
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

 Σε  νέα  κινητοποίηση, με  αίτημα  να  κλείσει  οριστικά  η  χωματερή  της  Φυλής

προχώρησαν Σωματεία και Φορείς της Δυτικής Αθήνας και Αττικής, την Πέμπτη 5

Ιουλίου το απόγευμα, στο κέντρο της Αθήνας, με συγκέντρωση στην Ομόνοια  και

ακολούθως με πορεία στο υπουργείο Εσωτερικών. 

 Στην  κινητοποίηση  παραβρέθηκαν  η  Δημοτική  Αρχή,  εκπροσωπούμενη  από

Αντιδημάρχους και  Δημοτικούς Συμβούλους,  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  της

Αντιπολίτευσης κ. Χρήστος Κυριάκος και κα Κατερίνα Πατρικίου, ο βουλευτής του

ΚΚΕ κ. Χρήστος Κατσώτης, ο περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής του ΚΚΕ κ. Γιάννης

Μανουσογιαννάκης, καθώς  επίσης  και  αντιπροσωπεία  της  Δημοτικής  Αρχής

Χαϊδαρίου.

  Οι διαδηλωτές με πορεία, στην κεφαλή της οποίας βρισκόταν απορριμματοφόρο

του  Δήμου  Πετρούπολης,  έφτασαν  στο  υπουργείο  Εσωτερικών με  συνθήματα

όπως:  «Η ανάπτυξή τους τσακίζει το λαό. Φτώχεια, ανεργία και σκουπιδαριό» και

«Ούτε στα Λιόσια, ούτε στη Φυλή, έξω απ' το Θριάσιο η χωματερή». 

  Στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι φορείς και τα σωματεία συνάντησαν κατεβασμένα

τα ρολά και τον υπουργό Π. Σκουρλέτη να έχει «χαθεί», παρά το γεγονός πως είχε

ενημερωθεί για την σημερινή συγκέντρωση και πορεία. 

  Αμέσως μετά,  ο Δήμαρχος,  Β.  Σίμος, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους,

κατήγγειλε  τη στάση του υπουργείου και συνολικά της κυβέρνησης, που γυρίζουν

για ακόμα μία φορά την πλάτη στα λαϊκά προβλήματα. Τόνισε, πως το Υπουργείο

κλειδώνει τις πόρτες σε προκαθορισμένο ραντεβού με εκλεγμένους βουλευτές, με

Δημοτικές  Αρχές,  συλλόγους  και  σωματεία,  που  έρχονται  να  καταθέσουν  τα

προβλήματα και τα αιτήματά τους. Γυρίζουν την πλάτη, όπως ακριβώς έκανε και η

κ. Δούρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου εμφανίστηκε μόνο και μόνο για να

απειλήσει το λαϊκό κίνημα ότι θα την βρει απέναντί της.   Τέλος,  σημείωσε πως ο

αγώνας θα συνεχιστεί με αισιοδοξία που πηγάζει από το δίκαιο των αιτημάτων.

 Τα Σωματεία και οι φορείς διεκδικούν:

• Να  κλείσει  άμεσα  ο  ΧΥΤΑ  Φυλής.  Να  αποκατασταθούν  ο  χώρος  και  η

ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας,

να  απαγορευθεί  κάθε  νέα  δραστηριότητα  διαχείρισης  αποβλήτων  στην



ευρύτερη  περιοχή,  να  εκπονηθεί  ολοκληρωμένη  επιδημιολογική  μελέτη

χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 

• Καμία  σκέψη  για  δημιουργία  ΧΥΤΑ  στα  παλιά  λατομεία  Μουσαμά  και

Μελετάνι.  Η εξεύρεση νέων χώρων να αποτελέσει  μέρος  ενός συνολικού

σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, να γίνει με ευθύνη της κυβέρνησης

και με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού. 

• Να μπει  τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν

των  εγκαταστάσεων  του  ΕΔΣΝΑ.  Να  καταργηθεί  κάθε  επιχειρηματική

δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

• Όχι στην καύση των απορριμμάτων. 

• Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα

από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

• Να πληρώσει  το  κεφάλαιο  με  πρόσθετη  φορολογία.  Ήδη η  διοίκηση  του

Συνδέσμου ψήφισε, πριν λίγες μέρες, την αύξηση των τελών κατά 5 ευρώ

τον  τόνο  από  44  στα  49,  με  άμεσο  αντίκτυπο  στα  δημοτικά  τέλη  που

πληρώνουμε. 

• Να  διασφαλισθούν  απόλυτα  όλοι  οι  εργαζόμενοι  χωρίς  όρους  και

προϋποθέσεις,  με  πλήρη  εργασιακά  και  ασφαλιστικά  δικαιώματα.  Να

τηρούνται και να επεκταθούν τα μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας

του Περιβάλλοντος. 


