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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 308/2016
Σήµερα 15/09/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 165806/09-9-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 09-9-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 6ο Η.∆.
Έκδοση Ψηφίσµατος στήριξης της υποψηφιότητας της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Γαβρίλης Γεώργιος,
Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
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Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς
Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας
Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος,
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων,
Καπάταης Χρήστος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος,
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικηταρά
Φωτεινή, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα).
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς,
ενηµερώνει το Σώµα για την προσωρινή αποχώρηση λόγω κωλύµατος της
Γραµµατέως κ. Φωτεινής Βρύνα και ορίζει αναπληρώτριά της την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Ευαγγελία Αποστολάκη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του
Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.
Β’/17-06-2011).
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδηµητρίου Ευτυχία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Βασιλείου, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ.165561/9-9-2016 έγγραφό του µε το οποίο εισηγείται την έκδοση του παρακάτω
ψηφίσµατος:
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Ενάντια σε µία ρηχή και επιφανειακή προσέγγιση που θέλει τον πολιτισµό σε περίοδο
κρίσης να αποτελεί πολυτέλεια, είναι βαθιά πεποίθηση µας πως ο πολιτισµός,
ενταγµένος στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης και µακροπρόθεσµης αναπτυξιακής
στρατηγικής, µπορεί να παίξει το ρόλο του καταλύτη στη µακροπρόθεσµη κοινωνικό οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθµιση σε τοπικό, περιφερειακό αλλά
και εθνικό επίπεδο.
Με το θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, να έχει διαγράψει µια
πορεία τριάντα χρόνων, µε τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα προβλήµατα που έχει
αναδείξει, µπορεί κανείς να πει ότι τόσο η διεκδίκηση όσο και η ανάληψη αυτού του
τίτλου µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο, ικανό να µεταµορφώσει µια
πόλη, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην τόνωση των κρίσιµων τοµέων της
ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος.
Οι πόλεις που διεκδικούν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
µπορούν βάσιµα να προσδοκούν σε πολλαπλά οφέλη για την περιοχή και τους
κατοίκους τους σε περισσότερους του ενός τοµέα. Κι αυτό ανεξάρτητα της τελικής
έκβασης της προσπάθειας, µε τα αυτονόητα οφέλη στο κοµµάτι του τουρισµού και
των υποδοµών που συνεπάγονται σε περίπτωση που η πόλη κατακτήσει το σχετικό
τίτλο. ∆ιότι αυτή καθαυτή η διεκδίκηση σηµατοδοτεί την έναρξη µιας περιόδου
συστηµατικής προσπάθειας και σχεδιασµού, κατά την οποία:
Α) Είναι µια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστούν οι δηµοτικές αρχές µε όλους τους
πολιτιστικούς, κοινωνικούς οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και µε
τους πολίτες τους και να αποφασίσουν για τη θέση που θα έχει ο πολιτισµός εντός
της µακροπρόθεσµης αναπτυξιακής στρατηγικής τους
Β) το αποτέλεσµα που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα αποτελέσει
ένα ισχυρό εργαλείο αναγέννησης, για την ίδια την πόλη και τις γύρω περιοχές µε
επιδράσεις σε τοµείς όπως αυτός καθαυτός ο πολιτισµός, ο τουρισµός, η παιδεία, η
τοπική οικονοµία, το περιβάλλον και άλλοι.
Το 2021, η χώρα µας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει, για τέταρτη φορά στην
ιστορία της, τον θεσµό. Με την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ελευσίνας, στις 13/1/2015, η δηµοτική αρχή αποφάσισε να στηρίξει, διαµέσου του
φορέα πολιτών Ελευσίς 21, την υποψηφιότητα της πόλης ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Η Ελευσίνα επιλέγει να επενδύσει στον
πολιτισµό. Έχει έλθει πλέον το πλήρωµα του χρόνου, µια πόλη µε µοναδικά
χαρακτηριστικά, µια από τις πέντε ιερές πόλεις της αρχαιότητας, να φιλοξενήσει έναν
θεσµό όπως αυτόν της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και να επωφεληθεί
των κερδών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η Ελευσίνα διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά εκείνα που της επιτρέπουν να
αναδειχθεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ο αρχαιολογικός της χώρος και
το µουσείο του παραµένουν από τους σηµαντικότερος πολιτιστικός χώρους της
Ελλάδας. Ταυτόχρονα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως φυσικό λιµάνι κοντά
στην Αθήνα, από τα τέλη του 19ου αιώνα γίνεται ο κατεξοχήν τόπος βιοµηχανικής
ανάπτυξης στην Ελλάδα, µε πληθυσµό, σήµερα, 30.000 κατοίκους, ενώ ο πληθυσµός
της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου ξεπερνά τις 100.000.
Οι πολιτιστικές διαδροµές της Ελευσίνας παραµένουν ανεξίτηλες στο χθες και στο
σήµερα. ∆εν έσβησαν από την εγκληµατική περιβαλλοντική υποβάθµιση που έχει
υποστεί η πόλη εξαιτίας του βιοµηχανικού της παρελθόντος, στο όνοµα του κέρδους.
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Η Ελευσίνα είναι η πόλη εκείνη, µε παρελθόν και µέλλον που µπορεί να στείλει το
µοναδικό µήνυµα συνύπαρξης και υπέρβασης των αγκυλώσεων του παρόντος. Η
Ελευσίνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί ένα βιώσιµο πολιτιστικό
κέντρο της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Αττικής, αλλά και ολόκληρης της
Περιφέρειας
Κατά τις δεκαετίες 1960-1990, κυριάρχησαν στην πόλη η αγωνία και οι συνεχείς
προσπάθειες των κατοίκων της για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής τους. Προς το τέλος του 2000, µε την
αποβιοµηχάνιση να έχει αφήσει το ισχυρό της αποτύπωµα, µε µια σειρά από
ανενεργές βιοµηχανίες σε όλο το παραλιακό µέτωπο, η πόλη αναζήτησε εκ νέου την
ταυτότητά της. Με µια σειρά ενεργειών (δηµιουργία και ενίσχυση πολιτιστικών
θεσµών όπως αυτός των Αισχυλείων, ο φωτισµός του αρχαιολογικού χώρου, η
δηµιουργία δύο νέων χώρων, που προορίζονται για πολιτιστικές δράσεις, το παλιό
Ελαιουργείο και το πολιτιστικό κέντρο Λ. Κανελλόπουλος) έθεσε τις βάσεις
προκειµένου η νέα αυτή ταυτότητα να συνδεθεί άρρηκτα µε την ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού της πλούτου.
Η υπόθεση της Ελευσίνας είναι µια υπόθεση όλων µας, µια υπόθεση κοινού κώδικα
πολιτισµού, µια υπόθεση πνεύµατος και µια οικουµενική υπόθεση σύγχρονου
ανθρωπισµού, που τη χρειάζεται η χώρα.
Για όλους αυτούς τους λόγους το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφασίζει να
σταθεί δίπλα στην πόλη της Ελευσίνας, αλλά και όλης της ∆υτικής Αττικής, στη
διεκδίκησή της να ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Έχοντας υπόψη τις καλές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από άλλες διεκδικήτριες
και τελικά νικήτριες πόλεις του θεσµού, τόσο σε ότι αφορά τη µεθοδολογία όσο και σε
ότι έχει να κάνει µε την οικονοµική ενίσχυση της προσπάθειας, το Περιφερειακό
Συµβούλιο, δεσµεύεται όπως η προαναφερθείσα στήριξη της υποψηφιότητας της
Ελευσίνας δεν θα είναι µόνο πολιτική και ηθική, αλλά και υλική.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος στήριξης της υποψηφιότητας της
Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 :
«Ενάντια σε µία ρηχή και επιφανειακή προσέγγιση που θέλει τον πολιτισµό σε
περίοδο κρίσης να αποτελεί πολυτέλεια, είναι βαθιά πεποίθηση µας πως ο
πολιτισµός, ενταγµένος στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης και µακροπρόθεσµης
αναπτυξιακής στρατηγικής, µπορεί να παίξει το ρόλο του καταλύτη στη
µακροπρόθεσµη κοινωνικό - οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθµιση
σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.
Με το θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, να έχει διαγράψει µια
πορεία τριάντα χρόνων, µε τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα προβλήµατα που έχει
αναδείξει, µπορεί κανείς να πει ότι τόσο η διεκδίκηση όσο και η ανάληψη αυτού του
τίτλου µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο, ικανό να µεταµορφώσει µια
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πόλη, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην τόνωση των κρίσιµων τοµέων της
ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος.
Οι πόλεις που διεκδικούν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
µπορούν βάσιµα να προσδοκούν σε πολλαπλά οφέλη για την περιοχή και τους
κατοίκους τους σε περισσότερους του ενός τοµέα. Κι αυτό ανεξάρτητα της τελικής
έκβασης της προσπάθειας, µε τα αυτονόητα οφέλη στο κοµµάτι του τουρισµού και
των υποδοµών που συνεπάγονται σε περίπτωση που η πόλη κατακτήσει το σχετικό
τίτλο. ∆ιότι αυτή καθαυτή η διεκδίκηση σηµατοδοτεί την έναρξη µιας περιόδου
συστηµατικής προσπάθειας και σχεδιασµού, κατά την οποία:
Α) Είναι µια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστούν οι δηµοτικές αρχές µε όλους τους
πολιτιστικούς, κοινωνικούς οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και µε
τους πολίτες τους και να αποφασίσουν για τη θέση που θα έχει ο πολιτισµός εντός
της µακροπρόθεσµης αναπτυξιακής στρατηγικής τους
Β) το αποτέλεσµα που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα αποτελέσει
ένα ισχυρό εργαλείο αναγέννησης, για την ίδια την πόλη και τις γύρω περιοχές µε
επιδράσεις σε τοµείς όπως αυτός καθαυτός ο πολιτισµός, ο τουρισµός, η παιδεία, η
τοπική οικονοµία, το περιβάλλον και άλλοι.
Το 2021, η χώρα µας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει, για τέταρτη φορά στην
ιστορία της, τον θεσµό. Με την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ελευσίνας, στις 13/1/2015, η δηµοτική αρχή αποφάσισε να στηρίξει, διαµέσου του
φορέα πολιτών Ελευσίς 21, την υποψηφιότητα της πόλης ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Η Ελευσίνα επιλέγει να επενδύσει στον
πολιτισµό. Έχει έλθει πλέον το πλήρωµα του χρόνου, µια πόλη µε µοναδικά
χαρακτηριστικά, µια από τις πέντε ιερές πόλεις της αρχαιότητας, να φιλοξενήσει έναν
θεσµό όπως αυτόν της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και να επωφεληθεί
των κερδών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η Ελευσίνα διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά εκείνα που της επιτρέπουν να
αναδειχθεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ο αρχαιολογικός της χώρος και
το µουσείο του παραµένουν από τους σηµαντικότερος πολιτιστικός χώρους της
Ελλάδας. Ταυτόχρονα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως φυσικό λιµάνι κοντά
στην Αθήνα, από τα τέλη του 19ου αιώνα γίνεται ο κατεξοχήν τόπος βιοµηχανικής
ανάπτυξης στην Ελλάδα, µε πληθυσµό, σήµερα, 30.000 κατοίκους, ενώ ο
πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου ξεπερνά τις 100.000.
Οι πολιτιστικές διαδροµές της Ελευσίνας παραµένουν ανεξίτηλες στο χθες και στο
σήµερα. ∆εν έσβησαν από την εγκληµατική περιβαλλοντική υποβάθµιση που έχει
υποστεί η πόλη εξαιτίας του βιοµηχανικού της παρελθόντος, στο όνοµα του κέρδους.
Η Ελευσίνα είναι η πόλη εκείνη, µε παρελθόν και µέλλον που µπορεί να στείλει το
µοναδικό µήνυµα συνύπαρξης και υπέρβασης των αγκυλώσεων του παρόντος. Η
Ελευσίνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί ένα βιώσιµο πολιτιστικό
κέντρο της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Αττικής, αλλά και ολόκληρης της
Περιφέρειας
Κατά τις δεκαετίες 1960-1990, κυριάρχησαν στην πόλη η αγωνία και οι συνεχείς
προσπάθειες των κατοίκων της για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής τους. Προς το τέλος του 2000, µε την
αποβιοµηχάνιση να έχει αφήσει το ισχυρό της αποτύπωµα, µε µια σειρά από

5

ανενεργές βιοµηχανίες σε όλο το παραλιακό µέτωπο, η πόλη αναζήτησε εκ νέου την
ταυτότητά της. Με µια σειρά ενεργειών (δηµιουργία και ενίσχυση πολιτιστικών
θεσµών όπως αυτός των Αισχυλείων, ο φωτισµός του αρχαιολογικού χώρου, η
δηµιουργία δύο νέων χώρων, που προορίζονται για πολιτιστικές δράσεις, το παλιό
Ελαιουργείο και το πολιτιστικό κέντρο Λ. Κανελλόπουλος) έθεσε τις βάσεις
προκειµένου η νέα αυτή ταυτότητα να συνδεθεί άρρηκτα µε την ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού της πλούτου.
Η υπόθεση της Ελευσίνας είναι µια υπόθεση όλων µας, µια υπόθεση κοινού κώδικα
πολιτισµού, µια υπόθεση πνεύµατος και µια οικουµενική υπόθεση σύγχρονου
ανθρωπισµού, που τη χρειάζεται η χώρα.
Για όλους αυτούς τους λόγους το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφασίζει να
σταθεί δίπλα στην πόλη της Ελευσίνας, αλλά και όλης της ∆υτικής Αττικής, στη
διεκδίκησή της να ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Έχοντας υπόψη τις καλές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από άλλες
διεκδικήτριες και τελικά νικήτριες πόλεις του θεσµού, τόσο σε ότι αφορά τη
µεθοδολογία όσο και σε ότι έχει να κάνει µε την οικονοµική ενίσχυση της
προσπάθειας, το Περιφερειακό Συµβούλιο, δεσµεύεται όπως η προαναφερθείσα
στήριξη της υποψηφιότητας της Ελευσίνας δεν θα είναι µόνο πολιτική και ηθική,
αλλά και υλική».

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.
Μανουσογιαννάκης, Χ. Αγγελονίδη, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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