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  Η κρατική βία και τρομοκρατία που δέχτηκε τη διετία 2002-2003 ο αγώνας των κατοίκων των 
περιοχών μας, για να επιβληθεί η εγκατάσταση του ΚΥΤ μέσα στο δάσος του Υμηττού και δίπλα στα 
σπίτια μας, είναι γραμμένη στη συλλογική συνείδηση όλων όσοι αγωνιστήκαμε. Όπως είναι ότι με την 
αντίστασή μας, με την οργάνωση του αγώνα και όχι με την ανάθεσή του σε διαχειριστικές λογικές, με την 
κατάληψη της εισόδου των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ σταματήσαμε τις διαδικασίες και κερδίσαμε να μην 
αναπτυχθεί παραπέρα. Σήμερα, που ο εφιάλτης επιστρέφει, φαίνεται καθαρά πως ο αγώνας πρέπει να 
συνεχιστεί μέχρι την ολοκληρωτική νίκη: Να φύγει τώρα το ΚΥΤ!  

Το ΚΥΤ τέθηκε σε... αναμονή ακριβώς για να επιστρέψει αναβαθμισμένο από τα 150 ΚV στα 400 
ΚV.  

 Επειδή είναι μέρος των νέων επιθετικών σχεδιασμών οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής 
αναδιάρθρωσης που προβλέπονται από το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας που ψηφίστηκε πρόσφατα. 
Κατ' απαίτηση της τρόικας και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων, ο νέος 
χωροταξικός σχεδιασμός και ο νέος δασικός χάρτης, που μπαίνουν και ως προαπαιτούμενα για την 
εκταμίευση της δόσης, διαγράφουν μια νέα επίθεση που περιλαμβάνει: Τους ορεινούς όγκους και τα 
δάση από την Πεντέλη μέχρι τον Υμηττό (που χαρακτηρίζονται “θεματικά πάρκα”), τους ελεύθερους και 
αδόμητους χώρους, το περιβάλλον, το φυσικό πλούτο της Αττικής. Όλα παραδίδονται στο κεφάλαιο για 
να αποτελέσουν, έτσι, πεδίο κερδοφορίας σε βάρος της ζωής, της υγείας και του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων, ενταγμένα στο σχέδιο “Αθήνα μητροπολιτικός πόλος” που φιλοδοξεί να μην αφήσει τίποτα 
όρθιο.  

Για να ενταχθεί ως μονάδα στη διαδικασία πώλησης της “μικρής ΔΕΗ”, που είναι μία από τις 
φάσεις προς την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης, 
δηλαδή ιδιωτικοποίησης και παράδοσης τμημάτων παραγωγής, διανομής και κοιτασμάτων σε ιδιώτες,  
σκοπό έχει να εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια στις επιχειρήσεις του κεφαλαίου και να απελευθερώνει στα 
ύψη τα οικιακά τιμολόγια, σε μια περίοδο που συνάνθρωποί μας ζουν χωρίς ρεύμα, πεθαίνουν από τα 
μαγκάλια και με τα επιδόματα φτώχειας πληρώνουν μετά βίας φόρους και χαράτσια.  

Για να εξυπηρετήσει την πολιτεία της ευμάρειας για τους λίγους και της εργασιακής δουλείας για 
τους πολλούς, που στήνεται στους χώρους του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και του παράκτιου 
μετώπου, που χαρίστηκαν από την κυβέρνηση στο ιδιωτικό ξένο και ντόπιο κεφάλαιο της κοινοπραξίας 
του Λάτση. 

Οι εγκαταστάσεις του ΚΥΤ δεν υπηρετούν καμία κοινωνική ανάγκη των κατοίκων, ούτε βέβαια 
αυτή της ηλεκτροδότησης. Αντίθετα, η χωροθέτησή του αποτελεί εφαλτήριο για να περάσει η επίθεση 
αυτή εναντίον μας, σε μια περίοδο ανεργίας, φτώχειας και έλλειψης πρόσβασης σε υγεία, παιδεία και 
κοινωνικά αγαθά για τα λαϊκά στρώματα. Σ' αυτά προστίθεται και ο άμεσος κίνδυνος, μέσω της 
λειτουργίας του, να γεμίσουμε εμείς με καρκίνους και λευχαιμίες για να γεμίσουν οι τσέπες τους.  Η 
θέση, λοιπόν, του ΚΥΤ είναι σημαντική για τους σχεδιασμούς τους. Αποτελεί φιλέτο στην 
ιδιωτικοποιημένη αγορά ενέργειας και ταυτόχρονα ανοίγει και την πόρτα στην καταστροφή του 
Υμηττού, στον αποχαρακτηρισμό του βουνού σε πάρκο όπου χωράνε οι δήθεν κοινωφελείς 



εγκαταστάσεις και η ανάπτυξη εμπορευματικών δραστηριοτήτων, στον εφιάλτη των αυτοκινητόδρομων 
που θα πνίξει τις γειτονιές μας .  

Οι επιθετικοί σχεδιασμοί τους προχωρούν ταχύτατα, με νομοσχέδια που ψηφίζονται νύχτα, και 
υλοποιούνται από τα όργανα του κράτους (ΤΑΙΠΕΔ, Περιφέρεια κ.λπ) που έχουν αυτόν αποκλειστικά το 
σκοπό. Γι' αυτό δεν υπάρχει χώρος για ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ!  

Το 2003 δεν μπόρεσαν να κάμψουν τον αγώνα, παρά την προπαγάνδα της κυβέρνησης, της ΔΕΗ 
και των προθύμων, συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων, που στόχευαν να αποπροσανατολίσουν 
και να εγκλωβίσουν τον κόσμο σε ανώδυνες λογικές, παίζοντας με τις λέξεις “μετατροπή”, 
“αναβάθμιση”, “περιβαλλοντική μελέτη”, “υπογειοποίηση“, “μετεγκατάσταση” και διάφορα τέτοια. Έτσι 
και τώρα, ίσως ακούσουμε για νέες επικαιροποιημένες μελέτες, για εθνικό συμφέρον, για την 
παραγωγική ανάπτυξη. Μόνο που ξέρουμε πώς τα εννοούν. Αυτοί μετράνε κέρδη κι εμείς ανθρώπινες 
ζωές. Να μην αφήσουμε τη λογική των εναλλακτικών μελετών και προτάσεων, τη λογική της 
ανάθεσης του αγώνα ν' ανοίξουν την πόρτα στο θάνατο.        

• ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΚΥΤ! ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ !  

• ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ! ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ! 

• ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ  ΜΑΣ! 

• ΚΑΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ! 

• ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ  

                              Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ηλιούπολης      
                                           askilioupolis.espivblogs.net – ask_ilioupolis@espiv.net 

 

 

 

 

 

 

Ως Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ηλιούπολης συμμετέχουμε και καλούμε  

όλους τους κατοίκους της Ηλιούπολης  

στην Ανοιχτή Συνέλευση που καλείται ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – 7:30μμ στο 

Υπαίθριο Θέατρο του 15ου Δημοτικού σχολείου  

(κάτω από το ΚΥΤ & απέναντι από την ΕΥΔΑΠ)  

Για να γίνει η απομάκρυνση του ΚΥΤ υπόθεση όλων μας, για ανάπτυξη 

αδιαμεσολάβητων αγώνων από τα κάτω, υπεράσπισης της ζωής μας και 

του μέλλοντός μας. 

 


