
ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

 
 
ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008, 

 

 Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, 

 Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, 

 Οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, 

 Η Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιά, 

 Οι Νομαρχίες Αθήνας, Πειραιά και Δυτικής Αττικής, 

 Οι Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις της περιοχής μας,  

 Οι μαζικοί κοινωνικοί Φορείς και Σύλλογοι των Δυτικών Προαστίων 

 

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με τη φωνή των χιλιάδων πολιτών της Δυτικής Αθήνας και 

της Δυτικής Αττικής 

 

 Η φωνή μας είναι φωνή διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση των συνθηκών της 

ζωής μας. 

 Είναι φωνή απόγνωσης για τον περιβαλλοντικό θάνατο της Δυτικής Αθήνας. 

 Είναι φωνή οργής για τις ψεύτικες υποσχέσεις 

 

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με τη φωνή όλων εκείνων που δε συμβιβάζονται και δε 

συνθηκολογούν με τη σημερινή κατάσταση: 

 Με την ανεργία και την αποβιομηχάνιση. 

 Με το λιγοστό πράσινο και την θανατηφόρα ρύπανση. 

 Με όλες τις επαχθείς και οχλούσες χρήσεις συγκεντρωμένες εδώ, μόνο και μόνο γιατί εδώ 

δεν μένουν «έχοντες» και «κατέχοντες» αλλά άνθρωποι του μόχθου και της δουλειάς. 

 

ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΜΕ σήμερα ότι αυτή η κατάσταση ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! 

Όσοι συγκεντρωθήκαμε σήμερα και πορευτήκαμε μέσω της αρχαιότερης οδού του κόσμου, της 

Ιεράς Οδού, προς τη Βουλή των Ελλήνων, θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να στείλουμε παντού το 

μήνυμα ότι η σημερινή «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» δεν είναι το ΤΕΛΟΣ, αλλά 
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η ΑΡΧΗ ενός νέου, ανυποχώρητου ΑΓΩΝΑ που δίνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ μακριά από 

ανούσιους διαχωρισμούς,  

Ενός ΑΓΩΝΑ που δεν πρόκειται να σταματήσουμε ΜΕΧΡΙ την ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι, το πρότυπο «ανάπτυξης» που θυσιάζει τον αέρα που αναπνέουμε 

στο βωμό της αλόγιστης αύξησης των επιχειρηματικών υπερκερδών, που καταστρέφει το 

περιβάλλον για να συσσωρεύσει αμύθητα κέρδη,  δεν μπορεί και δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ούτε από τους πολίτες. 

 Γιατί οδηγεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και στον οικολογικό θάνατο της περιοχής 

μας. 

 Γιατί απειλεί την υγεία μας. 

 Γιατί υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών της Δυτικής Αθήνας – Δυτικής Αττικής, που 

δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν «παιδιά ενός κατώτερου Θεού». 

 Γιατί οι ζωές μας αξίζουν περισσότερο απ’ τα κέρδη τους! 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ σήμερα από εδώ, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, έστω και τώρα, αυτή την 

ύστατη στιγμή: 

 Να πάρουν πίσω τα απαράδεκτα σχέδια του περιβαλλοντικού θανάτου  

 Να ανακαλέσουν τις Υπουργικές Αποφάσεις με βάση τις οποίες μεθοδεύεται η 

παραπέρα υποβάθμιση των συνθηκών της  ζωής μας. 

 Να δώσουν λύσεις σε όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα των Δυτικών 

προαστίων, που σήμερα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά καθημερινά 

επιδεινώνονται. 

 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ να σταματήσουν επιτέλους η Δυτική Αθήνα και Η Δυτική Αττική ν’ αποτελούν την 

«πίσω αυλή» ολόκληρου του Λεκανοπεδίου  

γιατί όσοι και όσες ζούμε δυτικά 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ! 
 

Δεν μας ταιριάζει αυτή η εικόνα. Γιατί η Δυτική Αθήνα – Δυτική Αττική δεν είναι μόνο τα 

Διυλιστήρια, τα Ναυπηγεία, οι χωματερές, τα τοξικά απόβλητα, οι τσιμεντοβιομηχανίες, η 

ρύπανση   

ΓΙΑΤΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ είμαστε ΕΜΕΙΣ. 
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Είναι οι άνθρωποί της,  

Οι φυσικές της ομορφιές,  

Ο ηλικιακός της δυναμισμός,   

Τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα  

που μπορούν να σηματοδοτήσουν ξανά μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία σε όφελος των 

πολιτών. 

Ο Α.Σ.Δ.Α. οι Δήμοι, οι μαζικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί Φορείς της Δυτικής Αθήνας – Δυτικής 

Αττικής έχουν επεξεργασθεί τη δική τους Ολοκληρωμένη Αναπτυξιακή Πρόταση, το δικό 

τους Εναλλακτικό Σχέδιο για να ΑΛΛΑΞΕΙ αυτή η κατάσταση.  

Μεταφέρουμε παντού τη ΦΛΟΓΑ της ΕΛΠΙΔΑΣ, ότι το όραμά μας για μια ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, μπορεί με τους δικούς μας αγώνες να γίνει 

πραγματικότητα.  

Στο επίκεντρο των δικών μας προτεραιοτήτων δεν βρίσκεται η αύξηση των  επιχειρηματικών 

υπερκερδών, η λεηλασία, η εκποίηση, ή ιδιωτικοποίηση των Δημόσιων χώρων και η οικολογική 

καταστροφή, αλλά  το ΔΙΚΑΙΩΜΑ των πολιτών αυτής της περιοχής ΝΑ ΖΟΥΝ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ σε πόλεις που ΣΕΒΟΝΤΑΙ τον άνθρωπο και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.   

 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ των κυβερνητικών αποφάσεων και των διαφόρων 

επιχειρηματικών σχεδίων που προωθούνται και οδηγούν στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ της περιοχής μας. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ όλα όσα μας ανήκουν ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. 

 ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για να μπορούν τα παιδιά μας να ζήσουν αξιοπρεπώς σ’ έναν καλύτερο 

κόσμο. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ν’ ακουστεί δυνατά η φωνή της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής μέσα κι’ 

έξω από το Κοινοβούλιο.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που δυσκολεύουν τη ζωή και την 

καθημερινότητά  μας, που κάνουν αβίωτες τις πόλεις που ζούμε. 

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΚΟΥΝ πλέον τα μεγάλα λόγια,  οι  χιλιοειπωμένες υποσχέσεις, τα ευχολόγια. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από την κυβέρνηση και ΟΛΕΣ τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν τώρα ΣΑΦΗ 

και ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ για κάθε ένα από τα αιτήματα του κοινού διεκδικητικού μας πλαισίου. 

Τώρα είναι η στιγμή να μετρήσουμε και να διαπιστώσουμε ποιοι και πόσοι είναι μαζί μας, 

όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. 

Γιατί είμαστε πολίτες με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

 3



 

Σήμερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ και ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ: 

 Ενάντια στη δημιουργία εμπορικού λιμανιού στον Σκαραμαγκά. 

 Για να μην προχωρήσει η κατασκευή της γιγαντιαίας, ρυπογόνας Μονάδας 

Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ». 

 

 Για να ματαιωθεί η καταστροφική επέκταση των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. 

(πρώην «ΠΕΤΡΟΛΑ») στην Ελευσίνα. 

 

 Για να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία Μονάδας Υποδοχής και Επεξεργασίας 

επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων στην περιοχή Μελετάνι Μάνδρας. 

 

 Για να ματαιωθεί η τσιμεντοποίηση του Ελαιώνα και η παράδοση του στην ιδιωτική 

κερδοσκοπία. Για να μετατραπεί ο Ελαιώνας σε πνεύμονα πρασίνου και ανάσα 

ζωής για τους κατοίκους ολόκληρου του λεκανοπεδίου και να γίνουν άμεσα οι 

απαλλοτριώσεις όλων των χώρων πρασίνου στον Ελαιώνα 

 

 Για να σταματήσει το οικολογικό έγκλημα που συνιστά η λειτουργία της 

χωματερής της Φυλής της μοναδικής σε όλο το λεκανοπέδιο. Για να προχωρήσει η 

διαχείριση των αστικών απορριμμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον, βασισμένη 

στις σύγχρονες μεθόδους διαλογής  και επεξεργασίας. 

 

 Για να χρηματοδοτηθεί γενναία η οικολογική ανασυγκρότηση του Όρους Αιγάλεω-

Ποικίλου. Για την άμεση ψήφιση Νομοθετικής ρύθμισης που θα βάζει οριστικό 

τέλος στις προκλητικές διεκδικήσεις των κάθε λογής καταπατητών και να κηρυχθεί 

το Ποικίλο Όρος - Αιγάλεω Εθνικός Δρυμός. 

 

 

 Για τη σωτηρία του Περιβαλλοντικού Πάρκου «Α. Τρίτσης» και την ανάδειξή του 

σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής με σεβασμό στον οικολογικό του 

χαρακτήρα. 
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 Για την απομάκρυνση των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου και Αγ. Αναργύρων και την 

παραχώρησή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  για την μετατροπή τους, 

αποκλειστικά σε χώρους πρασίνου και αναψυχής. 

 

 Για την άμεση απομάκρυνση των Φυλακών Κορυδαλλού και την απόδοση του 

χώρου στους πολίτες.  

 

 Για να ανατραπούν τα σχέδια εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων στον 

υδροβιότοπο της Λίμνης «Κουμουνδούρου» που αλλοιώνουν τον οικολογικό και 

προσβάλλουν βάναυσα τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου. 

 

  Για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού από κάθε πηγή 

ρύπανσης. 

 

 Για να πάψει επιτέλους ο Κηφισός να είναι ένας οχετός αποβλήτων. 

 

 Για να επιταχυνθούν οι επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ και η κατασκευή χώρων 

στάθμευσης 

 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι απαιτούμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις,  

δεσμεύσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των παραπάνω 

αιτημάτων μας, 

κι αν διαπιστώσουμε υπεκφυγές και ψεύτικα λόγια θα αναμετρηθούμε σκληρά μέχρι την 

τελική δικαίωση. 

 

 

 

 


