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Σάββατο 26/6 διαδηλώνουμε στον Βόλο 

 

Πανελλαδικό συλλαλητήριο ενάντια στην καύση σκουπιδιών  
και την τρομοκρατία κράτους-πολυεθνικών 

 
Στηρίζουμε την Πρωτοβουλία Σωματείων, Συλλογικοτήτων, Αγωνιστ(ρι)ών Αττικής 

ενάντια στο θάψιμο και την καύση απορριμμάτων και τις δράσεις της. 
e-mail επικοινωνίας protovoulia.aporimata@gmail.com 

 
Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά και κορυφώθηκαν στις 22 και 29/5 
ενάντια στη καύση και το θάψιμο των απορριμμάτων ήταν πετυχημένες, μαζικές και 
πρωτότυπες. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αλιβέρι, Κρήτη και σε άλλες πόλεις, ο κόσμος της 
εργασίας και η νεολαία έδωσαν μια πρώτη  απάντηση στις εγκληματικές επιλογές των 
εκάστοτε κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτικών αρχών.  

Ο κόσμος έδειξε την αποφασιστικότητα του να αντισταθεί και στις τελευταίες κυβερνητικές 
αποφάσεις για τη γενίκευση αυτής της αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής σε όλη την Ελλάδα. 
Όπως πρόσφατα (στις 11/6) έγινε με απόφαση του ΥΠΕΝ η έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων όχι μόνο για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής με νέα κύτταρα και  αύξηση της 
δυναμικότητας των υπαρχουσών εγκαταστάσεων υποδοχής χιλιάδων τόνων σκουπιδιών (π.χ. 
ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας κ.λπ.), αλλά και τη δημιουργία 43 νέων Μονάδων Επεξεργασίας 
απορριμμάτων με ΣΔΙΤ σε όλη την Ελλάδα ως καύσιμη πρώτη ύλη σε μεγάλα εργοστάσια, 
(π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες) διάρκειας τουλάχιστον για τα επόμενα τριάντα χρόνια! Στην ουσία 
επιλέγουν το καταστροφικό μοντέλο της Φυλής να επεκταθεί παντού, με ταυτόχρονη ενίσχυση 
της καύσης απορριμμάτων εις βάρος όχι μόνον της υγείας μας και του περιβάλλοντος, αλλά 
εξαφανίζοντας κάθε δυνατότητα για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση 
και μείωση του όγκου των απορριμμάτων που θα ήταν περιβαλλοντικά στην κατεύθυνση της 
πιο φιλικής διαχείρισης των απορριμμάτων. 



Η Πρωτοβουλία Σωματείων, Συλλογικοτήτων, Αγωνιστ(ρι)ών Αττικής ενάντια στο θάψιμο και 
την καύση απορριμμάτων, μετά τη συμμετοχή της στις παραπάνω κινητοποιήσεις αλλά και 
στην κινητοποίηση για την παγκόσμια μέρα για το περιβάλλον στις 5 Ιούνη, θεωρεί ότι πρέπει 
αυτός ο αγώνας να συνεχισθεί και με άλλες παρεμβάσεις, δράσεις και κινητοποιήσεις. Στόχος 
μας να ανατραπούν τα σχέδια κυβέρνησης για τη βλαπτική για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, που ωφελεί μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα. 

Σαν επόμενο πρώτο σταθμό της δράσης μας, αλλά και στα πλαίσια της αλληλεγγύης που 
είναι αναγκαία να αναπτύσσεται στον κοινό πανελλαδικό αγώνα, καλούμε τις συλλογικότητες, 
τα σωματεία, τους φορείς αλλά και κάθε αγωνιστή/στρια να στηρίξει και να συμμετέχει το 
Σάββατο 26/6 στην πανελλαδική κινητοποίηση στον Βόλο, που καλείται από το Συντονισμό 
Συλλογικοτήτων Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών και στηρίζεται και από συλλογικότητες 
αγώνα άλλων περιοχών. 

Αυτή η κινητοποίηση αποτελεί και απότιση φόρου τιμής στον αδικοχαμένο συναγωνιστή 
Βαγγέλη Μάγγο, που έχασε την μάχη με τη ζωή λίγες μέρες μετά τα δολοφονικά χτυπήματα 
που δέχθηκε από την αστυνομία σε αντίστοιχη κινητοποίηση τον Ιούνιο του 2020. 

Καλούμε όσες/ους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση στον Βόλο 
να δηλώσουμε έγκαιρα τη συμμετοχή μας στο mail της Πρωτοβουλίας, προκειμένου να 
οργανωθεί καλύτερα η μετακίνηση και με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος για όλους 
μας. 
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