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Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες για τον φοιτητή Θανάση 
Σαββαΐδη 

Παύση των διώξεων αγωνιστών κατά της καύσης σκουπιδιών 
 

Το συλλαλητήριο της 13ης Ιούνη ενάντια στην καύση σκουπιδιών στον Βόλο, αποτελεί 
σημαντική στιγμή για τον αγώνα της κοινωνικής πλειοψηφίας ενάντια στους καταστροφικούς 
σχεδιασμούς των πολυεθνικών, που υλοποιούνται εις βάρος των τοπικών κοινωνικών σε 
αγαστή συνεργασία με τις τοπικές, εθνικές και υπερεθνικές κυβερνήσεις. Η πορεία των περίπου 
4.000 διαδηλωτών που βροντοφώναζε το σύνθημα «να φύγει η Lafarge από την πόλη» 
κατέδειξε με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα ότι η ήττα των σχεδιασμών για τη δολοφονική 
καύση σκουπιδιών είναι αλληλένδετη με την κατάρρευση των συμφερόντων της Lafarge στην 
περιοχή και την εκδίωξη της. Κατέδειξε πως η μάχη για τη ζωή, τον αέρα και την ελευθερία, θα 
δοθεί στους δρόμους του αγώνα. 

Η μεγαλειώδης αυτή διαδήλωση χτυπήθηκε άγρια από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η χρήση 
χημικών, και βομβίδων κρότου λάμψης έγινε σε ένα πλήθος που αποτελούνταν συν τοις 
άλλοις από μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Το 
αστυνομικό πογκρόμ συνεχίστηκε με ανηλεές ανθρωποκυνηγητό μέσα σε όλη την πόλη του 
Βόλου, ακόμα και ώρες μετά το τέλος της διαδήλωσης. Η αστυνομική βία συνεχίστηκε έξω από 
το Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Βόλου, αργότερα έξω από την αστυνομική Διεύθυνση 
Μαγνησίας αλλά και την επόμενη ημέρα έξω από τα δικαστήρια Βόλου όταν τα ΜΑΤ χτύπησαν 
τον Β. Μάγγο και επιτέθηκαν σε αλληλέγγυους που ανέμεναν την εξέλιξη της αυτόφωρης 
διαδικασίας. Το πογκρόμ συνεχίζεται ακόμη και σήμερα με βιομηχανία δικών εναντίον 
αγωνιστών της πόλης που αφορούν τη καύση σκουπιδιών αλλά και τον αγωνιστών κατά της 
ιδιωτικοποίησης των νερού (ΔΕΥΑΜΒ, πηγές του Πηλίου). Οι δυνάμεις της αστυνομίας 
εκτέλεσαν ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, που στόχο είχε αποκλειστικά την περιφρούρηση των 
οικονομικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω από την καύση σκουπιδιών και το τσάκισμα 
της δυνατότητας του λαού του Βόλου να έχει τον πρώτο και καθοριστικό λόγο για το 
περιβάλλον το οποίο διαβιώνει. 



Κατά τη διάρκεια της λήξης της κινητοποίησης στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στις 13/6 η αστυνομία 
επιτέθηκε από δύο μέτωπα στους διαδηλωτές, με δεκάδες προσαγωγές ενώ δύο από αυτές 
μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μια φοιτήτρια αφέθηκε ελεύθερη κατά τη διαδικασία του 
Αυτόφωρου ενώ για τον Θανάση Σαββαϊδη, φοιτητή μηχανολόγο στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες και ορίστηκε δικάσιμος για τις 21 Οκτώβρη στα 
δικαστήρια του Βόλου με τις κατηγορίες διατάραξης κοινής ειρήνης, απλής σωματικής 
βλάβης, εξύβρισης και αντίστασης κατά της αρχής. Και όλα αυτά επειδή διεκδίκησε το 
αυτονόητα, να σταματήσει η καύση σκουπιδιών και να φύγει από την πόλη η Lafarge όπως 
προβλέπει ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης του Βόλου. 

Ο Θανάσης Σαββαίδης είχε την ατυχία να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής μπροστά στο 
πανό που χώριζε τις αστυνομικές δυνάμεις από τους διαδηλωτές στο δρόμο προς τα Αστέρια 
της Αγριάς, όταν αυτές σχεδόν πατώντας τους διαδηλωτές που βρίσκονταν σε στάση 
καθιστικής διαμαρτυρίας, επιτέθηκαν και επιχείρησαν βίαια να τον συλλάβουν. Οι καταθέσεις 
των αστυνομικών ότι τους επιτέθηκε (!) αφού πλαγιοκόπησε (!) τη διμοιρία των ΜΑΤ θα 
καταπέσει στα δικαστήρια αφού πλήθος μαρτύρων διαψεύδει τους ισχυρισμούς της 
αστυνομίας. 

Απαιτούμε : 

 να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες κατά του φοιτητή Θανάση Σαββαϊδη και την παύση 
κάθε ποινικής διαδικασίας εναντίον του αγωνιζόμενου λαού που παλεύει για τη γη, τη ζωή και 
την ελευθερία του. 

 Δεν μας τρομάζει καμία κατασταλτική μεθόδευση, τα χημικά, οι συλλήψεις και οι 
βασανισμοί. Νόμος είναι το δίκιο του αγώνα! Ο μόνος δρόμος είναι αυτός της κοινωνικής 
αντίστασης κι ανυπακοής, του ανυποχώρητου κι ασυμβίβαστου αγώνα και της ανατροπής 
των εγκληματικών τους σχεδίων. 

 Καμία δίωξη αγωνιστή/στρίας. 

H Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε 
όσους διώκονται και στη συγκέντρωση αλληλεγγύης τη μέρα της δίκης του φοιτητή Θανάση 
Σαββαΐδη στις 21 Οκτωβρίου στα δικαστήρια του Βόλου. 

20/10/2020 

 
 
 
 

Γραφεία Αιόλου 47, 3ος όρ., τηλ. 2103248892 
Δημοτική σύμβουλος: Ρέππα Ντίνα 6977003052 

Ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης:  
Ρίζος Μιχάλης, Μάτσα Κατερίνα, Κεφαλληνός Παναγιώτης, Παπαχριστούδη Ματίνα, Σιαπάτης 

Αποστόλης 


