
Αγαπητοί Δημότες και Συνδημότες, 

Φίλοι και φίλες, 

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να δώσουμε ένα δυνατό και αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν θα 

δεχθούμε άλλο εμπαιγμό όσον αφορά την μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών από τη 

Λάρνακα. 

Έχουμε κουραστεί από κούφιες και χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις. Ζούμε σε μια περιοχή που ανά 

πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το μοιραίο (παράδειγμα τα δυο πρόσφατα περιστατικά που ευτυχώς 

αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς). 

Καθημερινά τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια των κατοίκων μας. Τέσσερα σχολεία της 

περιοχής, 3 εκ των οποίων βρίσκονται στα Λιβάδια, είναι εντός της ζώνης επικινδυνότητας. Τι 

περιμένουμε άλλο για να προχωρήσουμε αποφασιστικά και να λύσουμε αυτό το σοβαρό 

πρόβλημα; Μέχρι  πότε θα αφήνουμε να μας κοροϊδεύουν  με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις; Μέχρι 

πότε θα ανεχόμαστε αυτή την απαράδεχτη κατάσταση; 

Φίλες και φίλοι, 

Οι εταιρείες θα μπορούσαν αν ήθελαν ως  ένδειξη καλής θέλησης, να μετακινήσουν άμεσα τα υγρά 

καύσιμα , αφού στο Βασιλικό υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τα υγρά 

καύσιμα. Δεν έκαναν ούτε αυτό. Δυστυχώς καθημερινά επιβεβαιώνουν ότι δικαίως υπάρχει η 

έλλειψη εμπιστοσύνης μας προς τις εταιρείες. 

Όμως σήμερα με τη διαμαρτυρία μας δίνουμε ένα δυνατό μήνυμα: Δεν θα ανεχθούμε να περάσει 

από το μυαλό κανενός ότι εμείς  θα δεχτούμε άλλη παράταση των υφισταμένων νέων 

χρονοδιαγραμμάτων. Οι εγκαταστάσεις πετρελαίων πρέπει και θα μετακινηθούν γιατί πάνω απ’ 

όλα είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών.  

Όλοι μαζί σαν μια γροθιά με κοινό μας όραμα μια πόλη κι επαρχία καθαρή και ασφαλή, με 

ομαδικότητα, με συλλογική αφοσίωση και με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, να πετύχουμε 

τον στόχο μας που δεν είναι άλλος από τη μετακίνηση το συντομότερο δυνατό αυτών των 

επικίνδυνων εγκαταστάσεων. 

Όλοι μαζί ας ενώσουμε τις φωνές μας κι ας φωνάξουμε σ’ αυτούς που εθελοτυφλούν μπροστά στον 

κίνδυνο που απειλεί τις ζωές χιλιάδων πολιτών!  

Μην μας στερείτε την ασφάλεια, την υγεία, την πρόοδο και την ανάπτυξη μας! 

 


