,

ίδρυση για εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και στην Περιφέ·
ρεια Αττικής, καθιερώνοντας ταυτόχρονα κατώτατο όριο παραγωγικής επέν
δ υσης τα 60 εκατ. δρχμ. με στόχο τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης του
κεφαλαίου. Τα μέτρα αυτά σαφώς ευνοούν την τριτογενοποίηση της Πρω
τεύουσας και έρχονται να συμπληρώσουν τις προηγούμενες διαπιστώσεις.
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Η περιβαλλοντική πολιτική επιβολής μέτρων αντιρ·
ρύπανσης. Το θεσμικό πλαiσιο και οι εφαρμογές του.

Η βιομηχαν(α-βιοτεχν(α στην Απική διαδραματ(ζει σοβαρό ρόλο στη δη
μιουργ(α του νέφους που εκτιμάται σε ποσοστό 23%, είναι όμως εντονώτε

ρος σε τοπ~κό επίπεδο, όπου υπάρχουν οι βιομηχανικές συγκεντρώσεις.
Από το σύνολο των βιομηχανικώ.ν κλάδων που εCναι εγκατεστημένοι στο
Λεκανοπέδιο και το Θριάσιο Πεδ(ο, περ( τους 30 προκαλούν ατμοσφαιρική
ρύπανση λόγω της μορφής της πάpαγωγικής διαδικασίας, ενώ κάθε μονά
δα που χρησιμοποιε( υγρά ή στερεά καύσιμα, συμβάλλει στη ρύπανση από
τη διαδικασ(α της καύσης. Περί τις 3.550 εγκαταστόσεις εiναι αερορuπαί·
νουσες (450 βιομηχανίες, 1.100 βενζινάδικα και 2.000 στεγνοκαθαριστήρια)!
Τα μεγαλύτερα φορτία εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων προέρχονται από
λίγες αρίθμητικά μονάδες στους κλάδους: διϋλιστηρίων, παραγωγής ενέρ
γειας, τσιμέντων, λιπασμάτων, χαλυβουργίας.
Το πρόβλημα της βιομηχανικής ρύπανσης μελετήθηκε επαρκώς, είναι γε
γονός, και καταρτίστηκαν ειδικά προγράμματα στο πλαίσιο των γενικών προ
γραμμάτων για την καταπολέμηση του νέφους, από το 1984 μέχρι σήμερα,
τέσσερις φορές!
.
Ομως, όπως πρόκυψε από την τελευταία έρευνα του Π ΕΡΠΑ για την κα·
τάσταση της ρύπανσης στην Αθήνα, η συμμετοχή της βιομηχανίας - βιο
τεχνίας έχει αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στην πλημμελή εφαρμογή των μέτρων,
κύρια σε ότι αφορά τις 150 βαρειά ρυπογόνες μονάδες λόγω άρνησης του
ΣΕΒ με μοχλό την απειλή της ανεργίας του εργατικού δυναμικού, και εξ αι
τίας της δομικήq αδυναμίας των μικρών μονάδων ν' ανταπεξέλθουν στο κό
στος της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Παράλληλα'fο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος (Ν. 1515/85
και Ν. 1650/86), είχε παραμείνει ανενεργό μέχρι πρόσφατα. Οπότε τα θετικά
μέτρα κατηγοροποίησης των οχλούντων κλάδων καθιέρωσης περιβαλλον
τικής μελέτης, οργάνωσης σοβαρού δικτύου ελέγχων με συμμετοχή της Το

πικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΠΠΕ), παρέμειναν ανεφάρμοστα, με τα γνωστά
αποτελέσματα.
Μόλις τώρα, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των Κοινοτικών διατάξεων για την
προστασία του περιβάλλοντος, εκδόθηκε θεσμική ρύθμιση σε εφαρμογή του
Ν . 1650/86 που κατηγοροποιεί τις μονάδες ανάλογα με τους εκπεμπόμενους
ρύπους, επιβάλλει διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης καθώς και περι
βαλλοντική μελέτη σαν όρους για την αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων
ή την ανανέωση των ήδη λειτουργούντων. Ομως η εφαρμοσιμότητα των ρυθ
μίσεων αυτών είναι αμφίβολη λόγω πιέσεων του πολυεθνικού κεφαλαίου και
λόγω έλλειψης κλαδικής, επενδυτικής πολιτικής για τον παραγωγικό εκσυγ·
χροψpμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εισαγωγή
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα η συνειδητή συρρίκνωση του προσωπικού των κεντρικών δη
μόσιων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και των νομαρχιακών υπηρεσιών με αρ

μοδιότητες ελέγχου της ρύπανσης, προδιαγράφει ήδη την πολιτική βούληση,
σε συνάρτηση και με την απροθυμία απόδοσης συναφών αρμοδιοτήτων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το πολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που σήμερα έχει κυριαρ

χήσει, οι αντιθέσεις μέσα στc;>υς κό~πους των μεγάλων οικονομικών κέντρων
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εξοοσ(ας για διαιώνιση της ασυλ(ας στο βιομηχανικό, μονοnωλιι:8(6 ι<&φάλαιο
ή και την πριμοοότηση νέων οραστηριοτήτων του συστήματος παροχής υ
πηρεσιών, η ωμή αναδιανομή εισοδημάτων σε βάρος των λαϊκών στρωμά
των που πραγματοποιείται, συνθέτουν ένα απόλυτα δυσμενές σκηνικό, στα
ζητήματα του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή που η αύξηση της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης και ιδιαίτερα του φωτοχημικού νέφους είναι πλέον επικίν
δυνη για τη δημόσια υγεία μια και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές
έρευνες, αυξάνουν οι εκπομπές:
ι

- σε διοξεiδιο του αζώτου (ΝΟι). Π.Ο.Υ ανώτατο όριο μιας ώρας: 400 μg/μ3
(συμμετοχή της βιομηχανίας στις εκπομπές ΝΟ2, 27%)
- σε όζον Π .Ο.Υ. ανώτατη ωριαία τιμή 150-200 μg/μ3. Αθήνα: 380 μg/μ3.
(συμμετοχή της βιομηχανίας: 31 %)
- σε καπνό και διοξεiδιο του θεiου SO~
Π.Ο.Υ.: μέσες ετήσιες τιμές δεν πρέπει να υπεfβαίνουν τα 50 μg/μ3 . Α
θήνα (κέντρο): καπνός 150 μg/μ3, 502: 80 μg/μ .
(συμμετοχή της βιομηχανίας στον καπνό: 19% και στο 502: 71 %).

3.

Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και προοπτικές
εξέλιξης της βιομηχανίας - βιοτεχνίας.
Ορισμένα ποσοτικού χαρακτήρα στοιχεία που αφορούν στην κατανομή

της μεταποιητικής απασχόλησης στην περιφέρεια Αττικής σε σχέση με τη

λοιπή χώρα δείχνουν τάση περιορισμού των θέσεων εργασίας στη μεταποί
ηση. Συγκεκριμένα το 1984 οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση στο σύνολο
της χώρας ήταν 698.650, από τους οποίους η Πρωτεύουσα συγκέντρωνε το
42% , ποσοστό σημαντικά μικρότερο από του 1973, που ήταν 46%. (Βαθμός
μεταβολής ετήσιος 1973 - 1984: Αττική: - 0,43, Λοιπή Χώρα 2,9, Σύνολο Χώρας: 1,3).
~
Ερευνώντας τα στοιχεία της απασχόλησης σε εθνική κλίμακα με κριτή
ριο την διάκριση σε μεγάλη βιομηχανία και μικρομεσαίες μετατfοιητικές επι

χειρήσεις (ελληνικά πρότυπα: μεγάλη βιομηχανία: )

<

50 απασχολούμενοι,

Μ .Μ.Ε.
50 απασχολούμενοι) διαπιστώνονται κατά την περίοδο 1978 - 1984
τα εξής:
- Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στη μεταποίηση το 1984 ή·
ταν 698.650, έναντι 671 .497 το 1978 (αύξηση κατά 4%).
- Η αύξηση των απασχολουμένων ,πρ,οήλθε από την αύξηση στις Μ.Μ. Ε.

κατά 34.139 (ποσοστό 8,5%) και τη μείωση των απασχολουμένων στις

-

μεγάλες επιχειρήσεις κατά 6.~ (ποσοστό 2,6%).
Οι απασχολούμενοι στις ΜΜΕ το 1984 ήταν 437.453 (62,6% του συνόλου
των απασχολουμένων στη μεταποίηση), έναντι 403.314 (ποσοστό 60%) το

1978.
Στις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ το ποσοστό των επιχειρήσεων που α
πασχολούν μέχρι 50 άτομα είναι πάνω από 90% με πρώτη την Ελλάδα (99%)
και ακολουθούν Ιταλία (97,1%), Γερμανία (94,5%), Βέλγιο (94,1%)... και τε
λευταία η Δανία (74,5%).
Ομως στη χώρα μας το ποσοστό απασχολουμένων στις Μ . Μ . Ε. είναι πο·

λύ ψηλό (62,6%) έναντι ποσοστών των λοιπώ\) χωρών που κυμαίνονται από
17·25%, με εξαίρεση την Ιταλία (37,6%).
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Στην Αθήνα τα συγκριτικά μεγέθη της απασχόλησης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1978-1984 δείχνομν: αύξηση του αριθμού

κ~ταστημάτων κατά 7% και μείωση του αριθμού απασχολουμtνων κατά
0,34 % (η μόνη' Πε~tρeια της χώρας που nαρουσiαοε μεfωαη). Ειδικότερα
το 1978 η Απική συγκέντρωνε από το σύνολο των ΜΜΕ το 39,7% των κα
ταστημάτων και το 46,6% της απασχόλησης. Το 1984 τα ποσοστά μειώθηκαν αντίστοιχα σε 37,8% και σε 42,8%.
.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων ως
προς την απασχόληση δείχνουν σαφή τάση συρρίκνωσης της παραγωγικής
βάσης της πρωτεύουσας υπέρ τριτογενών δραστηριοτήτων, που οφείλεται
σε σοβαρό βαθμό στις μικρές επιχειρήσεις.

Την πρόσφατη περ(οδο οι ραγδαίες απολύσεις στις προβληματικές επι
χειρήσεις οπωσδήποτε θα έχουν επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη.
Επί Πλέον διαπιστώνεται και στην Απική εκτεταμένος κατακερματισμός
της παραγωγικής διαδικασίας, όπου μικρός αριθμός μεγάλων με πολύ με
γάλων μονάδων καθορίζουν τους όρους διάθεσης και παραγωγής των
προϊόντων (ολιγοπώλια).
Από στοιχεία του ΚΕΠΕ, ως προς τη συμμετοχή των ΜΜΕ κατά κλάδο
στην προστιθέμενη αξία του προϊόντος (1984), προκύπτει τέλος ότι οι κλά
δοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι: Υποδήματα, ενδύματα, μεταφορικά
μέσα, είδη διατροφής, προϊόντα μετάλλου (εκτός μηχανών), ξύλου και επί
πλων, δηλ. οι κλάδοι κυρίως προϊόντων κατανάλωσης, που χαρακτηρίζον
ται σαν συμπληρωματικοί.
Στις μέχρι τώρα αναφορές κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν και ορισμέ
νες εκτιμήσεις για τη διεθνή εξειδίκευση και ανταγωνιστικότητα της Ελλη
νικής Βιομηχανίας (από στοιχεία του οικονομικού δελτίου της Εμπορικής
Τράπεζας).

Συγκεκριμένα διαπιστώνεται:
Πτωτική τάση (μετά το 1980) της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιο
μηχανίας στον Κοινοτικό καταμερισμό εργασίας και υποβάθμιση της θέσης
της, γεγονός που οφείλεται στην εξειδίκευσή της σε προϊόντα ψηλής έντα
σης εργασίας, χαμηλής έντασης κεφαλαίου, χαμηλής προστιθέμενης αξίας,
χαμηλού βαθμού καθετοποίησης και χαμηλής περιεκτικότητας σε τεχνολο
γία, χαρακτηριστικά της βιομηχανικής παραγωγής των αναπτυσσόμενων
χωρών.
Η Ελληνική βιομηχανία προσανατολίζεται τα τελευταία χρόνια προς ένα
ρόλο συμπληρωματικό προς εκείνο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, εξειδικευ
όμενη σε κλάδους όπως: ένδυση - υπόδηση, τρόφιμα, δέρμα, μεταλλουργία,
πετρελαιοειδή, δηλ. σε κλάδους που μετά το 1970 γίνονται ελλειμματικοί στις
αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες της ΕΟΚ. Μετά το 1985 επιζητήθη κε
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της με σοβαρή συμπίεση του κόστους
εργασίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μεταφέροντας το κόστος των χρό
νιων, διαρθρωτικών προβλημάτων της στις πλάτες των εργαζομένων, όπως
και το κόστος της δυσμενούς για τη χώρα προσαρμογής της οικονομίας στο

Κοινοτικό πλαίσιο, ·και με το δεδομένο ότι η Κοινοτική νομοθεσία περιορίζει
ρητά τις πολιτικές επιλεκτικής (κλαδικής) βιομηχανικής πολιτικής. Αυτοί οι
αρνητικοί όροι για τη χώρα επιδεινώνονται μετά την κατάρρευση των Ανα
τολικών χωρών κα ι την παλινδρόμησή τους στον καπιταλισμό, διότι προσφέ·
ρουν καινούργιες καταναλωτικές αγορές στο πολυεθνικό κεφάλαιο και
πρόσφορο επενδυτικό πεδίο, λόγω του πολύ χαμηλότερου κόστους, συγ-
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κριτικά με τα ελληνικά δεδομένά, της εργατικής δύναμης.

_

Στις μέχρι τώρα επισημάνσεις αναγκα(ο είναι να εντοπιστεί και το φαινό

μενο εξαγοράς μεγάλων ελληνικών παραδοσιακών επιχειρήσεων από ξένα
οικονομικά συγκροτήματα και η διε(σδυση μέσω συvχωνεύσεων ξένων επι
χειρήσεων σε ορισμένους κλάδους της ελληνικής οικονομ(ας. Την περ(οδο
1986-1988 οι εγκρ(σεις εισαγωγής επιχειρηματικών κεφαλα(ων εξωτερικού
έφτασαν στο ποσό των 51 δισ. δρχμ., από το οπο(ο το 67,8% προήλθε από
χώρες της ΕΟΚ. Ο τομέας της μεταποίησης κατέχει την πρώτη θέση στις
ξένες εξαγορές με ποσοστό 45,7%, και στους κλάδους κύρια των ειδών δια
τροφής, χημικών βιομηχανιών, ηλε~<Ίρ. μηχανών και συσκευών, και ποτών.
Δηλ. οι παραδοσιακές βιομηχαν(ες συγκριτικά με τις αντ(στοιχες της ΕΟΚ,
χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης και ύψηλό βαθμό υπερδανεισμού και αδυνα
μιών εκσυγχρονισμού αποτελούν και τον κύpιο στόχο των εξαγορών και των
συγχωνεύσεων. Η σοβαρή τάση διεθνοποίησης του πολυεθνικού κεφαλαίου
όπως εμφανίζεται την τελευταία πενταετ(α και στη χώρα μας, πολύ γρήγο
ρα θα εντείνει τα φαινόμενα ολιγομονοπωλιακών και μονοπωλιακών συνθη
κών, αμβλύνοντας τα συγκυριακά ωφέλη από την ε(σοδο ξένων
επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Πολύ περισσότερο μάλιστα, που δεν έχουμε θεσμικό πλα(σιο κανόνων και
συστημάτων ελέγχου που να αποτρέπουν τη δημιουργ(α μονοπωλιακού κα
θεστώτος, το δε Κοινοτικό πλαίσιο δεν έχει ουσιαστική εφαρμογή για κά
ποιο υποτυπώδη προστατευτισμό της Ελληνικής οικονομίας, μια και αφορά
επιχειρήσεις πολύ μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης.
.
Από τα παραπάνω στοιχεία και τις επ( μέρους διαπιστώσεις, συνάγεται
σαν κεντρικό συμπέρασμα σε ότι 04Κ>ρά τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις
της βιομηχανίας - βιοτεχνίας, η πορεiα παραγωγικής περιθωριοποiησης τού
τόπου και της Πρωτεύουσας ειδικότερα, σε ένα ρόλο συμπληρωματικό των
αναπτυγμένων χωρών, ταυτόχρονα με την ένταση της οικονομικής εξόρ·
τησης από τα πολυεθνικά - πολυκλαδικά μονοπώλια.
Οι κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της πορείας στο βιομηχανικό εργατικό
δυναμικό (ανεργία, απολύσεις, νέες εργασιακές σχέσεις, μείωση εισοδημά·
των...) είναι φανερές.

4.

Γενικά συμπεράσματα

-

Επίλογος

Τα γενικά συμπεράσματα που απορρέουν από τη μέχρι τώρα ανάλυση συ
νοψίζονται στα εξής:
- Ενταση της διεθνοποίησης του πολυεθνικού κεφαλαίου με εξαγορές συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων και της εξάρτησης της ελληνικής

-

-

οικονομίας από την Κοινοτική, περιφερειακή ολοκλήρωση.
Σταδιακή παραγωγική υποβάθμιση της χώρος και της Αθήνας ειδικότε
ρα σε συμπληρωματικούς ρόλους στον Κοινοτικό καταμερισμό εργασίας,
με επιδίωξη των κυρίαρχων κύκλων της οικονομικής ολιγαρχίας να αν·
ταπεξέλθουν στον άγριο Κοινοτικό και διεθνή ανταγωνισμό συμπιέζον
τας στο έπακρο το κόστος της εργατικής δύναμης και εξαρτώντας
βαθύτερα τμήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επιδείνωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που στην Αθήνα ε(ναι ά·
μεσα συναρτημένη με τα διαρθρωτικά προβλήματα των παραγωγικών μο
νάδων και τις αδυναμίες εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με
την παρατεινόμενη ασυλία των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων.
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Σήμερα δεν υπάρχουν οι πολιτικο{ και κοινωνικο{ όροι για μια άλλη ανα·
πτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική που να θ{γει τις βαθύτερες αιτ{ες και
τις δομές του {διου του καπιταλισμού, που γεννά και αναπαράγει τα προ
βλήματα.
Από τα αναλυτικά στοιχε(α και τις διαπιστώσεις της εισήγησης προκύτπουν
βασικο{ άξονες παρέμβασης για το λαϊκό κ{νημα, επισημαίνοντας πάντως
πως το νόημά τους δεν σπουδαιολογε(ται σαν συνολικό πακέπο μιας ακα
τάσχετης προτασεολογίας. Και αυτό γιατί πραγματικά ώριμα και ρεαλιστι·
κά αιτήματα στην σημερινή φάση για το εργατικό κίνημα γίνονται, όχι όσα
διατυπώνονται σε λογική εναλλακτικών κuβερνητισμών σχημάτων, αλλά όσα
επιβάλλονται με την αγωνιστική δράση μιας εργατικής κοινωνικής πρωτο
πορ{ας που επεμβα(νει αποτελεσματικά κάθε φορά για την αλλαγή των συ·
σχετισμών δύναμης στο κοινωνικοταξικό πεδίο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πληθυσμός και μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του στην Περιφέρεια
Απικής, Λοιπή Χώρα και το Σύνολο της Χώρας

1961

1971

Περιφέρεια
Απικής

2.058

2.798

Λοιπή Χώρα

6.331

Σύνολο Χώρας

8.389

Πηγή:

1961·71

1981

1971-81

1987

1981-87

3,1

3.369

1,9

3.520

0,7

5.971

-0,6

6.371

0,7

6.496

0,3

8.769

0,4

9.740

1,1

10.017

0,5

1961, 1971, 1981 ΕΣΥΕ
1987 εκτιμήσεις ΚΕΠΠΕ

σε χιλιάδες κατοiκους

Δημόσιες- ιδιωτικές επενδύσεις Απικής

% συμμετοχή στο σύνολο %
Απικής

συμμετοχή στο σύνολο
χώρας

1974

1980

1974

1980

Δημόσιες

21,20

24,41

19,25

34,78

Ιδιωτικές

78,80

75,59

35,05

29,49

Ποσοστιαία συμμετοχή Απικής στον αριθμό
των υπαλλήλων στα Υπουργεία 48%
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Ποσοστιαία συμμετοχή Περιφtρειας Απικής στο ΑΕΠ
του Συνόλου Χώρας κατά τομtα 1970 και 1980

1980

1970
Πρωτογενής

Περιφtρ. Απικής
Σύνολο Χώρος

Δεuτερ. Τριτογ. Πρωτογ. Δευτερ. Τρπογ.

4,7

50,4

52,3

5,1

41,9

50,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί.

1839

1879

1928

1951

1961

1971

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΕ

ΠΛΤθΥΣΜΟΥ

ΣΧΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΙ ΠΡΩΤΕΎΌΥΙΑΙ

ΜΕ το ΙΥΝΟΛIΚΟ

ΧΩΡΑΣ
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Μεταποιητική Απασχόληση και μέσος ετήσιος βαθμός μεταβολής της
στην Περιφtρ. Απικής, τη Λοιπή Χώρα, και το Σύνολο της Χώρας

1963

1973

1963-73

1984

1973-84

Περιφtρ. Απικής

235.271

312.638

1,1

298.247

-0,4

Λοιπή Χώρα

236.293

291.405

2,1

400.403

2,9

Σύνολο Χώρας

471.564

604.043

1,0

698.650

1,3

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ποσοστιαία συμμετοχή

1980 - 1985

της Περιφέρειας της Πρωτεύουσας

στο σύνολο Χώρας για διάφορα μεγέθη

Ανεργοι

Μεταπ. αποσχ.

Ξενοδ. Κλίνες

Επιβ. Αuτοκ.

Καταθέσεις

Εισπρ. Δημ . Τομ

1980 1985

1980

1985

1980

1985

1980

1985

1980

1985

1980

1985

18,2 30,1

42,0

35,7

18,9

17,2

25,1

19,0

49,7

48,0

68,2

66,3

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,Ο

100,0
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ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ:

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ "

,

Ευχαριστούμε την κ. Γιαλύρη.
Καλωσορ(ζουμε τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Αθηνα(ων κ. Τρ(τση και εφό

σον θέλει ν' απευθύνει κάποιο χαιρετισμό τον καλούμε να πάρει το λόγο.

Α. ΤΡΙΤΣΗΣ:
Ε(ναι σημαντικό το γεγονός ότι πα(ρνεται τέτοια πρωτοβουλ(α, όχι απλώς
γιατ( καλό ε(ναι να συμβα(νουν πράγματα, αλλά γιατ( υπάχει σοβαρό πρό
βλημα στο τόπο μας και ιδια(τερα στην Αθήνα και το πρόβλημα ε(ναι διπλό.
Είναι μια ιδιόμορφη συγκυρ(α υπανάπτυκτων οικονομιών που έχεις και προ
βλήματα περιβάλλοντος και έλλειψη παραγωγής. Ούτε το βαθμό βιομηχα
νικής παραγωγής που θα ήθελες έχεις και ταυτόχρονα έχεις προβλήματα
περιβάλλοντος. Υπάρχει και ο κ(νδυνος πράγματι και ορθώς έχει υπογραμ-

/ ·μισθε( "στην εισήγηση την κεντρική, η προστασ(α για το περιβάλλον να δη·

μιουργήσει αντιαναπτυξιακό κλ(μα. Επειδή ακριβώς ο τρόπος μέχρι σήμερα
ήταν η οργανωμένη παραγωγή στην Ελλάδα, δημιούργησε όλες αυτές τις
αρνητικές επιπτώσεις, βλέπεις στην επαρχία ιδιαίτερα, που έχει ένα σοβα
ρό πρόβλημα ολοκλήρωσης της παραγωγής και με μεταπο(ηση, που κάθε
φορά που αναφέρεται η τοποθέτηση μιας βιομηχαν(ας στην επαρχ(α προ
καλε( τρόμο. Σε αντ(θεση με αυτό που γ(νεται σ' όλες τις οργανωμένες χώ·
ρες, που δίνουν κ(νητρα για να έλξουν τη βιομηχαν(α.
Εγώ θέλω να προσθέσω στο τι πρέπει να γίνει, μόνο μια διάσταση που
αρχίζει να γίνεται καινούργια διάσταση στο διεθνή χώρο. Οτι πέραν από το
πως προστατεύεις μια περιοχή από μια συγκεκριμένη παραγωγική δραστη
ριότητα, το ερώτημα αυτής της φάσης είναι, πως πρέπει να αλλάξει η παρα
γωγική διαδικασία αυτή καθεαυτή για να μην χρειάζεται να κάνεις από κει
και πέρα πολλά πράγματα. Εχει μάλιστα δημιουργηθεί και ένα ειδικό κέν
τρο των Ηνωμένων Εθνών του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμέ
νων Εθνών το UNEP, που έχει τα επιτελικά γραφεία στο Παρίσι. Γι' αυτό
το θέμα θα τους επισκεφθώ την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη θα είμαι
σ' αυτούς. Εχουν βγάλει και μια ενδιαφέρουσα σειρά μελετών που αξίζει
το κόπο να τη μελετήσετε, που είναι, πως είναι δυνατόν ν' αλλάξει η παρα
γωγή έτσι, που να έχεις και λιγότερα βιομηχανικά απόβλητα είτε είναι αυτά
τοξικά είτε είναι οποιαδήποτε άλλα και μέσα απ' τη παραγωγή, το τρόπο
ενέργειας, το τρόπο καύσης, να έχεις και λιγότερη ρύπανση είτε ατμόσφαι
ρας είτε εδάφους είτε νερών. Ηταν ένα ποιοτικό βήμα αναγκαίο που δεν
είχε παρθεί με)(ρι σήμερα. Εδώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια ποιοτική
συμβολή του κινήματος των εργαζομένων. Γιατί αν μπει σ' αυτόν τον ποιο
τικό προβληματισμό ο εργαζόμενος, είναι εκείνος που θα μπορούσε πράγ
ματι να κάνει συγκροτημένες προτάσεις για το πως είναι δυνατόν στα
επόμενα 5-10-20 χρόνια ν' αναδιαρθρωθεί η παραγωγική διαδικασία.
Να έρθω ιδιαίτερα στην Αθήνα να πω δυο λόγια. Η Αθήνα χρειάζεται με
ταποίηση αλλά χρειάζεται άλλης γενιάς εκσυγχρονισμένη μεταποίηση και
περισσότερη μεταποίηση αληθινά παραγωγική. Η οποία όμως στη σύγχρο
νη εποχή μπορεί να είναι μη ρυπαντικής, περιορισμένης κατανάλωσης ενέρ
γειας μεταποίηση. Σχεδόν το 70-80% των κλάδων των σύγχρονων με τις
σύγχρονες διαδικασίες τις παραγωγικές, αν στο σύγχρονο βάλεις και την
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ενέργεια, μπορεl να ε!ναι πλάι απ' το σπίτι μας το 70% περ!που. Στην Αθή
να δυστυχώς δεν ε!ναι έτσι η κατάσταση. Κάποιοι ανήκουν στην παλαιοντο
λογ(α και η αδράνεια τα έχει κάνει ακόμα χειρότερα. Π .χ. επειδή έχει γ!νει
προβληματισμός σοβαρός τις τελευτα!ες μέρες και πάλι για το θέμα του Ε
λαιώνα, από 10ετ!ες πια συζητάμε ότι, ήταν δυνατόν να εκσυγχρονιστε( η
μεταπο!ηση μικρής κλ(μακος πόυ ε(ναι εκε( (επιμεταλλωτήρια, χυτήρια, βυρ
σοδεψε(α και άλλα) αν κάνεις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, σύγχρονα
βιοτεχνικά πάρκα κάπου αλλού. Ακόμα και στα όρια του (διου του Ελαιώνα
κάπου. Στη περιοχή Προμπονά π.χ. στο Βορρά μπορε(ς να φτιάξεις ένα σύγ
χρονο μεταποιητικό πάρκο το οπο(ο να είναι μια καταπληκτική συμβολή, γιατ(
θέλεις δουλειά και να μην έχει καμ(α σχέση αρνητική με το περιβάλλον. Αυ
τά τα πράγματα θέλουν δράση πια στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν είναι δυνα
τόν να εlμαστε ακόμα στη σειρά της αδράνειας.

Ελπ(ζω να καταλήξετε σε κάποιες προτάσεις που να ενσωματωθούν κά
που πια. Εγώ θα σας καλέσω ως Δήμος κάποια στιγμή που θα τεθε! αυτό
το θέμα: Η σύγχρονη Αθήνα, η τεχνολογική Αθήνα, η μεταποιητική Αθήνα,
η ανθρώπινη Αθήνα. Γιατί ο Δήμος θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και με
τους γύρω Δήμους. Θα δώσουμε τη μάχη να πάρουμε τις πρωτοβουλ(ες ει
δικά για την βιομηχανική περιοχή της Αθήνας, που ε(ναι ένα καταπληκτικό
πεδ(ο δράσης και για την ποιότητα του περιβάλλοντος, το πάρκο, την ιστο
ρική συνέχεια της πόλης, αλλά και γι' αυτή καθεαυτή τη μεταπο(ηση. Θα
σας καλέσω για να δούμε πως μπορούμε να βάλουμε κάποια συγκεκριμένα
πράγματα μπροστά. Γιατί πρόθεση του Δήμου ε(ναι, να κάνει κάποια συγκε
κριμένα πράγματα.
Επ(σης πως είναι δυνατόν ν' αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των τεχνολογι
κών υπηρεσιών (γκαράζ, πλυντήρια, σιδερωτήρια, στεγνωτήρια, όλα αυτά
τα οποία τα χρειαζόμαστε, απ' τη φύση μιας μεγαλούπολης χρειάζεται να
τα έχεις όλα αυτά). Σήμερα έχεις ένα πρόβλημα. Και οι δυστυχείς επαγγελ
ματίες δεν μπορούν να δουλέψουν όπως πρέπει... βλέπεις ένα συνεργε(ο
αυτοκινήτων το οποίο υποτίθεται θα κάνει καταλύτες τώρα κλπ. και πηγα(
νετε στο Νέο Κόσμο και αλλού να δείτε τι σημαίνει συνεργε(ο αυτοκινήτων
σήμερα στην οδό Πυθα(ου κλπ. Απ' την άλλη μεριά θέλεις να έχεις το σύγ
χρονο συνεργείο, αλλά πρέπει και να μπορείς να ζήσεις στη πόλη , που δεν
μπορείς. Ο Νέος Κόσμος είναι ένα καλό παράδειγμα. Εδώ χρειάζονται σο

βαρές τομές. Είναι λυμένα τα προβλήματα. Υπάρχουν τεράστιοι πόροι οικο
νομικοί που χάνει η Ελλάδα απ' τα ειδικά προγράμματα εκσυγχρονισμού
της ΕΟΚ που είναι ακριβώς γι' αυτό και που θα μπορούσαμε όλα αυτά να
τα συνθέσουμε σωστά και να χαράξουμε μια νέα πορε(α. Νομίζω ότι ο προ
βληματισμός είναι υψηλού επιπέδου, η ευαισθητοποίηση του εργαζόμενου
είναι υψηλού επιπέδου. Μια σύνθεση χρειάζεται, να γ!νει δρόμος δράσης.
Γι' αυτό και η σύνθεση των οργανωτών είναι γόνιμη, σύντομα θα μπα(νει
τσόντα (με την καλή έννοια) και ο Δήμος σ' αυτά και περιμένουμε συγκεκρι
μένες προτάσεις.
Συγχαρητήρια που τέτοια ώρα, 7.'JO ' , είστε τόσοι στην α(θουσα. Γιατί σε
τέτοιες συναντήσεις, θα μπορούσε να είναι ένα κλάσμα της συμμετοχής εδώ
μέσα.
Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε.
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