
Πέρασαν 5 χρόνια από τον νικηφόρο αγώνα μας κόντρα στα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ, της ΕΥΔΑΠ και των 
συμφερόντων  των ιδιωτών (βλέπε Μπόμπολας), για να μην εναποτίθεται η λυμματολάσπη στην χωματερή της 
Φυλης .
 Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται με την ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού, παραδίδοντας την 
διαχείριση των απορριμμάτων στους μεγαλοεργολάβους (βλέπε Μπόμπολας κλπ). Υιοθετώντας πανάκριβες και 
πιο επικίνδυνες λύσεις ,για την υγεία μας και για το περιβάλλον όπως η «βιολογική» ξήρανση και καύση στη συνέ-
χεια. Λύση που εξυπηρετεί τους μεγαλοεργολαβους που θα το αναλάβουν, για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη 
,από την διαχείριση των απορριμμάτων και την όποια παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας. Διαδικασίες πανάκριβες 
που θα τριπλασιάσουν το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών και τελικά θα το μετακυλήσουν στις πλάτες μας 
μέσω των δημοτικών τελών.
 Παραβλέποντας εγκληματικά τις συνέπειες από τις διοξίνες που θα απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία τις 
«ξήρανσης» και της καύσης. Δηλαδή και θα μας δηλητηριάζουν και θα τους πληρώνουμε αποπάνω ή οπως λέει 
και ο λαός μας « εκεί που  μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι»
Οι συνέπειες, περιβαλλοντολογικές αλλά  και οι οικονομικές θα αγγίξουν όλη την Αττική μετά την ολοκλήρωση 
του περιφερειακού σχεδιασμού.
Το σχέδιο τους προβλέπει την  παραχώρηση για 25 χρόνια των 3 χωματερών Φυλή –Κερατέα- Γραμματικό, 
στους ιδιώτες και δημιουργία 2 εργοστασίων καύσης στην Φυλή ,1 στην Κερατέα και 1 στο Γραμματικό.
Οι κάτοικοι της Κερατέας αντιστέκονται με ηρωικό τρόπο εδώ και πολλούς μήνες, Αντιστεκόμενοι στα σχέδια 
της Κυβέρνησης που θέλει να μετατρέψει τον τόπο τους σε χωματερή. Για τον ίδιο λόγο πρέπει ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑ-
ΘΟΥΜΕ και εμείς οι κάτοικοι του Καματερού-Αγ.Αναργύρων της Φυλής της Πετρούπολης και μαζι μας ΟΛΗ Η 
ΑΤΤΙΚΗ.
Και η αναλγησία τους δεν έχει όρια ......
Στο  όνομα των συμφερόντων των μεγαλοεργολάβων και της ΕΥΔΑΠ , έχουν αποφασίσει να μας 
ξαναφέρουν και την ΛΥΜΜΑΤΟΛΑΣΠΗ στη χωματερή της Φυλής.
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ  ΘΕΛΟΥΝ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ.

ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΖΩΕΣ
Αρνούμαστε να δεχτούμε άλλο την παραμονή της χωματερής στη Φυλή! • 

Αρνούμαστε την δημιουργία εργοστασίων καύσης στη Φυλή!• 
ΕΞΩ ΟΙ  χωματερες και τα ΧΥΤΑ από τις κατοικημένες περιοχές.• 

Καμιά αύξηση των δημοτικών τελών για τα κέρδη των εργολάβων των σκουπιδιών!• 
Έξω οι ιδιώτες από την διαχείριση των απορριμάτων.• 

Όχι στους «πράσινους» φόρους που ετοιμάζουν.• 
Διαχείριση των σκουπιδιών με φιλικό τρόπο προς τους ανθρώπους  και το περιβάλον! • 

Όλοι στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
Κυριακή 20 Μαρτίου 11:00 π.μ.

στην πλατεία Δημοκρατίας, Καματερό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΧΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ


