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Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το 2012 φωνάζουμε για το περιβαλλοντικό χάος στη Δυτική Αττική 

 

 

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την εγκληματική αδιαφορία της Πολεοδομίας και των 

αρμόδιων τοπικών και κυβερνητικών Αρχών για την οικολογική και κοινωνική 

υποβάθμιση της Δυτικής Αττικής. Οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα, μετά τις φονικές 

πλημμύρες, δήθεν πενθούν για τις χαμένες ζωές των δεκαέξι συνανθρώπων μας, επί 

δεκαετίες αφήνουν την περιοχή δίχως καμιά φροντίδα για την επιβίωση των κατοίκων 

της, δίχως κανένα ουσιαστικό μέτρο για την περιβαλλοντική αναβάθμισή της. 

 

Τον Φεβρουάριο του 2012 το ΠΑΚΟΕ εκπόνησε και κατέθεσε στον Δήμο Μάνδρας, 

στην Περιφέρεια και στον εισαγγελέα Περιβάλλοντος εξειδικευμένη επιστημονική 

«Εργασία-Μελέτη Βιωσιμότητας, Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων της Απογραφής των Εκπομπών CO2 και της Καταγραφής του 

Αποτυπώματος του Άνθρακα στην Ενέργεια της Περιοχής του Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας και Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου». 

 

Σε αυτή τη μελέτη, αφού διαπιστωνόταν τεκμηριωμένα, με στοιχεία επιστημονικών 

μετρήσεων από όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Μάνδρας, η ύπαρξη ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, προτείναμε συγκεκριμένες, εφικτές, 

κοστολογημένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 

της περιοχής, μέσω της χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και της 

αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας για την οικολογική αναβάθμισή της. Αποδοχή και 

εφαρμογή ελάχιστων έστω από αυτές τις προτάσεις θα οδηγούσε σε γενικότερη 

περιβαλλοντική και χωροταξική αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής, λόγω της 
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δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως 

τίποτε. 

 

Επιπλέον, εδώ και δεκαετίες, η εφημερίδα «ΟΙΚΟνομία» του ΠΑΚΟΕ δημοσιεύει, 

σχεδόν σε κάθε φύλλο της, ρεπορτάζ και σχόλια που καταγγέλλουν την οικολογική 

ασφυξία της Δυτικής Αττικής, είτε πρόκειται για τις ανεξέλεγκτες χωματερές και τις 

άθλιες συνθήκες υγιεινής υπό τις οποίες ζουν πολλοί κάτοικοί της είτε για την 

απρογραμμάτιστη, χωρίς σχέδιο και αδειοδότηση βιομηχανική δραστηριότητα και 

την άναρχη δόμηση. 

 

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και δεκαετίες φωνάζει για όλα αυτά, συμπαραστέκεται στους δίκαιους 

αγώνες των κατοίκων της περιοχής, οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες, κάνει 

παραστάσεις στις πολιτικές Αρχές και στη Δικαιοσύνη, πασχίζει με κάθε μέσο να 

αναδείξει και να λύσει το πρόβλημα. Αντί όμως οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν, το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής καθημερινά οξύνεται. 

 

Έπρεπε να θρηνήσουμε νεκρούς για να ευαισθητοποιηθεί η πολιτική εξουσία ώστε να 

ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου (η οποία σε λίγους μήνες θα… 

αρχειοθετηθεί) για το οικολογικό έγκλημα που συντελείται στη Δυτική Αττική χρόνια 

τώρα. Ξεχνά φαίνεται ότι το πρόβλημα καταλήγει να γίνεται ποινικό αδίκημα, επειδή 

προηγουμένως υπήρξε πρόβλημα ποιότητας της ζωής, δηλαδή κατεξοχήν πολιτικό. 

 

Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δύο δήμαρχοι και δύο πρώην νομάρχες ΠΡΕΠΕΙ 

ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, όχι μόνο για παραδειγματισμό αλλά και 

για ην απόδοση δικαιοσύνης και τιμής για αυτούς που πνίγηκαν. Γι’ αυτό το 

ΠΑΚΟΕ θα κινηθεί άμεσα. 

 

Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται και καταγγέλλει: 

– Να γκρεμιστούν άμεσα στους φυσικούς υδρορροείς (ρέματα, ποτάμια) όλες οι 

παράνομες δραστηριότητες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σπίτια). 

– Να πάψουν να λειτουργούν εργοστάσια όπου και όπως θέλουν, δίχως άδεια και 

δίχως κανένα σεβασμό στο περιβάλλον. 

 

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ; 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
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