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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Τις τελευταίες ημέρες η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τους Δήμους κι 
εφαρμόζοντας την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να 
«απαλλάξει» τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής από χιλιάδες παράνομες 
διαφημιστικές αφίσες, banners και πανό, που απειλούν την ασφάλεια των 
διερχόμενων οδηγών, ρυπαίνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν την εικόνα των 
πόλεων και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. 
 
Σε αυτήν την προσπάθειά μας να απαλλάξουμε την Αττική και τους κατοίκους της 
από φαινόμενα και καταστάσεις που συναντώνται μόνον σε τριτοκοσμικές χώρες, 
θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία και του δικού σας πολιτικού φορέα. 
 
Σε μια εποχή που οι νέες τεχνολογίες και το πλήθος των λειτουργούντων με νόμιμο 
τρόπο Μ.Μ.Ε. προσφέρουν τη δυνατότητα ευρύτατης διάδοσης και διάχυσης των 
πολιτικών μηνυμάτων στο ευρύ κοινό, θεωρούμε ανεπίτρεπτο να υπάρχουν  πολιτικά 
κόμματα που παραβιάζουν τους νόμους που τα ίδια ψήφισαν στο Εθνικό Κοινοβούλιο 
και προβαίνουν σε παράνομες αφισοκολλήσεις, για να προβάλλουν τις όποιες 
δραστηριότητές τους.  
 
Δεν νοείται η πολιτική επικοινωνία στον  21ο αιώνα, να διεξάγεται με όρους και μέσα 
άλλων εποχών.  
 
Δεν είναι δυνατόν τα πολιτικά κόμματα, από τη μια να διακηρύσσουν την προσήλωση 
τους στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος κι από την άλλη, να 
προχωρούν σε ενέργειες που το υποβαθμίζουν. 
 
 
 
 
 



Οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα και να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι ο 
σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι «σημαία ευκαιρίας», αλλά συνειδητή πολιτική 
επιλογή. 
 
Σας ζητώ λοιπόν να απέχετε από πρακτικές και χρήσεις μέσων που αντιστρατεύονται 
τη νομιμότητα, υποβαθμίζουν την αισθητική εικόνα της Αττικής κι απειλούν την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
 
Η Περιφέρεια Αττικής θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στην εφαρμογή των 
νόμων, χωρίς διακρίσεις, εντείνοντας την προσπάθειά μας να απαλλάξουμε το 
Λεκανοπέδιο από καταστάσεις που δεν μας αξίζουν. 
 

 
 

Με εκτίμηση 
 

Γιώργος Πατούλης 
 
 

Περιφερειάρχης Αττικής 
 


