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Στην υποβαθμισμένη Δυτική Αθήνα και Ατ-
τική, στις περιοχές όπου η μόλυνση του πε-
ριβάλλοντος χτυπά κόκκινο, η κυβέρνηση, 
σε συνεργασία με τα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα, και στην καλύτερη περίπτω-
ση, με την ανοχή των περισσότερων Νο-
μαρχιακών και Δημοτικών αρχών έρχονται  
να προσθέσουν περισσότερη καταστροφή, 
περισσότερη μόλυνση και υποβάθμιση.

ùò åäþ!!!

• Διαρκής Κίνηση για την Υπεράσπιση των Δασών και Αλσών Χαϊδαρίου • Επιτρο-
πή για τη διάσωση του Ελαιώνα • Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου 
(ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ) • Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου • Περι-
οδικό Πυριδιτοποιείο Αιγάλεω • Στέκι Νεολαίας Πετρούπολης • Green Attack Ιλίου • 
ομάδα νέων «Μπλόκο δυτικά»• δημοτική κίνηση «Ανάπλαση» - Αιγάλεω • δημοτική 
κίνηση «Ανθρώπινη πόλη για τη ζωή και τον άνθρωπο» - Αγ. Βαρβάρα • δημοτική 
κίνηση «Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ» - Αγ. Ανάργυροι • δημοτική κίνηση «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» 
• δημοτική κίνηση «Ενεργοί πολίτες – Ανάπλαση Περιστερίου» • δημοτική κίνηση 
«Εξοδος» – Καματερό • δημοτική κίνηση «Πολίτες σε δράση» – Χαϊδάρι
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2. Στον Ελαιώνα οι θεσμοθετημένοι από το Προεδρικό Διάταγμα του ‘95 χώροι πρά-
σινου αποχαρακτηρίζονται για να χτιστεί το εμπορικό-αθλητικό κέντρο του ΠΑΟ, το 
MALL του κ. Βωβού κ.λπ. Και όλα αυτά, με τον ΑΣΔΑ να μην έχει πάρει θέση για 
τα δρώμενα όλα τα προηγούμενα χρόνια, το δήμο Αιγάλεω –που στη γειτονιά 
του εξελίσσεται το «μυστήριο»– να αδιαφορεί και τη Νομαρχία της Αθήνας να 
συμφωνεί στην τσιμεντοποίηση. Γαλαζοπράσινη συμφωνία για 69.000 τ.μ. τσι-
μέντου. Η Επιτροπή Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα έχει προσφύγει στο ΣτΕ, έχει 
ενημερώσει τα κόμματα, τους Νομαρχιακούς και Δημοτικούς Συμβούλους και άρα δεν 
μπορεί κανείς να επικαλεστεί άγνοια.

Εμείς οι φορείς που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο και αντιστεκόμαστε εδώ και 
χρόνια για την αποτροπή αυτών των σχεδίων καλούμε τους κατοίκους να πάρουν 
την υπόθεση στα χέρια τους.

Η «πορεία περιβάλλοντος» δεν αποκαλύπτει τους πραγματικούς ενόχους

Αναφέρουμε ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις:

1. Ένα χρόνο μετά την οικολογική καταστροφή της Πάρνηθας κλα-
δεύουν το πράσινο με το Προεδρικό Διάταγμα που κατέθεσε ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς, αφού παρέκαμψε την ενοχλητική γνωμοδότηση 
του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ.

3. Η Επιτροπή Αγώνα κατά των Επεκτάσεων των ΕΛΠΕ Ελευσίνας 
(πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) καταγγέλλει τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής για 
την «άδεια της ντροπής» που εξέδωσε, και η οποία δημιουργεί όλες 
τις προϋποθέσεις για την επέκταση.

6. Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», το μεγαλύ-
τερο περιβαλλοντικό πάρκο στα Βαλκάνια και ένα από τα 8 θεματικά πάρκα στην Ευρώπη 
κινδυνεύει με αφανισμό. Η ανευθυνότητα της πολιτείας και των συν-διαχειριστών 
Δήμων (Αγ. Αναργύρων, Iλίου, Καματερού) αλλά και η διαχρονική ανεπάρκεια 
του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης απειλούν τόσο το δημόσιο όσο και τον 
αυστηρά περιβαλλοντικό χαρακτήρα του, αφήνοντάς το έρμαιο στις ορέξεις των ιδιω-
τών, που τείνουν να το μετατρέψουν σε χώρο φτηνής αναψυχής με ανεπανόρθωτες συ-
νέπειες για την πανίδα και χλωρίδα του.

• Η «πορεία περιβάλλοντος» δεν αποκαλύπτει τους πραγματικούς ενό-
χους, τους δημιουργούς των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αντίθετα, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, αποπροσανατολίζει τους κατοίκους της Δυτι-
κής Αθήνας και παρέχει «πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης και δράσης» σε εκείνους που δεν τα δικαιούνται. Η κυβέρνηση της 
Ν.Δ., σε συνεργασία με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στις Νομαρχίες και 
τους Δήμους ολοκληρώνουν την καταστροφή.

• Υπάρχει αδράνεια, αδιαφορία, βαναυσότητα και διευκόλυνση αρ-
κετών φορέων της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της δημόσιας διοίκησης και πολλών  βουλευτών των δύο κομμά-
των εξουσίας για τη διαχρονική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Και εί-
ναι όλοι αυτοί οι οποίοι προσκαλούνται από τον ΑΣΔΑ να συμμετάσχουν  
στην κοινή πορεία για την «προστασία του περιβάλλοντος».

Να μην ξεγελαστούν με απατηλές υποσχέσεις

4. Για το θέμα του Σκαραμαγκά οι ευθύνες είναι διαχρονικές, διακομματικές και αυτο-
διοικητικές. Οι διαδικασίες για τη λειτουργία του λιμανιού έχουν ανοίξει από το 
2002 με υπουργό τον κ. Ανωμερίτη και ολοκληρώθηκαν από τον κ. Βουλγαράκη. 
Το λιμάνι λειτουργεί σε έκταση 120 στρεμμάτων, η οποία είχε μπαζωθεί τη δεκαετία του 
΄70, και δεν προβλεπόταν για λιμάνι στο πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Χαϊδαρίου. 
Και είναι ο ίδιος ο Δήμος ο οποίος συναίνεσε να λειτουργήσει το λιμάνι για τέσ-
σερις εβδομάδες, αλλά αυτό λειτουργεί κανονικά σε καθημερινή βάση.

5. Για το Ποικίλο Όρος. Το βουνό με την άναρχη και χωρίς έλεγχο  διάνοι-
ξη της σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου – Ασπροπύργου, με το ανοικτό 
«τραύμα» της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (πάνω από τη λίμνη Κου-
μουνδούρου) και με τις αλόγιστες επεκτάσεις των σχεδίων και των ορίων 
των πόλεων βρίσκεται υπό συνεχή υποβάθμιση. Η εκκλησία διευκολύ-
νεται ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης «δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου». Τέλος, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ, δήμαρχος Αγ. Βαρ-
βάρας Λ. Μίχος, δημιουργεί αδιέξοδα στην πόλη με τα «μεγαλεπήβολα 
σχέδιά» του για την κατασκευή τσιμεντένιου σταδίου  στους πρόποδες 
του όρους Αιγάλεω σε ζώνη υψηλής προστασίας Α.

Τελικά «δεν είμαστε όλοι μια ευτυχισμένη οικογένεια». Δεν μπο-
ρούν οι ένοχοι και οι συνένοχοι να εμφανίζονται σαν υπερπροστά-
τες του περιβάλλοντος.
Αυτοί που έχουν βάλει το κέρδος και την οικονομία της αγοράς 
πάνω από τον άνθρωπο και το περιβάλλον δεν μπορούν να μας ξε-
γελάσουν άλλο.
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να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας

Μπορούμε να σταματήσουμε την ολοένα 
και μεγαλύτερη καταστροφή,  μόλυνση και υποβάθμιση που έχει δρομολο-
γηθεί με:

• την επέκταση των εγκαταστάσεων της ΠΕΤΡΟΛΑ

• τη δημιουργία ΧΥΤΑ Βιομηχανικών Αποβλήτων στο Μελετάνι

• τη δημιουργία ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στη Χαλυβουργική

• τη λειτουργία εμπορευματικού λιμανιού στο Σκαραμαγκά

• τη μεταφορά των δεξαμενών της SHELL στη λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου)

• την καταστροφή του Ποικίλου Όρους

• την τσιμεντοποίηση του Ελαιώνα 

        Την ίδια ώρα που:
• Το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης είναι σε πλήρη εγκατάλειψη

• Δεκάδες ελεύθεροι χώροι κινδυνεύουν να χαθούν

• Τα στρατόπεδα παραμένουν «ερμητικά κλειστά» για την 
κοινωνία

• Οι χωματερές Α. Λιοσίων και Φυλής είναι βόμβα μόλυν-
σης για όλο το λεκανοπέδιο

• Η δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και το ΧΥΤΑ 
φράζει πνευμόνια
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