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Εδώ και 4 μόνεσ ο λαόσ τησ Κερατϋασ και των γύρω περιοχών διεξϊγει ϋνα ςκληρό μα δύκαιο 
αγώνα. Εναντιώνεται ςτα ςχϋδια κυβϋρνηςησ – εργολϊβων για εγκατϊςταςη ΧΥΤΑ (ό ΧΥΤΥ, 
η ονομαςύα δεν ϋχει ςημαςύα) ςτην περιοχό τουσ και τη μετατροπό τησ ςε μια ακόμη 
χαβούζα τησ Αττικόσ, μετϊ τη Φυλό και το Γραμματικό. Με πρωτοφανό αποφαςιςτικότητα, 
μαζικότητα και επιμονό, όλοσ ο λαόσ τησ περιοχόσ, ϊνθρωποι κϊθε ηλικύασ, υπεραςπύζονται 
το δικαύωμϊ τουσ ςτην ύδια τη ζωό, υπεραςπύζονται το παρόν και το μϋλλον των παιδιών 
τουσ, την ποιότητα ζωόσ τουσ, αλλϊ και το φυςικό περιβϊλλον και την πολιτιςτικό 
κληρονομιϊ του τόπου τουσ. 
 

Εύναι ξεκϊθαρη και ςυλλογικϊ εκφραςμϋνη η αντύθεςό τουσ ςτα ςχϋδια για το ΧΥΤΑ. 
Ωςτόςο, η κυβϋρνηςη, που παρϊλληλα με την ϊγρια πολιτικό ανεργύασ, φτώχειασ και 
εξαθλύωςησ του λαού υπό τισ κατευθύνςεισ ΔΝΤ-ΕΕ-κεφαλαύου, ςχεδιϊζει τη μετατροπό τησ 
περιοχόσ ςε κρανύου τόπο, ϋχει μόνο μύα απϊντηςη να προτϊξει: Την πιο ϊγρια καταςτολό, 
την κρατικό βύα και τρομοκρατύα, την πραγματικό πολιορκύα τησ Κερατϋασ και τη 
μετατροπό τησ ςε κατεχόμενη περιοχό. Όλο αυτό το διϊςτημα εύδαμε ςυλλόψεισ, ακόμη και 
ξυλοδαρμούσ ηλικιωμϋνων μϋχρι και εγκύων, πνύξιμο τησ πόλησ ςτα χημικϊ και τα 
δακρυγόνα, τρομοκρατύα που θα ζόλευε και η χούντα. Εύναι φανερό η πολιτικό χρεωκοπύα 
του ςυςτόματοσ, αφού δεν μπορεύ να πεύςει κανϋναν για τισ προθϋςεισ του, με αποτϋλεςμα 
να χρηςιμοποιεύ την βύα και την τρομοκρατύα.  

 
Η Ανοιχτό Συνϋλευςη Κατούκων Ηλιούπολησ, χαιρετύζει τον αποφαςιςτικό και δύκαιο 

αγώνα του λαού τησ Κερατϋασ και ςτϋκεται αταλϊντευτα ςτο πλευρό του. Θεωρούμε τον 
αγώνα αυτό και δικό μασ αγώνα, αγώνα όλου του λαού και των καταπιεςμϋνων. Η 
ςυμπαρϊςταςό μασ ςτο λαό τησ Κερατϋασ, πϋρα από πολιτικό και ηθικό, θα εκφραςτεύ και 
με την προςπϊθεια ανϊπτυξησ αγώνων και κινημϊτων και ςτην περιοχό μασ, ενϊντια ςτισ 
εκφρϊςεισ τησ ύδιασ πολιτικόσ που τςακύζει δικαιώματα, που ποδοπατϊ το παρόν και το 
μϋλλον μασ. 

 
Η νύκη των κατούκων τησ Κερατϋασ θα εύναι νύκη όλου του λαού! 
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