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ΘΕΜΑ: ΚΑΥΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

  Αξιότιμοι Κύριοι  

   Σας απευθύνω αυτήν την επιστολή με την ιδιότητα του κατοίκου του Δήμου Ασπροπύργου, 

ως ύστατη προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας 

Υγείας και ταυτόχρονα ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, στην περιοχή του Ασπροπύργου και του 

Θριασίου Πεδίου γενικότερα.  

    Καθημερινά, πέριξ της πόλης και συγκεκριμένα στις περιοχές Νεόκτιστα ,Θέση ΣΟΦΟ και 

Θέση Νέας Ζωής καίγονται ανεξέλεγκτα σκουπίδια, απόβλητα, ελαστικά, καλώδια με σκοπό την 

εξαγωγή χαλκού και άλλων μετάλλων. Η παράνομη καύση ακατάλληλων υλικών γεμίζει την 

ατμόσφαιρα με τοξικά και καρκινογόνα αέρια και προκαλεί ρύπανση και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, ενώ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών μετά από την πολυετή και διαρκή 

οικολογική καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ανυπολόγιστες. Οι εκατοντάδες 

καταγεγραμμένες κλήσεις σε αστυνομία και πυροσβεστική μπορούν να επιβεβαιώσουν το 

μέγεθος και την συχνότητα του φαινομένου. Δεν είναι λίγες οι φορές, που σε μια περιοχή 

17χλμ από το κέντρο της Πρωτεύουσας, αναγκαζόμαστε να «σφραγίσουμε» τα παράθυρα των 

σπιτιών μας λόγω της αφόρητης ατμόσφαιρας. Μελέτη που εκπόνησε προσφάτως το ΕΚΠΑ 

κατόπιν εντολής του Δ. Ασπροπύργου (με μετρήσεις σε διάστημα 2 ετών) σε διάφορες περιοχές 

της πόλης μας, επιβεβαίωσαν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο αυτό που όλοι 

βιώνουμε. Οι τιμές των σωματιδίων του αέρα που αναπνέουμε είναι πολύ μεγαλύτερες από τις 

επιτρεπτές και οφείλονται κατά κύριο λόγο στις ανεξέλεγκτες  καύσεις. 

     Με την παρούσα επιστολή, ελπίζουμε να γίνει κατανοητό το αδιέξοδο της κατάστασης που 

βιώνουμε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από τις ανεξέλεγκτες καύσεις υλικών. Δεν είναι δυνατό, σε μια 

ευνομούμενη κοινωνία να είναι ζητούμενο το αυτονόητο. Δεν είναι δυνατό να 

διαπραγματευόμαστε την λύση ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος για το οποίο μια 

συντονισμένη αναπτυξιακή προσπάθεια Δήμου, Περιφέρειας, Υπουργείου μπορεί να βρει 

λύσεις.  

Ως Πολίτης και δημότης του Δ. Ασπροπύργου, απαιτούμε να αντιληφθείτε και να 

αντιμετωπίσετε άμεσα και ουσιαστικά ένα μεγάλο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας που αφορά την 

επιβίωσης μιας ολόκληρης πόλης. 

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .  
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