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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συµπαράσταση στον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Περιστερίου,  
∆ηµήτρη Κούνδουρο 

 
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ συµπαραστέκεται στο συνάδελφο εκπαιδευτικό ∆ηµήτρη 

Κούνδουρο, ο οποίος έχει µηνυθεί από το δικηγόρο του Μητροπολιτικού Ναού 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Λαµίας. Η υπόθεση εκδικάζεται στις 8-2-08 ( δικαστήρια πρ. 
Σχολής Ευελπίδων). 

Είναι γνωστό ότι η Μητρόπολη Φθιώτιδας διεκδικεί στο Ποικίλο όρος συνολικές 
εκτάσεις 7.500 στρεµµάτων στις οποίες περιλαµβάνεται το 1/3 περίπου της έκτασης του 
∆ήµου Περιστερίου. Ο ∆. Κούνδουρος σε σχετική ηµερίδα φορέων της περιοχής, τον 
Ιούνιο του 2006, µίλησε ως εκπρόσωπος του Συντονιστικού ∆ηµοτικών Παρατάξεων και 
Φορέων (συµµετείχαν ο ∆ήµος Περιστερίου, παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η Νοµαρχία 
Αθήνας, ο ΑΣ∆Α, η Α’  ΕΛΜΕ Περιστερίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπ/σης, 
ο Σύλλογος εργαζοµένων του ∆ήµου Περιστερίου κ.λ.π.). Ο συνάδελφος κατήγγειλε την 
Μητρόπολη Φθιώτιδας και το δικηγορικό γραφείο ότι έχει εγγράψει αξίωση στα ακίνητα 
χιλιάδων µικροϊδιοκτητών, που δεν µπορούν πλέον να διαχειριστούν την περιουσία τους 
και προκειµένου να άρει την αξίωση, απαιτεί την καταβολή χρηµατικού ποσού. 
Χαρακτήρισε την οµηρία αυτή των κατοίκων πολιτικό πρόβληµα πρώτου µεγέθους και την 
απαίτηση χρηµάτων, τα οποία νέµονται η Μητρόπολη και το δικηγορικό γραφείο, 
«εκβιασµό». Την οµιλία του αυτή θεώρησε ο δικηγόρος της Μονής υβριστική κατά του 
προσώπου του.  

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ, θεωρεί ότι η µήνυση αυτή αποτελεί προσπάθεια εκφοβισµού 
και φίµωσης κάθε φωνής που αντιστέκεται στην εµπορευµατοποίηση των ελεύθερων 
χώρων και την καταστροφή του πράσινου και κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε τις 
συλλήψεις και προσαγωγές κατοίκων που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν.  

Συµπαραστεκόµαστε στο ∆ηµήτρη Κούνδουρο και ζητάµε την απαλλαγή του 
από τις κατηγορίες. ∆ηλώνουµε ότι θα αντισταθούµε σε κάθε προσπάθεια εκφοβισµού 
και φίµωσης όλων των πολιτών που αγωνίζονται για το περιβάλλον. 
Συµπαραστεκόµαστε στον δίκαιο αγώνα των πολιτών της ∆υτικής Αττικής για το 
Ποικίλο Όρος. 

 

 
 
 


