
 
 ΓΖΚΝΠ ΒΟΩΛΑ: ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 

Ρνκέαο  έξγσλ νδνπνηίαο  
 

Παο παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ην θεθάιαην ηεο νδνπνηίαο 
θαη ησλ αζθαιηνζηξψζεσλ. Ζ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ θαη ε 
πνηφηεηα ησλ αζθαιηνζηξψζεσλ είλαη πξάγκαηα αιιειέλδεηα θαη 
απνηεινχλ έλα ζνβαξφ δεκνηηθφ πξφβιεκα, πνπ πξέπεη λα επηζχξεη 
ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο ζηνλ 
Γήκν Βχξσλα θαζψο  θαη ησλ  δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ.  
 
Νξηζκέλα πξψηα ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θ α η ά ζ η α ζ ε      
η σ λ  δ ξ φ κ σ λ,  γλσζηνπνηήζεθαλ κε ηελ πξφζθαηε 
δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηθψλ ληνθνπκέλησλ, ζηα νπνία δείρλακε  
ηελ εμνξγηζηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε δξφκνπο ηνπ Γήκνπ 
Βχξσλα, θνληά ζηελ θεληξηθή αγνξά ηνπ Θνπαλά  θαζψο θαη ζηα 
μερσξηζηά ζπκπιέγκαηα ησλ νδψλ Ωιέλεο, Θαξχζηνπ θαη Βνζπφξνπ.  
Ζ ηξηηνθνζκηθή εηθφλα, πνπ δηαρξνληθά εκθαλίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη 
δξφκνη ζηνλ Γήκν καο, ππνβηβάδεη ην επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 
ηνπο φξνπο αζθαινχο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη απηνθηλήησλ. Νη 
πεξηζζφηεξνη δξφκνη θάλνπλ κφλν γηα άινγα θαη θάξα!  
 

Ρα ηερληθά έξγα απνζπνχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ θαη είλαη πεγή κεγάισλ 
θεξδψλ γηα ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηα θπθιψκαηα ηεο 
δηαπινθήο. Ξξέπεη λα μέξνπκε φηη νη θαηεζηξακκέλνη δξφκνη δελ 
πξνθχπηνπλ σο έλα θπζηθφ θαηλφκελν ή θάηη πνπ πξνέθπςε θαη 
εμαίξεζε, αιιά είλαη θαηλφκελν  γεληθεπκέλν, πνπ  θ α ζ ν ξ ί δ ε η α η  
απφ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη γεληθά  θαη νθείιεηαη, ζηελ 
πεξίπησζή καο,  ζ η ε λ   π ν η φ η ε η α   η σ λ  ε ξ γ α ζ η ψ λ  θαη            
η σ λ   π ι η θ ψ λ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  θ α η   ζε ηειεπηαία αλάιπζε  
ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ   η ν λ    δ ε κ φ ζ η ν   έ ι ε γ ρ ν  π ν π    
α  ζ θ ε ί η α η, εάλ αζθείηαη θαη φηαλ αζθείηαη. Ν  έ ι ε γ ρ ν ο   φκσο, 
πνπ πξνβιέπεηαη θαη ππνηίζεηαη φηη  γίλεηαη απφ  δηάθνξα ζεζκηθά 
θξαηηθά φξγαλα, ηηο  πεξηζζφηεξεο θνξέο ππαθνχεη, ζε έλα  ε η δ η θ φ    
θ α ζ ε ζ η ψ ο   α ζ π δ ν ζ ί α ο   θ α η   α δ η α θ α λ ε η α ο,     ην νπνίν  
είλαη θπξίαξρν θαη ραξαθηεξίδεη  η α   έ ξ γ α  ν δ ν π ν η ί α ο  θ α η   γ ε 
λ η θ ά   η α  η ε ρ λ η θ ά  έ ξ γ α  ζ η ε λ   Δ ι ι ά δ α.  
 
Δηδηθφηεξα, ην θαζεζηψο α ζ π δ ν ζ ί α ο  θαη  α δ η α θ ά λ ε η α ο  ζηα 
έξγα νδνπνηίαο, επεθηείλεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ΝΡΑ θαη ηηο 
λνκαξρίεο ηεο Αηηηθήο, έρεη παλειιαδηθή επηθξάηεηα. Αλ ξίμνπκε κηα 
καηηά ζηνπο δξφκνπο Γήκσλ ηεο Αηηηθήο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη, 
ζρεδφλ παληνχ, εκθαλίδεηαη ην νηθηξφ ζέακα ησλ θαηεζηξακκέλσλ 
θαη παξακνξθσκέλσλ δξφκσλ. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δηαπινθήο, κηαο ζπκκαρίαο εξγνιάβσλ, 
πνιηηηθψλ απηνδηνηθεηηθψλ, ππαιιειηθψλ θαη  νηθνλνκηθψλ 
παξαγφλησλ, πνπ κε ηελ ζησπή ηφζν ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ φζν θαη 
γεληθά ησλ κέζσλ ΚΚΔ, ιπκαίλεηαη ηα έξγα νδνπνηίαο, 



θαηαιεζηεχνληαο ην πζηέξεκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.  Ξξφθεηηαη 
γεληθά γηα έλα εμαηξεηηθά ηζρπξφ επξχ θαη άζιην θαζεζηψο 
δηαθζνξάο θαη ζπλαιιαγήο, ην νπνίν έρεη ηελ πνιηηηθή  ζηήξημε θαη 
ηελ θάιπςε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ.       
 
Ζ ζεκεξηλή έθζεζή καο γηα ηηο αζθαιηνζηξψζεηο ζηνλ Βχξσλα είλαη 
ζρεηηθά αηειήο, γηαηί ε επηηξνπή δελ κπφξεζε λα έρεη ζηελ δηάζεζή 
ηεο  φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζηελ 8εηία ηεο 
Γεκαξρίαο Σαξδαιηά, θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2010. Φπζηθά ηα 
πξνβιήκαηα κε ηνπο δξφκνπο δελ αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ κε ηελ 
δεκαξρία ηνπ ζεκεξηλνχ δεκάξρνπ.   
 
Ρν 2009 ε επηηξνπή πνπ εξεχλεζε ηα έξγα νδνπνηίαο ηνπ 2008, κε 
αίηεζή ηεο αιιά θαη κε  δηαβήκαηα πξνο ηνλ Γήκν, δήηεζε ζηνηρεία 
γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηνζηξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  
ζηελ δεκαξρηαθή πεξίνδν ηνπ θ. Λ. Σαξδαιηά, αιιά ν Γήκνο 
αξλήζεθε λα ηα δψζεη!...Πηνηρεία, γηα ηα   έξγα νδνπνηίαο θαη 
αζθαιηνζηξψζεσλ ηνπ 2010, δήηεζε θαη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο  θ. 
Πη. Ρδνξηδηψηεο,  αιιά ε δεκνηηθή αξρή αξλήζεθε θαη πάιη.  
 
Ρελ Άλνημε ηνπ 2009  ζπγθξνηήζεθε (adhoc) κηα νιηγνκειήο 
επηηξνπή απφ θαηνίθνπο θαη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Βχξσλα  κε 
αληηθείκελν ηα έξγα νδνπνηίαο ζηελ πφιε. Ζ γέλεζε απηήο ηεο 
επηηξνπήο πξνθιήζεθε απφ ηελ ζθαλδαιψδε δηεμαγσγή ησλ έξγσλ 
νδνπνηίαο, πνπ έγηλαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2008, κε θνλδχιηα ηεο 
Λνκαξρίαο, ζε κηα ζεηξά δξφκνπο ηνπ Βχξσλα. Ρνλ θαηάινγν ησλ 
δξφκσλ είρε θαηαξηίζεη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Βχξσλα. 
Ήηαλ ηφζν ζθαλδαιψδεο ην έξγν ησλ αζθαιηνζηξψζεσλ θαη ηέηνηα 
ε πξφθιεζε φζν θαη ν εκπαηγκφο ηνπ βπξσληψηηθνπ ιανχ, ψζηε ε 
επηηξνπή ηφηε, κε έγγξαθε θαηαγγειία ηεο πξνο ην ΠΩΚΑ 
ΔΞΗΘΔΩΟΖΡΩΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΘΡΩΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, δήηεζε 
ηελ άκεζε δηεμαγσγή ειέγρνπ, θαηαγγέιινληαο ηελ αξηηφηεηα θαη 
ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ νδνπνηίαο ηεο Λνκαξρίαο.  
 
Ραπηφρξνλα ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζε δηαβήκαηα δηακαξηπξίαο 
πξνο ηνλ Γήκαξρν θ. Σαξδαιηά, απφ ηνλ νπνίν δήηεζε δχν 
πξάγκαηα: Ξξψηνλ ηελ δηεμαγσγή ειέγρνπ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Γήκν 
θαη δεχηεξν ηελ ζπγθξφηεζε κφληκεο, άηππεο θαη κε ακεηβφκελεο - 
ζε θάζε πεξίπησζε – επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείραλ 
εθπξφζσπνη ησλ θαηνίθσλ (ιατθά κέιε ) θαζψο θαη εθπξφζσπνη 
φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ κε ζθνπφ λα πάξεη κέξνο ζηνλ 
έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαζψο θαη ζηα άιια έξγα πνπ ζα 
γίλνληαλ ζην κέιινλ ζην Γήκν .  
 
Κηα ηέηνηα ιατθή θαη αλεμάξηεηε επηηξνπή ήηαλ θαλεξφ φηη ζα 
κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα θάζε Γεκάξρνπ, ν νπνίνο ζα 
επηζπκνχζε λα ππάξρεη έιεγρνο θαη δηαθάλεηα ζην ηνκέα ησλ 
ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ, αθνχ ζα κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί ηελ θαιή 
δηεμαγσγή ησλ έξγσλ θαη λα ζπκκεηέρεη, απφ θνηλνχ κε ηελ ηερληθή 
ππεξεζία, ζηνπο ειέγρνπο ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη γεληθφηεξα ησλ 



ηερληθψλ έξγσλ πνπ γίλνληαη ζην Γήκν καο. Ν  Γήκαξρνο  
απφξξηςε θαη ηα δχν αηηήκαηα ρσξίο πνηέ κάιηζηα λα 
εμεγήζεη  δεκφζηα  ηελ ζηάζε ηνπ. Ξνηφλ ζπκθέξεη θαη 
πνηφλ ππεξεηεί ε ζηάζε απηή ηεο Γεκνηηθήο  Αξρήο ηνπ θ. 
Σαξδαιηά;  
 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 

Πρεηηθά κε ηα έξγα νδνπνηίαο ηνπ 2010 επηζεκαίλνπκε  

εμήο:  

1.Μαλαζηξψζεθαλ κε άζθαιην φινη νη δξφκνη ηνπο 

νπνίνπο είρε ζηξψζεη ε Λνκαξρία ην 2008!  Απηή είλαη 

κηα ζθαλδαιψδεο ελέξγεηα ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σαξδαιηά, 

πνπ έρεη πξνθαλψο πνιινχο απνδέθηεο θαη επηδηψθεη 

πνιινχο ζθνπνχο. Θέηνπκε ην εξψηεκα: Δάλ νη 

αζθαιηνζηξψζεηο  ηνπ 2008 ήηαλ εληάμεη,  πνηνο ήηαλ ν 

ιφγνο πνπ ν Γήκνο Βχξσλα μαλάθαλε απφ ηελ αξρή ηνπο 

ίδηνπο δξφκνπο ην 2010; Ρν έξγν ηνπ 2010 ζηνίρηζε 

ζπλνιηθά ην ηεξάζηην πνζφ  ησλ 3 εθ. επξψ! 

Ρν έξγν ηεο Λνκαξρίαο ηνπ 2008, ζηνίρηζε ζηνλ ειιεληθφ 

ιαφ 300.000! Πε κηα πεξίνδν θηψρεηαο θαη δπζηπρίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ ζηξσκάησλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ε 

παξάηαμε ηεο Λ.Γ ζηνλ Γήκν Βχξσλα πέηαμε ζηελ 

θπξηνιεμία 300.ννν,00 επξψ ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ; 

Κε πνην δηθαίσκα; Κήπσο γηα λα ζπγθαιχςεη ηηο επζχλεο 

θαη ηηο θαθνηερλίεο ηνπ εξγνιάβνπ ηνπ 2008 θαη φισλ 

φζσλ, απφ ηνπο λνκαξρηαθνχο παξάγνληεο ηνλ βνήζεζαλ;  

Κε ην μαλαζηξψζηκν, απν ηνλ θ. Σαξδαιηά, ΝΙΩΛ ησλ 

δξφκσλ, πνπ είρε θάλεη ε Λνκαξρία ην 2008, 

απνδεηθλχεηαη ε αιήζεηα ησλ θαηαγγειηψλ ηεο  Δπηηξνπήο 

θαηνίθσλ, φηη δει απφ ηηο αζθαιηνζηξψζεηο ηνπ 2008 

πξνέθππηαλ ζνβαξά δεηήκαηα εξγνιαβηθψλ θαθνηερληψλ 

θαη κάιηζηα απφ  δφιν! Γηαηί αλ νη δξφκνη ήηαλ ζσζηνί 

γηαηί μαλαζηξψζεθαλ; Ή κήπσο ν Γήκνο μαλάθαλε  ηνπο 

ίδηνπο δξφκνπο απιψο γηα λα γίλνπλ νη  εξγνιάβνη ιίγν πην 

πινχζηνη; Αο δηαιέμνπλ! Εεηάκε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν κηα 

δεκφζηα ηνπνζέηεζε!  



Γηα ηελ ηζηνξία. Γηα ηηο νδνζηξψζεηο ηνπ 2008, ην Πψκα 

επηζεσξεηψλ θαη Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ηεο ηφηε επηηξνπήο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Βχξσλα λα δηεμαρζεί έιεγρνο, αιιά ν 

έιεγρνο πνπ ηειηθά δηαηάρζεθε, αλαηέζεθε ζηελ Λνκαξρία 

δει. ηελ αλάζεζαλ ζε απηνχο πνπ έπξεπε θαηά ηεθκήξην λα 

ειεγρζνχλ!..... 

2. Ξέξα απφ ην 2008, μαλαζηξψζεθαλ απφ ηελ αξρή 

δξφκνη, νη νπνίνη είραλ γίλεη  πάιη απφ ηνλ ίδην ηνλ θ. 

Σαξδαιηά ζηελ νθηαεηία 2003-2010. Κεξηθνί απφ απηνχο 

ηνπο δξφκνπο, φπσο ι,ρ ην δεμί ξεχκα ηεο Θαξανιή θαη 

Γεκεηξίνπ, κε θαηεχζπλζε ην Γεκαξρείν, έγηλε πξηλ 

πεξίπνπ 4-5 ρξφληα. Ρν ίδην θαη ε Θσζηαληηλνπφιεσο. Νη 

δξφκνη απηνί είλαη γλσζηφ φηη 1-2  ρξφληα κεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο, εκθάληζαλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο, 

παξνπζίαζαλ κεγάια βπζίζκαηα ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαζψο θαη αιιεπάιιειεο, κεγάιεο 

ξαγηζκαηηέο ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ. Ρν ζθάλδαιν 

θπζηθά δελ  πεξηνξίδεηαη ζηα δχν απηά παξαδείγκαηα 

δξφκσλ αιιά αθνξά δεθάδεο δξφκνπο πνπ ζηξψζεθαλ θαη 

μαλαζηξψζεθαλ ζηελ νθηαεηία Σαξδαιηά, αθξηβψο δηφηη 

ζηα πξνεγνχκελα έξγα νδνπνηίαο, παξαβηάζηεθαλ νη φξνη 

θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη νη δξφκνη 

αρξεζηεχηεθαλ απφ ηηο θαηαζηξνθέο!  

Ζ επζχλε γηα ηα θαηλφκελα απηά βαξαίλεη ηελ Γεκνηηθή 

Αξρή, ε νπνία δελ άζθεζε φπσο είρε θαζήθνλ ηνπο 

λφκηκνπο ειέγρνπο θαη δελ ππνρξέσζε ηνπο εξγνιάβνπο λα 

ζεβαζηνχλ ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ θαη λα δηνξζψζνπλ  

ηηο θαθνηερλίεο. Ρπραίν; Θεσξνχκε φηη νη παξαιείςεηο 

απηέο δελ είλαη ηπραίεο. Πρεηίδνληαη κε ηελ γεληθφηεξε 

αληηιατθή πνιηηηθή ηεο, ην θαζεζηψο αδηαθάλεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ φιε ζηάζε ηεο, ηελ αδηαθνξία ηεο,  

ηνπιάρηζηνλ, απέλαληη ζηελ εξγνιαβηθή αζπδνζία θαζψο 

θαη ηνλ απαξάδεθην ξφιν ηεο δηεχζπλζεο ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 



 

Νη μαλαζηξσκέλνη θαη πνιπδάπαλνη δξφκνη ηεο νθηαεηίαο 

Σαξδαιηά αλ θαη δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κε 

αθξίβεηα ην θφζηνο, πάλησο έρνπλ ζηνηρίζεη ζηνλ ειιεληθφ 

ιαφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ. Ρη απνδεηθλχεη απηφ; Όηη 

ηεξάζηηα πνζά πεγαίλνπλ θπξηνιεθηηθά  ζηηο ηζέπεο ησλ 

εξγνιάβσλ γηα έξγα, ηα νπνία ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απνδεηθλχνληαη άρξεζηα! Δπαλαιακβάλεηαη 

έηζη, ζην δηελεθέο, ε ηζηνξία ησλ «έξγσλ νδνπνηίαο- 

κνχθα»  γηα λα ηξψλε ζπλερψο νη αρφξηαγεο εξγνιαβηθέο 

θαη πνιηηηθέο ζπκκνξίεο ην κφρζν ηνπ ιανχ καο.  

3.Ν θ. Γήκαξρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  εμεγήζεη ζηνλ 

ιαφ ηνπ βχξσλα ηνπο ιφγνπο, πνπ νη ίδηνη δξφκνη 

ζηξψλνληαη θαη μαλαζηξψλνληαη. Λα δψζεη ζηελ 

δεκνζηφηεηα, πνηνη  δξφκνη νλνκαζηηθά ζηξψζεθαλ ζηελ 

νθηαεηία 2003-2010, πφηε έγηλε θάζε έξγν θαη πφζν 

θφζηηζε θάζε εξγνιαβία μερσξηζηά. Λα δψζεη επίζεο ζηελ 

δεκνζηφηεηα ηα νλφκαηα ησλ εξγνιάβσλ. Λα δψζεη φια ηα 

ζηνηρεία ζηελ επηηξνπή καο θαη ζηηο  δεκνηηθέο παξαηάμεηο 

πνπ ζα ηα δεηήζνπλ θαη λα  αλαξηήζεη φια απηά ηα 

ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.       

4.Πηα έξγα νδνπνηίαο 2010 ππάξρνπλ δξφκνη πνπ δελ 

αζθαιηνζηξψζεθαλ εληειψο! Ρκήκαηά ηνπο έκεηλα 

αθάιππηα! Ξνπ είλαη ε ηερληθή ππεξεζία; 

5. Γηαπηζηψλνπκε φηη ελψ αθφκα κφιηο ηψξα παξαδφζεθε 

ην έξγν, πέξα απφ ηηο πνιπάξηζκεο θαη εκθαλείο 

θαθνηερλίεο, ήδε παξνπζηάδνληαη, εδψ θαη εθεί, εκθαλή 

ίρλε θζνξάο ηεο αζθάιηνπ θαζψο θαη θαηλφκελα πνπ 

δείρλνπλ φηη ην κείγκα ηεο αζθάιηνπ ρξεηάδεηαη λα 

ειεγρζεί. 

6. Γεθάδεο θξεάηηα δελ έρνπλ αλαξηεζεί ζην χςνο ηεο 

λέαο αζθάιηνπ. Κε ηηο επηθίλδπλεο ιαθθνχβεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ηίζεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ε δσή θαη ε 

αζθάιεηα πεδψλ θαη απηνθηλήησλ. πάξρνπλ θαη θξεάηηα 

πνπ έρνπλ θαιπθζεί ή κηζνθαιπθζεί απφ άζθαιην! 



7. Εήηεκα ππάξρεη θαη κε ηα θξεάηηα νκβξίσλ κεξηθά απφ 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νηθηξή θαηάζηαζε θαη ζε άιια νη 

ζράξεο ηνπο  ππφ «θαηάξξεπζε». 

8. Ππληζηνχκε ζηνπο αλαγλψζηεο θαη ηηο δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο λα πάλε λα δνχλε ηα «αληηνιηζζεηηθά  

πιαθφζηξσηα» πνπ έρνπλ ζηξσζεί φιεο νη αλεθφξεο θαη 

θαηεθφξεο ηνπ Βχξσλα γηα λα δηαπηζηψζνπλε ηελ 

θνξντδία θαη ηελ ιεζηεία ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο.  Δίλαη 

φια πιαθφζηξσηα ηεο «επνρήο ηεο αξγίινπ» θαη  είλαη 

πιήξσο θαηεζηξακκέλα! Θαη δελ κπνξνχζε λα είλαη 

δηαθνξεηηθά… δηφηη ην πιηθφ απηφ είλαη ηφζν επηειέο πνπ 

φρη κφλν δελ αληέρεη ζην θηλνχκελν απηνθίλεην αιιά δελ 

κπνξεί λα  αληέμεη νχηε ην βάξνο ελφο αλζξψπνπ! Γελ ηα 

μέξεη φια απηά άξαγε ε δεκνηηθή αξρή;…. Γηεπθξηλίδνπκε 

φηη ηα ελ ιφγσ πιαθφζηξσηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

έξγα νδνπνηίαο ηνπ 2010. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί παιηφηεξα, 

αιιά αλ δελ καο απαηά ε κλήκε καο ζηελ 8εηία ηνπ λπλ 

Γεκάξρνπ. 

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΑΡΔΠΡΟΑΚΔΛΝΗ ΓΟΝΚΩΛ                                   

ΠΡΝΛ ΓΖΚΝ ΒΟΩΛΑ 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη πηζαλψο φινη νη δξφκνη πνπ 

παξαζέηνπκε δελ έγηλαλ ηελ νθηαεηία ηεο ζεκεξηλήο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. 

 

Νη δξφκνη πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ παξνπζηάδνπλ  ηξηηνθνζκηθή 

εηθφλα θαη αλήθνπλ, φπσο είλαη απηνλφεην, ζηνπο δξφκνπο εθείλνπο 

πνπ ΓΔΛ αζθαιηνζηξψζεθαλ κε ηα πξφζθαηα έξγα νδνπνηίαο ηνπ 

Γήκνπ, ηα νπνία άξρηζαλ  ην θαινθαίξη θαη ηειείσζαλ ην Λνέκβξε 

ηνπ 2010.  

Ξξφθεηηαη αζθαιψο γηα κηθξφ δείγκα, αιιά ε γεληθή εηθφλα ησλ 

δξφκσλ ηνπ Βχξσλα είλαη γεληθά εμνξγηζηηθή νη δε δηαθνξέο πνπ 

κπνξεί λα βξεη θαλείο απφ δξφκν ζε δξφκν ή απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή ειάρηζηα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε.  



Όια ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη βαζίδνληαη ζε  απηνςίεο ησλ 

κειψλ ηεο επηηξνπήο, είλαη αιεζηλά θαη απφιπηα  αληηθεηκεληθά! 

Ζ βαζηθή αηηία ηεο πνιχ θαθήο θαηάζηαζεο ησλ δξφκσλ ζηνλ Γήκν 

Βχξσλα είλαη θαηά θαλφλα  :  

 Ζ ρακειή πνηφηεηα ησλ έξγσλ νδνπνηίαο                                                  

θαη ε παξαβίαζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ θαη ειάρηζησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν ε ηελ 

ζχκβαζε 

 Ρα ξερά θξεδαξίζκαηα ησλ παιηψλ νδνζηξψζεσλ γηα λα 

απμάλεηαη ε εξγνιαβηθή ιεειαζία.  

 Ζ θαθή επηρσκάησζε θαη ε ειιηπήο ζηεξέσζε, «πάηεκα»,  ηνπ 

εδάθνπο. 

 Ζ θαθή πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ.  

 Ρν κηθξφ πάρνο ηεο νδφζηξσζεο  (π.ρ ε ζχκβαζε κπνξεί λα 

πξνβιέπεη 5 εθ θαη ν εξγνιάβνο βάδεη 2 - 2,5 ή 3 εθ ) θιπ.  

 Ξνιιέο  εξγαζίεο  δελ εθηεινχληαη θαζφινπ ή εθηεινχληαη 

πιεκκειψο, κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο φπσο     

ι. ρ.  αλαξηήζεηο ή ηαπεηλψζεηο θξεαηίσλ (  θξεάηηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ κέζε ηνπ δξφκνπ θαη ζπλήζσο «θνπηνπιάλε» 

πάλσ ηνπο ηα απηνθίλεηα ) θ . ά   

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαθήο πνηφηεηαο πιηθψλ θαη πξφρεηξεο 

δνπιεηάο ζηηο εξγαζίεο ησλ ξείζξσλ. 

 Γηαγξακκίζεηο γηα πεδνχο  ή δηαγξακκίζεηο γηα απηνθίλεηα νη 

νπνίεο δελ γίλνληαη θαζφινπ ή γίλνληαη πξφρεηξα θαη κε πιηθφ 

ρακειήο  πνηφηεηαο  θ.ν.θ. 

 Ξξφρεηξεο  ζηελ θπξηνιεμία εξγαζίεο θαη θάιπςεο, φπσο-

φπσο,  ησλ νξπγκάησλ πνπ αλνίγνληαη ζηνπο δξφκνπο απφ 

δηάθνξεο ΓΔΘΝ ή άιιεο ηδησηηθέο εηαηξίεο, ρσξίο λα 

ηεξνχληαη νη  θαλφλεο  νδνζηξψζεσλ θαη ρσξίο θακηά 

επίβιεςε απφ ηελ δεκνηηθή αξρή θαη ηηο αξκφδηεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ! Έλα κεγάιν ηκήκα ησλ νδηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη παξακνξθψζεσλ ησλ νδψλ νθείινληαη ζε 

απηή ηελ αηηία. 

Ρν δείγκα πνπ δεκνζηνπνηνχκε, πηζηνπνηεί ηελ έθηαζε ηεο 

εξγνιαβηθήο αιεηείαο θαη ην θαζεζηψο ζπλαιιαγήο κεηαμχ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ.  

Πηελ Δπξψπε  κηα αζθαιηφζηξσζε αζηηθνχ  δξφκνπ δηαξθεί πεξί ηα 

25 ρξφληα θαη ζηελ Διιάδα απφ 2 έσο 5 ρξφληα.  Έρεη γξαθηεί θαη 

δελ έρεη δηαςεπζηεί φηη ζηελ Διιάδα νη εζληθνί δξφκνη ζηνηρίδνπλ 6 

θνξέο παξαπάλσ απφ φζν θνζηίδνπλ ζε θξάηε ηεο Δ.Δ!...   



Απφ ηνλ κηθξφ θαηάινγν ησλ δξφκσλ πνπ δεκνζηεχνπκε, αμίδεη  λα  

δείηε φζνπο κπνξείηε , γηα   λα δηαπηζηψζεηε, κε ηα ίδηα ζαο ηα κάηηα, 

ην θαηάληεκα ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ δηθνκκαηηζκνχ θαη ηελ έθηαζε 

ηεο θαθνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηνπ κφρζνπ ηνπ 

ειιεληθνχ  ιανχ.  

Ζ επηηξνπή δελ είρε νχηε ην ρξφλν νχηε ηηο δπλάκεηο λα θάλεη κηα   

απνγξαθή φισλ ησλ δξφκσλ ηνπ Βχξσλα θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

απηνί βξίζθνληαη. Αιιά απηφ δελ αθπξψλεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θαηαγγειίαο καο .   

 

 

Θαινχληαη φινη νη θάηνηθνη ηνπ Βχξσλα λα καο ζηείινπλ θάζε 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε θαηεζηξακκέλνπο δξφκνπο, πεδνδξφκηα, 

παηδηθέο ραξέο, ζρνιεία ή άιια ζέκαηα πνπ γλσξίδνπλ ή ηνπο 

απαζρνινχλ. Ζ επηηξνπή ζα επηζθεθηεί ηνπο ηφπνπο ηνπο νπνίνπο ζα  

ππνδείμεηε θαη ζα θάλεη ηηο αλάινγεο επαθέο, ηηο επηηφπηεο 

δηαπηζηψζεηο θαη  ηηο  δεκνζηεχζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ.  

 

«Ζ επηηξνπή θαηαγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βχξσλα», 

παξαθαιεί  φινπο ηνπο θίινπο, πνπ ζπκκεξίδνληαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνζπάζεηαο, λα καο θνηλνπνηήζνπλ φιεο ηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο θίισλ ή γλσζηψλ ηνπο πνπ δηακέλνπλ ζηνλ Βχξσλα θαη 

ζα επηζπκνχζαλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ηεο 

επηηξνπήο, ψζηε λα ηνπο ζηέιλνπκε ειεθηξνληθά ηηο αλαθνηλψζεηο 

θαη ηηο δεκνζηνπνηήζεηο πνπ ζα εθδψζνπκε ζην κέιινλ. 

 

Ζ επηηξνπή θαιεί θάζε αλαγλψζηε θαη θάηνηθν ηνπ Βχξσλα πνπ ζα 

ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο ηνπ Βχξσλα, λα πιαηζηψζεη ηελ επηηξνπή 

θαη ην έξγν ηεο.  

Δπηθνηλσλία: D. SOULIOTIS - egmont1937@gmail.com. Tel. 6977-

747431. 
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Νη  θαηεζηξακκέλνη δξφκνη  

Αγ. Γεκεηξίνπ:  Θαηαζηξνθή 6 ξίρηεξ. Νδφο θζαξκέλε κε βαζηά 

απνγχκλσζε. Δθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο, βπζίζκαηα θαη ξαγίζκαηα, 

παξακνξθψζεηο. 

Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄: Γείγκα δξφκνπ απφ ηελ 

παιαηνιηζηθή επνρή, θξαθειαξίζκαηα θαη ξεγκαηψζεηο. Απνςίισζε 

ηεο πίζζαο κε απνηέιεζκα ην αζθαιηηθφ κείγκα λα ζπγθξαηείηαη 

κφλν κε ην  ραιίθη!!... 

Αγ. Φαλνπξίνπ: Νχηε ζηελ Αθξηθή. Ζ πιήξεο θαηαζηξνθή.  

Αλαιήςεσο :  Έρεη θχγεη  ε πίζζα  ηεο αζθάιηνπ θαη απέκεηλε  ην 

ραιίθη! Πην λνχκεξν 36-38 =  βαζηέο γνχβεο !...  

Αιαηζαηψλ (θνληα ζην πξ. αζη. Ρκήκα) Ρέζζεξα (4) ηκήκαηα ηνπ 

δξφκνπ δελ αζθαιηνζηξψζεθαλ!!...Θαιά κήπσο ηάρα δελ ηα 

μέξνπλε; Βαξηέο επζχλεο ηνπ αληηδεκάξρνπ θ. Θ. Ενχκπνπ θαη ε 

ηερληθή ππεξεζία! 

Αλδξνκάρεο: Λενιηζηθή επνρή. Ξαξακνξθψζεηο θαη γχκλσζε 

νδνζηξψκαηνο. Γξφκνο  θαηαζηξεκκέλνο.     

Αξηέκηδνο : Απξνζρεκάηηζηε θαη ζξαζχηαηε  θαηαζηξαηήγεζε ησλ  

φξσλ αζθαιηφζηξσζεο . Δπηζεηηθή εθδήισζε ηνπ παξαζηηηζκνχ θαη 

ηεο δηαπινθήο. Καζήκαηα ηερληθήο γηα ην πψο νη ζπκκνξίεο ηξψλε 

ην κφρζν ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. 

Αηηαιείαο : Θαηεζηξακκέλε ζε αξθεηά ηκήκαηά ηεο.  Πην  ηκήκα απφ 

Θαηζαξίαο έσο Λ. Διβεηίαο θζνξά θαη απνγπκλψζεηο αζθάιηνπ, 

ξαγίζκαηα,  ζπλερείο παξακνξθψζεηο. Φξεάηην = ιαθθνχβα 5 

ξίρηεξ!    

Βνζπφξνπ + Διπίδαο : Ρν ηξίγσλν ηεο θαηαζηξνθήο. Ζ απψιεηα ηεο 

έλλνηαο ηνπ «ηερληθνχ έξγνπ». Κηα αθφκα απφδεημε φηη νη 

αδίζηαθηεο θαη άπιεζηε ζπκκνξίεο, ηεο επνρήο ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, 

δελ ζέβνληαη απνιχησο ηίπνηα!..  

Γπθηνδήκνπ – Κεηξνκειέηε : Ξιήξεο θαηαζηξνθή. Κπαιψκαηα, 

ζπαζίκαηα, γνχβεο. Ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ  κίγκαηνο  

επίζηξσζεο, ν δξφκνο έρεη ηειείσο γπκλσζεί. Ιεζηεία! 

Γαξδαλειίσλ : Δθηεηακέλεο παξακνξθψζεηο 



Γειθψλ : 6 Οίρηεξ. Ππλερή ζπαζίκαηα ηνπ νδνζηξψκαηνο, 

ξαγίζκαηα, παξακνξθψζεηο.  

Γειθψλ θαη Φιέκηγθ : Ζ επηδξνκή ηεο εξγνιαβηθήο αιεηείαο! Ξνηνο 

έθαλε έιεγρν απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία; Ξνηνο ζα θσλάμεη ηνλ 

εηζαγγειέα;  

Γειβφε θαη Αιαηζαηψλ : Αθφκα δελ ηέιεησζε ε θαηαζθεπή, θαη ν 

δξφκνο ζε απηή ηελ ζπκβνιή ήδε έζπαζε! Πηελ ίδηα ζπκβνιή 

ππάξρεη άθηηαρην θξεάηην κε  γνχβα 8 ξίρηεξ! 

Δπί ηεο Γειβφε ππάξρεη επίζεο ηκήκα πνπ δελ αζθαιηνζηξψζεθε!. 

Ρν αλεθνξηθφ ηκήκα ηεο Γειβφε πνπ έρεη ηάρα πιαθνζηξσζεί κε 

αληηνιηζζεηηθέο  πιάθεο  είλαη ζηελ κεγαιχηεξε έθηαζή ηνπ 

ζηξαπαηζαξηζκέλν κε πνιιαπιά ζπαζίκαηα θαη ξεγκαηψζεηο!   

Γήινπ  ( απφ Αξηέκηδνο κέρξη Φνξκίσλνο ): Ξιήξεο  θαηαζηξνθή.  

Δξπζξαίαο (δίπια ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο – 

Ραπεηνπξγείνπ): Δηθφλα ηξηηνθνζκηθή - Απφιπην μεραξβάισκα! 

Εαβέιια + Αλδξνκέδαο : Ρν ηξίγσλν ηεο θαηαζηξνθήο!! 

Εαβέιια 8 : Βπζίζκαηα εδάθνπο θαη  ζπαζίκαηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

Εαβέιια + Αλαιήςεσο : Νδφζηξσκα κε εθηεηακέλεο 

παξακνξθψζεηο 

Ηζψκεο (απφ Θνινθνηξψλε – Θσζηαληηλνπφιεσο): Γξφκνο 

ηξηηνθνζκηθφο. Ζ απφιπηε παξακφξθσζε κηαο αζηηθήο νδνχ.  

Θαηζαξίαο :  Πεηζκφο 8 ξίρηεξ! Ρν έδαθνο θαη ε νδφζηξσζε 

παξνπζηάδεη ζπλερή θαη εθηεηακέλα βπζίζκαηα ζε φιν ζρεδφλ ην 

κήθνο ηεο νδνχ.  

Θαηζαξείαο : Ξνιιαπιέο ππνρσξήζεηο θαη εθηεηακέλα βνπιηάγκαηα 

ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη εθηεηακέλα  ξαγίζκαηα ή άιιεο 

θαηαζηξνθέο ζην νδφζηξσκα. 

Θαξχζηνπ ( κεηαμχ Φνξκίσλνο θαη Γξεγνξίνπ Δ΄): Νδφο 

ηξηηννθνζκηθή.    

Θηζζάκνπ : Νδφο ηξηηνθνζκηθή - Ξαξακφξθσζε θαη θαηαζηξνθή 

ηνπ νδνζηξψκαηνο!  

Θνινθνηξψλε ( ζε φιν ην κήθνο ηεο ): Ππλερή βπζίζκαηα εδάθνπο 

θαη νδνζηξψκαηνο, εθηεηακέλα ξαγίζκαηα, πνιιαπιέο 

παξακνξθψζεηο θαη θξεάηηα βαζαληζηηθά θαη επηθίλδπλα γηα ηελ 

ηξνραία θπθινθνξία. 



Θφλσλνο 137 : Νη καχξεο ηξχπεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο! Κε ηα έξγα 

νδνπνηίαο 2010 ε Θφλσλνο αζθαιηνζηξψζεθε αιιά νη εξγνιάβνη 

ηνπ θ. Σαξδαιηά θαη ν άγξππλνο θ. Αληηδήκαξρφο ηνπ, παξάιεηςαλ 

ηκήκα ηεο νδνχ θνληά ζηνλ αξηζκφ 137, ην νπνίν δελ 

αζθαιηνζηξψζεθε! Ρέηνηεο  εξγνιαβηθέο παξαιείςεηο δελ είλαη 

ζπάληεο ζηα έξγα νδνπνηίαο ηνπ 2010.  

Θξπζηάιιε θαη Ξ.Ξ Γεξκαλνχ : Θαηαζηξνθή 8 Οίρηεξ! 

Θπδσληψλ (απφ Σεηκάξξαο έσο Θνινθνηξψλε): Ν Απηνεμεθηειηζκφο 

ηεο Ρ.Α. Ξαξακνξθψζεηο θαη εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο. Νδφο 

ηξηηνθνζκηθή. 

Θχπξνπ (Ζ βαζηθή αξηεξία ηεο πφιεο ζε φιν ην κήθνο ηεο) : Ππλερή 

θξαθειαξίζκαηα, παξακνξθψζεηο, κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε 

δηαζηαπξψζεηο θαη ζπνξαδηθά βπζίζκαηα εδάθνπο θαη 

νδνζηξψκαηνο.     

Ιεηνχο ή νδφο Θνπξάλσλ (Ρκήκα γχξσ απφ εθθιεζία Αλάιεςεο): 
Δθηεηακέλε απνγχκλσζε αζθάιηνπ, ζπλερή ζπαζίκαηα  θαη 

παξακνξθψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ρα πεδνδξφκηα ηεο εθθιεζίαο 

γεκάηα απφ ηα «άγηα θφπξαλα» ηα νπνία Ζ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΟΣΖΑ δελ 

θαζαξίδεη  εθηφο εάλ ηχρεη θαη θάλνπκε εκείο θακηά θαηαγγειία!  

Κπθάιεο: Γξφκνο κφλν γηα άινγα, φρη γηα θάξα…. Ιαθθνχβεο, 

ζπαζίκαηα, θξαθειέ, παξακνξθψζεηο. Ζ απφιπηε δηάιπζε νδνχ!  

Κπζίαο : Ξνιιαπιά βνπιηάγκαηα θαη ππνρσξήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη 

ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

Λεαπφιεσο ( απφ Σεηκάξξαο έσο Θνινθνηξψλε) : Ξαξακνξθψζεηο, 

γνχβεο, πνιιαπιά ζπαζίκαηα θαη εθηεηακέλε απνςίισζε ηεο  

αζθάιηνπ κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ζην νδφζηξσκα κφλν ην 

ραιίθη.   

Λεαπφιεσο + Ξξνχζεο : Θαηάζηαζε ηξηηνθνζκηθή. Νη ζπκκνξίεο  

ησλ ηερληθψλ έξγσλ δελ άθεζαλ ηίπνηα φξζην! Ππαζίκαηα, γνχβεο, 

εθηεηακέλα «θξαθειέ», άρξεζηα κίγκαηα αζθάιηνπ, αλαξηήζεηο 

θξεαηίσλ απάηε.  

Ξ.Ξ. Γεξκαλνχ αξηζκφο 49: Ιαθθνχβα 10 ξίρηεξ! Οαγίζκαηα, 

παξακνξθψζεηο, άζθαιηνο γπκλσκέλε! 

Οαηδεζηνχ ( απφ Ραπεηνπξγείν έσο Θνινθνηξψλε : Δθηεηακέλεο 

παξακνξθψζεηο θαη θαηαζηξνθέο.    

Ππεηζψλ : Κφλν γηα άινγα. 



Πσθίσλ : Ζ απφιπηε θαηαζηξνθή. Γνχβεο , αιιεπάιιεια θαηάγκαηα, 

ζπαζίκαηα νδνζηξψκαηνο, παξακνξθψζεηο. 

Φηινθηήηε θαη Λενπηνιέκνπ ( πιαθφζηξσην παιαηνιηζηθήο επνρήο) : 

Ρεξάζηηα θαη ζπλερή βνπιηάγκαηα, ζπαζίκαηα, ξαγίζκαηα ζε φιν ην 

κήθνο ηνπ πιαθφζηξσηνπ. Ξαληνχ φιε απηή ε ππφζεζε, ηεο δήζελ 

αληηνιηζζεηηθήο πιαθφζηξσζεο,  είλαη κηα ζθέηε εξγνιαβηθή απάηε! 

Πηε ζπκβνιή ησλ αλαθεξφκελσλ δξφκσλ ε εξγνιαβηθή αζπδνζία     

ζ θ έ π α ζ ε  κε άζθαιην  θαη έλα θξεάηην πνπ έπξεπε λα ην θηηάμεη! 

Κφλν νη εξγνιάβνη επζχλνληαη άξαγε;   

Ωιέλεο + Αιηθαξλαζζνχ: Ρν ξηθηθί ησλ εξγνιάβσλ. Ξνπ ήηαλ ν θ. 

Σαξδαιηάο;  

Κεδείαο-Κίλσνο-Άξεσο -Αηφινπ-Θεζέσο –Απφιισλνο : Φαγσκέλνη 

δξφκνη, παξακνξθψζεηο, βπζίζκαηα θαη ξεγκαηψζεηο ηεο 

αζθάιηνπ, αλ θαη ε πεξηνρή έρεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε 

θπθινθνξία!...  Πεκείσζε: Πηελ ζπκβνιή Άξεσο θαη Κίλσνο  

έθηηαμαλ πεδνδξφκην κε ην γλσζηφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα 

ΑΚΔΑ, αιιά ην πεδνδξφκην δελ είλαη βαηφ απφ ΑΚΔΑ, δηφηη ζηε 

κέζε ηνπ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΆ ζηελνχ  πεδνδξνκίνπ, ππάξρεη έλα ηεξάζηην 

δέληξν κεγάιεο ειηθίαο πνπ ΘΙΔΗΛΔΗ ΔΛΡΔΙΩΠ ΡΝ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ! 

Γειαδή ΞΔΡΑΣΡΖΘΑΛ ΙΔΦΡΑ ΓΗΑ έλα πεδνδξφκην πνπ 

είλαη άρξεζην!.....  

Αληαίνπ: Ζ ζπλεζηζκέλε ηξηηνθνζκηθή εηθφλα. Ξιήξεο θαηαζηξνθή. 

Βπζίζκαηα, ζπαζίκαηα, παξακνξθψζεηο θαη ξαγίζκαηα ζε έθηαζε.    

 

«Ζ Δπηηξνπή Θαηνίθσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

Γήκνπ Βχξσλα.»   

πεχζπλνο θεηκέλσλ: Γεκήηξεο  Πνπιηψηεο 

Οεπνξηάδ: Δπγελία Θ,  - Γεκήηξεο Π. - Ρξηαληαθπιιηά ε θαζεγήηξηα – Πηέθαλνο Π. 

    

 

 

 


