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ΠΔΕΩΛ 

 
σξεία θαηαγγειηώλ θαηνίθσλ ζηελ Δπηηξνπή γηα καδηθέο 
θαηαιήςεηο πεδνδξνκίσλ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή κε ηελ ζηάζε 

ηεο ζηεξίδεη ην θαζεζηώο αζπδνζίαο.  
Βαξηέο νη επζύλεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο θ. 

Κπαληή θαη ηεο Αζηπλνκίαο. 
 
 

  
 

Πάλσ θαη θάησ :  Ο Θαξαγξεγόξεο ζε πιήξε αλάπηπμε!...Από πνύ 
ζα πεξάζεη θ. Θαξαγξεγόξε π.ρ ε κάλα κε ην θαξνηζάθη θαη από 

πνύ αληιείηε  απηό ην δηθαίσκα ; Ση θάλεη ε αζηπλνκία;  



  
 
Πέκπηε 28.4.- Μεηά από δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο ηεο Λ. Καξέα πξνο ηελ επηηξνπή καο, θιηκάθην ηεο «Δπηηξνπήο 
Θαηαγξαθήο ηεο Θαηάζηαζεο ζην Γήκν Βύξσλα» επηζθέθηεθε ηελ 
πεξηνρή ζηελ νπνία, όπσο είλαη γλσζηό, ζηεγάδεηαη πιήζνο εηαηξηώλ 
εκπνξίαο απηνθηλήησλ θαη θαηέγξαςε ην θαζεζηώο αζπδνζίαο ησλ ελ ιόγσ 
εηαηξηώλ, νη νπνίεο ζηελ νπζία έρνπλ κεηαηξέςεη ηα πεδνδξόκηα  ηεο Λ. Καξέα 
θαη ησλ παξαθείκελσλ δξόκσλ, ζε κάληξα πώιεζεο απηνθηλήησλ. Η 
άζιηα όζν θαη επηθίλδπλε απηή θαηάζηαζε, ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν ηελ δσή 
θαη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ πεδώλ θαζώο ε νινζρεξήο, ζε κεξηθέο 
πεξηπηώζεηο, θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ, αλαγθάδεη παηδηά, καλάδεο, 
γέξνληεο θαη γεληθά ηνπο πεδνύο, λα θαηεβαίλνπλ ζην νδόζηξσκα ηεο 
Λεσθόξνπ, ε νπνία, όπσο είλαη γλσζηό, ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε θίλεζε 
ΙΧ απηνθηλήησλ κε κεγάιεο ηαρύηεηεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη 
θίλδπλνη γηα ηε δσή  ηνπο, από ηξνραίν αηύρεκα. 
 

Ζ πνιηηηθή ηεο δηαπινθήο ζπλερίδεηαη….. 
 
Τν απαξάδεθην απηό θαζεζηώο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνπζία επζύλεο 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηώλ, απέλαληη ζηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο 
δσήο, δηαξθεί ρξόληα θαη είλαη ζε γλώζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ηεο Ν.Γ θαη ηνπ 
Γεκάξρνπ θ. Χαξδαιηά. Ο ζξίακβνο ηεο αζπλεηδεζίαο, ηεο 
αηηκσξεζίαο θαη ηεο αζπδνζίαο. Ο θ. Γήκαξρνο αθνινπζεί θαη εδώ  ηελ 
γλσζηή γξακκή ηεο δηαπινθήο, ησλ πςειώλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηεο 
εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ αλκηίζεησλ πξνο ηελ απνζηνιή ηνπ. 
Έηζη, απηόο θαη νη εκπνξηθνί ζύκκαρνί ηνπ  ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ 
βαζηθώλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ, θαηλόκελν πνπ απνηειεί κόληκν πηα 
ζηνηρείν ηνπ δηθνκκαηηζκνύ ζπζηήκαηνο, πνπ βπζίδεηαη όιν θαη 
πεξηζζόηεξν ζηε ζήςε θαη ηελ παξαθκή.  
 

Γηαηί νη θπιιάδεο ζηεξίδνπλ  ην ζαζξό θαζεζηώο Υαξδαιηά…. 
 
Όζν θαη λα ςάμεη θαλείο θάπνηα ηνπηθή λενδεκνθξαηηθή εθεκεξίδα, δελ 
πξόθεηηαη λα βξεη ζηηο δηαθεκηζηηθέο, θπξίσο, ζειίδεο ηεο θάπνηα 
θσηνγξαθία νύηε δύν έζησ αξάδεο  γηα ηελ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε 



άιιν πξόβιεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο! Τπραίν;  Καζόινπ ηπραίν. Οη 
πεξηζζόηεξνη από ηνπο ελ ιόγσ εκπόξνπο απηνθηλήησλ, απνηεινύλ 
ζηαζεξνύο ρξεκαηνδόηεο ησλ ηνπηθώλ θπιιάδσλ πνπ ζηήξημαλ θαη 
ζηεξίδνπλ ην ζαζξό θαζεζηώο Χαξδαιηά θαη ηεο ςεπηνπξννδεπηηθήο θαη  
ηπρνδησθηηθήο πνιηηηθήο ηνπ, κε ηελ ρνξήγεζε ζσξείαο δηαθεκίζεσλ από ηηο 
νπνίεο νη εθδόηεο ησλ θπιιάδσλ εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθά έζνδα. 
Δπηρεηξεκαηίεο, Δξγνιάβνη, Έκπνξνη, πνιηηηθνί, πςειόβαζκνη θξαηηθώλ 
ππεξεζηώλ, Γήκαξρνη θαη άιινη δεκνηηθνί παξάγνληεο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία 
κε ηνπο εθδόηεο ηνπ  ηνπηθνύ ηύπνπ έρνπλ δηακνξθώζεη έλα θαζεζηώο 
δηαπινθήο θαη αιιεινεμππεξεηήζεσλ πνπ ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή  ηνπ 
δηθνκκαηηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ θ. Υαξδαιηά θαη ησλ εθιεθηώλ ηεο 
Λ.Γ ζην Γήκν.   
 
Οη ηνπηθνί επηρεηξεκαηίεο κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ  
δελ ζηεξίδνπλ απιώο ηνλ Χαξδαιηά θαη ηελ παξάηαμή ηνπ, αιιά αζθώληαο 
ζεκαληηθή  επηξξνή ζηα ηνπηθά πνιηηηθά θαη δεκνηηθά πξάγκαηα,  δεηνύλ 
θαη θπζηθά παίξλνπλ δηάθνξα αληαιιάγκαηα ηόζν από ηελ δεκνηηθή 
όζν θαη ηελ θξαηηθή εμνπζία. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαησλίδεηαη ην γλσζηό 
θαζεζηώο αηηκσξεζίαο θαη αζπδνζίαο ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξώλ, πνπ 
θαηαθιύδεη ηνλ δεκόζην βίν, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 
δηθνκκαηηθήο θαηάπησζεο…. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο, 
πνπ ζηηο ηνπηθέο θπιιάδεο ν πνιίηεο, εθηόο από ηηο άθζνλεο  δηαθεκίζεηο, 
δελ ζα δεη πνηέ λα εκθαλίδνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, νη αγώλεο, νη 
αλάγθεο ηνπ θαη ηα αηηήκαηά ηνπ…….   
 

Αδηαθνξία Γήκνπ, δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη θξαηηθώλ 
αζηπλνκηθώλ αξρώλ 

   
Σηηο δηακαξηπξίεο  ησλ θαηνίθσλ γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίεο  θαη 
αλαθνξέο  γηα ηελ αδηαθνξία ηεο Αζηπλνκίαο , ηελ νπνία νη θάηνηθνη 
θαηεγνξνύλ, ηνπιάρηζηνλ, γηα αδηαθνξία θαη ππνγξακκίδνπλ όηη ελώ έρνπλ 
πξνζθύγεη αξθεηέο θνξέο ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο , ε θαηάζηαζε δελ 
δηνξζώλεηαη. Θαηεγνξίεο γηα ζπλεηδεηή επίδεημε αδηαθνξίαο 
δηαηππώλνληαη επίζεο θαη θαηά ηνπ Γήκνπ θαη ηεο δεκνηηθήο 
αζηπλνκίαο.  
 
Θαη ε αζπδνζία ησλ πεξηπηέξσλ ππό ηελ πξνζηαζία Υαξδαιηά…. 
 
Τελ αζθαιή θπθινθνξία πάλσ ζηα πεδνδξόκηα δελ παξεκπνδίδνπλ κόλν νη 
έκπνξνη απηνθηλήησλ αιιά θαη ηα πεξίπηεξα κε ηηο απζαίξεηεο όζν θαη 
επηθίλδπλεο επεθηάζεηο ηνπο. Δίλαη έλα θαηλόκελν πνπ αγθαιηάδεη όιν ηνλ 
Βύξσλα. Σηε  θσηνγξαθία ζα δείηε έλα ηέηνην πεξίπηεξν επί ηεο Λ. Καξέα, ην 
νπνίν κε ηελ πιήξε πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαιάβεη ην πεδνδξόκην, έρεη δηακνξθώζεη ηελ λεόηεξε εθδνρή ηεο 
ηζηνξηθήο κάρεο ηα ηνπ «Σηελνύ ησλ Θεξκνππιώλ»!……  
 
Η Δπηηξνπή καο ζέηεη  ηελ άζιηα όζν θαη επηθίλδπλε απηή θαηάζηαζε ππόςε 
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηνπ  Αληηδεκάξρνπ γηα ην πεξηβάιινλ θ. Μπαληή θαη 
πεξηκέλνπκε άκεζε απειεπζέξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ, 
απνθαηάζηαζε θαη ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ,  
ππνγξακκίδνληαο όηη γηα  νπνηνδήπνηε ηξνραίν αηύρεκα, από δσ θαη πέξα, 



ήζειε ζπκβεί ελάληηα ζηελ δσή ή ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ζπλαλζξώπνπ 
καο,  ζα έρνπλ  ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε, από θνηλνύ κε ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο εκπόξνπο απηνθηλήησλ θιπ. Πεξηκέλνπκε λα δνύκε 
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη πξνεηδνπνηνύκε όηη δελ ζα δερηνύκε ηα 
γλσζηά παηρλίδηα ηεο δεκνηηθήο αξρήο……  
 
Τν θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ αθνινπζεί ζηηο επόκελεο ζειίδεο είλαη 
απνθαιππηηθό γηα ηελ έθηαζε ηεο αζπδνζίαο ησλ εκπόξσλ απηνθηλήησλ θαη 
ησλ κεγάισλ θηλδύλσλ πνπ δηαηξέρνπλ νη πεδνί θαη θπξίσο ηα παηδηά!! ( Τν 
θσηνγξαθηθό πιηθό θαηαιακβάλεη 8 ζειίδεο δείηε ην, αμίδεη ην θόπν )   
 
Ζ «Δπηηξνπή Θαηαγξαθήο ηεο Θαηάζηαζεο ζην Γήκν Βύξσλα»        

 
  

  
 

Άλσ : Ζ εηαηξία ΠΟΗΚΔΛΗΓΖ επί ησ έξγσ…… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Κάησ : Η εηαηξία απηνθηλήησλ ΠΟΙΜΔΝΙΓΗ. Παληνύ βιέπεηε όηη ηα 
πεδνδξόκηα έρνπλ ρηηζζεί θαη έρνπλ γίλεη ξάκπεο!.... 
 

  
 
 
 
 

Θάησ : Ζ εηαηξία Θαξαράιηνπ  
 

  
 
 
 



 

  
 
 

Ο Θαξαράιηνο δελ ηεξεί νύηε ηα πξνζρήκαηα έζησ ησλ 5 
εθαηνζηώλ…. Δθηόο από απηό έρεη  γεκίζεη ηνπο παξαθείκελνπο 

δξόκνπο κε δεθάδεο απηνθίλεηα (πξνο πώιεζε) ρσξίο πηλαθίδα, ιεο 
θαη ν Βύξσλαο είλαη κάληξα κεηαρεηξηζκέλσλ ή θαιύηεξα  
ρηζηό!....Γέζηε θσηό: Οη έκπνξνη δελ δηζηάδνπλ λα θηίδνπλ ηα 

πεδνδξόκηα, λα ηα θάλνπλ ξάκπεο γηα  λα αλεβαίλνπλ ηα απηνθίλεηά 
ηνπο!..... 

     
                                                                                        

 
 

 

 

 



                             

 
 
 

 

 

 

 
 

Πάλσ: Δδώ βιέπνπκε πώο Γήκνο θαη έκπνξνη κεηαβάιινπλ ηα πεδνδξόκηα ζε 
ξάκπεο ! 

 

 
 

Πάλσ: Η εηαηξία Καξαράιηνπ από άιιε νπηηθή γσλία 
 



 
Θάησ: Ο θ. ΦΗΙΟΗΓΖ. Γηθά ηνπ δελ είλαη ηα πεδνδξόκηα θ. 

Γήκαξρε;  
 
 

 
 

Θάησ: Αλαπαξάζηαζε ηνπ «ηελνύ ησλ Θεξκνππιώλ» από ηνπο 
πξνζηαηεπόκελνπο πεξηπηεξάδεο  ηνπ θ. Υαξδαιηά, ηνπ θ. Κπαληή θαη ηεο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο Λ.Γ ηνπ Γήκνπ Βύξσλα!  
 

 
 

Γηα ηα πεξίπηεξα γεληθόηεξα ζην Βύξσλα ζα επαλέιζνπκε. 


