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 Οι  εξελίξεις στο θέμα των απορριμμάτων δυστυχώς μας  
επιβεβαιώνουν απόλυτα. 
 Ποιος δεν γνωρίζει τις προσπάθειες που κάναμε τόσα χρόνια για 
ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών; 
 Ποιος δεν θυμάται τις επιθέσεις που δεχόμαστε όταν 
προειδοποιούσαμε ότι η απραξία πρώτα των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
και στη συνέχεια της Ν.Δ., είχε ξεκάθαρο στόχο να δημιουργήσουν 
αδιέξοδα και να τα χρησιμοποιήσουν για την επιβολή αντιλαϊκών 
μέτρων. 
 Τώρα  οι  απειλές  γίνονται  πράξη. 
 Με πρόσχημα τη λήξη της προθεσμίας για το κλείσιμο των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης  Διαχείρισης  Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). 
 Η κυβέρνηση της Ν.Δ. υλοποιεί την πολιτική της Ε.Ε. που προωθεί 
τα κέρδη  του κεφαλαίου αδιαφορώντας για τις συνέπειες στους 
κατοίκους και το περιβάλλον. 
 Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
κάνει ότι μπορεί για να αποκρύψει την αλήθεια, να αποκρύψει ότι η 
«λύση» που προωθούν έχει επιλεγεί για να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα 
συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και όχι η προστασία της υγείας του 
λαού, του περιβάλλοντος, του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Το 
σχέδιο είναι μελετημένο και καλά προετοιμασμένο σε όλες του τις 
λεπτομέρειες αλλά σκόπιμα  παρουσιάζεται  αποσπασματικά  και με 
ασάφειες. 
 Σε χρόνο ρεκόρ θέλουν να εγκαταστήσουν σε χώρο που 
παραχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στη Βιομηχανική Περιοχή 
εγκαταστάσεις δεματοποίησης απορριμμάτων και μάλιστα χωρίς 
περιβαλλοντολογική μελέτη που εκτός από δέματα  απορριμμάτων  θα 
παράγουν  και  υγρά  απόβλητα  (στραγκίδια). 
 Τα υγρά αυτά είναι επικίνδυνα γιατί περιέχουν τοξικές ουσίες που 
δεν μπορεί να τις συγκρατήσει ο υπάρχων βιολογικός εξοπλισμός. Αν 
προχωρήσουν στην εγκατάσταση. Εξίσου αναγκαίος  με την μελέτη 
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περιβαλλοντολογικών  επιπτώσεων είναι και ο ειδικός βιολογικός 
εξοπλισμός που να μπορεί να καθαρίζει τα λύματα που θα αφήνουν τα 
σκουπίδια. 
 Τις εγκαταστάσεις  θα  τις κάνουν ιδιώτες,  όχι  για  την  ψυχή  της  
μάνας τους αλλά για  να κερδοσκοπήσουν.  Λένε  πως οι εγκαταστάσεις 
δεματοποίησης  θα λειτουργήσουν προσωρινά  2,5  με 3 χρόνια και τα 
δέματα θα  αποθηκεύονται σε περιοχή του Αχλαδόκαμπου σε μικρή 
απόσταση από τις γραμμές  του τραίνου. 
 Ποιος μπορεί  να τους πιστέψει; Τα  δικά τους προσωρινά 
διαρκούν πολλά χρόνια και όταν συνοδεύονται με πλουτισμό ιδιωτών 
ακόμη περισσότερο. 
 Στα επόμενα 2,5 χρόνια  θα προκυρηχτεί διεθνής διαγωνισμός για 
γιγάντια εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων πολύ μεγάλου 
οικονομικού κόστους χωρίς να λένε ποιος θα πληρώσει, από ποιόν θα 
γίνει, που θα γίνει και ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί. 
 Είναι όμως ξεκάθαρο πως θα γίνει από ιδιώτες με λεφτά του 
Ελληνικού λαού. 
 Όλα δείχνουν χώρο εγκατάστασης τη Μεγαλόπολη και το μέγεθος 
της εγκατάστασης οδηγεί σε συγκέντρωση σκουπιδιών από ευρεία 
περιοχή ίσως από όλη την Πελοπόννησο χωρίς να αποκλείονται και 
άλλες περιοχές από τη Νότια Ελλάδα. 
 Ακόμη δεν έχει αποκλειστεί η καρκινογόνος καύση. 
 Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην υλοποίηση όσων ανακοινώθηκαν. 
 Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του 
συνόλου της καθαριότητας, είμαστε αντίθετοι στα λεγόμενα 
ανταποδοτικά τέλη. 
 Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες των κατοίκων που αντιδρούν και 
διαμαρτύρονται  για την αθλιότητα της κατάστασης και τις μεθοδεύσεις, 
γι  ́αυτό  ανεπιφύλακτα κάθε φορά βρισκόμαστε δίπλα τους. 
 ΚΑΛΟΥΜΕ  τους εργαζομένους, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να 
βγάλουν συμπεράσματα. 
 Γιατί  τα πράγματα  δεν είναι άχρωμα, άοσμα και ουδέτερα όπως 
επιμελώς προσπαθούν κάποιοι να τα παρουσιάσουν. 
 Υπάρχουν αιτίες και υπαίτιοι γι  ́αυτή την κατάσταση. 
 Φταίει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της ανταγωνιστικότητας, 
της ελεύθερης οικονομίας και της αγοράς. 
 Πολιτική που χρόνια τώρα ακολουθούν Ε.Ε. και κυβερνήσεις της 
Ν.Δ.  και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
 Πολιτική που θα έχει σαν αποτέλεσμα να πληρώνουμε τα 
σκουπίδια ακριβότερα από το ψωμί και θα δίνει τεράστια κέρδη σε 
ιδιώτες επιχειρηματίες που θα διαχειρίζονται τα σκουπίδια. 



 Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση χρειάζονται αγώνες που θα 
αναδεικνύουν τις αιτίες και τους υπαίτιους, που θα έχουν απέναντι όλους 
αυτούς που  ευθύνονται γι  ́αυτή την κατάσταση. 
 Δεν γίνεται να ηγηθούν αυτοί που μέχρι τώρα στήριζαν αυτή την 
πολιτική, Ν.Δ.  και ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε πολιτικό επίπεδο ή τα στηρίγματά τους 
και οι συνεργάτες τους σε τοπικό επίπεδο, Δήμοι, Νομαρχία, 
Επιμελητήρια, Εργατικό  Κέντρο  κ.λπ. 
 Σ  ́αυτή τη βάση να συγκροτηθεί τώρα επιτροπή αγώνα που θα λέει 
τα πράγματα με το όνομά τους  και  θα  στέκει  απέναντι σ΄ αυτούς που 
ευθύνονται. 
 Που  θα  οργανώσει  την  πάλη  για: 
Ø Να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση τους νέους χώρους για τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής απορριμμάτων με βάση 
τεκμηριωμένες μελέτες επιστημονικά και τεχνικά που δεν θα 
δημιουργηθούν προβλήματα στους κατοίκους και το περιβάλλον. 

Ø Να  προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις η αποκατάσταση των 
ανεξέλεγκτων χωματερών. 

Ø Να  αποκλειστεί η καύση των απορριμμάτων γιατί είναι 
καρκινογόνος. 
Η διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνοντας και την 
ανακύκλωση να  ασκείται  ΜΟΝΟ από  τους Ο.Τ.Α. και να μην  
εκχωρηθεί καμία δραστηριότητα και με κανέναν τρόπο στους 
ιδιώτες. 

Ø Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία 
διαχείρισης των αποβλήτων, στη βάση εξυπηρέτησης των 
πραγματικών αναγκών του λαού και όχι των επενδυτικών 
προσδοκιών και των άλλων συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. 

Ø Να διασφαλιστούν έγκαιρα, με ευθύνη και δαπάνες  του κράτους, 
οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων που 
προβλέπονται από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς. Είμαστε 
κατηγορηματικά αντίθετοι με τις Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα γενικά, αλλά και στον ευαίσθητο τομέα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων που, πέραν των άλλων, θα 
αυξήσουν υπέρμετρα το κόστος διαχείρισής τους, που το πληρώνει 
απ΄ ευθείας ο λαός μέσω της ανταποδοτικότητας. 

Ø Να είναι οι Σύνδεσμοι των Δήμων και Κοινοτήτων, οι ενιαίοι 
διαδημοτικοί φορείς διαχείρισης (μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 
τελικής διάθεσης) των απορριμμάτων, περιλαμβανομένης και της 
αποκλειστικής λειτουργίας από τις υπηρεσίες τους των συναφών 
εγκαταστάσεων, με ενίσχυση, όμως, του δημόσιου και κοινωνικού 
χαρακτήρα του έργου τους, με διαφάνεια, (όσο αυτή μπορεί να 
υπάρχει στο σημερινό σύστημα), με απρόσκοπτη ένταξη σ΄ αυτόν 
όλων των ΟΤΑ. 



Ø Να υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης με δενδροφυτεύσεις. 
Πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως η απαγόρευση εγκατάστασης 
ιδιωτών που έχουν σχέση με τα απορρίμματα. 

Ø Να γίνεται έλεγχος των απαιτουμένων μέσων χρήσης και 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
Ο μόνος δρόμος για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων και 

όσων ακόμα κριθούν συμφέρουσες για το κοινωνικό σύνολο, είναι η 
ανυποχώρητη πάλη του λαού. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ώστε να απομονωθούν εκείνες οι 
αντιλήψεις που θέλουν να βάζουν το λαό της μιας περιοχής σε 
αντιπαράθεση με της άλλης. 

Να δοθεί απάντηση σε αυτούς που διαβεβαιώνουν ότι οι λύσεις 
είναι προσωρινές. 

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων. 


