
 

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο  Γ. Πρωτούλης ανέφερε: 

«Παρότι είναι προχωρημένο καλοκαίρι, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτό το αίσχος που γίνεται 
με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το ότι είμαστε σήμερα εδώ και πολύ περισσότερο το ότι είναι και το ΔΣ 
του ΕΔΣΝΑ εδώ, σαν τον κλέφτη, το ότι ήρθε να συνεδριάσει, φανερώνει ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία και 
συνεννόηση στους χειρισμούς ανάμεσα στην Ρ. Δούρου, την πρώην περιφερειάρχη, και τον Γ. Πατούλη 
που θα αναλάβει σε λίγο. Υπάρχει πλήρης συμφωνία και συνεννόηση και στους χειρισμούς, ανάμεσα στη 
ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να επιβληθεί με "το νόμο και την τάξη" ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα που 
απέρριψε τα προηγούμενα χρόνια ο λαός του λεκανοπεδίου. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει η Δυτική Αθήνα και το Θριάσιο 
να συνεχίσουν να ζουν μέσα στον καρκίνο, με επέκταση της 
χωματερής, με εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, με 
εργοστάσια καύσης, στα οποία θα ανοίξουν το δρόμο σε λί-
γο, με νέες χωματερές, ίδιου τύπου ακριβώς όπως στο Γραμ-
ματικό, με την ενεργοποίηση του νόμου που δίνει ακόμα και τα 
ανενεργά λατομεία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και φυσικά 
προβλέπεται ένας τρελός χορός εκατομμυρίων για τους επιχει-
ρηματικούς ομίλους, για τους περιβόητους επενδυτές, για τα μεγά-
λα μονοπώλια, που θα θησαυρίσουν γεμίζοντας καρκίνο όλη την 
Αττική, εκμεταλλευόμενοι τους ίδιους τους εργαζόμενους που θα 
απασχολούν σε άθλιες εργασιακές συνθήκες και ξεζουμίζοντας τους φορολογούμενους της Αττικής με επτά, οκτώ, 
εννέα και δέκα χαράτσια που θα πληρώνουν για τη διαχείριση αυτών των περιβόητων απορριμμάτων. 

Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ούτε τον Ιούλη, ούτε τον Αύγουστο, ούτε από τη νέα περίοδο 
που θα ξεκινήσει με την ορκωμοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε, για μας και τα 
παιδιά μας, να συνεχιστεί αυτή η βάρβαρη πολιτική που αφήνει πίσω της θύματα, πολλά θύματα. Θύματα στους 
χώρους δουλειάς, θύματα στους εργαζόμενους, θύματα στις χωματερές, θύματα από τον καρκίνο, και το μεγάλο 
θύμα που είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος για ολόκληρη την Αττική. 

Στις προγραμματικές δηλώσεις δεν έκρυψαν λόγια. Τα είπαν καθαρά. Είπαν σύγχρονες τεχνολογίες - 
σικάτο αυτό - ενεργειακής αξιοποίησης, δηλαδή να ανοίξουν το δρόμο για τα εργοστάσια καύσης, και πολύ 
περισσότερο βάλανε επί τάπητος το θέμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι αντιδράσεις των κατοίκων, λες και οι 
κάτοικοι αντιδρούν από κάποια ιδεοληψία, όχι επειδή ζουν στον καρκίνο αυτοί και τα παιδιά τους. Και αν δεν τα 
καταφέρουμε με το καλό, δηλαδή με τις γνωστές εξαγορές, με τις γνωστές παραινέσεις, να τα καταφέρουμε με τον 
βούρδουλα, τα ΜΑΤ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε πιο πολλοί την επόμενη φορά, πιο μαζικοί, με περισσότερα σωματεία, 
με περισσότερους φορείς. Εχει έρθει η ώρα να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των 
λίγων». 

Θα μας βρουν απέναντί τους 

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Πετρούπολης Β. Σίμος υπογράμμισε ανάμεσα σε άλλα: 

«Κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να υλοποιήσουν μια πολιτική εχθρική για το λαό της Δυτικής Αθήνας και της 
Δυτικής Αττικής. Θα μας βρουν απέναντί τους. Όποτε και να προσπαθήσουν να συνεδριάσουν με θέμα την επέκταση της 
χωματερής ή τη δημιουργία εργοστασίων καύσης ή για οτιδήποτε άλλο είναι εχθρικό προς τη ζωή μας και τα συμφέροντά μας, θα 
είμαστε απέναντί τους και θα τους υπενθυμίζουμε ότι ο λαός της Δυτικής Αθήνας, ο λαός της Δυτικής Αττικής έχει καταψηφίσει 
αυτήν την πολιτική. Δεν συμφωνεί. Υπάρχουν αποφάσεις σωματείων, φορέων, Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων 
που λένε: Οχι! Τέρμα πια. Να κλείσει εδώ και τώρα η χωματερή. Να αξιοποιηθούν η επιστημονική γνώση που υπάρχει, 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα, και να γίνεται διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού». 

 

Με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής απαιτεί: Να σταματήσει κάθε διαδικασία επέκτασης του ΕΜΑΚ. Όχι στη 
δημιουργία εργοστασίων καύσης των απορριμμάτων. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
του ΕΔΣΝΑ. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να κλείσει 
άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο 
αποτεφρωτήρας, να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί 
ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 

 


