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Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεύνπκε παξαθάησ πάξζεθαλ ζηηο 9  

Γεθέκβξε ηνπ 2010 θαη απεηθνλίδνπλ ηξείο βαζηθνύο ρώξνπο. Σν 

ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ ζπλνξεύεη κε ην δεκνηηθό εξγαζηήξην 

καξκάξσλ,ηνλ αλνηρηό ρώξν ηνπ καξκαξνγιπθείνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο απνζεθεπηηθόο ρώξνο ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ 

θαη ηέινο ηκήκα ηεο απιήο ηεο «ππεξεζίαο πξαζίλνπ» ζηα γξαθεία 

ηεο νπνίαο ζηεγάδεηαη θαη ν Αληηδήκαξρνο  Πεξηβάιινληνο. 

Ο θάζε ρώξνο ζηέιλεη  ην δηθό ηνπ απηνηειέο κήλπκα. Καη νη ηξείο ρώξνη καδί,  

απνηεινύλ έλα ιακπξό δείγκα πιήξνπο θαηάξξεπζεο ηεο ζηνηρεηώδνπο 

«νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο» πνπ δηαηξέρεη ηελ δεκνηηθή αξρή ηεο Ν.Γ ζηνλ 

Βύξσλα θαη ζπλάκα κηα ζηαζεξή έλδεημε ηεο απόιπηεο απνμέλσζήο ηεο από 

ηηο αμίεο  ηνπ πνιηηηζκνύ θαη, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, όρη κόλν ηνπ 

πνιηηηζκνύ…..  

Τα λεθξνηαθεία είλαη ρώξνο  όρη κόλν γηα ην κεγάιν «Αληίν» ζηα αγαπεκέλα 

καο πξόζσπα αιιά θαη πεξηζπιινγήο. Δίλαη ρώξνο  ζηνλ νπνίν βξίζθνπλ 

ζπρλά θαηαθύγην  νη άζβεζηεο αλακλήζεηο  ησλ αλζξώπσλ πνπ γελλήζεθαλ  

ζηελ ζθιεξή πνξεία θαη ζηνπο αγώλεο ζην ηαμίδη ηεο δσήο, κε ηα αγαπεκέλα 

πξόζσπα. Δίλαη αθόκα ν ηόπνο ζηνλ νπνίν ε ζπγθίλεζε θαη ν ζεβαζκόο 

απνδίδνπλ θόξν ηηκήο ζε απηνύο πνπ έπεζαλ ζηνλ αγώλα γηα ηελ ιεπηεξηά ηεο 

παηξίδαο καο θαη ηηο κεγάιεο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο  δηθαηνζύλεο θαη ηεο 

αγάπεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Γελ είλαη ραβνύδα. Γη’ απηό θαη ην νηθηξό 

ζέακα πνπ αληηθξίδνπκε, όρη κόλν καο πξνμελεί αηζζήκαηα ληξνπήο θαη 

ζιίςεο αιιά θαη αηζζήκαηα βαζηάο πεξηθξόλεζεο ζε όινπο όζνπο  

εκθαλίδνληαη σο δεκνθξαηηθνί «εθπξόζσπνη ηνπ ιανύ»,  ζε όζνπο καο 

πξνζβάιινπλ θαη είλαη άκεζα θαη έκκεζα ππεύζπλνη γη’ απηό ην 

ηξηηνθνζκηθό θαηάληεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ. 

Δθηόο όκσο από απηό, ε ραβνύδα ηνπ λεθξνηαθείνπ, όπσο θαη άιιεο 

ραβνύδεο, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Βύξσλα, απνθαιύπηνπλ ην αιεζηλό 

πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο ησλ  δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο αιεζηλέο 

δηαζηάζεηο ησλ κεγαιόζηνκσλ θαη ςεύηηθσλ εμαγγειηώλ ηνπο. Απνδεηθλύεηαη 

όηη ε νηθνινγηθή θηινινγία θαη ηα «κεγάια έξγα» πξνζιάβνπλ ηελ βξαρύβηα 

αμία ηνπο κόλν όηαλ ιακπξύλνληαη από ηελ παξνπζία ησλ εξγνιάβσλ θαη  

αλάινγα κε ηα κεγέζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ έξγσλ.  



Οη θσηνγξαθίεο απνδεηθλύνπλ ηελ βαζηά πεξηθξόλεζε θαη ηελ 

αδηαθνξία, πνπ ε δεκνηηθή αξρή ηξέθεη απέλαληη ζε απηό πνπ 

νλνκάδνπκε πεξηβάιινλ, νκνξθηά, θαζαξηόηεηα, πνιηηηζκόο. Δίλαη ν 

θαζξέθηεο κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ππνθξηζία θαη ην 

απνθξνπζηηθό πξόζσπν κηαο εμνπζίαο, πνπ όπσο θαη άιιεο θνξέο έρνπκε πεη, 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πνιηηηθήο θαη εζηθήο απνζύλζεζεο! 

Γελ είλαη κόλν απηή ε γσληά ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ πξνθαιεί ηελ νξγή. 

Οιόθιεξνο ν ρώξνο, ηα άζρεκα αθξόληηζηα θαη μεραξβαισκέλα κνλνπάηηα, 

νη βξώκηθνη ΚΑΙ ΣΥΝΔΦΩΣ ΑΝΟΙΦΤΟΙ θάδνη απνξξηκκάησλ, νη 

παξακνξθώζεηο θαη νη ζπαζκέλνη δξνκίζθνη, ηα δηάζπαξηα   ζθνππίδηα,  ηα 

πεηακέλα επί εβδνκάδεο ηαθηθά ζηεθάληα πάλσ θαη έμσ από ηνπο ηάθνπο, νη 

εμαηξεηηθά πξόρεηξεο θαηαζθεπέο από ρώκα  θαη ραιίθη, έλα δει. αθαζόξηζην 

κείγκα «ζθιεξήο ιάζπεο» πνπ δηεθδηθεί ηελ ζέζε ηνπ ηζηκέληνπ θαη άιια 

ζνβαξά δεηήκαηα, ζπλζέηνπλ έλα ζθεληθό κέζα ζην νπνίν ζπληξίβεηαη θάζε 

πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο θαη επηείθεηαο απέλαληη ζηελ θξηλόκελε δεκνηηθή 

αξρή.    

«Ζ επηηξνπή απνγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο ζην Βύξσλα» 

Φσηό: Γεκήηξεο Σνπιηώηεο +Δπγελία Κ.  
Κείκελα : Γεκήηξεο Σνπιηώηεο., Μαξία Ισάλλα  Κ. , δηθεγόξνο, Τξηαληαθπιιηά ε 
θαζεγήηξηα, Σηέθαλνο Σ.    
 



 

Εδώ βλζπουμε τισ «ευαιςκθςίεσ» τθσ δθμοτικισ αρχισ απζναντι ςτουσ εργολάβουσ 

κθδειών. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία και τίποτα δεν είναι ζξω από τθν κλίμακα τθσ 

διαπλοκισ!  Ολόκλθρθ κουςτωδία από αντιδθμάρχουσ, διευκυντάδεσ, και προϊςταμζνουσ 

και θ ακλιότθτα ακλόνθτθ!   

 



 

Κε μεγειαζηείηε θαη πηζηέςεηε όηη ηα ελαπόζεζαλ πξνζσξηλά. Κήλεο 

έρνπλ ζε απηή ηελ ζέζε.   

 



 

Πνηνο άξαγε ζα ηα καδέςεη; Θαη πνηόο ζα πιεξώζεη γηα ην κάδεκα; 

Απηόο πνπ ηα πέηαμε ή ζα πιεξώζεη πάιη ν πνιίηεο θαη ηελ δνπιεηά 

ζα ηελ θάλεη ην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ;  

 

 



 

Εκτόσ από τθν  διάχυτθ ρυπαρότθτα, ςτο βάκοσ βλζπετε τα ειδικά πλακίδια  που 

χρθςιμοποιοφνται για το ςτρώςιμο πεηοδρομίων!...Αυτοί μιπωσ τα πλθρώνουν; Ασ είναι 

καλά τα κορόϊδα!....   



 

Οη θάδνη πνπ δελ θιείλνπλ πνηέ! 



 

Γι’ αυτόν τον εξευτελιςμό που βλζπετε, οι «φιλόηωοι» του Διμου, με κάκε επιφφλαξθ, 

λζγεται  ότι ειςπράττουν επίςθσ χριματα από τθν Ε.Ε. 

 

 

 

 



  

Καταςκευι από παιδικι χαρά! Μινεσ είναι εκεί δά και κανείσ δεν τθν μαηεφει. Δίπλα 

ςτεγάηεται θ αντιδθμαρχία περιβάλλοντοσ ! Πάντωσ είναι πολφ πικανόν, όπωσ 

ακοφςαμε, θ καταςκευι να χρθςιμοποιθκεί ςτθν «πράςινθ διαδρομι» του κ. Χαρδαλιά! 



 

Εδώ επιδεικνφουν τθν ευαιςκθςία τουσ ςτα μπάηα κα τα λουλοφδια! 



 

Παληνύ ηα αγαπεκέλα ηνπο ζθνππίδηα. Σζάκπα καο ηξώλε ηη ςσκί! 



 

Απν δσ αξρίδεη «Ζ ΠΡΆΗΛΖ ΓΗΑΓΡΟΚΖ ηνπ θ. Υαξδαιηά ησλ 28 

εθ. επξώ 



 

πλέρεηα ηεο Πξάζηλεο δηαδξνκήο: Ζ αξρή ηνπ πνδειαηόδξνκνπ! 

 



 

«Γηαηί ζηελ πόιε καο πξσηνπόξεο θαη δεκηνπξγηθέο ζπίζεο πνιηηηζκνύ 

γίλνληαη θσηηά»….. Από ηνλ απνινγηζκό ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ 2007-

2010. 



 

Σα λέα νηθνινγηθά θαη βηνθιηκαηηθά πιηθά ηεο «πξάζηλεο 

δηαδξνκήο» ! 

 



 

ΓΖΚΟ ΒΤΡΩΛΑ – Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο : «Δίλαη ν θήπνο κνπ θαη ηνλ 

Πξνζέρσ» 

 



 

Ζ πξάζηλε δηαδξνκή ζπλερίδεηαη! 



 

Δδώ βιέπεηε έλα πξάζηλν έξγν πεξηνξηζκνύ ηεο «ζεξκηθήο λεζίδαο» ηνπ 

κεηξνπνιηηηθνύ θέληξνπ !..... 

 





 

πάληα επξήκαηα θαη πιηθά ηα νπνία θπιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κειινληηθό κνπζείν ηεο Πξάζηλεο Γηαδξνκήο! 



 

Αυτό είναι το Φυτώριο του Διμου. Είναι καλλίτερο να μθ δείτε ποτζ το εςωτερικό του! 

Και μαηί θ είςοδοσ ςτο φυτώριο και  «δρόμοσ πολιτιςμοφ» που οδθγεί ςτθν υπθρεςία 

περιβάλλοντοσ!..... 

 



 

 Αυτόσ είναι ο υπαίκριοσ χώροσ  αποκικευςθσ υλικών του μαρμαρογλυφείου! 



 

Ο αποκθκευτικόσ χώροσ του εργαςτθρίου μαρμάρων από άλλθ οπτικι γωνία! 



 

Το ίδιο 



 

Εδώ, ςτθν δθμοτικι παράταξθ τθσ Ν.Δ υπο τθν προεδρία Ν.Χ, υπιρξε πράγματι μακρά 

και βαςανιςτικι ςυηιτθςθ και ςπάνιοσ  προβλθματιςμόσ για το αν το τοπίο αυτό κα 

μποροφςε να ενταχκεί ςτθν «πράςινθ διαδρομι» ι όχι.  

  



 

Κλείνουμε το ρεπορτάη με τθν υπθρεςία πραςίνου! Αυτι θ φωτο μασ δείχνει τθν αυλι  

τθσ υπθρεςία πραςίνου όπου βρίςκεται επίςθσ  και θ ζδρα τθσ αντιδθμαρχίασ 

περιβάλλοντοσ! Τα γραφεία βρίςκονται αριςτερά. Το οικτρό κζαμα εναρμονίηεται  

πλιρωσ με τθν τριτοκοςμικι εικόνα που επικρατεί ςτουσ  περιςςότερουσ χώρουσ 

πράςινου του Διμου Βφρωνα. Τι ποτιςτιρι και αυτό!......  



   

Όταν ο επιςκζπτθσ εξζρχεται από τθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ περιβάλλοντοσ του Διμου 

Βφρωνα το πρώτο πράγμα που ςυναντάσ βαδίηοντασ προσ τθν ζξοδο, μετά το φυτώριο, 

είναι αυτό το άκλιο  κζαμα.   


