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Σήµερα, συµπληρώνονται τρία χρόνια από την εισβολή των ΜΑΤ στην 
Κερατέα.  
Η µέρα αυτή, θα µείνει στη µνήµη µας για πάντα. Όπως και η 18η Απριλίου 
και όλες οι 128 ηµέρες αντίστασης σύσσωµης της κοινωνίας.  
 
Οι πολυετείς αγώνες µας, που κορυφώθηκαν τους 4 και πλέον µήνες από τις 11 
∆εκεµβρίου 2010 µέχρι την αποχώρηση των εισβολέων, είχαν αποτέλεσµα να 
γίνουµε η πρώτη περιοχή που κατορθώνει να ακυρώσει «κυβερνητικές 
αποφάσεις» και να επιβάλει την αναγκαιότητα της κοινωνικής συναίνεσης και 
αποδοχής στην υλοποίηση παρόµοιων έργων. 
 
Οι ηµέρες αυτές γράφτηκαν στην ιστορία της Λαυρεωτικής και γενικότερα 
των κοινωνικών αγώνων και διεκδικήσεων στην πατρίδα µας για τη διάρκειά 
τους, την ένταση, την κλιµάκωση, την ενότητα και την οµοψυχία που υπήρξε, 
αλλά και για την αποφασιστικότητα στην διεκδίκηση µε κάθε θυσία του 
δικαιώµατος της περιοχής να ζήσει. Ο αγώνας αυτός αποτελεί παρακαταθήκη 
για το µέλλον. Απέδειξε ότι µόνο µε αγώνες κερδίζονται οι µάχες. 
 
Η ιστορία που κάποτε θα γραφτεί, θα έχει πολλά να πει, για ηλικιωµένους που 
δεν λογάριαζαν τίποτα, για αυτούς που έκαναν σπίτι τους τον δρόµο, για 
γονείς που ξενύχταγαν γιατί δεν ήξεραν αν θα γυρίσουν τα παιδιά τους,  για 
νέους και µεγαλύτερους που αντιµετώπισαν ένοπλους χωρίς να λογαριάσουν 
τη ζωή τους, τις διώξεις και την ταλαιπωρία τους στα δικαστήρια.               
Αυτοί υποχρέωσαν την Πολιτεία να µας ακούσει. Αυτοί άνοιξαν την πόρτα της 
δικαίωσης.  

 
Πριν ακριβώς τρία χρόνια, όλοι µας είχαν ξεγραµµένους.  
Υπολόγιζαν σε λίγες µέρες να µας έχουν υποτάξει.  Ελάχιστες φωνές ήταν µαζί 
µας. Η παλλαϊκή αντίσταση, όµως, του λαού της Κερατέας και ολόκληρης της 
Λαυρεωτικής, διέψευσε τα σχέδια και τις προσδοκίες τους.  
Στις 11 ∆εκεµβρίου 2010, είµαστε σχεδόν µόνοι µας.  
Στις 18 Απριλίου 2011, όταν αποχώρησαν τα ΜΑΤ, είχαµε µαζί µας ένα 
πρωτοφανές κύµα συµπαράστασης από όλη την Ελλάδα. 
 



 
Η αποφασιστικότητα που δείξαµε την περίοδο της κατοχής της περιοχής µας, 
υποχρέωσε την κυβέρνηση να αποσύρει τα ΜΑΤ και να αρχίσει επιτέλους 
ουσιαστικό διάλογο µαζί µας.  
-  Η ψήφιση της τροπολογίας του άρθρου 33 στη Βουλή στις 31 Ιανουαρίου 
2013, ήταν το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του Οβριόκαστρου των 540 
στρεµµάτων µε τις Φοβόλες και τα 50 στρέµµατα. Με το άρθρο 28 του 
Ν.4122/2013, άνοιξε για πρώτη φορά η δυνατότητα αλλαγής του 
Περιφερειακού Σχεδιασµού.  
- Η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον 
προτεινόµενο από εµάς χώρο, πριν τρεις περίπου εβδοµάδες, αποτελεί το 
επόµενο καθοριστικό σηµείο των εξελίξεων. 
-  Στις 6 ∆εκεµβρίου 2013, είχαµε την πρώτη θετική για τις θέσεις µας 
απόφαση του Ε∆ΣΝΑ. Αναγνωρίζεται σαν χώρος ΟΕ∆Α στην Νοτιοανατολική 
Αττική ο προτεινόµενος από εµάς στις «Φοβόλες» και ότι η συνολική 
δυναµικότητα θα είναι 80.000 τόνοι, σύµφωνα µε την 94/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Υπάρχουν ακόµη κάποια πολύ σηµαντικά βήµατα που πρέπει να γίνουν: 
-     Η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
-  Η παρακολούθηση του ανταγωνιστικού διαλόγου, που προχωρά στη 
δεύτερη φάση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα προχωρούν σύµφωνα µε τις 
προτάσεις µας. Ήδη συµφωνήθηκε µε τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο να 
παρακολουθεί εκπρόσωπος του ∆ήµου σαν παρατηρητής όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. 
-  Η εξασφάλιση της θεσµικής συµµετοχής του ∆ήµου Λαυρεωτικής στην 
κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση των Εγκαταστάσεων  

 
 

Οφείλουµε όλοι να υπερασπίσουµε την ενότητα και την οµοψυχία και να 
κλείσουµε τα αυτιά µας σε κακόπιστους και καλοθελητές.  
Μόνο  όπλο  των αντιπάλων µας είναι να µας διχάσουν. 
Όλοι µας, έχουµε έναν κοινό στόχο. Να σώσουµε την περιοχή µας. 
Τα σκουπίδια της Αττικής να µην έρθουν στο ∆ήµο µας. 
 
Είµαστε σε συνεχή ετοιµότητα, για να αντιµετωπίσουµε κάθε νέα πρόκληση. 
Είµαστε αισιόδοξοι µε τις τελευταίες εξελίξεις, όµως, ο αγώνας συνεχίζεται 
µέχρι να δικαιωθούµε οριστικά. 
Το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον της Λαυρεωτικής µας ανήκει. 
∆εν το παραχωρούµε σε κανένα. 
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