
Visit in the devastated township of Mandra, western Attica 

Deadly flash flooding, November, 2017  

 

  
 

 
 

Flash floods caused by heavy overnight rains in November 2017, have killed 

people and caused biblical destruction in the industrial town of Mandra, west of 

the capital Athens, as the most affected area. Many of the dead were elderly 

people whose bodies were found inside their homes. It had been a tragedy by 

fast-flowing torrents of red mud flooded roads. 

The locals were unprepared and the force of the water moved vehicles, damaged 

walls and roofing, destroyed roads and 1,000 homes and left many homeless as 

their homes flooded to a life-threatening level. Many people died on that day by 

rain. !! 

 
Let’s see: https://www.youtube.com/watch?v=pw0GYCybgxU 

 

 

 

The outdoor activity takes place in the framework of the project  

                                    



Επίσκεψη στη Μάνδρα Αττικής 
καταστροφικές πλημμύρες, Νοέμβριος 2017 

 

 

 

Η Μάνδρα βρίσκεται στη Δυτική Αττική και πλήττεται συχνά από πλημμύρες, ως 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς εδώ και χρόνια έχει μπαζωθεί το 
ρέμα που έρεε δίπλα στην παλαιά εθνική οδό και αποστράγγιζε τη γύρω περιοχή από 
το νερό που κατέβαινε από το Όρος Πατέρας των 1.100 μέτρων, την Αγία 
Σωτήρα κλπ. Χωρίς το ρέμα αυτό, ο χείμαρρος (της βροχής των 100 τόνων, ανά 
στρέμμα, σε τρεις ώρες) χρησιμοποίησε την άσφαλτο, σαν ορό ροής και κατέβηκε 
μέσα στην πόλη, ακατάστατο, παρορμητικό, χωρίς διευθέτηση, καταστρέφοντας ό,τι 
βρήκε στο πέρασμα του. Αντιπλημμυρικά έργα δεν υπάρχουν ούτε και οριοθέτηση 
τυχόν ρεμάτων για απαλλοτριώσεις.  
Το συγκεκριμένο πρωί δημιουργήθηκε έντονο πρόβλημα λόγω των βροχοπτώσεων 
στην παλαιά Εθνική Οδό και πολλά σπίτια πλημμύρησαν λόγω των δημιουργηθέντων 
χειμάρρων. Οι αρχές προσπάθησαν να διασώσουν άτομα και παιδιά που κινδύνευαν 
από τον όγκος του νερού που σε κάποια σημεία είχε φτάσει τα 4 μέτρα καθώς και 
άλλα εγκλωβισμένα ακόμα και μέσα σε αυτοκίνητα. Το τοπίο θύμισε ταινία 
καταστροφής με τους τεράστιους χείμαρρους να διαλύουν τα πάντα στο πέρασμα 
τους, ακόμα και ολόκληρες νταλίκες, σαν να ήταν σπιρτόκουτα.  
Είκοσι τρεις (23) άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκείνη τη μέρα από βροχή. !! 

 

 

H υπαίθρια δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος: 

                                   



Walking in the devastated town of Mati 

Deadliest fires, July 2018 
 

   

        
"The country is going through an unspeakable tragedy", declared  the The Greek 

prime minister announcing a three-day period of national mourning and in a state 

of emergency this area in Attica, that is called as Mati, located in a amazing 

region which is popular with local tourists, especially pensioners and children 

attending holiday camps. Flames fanned by strong winds devastated the seaside 

village of Mati, devouring homes and cars. Rescuers, among others, found the 

bodies of 26 adults and children, who had apparently hugged each other as they 

died, trapped just metres from the sea. The village has had almost 

"disappeared" and more than 1,000 buildings had been destroyed or damaged. 

 

The outdoor activity takes place in the framework of the project  

                                    



Περίπατος στην πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι 
Θανατηφόρες πυρκαγιές, Ιούλιος 2018 

 

 

 

 

Πρόκειται για μία φονική πυρκαγιά και μία κατάσταση που σε λιγότερο από μισή ώρα 
βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των ισχυρών ανέμων. Κάτοικοι και παραθεριστές 
παγιδεύτηκαν μέσα σε σπίτια και σε αυτοκίνητα τους και χωρίς να εφαρμοστεί σχέδιο 
εκκένωσης αυτός ο προνομιούχος οικισμός, με την άμεση πρόσβαση του στη θάλασσα 
και το πυκνό του πευκόδασος με τη σχεδόν όμως παράλληλα άναρχη δόμηση και τους 
πάντα μπλοκαρισμένους από παρκαρισμένα οχήματα δρόμους με τα στενά 
οδοστρώματα που δεν επέτρεπαν στα αυτοκίνητα να κινηθούν και τα αδιέξοδα τους, 
γρήγορα μεταμορφώθηκε σε πύρινο εφιάλτη και ένα απέραντο νεκροταφείο 
απανθρακωμένων συνανθρώπων μας.  

 

Ας δούμε: https://www.youtube.com/channel/UCRCBQGFbVQuptQBeMrogU4Q 

 

 

H υπαίθρια δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος: 

                                   

https://www.youtube.com/channel/UCRCBQGFbVQuptQBeMrogU4Q

