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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

Στις 26 Ιούνη οργανώνεται στον Βόλο πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στην καύση
σκουπιδιών και την τρομοκρατία κράτους-πολυεθνικών. Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι στα
Γιαννιτσά η ΕΛΑΣ σε ρόλο χωροφυλακής άλλων εποχών αναζήτησε σύντροφό μας αρχικά
στο στέκι της Αριστερής Κίνησης Πέλλας και στη συνέχεια στο σπίτι του. Ήθελαν να
αποσπάσουν πληροφορίες για τον αριθμό των αγωνιστών και αγωνιστριών που θα λάβουν
μέρος σε προγραμματισμένη κινητοποίηση στον Βόλο ενάντια στην καύση σκουπιδιών και
την ακριβή ώρα και ημέρα αποχώρησης τους! Αν νομίζουν ότι θα τους φοβηθούμε, είναι
γελασμένοι!

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο βιώνουμε ένα καθεστώς διαρκούς παραβίασης δημοκρατικών
και εργασιακών δικαιωμάτων στο όνομα της δήθεν προστασίας της δημόσιας υγείας.
Παράλληλα, ψηφίζοντας νόμους-εκτρώματα θέλουν να μονιμοποιήσουν και να
νομιμοποιήσουν αυτό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Ουσιαστικά, συνεχίζουν τη
δολοφονική πολιτική που ακολουθούσαν και πριν την πανδημία, η οποία έχει στοιχίσει τη
ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας είτε από την covid, είτε επειδή στερήθηκαν την πρόσβαση
στην αναγκαία γι’ αυτούς περίθαλψη, συνεχίζουν τα οικονομικά εγκλήματα και την
καταλήστευση του δημόσιου χρήματος, συνεχίζουν την υποβάθμιση της ζωής μας,
συνεχίζουν τη λεηλασία της φύσης γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αύξηση της
καπιταλιστικής κερδοφορίας. Φυσικά, στην άγρια επίθεση εναντίον του λαού δε θα
μπορούσε να μη συνοδεύεται από την όξυνση της καταστολής.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται για την υγεία μας, ενώ είναι αυτοί που με
τις πολιτικές αποφάσεις κάνουν πλάτες σε εταιρίες-κολοσσούς που καταστρέφουν το
περιβάλλον με όποιον τρόπο μπορούν: αποστράγγιση ολόκληρων βουνών και ρύπανση
μεγάλων περιοχών εξαιτίας οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη χρυσού (βλέπε
Σκουριές), ανεμογεννήτριες σε όλες τις βουνοκορφές, καύση απορριμμάτων σκορπώντας
τον θάνατο από καρκίνο. Κοινός παρονομαστής σε όλες τις περιπτώσεις είναι η καταστολή
όσων αντιστέκονται. Στις 13 Ιούλη του 2020, στο τέλος της πρώτης φάσης της καραντίνας,
το κίνημα ενάντια στην καύση σκουπιδιών στον Βόλο εναντιώθηκε στη γιγάντωση των
δραστηριοτήτων της ΑΓΕΤ – Lafarge και στο διαρκές έγκλημα της καύσης σκουπιδιών. Η
καταστολή ήταν τόσο μεγάλη που δεκάδες διαδηλωτές τραυματίστηκαν, ενώ σ. Β. Μάγγος
βασανίστηκε άγρια στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας και πέθανε ένα μήνα μετά.

Αν θέλουμε να ανασάνουμε ελεύθερα καθαρό αέρα, είναι χρέος μας να συγκρουστούμε με
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τις πολιτικές κυβέρνησης, κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων τις στηρίζουν.

ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΛΟΓΟΔΟΤΟΥΜΕ!

ΕΜΠΡΟΣ ΛΑΕ ΜΗ ΣΚΥΒΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!

ΕΚΚΕ 25.06.21
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