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Την παραίτησή του υπέβαλε την 
Τρίτη 5 Μαρτίου 2013, ο πρόεδρος 
της δημοτικής κοινότητας Παλαιάς 

Φώκαιας κ. Γιώργος Λάμπρου. Ο κ. 
Λάμπρου παραιτήθηκε από το αξίωμα 
του προέδρου αλλά και από μέλος του 
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, 
δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να 
ασχοληθεί στο μέλλον με την πολιτική. 
Η παραίτησή του, όπως ο ίδιος 
επισήμανε με έμφαση στον «Αττικό 
Παρατηρητή», είναι «πολιτική» και την 
τεκμηριώνει με την άκρως περιεκτική 
επιστολή που κοινοποίησε στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης. 

Ο κ. Λάμπρου στην επιστολή του, 
εντοπίζει μια σειρά από προβλήματα 

τα οποία τον οδήγησαν στην απόφασή 
του και τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 
στην συσσωρευμένη δυσαρέσκεια 
απέναντι στις πολιτικές του Δήμου, την 

απαξίωση του ρόλου των Προέδρων, 
των Τοπικών Συμβουλίων και των 
Δημοτικών Κοινοτήτων. 
Την αποδίδει στην «αγρανάπαυση», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στην 
οποία τέθηκαν μια σειρά γνωμοδοτικών 
αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου 
της Π. Φώκαιας, πολύ σημαντικών για 
την περιοχή, όπως το νέο κοιμητήριο, 
οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η 
διαχείριση του αλιευτικού καταφυγίου, οι 
νομικές ενέργειες για καταπατήσεις, οι 
μικρές αναπλάσεις, οι παιδικές χαρές, οι 
ασφαλτοστρώσεις, το γήπεδο, κ.λπ. και 
καταλήγει ο κ. Λάμπρου στην καταγγελία 
του ότι έχει εγκαθιδρυθεί Δήμος δύο 
ταχυτήτων (Καλύβια – Δημοτικές 
Κοινότητες). 

Τέλος ο κ. Λάμπρου αναφέρει ότι, οι 
προτάσεις που είχε καταθέσει, με 

τον αντιδήμαρχο κ. Μανώλη Τσαλικίδη, 

για αποκέν-
τρωση των 
υπηρεσιών 
του Δήμου 
στην περι-
φέρεια προς 
όφελος των 
πολιτών, δεν 
έτυχαν της 
α ν ά λ ο γ η ς 
αποδοχής.

Ο κ. Λάμπρου, χαρακτηρίζει την κίνησή 
του να παραιτηθεί, ως υπέρτατη 

πολιτική κίνηση διαμαρτυρίας και ηχηρό 
μήνυμα στα αυτιά αυτών που χαράζουν 
πολιτικές και δε συνιστά φυγομαχία.
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Διαχείριση απορριμμάτων. 
Για τα «σκουπίδια», όσα υποστηρίζει 

ο δήμαρχος Σαρωνικού

Σ΄ ένα παραλήρημα παράθεσης ψευδών πληρο-
φοριών, κατά τη συνήθειά του, επιδόθηκε ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού κ. Φιλίππου στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου (6/2/2013), προσπαθώντας 
να δικαιολογήσει την πρακτική του, σχετικά με την δι-
αχείριση των απορριμμάτων.
Η συζήτηση προκλήθηκε ύστερα από ερώτηση που 
κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Βολάκος, 
όταν ρώτησε, γιατί ο Δήμος καίει τα απορρίμματα στις 
παράνομες χωματερές (Φώκαια, Καλύβια και σε ανοι-
κτούς χώρους της Σαρωνίδας) και δεν οργανώνει την 
ανακύκλωση και την κομποστοποίηση;

Ο Δήμαρχος κατήγγειλε στην πολιτική των κυβερ-
νήσεων, που θέλει να αφαιρέσει από τους δή-

μους την διαχείριση των απορριμμάτων. Ισχυρίστηκε 
ότι σε όλο τον κόσμο τα απορρίμματα τα διαχειρίζο-
νται οι Δήμοι. Τεράστιο ψέμα. Σε όλη την Ευρώπη, 
τα απορρίμματα τα διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις χρησιμοποιούν την καύση, προκειμένου 
να θερμάνουν τεράστιες αστικές περιοχές. Ορισμένες 
χώρες «εισάγουν» απορρίμματα, για να καλύψουν τις 
ανάγκες σε καύσιμη ύλη. 

Ο Δήμαρχος σε παράλληλη πορεία με το ΚΚΕ και 
την ΑΝΤΑΡΣΙΑ, κατάγγειλε και πάλι τον περιφε-

ρειακό σχεδιασμό. Για το αν είναι σωστός ο Περιφε-
ρειακός Σχεδιασμός, δεν θα απαντήσουμε εμείς, γιατί 
όπως παραδέχτηκε ο Δήμαρχος, η συντριπτική πλει-
οψηφία των αιρετών της Αττικής τον υποστηρίζουν. 
Ακόμα και οι αιρετοί του Δήμου Λαυρεωτικής πρότει-
ναν στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού, να 
γίνει το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στις 
Φοβόλες της Κερατέας, αντί για το Βραγόνι, για το 
οποίο υπήρχαν αντιδράσεις.

Καταγγέλει ακόμα τις «καταστροφικές» Συμπράξεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως είπε. 

Δηλαδή καταγγέλλει τις επενδύσεις ιδιωτών που θα 
κατασκευάσουν τα εργοστάσια επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων, θα δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις 
εργασίας και θα απαλλάξουν την χώρα, αλλά κυρίως 
την Αττική, από το άγος των τελευταίων 30 χρόνων.
Τι θα τα κάνουν άραγε τα σκουπίδια οι Δήμαρχοι και 
οι εργολάβοι τους, αν δεν θα υπάρχουν τα εργοστάσια 
επεξεργασίας τα οποία δεν θέλει; Ότι κάνουν και σήμε-
ρα, θα τα πετούν στις χωματερές, αδιαφορώντας για τα 
τεράστια πρόστιμα που επιβάλει στη χώρα μας η Ε.Ε.

Και τι αντιπροτείνει ο Δήμαρχος; Τη διαχείριση των 
σκουπιδιών από τους Δήμους, συμπληρώνοντας 

ότι πρέπει το κράτος να τους δώσει τα σχετικά κονδύ-
λια! Δηλαδή να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση που μέχρι 
σήμερα βλέπουμε. Να διαχειρίζονται τις χωματερές οι 
Δήμοι, διαιωνίζοντας το σύστημα της διαφθοράς με 
τις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς εργολάβους. 
Να συνεχιστεί ακόμα ο εκβιασμός και η ομηρία των 
πολιτών και του πολιτικού συστήματος της χώρας, 
από τα συνδικάτα της καθαριότητας, όπως ο ίδιος ο 
Δήμαρχος παραδέχτηκε στην ομιλία του.

Είπε ακόμα ο Δήμαρχος, απαντώντας στον Βολά-
κο, ότι αν παραμείνει στους Δήμους η διαχείριση 

των απορριμμάτων, θα γίνεται διαχωρισμός τους, θα 
γίνεται ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.λπ. Τίθεται 
αμείλικτο το ερώτημα: Και γιατί δεν τα έκανε μέχρι 
τώρα ο ίδιος, που διαχειριζόταν τα σκουπίδια επί 20 
χρόνια, αντί να τα πετάει στις ρυπογόνους χωματερές 
της πόλης του; Γιατί δεν επένδυσε τα ανταποδοτικά 
τέλη των δημοτών, οργανώνοντας την ανακύκλωση 
και την κομποστοποίηση, ώστε να μην καίγονται τα 
φυτικά απορρίμματα και να έχει έσοδα ο Δήμος από 
αυτή τη δραστηριότητα; 

Απάντηση από τον Δήμαρχο δεν υπάρχει. To 
αποτυχημένο μοντέλο στο οποίο επιμένει, 

έχει αποδειχτεί ότι είναι συνώνυμο με την ρύπαν-
ση και κυρίως με την διαφθορά.  Url:http://www.attikos.gr         http://attikosparatiritis.wordpress.com      E-mail: paratiritis@attikos.gr
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Συνέχεια στη 12η σελίδα

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας κ. Γιώργος Λάμπρου
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης στη 13η σελίδα

Χιλιάδες ευρώ πλήρωνε
 ο Δήμος Σαρωνικού, επί δύο 

δεκαετίες, για τέλη κυκλοφορίας 
εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων

• Δήλωσαν  κλοπή 11 οχημάτων του Δήμου Καλυβίων.
• Χρέωναν καύσιμα στα εγκαταλειμμένα οχήματα, προς 
όφελος τρίτων, υποστηρίζει Δημοτικός Σύμβουλος.

Ρεπορτάζ σελ. 2

Σε πλήρη λειτουργία η παράνομη 
χωματερή των Καλυβίων. 

Θέλουν να 
μεταφέρουν 
ιχθυοκαλλιέργεια 
από τον Πάτροκλο 
στις ακτές του 
Σαρωνικού
Ρεπορτάζ σελ. 19

Κόντρες δημάρχων για 
την 24ωρη λειτουργία των 

Κέντρων Υγείας
Δεν θα κλείσει το Κέντρο 

Υγείας Καλυβίων
Ρεπορτάζ σελ. 9

Κατατέθηκε μήνυση σε βάρος 
παντός υπευθύνου
Άφαντοι ο Δήμαρχος και ο 
Αντιδήμαρχος Σαρωνικού κ.κ. 
Φιλίππου και Ζεκάκος.

Λεπτομέρειες στην 7η σελίδα
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Όπως έχει δημοσιευθεί στο 
Διαδικτυακό Ημερολόγιο “Αττικός 

Παρατηρητής” στις 17/1/2012, με 
τίτλο «Άκρως περίεργη, δήλωση 
κλοπής οχημάτων, από το δήμο 
Σαρωνικού», στέλεχος του δήμου, 
ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης 
Αδάμης, είχε καταθέσει στην Ασφάλεια 
του Α.Τ. Καλυβίων, δήλωση απώλειας 
11 οχημάτων του δήμου, τα οποία 
είχαν δήθεν απολεσθεί την τελευταία 
εικοσαετία (20 χρόνια)!.
Η δήλωση ήταν όντως περίεργη 
και χρειάστηκε η ερώτηση της κας 
Χριστοφάκη για να αποκαλυφθεί μέρος 
της αλήθειας, διά στόματος του Δημάρχου, ο οποίος κατ΄ 
αρχήν προσπάθησε να ρίξει το μπαλάκι της απάντησης 
στον κ. Αδάμη.
Ο κ. Αδάμης, με εμφανέστατη δυσφορία, πήρε το λόγο 
και είπε: «Έχει γίνει ένα λάθος, κακώς έχει διαρρεύσει 
ότι τα αυτοκίνητα είναι εικοσιπέντε, τα οχήματα, είναι 
έντεκα». Στη συνέχεια είπε επί λέξει: «Είναι ένα τυπικό 
πράγμα, εγώ  έκανα, μια δήλωση, είναι διαλυμένα και 
κατεστραμμένα και δεν υπάρχουν στοιχεία πια και ούτε 
πινακίδες και είναι ένα τυπικό πράγμα για να πάνε για 
απόσυρση».

Ο Δήμαρχος δεν θεώρησε ικανο-
ποιητικές και πειιστικιές τις 

διευκρινίσεις του κ. Αδάμη και ανέλαβε 
να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις. Είπε ότι 
πρόκειται για οχήματα του πρώην 
Δήμου Καλυβίων, τα οποία είχαν 
ακινητοποιηθεί την τελευταία εικοσαετία 
και είχαν αχρηστευθεί. Δήλωσε μάλιστα 
ότι δεν έχουν κλαπεί και βρίσκονται 
στην κατοχή του δήμου, επιδεικνύοντας 
και το κινητό του στο οποίο υπάρχουν 
φωτογραφίες τους. Προετοιμασμένος 
για την ερώτηση ο Δήμαρχος, είχε 
σπεύσει να τα φωτογραφίσει.
Όμως, όπως ο ίδιος είπε, για τα οχήματα 

αυτά, δεν είχαν κατατεθεί οι πινακίδες, με αποτέλεσμα 
κάθε χρόνο, στη διάρκεια της εικοσαετίας, να πληρώνει ο 
Δήμος τέλη κυκλοφορίας!!! Επί μια εικοσαετία δηλαδή, ο 
Δήμαρχος, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και οι υπηρεσίες 
του δήμου, δεν φρόντισαν να συντάξουν πρωτόκολλα 
καταστροφής και να αποσύρουν τα οχήματα αυτά, 
συνεχίζοντας να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας.
Η αιτία, που τους ανάγκασε να τεθούν τελικά σε 
κινητοποίηση, για να αποσυρθούν τα οχήματα, ήταν 
προφανώς η απειλή της κυβέρνησης, να επιβάλει πρόστιμα 
στα ανασφάλιστα οχήματα, οπότε ο Δήμος θα έπρεπε 
εκτός των τελών κυκλοφορίας που ήδη έχει καταβάλει και 

για το 2013, να πληρώσει και για την 
ασφάλισή τους!!!
Προκειμένου να αποφύγουν και αυτό 
το χαράτσι σε βάρος του Δήμου, 
σκέφτηκαν να δηλώσουν ψευδώς 
στην Ασφάλεια του Α.Τ. Καλυβίων 
«απώλεια» ή και κλοπή αυτών 
των οχημάτων, με αποτέλεσμα την 
υπόθεση να αναλάβει Ανακριτής, ο 
οποίος είναι αρμόδιος να διερευνήσει 
ποιος «έκλεψε» τα οχήματα του 
Δήμου.

Αποκαλυπτική ήταν η συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου της 20ης 
Φεβρουαρίου, που αφορούσε τα 

«απολεσθέντα» οχήματα του δήμου Σαρωνικού. 

Η συζήτηση προκλήθηκε μετά από ερώτηση που 
κατέθεσε προ ημερήσιας διάταξης η επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης κα Χριστίνα Χριστοφάκη. Η δημοτική 
σύμβουλος, είχε καταθέσει έγγραφη ερώτηση προς 

το δήμαρχο από τα μέσα του Ιανουαρίου για το 
θέμα αυτό, αλλά όπως αποδείχτηκε ο κ. Φιλίππου 
δεν είχε πρόθεση να απαντήσει, προσπαθώντας να 
αποφύγει τη συζήτηση ενός καυτού θέματος.

Χιλιάδες ευρώ πλήρωνε ο Δήμος Σαρωνικού, επί δύο δεκαετίες, 
για τέλη κυκλοφορίας εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων

Στην ερώτηση της κας Χριστίνας Χριστοφάκη, 
γιατί δεν συστάθηκε μία επιτροπή η οποία 

θα συνέτασσε ένα πρακτικό καταστροφής και 
απόσυρσης των οχημάτων, ο Δήμαρχος είπε ότι 
«Έχετε δίκιο αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αλλά 
μπορούμε να την συστήσουμε τώρα» και 
μάλιστα ευχαρίστησε για την υπόδειξη που του 
έγινε.
Η κα Χριστοφάκη όμως ρώτησε και κάτι 
ακόμα: «Δικαιολογούσατε καύσιμα για τα 
ακινητοποιημένα αυτοκίνητα;», ερώτηση για την 
οποία δεν έλαβε καμία απάντηση.

Την απάντηση, σ΄ αυτή την ερώτηση, την έχει 
δώσει εγγράφως, ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Κώστας Καρακασίλης, ο οποίος στην από 18/8/2010 
καταγγελία του, προεκλογικώς, είχε αναφέρει 
ότι: η χρέωση καυσίμων σε ακινητοποιημένα 
αυτοκίνητα προς όφελος τρίτων ήταν πάνω 
από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) μόνο για το 
2009.
Ο κ. Καρακασίλης, όταν έκανε την συγκεκριμένη 
καταγγελία, ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών του 
δήμου και προφανώς γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια 
και ότι τα εγκαταλειμμένα οχήματα πλήρωναν 
τέλη κυκλοφορίας επί μια εικοσαετία, αλλά και ότι 
«χρεώνονταν καύσιμα γι΄ αυτά προς όφελος 
τρίτων». Από πλευράς Δημάρχου δεν υπήρξε τότε 
καμία απολύτως αντίδραση.
Εφόσον λοιπόν έχει επιληφθεί ο Ανακριτής, για την 
«κλοπή» των οχημάτων, νομίζουμε θα πρέπει να 
κληθεί ο κ. Καρακασίλης, να δώσει περισσότερες 
πληροφορίες για τις καταγγελίες του, γιατί είναι 
απόλυτα σχετικές.

Τέλος, η μη απόσυρση 11 κατεστραμμένων 
οχημάτων και η πληρωμή τελών κυκλοφορίας 

από το Δήμο, επί μία εικοσαετία, δηλαδή καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου κ. Πέτρου 
Φιλίππου στο Δήμο Καλυβίων και Σαρωνικού, 
δεν στοιχειοθετεί άραγε παράβαση καθήκοντος; 
Μήπως αυτά τα καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να 
καταλογιστούν στους απολύτως υπεύθυνους;

Χρέωναν καύσιμα στα 
εγκαταλειμμένα οχήματα

  

18-08-2010  

Αγαπητοί συνδημότες,   
………………………………… Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι οι πραγματικοί λόγοι, οι οποίοι τον οδήγησαν να μου αφαιρέσει 

τα καθήκοντα του αντιδημάρχου είναι οι εξής:   
 Η χρέωση καυσίμων σε ακινητοποιημένα οχήματα προς όφελος τρίτων ήταν πάνω από 

10.000 ευρώ για το 2009. Με αντιδήμαρχο όμως τον Κ. Καρακασίλη η χρέωση 

καυσίμων είναι Ο ευρώ μέχρι στιγμής για το 2010. 
 Η νησίδα στη Ρ. Φεραίου ήταν δωρεά, και όμως έφτασαν τιμολόγια στον Δήμο άνω των 

30.000 ευρώ. Η απάντησή του όταν τα παρουσίασα στο δημοτικό συμβούλιο ήταν: «Έλα 

στο γραφείο να τα συζητήσουμε».  
…………………………………………... 

Δήλωσαν κλοπή, 11 
οχημάτων του Δήμου 
Καλυβίων, τα τελευταία 
20 χρόνια.  
Χρέωναν καύσιμα 
στα εγκαταλειμμένα 
οχήματα, προς όφελος 
τρίτων, υποστηρίζει 
Δημοτικός Σύμβουλος.
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Σε φυσαρμόνικα  εξελίχθηκε ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου 
«Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού, όπως πολύ εύστοχα τον χαρακτήρισε  η 
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Αναστασία Τσιακάλου  ή ασανσέρ 

όπως τον αποκάλεσε η Επικεφαλής της αντιπολίτευσης κα Χριστίνα Χριστοφάκη. 

Φυσαρμόνικα ο προϋπολογισμός του 
Νομικού Προσώπου του δήμου Σαρωνικού

Ήταν η τρίτη φορά που συζητήθηκε 
ο προϋπολογισμός του Νομικού 

Προσώπου, μια και την πρώτη κατάρτιση 
που είχε εγκρίνει το Δ.Σ. του οργανισμού 
και το δημοτικό συμβούλιο, την απέρριψε 
και  την επέστρεψε η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση  Αττικής, γιατί υπερέβαινε το 
30% των εισπραχθέντων ποσών του 
δήμου από επιχορηγήσεις το 2012.

Την δεύτερη κατάρτιση, η οποία ήταν 
μειωμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής, 
την  ακύρωσαν, αυξάνοντας και πάλι το 
ποσό του προϋπολογισμού κατά 180.000 
€, χρηματοδοτώντας πολιτιστικές  εκδη-
λώσεις, καλλιτέχνες, θεατρολόγους, 
γλύπτες, εκδρομές κ.λπ.

Ανακοίνωση της Χριστίνας Χριστοφάκη

Σε ανακοίνωσή της, 
η Επικεφαλής 

της αντιπολίτευσης 
κα Χριστοφάκη ανα-
φέρει. Ασανσέρ 
έκανε ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού τον προ-
ϋπολογισμό του 
Νομικού προσώπου 

“ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” ανεβάζοντας τις δαπά-
νες σε όποιον όροφο τον βολεύει, 
ανάλογα με τις υποχρεώσεις προς τους 
κολλητούς του.
Μετά από την απόρριψη από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού 
για το 2013 και την υποχρεωτική 
τροποποίηση του, το Δημοτικό Συμβούλιο 
στις 6/2/13 συνεδρίασε και ψήφισε, κατά 
πλειοψηφία, νέο προϋπολογισμό για το 
Νομικό Πρόσωπο ύψους 1.000.000 ευρώ 

περικόπτοντας σπατάλες και μειώνοντας 
δαπάνες μετά από υποδείξεις της 
Περιφέρειας .
Σε νέα συνεδρίαση του ΔΣ του Νομικού 
Προσώπου με θέμα τον προϋπολογισμό 
ο Δήμαρχος έφερε προς συζήτηση και 
ψήφιση νέο προϋπολογισμό αυξημένο 
κατά 180.000 ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος 
τον δαπανών για το 2013 στο 1.180.000 
ευρώ!
Την ίδια στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται 
και η ελληνική πολιτεία αναγκάζεται 
να περικόψει λειτουργικές δαπάνες ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου 
όχι μόνο δεν κάνει καμιά μείωση των 
δαπανών του Νομικού Προσώπου αλλά 
επαναφέρει την φερόμενη σπατάλη 
χρημάτων ψηφοθηρικού χαρακτήρα, 
αποσύροντας τον προϋπολογισμό που 
είχε εγκρίνει η πλειοψηφία των Δημοτικών 
του Συμβούλων.

Εκδρομές – καλλιτέχνες – ήχος και φως 

Οι 200.000 ευρώ προορίζονται για: Έξοδα προβολής εκδηλώσεων, αμοιβές 
καλλιτεχνών, δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων ήχου και φωτισμού, προμήθεια 

διαφημιστικών πανό, ΙΚΑ καλλιτεχνών, αμοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης 
εκδηλώσεων, δάσκαλο θεάτρου και χορού, οργάνωση εκδρομών ΚΑΠΗ.
Μηδενικό ποσό προβλέπεται για προμήθεια παιχνιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς , για 
προμήθεια εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού (κατασκευές παζλ, επιτραπέζια), 
για κοινωνικές δραστηριότητες και μόλις 1.000 ευρώ για συντήρηση και επισκευή 
συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των δυο κλειστών γυμναστηρίων.

Στην τοποθέτησή της 
η Αντιπρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου 
κα Αναστασία Τσιακά-
λου στο δημοτικό 
συμβούλιο ανέφερε: 
Με πολύ λύπη 
διαπιστώνω ότι 

δεν μπορούμε να συντάξουμε έναν 
αξιόπιστο προϋπολογισμό για το Νομικό 
Πρόσωπο του Δήμου. Την μια τον 
κάνατε φυσαρμόνικα, την άλλη αιώρα. 
Πού θα κάτσει τέλος πάντων αυτός ο 
προϋπολογισμός; 
Και την προηγούμενη φορά έκανα κριτική 
κωδικού προς κωδικό. Και σ’ εκείνη την 
συνεδρίαση, με μεγάλη ευκολία τότε, τους 
μηδενίζατε. Τώρα πληροφορούμαστε ότι 
διαθέτετε χιλιάδες ευρώ για διαφόρου 
τύπου εκδηλώσεις (καλλιτέχνες – 
διαφημίσεις – εκδρομές – ήχος – φως 
κ.λ.π.).
Σας το είπα και παλαιότερα κε Δήμαρχε, 
αλλά δεν το ακούσατε και δεν το ακούτε.   

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 
ποσόν των 200.000 Ευρώ που προτίθεστε 
να διαθέσετε σε θεατρολόγους, 
γλύπτες και παρόμοιες ειδικότητες 
υποστήριξης υμετέρων, να κατανεμηθεί 
μετά από συστηματική μελέτη και 
έρευνα στις βασικότερες ανάγκες των 
αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, που 
είναι η υγεία και η διατροφή.
Προτείνω λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα 
2ο κοινωνικό παντοπωλείο στο παραλιακό 
μέτωπο, γιατί και εκεί πληθαίνουν οι 
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. 
Με λύπη καθημερινά βλέπουμε να 
ψάχνουν συνάνθρωποί μας τα σκουπίδια 
τις νυχτερινές ώρες. 
Αυτό το φαινόμενο πρέπει όλοι μαζί να 
βοηθήσουμε να εξαλειφθεί. 
Αυτά τα χρήματα φθάνουν για να 
δημιουργήσουμε συσσίτια, ένα στα 
Καλύβια και ένα στο παραλιακό μέτωπο. 
Εκεί να βοηθήσουμε όλοι ώστε και 
κάποιοι εύποροι συμπολίτες μας να μας 
συμπαρασταθούν. 

Τοποθέτηση της Αναστασίας Τσιακάλου
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Το πολιτικό γεγονός της περιόδου, όπως ήδη γνωρίζουν οι αγαπητοί μας αναγνώστες, 
είναι η παραίτηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. 

Γιώργου Λάμπρου. Δεν ήταν λίγα τα «μπράβο» και τα «καλά έκανε» που διατυπώθηκαν 
στο άκουσμα της παραίτησης, η οποία ήταν αρκετά βροντώδης. Δυστυχώς στην χώρα 
μας, συνήθως περισσότερα «μπράβο» ακούει κάποιος όταν παραιτείται παρά όταν 
αναλαμβάνει κάποιο πόστο!!!. 

Η παραίτησή του, όπως ο ίδιος δήλωσε 
με έμφαση στον «Αττικό Παρατηρητή» 

είναι «πολιτική» και την τεκμηριώνει με την 
άκρως περιεκτική επιστολή που κοινοποίησε 
στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει 
σχέση, διευκρινίζει, ούτε με προσωπικά 
προβλήματα, ούτε με οικογενειακά, ούτε με 
προβλήματα  υγείας. Θεώρησε απαραίτητη 
αυτή τη διευκρίνιση, για να προλάβει 
τυχόν διαδόσεις ότι παραιτείται λόγω 
προσωπικών προβλημάτων. 

Πολλοί συμπολίτες μας δείχνουν 
δύσπιστοι, για την αλήθεια των λόγων 

παραίτησης του κ. Λάμπρου. Μόλις πριν 
λίγους μήνες, στον απολογισμό, που 
παρουσιάστηκε στην Παλαιά Φώκαια, 
ο κ. Πρόεδρος εκθείαζε το «έργο» που 
συντελέστηκε τα δύο προηγούμενα 
χρόνια και δεν αναφέρθηκε σε κανένα 
από τα θέματα τα οποία πρόβαλε ως αίτια 
της παραίτησής του. Τι άλλαξε από τον 
Σεπτέμβριο μέχρι τώρα;

Κάποιοι, περισσότερο δηκτικοί, επεσήμαναν ότι ίσως ο κ. Λάμπρου να είναι προπομπός 
(λαγός λέγεται στην πολιτική αργκό), των προθέσεων του Τσαλικίδη να κατέβει 

υποψήφιος Δήμαρχος. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πράγμα που εμείς δεν θεωρούμε πιθανό, 
θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις, υποβάλλοντας τον δήμαρχο στο 
μαρτύριο της σταγόνας. Δηλαδή κάθε μήνα θα φεύγει και από ένας, αποδεικνύοντας ότι 
το δημοτικό καθεστώς του δημάρχου καταρρέει.  

Άλλοι πάλι, έχουν την απολύτως αντίθετη άποψη. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η 
παραίτηση του κ. Λάμπρου, αποτελεί αντίδραση στην αναστολή των σχεδίων του 

κ. Τσαλικίδη, να διεκδικήσει την θέση του δημάρχου στις επόμενες εκλογές, μια και αυτό 
ήταν προϋπόθεση για να ορισθεί και πάλι Αντιδήμαρχος και για την επόμενη διετία. Αυτό 
το σενάριο παίζει, μια και είναι γνωστό ότι ο κ. Τσαλικίδης, προκειμένου να εξασφαλίσει 
την αντιδημαρχία και τα προνόμιά της (να μην πηγαίνει στην εργασία του, να έχει δωρεάν 
κινητό και αυτοκίνητο κ.α. πολλά), ευχαρίστως θα ανέστελλε κάθε άλλη φιλοδοξία του και 
μάλιστα όταν οι άνθρωποι που τον «υπο...στηρίζουν» δεν φαίνονται διατεθειμένοι να το 
ξανακάνουν.

Τέλος, υπάρχουν και οι σκεπτικιστές, 
οι οποίοι θέτουν δύσκολα ερωτήματα. 

Πως είναι δυνατόν ο κ. Λάμπρου να 
ομνύει στο όνομα του κ. Τσαλικίδη,  με 
τον οποίο μοιράστηκε το «όραμά» του για 
την Παλαιά Φώκαια, όταν ο Αντιδήμαρχος 
είναι απολύτως συνυπεύθυνος για όλα 
όσα καταγγέλλει; Ξεχνάει κανείς ότι 
ο κ. Τσαλικίδης, έχει υποστηρίξει και 
έχει υπερψηφίσει όλες τις αποφάσεις 
υποβάθμισης της πόλης; Όλες οι εκδοχές 
είναι δεκτές.

Ποιος θα ξεχάσει τα τεχνικά σχέδια 
των δεκάδων εκατομμυρίων για 

τα Καλύβια και των ψίχουλων για τις 
υπόλοιπες κοινότητες; Ξεχνάει κανείς την 
ευθύνη του για την βοθροχαβούζα, την 
οποία προσπάθησε να εγκαταστήσει στην 
Γερακίνα; Την χωματερή που υποτίθεται ότι 
έκλεισε και επί μήνες καπνίζει γεμίζοντας 
διοξίνες τον αέρα του χωριού; Το 
αντιπλημμυρικό έργο που έπνιξε την πόλη; 
Το αλιευτικό καταφύγιο που θα ξεκινούσε 
1/1/2012; Τις απευθείας αναθέσεις σε 
συγγενείς και κολλητούς;

Με μια θεαματική κωλο-
τούμπα της πλειοψηφίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σα-
ρωνικού,  υπερψηφίστηκε, κατά 
την επαναληπτική ψηφοφορία 
στις 27/1/2013, η κα Αναστασία 
Τσιακάλου ως Αντιπρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου για μια 
2η θητεία στο αξίωμα, όπως με 
βεβαιότητα είχαμε προαναγγείλει 
στο προηγούμενο τεύχος. 

Να σημειώσουμε, ότι το οικογενειακό – ΣΥΡΙΖΑυγίτικο 
χαλκείο  διαστρεβλωμένων πληροφοριών και 

ειδήσεων, που αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητο» 
αλλά ελέγχεται από τον Δήμαρχο, τις προηγούμενες 
ημέρες εγκαλούσε τον «Αττικό Παρατηρητή», γιατί 
δήθεν υποδείκνυε στους Δημοτικούς Συμβούλους τι να 
ψηφίσουν. Τους πληροφορούμε, ότι δεν χρειαζόμαστε, 
ούτε έχουμε ενδιαφέρον, να υποδεικνύουμε σε 
οποιονδήποτε, και κυρίως στην ηγεσία του θλιβερού 
δημοτικού καθεστώτος του Σαρωνικού, το τι θα κάνει. 
Ξέρουν και μόνοι τους να κάνουν κωλοτούμπες.

Η κούραση έβγαλε Αντιπρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Σαρωνικού», 
μας πληροφόρησε το «ανεξάρτητο» χαλκείο ΣΥΡΙΖΑυγίτικων ειδήσεων, για να 

δικαιολογήσει την κωλοτούμπα των Φιλιππο-τσαλιδο-τζιβιλογλέων. Εννοεί δηλαδή, ότι επειδή 
«κουράστηκαν» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ψήφισαν την κα Τσιακάλου ως αντιπρόεδρο, για 
να τελειώνουν. Έτσι δικαιολογούνται οι κωλοτούμπες. Αν τολμούσαν, ας μη την ψήφιζαν. Θα 
είχαν την Χριστοφάκη αντιπρόεδρο και τότε θα έβλεπαν πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.

Μετά τις τοποθετήσεις επί των διαδικαστικών 
θεμάτων, για την επαναληπτική ψηφοφορία 

εκλογής της αντιπροέδρου, παίρνει το λόγο ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντέλος και με 
απύθμενο θράσος δηλώνει ότι: η προηγούμενη 
εκλογή στις 6/1/13, όπου η υποψηφιότητα της κας 
Τσιακάλου δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη 
πλειοψηφία (δηλαδή δεν την ψήφισαν οι σύμβουλοι 
του Φιλίππου), αποδεικνύει την αποδοκιμασία 
του δημοτικού συμβουλίου στο πρόσωπό της. 

Την αμετροεπή αυτή δήλωση 
έκανε εκείνος, ο οποίος 

στις 6/1/2013 ως υποψήφιος 
πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, έλαβε μόλις 4 
ψήφους, δηλαδή 8 ψήφους 
λιγότερες από την κα Τσιακάλου 
και αποδοκιμάστηκε από 
τα 16 μέλη της ίδιας του της 
παράταξης.

Δυστυχώς μετά την αποκάλυψη, ότι ο Κωνσταντέλος είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για 
την ζημιά που υπέστη ο Δήμος Σαρωνικού, λόγω των κατασχέσεων των περιουσιακών 

στοιχείων της Αναβύσσου, έχει απολέσει πλήρως την αίσθηση λόγων και πράξεων και 
έχει καταστεί πολιτικός περίγελος. Θα χρησιμοποιήσουμε την ρήση του Αβραάμ Λίνκολν 
που ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωσή: Καλύτερα να σιωπάς και να θεωρηθείς 
ηλίθιος, παρά να μιλάς και να αποδείξεις ότι είσαι!

Είναι απολύτως φυσικό, στους φαιδρούς καιρούς που ζούμε, η συμπολίτευση να 
αποδοκιμάζει την υποψήφια της αντίπαλης παράταξης και ιδιαίτερα, όταν αυτή μαζί 

με την επικεφαλής της παράταξης, κάνουν κριτική και καταγγέλλουν την πολιτική του 
Δημάρχου και της πλειοψηφίας. Όταν η κα Τσιακάλου έχει επανειλημμένα, με τεκμηριωμένο 
τρόπο εγκαλέσει τον δήμαρχο για την σπάταλη και την σκανδαλώδη διοίκηση του Δήμου, 
τι περισσότερο από φυσικό για αμετροεπείς (όχι στο σύνολό τους) συμβούλους, να 
συμπεριφερθούν ως πρόβατα και  να την καταψηφίσουν; 

Από αυτούς ξεχωρίζουμε, την κα 
Μαρία Κόλλια, η οποία φανερά 

υπερψήφισε την υποψηφιότητα της 
κας Τσιακάλου. Η κυρία πρόεδρος 
γνωρίζοντας τις διαδικασίες, καταλάβαινε 
ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή παρά να 
εκλεγεί αντιπρόεδρος η κα Τσιακάλου. 
Ξεχωρίζουν επίσης οι σύμβουλοι, Ν. 
Μπούκης και Σ. Μακροδημήτρης. 

Θα μπορούσε και η αντιπολίτευση, στην 
ανάλογη ψηφοφορία για την εκλογή Προ-

έδρου, να καταψήφιζε την κα Μαρία Κόλλια και 
να μην είχε εκλεγεί μια και χάρις την συναινετική 
ψήφιση της αντιπολίτευσης κατάφερε να 
συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων. 
Η όλη διαδικασία απέδειξε περίτρανα το επίπεδο 
του ήθους της μειοψηφίας και το ανύπαρκτο 
ήθος των Φιλιππο-τσαλιδο-τζιβιλογλέων.

Αποκαλυπτικό ήταν το ερώτημα που 
έθεσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. 

Φιλίππου, προς τους περιφερειακούς 
συμβούλους, στην συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα την 
αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του 
Σαρωνικού, στο οποίο απάντησε μόνος του. 
«Αν με ρωτήσετε ποια είναι η θέση μας 
για την αξιοποίηση της παραλίας; Θα 
σας απαντήσουμε: δεν έχουμε». Υπάρχει 
κάποιος που περίμενε ότι θα είχε θέσεις;

Στη συνέχεια της τοποθέτησής 
του δήλωσε, ότι δεν ομιλεί ως 

εκπρόσωπος των 25.000 δημοτών 
του δήμου Σαρωνικού, αλλά εκ μέρους 
των 5.000.000 κατοίκων της Αττικής, 
που χρησιμοποιούν τις παραλίες του 
Σαρωνικού και τις θέλουν ελεύθερες, 
τώρα που λόγω κρίσης δεν μπορούν να 
ταξιδέψουν σε μακρινές παραλίες. Όπως 
διαπιστώνεται ο άνθρωπος τάχει παίξει, 
τελείως.

Επιχορήγηση προς τους οργανισμούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους 363 εκ 

ευρώ ενέκρινε η κυβέρνηση, για να καλύψουν 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, οι οποίες 
προέρχονται από σπατάλες. Π.χ. τα χρέη 
προς την ΕΥΔΑΠ ύψους 11 εκ ευρώ του Δήμου 
Σαρωνικού. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν 
τα χρήματα που έδωσε στη χώρα μας η 
ΤΡΟΙΚΑ για να πληρωθούν οι σπατάλες και τα 
χρωστούμενα του κάθε Φιλίππου, Γκέραλη, 
Τσαλικίδη και Γκίνη.

Ακούσατε κάποια δήλωση του 
ΣΥΡΙΖίτικου δημοτικού καθεστώτος, 

που να ευχαριστεί την τρικομματική 
κυβέρνηση για το ξελάσπωμα; Όχι 
βέβαια, γιατί δεν υπήρξε. Αντίθετα 
συνεχίζονται οι καταγγελίες, για την 
περικοπή των επιχορηγήσεων στο 
κρατικοδίαιτο φέουδο, για να διαβιούν οι 
ίδιοι ως χαλίφηδες και να χρηματοδοτούν 
τις θεραπαινίδες της πολιτιστικής 
υποκουλτούρα τους.

Ποιος αμειβόμενος πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης, ορντινάντσα του Φιλίππου, 
έφερε την κόρη του με μετάταξη στον Δήμο, από το πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώντας 

τις κομματικές του διασυνδέσεις στο κόμμα της Ν.Δ., ενώ όπως είναι γνωστό, δεν 
επιτρέπονται τέτοιου είδους μετατάξεις; Τίποτα δεν αλλάζει σ΄ αυτόν τον τόπο.

Αγαπητές φίλες και φίλοι. Σας 
ενημερώνω για τη «Δημιουργία 

θέσεων επτάμηνης απασχόλησης» 
που θα υλοποιηθούν σε τοπικό 
επίπεδο, από την Περιφέρεια 
Αττικής, με το Κέντρο Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας «ΚΕ.Α.ΕΠ.» 
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
(ειδικότητες, δικαιολογητικά, προ-
θεσμίες κ.α.) βρίσκονται στο αρχείο 
που επισυνάπτεται.

Αυτό το κείμενο διακινεί, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαλι-

κίδης. Είναι η απεικόνιση του φαιδρότερου παλαι-
οκομματισμού, που σπεύδει να «πουλήσει»  ελπίδα 
στους χιλιάδες ανέργους νέους της περιοχής μας, 
παρ΄ ότι ο ίδιος δεν έχει καμία αρμοδιότητα και 
δυνατότητα να υλοποιήσει. Όμως επειδή ξέρει, ότι 
το να πουλάς ελπίδα είναι επικερδές επάγγελμα, 
βάζει τον εαυτό του στο παιχνίδι καταλήγοντας: 
«Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».  

Σε κανάλι μηδενικής ακροαματικό-
τητας, παρουσιάστηκε ο Δήμαρχος 

Σαρωνικού κ. Φιλίππου. Θα μας πείτε 
«σιγά την είδηση», είναι συχνός θαμώνας 
σε κανάλια αυτού του επιπέδου. Κανάλι 
να είναι και ας είναι και ποτιστικό.  
Αυτή τη φορά όμως το θέμα αφορούσε, 
την τραγωδία των φοιτητών που 
δηλητηριάστηκαν από το μαγκάλι και 
υπήρχε μια ατμόσφαιρα δικαιολογημένης 
θλίψης και κατήφειας. 

Αυτό, όσο οι συνομιλητές, μεταξύ των 
οποίων και ο Δήμαρχος, ήταν στον αέρα, 

γιατί μόλις έπεφταν οι διαφημίσεις, άρχιζαν τα 
χαχανητά και μόλις ξαναζωντάνευε η εκπομπή 
ξαναφόραγαν την μάσκα του θλιμμένου.  
Βλέποντας τους δεν πέσαμε από τα 
σύννεφα, εξάλλου απόκριες ήταν και εκτός 
από το να εκμεταλλεύονται για κομματικούς 
λόγους, μια συγκλονιστική τραγωδία, 
μπορούν και να εμφανίζονται στα διάφορα 
σκουπιδοκάναλα, ως μασκαράδες. 
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Την απογοήτευσή του εκμυστηρεύτηκε ο 
δήμαρχος Φιλίππου, σε συνάδελφό του. 

Θα αποχωρήσω, δεν πάει άλλο, είμαι 
απογοητευμένος, φέρεται να είπε, για 
να καταλήξει ότι, δεν σκοπεύει να κατέβει 
στις επόμενες εκλογές. Και ποιος θα σε 
αντικαταστήσει; Τον ρώτησε ο άλλος, 
“ανησυχώντας” μήπως και πέσει το μαγαζί, 

σε ακατάλληλα χέρια. Έχεις προβλέψει; 
τον ρώτησε; Και βέβαια, τα έχω κανονίσει 
όλα, ο Σωφρόνης. 
Τα έχει αποφασίσει όλα, δημότες του 
Σαρωνικού, σας έχει βρει και τον Δήμαρχό 
σας, μην ασχοληθείτε εσείς, κοιμηθείτε 
ήσυχοι. 

Επιμέλεια:
Άγγελος 

Φραγκόπουλος

Τα παράπονα του είχε εκφράσει ο 
Δήμαρχος για τον τρόπο με τον οποίο 

γίνονται οι ερωτήσεις των δημοτικών 
συμβούλων της αντιπολίτευσης προ της 
ημερήσιας διάταξης. Έλεγε λοιπόν ότι 
έπρεπε να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους 
εγγράφως, ώστε ο δήμαρχος να μπορεί να 
ενημερώνετε και να απαντά, μια και δεν 
είναι εύκολο να θυμάται όλα τα θέματα με 
τα οποία ασχολείται ο δήμος.

Πραγματικά, η επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης κα Χριστοφάκη, 

κατέθεσε ερώτημα στις 15 Ιανουαρίου 
2013, το οποίο αφορούσε τα αυτοκίνητα 
του δήμου που έχουν «εξαφανισθεί» 
τα τελευταία 20 χρόνια και ο δήμος έχει 
καταθέσει δηλώσεις απώλειας στο Α.Τ. 
Αναβύσσου. Πέρασαν λοιπόν 45 ημέρες 
και ο δήμαρχος δεν είχε απαντήσει στις 
ρωτήσεις της αντιπολίτευσης.

Προφανώς ο Δήμαρχος 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση, 

μια και όπως πληροφορηθήκαμε, 
η δήλωση απώλειας των 11 
περίπου οχημάτων του δήμου, 
έχει περιέλθει, όπως ήταν φυσικό, 
στα ενδιαφέροντα των ανακριτικών 
αρχών, οι οποίες ερευνούν τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες 
«απωλέσθηκαν τα οχήματα». 

Ο Δήμαρχος τελικά άλλαξε γνώμη και δήλωσε 
στο δημοτικό συμβούλιο, ότι δεν κλάπηκαν 

τα οχήματα και προς απόδειξη, επιδείκνυε και 
φωτογραφίες τους, που είχε τραβήξει με το κινητό 
του. Για να δικαιολογήσει την ψευδή δήλωση, είπε 
ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία που γίνεται για 
παλαιά και κατεστραμμένα οχήματα του δήμου. 
Δηλαδή η τυπική διαδικασία για τον Δήμαρχο, 
είναι να δηλώνεται ψευδώς στο Τμήμα Ασφαλείας 
Καλυβίων, ότι 11 οχήματα έχουν κλαπεί!

Η κα Χριστοφάκη ρώτησε, αν στα οχήματα αυτά, παρ΄ 
ότι ήταν ακινητοποιημένα,  καταβάλλονταν τα τέλη 

κυκλοφορίας, ασφάλειες και χρεωνόντουσαν καύσιμα. 
Ο δήμαρχος απαντώντας παραδέχτηκε ότι, για 15 – 20 
χρόνια, κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας οχήματα του δήμου 
που είχαν ακινητοποιηθεί, όχι όμως και ασφάλειες. Για 
το αν χρέωναν και καύσιμα δεν είπε λέξη.

Και τι να πει; Τον έχει ήδη καρφώσει ο επανα-
πατρισθείς στην παράταξη του, πρώην αντιδή-

μαρχος οικονομικών, Κώστας Καρακασίλης. Να υπεν-
θυμίσουμε την καταγγελία του, (αναδημοσιεύουμε στην 
σελίδα 2), σε ενυπόγραφο κείμενό του με ημερομηνία 
18/8/2010, ανέφερε ότι «γινόταν χρέωση καυσίμων 
περισσότερων των 10.000 €, προς όφελος τρίτων, 
σε ακινητοποιημένα οχήματα του δήμου Καλυβίων». 
Νόμιζε λοιπόν ο δήμαρχος και οι φωστήρες σύμβουλοί 
του, ότι θα κάνει μια ψεύτικη δήλωση απώλειας στο Α.Τ. 
Καλυβίων και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Δυστυχώς γι΄ αυτόν και 
γάτα υπάρχει και ζημιά. 

Πρέπει να ερευνηθεί αν 
στοιχειοθετείται το αδίκημα 
της ψευδούς καταμήνυσης, 
για δήθεν κλαπέντα οχήματα. 
Το αδίκημα της παράβασης 
καθήκοντος, γιατί είναι σαφές ότι 
ο δήμος Καλυβίων και ο δήμος 
Σαρωνικού, ζημιώθηκαν από 
την καταβολή δεκάδων χιλιάδων 
ευρώ, για τέλη κυκλοφορίας 
ακινητοποιημένων οχημάτων 
επί μια 20ετία. Και τέλος 
αδίκημα σχετικό με την χρέωση 
καυσίμων σε ακινητοποιημένα 
οχήματα και από ποιους;  

Και θα ερευνηθεί Φιλίππου, 
να είσαι σίγουρος.

Σοβαρά καθήκοντα ανέλαβε πρόσφατα ο κ. Ανδρέας Κωνσταντέλος. Του ανέθεσε ο 
Δήμαρχος την υπευθυνότητα για τα σχέδια πόλης του δήμου. Ο δήμαρχος γνωρίζει την 

μέθοδο προσέγγισης «απείθαρχων» δημοτικών συμβούλων της παράταξής του και φαίνεται 
ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η μέθοδος. Μετά το μαύρισμα που υπέστη ο 
κ. Κωνσταντέλος, από την παράταξή του, όταν  έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος του Δ.Σ. 
ήταν φυσικό να υπάρξει μια κίνηση από τον δήμαρχο για να κατευνάσει την πίκρα του.

Τώρα θα απαντήσει κάποιος, ο κ. 
Κωνσταντέλος δεν θα έχει κάποια 

αμοιβή από αυτή τη δραστηριότητα, 
πως μπορεί να θεωρούμε ότι η ανάθεση 
αυτών των καθηκόντων συνεπάγεται με 
προσπάθεια κατευνασμού των όποιων 
αντιδράσεών του. Μα ο κ. Κωνσταντέλος 
είναι μηχανικός και επιχειρηματίας με 
ιδιόκτητο τεχνικό γραφείο και η ανάθεση 
αυτής της αρμοδιότητας είναι φυσικό 
να κατευθύνει συμπολίτες μας στην 
επιχείρησή του, δημιουργώντας αθέμιτο 
ανταγωνισμό με άλλες επιχειρήσεις της 
περιοχής.

Ο κ. Κωνσταντέλος εφάρμοζε από το 
παρελθόν αυτή τη μέθοδο προσέλκυσης 

πελατών. Όντας πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Αναβύσσου και «αρμόδιος» επί 
των τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης, 
υπήρξε και αναπληρωματικός εκπρόσωπος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ), στο Συμβούλιο 
Χωροταξίας οικισμού και Περιβάλλοντος 
(ΣΧΟΠ) της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. 
Δηλαδή ήταν και ελεγχόμενος και ελεγκτής. 
Δισυπόστατος ο ρόλος του. Ελπίζουμε ότι δεν 
παραμένει ακόμα στο αντίστοιχο όργανο της 
Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, γιατί  τότε τα 
πράγματα παραείναι σοβαρά. 

Αλλά ο κ. Κωνσταντέλος καταθέτει και 
ερωτήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, 

που στόχο έχουν τον κ. Βολάκο. «Επειδή 
ο κ. Βολάκος κάνει ερωτήσεις προς τον 
δήμαρχο, να κάνω και εγώ ερώτηση 
προς αυτόν», είπε ο κ. Κωνσταντέλος και 
τον ρώτησε τι έχει απογίνει εκείνη η επιτροπή 
που έχει συγκροτηθεί για να εξετάσει τις 
κατασχέσεις ακινήτων του πρώην δήμου 
Αναβύσσου λόγω των απαλλοτριώσεων του 
Αγίου Νικολάου, επειδή όπως είπε «μετέχει 
και αυτός σ΄ αυτήν την ιστορία». Ότι 
μετέχει κι΄ αυτός είναι βέβαιο, αλλά κατά την 
άποψή μας, ως άμεσα υπεύθυνος για την 
ζημία εκατομμυρίων, σε βάρος του δήμου.

Έχει δίκιο ο κ. Κωνσταντέλος. Έχουν 
περάσει σχεδόν 5 μήνες και ο κ. 

Βολάκος, μετά την γκάφα που έκανε να 
αναλάβει «πρόεδρος» μιας επιτροπής, 
που είχε σκοπό να αποδώσει  ευθύνες 
αποκλειστικά στον πρώην δήμαρχο 
Αναβύσσου Σάββα Γκέραλη, έχει 
παγώσει την διαδικασία και με κάποιες 
προφάσεις προσπαθεί να αποφύγει την 
παραπέρα εμπλοκή του. Σωστότερο 
θα ήταν ο κ. Βολάκος, να διορθώσει 
την γκάφα του, παραιτούμενος από την 
επιτροπή και να αφήσει να αποφανθούν 
επί του θέματος οι κυνηγοί κεφαλών του 
δημάρχου.

Μυρμηγκιάζει το κεφάλι μου, θα πάθω 
εγκεφαλικό”. Ποιος νομίζετε ότι το λέει 

αυτό; Ο πρόεδρος της προανακριτικής επιτρο-
πής της Βουλής Χρήστος Μαρκογιαννάκης, 
όταν ακούει την Κωνσταντοπούλου; Όχι, ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου. Έχει 
φτάσει σε απόγνωση ο άνθρωπος, ακούγοντας 
τις τρεις κυρίες του δημοτικού συμβουλίου 
(Χριστοφάκη, Τσιακάλου και Περπερίδου), να 
του τα χώνουν σε κάθε συνεδρίαση για την 
πολιτική του. Κυρίες μου, συνεχίστε, κάνετε 
πολύ καλή δουλειά. 

Η κα Κόλλια, πιστή στο ρόλο της, να 
περιφρουρεί τον δήμαρχο από τις 

κακοτοπιές, ανακαλούσε στην «τάξη», 
την κα Χριστοφάκη, διακόπτοντας 
την συνέχεια, οπότε ξεσπάθωσε η 
αντιπρόεδρος κα Τσαικάλου. Της 
τόνισε ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα 
να διακόπτει την επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης όταν έχει τον λόγο και 
της υπέδειξε ότι είναι πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου και όχι πρόεδρος 
του δημάρχου και της πλειοψηφίας. 

Η κα. Κόλλια έσπευσε στο διάλλειμα να 
δικαιολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι οι 

σύμβουλοι της πλειοψηφίας την απειλούν 
με αποχώρηση, αν δεν περιορίσει την 
επιθετικότητα της κας Χριστοφάκη. Ε!!! αν 
νομίζουν ότι περιορίζεται η κα. Χριστοφάκη, 
είναι μακριά νυχτωμένοι. Στο κάτω – κάτω, 
όποιος δεν αντέχει ας πάει στο σπίτι του, έτσι κι΄ 
αλλιώς την περισσότερη ώρα της συνεδρίασης 
βολτάρουν στους διαδρόμους και τους φωνάζει 
η πρόεδρος να επιστρέψουν στα έδρανα.  
Έχουμε να ζήσουμε ιστορικές στιγμές.

Εν μέσω συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σαρωνικού, εισέρχονται στην αίθουσα 
δύο αστυνομικοί οι οποίοι, όπως δήλωσαν είχαν ειδοποιηθεί, μετά από τηλεφώνημα 

που έγινε στην υπηρεσία τους, ότι γινόταν φασαρία στο δημαρχείο και ήρθαν για να 
απομακρύνουν τον ταραξία.  Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί αποχώρησαν χωρίς 
να απομακρύνουν από την αίθουσα τον δήμαρχο. Υπάρχει κάποια σοβαρή εξήγηση;

Μεγάλο πρόστιμο κοινοποιήθηκε στον 
ιδιοκτήτη καντίνας, από την αρχαιολογική 

υπηρεσία για την άδεια που έδωσε ο δήμος 
να εγκατασταθεί καντίνα στον αρχαιολογικό 
χώρο του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με 
αναφορά που έκανε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Βολάκος στο δημοτικό συμβούλιο. Το πρόστιμο 
κοινοποιήθηκε στον ιδιοκτήτη της καντίνας, παρ΄ 
ότι ο ίδιος τοποθέτησε το κατασκεύασμα στο 
σημείο που τους υπέδειξε ο δήμος. Ήταν εκείνο 
ακριβώς το σημείο που υπήρχε παλαιότερα το 
γνωστό bolivar. Το θυμόσαστε;.

Δηλαδή ο δήμος Σαρωνικού, μίσ-
θωσε τον αιγιαλό σε ιδιώτη, στο 

συγκεκριμένο σημείο, παρά το ότι τα 
προηγούμενα χρόνια είχε ξεσηκωθεί 
θύελλα σε βάρος του δήμου Αναβύσσου 
για το ίδιο ακριβώς θέμα. Τώρα αποποιείται 
της ευθύνης για την αποπληρωμή του 
προστίμου, το οποίο έχει φορτωθεί στον 
ατυχή καντινιέρη. Ο τελευταίος, καλά να 
πάθει, ας πρόσεχε. Αλλά βλέπετε ζήλεψε 
τα «εκατομμύρια ευρώ» που κέρδιζε το 
bolivar και είπε να το ρισκάρει.

Εξώδικο κονοποίησε η Μονομετοχική Κατα-
σκευαστική Εταιρεία του Δήμου (ΑΔΜΚΕΣ), 

στον υπεύθυνο της καντίνας της Αναβύσσου 
(μεσαίο πέτρινο) κ. Στέφανο Χαρακόπουλο. Ο 
λόγος είναι ότι ο κ. Χαρακόπουλος, ο οποίος είναι 
και μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ και υπήρξε και 
υποψήφιος με τον συνδυασμό του Φιλίππου, δεν 
έχει αποδώσει, από τον Οκτώβριο, τις εισπράξεις 
της καντίνας που διαχειριζόταν, ύψους 5.173 €. Την 
ενημέρωση έκανε ο πρόεδρος της Μονομετοχικής 
κ. Ζεκάκος, δηλώνοντας ότι δεν αντέχει άλλο να 
περιμένει να δώσει τα χρήματα ο Χαρακόπουλος.  

Έψαχνε να βρει χώρο συνεδρίασης 
του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ, ο πρόεδρος 

Ζεκάκος, προσπαθώντας να αποφύγει 
τους καντινιέρηδες, που είχαν συγκεν-
τρωθεί λόγω του θέματος, που ήταν η 
δημοπράτηση των καντινών για το 2013. 
Τα είχε χάσει τόσο πολύ, που έδιωχνε από 
την αίθουσα όποιο έβλεπε μπροστά του, 
με αποτέλεσμα να θέλει να βγάλει έξω 
και τον Απόστολο Μενεγάκη, που είναι 
αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου, 
γιατί τον πέρασε για καντινιέρη. 

Όμως την αποκάλυψη της ημέρας την 
έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ κ. 

Ζεκάκος.  Κατήγγειλε τον εαυτό του. Επειδή, 
όπως είπε, το «Κιόσκι» στο Λαγονήσι, δεν 
είχε δικαίωμα να βγάλει άδεια λειτουργίας και 
δικαίωμα να έχει ταμειακή μηχανή, είχαν δώσει 
μια άδεια για μαϊμού κινητή τροχήλατη καντίνα 
δίπλα στο «Κιόσκι» και χρησιμοποιούσαν την 
ταμειακή της μηχανή. Να δούμε τώρα ποιος θα 
στείλει το δημοσίευμα στο ΣΔΟΕ για να γίνουν 
οι σχετικές έρευνες, για να διαπιστωθεί αν 
πρόκειται για απλή παρατυπία ή καραμπινάτη 
απάτη. 

Στη συνεδρίαση της ΑΔΜΚΕ Σα-
ρωνικού, προσήλθε ο δήμαρχος 

και άρχισε τις παραινέσεις προς τα 
μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. «Να είστε 
πολύ προσεκτικοί με όλα αυτά 
που γράφονται για τους Δήμους, 
για τις δημοτικές επιχειρήσεις, 
ετούτη την περίοδο, γιατί δεν ξέρεις 
ποιος σε καταγγέλλει και ποιος 
σε ψάχνει. Έχω χάσει τα αυγά και 
τα πασχάλια προσωπικά». Να τον 
ακούτε τον μεγάλο, γιατί ξέρει αυτός. 
Τον ψάχνουν.

Παίρνει τον λόγο η Χριστίνα Χριστοφάκη 
και ξεκινάει ένα καταιγισμό ερωτήσεων 

προς τον δήμαρχο, ο οποίος μη αντέχοντας 
παίρνει τα τσιγάρα του και αποσύρετε στο 
καπνιστήριο. Είναι η τακτική που ακολουθεί 
τελευταία για να αποφύγει το μυρμήγκιασμα. 
Από την απουσία του όμως δεν πτοείται η 
Χριστοφάκη η οποία τον ξεφωνίζει. Που 
είσαι δήμαρχε να μου απαντήσεις, 
γιατί κρύβεσαι στο παραβάν; Άφωνοι 
οι δημοτικοί σύμβουλοι αλληλοκοιτάζονται 
τελείως αποσβολωμένοι. 

Περισσότερα Παραλειπόμενα στην 10η σελίδα
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Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απευθείας παραχώρηση 
της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 

ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
βαθμού, υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Στουρνάρας 
και Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδης.

Παραχωρείται στους ΟΤΑ η χρήση αιγιαλού
Εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου προκειμένου να διασφαλιστεί 
η άμεση είσπραξη του οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσοστού

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται 
επίσης οι όροι περαιτέρω 

παραχώρησης του δικαιώματος από 
τους ΟΤΑ σε τρίτους ενδιαφερόμενους 
και εγκρίνονται εκ των προτέρων οι 
συμβάσεις που θα συναφθούν υπό τους 
όρους αυτούς, ενώ ενισχύεται το σύστημα 
κυρώσεων σε περίπτωση εκμετάλλευσης 
των κοινόχρηστων χώρων κατά παράβαση 
των όρων που τίθενται από την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
συνοδεύεται από αναλυτικό παράρτημα 
τεχνικών προδιαγραφών, στο οποίο 
περιγράφονται οι επιτρεπόμενες στους 
μισθωτές κατασκευές και διαμορφώσεις 
στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού 
και παραλίας. οι τεχνικές προδιαγραφές 
λαμβάνουν υπόψη, αφενός, τη βασική 
επιδίωξη διατήρησης του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα και διαφύλαξης της φυσικής 
μορφολογίας του αιγιαλού και της 
παραλίας και, αφετέρου, την απλοποίηση 
του πλαισίου και την αποσαφήνιση των 
δικαιωμάτων των μισθωτών ώστε να 
ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να 
διευκολυνθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

Εισάγει και μια σειρά από καινοτόμες 
προβλέψεις με κύριο σκοπό τον 
εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας και, ταυτόχρονα, 
τη διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δημοσίου και του κοινού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη 
διαδικασία παραχώρησης από 

τους ΟΤΑ προς τρίτους συμμετέχει 
εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής 
Υπηρεσίας, με αποφασιστικές 
αρμοδιότητες ως προς τον καθορισμό 
του ανταλλάγματος, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το αντάλλαγμα που 
ορίζεται είναι δίκαιο και ανταποκρίνεται 
στις μισθωτικές συνθήκες της 
περιοχής.
Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στην 
είσπραξη από το Δημόσιο των πραγματικά 
αναλογούντων σε αυτό εσόδων από 
την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων 
πραγμάτων, σε μια περίοδο εξαιρετικά 
δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι μισθωτές 
υποχρεούνται να προσκομίζουν 

εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 
άμεση είσπραξη του οφειλόμενου 
στο δημόσιο ποσοστού από τις 
συναπτόμενες μισθώσεις, προς 
υποβοήθηση των δημοσίων εσόδων 
και του αρτιότερου σχεδιασμού της 
κατανομής των εισπραττόμενων 
κονδυλίων, επ’ ωφελεία του Κράτους 
και των πολιτών.
Επίσης, προβλέπεται ότι στα 
συντασσόμενα μισθωτήρια συμβόλαια 
οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι 
θα αποτυπώνονται πλήρως κατά θέση 
και εμβαδόν σε ορθοφωτοχάρτες της 
«Κτηματολόγιο ΑΕ».

Με τη ρύθμιση αυτή, διευκολύνεται η 
δημιουργία στις κατά τόπους Κτηματικές 
Υπηρεσίες πληρέστερου αρχείου 
των μισθούμενων στη χωρική τους 
αρμοδιότητα κοινόχρηστων χώρων, 
το οποίο θα καταστήσει ταχύτερο και 
αποτελεσματικότερο τον έλεγχο των 
περιοχών ευθύνης τους και ευχερέστερη 
την επιβολή των προβλεπόμενων από 
την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων, 
σε περίπτωση παράβασης των όρων 
της παραχώρησης της χρήσης των 
κοινοχρήστων χώρων.

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 
στον Ναυτικό Όμιλο Λαγονησίου

Στις 3 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στον Ναυτικό Όμιλο Λαγονησίου 
με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου. Από τα 

αποτελέσματα των εκλογών αυτών, αλλά και της συγκρότησης σε σώμα, προέκυψε το 
νέο Δ.Σ. του ομίλου, που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κων/νος Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Τσάγκουρνας
Γραμματέας: Εμμανουήλ Γουναλάκης
Ταμίας: Κων/νος Κουτσουμάλης
Γεν. Εφ. Αθλ: Ευγενία Γιαννακού
Εφορ. Ιστιοπλ: Μάρσα Χρυσοχοϊδη
Εφ. Ανοιχ. Θαλ: Ευγενία 
Αποστολοπούλου
Α΄Αναπληρ: Σπυρος Χυσίρογλου
Β΄Αναπληρ: Νικόλαος Κουκούδης

Το νέο Δ.Σ. θα ήθελε να ευχαριστήσει τα 
μέλη του ομίλου για την εμπιστοσύνη 

που έδειξαν στο πρόσωπο όλων των 
παραπάνω, επίσης να ευχαριστήσει τα 
απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. για την μέχρι 
σήμερα προσφορά τους και τέλος να 
υποσχεθεί ότι θα πράξει κάθε τι δυνατό 
για την προάσπιση των συμφερόντων του 
ομίλου, προωθώντας ταυτόχρονα τους 
σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.
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Μήνυση για ποινικά αδικήματα που έχουν 
σχέση με την λειτουργία της «κλειστής» 
παράνομης χωματερής  των Καλυβίων 

(ΧΑΔΑ), κατέθεσε  το πρωί της Τετάρτης 13/3/2013, 

στο Α.Τ. Καλυβίων, σε βάρος του Δημάρχου Πέτρου 
Φιλίππου και του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Ζεκάκου 
και κατά παντός άλλου υπευθύνου η Δημοτική 
Σύμβουλος  Χριστίνα Χριστοφάκη. Η ΧΑΔΑ βρέθηκε 

σε πλήρη λειτουργία, παρ΄ ότι στις 6/3/2013 στην 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμαρχος 
δήλωσε ότι η χωματερή έχει κλείσει σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011.

Σε πλήρη λειτουργία η παράνομη χωματερή των Καλυβίων. 
Κατατέθηκε μήνυση σε βάρος παντός υπευθύνου
Άφαντοι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού κ.κ. Φιλίππου και Ζεκάκος, 

Οι μεγάλες ποσότητες μπάζων, 
υλικών οικοδομής, απορριμμάτων, 

υποδημάτων, πλαστικών, στρωμάτων, 
ξυλείας, φυτικά απορρίμματα, κοινοί σάκοι 
απορριμμάτων γεμάτοι με αποφάγια, 
αποδεικνύουν ότι η ανεξέλεγκτη χωματερή 
των Καλυβίων είναι σε πλήρη λειτουργία.
Τα γεγονότα επιβεβαιώνονται από βίντεο 
και φωτογραφίες (εκτός αυτών που 
δημοσιεύουμε σήμερα) που εκτός από 
σωρούς απορριμμάτων απεικονίζουν 
ομάδες ρακοσυλλεκτών οι οποίες συλ- 

λέγουν παπούτσια που είχαν απορριφθεί 
στην χωματερή την περασμένη εβδομάδα, 
γεγονός το οποίο επίσης είχε καταγγείλει 
η κ. Χριστοφάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Μάλιστα η απόρριψη νωπών τροφών είχε 
προσελκύσει τεράστιο σμήνος γλάρων.
Το τεράστιο 
σ ύ ν ν ε φ ο 
σκόνης που 
λόγω του αέρα 
είχε καλύψει 
τη χωματερή, 
μ α ρ τ υ ρ ο ύ σ ε 
από μεγάλη 
απόσταση την 
λειτουργία της. 
Το σύννεφο 
σκόνης προερ-
χόταν από τις 
εργασίες ταφής 
απορριμμάτων 
που πραγματοποιούσε μηχάνημα JCB  
ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλάβει 
την διάνοιξη της λεωφόρου Καλυβίων 
στο Λαγονήσι και όπως διαβεβαίωσε ο 

χειριστής του μηχανήματος, την άδεια την 
έδωσε ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος και ήταν εν 
γνώσει του δημάρχου. Σύμφωνα με την ίδια 
μαρτυρία στην εταιρεία είχε παραχωρηθεί 
το δικαίωμα να ξεφορτώνονται και όλα τα 
μπάζα που προέρχονται από το έργο.

Δημοτικός υπάλ-
ληλος του 

Σαρωνικού, που 
βρισκόταν στο χώρο, 
με αυτοκίνητο χωρίς 
αριθμό κυκλοφορίας, 
δήλωσε ότι ήταν 
«περαστικός», ενώ 
στη συνέχεια και 
αφού πληροφόρησε 
τον Δήμαρχο για την 
παρουσία της κας 
Χριστοφάκη στην 
χωματερή, ήταν σε 
συνεχή τηλεφωνική 

επικοινωνία μαζί του, αλλά και με τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ευάγγελο Ζεκάκο, 
οι οποίοι του έκαναν υποδείξεις για τις 
περεταίρω ενέργειές του.

Κλήθηκε και κατέφθασε αστυνομική 
δύναμη του Α.Τ. Καλυβίων, η οποία 
προσήγαγε τους προαναφερόμενους στο 
τμήμα.
Η κα Χριστοφάκη κατέθεσε μήνυση και 
οι προσαχθέντες κρατήθηκαν καθώς η 
δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.

Όπως είναι γνωστό η απόθεση μπάζων 
στις ειδικές γι΄ αυτή τη δουλειά 

χωματερές, όπως π.χ. του Μαρκοπούλου 
(παλιό λατομείο), γίνεται με την καταβολή 
χρηματικών ποσών προς όφελος του 
οικείου δήμου. 
Η εταιρεία που αποθέτει παρανόμως 
μπάζα, στην “κλειστή” χωματερή 
των Καλυβίων, καταβάλει κάποιο 
ποσό στον Δήμο Σαρωνικού, με ποιά 
απόφαση και σε ποιόν; 
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Λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των 
μαθητών, που έχει λάβει διαστάσεις το 
τελευταίο διάστημα, δίνει η κυβέρνηση, 

με τροπολογία που καταθέτουν ο υπουργός  
Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης και 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας και με την οποία 
ρυθμίζονται τα οφειλόμενα των Περιφερειών 
προς τους μεταφορείς των μαθητών.

Λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών 
από τα υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών

Με τη ρύθμιση αυτή επιλύονται 
προβλήματα που είχαν 

δημιουργηθεί  σε αρκετές περιοχές της 
χώρας με σημαντική εξοικονόμηση 
για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
όπως αναφέρει ανακοίνωση του 
υπουργείου Εσωτερικών.
Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών 
δεσμεύτηκε να καταβάλει άμεσα τα 

58.000.000 ευρώ για την εξόφληση 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς 
τις Περιφέρειες, μέρος των οποίων 
αφορά στη μεταφορά μαθητών.
Από την πλευρά του, το υπουργείο 
Εσωτερικών θα κατανείμει την 
ερχόμενη εβδομάδα 25.000.000 
ευρώ από τους ΚΑΠ προς τις 
Περιφέρειες για την αποπληρωμή 

των οφειλών του σχολικού έτους 
2011-2012.
Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών θα 
κατανείμει 5.000.000 ευρώ στους 
δήμους της χώρας που εκτελούν 
μεταφορά μαθητών, ποσό που 
αφορά το σχολικό έτος 2012-2013, 
καθώς οι δήμοι έχουν ήδη εξοφληθεί 
για τη μεταφορά μαθητών για το 

προηγούμενο σχολικό έτος

Πάγκαλος: Ξέρω δημάρχους της Αττικής 
που κλέβουν

Στοιχεία για δημάρχους της Αττικής που 
κλέβουν το Δημόσιο, από όλο το φάσμα 
των πολιτικών παρατάξεων, δήλωσε 

πως έχει ο πρώην αντιπρόεδρος των 

κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 
Θόδωρος Πάγκαλος. 
«Υπάρχουν και πολλοί 
άλλοι δήμαρχοι εν 
ενεργεία που κλέβουν 
το Δημόσιο και 
ανήκουν σε όλες τις 
πολιτικές παρατάξεις 
περιλαμβανομένης και 
της αντιπολίτευσης», 
είπε μιλώντας 

στη ΝΕΤ, με αφορμή την καταδίκη 
Παπαγεωργόπουλου, και διευκρίνισε πως 
αναφέρεται στην Εκλογική Περιφέρεια 
Αττικής.

«Είμαι βουλευτής 
32 χρόνια και 
ξέρω τι γίνεται 
στα ταμεία των 

δήμων που συγκροτούν την περιοχή 
μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας 
ότι αναφέρεται σε περισσότερες από μία 
περιπτώσεις. Όπως είπε, για πολλά από 
αυτά τα θέματα υπάρχουν αναφορές και 
προς τους αρμόδιους υπουργούς και προς 
το γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και προς τον επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης και μερικές φορές και 
προς τον εισαγγελέα.
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Με το συνολικό ποσό των 362.783.175 ευρώ, πρόκειται να επιχορηγήσει 
του υπουργείο Εσωτερικών 99 Δήμους της χώρας για την εξόφληση χρεών 
προς τους ιδιώτες (ληξιπρόθεσμα). Για το λόγο αυτό, ήδη, έχει σταλεί 

υπηρεσιακό ενημερωτικό έγγραφο προς τους δήμους, που έχει το χαρακτηρισμό 
«επείγον»

Να κυριαρχήσει το δίκαιο, η ορθή λογική και βέβαια, ο σεβασμός στο χρήμα 
των πολιτών και όχι τα άθλια παραπολιτικά «παζάρια», όσον αφορά στην 
επιλογή του Κέντρου Υγείας 24ωρης εφημερίας στα Μεσόγεια!, ζητάει ο 

Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Μεθενίτης

Κόντρες Δημάρχων για την 24ωρη 
λειτουργία των Κέντρων Υγείας

Μετά τα όσα 
διαβάσαμε 

σε διάφορους 
δ ιαδ ικ τυακούς 
ιστότοπους, αλλά 
και στον ιστότοπο 
του Δήμου Σαρω-
νικού, σχετικά με 
τα όσα διαδραμα-
τίστηκαν, στην 
σ υ ν ά ν τ η σ η 
της Τρίτης, 12 

Μαρτίου 2013, μεταξύ του Υποδιοικητή 
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής κου Σ. Ζώτου και 
των Δημάρχων Κρωπίας, Λαυρεωτικής, 
Παιανίας και Σαρωνικού, κρίνουμε 
αναγκαίο, να επισημάνουμε εκ νέου, την 
θέση αρχών του Δήμου Μαρκοπούλου, 
Κατά τη γνώμη μας, το Κέντρο Υγείας που 
θα πραγματοποιεί την 24ωρη εφημερία, 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ένα 
(1) και μάλιστα αυτό, που συγκεντρώνει 
τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις από 
άποψη προσωπικού και υποδομών, για 
την βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των 
δημοτών της περιοχής των Μεσογείων. 
Προσωπικά, έχω τονίσει δημόσια και 
επανειλημμένα, ότι εάν συγκέντρωνε 
τις καταλληλότερες προϋποθέσεις, 
κάποιο άλλο Κέντρο Υγείας και όχι 
αυτό του Μαρκοπούλου, τότε ο Δήμος 
Μαρκοπούλου πρώτος, θα υποστήριζε 
την πρόταση για 24ωρη λειτουργία του, 
θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητά 
του, την σωστή και καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αντ’ αυτού και ενώ οι πλέον αρμόδιοι 
υγειονομικοί παράγοντες, έχουν 
εκφραστεί με συντριπτική πλειοψηφία, 
υπέρ του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, 

βλέπουμε να διαδραματίζεται ένα 
απροκάλυπτο και ντροπιαστικό για τη 
σύγχρονη Αυτοδιοίκηση, παραπολιτικό 
«παζάρι», με τραγικά αποτελέσματα 
και να συζητούνται σοβαρά, ακόμα και 
εκτρωματικές και εξαιρετικά επιζήμιες 
λύσεις για τους συμπολίτες μας, όπως 
αυτή, της ανά μήνα εφημερίας, καθενός 
εκ των τριών Κέντρων Υγείας!

Η πρόταση της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την 

λειτουργία των Κέντρων Υγείας είναι:   
- Σε ό,τι αφορά στην πρωινή λειτουργία 
τους (1η βάρδια), να λειτουργήσουν 
χωρίς προβλήματα τα Κέντρα Υγείας 
κάτι που σημαίνει ότι εκεί που χρειάζεται 
θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που 
παρέχουν (γιατροί, εργαστήρια).
- Η 2η βάρδια να λειτουργήσει 
επικουρούμενη από βασικές παρεχόμενες 
υπηρεσίες (πχ. εργαστηριακές και 
ακτινολογικές εξετάσεις).
- Σχετικά με την 3η βάρδια (24ωρη 
λειτουργία), δήλωσε ότι εξετάζει όλες τις 
λύσεις, ενώ η πρόταση των εκπροσώπων 
των δήμων είναι η εκ περιτροπής 
εφημερία ενός Κέντρου Υγείας ανά 
μήνα. Όσον αφορά στο Κέντρο Υγείας 
Λαυρίου, συμφωνήθηκε από όλους τους 
εκπροσώπους των δήμων να εφημερεύει 
σε 24ωρη βάση, εξαιτίας των ιδιαίτερων 
συνθηκών (χιλιομετρική απόσταση, λιμάνι 
κτλ.).

Τέλος, ο κ. Ζώτος ενημέρωσε ότι έχει 
ζητήσει και περιμένει άμεσα να λάβει 

ορισμένα τελευταία στοιχεία από τους 
διευθυντές των Κέντρων Υγείας για να 
καταλήξει στην τελική του απόφαση, η 
οποία, όπως δήλωσε, θα ισχύσει από την 
1η Ιουνίου 2013.

Δεν θα κλείσει το Κέντρο Υγείας 
Καλυβίων

Τέλος στη φημολογία για κατάργηση του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, η οποία 
είχε καλλιεργηθεί με αφορμή την απουσία του από το οργανόγραμμα του 
Νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ στο οποίο ανήκει διοικητικά, έβαλε ο υποδιοικητής της 

1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής κ. Ζώτος σε σύσκεψη, για την πρωτοβάθμια  με 
δημάρχους της Ανατολικής Αττικής.

Όπως αναφέρεται 
στην έγγραφη 

απάντηση με την 
υπογραφή του 
Υποδιοικητή της 1ης ΥΠΕ 
κ. Ζώτου: «Η φημολογία 
για κλείσιμο Κέντρων 
Υγείας ή συρρίκνωση 
της λειτουργίας τους δεν 
ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα και 
βεβαίως δεν αφορά τις 
ενέργειες της Διοίκησης 
της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας που σκοπό 
έχουν την αναβάθμιση 
των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα 
Υγείας της περιοχής ευθύνης της. Όλα τα 
Κ.Υ. έχουν δικούς τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στη συστατική τους πράξη 
και δεν εμφανίζονται στους οργανισμούς 
των Νοσοκομείων ευθύνης τους».
Αντίθετα, υπήρξε θετική- κατ’ αρχήν- 

ανταπόκριση του κ. Ζώτου στο αίτημα 
των εκπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού 
για ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με το 
απαραίτητο ιατρικό προσωπικό.
Ο υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ, επεσήμανε 
ότι θα δοθεί στο προσεχές διάστημα 
απάντηση ώστε να λυθεί το ταχύτερο 
δυνατό το πρόβλημα.

Επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών 
προς τους Δήμους για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Σαρωνικός οφειλές 10.302.248 €

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι δήμοι 
έως την Τρίτη 5 Μαρτίου θα πρέπει 

να έχουν αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου το Μηνιαίο Πλάνο 
Απορρόφησης.
Το Μηνιαίο Πλάνο Απορρόφησης 
αφορά «στην εκτίμηση του δήμου για το 
συνολικό ανά μήνα ποσό των “Εντολών 
Πληρωμών” που δύναται να αποστείλλει 
στο υπουργείο μας», όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο επείγον υπηρεσιακό 
έγγραφο.
Πρόκειται για τη β΄δόση της επιχορήγησης 
του υπουργείου Εσωτερικών προς τους 
δήμους για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Είχαν προηγηθεί 255 εκατ. 
ευρώ για 42 δήμους.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ανακοίνωση 
του υπουργείου Οικονομικών οι οφειλές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Ιανουάριο 
εμφανίζουν μείωση στα 846 εκατ. ευρώ 
έναντι 950 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο.

Δήλωση Γιάννη Σγουρού για το 
Οικονομικό Παρατηρητήριο ΟΤΑ 

Την "γραφειοκρατία" των ελεγκτικών μηχανισμών καταγγέλλει ο Περιφερειάρχης 
Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός, υποστηρίζοντας ότι "δεν αντέχει πλέον η 
ελληνική κοινωνία τόση γραφειοκρατία". Μάλιστα αντιδιαστέλει, ότι από το 

Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, απουσιάζει ένα «σχέδιο επιβράβευσης» των 
συνεπών και επιμελών ΟΤΑ". Κατά την άποψή του, θα έπρεπε αφενός οι επιμελείς 
και συνεπείς ΟΤΑ να επιβραβεύονται όταν κάνουν την δουλειά τους, αλλά όσοι δεν 
την κάνουν να μην ελέγχονται από το "Παρατηρητήριο" των ΟΤΑ.

Με αφορμή την 
παρουσίαση 

από το Υπουργείο 
Εσωτερικών του 
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ 
Παρατηρητηρίου 
των ΟΤΑ, ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής 
και Πρόεδρος της 

Ένωσης Περιφε-
ρειών, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε......
«Το Οικονομικό Παρατηρητήριο των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την 
ουσιαστική κατάργηση της συνταγματικά 
κατοχυρωμένης οικονομικής αυτοτέλειάς 
τους. Παρατηρητήριο και Οικονομική 
Αυτοτέλεια είναι έννοιες ασύμβατες. Να 
ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε αντίθετοι 
και δεν αρνούμαστε τον έλεγχο. Αυτό 
που επιζητούμε είναι έναν προληπτικό, 
ξεκάθαρο, πλήρη και ταχύ έλεγχο κάθε 
πράξης και δαπάνης που κάνουμε. Και όχι 
αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα, 
δηλαδή έλεγχο και από την Υπηρεσία 
Εντελλομένων του Υπ. Οικονομικών, 
έλεγχο και από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, έλεγχο και από τον Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης, έλεγχο και από τους 
Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, έλεγχο και 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έλεγχο και 
από το Συμβούλιο Επικρατείας, έλεγχο 
και από τα Τακτικά Δικαστήρια, έλεγχο 
πλέον και από το Παρατηρητήριο. Δεν 

αντέχει πλέον η ελληνική κοινωνία τόση 
γραφειοκρατία.
Από την άλλη πλευρά, διαβάζω για το 
«σχέδιο σωτηρίας» των υπερχρεωμένων 
ΟΤΑ από το Υπουργείο και θλίβομαι, 
γιατί δυστυχώς και πάλι απουσιάζει ένα 
«σχέδιο επιβράβευσης» των συνεπών 
και επιμελών ΟΤΑ. Πάλι, στο όνομα 
μιας επίπλαστης ισότητας, θυσιάζεται 
η αξιολόγηση, η αξιοκρατία και η 
επιβράβευση των ΟΤΑ που παρουσιάζουν 
θετικό έργο. Λείπει έτσι το κίνητρο για 
έναν ΟΤΑ να καταβάλλει πρόσθετες 
προσπάθειες για εξορθολογισμό και 
επίτευξη των στόχων, όταν γνωρίζει 
ότι στο τέλος τα όποια χρέη του θα 
καλυφθούν. Πάλι λειτουργούμε χωρίς 
κριτήρια, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς 
μέθοδο. Πάλι προσθέτουμε έναν επιπλέον 
έλεγχο, χωρίς να έχουμε αξιολογήσει την 
αποδοτικότητα όλων των προηγούμενων 
ελέγχων που έχουμε θεσμοθετήσει, 
αφήνοντάς τους όλους να λειτουργούν 
σωρευτικά και εν τέλει, σε βάρος του 
πραγματικού ελέγχου. Πάλι κοιτάζουμε το 
δέντρο και χάνουμε το δάσος».

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Σγουρός, 
περιλαμβάνεται μεταξύ των αιρετών οι 

οποίοι πιέζουν τον πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
να παραταθεί η θητεία των αιρετών κατά 
ενάμισυ χρόνο, αδιαφορώντας για τις 
τεράστιες δαπάνες που θα προκύψουν 
για την χρεοκοπημένη χώρα μας, φτάνει 
να παρατείνει την θητεία του.

Μεταξύ αυτών των Δήμων σε 
περίοπτη θέση βρίσκεται ο 

Δήμος Σαρωνικού με οφειλές ύψους 
10.302.248 €, τις οποίες  θα καλύψει 
με την επιχορήγηση που θα λάβει. 
Οι οφειλές όμως που θα καλύψει, 
προέρχονται από την απάτη της 
κατασπατάλισης  ανταποδοτικών 
οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ, για 
προεκλογικές δαπάνες, για ρουσφέτια, 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις και για 
να ταΐζει ο δήμαρχος τους κολλητούς 
του, θεατρολόγους, μουσικούς και 
κάθε είδους αρπαχτικά, που έχουν 
προσκολληθεί ως βδέλλες και 
τρέφονται από τον δημοτικό κορβανά.

Ο αμετροεπής Δήμαρχος Σαρωνικού, 
που δεν χάνει ευκαιρία να 

καθιβρίζει το “κακό” κράτος που στερεί 
πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση, 
δεν είδαμε να ανακοινώνει την 
απόφαση της πολιτείας να του καλύψει 
την τεράστια τρύπα του ταμείου του. 
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Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στον Σαρωνικό, 
για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο 

του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά απουσίαζαν όλα 
τα λαμόγια που οργάνωναν τις νοθείες σε 
βάρος των εσωκομματικών τους αντιπάλων τα 
προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουν μετακομίσει όλοι 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Παρ΄ όλα αυτά ψήφισαν 142 μέλη, 
για ένα κόμμα που είναι στο 8% δημοσκοπικά, 
έναντι των 89 μελών του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν 
στις αντίστοιχες εκλογές και παρουσιάζει 
ποσοστό 22% στην πρόθεση ψήφου. 

Πρώτη σε ψήφους 
αναδείχτηκε μια 

κυρία. Η Έρση Αντωνία 
Κόκκοτα, πρόεδρος 
του Εξωραϊστικού 
συλλόγου Σαρωνίδας 
με το 50% των ψήφων. 
Τελευταίος, ήρθε υπο-
ψήφιος βουλευτής των 
τελευταίων εκλογών με 
μόλις 8 ψήφους. Μήνυμα; 

Στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο 
ΤουΠουΕ, απευθύνθηκε η 

δημοτική σύμβουλος κα. Περπερίδου, 
προκαλώντας ερωτηματικά στους 
υπολοίπους συμβούλους ποιον 
εννοεί.  «Ποιος είπατε;», την 
ρώτησε η πρόεδρος κα Κόλλια, για 
να διευκρινίσει ότι πρόκειται για τον 
αντιδήμαρχο κ. Δημητρίου, κάνωντας 
τους παριστάμενους να ξεσπάσουν 
στα γέλια. 

Πρόκειται για τα αρκτικόλεξα 
σύντομης γραφής των λέξεων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Νομίζουμε ότι στον 
προφορικό λόγο δεν είναι συνήθης 
η χρήση αρκτικόλεξων, παρ΄ όλα 
αυτά θα μπορούσε να καθιερωθεί 
στον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, 
χάριν συντομίας, να αποκαλείται 
ΤουΠουΕς,  δείχνει να του ταιριάζει. 

Στέλιος Σταυρίδης επικεφαλής του 
ΤΑΙΠΕΔ: «Ξεπούλημα συνιστά η 

απαξίωση της δημόσιας περιουσίας» 
και πρόσθεσε «δεν μπορώ να διανοηθώ 
τα ολυμπιακά ακίνητα που τα έχει 
πληρώσει με το αίμα του ο λαός να 
τα αφήνουμε να λεηλατούνται και να 

καταστρέφονται και όταν πάμε να τα 
αξιοποιήσουμε να γινόμαστε ευαίσθητοι 
και να μιλάμε για ξεπούλημα. Αυτό που 
κάναμε επί 10 χρόνια ήταν ξεπούλημα 
και μάλιστα χυδαίο! Η Ελλάδα είναι μια 
ιστορία χαμένων ευκαιριών 30 χρόνων». 
Προσυπογράφουμε

Άκρως ανησυχητική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία αναφορικά με 
τις επιθέσεις με ρατσιστικό υπόβαθρο, καθώς από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 
2012 το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 87 περιστατικά.

Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού 
Δραματική η αύξηση της ρατσιστικής βίας 
στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα, όπως σημειώνεται από το 
Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), 
η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) και ακόμα 23 ΜΚΟ και 
άλλοι φορείς, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
ο φόβος της καταγγελίας από πλευράς των 
θυμάτων καθώς και η απροθυμία καταγραφής 
από πλευράς διωκτικών αρχών. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, οι δύο αυτές μεταβλητές επηρεάζουν 
άμεσα τα αποτελέσματα της καταγραφής, 
καθώς αν απουσίαζαν, τα περιστατικά θα ήταν 
ενδεχομένως περισσότερα.

Η Αθήνα, αποτελεί το επίκεντρο των 
ρατσιστικών επιθέσεων καθώς τα 73 

περιστατικά σημειώθηκαν σε περιοχές όπως 
ο Άγιος Παντελεήμονας, η πλατεία Αττικής, η 
πλατεία Αμερικής, ενώ καταγράφηκαν 5 ακόμα 
περιστατικά στην Πάτρα και 3 στην ευρύτερη 
περιοχή του Πειραιά, ενώ οι χώρες προέλευσης 
των θυμάτων είναι κυρίως το Αφγανιστάν, το 
Μπαγκλαντές, η Γουινέα, το Πακιστάν και η 
Σομαλία.
Παράλληλα, 84 από τα 87 θύματα ανέφεραν 
ότι ο λόγος της επίθεσης που δέχτηκαν ήταν 
ότι κατάγονταν από άλλη χώρα, με το χρώμα 
ή άλλα χαρακτηριστικά (η μαντήλα που 
φορούσαν κάποιες γυναίκες) που αποκάλυπταν 
το ότι είναι αλλοδαποί, να αποτελούν το λόγο 
στοχοποίησής τους.
Όσον αφορά στο χώρο στον οποίο έλαβαν 
χώρα οι ρατσιστικές επιθέσεις, τα 83 από τα 87 
περιστατικά έγιναν σε δημόσιους χώρους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, όπως προκύπτει 
απ’ τα αποτελέσματα του Δικτύου, το ότι στα 
85 περιστατικά η επίθεση έγινε από ομάδα 
ατόμων και όχι μεμονωμένα, ενώ 58 περίπου 
είναι αντίστοιχα τα περιστατικά όπου τα θύματα 
θεωρούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από 
εξτρεμιστικές ομάδες. Στην έκθεσή του μάλιστα 
το Δίκτυο Καταγραφής σημειώνει «σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα θύματα των επιθέσεων ή 
οι μάρτυρες ανέφεραν ότι ανάμεσα στους 
δράστες των επιθέσεων αναγνώρισαν άτομα 
που συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή, είτε επειδή 
φόραγαν διακριτικά της οργάνωσης, είτε επειδή 
τα πρόσωπά τους συνδέονται με δημόσιες 
εκδηλώσεις της οργάνωσης στην περιοχή.»
Γενικότερα, στα συμπεράσματά του το Δίκτυο 
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 
αναφέρεται ότι παρά τις καταγγελίες που 
έχουν γίνει από φορείς, τόσο εθνικούς όσο 

και ευρωπαϊκούς, προς την ελληνική Πολιτεία, 
δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση. Επίσης, 
όπως σημειώνεται, «είναι χαρακτηριστικό ότι 
κανένας από τους δράστες βίαιων ρατσιστικών 
επιθέσεων δεν έχει καταδικαστεί από τη 
δικαιοσύνη μέχρι σήμερα. Ήδη από τα πλέον 
επίσημα χείλη του αρμόδιου Υπουργού 
Δικαιοσύνης διατυπώνεται η παραδοχή ότι είναι 
ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί 
διώξεις για περιστατικά ρατσιστικής βίας, ενώ 
διαπιστώνεται μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα 
στα στοιχεία που παρέχουν οι επίσημες αρχές 
περί τέλεσης εγκλημάτων ρατσιστικής βίας 
και τα στοιχεία που προέρχονται από άλλες 
πηγές.»

Η άνοδος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 
η οποία συνοδεύεται από βίαιες επιθέσεις 

απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες 
συμβαίνει στην Ευρώπη, εδώ και χρόνια.
Ήδη από το 2008, στη Ρωσία οι επιθέσεις 
νεοναζί εναντίον μεταναστών ήταν σχεδόν 
καθημερινό φαινόμενο. «Η Αγέλη των Λευκών 
Λύκων», το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ του 
Εξάντα, καταγράφει την θανάσιμη δράση 
Ρώσων Σκίνχεντ και τις ιστορίες των αθώων 
θυμάτων τους.
Δύο χρόνια αργότερα στη γειτονική Ιταλία, 
οι εικόνες δολοφονημένων Αφρικανών, 
τσιγγάνικων καταυλισμών που καίγονται και 
πολιτοφυλακές που περιπολούν στους δρόμους 
των πόλεων σύμφωνα με τον πρόσφατο 
αντιμεταναστευτικό νόμο αποτέλεσαν την 
αφορμή για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ 
«Άρωμα μιας άλλης Εποχής».
Ενός ντοκιμαντέρ, που απ’ ότι φαίνεται, δίνει 
τον τίτλο και στον δρόμο που βαδίζει σήμερα 
όλη η Ευρώπη…

Πηγή: exandasdocumentaries.com

Ερώτηση στον Κώστα Γαβρά από 
τον δημοσιογράφο Δημήτρη 

Καμπουράκη: Πως βλέπετε 
το γεγονός ότι στην Ελλάδα 
ανεβαίνει η ακροδεξιά; 
Απάντηση: Όταν ξεσπάει 
καταιγίδα, οι βόθροι ξεχειλίζουν!!!

Κράτα γερά, σαν το Κολοκοτρώνη, 
φώναζαν οι οπαδοί του πρώην δημάρχου 

Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, 
όταν τον μετέφεραν σιδηροδέσμιο στις φυλακές 
Διαβατών, για να εκτίσει την ισόβια κάθειρξη. 
Ερώτηση: Τον Κολοκοτρώνη για υπεξαίρεση 
τον είχαν φυλακίσει;

Φραστική επίθεση εξαπέλυσε η πρόεδρος κα Μαρία Κόλλια, εναντίον της 
Χριστίνας Χριστοφάκη, γιατί όπως είπε, δίνει πληροφορίες στον «Αττικό 

Παρατηρητή», για τα όσα λέγονται στις συνεδριάσεις. Πρέπει να ενημερώσουμε 
την κα Πρόεδρο, ότι έχουμε πλήρες ηχητικό αρχείο, όλων ανεξαιρέτως των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. από την έναρξη λειτουργίας του. Μάλιστα έχουμε και 
ηχητικά συνεδριάσεων από τις οποίες απουσίαζε η κα Χριστοφάκη, αλλά και 
άλλοι «ύποπτοι» δημοτικοί σύμβουλοι. Γι΄ αυτό ας σταματήσει να παριστάνει 
τον ντετέκτιβ, για το ποιος μαγνητοφωνεί και ποιος δίνει πληροφορίες στον 
«Αττικό Παρατηρητή».

Θα ρωτήσουμε όμως την κα πρόεδρο, την ενοχλεί η δημοσιοποίηση των 
όσων λέγονται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και γιατί; 

Είναι δυνατόν τα όσα συζητούνται εκεί, να μένουν μεταξύ των συμβούλων και 5 
- 6 ακόμα δημοτών, που παρακολουθούν τα συμβούλια και να αποκρύπτονται 
από όλους τους άλλους δημότες;

Προτείνουμε στην κα πρόεδρο, με δική της ευθύνη, να διανέμει σε όλα 
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά των 

συνεδριάσεων, αμέσως μετά την λήξη των συνεδριάσεων, χωρίς καμία 
απολύτως κοπτοραπτική. Έτσι θα αποδείξει την ευαισθησία της, στο θέμα της 
αντικειμενικής ενημέρωσης των δημοτών, ευαισθησία η οποία αμφισβητείται 
με εκδηλώσεις και εκφράσεις όπως αυτές που προαναφέραμε.

Η αναφορά της κας προέδρου, προκλήθηκε από τον δήμαρχο, ο οποίος, 
αντί να απαντήσει σε ερώτηση, για μια αμφισβητούμενης νομιμότητας 

προβλήτα, την άδεια της οποίας επιδιώκει να χορηγήσει σε ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Μαύρο Λιθάρι, ανέφερε ότι, δημοτική σύμβουλος μαγνητοφωνεί 
τις συνεδριάσεις, ωσάν να επρόκειτο για κάποια παράνομη πράξη. Εννοούσε  
την κα Χριστοφάκη, στολίζοντάς την παράλληλα με απαράδεκτες, υβριστικές 
και άκρως συκοφαντικές εκφράσεις. 

Και επειδή η εφημερίδα είχε κλείσει την ύλη της, όταν πληροφορηθήκαμε το 
αίτημα ξενοδοχειακής μονάδας, για την κατασκευή προβλήτας στο Μαύρο 

Λιθάρι, αναφερόμαστε εδώ συνοπτικά. Πριν έρθει το αίτημα στην επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και ζητηθεί η (μη) απαραίτητη γνωμοδότηση του δήμου, θα 
έπρεπε να έχουν εξασφαλιστεί οι 12 περίπου άδειες που προαπαιτούνται, από 
ισάριθμες δημόσιες υπηρεσίες. Το θέμα όμως θα μας απασχολήσει σύντομα, 
όχι γιατί κατ΄ ανάγκην διαφωνούμε με την διευκόλυνση επιχειρήσεων, κάθε 
άλλο. Αλλά για να διαπιστώσουμε, αν τηρούνται τα ίδια μέτρα, για όλες τις 
επιχειρήσεις της περιοχής. 
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Σε κάλεσμα των κατοίκων προχωρούν οι σύλλογοι της παραλιακής ζώνης του Δήμου 
Σαρωνικού, για να συγκεντρώσουν υπογραφές, με αίτημα την επέκταση της αστικής 
λεωφορειακής γραμμής Ε22, μέσω της Αναβύσσου έως την Παλαιά Φώκαια και την 

σύνδεση της με το ΜΕΤΡΟ.

Κάλεσμα των κατοίκων της παραλιακής 
ζώνης για συλλογή υπογραφών, 
με αίτημα την επέκταση του Ε 22

Να σημειωθεί ότι από το 2004, είχαν 
συγκεντρωθεί περισσότερες από 

2.000 υπογραφές και είχε συγκροτηθεί 
επιτροπή, η οποία αποτελείτο από 
δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους 
των τριών Ο.Τ.Α. και εκπροσώπους 
φορέων, η οποία απευθύνθηκε στον τότε 
υπουργό υποδομών με το ίδιο αίτημα.
Επίσης το 2007 συγκεντρωθήκαν περί τις 
7.000(;) υπογραφές για τον ίδιο σκοπό, 
χωρίς βέβαια να εισακουστεί το αίτημα των 
κατοίκων.

Πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2010, είχε ανακοινωθεί ως 

τετελεσμένο, ότι λήφθηκε απόφαση 
επέκτασης του Ε22 στην Π. Φώκαια, “χάριν 
των ενεργειών”  του τότε Νομαρχιακού 
και νυν Περιφερειακού Συμβούλου κ. 
Αντώνη Γάκη, αλλά βέβαια επρόκειτο για 
μια προεκλογική φούσκα.

Διευκρινιστικά να αναφέρουμε, ότι το 
πρόβλημα που εντόπιζε η κίνηση αυτή, 

ήταν κυρίως η τιμή του εισιτηρίου, το κόστος 
της οποίας ήταν υπερδιπλάσιο του ΚΤΕΛ 

σε σχέση με το αστικό λεωφορείο Ε22.
Οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, 
είχαν απειλήσει τότε, ότι αν επεκταθεί το 
Ε22 στην Ανάβυσσο και στην Π. Φώκαια, 
θα σταματούσαν τα δρομολόγια στο 
Σούνιο και στο Λαύριο και κατ΄ επέκταση 
σε όλη την Ανατολική Αττική. Επίσης 
είχαν προτείνει στην κυβέρνηση, η οποία 
επιδοτεί το εισιτήριο κατά 100% των 
αστικών συγκοινωνιών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, να επιδοτήσει και το 
εισιτήριο των ΚΤΕΛ, ώστε να καλυφθεί 
το επιπλέον κόστος, πράγμα το οποίο 
απορρίφθηκε χωρίς καμία συζήτηση. .

Από το 2004, οι προσπάθειες 
επέκτασης της λεωφοριακής γραμμής

Έντυπα για τη συλλογή υπογραφών υπάρχουν στους συλλόγους και στα κοινοτικά 
γραφεία Αναβύσσου – Π Φώκαιας.

Με επείγουσα επιστολή προς κάθε αρμόδια αρχή από τον Υπουργό έως τον 
Δήμαρχο, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), 
τους ενημερώνουν για την καταγγελία ατόμου με βαριά κινητική αναπηρία, 

που εμποδίστηκε από περιοίκους, να κατασκευάσει ράμπα στην παραλία 
Τουρκολίμανο Κερατέας.

Όχι στη ράμπα αναπήρων στη Λαυρεωτική. 
Ρατσιστικές αντιδράσεις

Καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία 
της Ε.Σ.Α.μεΑ. δείχνει το βάθος και την 

έκταση των αρνητικών στερεοτύπων και των 
ρατσιστικών συμπεριφορών που διέπουν ένα 
μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας…
Γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία 
έχει φτάσει στο στάδιο της τετραπληγίας, 
κατέθεσε στις 26-11-2012 αίτηση προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής για να της χορηγηθεί 
άδεια για κατασκευή ράμπας στην παραλία 
«Τουρκολίμανο» της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας. Τα έξοδα μάλιστα τα ανέλαβε η 
ίδια!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συμφώνησε και 
έθεσε και τις τεχνικές προδιαγραφές 

που θα έπρεπε να τηρηθούν: «Η ράμπα 
θα πρέπει να είναι κάθετα προς την 
ακτογραμμή, επιτρέποντας την είσοδο στο 
νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων 
και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις …» κλπ.
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε με ίδια 
οικονομικά μέσα της ενδιαφερόμενης, όπως 
αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε 
στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, τηρώντας τις 
τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι 
υπουργικές αποφάσεις για το θέμα.
Όμως το εν λόγω έργο σταμάτησε μετά από 
ενέργειες περιοίκων οι οποίοι έχουν στραφεί 

ακόμα και εναντίον της Δημοτικής Αρχής 
του Δήμου Λαυρεωτικής με το αιτιολογικό 
ότι «ενοχλούνται με το θέαμα και ότι με το 
άνοιγμα της ράμπας χάνεται μία θέση για να 
παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στην σκιά»!!!

Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον Δήμο και όλους τους 
εμπλεκομένους να δώσουν εντολή για 

τη συνέχιση της κατασκευής της ράμπας 
προασπίζοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη 
συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως όφειλε, κατέθεσε 
την αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία 
Ανατολικής Αττικής, η οποία, με απαντητικό 
της έγγραφο στις 04-02-2013 αναφέρει 
μεταξύ άλλων «….σας ενημερώνουμε 
ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση 
για την προαναφερόμενη κατασκευή, 
σημειώνοντας ότι η ράμπα θα πρέπει 
να είναι κάθετα προς την ακτογραμμή, 
επιτρέποντας την είσοδο στο νερό των 
χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις που 
πρέπει να τηρηθούν».
Η Περιφέρεια Ανατ. Αττικής έχει με δικά της 
έξοδα τοποθετήσει τέτοιες ράμπες σε ακτές 
λουομένων.

Ούτε μία ράμπα για ΑμεΑ στον Σαρωνικό

Ήδη από το Μάιο 2012 η Γενική 
Γραμματεία Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής ενημερώνει με 
έγγραφό της (2009/ΦΕΚ 792/ΤΒ΄/29-
4-2009 & ΦΕΚ 1411/ΤΒ/30-4-2012) 
ότι προβλέπεται μία τουλάχιστον 
ράμπα, ανά Δημοτική Ενότητα από 
τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους 
χώρους αιγιαλού, παραλία κ.λπ.  Όπου 
υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, 
οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν 
στην τοποθέτηση ενός διαδρόμου, 
κάθετα προς την ακτογραμμή, 
ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο 

στο νερό των χρηστών αναπηρικών 
αμαξιδίων.

Στον Σαρωνικό, δύο φορές έχει 
γίνει σχετική πρόταση από τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπούκη, 
χωρίς βέβαια να γίνει οτιδήποτε, παρά 
τις υποσχέσεις που δόθηκαν. 

Ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι 
νόμοι, έπρεπε να επιδιώξουμε 

να τους αποκτήσουμε και όχι 
να προσπαθούμε να τους 
προσπεράσουμε. 
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Η λογική ερώτηση που ο καθένας θα 
έθετε στον κ. Λάμπρου, είναι γιατί 
σ΄ αυτή τη διετία, δεν αναφέρθηκε 

ποτέ σ΄ αυτά τα προβλήματα και δεν 
δημοσιοποίησε την αντίθεση του στην 
δημιουργία αυτού του καθεστώτος των δύο 
ταχυτήτων. Ο ίδιος ήταν, που μόλις προ 
λίγων μηνών, παρουσίασε τον απολογισμό 
της δημοτικής κοινότητας, περιγράφοντας 
με υπέρμετρο ενθουσιασμό το έργο της 
διετίας. Σ΄ αυτό το ερώτημα απαντάει,ότι, 
επανειλημμένα έθεσε τα θέματα αυτά 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 
(αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους 
έξη Αντιδημάρχους), καθώς επίσης και 
στα προσυμβούλια της παράταξης του 
Δημάρχου, αλλά δεν εισακούστηκε. 
Η παραίτηση του κ. Λάμπρου δεν μπορεί να 
περάσει απαρατήρητη και από την άποψη, 
ότι σπάνια συναντάται μια τέτοιου επιπέδου 
παραίτηση – διαμαρτυρία, στο πολιτικό 
σκηνικό του τόπου μας αλλά και της χώρας 
μας συνολικά. Συνήθως, βλέπουμε τέτοιου 
είδους αντιδράσεις να αποτρέπονται με 
κάθε τρόπο και να κουκουλώνονται, χάριν 
των ευρύτερων πολιτικών συμφερόντων 
που διακυβεύονται. Με αυτά δεδομένα, 
η κίνησή του προκαλεί ερωτηματικά που 
θα επιδιωχθεί να απαντηθούν σ΄ αυτό το 
άρθρο. 

Το άκουσμα της παραίτησης του κ. 
Λάμπρου δημιούργησε ποικίλους 

προβληματισμούς, οι οποίοι αφορούν 
κυρίως τον στενό συνεργάτη του, 
Αντιδήμαρχο κ. Τσαλικίδη και λιγότερο τον 
ίδιο.
Αναφέρει ο κ. Λάμπρου στην επιστολή 
παραίτησης: «Οι προτάσεις που είχα 
καταθέσει με τον Αντιδήμαρχο κ. Μανώλη 
Τσαλικίδη, για αποκέντρωση των 
υπηρεσιών του Δήμου στην περιφέρεια 
προς όφελος των πολιτών, δεν έτυχαν 
της ανάλογης αποδοχής» και ευχαριστεί 
τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Μανώλη 
Τσαλικίδη, για τη στενή και παραγωγική 
συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, 
για το όραμα που μοιράστηκαν και την 
προσπάθεια που συνεχίζει να καταβάλλει 
σε αυτό το πολύ δύσκολο και άνισο 
περιβάλλον. Σ΄ αυτό το τμήμα της επιστολής 
του λέει ξεκάθαρα ότι οι προβληματισμοί 
του αφορούσαν εξίσου τον ίδιο αλλά και 
τον κ. Τσαλικίδη. Ο κ. αντιδήμαρχος στην 
τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
(6/3/2013), δεν φαίνεται να συμμερίζεται 
τους λόγους που προβάλει ο κ. Λάμπρου, 
μια και δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει και 
να ενισχύσει τις απόψεις, που έθεσε στο 
κείμενο παραίτησης ο συνεργάτης του. Ο κ. 
Τσαλικίδης περιορίστηκε να αναφερθεί στην 
πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία 
που είχαν οι δύο τους τα προηγούμενα 
χρόνια.  

Το ερώτημα λοιπόν που έρχεται 
αυθόρμητα σε πολλούς συμπολίτες 

μας, με τους οποίους είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει ο «Α.Π.», με αφορμή 
το πολιτικό γεγονός της παραίτησης 
Λάμπρου, είναι: Ποιες είναι οι απόψεις 
του κ. Τσαλικίδη για όλα αυτά;
• Συμφωνεί ο Αντιδήμαρχος με τα όσα 
καταγγέλλει ο πρώην Πρόεδρος της 
δημοτικής κοινότητας και έμπιστος 
συνεργάτης του;
• Τι έχει κάνει ο ίδιος ο κ. Τσαλικίδης, ως 
αναπληρωτής Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος και 
εκπρόσωπος της Παλαιάς Φώκαιας στον 

Δήμο Σαρωνικού, για να αποτρέψει όλα τα 
κακώς κείμενα, που έχουν εντοπιστεί στο 
διάστημα αυτής της διετίας και οδήγησαν 
σε παραίτηση τον κ. Λάμπρου;
•  Αν συμφωνεί μαζί του, ποιες θα 
είναι στο μέλλον οι κινήσεις του, προς 
αποκατάσταση των όσων καταγγέλλονται 

και της αναστροφής της πολιτικής του 
Δήμου;
• Υπάρχει η πιθανότητα να εκφράσει και 
αυτός την διαφωνία του με το δημοτικό 
καθεστώς των Καλυβίων και σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας να παραιτηθεί;

Υπάρχει και η άλλη άποψη, την οποία 
επίσης εκφράζουν συμπολίτες μας και 

την οποία παραθέτουμε,  μια και έχει λογικά 
επιχειρήματα, παρ΄ ότι δεν την υιοθετούμε. 
Ο κ. Λάμπρου, υποστηρίζουν, ενεργεί ως 
«προπομπός» στα σχέδια του κ. Τσαλικίδη, 
για την διεκδίκηση της δημαρχίας στις 
επόμενες εκλογές. Εκφράζει πρώτος την 
αντίθεσή του στην πολιτική του δημάρχου, 
προσπαθώντας να προσδιορίσει το στίγμα 
πάνω στο οποίο θα κινηθεί η αντιπαράθεση, 
δηλαδή ο «Δήμος των Καλυβίων εναντίον 
της περιφέρειας», την οποία επιδιώκει 
να εκφράσει ο κ. Τσαλικίδης. Σε μια τέτοια 
περίπτωση αναμένεται ότι ενδεχομένως 
και κάποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν 
αυτήν την στρατηγική με παραιτήσεις – 
διαφοροποιήσεις, ώστε να επιφέρουν 
σταδιακά και μεθοδικά χτυπήματα στο 
δημοτικό καθεστώς του Φιλίππου. 

Υπάρχει και το ενδεχόμενο τρίτο σενάριο. 
Ο κ. Τσαλικίδης διαπραγματεύτηκε 

με τον Δήμαρχο, να διατηρήσει την 
αντιδημαρχία και για το επόμενο και μέχρι 
τις εκλογές διάστημα, αναστέλλοντας τα 
σχέδιά του, να διεκδικήσει την εκλογή του 
ως Δήμαρχος Σαρωνικού. Είναι απολύτως 
λογικό ο Δήμαρχος, να μην είχε πρόθεση 
να αναθέσει καθήκοντα Αντιδημάρχου 
σε κάποιον που θα τον αντιπολιτευόταν 
στον επόμενο ενάμιση χρόνο μέχρι τις 
εκλογές και μάλιστα από το αξίωμα 
του Αντιδημάρχου, το οποίο προσδίδει 
προνόμια στον κατέχοντα. Η αλλαγή στάσης 
του κ. Τσαλικίδη και αναστολή των σχεδίων 
που σαφώς θα συμπεριελάμβαναν και τον 
κ. Λάμπρου, ενόχλησαν τον δεύτερο σε 

βαθμό ώστε να αποχωρήσει από την ενεργό 
πολιτική στην Κοινότητα και στον Δήμο. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι στην ερώτηση που 
υποβάλλαμε στον κ. Λάμπρου με ανάλογο 
περιεχόμενο, αρνήθηκε ότι υφίσταται τέτοιο 
ενδεχόμενο και μάλιστα μας διαβεβαίωσε 
ότι, κατά την άποψή του ο κ. Τσαλικίδης δεν 

ανέστειλε τα σχέδιά του για διεκδίκηση της 
δημαρχίας, για να συμπληρώσει ότι, αυτό 
ενδεχομένως να συμβεί σε κάποιο άλλο 
χρόνο, αν όχι στις προσεχείς εκλογές.   

Όλα τα σενάρια που ακούγονται, είναι 
πιθανά και καμία εκδοχή δεν μπορεί 

να αποκλειστεί. Εξάλλου η αξιοπιστία 
των ανθρώπων που χειρίστηκαν τις τύχες 
του τόπου τα τελευταία δύο χρόνια, έχει 
κλονιστεί σοβαρά μετά από πολλά γεγονότα 
που έχουμε επανειλημμένα περιγράψει, 
ώστε να μην είναι ορατές σε πρώτη ματιά 
οι πραγματικές προθέσεις τους. 
Τα περιεχόμενα, στο κείμενο παραίτησης 
του κ. Λάμπρου, αποτελούν από μόνα 
τους σοβαρά θέματα προβληματισμού και 
αναζητούν τα πρόσωπα που ευθύνονται γι΄ 
αυτά. Από αυτά τα πρόσωπα δεν εξαιρείται 
σε καμία περίπτωση ο ίδιος ο κ. Λάμπρου, 
μια και στήριξε με φανατισμό θα λέγαμε, 
το δημοτικό καθεστώς, το οποίο μέχρι 
πριν από λίγους μήνες εκθείαζε μέσω 
του απολογισμού, για το «έργο» που έχει 
επιτελέσει. 

Θεωρούμε όμως ότι, εκτός από 
τον βασικό υπεύθυνο που είναι ο 

Δήμαρχος, κυρίως υπεύθυνοι για την 
κατάσταση που έχει περιέλθει ο δήμος, είναι 
και οι στενοί συνεργάτες του, Αντιδήμαρχοι 
Τσαλικίδης Τζιβίλογλου και Πέγκας, γιατί 
είναι αυτοί που ανέχτηκαν την υποβάθμιση 
των πόλεών τους. Την μεγαλύτερη ευθύνη 
φέρει ο κ. Τσαλικίδης, ο οποίος ως μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, Αναπληρωτής 
Δήμαρχος και αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
για την Παλαιά Φώκαια, συνέβαλε με την 
απραξία του και την στήριξή του στην 
πολιτική του Δημάρχου, στην υποβάθμιση 
της Δημοτικής Κοινότητας, την περιγραφή 
της οποίας κάνει με τα μελανότερα χρώματα 
ο κ. Λάμπρου. 
• Ο κ. Τσαλικίδης ήταν αυτός που ψήφιζε 
τα τεχνικά προγράμματα του Δήμου 

που υποβάθμιζαν την πόλη αλλά και τις 
υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες έναντι 
των Καλυβίων. Να θυμίσουμε το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου για το 2012, που 
προέβλεπε 22 εκ € για τα Καλύβια, έναντι 
μόλις 4,6 εκ. για την Παλαιά Φώκαια και 2,3 
εκ. για την Ανάβυσσο. 
• Ήταν εκείνος που αποδέχτηκε την 
ειλημμένη απόφαση του Φιλίππου, να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για 
την χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. στην Γερακίνα, 
200 μέτρα από τα σπίτια της πόλης, που 
τον ανέδειξε πολιτικό «ηγέτη», αγνοώντας 
τις προτάσεις για την χωροθέτησή της σε 
άλλες περιοχές του δήμου και παρά τα 
όσα δήλωνε λίγους μήνες νωρίτερα ως 
κοινοτάρχης της  Παλαιάς Φώκαιας. 
• Ήταν αυτός που συνέχισε να λειτουργεί, 
την παράνομη χωματερή στην Γερακίνα, 
εμπαίζοντας με τον χυδαιότερο τρόπο 
τους συμπολίτες του, ότι την έκλεισε 
και αναθέτοντας σε συγγενή του να τη 
διαχειρίζεται, πνίγοντας  την πόλη μέχρι 
σήμερα, με τις διοξίνες από την καύση 
φυτικών και άλλων απορριμμάτων.
• Οργάνωσε φιέστες βραβεύσεων για 
τον εαυτό του, για το δήθεν κλείσιμο 
της χωματερής και για τα προγράμματα 
αποκατάστασης εκατοντάδων χιλιάδων €, 
τα οποία χάθηκαν, γιατί τα αποτελέσματα 
διαγωνισμού δεν ήταν τα επιθυμητά.
• Ήταν αυτός που επέβλεπε και διαφήμιζε 
το αντιπλημμυρικό έργο της Παλαιάς 
Φώκαιας, που λόγω των ατελειών του 
έπνιξε την πόλη τον περασμένο Νοέμβριο.
• Ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για την τελμάτωση 
των σχεδίων πόλης της Φώκαιας, όντας 
όμηρος συμφερόντων που δεν μπόρεσε 
και δεν ήθελε να αντιμετωπίσει, για 
ψηφοθηρικούς λόγους.
• Ποιον άλλον αφορούν οι καταγγελίες 
του κ. Λάμπρου, για τις νομικές ενέργειες 
εναντίον των καταπατητών που δεν έγιναν, 
παρά τον Αντιδήμαρχο Τσαλικίδη;
• Ήταν ο απολύτως υπεύθυνος, για το 
συγκεντρωτικό κράτος των Καλυβίων, γιατί 
ως πρώτος σε αριθμό ψήφων Δημοτικός 
Σύμβουλος, Αναπληρωτής Δήμαρχος, 
υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, μπορούσε και 
έπρεπε να ασκήσει την επιρροή του στο 
Δήμαρχο, ώστε οι παθογένειες ή οι παιδικές 
ασθένειες ενός νεόδμητου «Καλλικρατικού»  
Δήμου να μην εξελιχθούν σε βρόγχο για τις 
τοπικές κοινωνίες.

Όλα τα προαναφερθέντα εκτός του κ. 
Τσαλικίδη, αφορούν και τον ίδιο τον 

κ. Λάμπρου. Ως Πρόεδρος της Κοινότητας, 
επέδειξε μια ιδιαίτερη επιμέλεια στην 
υλοποίηση της πολιτικής Φιλίππου – 
Τσαλικίδη, σε όλους τους τομείς και κυρίως 
αδιαμαρτύρητα. 
Όσο και αν επιδιώκει ο κ. Λάμπρου, για 
τους δικούς του λόγους, να αφήσει στο 
απυρόβλητο τον Μανώλη Τσαλικίδη 
δεν τα καταφέρνει, γιατί οι ευθύνες του 
Αντιδημάρχου είναι αυταπόδεικτες. Ο κ. 
Λάμπρου διαπίστωσε τις δικές του ευθύνες 
και παραιτήθηκε. 
Ο κ. Τσαλικίδης δεν είναι μόνο ένας 
αποτυχημένος πολιτικός παράγοντας 
της περιοχής, κυρίως είναι επικίνδυνος 
και η παραίτησή του σήμερα, θα ήταν η 
μοναδική πραγματική προσφορά στον 
τόπο μας. 

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας κ. Γιώργος Λάμπρου
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ

Λίγους μήνες πριν, όταν το δημοτικό καθεστώς παρουσίαζε τον απολογισμό 
πεπραγμένων, τίποτε δεν έδειχνε την θύελλα που θα ακολουθούσε στις σχέσεις 
των συνεταίρων, η οποία οδήγησε στην παραίτηση Λάμπρου
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Παλαιά Φώκαια 6/3/2013.  Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,

Το πρωί της Τρίτης 5/3 υπέβαλλα στο Δήμαρχο Σαρωνικού, Πέτρο Φιλίππου, την παραίτησή μου τόσο από τη θέση του Προέδρου 
της Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας όσο και από του Τοπικού Συμβούλου, θέτοντας τον εαυτό μου εκτός διοίκησης.

Επιστολή παραίτησης του κ. Γεωργίου Λάμπρου, 
πρ. Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

Στην απόφασή μου αυτή οδηγήθηκα μετά 
από τα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν 

το τελευταίο διάστημα σε θέματα που 
αφορούν στην καθημερινότητα μας, αλλά 
και μετά από συσσωρευμένη δυσαρέσκεια 
απέναντι στις πολιτικές του Δήμου που 
οδήγησαν στην απαξίωση του ρόλου των 
Τοπικών Συμβουλίων και των Προέδρων 
τους και τελικά στην απαξίωση των 
Δημοτικών Κοινοτήτων.
Η οικονομική δυσπραγία του Δήμου 
εξαιτίας των μνημονίων δεν πρέπει και δεν 
μπορεί να αποτελεί, κατά την άποψη μου, 
δικαιολογία και άλλοθι για την απαξίωση 
αυτή, αφού αποδεδειγμένα ο Δήμος 
«τρέχει» σε δύο ταχύτητες.
Παρά τις παραινέσεις, τις προσωπικές 
προσπάθειες, το φιλότιμο και τον 
«πατριωτισμό» να αντισταθμιστεί το 
έλλειμμα στοιχειωδών παροχών για την 
εξασφάλιση τουλάχιστον των αυτονόητων 
για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής 
μας Κοινότητας από το Δήμο και τα Νομικά 
του Πρόσωπα, το αποτέλεσμα υπήρξε 
αρνητικό.
Δυστυχώς πλήθος γνωμοδοτικών 
αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου της 
Π. Φώκαιας, πολύ σημαντικών για την 
περιοχή μας, έμεινε στις καλένδες, είτε 
από αδυναμία να υλοποιηθούν από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, είτε γιατί 

απλά τέθηκαν σε «αγρανάπαυση» (νέο 
κοιμητήριο, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 
διαχείριση αλιευτικού καταφυγίου, 
νομικές ενέργειες για καταπατήσεις, 
μικρές αναπλάσεις, παιδικές χαρές, 
ασφαλτοστρώσεις, γήπεδο, κ.λπ.)
Οι προτάσεις που είχα καταθέσει με τον 
αντιδήμαρχο κ. Μανώλη Τσαλικίδη, για 
αποκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου 
στην περιφέρεια προς όφελος των πολιτών, 
δεν έτυχαν της ανάλογης αποδοχής, 
ενώ αντί αυτού συνεχίστηκε η εμμονή 
της Διοίκησης να υπερσυγκεντρώνει τις 
δραστηριότητες στο κέντρο του Δήμου, 
αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο 
το φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες της περιφέρειας μας.
Ακόμα και πίσω από τα μεγάλα έργα που 
τρέχουν ή θα τρέξουν στην Π. Φώκαια 
(αποχετευτικό όμβριων, αποχετευτικό 
ακαθάρτων, λιμάνι, σχέδια πόλης, 
αποκατάσταση χωματερής, Δημοτικό 
Σχολείο κ.λπ.) κρύβονται ατομικές 
προσπάθειες αιρετών της Π. Φώκαιας ή 
ακόμη διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί 
από την προηγούμενη περίοδο και όχι το 
σύνολο των δυνάμεων του Δήμου όπως 
κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε 
και όπως επιτάσσει ο Καλλικράτης.
Για όλα τα παραπάνω και γιατί ουδέποτε 
έβαλα στη ζωή μου τους τίτλους και τα 

αξιώματα πάνω από αυτό το καθήκον 
και την υποχρέωση να προασπίζομαι τα 
συμφέροντα της μεγάλης αγαπημένης 
μου –Παλαιάς Φώκαιας-, προχώρησα 
στη ενέργεια αυτή, ως υπέρτατη πολιτική 
κίνηση διαμαρτυρίας για την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί.

Η απόφασή μου αυτή δε συνιστά 
φυγομαχία, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα 

στα αυτιά αυτών που χαράζουν πολιτικές 
και μπορούν να κάνουν τη ζωή μας 
καλύτερη σε ολόκληρο το Δήμο.
Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους 
της Δημοτικής μας Κοινότητας που 
στήριξαν όλες τις προσπάθειες μου τα 
τελευταία έξι χρόνια και ανέχτηκαν τις 
«ιδιοτροπίες» μου και που καθημερινά 
αποδεικνύουν έμπρακτα ότι είναι ίσως η 
καλύτερα συντονισμένη ομάδα στο Δήμο 
Σαρωνικού.
Ευχαριστώ τους Συμβούλους της 
Δημοτικής μας Κοινότητας που με 
ομόφωνες αποφάσεις προσπάθησαν να 
προωθήσουν τοπικά θέματα.
Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Δήμαρχο 
Μανώλη Τσαλικίδη για τη στενή και 
παραγωγική συνεργασία που είχαμε 
όλα αυτά τα χρόνια, για το όραμα που 
μοιραστήκαμε και την προσπάθεια που 
συνεχίζει να καταβάλλει σε αυτό το πολύ 
δύσκολο και άνισο περιβάλλον.

Ευχαριστώ τους Προέδρους των 
υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων για 

την άριστη συνεργασία που είχαμε όλο το 
διάστημα αυτό, αλλά και την αλληλεγγύη 
που αναπτύξαμε αντιμετωπίζοντας 
συμπληρωματικά τα προβλήματα της 
καθημερινότητας.
Ευχαριστώ κυρίως όλους τους συμπολίτες 
μου που με τίμησαν με την ψήφο τους στις 
εκλογές του 2010 και ζητώ ένα μεγάλο 
συγγνώμη από όσους πίκρανα στη 
διάρκεια της θητείας μου ή δεν κατάφερα 
να κάνω πραγματικότητα τις προσδοκίες 
τους.
Η παραίτησή μου εκτιμώ ότι δικαιώνει την 
εμπιστοσύνη με την οποία με τίμησαν, 
καθώς κάποιες φορές στην πολιτική όταν 
προσκρούεις σε αδιαφορία και σε έλλειψη 
στοιχειώδους οργάνωσης, χρήσιμο είναι 
να μην επιτρέπεις με την πρακτική σου τη 
διατήρηση αυτής της κατάστασης, αλλά να 
την μάχεσαι.
Να τη μάχεσαι με τον πλέον ηχηρό τρόπο.
Ελπίζοντας και προσδοκώντας το 
καλύτερο.
Γιώργος Ν. Λάμπρου
Πολίτης Π. Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού
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Οι όποιες αναπτυξιακές προτάσεις για το παραλιακό 
μέτωπο του Σαρωνικού να εστιάσουν στην 
εξυπηρέτηση του λεκανοπεδίου της Αττικής και 

των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων της, οι οποίοι σε αυτές 

τις παραλίες βρίσκουν χώρο αναψυχής και διέξοδο από 
τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Προς τούτο 
να συσταθεί μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Περιφερειάρχη Αττικής και τους δημάρχους των οικείων 

δήμων, η οποία με θεσμική ιδιότητα θα μετέχει σε όλα τα 
όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα λαμβάνουν 
τις όποιες αποφάσεις για τον τρόπο ανάπτυξης και 
αξιοποίησης των παραλιών του Σαρωνικού.

Σαρωνικός: Οι (ανύπαρκτες) προτάσεις του Δημάρχου 
για το παραλιακό μέτωπο

Αυτές τις απόψεις 
κατέθεσε ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Πέτρος 
Φιλίππου, μιλώντας 
στη Διαρκή Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής, όπου 
συζητήθηκε το νομοσχέδιο 
με θέμα «Διαμόρφωση 
φιλικού περιβάλλοντος 
για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές επενδύσεις και 
άλλες διατάξεις».
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 
εξέθεσε τις θέσεις του 
όσον αφορά στο μείζον 
θέμα της διαχείρισης 
και ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου. 
Ειδικότερα ο κ. Φιλίππου διαφώνησε «με την 
ίδρυση της «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ 
Α.Ε.», η οποία με διαδικασίες fast track θα 
δώσει τις παραλίες στους ιδιώτες», όπως 
είπε. Ζήτησε οι παραλίες να δοθούν κατά 
κύρια χρήση στους δήμους καθώς είναι 
οι μόνοι αρμόδιοι για να τις διαχειριστούν 
(σ.σ. προφανώς εγκαθιστώντας δεκάδες 
καντίνες).

Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη 
παρουσία του Δημάρχου Σαρωνικού 

στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής με αντίστοιχο θέμα, 
δήλωσε επί λέξη: . «Αν με ρωτήσετε ποια 
είναι η θέση μας για την αξιοποίηση της 
παραλίας; Θα σας απαντήσουμε: δεν 
έχουμε». 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο οι παραπάνω 
θέσεις που εξέφρασε «είναι θέσεις 
που έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη 
διαβούλευση που έχει γίνει το τελευταίο 
διάστημα με τους ενδιαφερόμενους 
δήμους, το δημοτικό συμβούλιο του 
Δήμου Σαρωνικού, τους τοπικούς 
φορείς, τα πολιτικά κόμματα και τους 
πολίτες της περιοχής». Σαφώς πρόκειται 

για μυθεύματα, από αυτά που πλασάρει 
για κατανάλωση ο Δήμαρχος,  μια και είναι 
βέβαιο ότι αυτές οι απόψεις δεν εκφράζουν 
παρά μόνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το 
οποίο διοργανώνει συζητήσεις μεταξύ των 
μελών του και ελάχιστων πολιτών.  Σοβαρά 
στελέχη αυτού του κόμματος, στις κατ΄ 
ιδίαν συζητήσεις τους εκφράζουν τελείως 
διαφορετικές απόψεις. 

Η π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου, 
είναι της άποψης ότι ο 
τόπος χρειάζεται ιδιω-
τικές επενδύσεις, που 
θα έχουν ως άξονα την 
οργανωμένη εκμετάλ-
λευση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος του  πα-
ραλιακού μετώπου, 
πολιτική που θα δώσει 
ανάπτυξη στον τόπο και 
θα φέρει θέσεις εργασίας. 
Αυτή είναι η τοποθέτηση 
πολλών Δημοτικών 
Συμβούλων, στις κατ΄ 
ιδίαν συζητήσεις, όταν 
ερωτούνται αν συμφωνούν 
με τις διακηρύξεις του 
Φιλίππου.

Είναι όμως απαραίτητο, κάποια στιγμή 
να αποφασίσουν και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και οι πολίτες, αν θα δουν 
καταπρόσωπο το μέλλον του τόπου μας ή 
θα σύρονται πίσω από απόψεις που έχουν 
δήθεν αριστερό ιδεολογικό περιτύλιγμα, 
αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που 
εξυπηρετούν είναι το καθεστώς σπατάλης 
και αδιαφάνειας στο δήμο. 

Εκτός από τον Φιλίππου, και το ελεγχόμενο από την 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, “Δίκτυο προστασίας Σαρωνικού”, ενάντια 
στην αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, είναι και οι 
“Εθελοντές camping Βούλας”!!!
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Επίορκοι - Δήμαρχοι, δημοσιογράφοι, τραπεζίτες, διευθυντές του ΕΣΥ ακόμη και 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι με “μαύρα” πόθεν έσχες
– Στο “μικροσκόπιο” μπαίνουν οι καταθέσεις, οι μισθοί και όλη η περιουσιακή 

τους κατάσταση
– Αυστηρός ο νέος νόμος για τους επίορκους υπαλλήλους του Δημοσίου
– Προβλέπονται δίκες – εξπρές, άρση κάθε απορρήτου και χρηματικές ποινές 50πλάσιες 
των ποσών που καταχράστηκαν

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Σαρωνικού, με αφορμή επίθεση που δέχτηκε 
πολίτης, μέλος του ΚΚΕ, από ακροδεξιά στοιχεία, μέλη της ναζιστικής 
οργάνωσης που έχει τα γραφεία της στην Παραλία Αναβύσσου, επί της 

παραλιακής λεωφόρου. 

Επιφανή στελέχη του Δημοσίου 
με αδικαιολόγητες καταθέσεις 
και περιουσίες

Έγγραφο - φωτιά που καίει 
επιφανή στελέχη του 

κρατικού μηχανισμού απέστειλε 
ο αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Παναγιώτης Νικολούδης 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
κυβέρνησης. Στο έγγραφο αναφέρει 
ότι τα «πόθεν έσχες» 335 επιφανών 
προσώπων του Δημοσίου είναι 
“σουρωτήρι”, αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα και 
υπάρχουν μεγάλες παραβάσεις 
για τις οποίες πρέπει να δοθούν 
εξηγήσεις και να περάσουν ξανά 
από το μικροσκόπιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται 
για γνωστά στελέχη του κρατικού 
μηχανισμού, δημάρχους, 
δημοσιογράφους, διευθυντές 
του ΕΣΥ, τραπεζίτες, προέδρους 
και μέλη επιτροπών αξιολόγησης 
διαγωνισμών, ακόμη και σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους.
Το σχετικό έγγραφο, είναι η έκθεση 
πεπραγμένων του 2012 της Γ’ Μονάδας 
της «Αρχής Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες και της Καταπολέμησης 
της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των 
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». Η 
Μονάδα αυτή παρέλαβε πέρυσι τον Ιούνιο 
30.000 δηλώσεις «πόθεν έσχες», έκανε 
ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων 
και προχώρησε σε στοχευμένους ελέγχους 
μετά από 52 συνεδριάσεις. Από τους 
ελέγχους βεβαιώθηκαν 335 παραβάσεις 
οι οποίες και εστάλησαν στον εισαγγελέα 
για τα περαιτέρω.
Η έκθεση βρίσκεται στα χέρια 
αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων 
καθώς και υπουργών, οι οποίοι 
καλούνται να συνεργαστούν με τους 
αρμόδιους εισαγγελείς στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Όσο 
για τους “ακάλυπτους”, από “κόσκινο” 
θα περάσουν οι μισθολογικές τους 
καταστάσεις, οι καταθέσεις τους σε 
τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

εμβάσματα, κινητή και ακίνητη περιουσία, 
μετοχές ή ομόλογα καθώς και η οικονομική 
κατάσταση συγγενικών τους προσώπων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 335 
περιπτώσεις, οι περισσότεροι διατηρούν 
ακόμη τις θέσες τους στο Δημόσιο. 
Πρόκειται κυρίως για τους αιρετούς, 
μέλη αθλητικών ομοσπονδιών, 
μεαλοτραπεζίτες, τους σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους, τους διευθυντές του ΕΣΥ, 
αλλά και δημοσιογράφους ή μετόχους 
εταιρειών ΜΜΕ.
Η Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος, το 
ΣΔΟΕ αλλά και οι αρμόδιοι οικονομικοί 
εισαγγελείς, εξετάζουν κατά πόσο η 
περιουσία που δηλώνουν ή αυτή που 
διαθέτουν μεν αλλά δεν δηλώνουν, 
προέρχεται από νόμιμες ή από έκνομες 
δραστηριότητες για τις οποίες θα πρέπει 
να σχηματιστούν δικογραφίες και να 
ασκηθούν διώξεις. Στην περίπτωση 
δε των κρατικών αξιωματούχων, και 
εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παράνομες 
δραστηριότητές τους σχετίζονται με 
δημόσιο χρήμα, οι κατηγορίες τους θα 
είναι καταπέλτης, καθώς θα είναι σε 
συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις 
του νόμου 1608/1950 περί καταχραστών 
του Δημοσίου.

Ο νέος νόμος του υπουργείου 
Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς επίορκων υπαλλήλων περιέχει 
δρακόντειες διατάξεις, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι δημιουργούνται εισαγγελείς 
διαφθοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, προβλέπονται 
ανακρίσεις και δίκες - εξπρές για 
επίορκους υπαλλήλους και λειτουργούς 
που ζημιώνουν το Δημόσιο. Για σκάνδαλα 
που αφορούν την κεντρική διαχείριση της 
εξουσίας, δηλαδή υπουργούς, ειδικούς 
και γενικούς γραμματείς, κρατικούς 
αξιωματούχους, αιρετούς κ.ά. όπως 
και η περίπτωση Τσοχατζόπουλου, οι 
διαδικασίες θα είναι ταχύτατες.

Οι δικογραφίες θα διαβιβάζονται σε 
εισαγγελέα ο οποίος θα ασκεί τη δίωξη 
και στη συνέχεια ο πρόεδρος θα πρέπει 
να κλείσει τη δικογραφία μέσα σε 4 ή 
το πολύ 6 μήνες, ενώ θα έχει δικαίωμα 
άρσης κάθε απορρήτου, τραπεζικού, 
φορολογικού, χρηματιστηριακού, όπως 
επίσης και δέσμευσης λογαριασμών.
Υπολογίζεται ότι σε 8 μήνες το ανώτερο 
θα πρέπει να έχει γίνει η παραπομπή 
σε δίκη. Οι αυστηρότερες ρυθμίσεις 
της δωροδοκίας (απειλείται με δεκαετή 
κάθειρξη όταν το όφελος ξεπερνά τα 
120.000 ευρώ) προβλέπουν υποχρεωτικά 
για τους επίορκους και χρηματική 
ποινή 50.000 – 500.000 ευρώ (μέχρι το 
50πλάσιο των ωφελημάτων).

Ο Νέος νόμος

Ανακοίνωση συμπαράστασης 
στον πολίτη που δέχθηκε επίθεση 
από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
αστυνομίας, το βράδυ της 

Τρίτης, καταγγέλθηκε από ιδιώτη σε 
αστυνομικούς ότι, στις 21.30 ώρα 
περίπου, διερχόμενος με το αυτοκίνητό 
του από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, 

ακούγοντας σε υψηλή ένταση αντάρτικα 
τραγούδια, καταδιώχθηκε από ομάδα 
δέκα ατόμων περίπου, τα οποία τον 
εξύβρισαν, ενώ ένας από αυτούς τον 
χαστούκισε».

Η ανακοίνωση του δήμου Σαρωνικού

Με αγανάκτηση 
πληροφορηθήκαμε 

ότι μέλη της Χρυσής 
Αυγής του παραρτήματος 
της Αναβύσσου αναίτια 
επιτέθηκαν και προπη-
λάκισαν τον κάτοικο 
της περιοχής Δημήτρη 
Ζαμπέλη. 
Ο κ. Ζαμπέλης, ο 
οποίος εργαζόταν σε 
παρακείμενη επιχείρηση, 
στις 9:30 το βράδυ της 
περασμένης Δευτέρας, 
ενώ μετέβαινε από το 
χώρο εργασίας του στο 
σπίτι του, δέχθηκε χωρίς 
κανένα λόγο, επίθεση 
από μέλη της Χρυσής 
Αυγής.

Θεωρούμε απαράδε-
κτες τέτοιου είδους 
τραμπούκικες ενέρ-
γειες, τις οποίες και 
καταγγέλλουμε προς 
κάθε κατεύθυνση. Είναι 
γνωστές, εξάλλου, οι 
τακτικές των μελών 
της Χρυσής Αυγής 
που στις περισσότερες 
περιπτώσεις επενδύουν 
στην άσκηση βίας και 
τρομοκρατίας.
Συμπαραστεκόμαστε 
στο συμπολίτη μας 
που προπηλακίστηκε 
και καλούμε όλους 
τους δημότες και τους 
κατοίκους του δήμου μας 
να καταδικάσουν αυτού 

του είδους τις πράξεις 
τραμπουκισμού και 
να απομονώσει όλους 
αυτούς – και ιδιαίτερα τα 
μέλη της Χρυσής Αυγής 
– που προβαίνουν 
σε τέτοιες ενέργειες 
τρομοκράτησης των 
πολιτών.
Επίσης, εκφράζουμε 
τη συμπαράστασή μας 
στο προσωπικό του Α.Τ. 
Αναβύσσου, το οποίο στο 
πλαίσιο των καθηκόντων 
του, προσπάθησε να 
βρει τους αυτουργούς 
της συγκεκριμένης 
επίθεσης και μηνύθηκε 
από εκπροσώπους της 
Χρυσής Αυγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. δ/νση: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ 
19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .22910-41220, -1, -2, φαξ:22910-41219
Πληροφορίες: κ. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρω-

νικού προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου 
Λυκείου Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο 
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημοτικό 
Κατάστημα Αναβύσσου, με δ/νση Βασ. 
Κων/νου & Κρήτης 19013 Ανάβυσσος 
Αττικής στις 8/4/2013 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της 
Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22910-41220, 
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και 
τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ανάβυσσος 8/3/2013
Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Σε απολογία Τσαλικίδης και Πέγκας 
για την παράτυπη χρήση, οχημάτων 
του δήμου Σαρωνικού ως Ι.Χ.

Σε απολογία κλήθηκαν από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, οι αντιδήμαρχοι Σαρωνικού 
κ.κ. Τσαλικίδης και Πέγκας, μετά από εντολή 

του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για την 

παράτυπη χρήση των οχημάτων τύπου JEEP μεγάλου 
κυβισμού, τα οποία επίσης παρατύπως συνέχισε να 
κατέχει ο δήμος, παρ΄ ότι έπρεπε να είχε παραδώσει 
από το 2011.

Η εντολή κλήσης σε απολογία, παραγγέλθηκε 
μετά από την αναφορά που έκανε η 

επικεφαλής της αντιπολίτευσης κα. Χριστίνα 
Χριστοφάκη, διαπιστώνοντας ότι ο δήμαρχος 
και οι αντιδήμαρχοι, χρησιμοποιούσαν τα 
ενεργοβόρα κρατικά οχήματα, για ιδιωτική 
χρήση, ενώ ο δήμος είχε απαντήσει ψευδώς, 
σε προηγούμενη σχετική ερώτηση, ότι 
χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες ύδρευσης 
και πολιτικής προστασίας του δήμου, για 
την μετάβαση υπαλλήλων του σε δύσβατες 
περιοχές.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση οδήγηση 
αυτοκινήτων δημόσιων υπηρεσιών,  μετά από 
έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση  
Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, σε διαβιβαστικό προς στο δήμο 
Σαρωνικού, αναφοράς του συμπολίτη μας 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Ντίνου Χασάπη, για το ίδιο θέμα, αναφέρει  
ότι δεν έχει εκδοθεί από την υπηρεσία, καμία 
έγκριση οδήγησης των εν λόγω οχημάτων από 
το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. 

Σε κάθε περίπτωση, η παράτυπη επιμονή 
του δημάρχου και των αντιδημάρχων, 

να χρησιμοποιούν προκλητικότατα τα 
κρατικά οχήματα, για τις ιδιωτικές τους 
μετακινήσεις, χρεώνοντας στον δήμο, 
δαπάνες για καύσιμα, για την συντήρηση, 
την ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας, σε 
έναν καταχρεωμένο δήμο.  

Με απολυτή επιτυχία διοργανώθηκε την Πέμπτη 21η 
Μαρτίου, η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
Νερού, στο Αμφιθέατρο του Επαγγελματικού 

Λυκείου Λαυρίου, που συνδιοργάνωσαν η ΔΕΥΑΤΗΛ, η 
Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής.

Η Εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 
στο ΕΠΑ.Λ Λαυρεωτικής

Η ενθουσιώδης παρουσία και συμμετοχή, κυρίως 
των εκατοντάδων μαθητών από τα Λύκεια του 

Λαυρίου και της Οικολογικής ομάδας Αναβύσσου, 
έδωσαν ένα άλλο τόνο στις ομιλίες των εκπρόσωπων 
των Φορέων. Στην αρχή της εκδήλωσης ο Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Περιβάλλοντος εκ μέρους 
όλων όσων συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση τίμησε τον 
3 φορές Παραολυμπιονίκη Κολύμβησης κ. Αριστείδη 
Μακροδημήτρη και αντί τιμητικής πλακέτας και άλλων 
διακρίσεων αποφασίστηκε και του παραδόθηκε μια 
συμβολική οικονομική στήριξη της προσπάθειας 
του για να μπορέσει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στον Καναδά το 
καλοκαίρι.

Μετά το τέλος των ομιλιών οι μαθητές διαγωνίστηκαν 
και σε ένα πρωτότυπο μουσικό παιχνίδι γνώσεων 

για το Νερό.
Εκτός από τους ομιλητές, την αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής 
κ. Ιουλία Πιτσικάλη, την διευθύντρια της ΔΕΥΑΤΗΛ κ. 
Ιωάννα Ορφανίδου, τον Εντεταλμένο Περιφερειακό 
Σύμβουλο Περιβάλλοντος κ Γάκη Αντώνη και τον κ. 
Ανδρέα Αθανασόπουλο Υπεύθυνο ΚΠΕ Λαυρεωτικής, 
την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Λυκειάρχες και καθηγητές των 3 σχολείων, εκπρόσωποι 
της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, ο Πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ Θορικού και δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Μπίστας Μανώλης, ο δημοτικός Σύμβουλος και πρώην 
Δήμαρχος Λαυρίου κ Λουκάς Δημήτρης, οι δημοτικοί 
Σύμβουλοι Λαυρεωτικής κ. Κωστάλας Αντώνης, κ. 
Κουμπλή Μαρία και κ. Κουλουβράκη Ιωάννα, το 
προσωπικό της ΔΕΥΑΤΗΛ, η αναπληρώτρια Υπεύθυνη 
του ΚΠΕ Λαυρεωτικής κ. Δήμητρα Μπία, ο διοικητής 
της Πυροσβεστικής Λαυρίου κ Χιόνης, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου ΔΙΑΝΘΟΣ κ. Βαφειάδης Νίκος καθώς και 
πολλοί πρόεδροι και μέλη των τοπικών εξωραϊστικών 
Συλλόγων.
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Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 605.000 
€  μετά την έκπτωση και τα χρήματα προέρχονται 

από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της 
Περιφέρειας Αττικής.
Πρόκειται για ένα έργο υποδομής, που αναμένεται να 
αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια για πολλούς εργαζόμενους 
γονείς της περιοχής
Στην τελετή παραυρέθηκε η πολιτική ηγεσία του δήμου 
Σαρωνικού και η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής κα Χρυσάνθη Κισκήρα, ως εκπρόσωπος 
της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι και φορέας 
υλοποίησης του έργου. 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 
η τελετή θεμελίωσης του Παιδικού Σταθμού 
Παραλίας Αναβύσσου, στη συμβολή των οδών 

Κουντουριώτη και Καισαρείας. 

Θεμελίωση Παιδικού Σταθμού 
στην Παραλία Αναβύσσου

“Πάρκιγκ” 
Ελευθερίου Βενιζέλου 
Ανάβυσσος

Ο στόχος επιτεύχθηκε, η πλατεία έγινε 
πάρκινγκ

Η επόμενη λύση θα ήταν να μπουν 
και παρκόμετρα, ώστε να υπάρχουν 
και έσοδα για την δημοτική 
κοινότητα. 

Ελπίζουμε τουλάχιστον, να υπάρξει 
κινητικότητα στις επιχειρήσεις 
της πλατείας, ώστε να μην 
πάνε χαμένες οι δαπάνες της 
αποξύλωσης της.
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Με αφορμή ερώτηση βουλευτή, αναφορικά με 
την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του Λιμανιού στο Λαυρίο, ο Υπουργός 

Ναυτιλίας και  Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, αφού 

υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προωθεί την ανάπτυξη 
όλων των λιμένων της χώρας, τα οποία αποτελούν την 
«αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη, κοινοποίησε 
έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, αναφορικά 

με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση και λειτουργία του λιμανιού 
στους τομείς της κρουαζιέρας, της ακτοπλοΐας, της 
ασφάλειας και της τιμολογιακής πολιτικής. 

Σε τροχιά ανάπτυξης το Λιμάνι 
του Λαυρίου 

Ενημέρωση του 
Οργανισμού Λιμένος 
Λαυρίου αναφορικά 
με τις δράσεις που 

έχουν αναληφθεί για 
την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση και 
λειτουργία του λιμανιού.

Στο έγγραφο 
του Ο.Λ.Λ. 

αναφέρεται μετα-
ξύ άλλων, ότι 
«παραδίδεται εντός 
του μήνα ο νέος 
επιβατικός σταθμός 
2700 τμ, ο οποίος 
έχει δυνατότητες 
να εξυπηρετήσει 
υπερδιπλάσιες από 
τις υπάρχουσες 
γραμμές ακτοπλοΐας και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για την κρουαζιέρα 
μέχρι να κατασκευαστεί ο Σταθμός 
Κρουαζιέρας στα Νότια Κρηπιδώματα του 
Λιμανιού. 

Έως το 2015 - 16 εκτιμάται ότι θα 
έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του 

Προαστιακού έως το Λαύριο, γεγονός που 
θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την 
πρόσβαση στο λιμάνι με μέσα μαζικής 
μεταφοράς, γεγονός που αποτελεί 

αναγκαία και ικανή 
συνθήκη για την 
περαιτέρω ανά-
πτυξη όλων των 
δραστηριοτήτων 
του λιμένα (ακτο-
πλοΐα, κρουαζιέ-
ρα, yachting). 
Παρά το γεγονός 
ότι το λιμάνι 
θ ε ω ρ ε ί τ α ι 
ασφαλές σε όλες 

τις καιρικές συνθήκες, η διοίκηση του 
λιμανιού θα δημοπρατήσει εντός του 2013 
για την περαιτέρω θωράκιση του λιμανιού 
από τους νότιους – νοτιοανατολικούς 
ανέμους επιτυγχάνοντας με αυτό το έργο 

κόστους 43 εκατ τον διπλασιασμό 
της χωρητικότητας του Λιμένα 
και ακόμα καλύτερες συνθήκες 
ασφαλείας. 

Σε ότι αφορά τις γραμμές Ro-
Ro (πορθμεία θαλάσσιων 

διαδρομών),  το λιμάνι του Λαυρίου 
υποδέχεται ήδη σε εβδομαδιαία 
βάση τη γραμμή Ισραήλ – Κύπρος 
– Λαύριο και διαπραγματεύεται 
δεύτερη γραμμή που θα συνδέει 
Λαύριο – Θεσσαλονίκη – 
Τουρκία. Ο χώρος Προσωρινής 
Εναπόθεσης (Τελωνειακός 
Χώρος) έχει επεκταθεί στα 10.000 
τμ με πλήρη κάλυψη του Κώδικα 

Ασφαλείας ISPS. 

Σε ότι αφορά την Κρουαζιέρα κατόπιν 
ενεργειών της νέας Διοίκησης το λιμάνι 

για πρώτη φορά το 2012 είχε “homeport-
ing” σε εβδομαδιαία βάση ενώ για το 2013 
έχει ήδη συμφωνηθεί η ίδια διαδικασία 

με την ίδια εταιρία με δύο προσεγγίσεις 
την εβδομάδα. Παράλληλα βρίσκονται σε 
εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλες δύο 
εταιρίες (τις μεγαλύτερες του χώρου) για 
ανάληψη όλου του τομέα κρουαζιέρας 
από αυτές. 

Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, 
οι τιμές έχουν αναπροσαρμοστεί 

λόγω των δυσχερών οικονομικών 
καταστάσεων και λαμβάνεται μέριμνα, 
ώστε το λιμάνι να είναι ανταγωνιστικό. 
Με την καινούρια πολιτική των Αττικών 
Λιμένων όπου το κάθε λιμάνι θα καθορίσει 
τον στρατηγικό του προσανατολισμό και 
την ενιαία τιμολογιακή πολιτική ενδέχεται 

να υπάρξουν αναπροσδιορισμοί. 

Το λιμάνι του Λαυρίου έχει καθαρά 
τουριστικό προσανατολισμό με 

ελάχιστη εμπορική κίνηση σε αντίθεση 
με τα λιμάνια Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, 
διότι δεν υπάρχει υποδομή “logistics” στην 
περιοχή. Με το σύστημα των Αττικών 
Λιμένων θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα 
των λιμένων και θα ενταθεί η 
συμπληρωματικότητά τους έτσι ώστε να 
εξειδικευτούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα 
τους. 

Με τη νέα διοίκηση από τον Ιανουάριο 
του 2012 ο Οργανισμός κατάφερε 

σε περίοδο ύφεσης να τριπλασιάσει τα 
κέρδη του και λόγω της αναμόρφωσης της 
τιμολογιακής του πολιτικής, ενώ το 2011 
το μέγεθος των φορτίων σε παλέτες ήταν 
49,68 τόνοι, το 2012 και παρά την διεθνή 
ύφεση το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε σε 
1562,7 τόνους».
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Θέλουν να μεταφέρουν ιχθυοκαλλιέργεια από τον Πάτροκλο 
στις ακτές του Σαρωνικού

Αίτηση στον δήμο Σαρωνικού κατέθεσε η εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΕ, για μεταφορά των εγκαταστάσεών της από το νησί Πάτροκλος, 
όπου λειτουργεί περισσότερο από 15 χρόνια, στην απέναντι πλευρά 

του Σαρωνικού. Η αίτηση συζητήθηκε κατ΄ αρχήν στο Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, όπου υπήρξε θετική γνωμοδότηση και στην συνέχεια 
εισήχθη προς συζήτηση στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Στην συζήτηση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου της Φώκαιας, δεν 

κλήθηκαν να παραστούν οι εκπρόσωποι 
των όμορων οικισμών του Θυμαριού και 
του Τουρκολίμανου, προφανώς για να μην 
υπάρξουν αντιδράσεις, μια και πρόκειται 
για μια ιδιαίτερα ρυπογόνο εγκατάσταση.
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου, ζητήθηκαν οι μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες 
όμως δεν υπήρχαν όπως δήλωσε ο 
αντιδήμαρχος κ. Τσαλικίδης, ο οποίος απ΄ 
ότι φάνηκε, έδειχνε ιδιαίτερη σπουδή για 
να ληφθεί θετική απόφαση.

Τελικά, δεν υπήρξε απόφαση στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η 

αίτηση θα αναπεμφθεί στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο, όπου θα πρέπει να ζητηθούν 
και να παρουσιαστούν οι μέχρι τώρα 
άδειες λειτουργίας της εγκατάστασης, 
αν υπάρχουν, και βέβαια οι μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς 
τις οποίες δεν μπορεί να λάβει άδεια 
λειτουργίας οποιαδήποτε επιχείρηση.

Να υπενθυμίσουμε, ότι το σημείο για το 
οποίο ζητά η εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, να μεταφέρει τις 
εγκαταστάσεις, είναι το σημείο το οποίο 
είχε προτείνει ο Τσαλικίδης προ πενταετίας, 
να χωροθετηθεί το Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) του Σαρωνικού και 
στο οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία είχε 
τοποθετήσει τις χερσαίες εγκαταστάσεις 
της, οι οποίες καταστράφηκαν με την 
πυρκαγιά του Ιουνίου του 2012 και 
οι οποίες επίσης στερούντο άδειας 
λειτουργίας. Παρέμεναν όμως εκεί με την 
ανοχή της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αποφασίσει 
από τον Φεβρουάριο του 2012, 

την ανάκληση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης για την έγκριση ειδικού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για 
τις υδατοκαλλιέργειες και στη σχετική 
εισήγηση, ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, 
Δ. Κατσικάρης, πρότεινε την κατάργηση 
των υδατοκαλλιεργειών στο νησί 
Πάτροκλος.

Nα αναφέρουμε, ότι η εταιρεία 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΕ, υπήρξε στο παρελθόν χορηγός 
εκδηλώσεων της Κοινότητας Παλαιάς 
Φώκαιας, συμπτωματικά την εποχή που 
ο κ. Τσαλικίδης είχε αποσύρει σιωπηρώς 
την πρότασή του να χωροθετηθεί το Κ.Ε.Λ. 
στο 59,5 χιλ. της Λεωφόρου Αθηνών 
Σουνίου, δηλαδή εκεί που σήμερα η ίδια 
εταιρεία επιδιώκει να μεταφέρει την άκρως 
ρυπογόνο ιχθυοκαλλιέργεια. Είναι άραγε 
τυχαία όλα αυτά;
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Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Η φιλανθρωπία προστάτης των αναξιοπαθούντων

Θα’ θελα να διευκρινίσω ότι το κείμενο που γράφεται 
μέσα από αυτή τη στήλη δεν είναι πολιτικό, όσο 
και αν προσεγγίζει θέματα  που έχουν σχέση με 

την πολιτική. Ούτε έχει σκοπό να κρίνει ή να σχολιάσει 
πρόσωπα της πολιτικής ή τις αντίστοιχες πράξεις τους 
που με τις επιλογές ή τις παραλείψεις τους οδήγησαν την 
πατρίδα μας στην τωρινή κατάσταση και έβλαψαν την 
κοινωνία. 

Η φιλοδοξία λοιπόν αυτού του γραπτού λόγου 
περιορίζεται στην προσπάθεια να αναδείξει 
και να ευαισθητοποιήσει τον προβληματισμένο 
αναγνώστη ότι η φιλανθρωπία, καθαρά λέξη 
Ελληνική, είναι σήμερα από τους λίγους τομείς που 
ενώνουν συναισθηματικά και δεσμεύουν ηθικά το 
κοινωνικό σύνολο. 
Και χωρίς τους εθελοντές που στελεχώνουν τους 
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, οποιαδήποτε 
οικονομική βοήθεια δεν θα μπορούσε να είναι 
αποτελεσματική. 
Αυτή λοιπόν την περίοδο της σαρωτικής 
οικονομικής κρίσης, που κατά την άποψή μου δεν 
είναι μόνο οικονομική αλλά κρίση αξιών, τα δύο 
καινοτόμα προγράμματα της Κοινωνικής Στήριξης, 
«Δικαίωμα στη ζωή» και «Διπλανή πόρτα», ήταν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων εδόθησαν σε δύο Ιδρύματα, ΙΠΕΚΒΕ 
και Αγία Άννα, όπως και σε άπορες οικογένειες 
όπου οι ωφελούμενοι έφθασαν τους 282, με 
στόχο να συμπληρώσουμε το κράτος και όχι να 

το αναπληρώσουμε. Και νιώθουμε όλοι ότι 
εγκαινιάζεται μια νέα κουλτούρα που μας 
απομακρύνει από το «εγώ» και μας φέρνει ένα 
βήμα πιο κοντά στο «εμείς». Είμαστε δίπλα 
στις οικογένειες που ιδιαίτερα δοκιμάζονται, 
με εχεμύθεια και σεβασμό στα αδιέξοδά τους 
αλλά και στα παιδιά των Ιδρυμάτων που 
σταθερά προσφέρονται γεύματα αγάπης και 

ψυχαγωγικά απογεύματα.  

Σ’ αυτούς λοιπόν τους 
μαχητές – εθελοντές και 

καλούς φίλους της, προσέφερε 
η Κοινωνική Στήριξη την 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
την παράσταση στη Λυρική 
Σκηνή, την νέα χορογραφία 
του Ρενάτο Τζανέλλα «Ταξίδι 
στην αιωνιότητα», αφιερωμένη 
στις ταινίες του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου, και μαζί με την μουσική της 
Ελένης Καραϊνδρου, ήταν ένα ταξίδι. 
Μια υπέροχη παράσταση σε σκηνικά και 
κοστούμια της κόρης του Αγγελόπουλου.
Γιατί αυτοί οι εθελοντές και ανώνυμοι 
χορηγοί με την αγάπη στην καρδιά τους, την 
συνειδητοποίηση του ατομικού και κοινωνικού 
τους χρέους, με πίστη και αισιοδοξία, απλώνουν 
το χέρι στον συνάνθρωπο και εμπνέουν στους 
νέους μας ωραία ιδανικά. 

Και νιώθουμε ευτυχείς που 
γνωρίσαμε ανθρωπιστές καλής 
θέλησης που διαπιστώνουν 
την ανέχεια των 
συνανθρώπων μας 
και με σεμνότητα και 
διακριτικότητα προ-
σφέρουν σημαντική 
βοήθεια που λιγοστεύει 
τον πόνο. 
Η προσφορά τους 
γίνεται κατά την 
ευαγγελική ρήση «Μη 
γνώτω η δεξιά τι ποιεί 
η αριστερά». 

Από αυτή την 
φ ι λ ο σ ο φ ί α 

διακατέχεται και η 
Κοινωνική Στήριξη 
και η μεγάλη της 
προσφορά γίνεται 
αντιληπτή από τους 

εκατοντάδες ευεργετούμενους που αναγνωρίζουν το έργο 
της.
Και πολλές φορές στις συναντήσεις μας τονίζεται η ικα-
νοποίηση που φέρνει η καλή πράξη. Και αν νομίζουμε ότι 
αυτό που έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε είναι 
ελάχιστο, ας μην το υποτιμούμε. 
Γιατί ο μεγάλος μας ποιητής Ελύτης έχει πει πως: «Η 
απόσταση ανάμεσα στο τίποτα και το ελάχιστο είναι 
άπειρες φορές μεγαλύτερη από την απόσταση ανάμεσα 
στο ελάχιστο και στο πολύ». 

Ας αρχίσουμε λοιπόν, όλοι μας από το όποιο ελάχιστο 
μπορεί να κάνει ο καθένας, για να έρθει αύριο το 
πολύ. 
Για να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της ζωής 
που το αντιπροσωπεύουν έννοιες όπως: ευθύνη, 
αξιοπρέπεια, αρετή, ευσυνειδησία, ευγένεια, 
συνέπεια, σεβασμός, τιμή. 

Τον επόμενο μήνα η Κοινωνική Στήριξη προετοιμάζει 
την μεγάλη Πασχαλινή της εκδήλωση για τα 200 

παιδιά των Ιδρυμάτων που στηρίζει. Μια όμορφη 
γιορτή που επί 10 συνεχή χρόνια διοργανώνεται. 
Σ’ αυτή την εκδήλωση με την ομόφωνη γνώμη του 
Δ.Σ. θα αναγορευτούν επίτιμα μέλη της η οργάνωση 
«DAMES GRECQUES DE GENEVE» εις ένδειξη 
τιμής και αναγνώρισης για την πολύτιμη υποστήριξή 
της. 

Ευχαριστήρια 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την έμπρακτη 
συμπαράσταση τον κο Γιάννη και την ομάδα 

του, την κα Γωγώ Πασσά, τον κο Ζαγοραίο, τον 
επιχειρηματία κο Ρηνιώτη Βασίλη, την κα Λυδία 
Αγγελοπούλου, την εταιρεία Multifreight, τον κο 
Παναγιώτη Σοφιανόπουλο και τον ιχθυέμπορο κο Ν. 
Ρίγγο.  



Μάρτιος - Απρίλιος 2013 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα  - 21 -

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τον προπονητή μας 
κ. Χάρη Νικολαΐδη για την άψογη συνεργασία του καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της σεζόν.
Με την δικιά του πίστη και αφοσίωση, η ομάδα μας κατάφερε μέσα σε λίγους 
μήνες να βελτιωθεί αισθητά παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο, 
τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ.
Οι αθλήτριες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ ΚΟΥΡΟΣ

Αθλητισμός
Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 
Ανατολικής Αττικής

Α΄ Κατηγορία

Β΄ Κατηγορία
1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

Με συγκομιδή 19 
βαθμών στις τε-

λευταίες 10 αγωνιστι-
κές, ο Κεραυνός Κε-
ρατέας, συνεχίζει να 
κρατάει την 3η θέση 
της βαθμολογίας με 61 
βαθμούς στην Α΄ Κατη-
γορία. 
Το ιστορικό του 19 νί-
κες 4 ισοπαλίες και 4 
ήττες. Έχει επιτύχει  39 
γκολ και έχει δεχτεί 13.
Η Λαυρεωτική, Παρα-
μένει στην 11 θέση με 
34 βαθμούς, ενώ έχει 
9 νίκες, 7 ισοπαλίες και 
11 ήττες. Τα τέρματα 
είναι 36 υπέρ και 38 
κατά. 

Μπράβο στου έφηβους του ΓΣ Λαυρίου

Tελείωσε η χρονιά για τους έφηβους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στη 
Μεταμόρφωση απέναντι στο Γ.Σ. Κηφισιάς.

Σε ένα ματς στο οποίο ο Γ.Σ.Λαυρίου έφτασε να προηγείται με πάνω από 
10 πόντους, στην τελευταία περίοδο χαλάρωσε και σε συνδυασμό με την 
αποβολή(5 φάουλ) 3 παικτών του και μίας τεχνικής ποινής η διαφορά 
μειώθηκε γρήγορα.

Με συγκομιδή 11 
βαθμών στις τε-

λευταίες 8 αγωνιστικές, 
ο Κουβαράς, βρίσκε-
ται στην  5η θέση της 
βαθμολογίας με 26 
βαθμούς στον Α΄όμιλο 
της Β΄ Κατηγορίας. 
Το ιστορικό του σε 19 
αγώνες 8 νίκες 2 ισο-
παλίες και 9 ήττες. Έχει 
επιτύχει  21 γκολ και 
έχει δεχτεί 37.
Τα Καλύβια Με συγο-
μιδή 12 βαθμών στις 
τελευταίες 8 αγωνιστι-
κές, βρίσκεται στην 6η 
θέση με 23 βαθμούς. 
Έχει 5 νίκες, 8 ισοπα-
λίες και 6 ήττες. Τα τέρ-
ματα είναι 25 υπέρ και 
27 κατά. 
Ο Παλλαυρεωτικός 
βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση της βαθμο-
λογίας και έχει ήδη 
πέσει και μαθηματικά 
από την κατηγορία. Η 
συγομιδή του στις τε-
λευταίες 8 αγωνιστικές, 
ήταν μόλις 2 βαθμοί. 
Έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλί-
ες και 12 ήττες. Τα τέρ-
ματα είναι 18 υπέρ και 
33 κατά. 

Με συγκομιδή 20 βαθμών στις τελευταίες 
8 αγωνιστικές, ο Πρωτέας, κατάφερε να 

βρίσκεται στην  3η θέση της βαθμολογίας με 
38 βαθμούς στον Β΄όμιλο της Β΄ Κατηγορίας. 
Το ιστορικό του σε 19 αγώνες 11 νίκες 5 ισο-
παλίες και 3 ήττες. Έχει επιτύχει 39 γκολ και 
έχει δεχτεί 16.

Την αντίθετη πορεία ακολούθησε ο Σαρωνι-
κός που από την 1η θέση κατρακύλισε στην 
6η, με συγομιδή 11 βαθμών στις τελευταίες 8 
αγωνιστικές, έχει 36 βαθμούς. Έχει συνολικά 
11 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Τα τέρματα 
είναι 32 υπέρ και 18 κατά. 

  ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ 
1. ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 27 21 2 4 55-12 65 
2. Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 27 21 2 4 62-20 65 
3. ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας 27 19 4 4 39-13 61 
4. ΑΟ Κορωπίου 27 18 3 6 47-20 57 
5. ΑΟ Γλυκών Νερών 27 11 5 11 27-33 38 
6. ΑΠΟ Νικηφόρος 27 9 9 9 34-27 36 
7. ΑΟ Σταμάτας 27 10 5 12 33-32 35 
8. ΑΠΕ Λαυρεωτική 27 9 7 11 36-38 34 
9. ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 27 10 4 13 29-39 34 
10. ΓΣ Άρης Βούλας 27 8 7 12 30-37 31 
11. ΑΟ Παλληνιακός 27 7 7 13 27-34 28 
12. ΑΕ Δόξα Κορωπίου 27 8 4 15 26-46 28 
13. ΑΕ Γέρακα 27 7 6 14 23-39 27 
14. ΓΣ Μαρκό 27 5 10 12 16-32 25 
15. ΑΠΟ Αήττητος Σπατών 27 5 10 12 19-33 25 
16. ΠΑΣ Ωρωπός 27 3 5 19 18-66 14 
 

 

        1. ΑΠΣ Δόξα Αγ. Άννας 19 17 0 2 51-11 51 
2. ΑΟ Κρυονερίου 19 12 5 2 34-19 41 
3. ΑΠΟ Παμπαιανικός 19 9 5 5 41-27 32 
4. ΑΟ Ανοιξης 19 8 5 6 33-30 29 
5. ΑΟ Κουβαρά 19 8 2 9 21-37 26 
6. ΠΑΟ Καλυβίων 19 5 8 6 25-27 23 
7. ΑΟ Βουλιαγμένης 19 6 4 9 27-35 22 
8. ΠΑΟ Προφήτης Ηλίας 19 5 6 8 24-30 21 
9. ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 19 6 2 11 25-31 20 

10. ΑΟ Φοίβος Βάρης 19 5 4 10 24-29 19 
11. ΑΟ Αυλών 19 6 3 10 13-27 19 
12. Παλλαυρεωτικός 19 3 4 12 18-33 13 

 

     1. Εθνικός Ν. Μάκρης 19 14 0 4 34-15 45 
2. ΑΟ Αρτεμις 19 12 4 3 47-16 38 
3. Πρωτέας Π. Φώκαιας 19 11 5 3 39-16 38 
4. Ραμνούς Γραμματικού 19 11 4 4 28-17 37 
5. Αχιλλέας Κ. Αχαρνών 19 11 3 5 32-18 36 
6. Σαρωνικός 19 11 3 5 32-18 36 
7. Διόνυσος 19 8 7 4 29-22 31 
8. Άμυνα Ανθούσας 19 6 2 11 20-27 20 
9. Νίκη Δροσιάς 19 4 3 12 24-37 15 

10. ΑΟ Συκάμινου 19 4 2 13 18-37 14 
11. Πόρτο Ράφτη 19 3 1 15 11-44 10 
12. ΑΕ Μενιδίου 19 0 2 17 4-52 2 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ 
 

Ευχαριστήρια επιστολή της γυναικείας ομάδας 
βόλεϊ της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ

Σαμάνθα Μάρκια
Μαρία Μαλλιοτάκη
Εμμανουέλλα 
Δεσύπρη
Μαριαλένα Πασχίδη
Όλια 
Παπακωνσταντίνου
Παρασκευή 
Ρουμπεϊδη
Νάνσυ Αναγνώστου
Βάσια Τζίτζιρα
Εμμανουέλλα  Μιτζάλη
Μυρτώ Παναγή
Ζωή Κοτταράκου
Κρίνα Πολυδώρου

Παρ’ όλα αυτά το 
μόνο που αξίζουν 
αυτά τα παιδιά 
είναι ένα ΜΠΡΑΒΟ 
αφού κατάφεραν να 
τερματίσουν πρώτοι 
στον όμιλό τους 
και προκρίθηκαν 
στην 2η και στην 3η 
νοκ-αουτ φάση του 
πρωταθλήματος , 
μία ανάσα από 
την άνοδο στην Α 
κατηγορία !!
Για την ιστορία 
οι αθλητές που 
συμμετήχαν στο 
εφηβικό τμήμα την σεζόν 2012-
2013 είναι οι:
Σακαρίκος, Σοφιανός, Καππής, 

Δελίδης, Φρατζέσκος, 
Αντωνόπουλος, Κεσκινίδης, 
Χασάπης, Αντωνίου, Γούλας
Coach: Σάκης Γιαννακόπουλος
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Τι συμβαίνει με τους Φοίνικες; Γιατί η 
κατάσταση έφτασε σε αυτό το σημείο;

Όλοι γνωρίζουμε πως το πρόβλημα 
εμφανίστηκε το 2004, με την μαζική 

έλευση φοινικοειδών, για τη διαμόρφωση 
και τον καλλωπισμό των χώρων που θα 
φιλοξενούνταν τα ολυμπιακά αθλήματα και 
οι επισκέπτες των Ολυμπιακών αγώνων.
Τότε δυστυχώς δεν υπήρξε ιδιαίτερη 
μέριμνα για την πρόληψη εισβολής του 
κόκκινου σκαθαριού R.Ferrugineus 
που προσβάλει τα φυτά και λαμβάνει τη 
μορφή πανδημίας. Το πρόβλημα είναι 
πανευρωπαϊκό.
To βασικό πρόβλημα ήταν ότι τα 
φυτουγειονομικά διαβατήρια που έπρεπε 
απαραιτήτως να συνοδεύουν τα φυτά, σε 
πολλές περιπτώσεις ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ή 
δεν ελέχθησαν ενδελεχώς κάτι που έθεσε 
σε κίνδυνο και τα υγιή φοινικοειδή.
Όταν αναλάβαμε ως δημοτική αρχή στις 
αρχές του 2011, η μόνη ενημέρωση 
μας ήταν από συμπολίτες μας, που με 
μεγάλο ενδιαφέρον και τεράστια αγωνία, 
μας ενημέρωσαν για την υφιστάμενη 
κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι 
τότε είχε ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος, 
αφού η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν 
πήρε τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης 
πριν το 2009, που το πρόβλημα έγινε 
εμφανές για τη διάσωση των φυτών 
και το χειρότερο ΔΕΝ μας ενημέρωσε 
εμπεριστατωμένα για το μέγεθος του 
προβλήματος. Οι ενέργειες τους ήταν 
ελάχιστες έως ελλιπής και δεν είχαν 
συμβουλευτεί κάποιον ειδικό.
Όταν λοιπόν κληθήκαμε να δώσουμε λύση 
για να προστατεύσουμε την «κληρονομιά 
μας», αφού οι φοίνικες είναι σύμβολο 
για την πόλη του Λαυρίου, ήταν σχεδόν 
ακατόρθωτο. Είχε ήδη χαθεί πολύτιμος 
χρόνος και η δράση του σκαθαριού είχε 
εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα.
Εμείς ξεκινήσαμε μια καταγραφή 
του προβλήματος και ζητήσαμε την 
συνεργασία του ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ 
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, 
που είναι ο αρμόδιος φορέας. Αναθέσαμε 
λοιπόν τη μελέτη σε εκείνους και αφού 
πήραμε την ομόφωνη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου στις 28/2/2011 
με την υπ’ αριθμ 42/2011, αρχίσαμε τις 
εφαρμογές, που μας υπεδείχθησαν από 
την επιβλέπουσα αρχή της Περιφέρειας, 
με την πολύτιμη συνεργασία εθελοντικής 
ομάδας.

Σε πρώτη φάση απομακρύναμε τους 
κατεστραμμένους φοίνικες για να μην 

είναι εστία μόλυνσης για τα εναπομείναντα 
φυτά. Αμέσως μετά, εφαρμόσαμε τις 

τεχνικές που μας είχε υποδείξει το 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, όπως παράθυρο 
επισκόπησης, δενδροχειρουργική αλλά 
και χρήση φυτοφαρμάκων.
Υπάρχει σωτηρία για τους φοίνικες 
του Λαυρίου και κυρίως για το 
Φοινικόδασος και τι προτίθεστε να 
πράξετε για το πρόβλημα;

Όπως σας προανέφερα, εμείς 
ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες 

της Περιφέρειας και του ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ 
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 
Αρχές Ιουνίου του 2011 δόθηκε κατ’ 
εξαίρεση έγκριση των φυτοφαρμάκων, τα 
οποία κρίθηκαν ως τα μόνα ενδεδειγμένα 
για την καταπολέμηση του σκαθαριού. Ο 
δήμος δέχθηκε πολλές καταγγελίες από 
τους μελισσοκόμους της περιοχής μας, 
για την απώλεια πλήθους μελισσιών. 
Γεγονός που δεν αποδεικνύεται πλην 
όμως μας έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. 
Αυτός ήταν ο λόγος που το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έπαψε να δίνει 
άδειες φυτοφαρμάκων για πάνω από ένα 
χρόνο. Μόλις πήραμε την έγκριση για 
εφαρμογές φυτοφαρμάκων φροντίσαμε 
να κόψουμε τις ταξιανθίες, στο μέτρο του 
δυνατού, δε γνωρίζουμε όμως αν και οι 
ιδιώτες έπραξαν το ίδιο. Εμείς όμως ως 
δήμος ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες 
των ειδικών.

Η κοπή των προσβε-
β λ η μ έ ν ω ν 

φοινικοειδών ήταν 
επιβεβλημένη. Θέλω 
να διαβεβαιώσω τους 
πολίτες της Λαυρεωτικής 
ότι κάνουμε το καλύτερο 
δυνατό και έχοντας 
ως απώτερο στόχο 
τον περιορισμό στο 
ελάχιστο δυνατό των 
ζημιών που προκαλεί το 
καταστρεπτικό σκαθάρι.
Προτεραιότητά μας, 
όπως είναι φυσικό, 
είναι το Φοινικόδασος, 
το οποίο έχει ιστορική 
σημασία για τον τόπο 
μας. Αντιλαμβάνεστε 
βέβαια ότι οι οικονομικές 
δυνατότητές του δήμου 
είναι περιορισμένες 
και μάλιστα χωρίς την 
οικονομική ενίσχυση 
της Πολιτείας, παρ’ όλες 
τις συνεχείς επαφές μας 
τόσο με Περιφερειακούς 
συμβούλους όσο και 
με αρμόδιους φορείς 
(Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης) αλλά 
και με την έγκριση 
φυτοφαρμάκων.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 
ότι χωρίς οικονομικούς 
πόρους και χωρίς 
σχετικές άδειες, οι 
δυνατότητές μας είναι 
περιορισμένες. Παρόλα 
αυτά παλεύουμε όλοι, 
με νύχια και με δόντια να 
διασώσουμε ό,τι  δυνατόν 
μπορούμε και πλέον 

μας απασχολεί έντονα η αποκατάσταση 
του χώρου του Φοινικόδασους.
Οι Φοίνικες στο άγαλμα του Σερπιέρη 
δεν έχουν κοπεί. Υπάρχει ελπίδα να 
ξαναβγάλουν φύλλα;

Να σας πω ότι οι δυο μπροστινοί Φοίνικες 
στο άγαλμα του Σερπιέρη είναι νεκροί 

εδώ και 4 χρόνια και τους υπόλοιπους 
δυο (2) τους χάσαμε πρόσφατα, παρότι 
έγιναν προσπάθειες δενδροχειρουργικής 
και παράθυρο επισκόπησης. Έχουμε 
απευθυνθεί σε φορείς του εξωτερικού για 
να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των 
κορμών, όπως αυτό γίνεται σε χώρες 
του εξωτερικού. Σε περίπτωση που δεν 
μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε θα 
καταφύγουμε στη λύση της εκρίζωσης.
Αυτό που μας δυσκολεύει σε εκείνο το 
σημείο είναι ότι θα χρειαστεί να βγουν τα 
κάγκελα, να μην γίνει ζημιά στο άγαλμα 
αλλά και στο πλακόστρωτο. Η εκρίζωσή 
τους είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.
Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοι-
νωνίας στο Δήμο όπου κάποιος 
μπορεί να απευθυνθεί για ερωτήσεις ή 
καταγγελίες για το πρόβλημα;

Είμαι στη διάθεση των πολιτών, 
για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

ενημέρωση θέλουν σχετικά με το θέμα 
αυτό, μπορούν να καλούν στο 22923 
20114.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
για αναζήτηση εργασίας από ανέργους 

& προσωπικού από επιχειρηματίες 
της περιοχής μας, δημοσιεύονται 

 ΔΩΡΕΑΝ

Η ετήσια συνδρομή 
για το 2012 είναι 20 

€ και περιλαμβάνει την 
αποστολή της εφημερί-
δας ταχυδρομικώς.

Ευχαριστούμε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 

Σαρωνίδας για την οικο-
νομική ενίσχυση. Τον κ. 
Δημήτρη Τριχιά και την 
κα Άρτεμισ Βλιλάντερ

Δημοσιεύουμε τους 
λογαριασμούς σε 

τέσσερεις τράπεζες, 
αλλά μπορούν οι φίλοι 
μας να στέλνουν την 
συνδρομή τους ή μέσω 
ταχυδρομικής επιταγής 
στη διεύθυνση: 

Για τον «Αττικό 
Παρατηρητή» 

Καπετάν Τάσου 4 
Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Ένα αντίο στους φίλους 
Χάρη και Κική Κοκκινάκη.

Έφυγαν απο κοντά μας 
στις 25 Φεβρουαρίου 

και 2 Μαρτίου μετά από 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Υπήρξαν από τους παλαιούς 
και δραστήριους οικιστές του 

Αγίου Νικολάου, 
θα μας λείψουν.

Θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένειά τους.
Ο πρόεδρος του 

Εξωραΐστικού Συλλόγου 
Αγίου Νικολάου   

Ιωάννης Ράλλης" 

Το πρόβλημα με τους κατεστραμμένους Φοίνικες στη 
Λαυρεωτική δείχνει ολοένα και πιο ανησυχητικό. Δεκάδες 
Φοινικοειδή έχουν καταστραφεί και κοπεί τα τελευταία 

χρόνια, ακόμα και μέσα στο Πανέμορφο Φοινικόδασος.

Ρωτήθηκε από την ιστοσελίδα lavriaki.gr, η Αντιδήμαρχος 
Λαυρεωτικής κ. Ιουλία Πιτσικάλη, αρμόδια για την επίβλεψη 
μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου, 
για το τί συμβαίνει με τους Φοίνικες.

Η Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κα Ιουλία Πιτσικάλη 
μιλάει για το πρόβλημα με τα φοινικόδεντρα!
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Επιμέλεια 
Αντώνης

Ιωαννίδης

 Πολιτιστικό Βήμα
Σεμινάρια Εθελοντισμού και Ψυχολογικής ενδυνά-

μωσης από ομάδες εθελοντών, γίνονται ήδη (από 
τον Δεκέμβριο του 2011) και φιλοξενούνται στην 

αίθουσα δημ. συμβουλίων του Δήμου Σαρωνικού. 

ΘΑΛΑΣΣΑ
Η θάλασσα έχει τη δικιά της δυναμική, τη δικιά της γλώσσα, 
αρκεί να μπορείς  να την αφουγκραστείς.
Όταν είναι ήμερη γουργουρίζοντας από χαρά σου λέει παίξε 
μαζί μου, μοιράσου μαζί μου τη χαρά, ταξίδεψε μέσα από τα 
ταξίδια μου, σου θυμίζει όμως ότι οι   κανόνες του ταξιδιού 
είναι δική της.
Όταν πάλι είναι φουρτουνιασμένη σε προειδοποιεί και σου 
λέει, κοίταξε  να  είσαι αντάξιός μου, κοίταξε να είσαι ικανός, 
πειθαρχημένος στο ταξίδι σου, αλλιώς, σου λέει τράβα στη 
στεριά δε κάνεις για θάλασσα.
Η θάλασσα έχει άλλο πρόσωπο όταν τη κοιτάζεις από τη 
στεριά και άλλο όταν  τη κοιτάζεις από τη μέση του ωκεανού, 
τότε μόνος σου χωρίς τρίτους και μεσάζοντες ανοίγει τη 
καρδιά της και σου λέει, μέσα στη σιωπή τα μυστικά της, 
πώς να επιβιώνεις, πως να βλέπεις τον κόσμο, πως  τους 
ανθρώπους, και συ σιωπάς  και σκέφτεσαι πως τι καλά που 
θα ήταν αν όλοι άκουγαν τη θάλασσα!
Ο θαλασσινός

Σεμινάρια Εθελοντισμού και 
Ψυχολογικής ενδυνάμωσης

Σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι η ενωτική συλλογική 
δράση, για το αυτονόητο και μοναδικό δικαίωμα όλων 

μας, την Ποιότητα Ζωής.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλευση δημοτών 
από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, από την Δευτέρα 
11/3/2013 (και κάθε δεύτερη Δευτέρα) και ώρα 18:00, 
θα φιλοξενούνται και στην αίθουσα δημ. Συμβουλίων 
Αναβύσσου.
Ελπίζοντας, λοιπόν, στην δυναμικότερη παρουσία και 
δράση των δημοτών, αυτά τα σεμινάρια εξακολουθούν 
να γίνονται κάθε Δευτέρα, τώρα πια εναλλάξ και στις δύο 
περιοχές.
Εισηγητές:
Σεμινάρια εθελοντισμού: κ. Αναστασία Ιωαννίδου
Σεμινάρια ψυχολογικής ενδυνάμωσης: κ. Ελένη 
Παπαδάκη.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ημερολόγιο Ελληνο-Ιταλικού 
πολέμου» (1940 - 41) του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη 

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 στο αμφιθέατρο 
του Δημαρχείου Σαρωνικού. Πρόκειται για την 

παρουσίαση του βιβλίου «Ημερολόγιο ελληνο – ιταλικού 
πολέμου του Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη» (που 
περιλαμβάνει ως παράρτημα το «Ημερολόγιο πολέμου 
του Ιωάννη Σπ. Δημητρίου») που διοργάνωσε η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ του 
Δήμου Σαρωνικού.
Ομιλητές, στην εκδήλωση ήταν η αρχαιολόγος και επίτιμη 
Διευθύντρια της Α’ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Ελένη Γκίνη Τσοφοπούλου, η Ιστορικός κα Ελένης Κ. 
Δημητρίου, η κα Γαρυφαλιά Αδάμη, ο στρατιωτικός 
γιατρός και λογοτέχνης κ. Άρης Χαραλαμπάκης. Ιδιαίτερα 
συγκινητική ήταν η ομιλία του Χρήστου Ι. Δημητρίου, 
ο οποίος επιμελήθηκε τα κείμενα και τις φωτογραφίες 
των ημερολογίων. Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου που είχε και 
την επιμέλεια της έκδοσης. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτές, 
αυτοδιοικητικά στελέχη του δήμου Σαρωνικού και άλλων 
περιοχών.
Ξεχωριστής σημασίας ήταν η παρουσία των δημάρχων 
Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργου Μηλιαρά, ο οποίος 
απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση, Βιάννου Ηρακλείου 
κ. Παύλου Μπαριτάκη και Χερσονήσου Ηρακλείου 
κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, καθώς και του προέδρου του 
Συλλόγου Λασιθιωτών κ. Αντώνη Τσομπανάκη και αυτό 
γιατί στις συγκεκριμένες περιοχές έζησε και εργάστηκε ο 
Χρίστος Ν. Πέτρου – Μεσογείτης. 

Ν.Α.Ο.Α.Π.Φ
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος 

Αναβύσσου & Παλαιάς Φώκαιας

Έναρξη περιόδου μαθημάτων 
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου για 

παιδιά από 7 ετών και άνω. 
Σάββατο 6 Απριλίου 2013 και ώρα 
9:30 π.μ. 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9:30 
πμ. με 12:00 μμ. (Οι ώρες και οι 
ημέρες των μαθημάτων μπορεί να 
διαφοροποιούνται σε περίπτωση 
ακατάλληλων καιρικών συνθηκών 
και επίσημων αργιών). 
Κόστος συμμετοχής 
- 40 ευρώ /μήνα ή 30 ευρώ/
μήνα για περισσότερα παιδιά της 
ίδιας οικογένειας. Οι συνδρομές 
προκαταβάλλονται στην αρχή κάθε 
μήνα. 
Παροχές 
Σωσίβιο, πλήρως εξοπλισμένο 
Ιστιοπλοϊκό σκάφος Optimist, 
φουσκωτό σκάφος Εκπαιδευτή, 
εκτυπώσεις με θεωρία και οδηγίες 
στο μάθημα της Ιστιοπλοΐας. 
Θα χρειαστείτε 
Αντηλιακό υψηλής προστασίας και 
καπέλο, από ένα ζευγάρι σορτς, 
κάλτσες, μπλούζα με χαμηλά 
μανίκια, αθλητικά παπούτσια (κατά 
προτίμηση υφασμάτινα) και μία 
πετσέτα. 
Για την εγγραφή στο Τμήμα 
Ιστιοπλοΐας του ΝΑΟΑΠΦ θα χρει-
αστείτε, 
- Ιατρική βεβαίωση που να 
πιστοποιεί ότι το παιδί μπορεί να 

αθληθεί. 
- Συμπλήρωση σχετικής Αίτησης 
(συμπληρώνεται στα γραφεία του 
Ομίλου). 
Ταυτόχρονα εκδίδεται Δελτίο 
Αθλητού στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.). 
Για την έκδοση Δελτίου Αθλητού 
στην Ε.Ι.Ο. θα χρειαστείτε, 
- Συμπλήρωση σχετικής Αίτησης 
προς Ε.Ι.Ο. (συμπληρώνεται στα 
γραφεία του Ομίλου). 
- Δυο φωτογραφίες σε ηλεκτρονική 
μορφή (σε μορφή jpg έγχρωμη 
με διαστάσεις 4cm πλάτος και 
6cm ύψος και ανάλυση 300dpi. Το 
μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1Mb. Η ηλεκτρονική 
φωτογραφία θα πρέπει να είναι 
τύπου διαβατηρίου. 
- Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας 
για την εγγραφή του στα αντίστοιχα 
μητρώα. 
- 15 ευρώ υπέρ Ε.Ι.Ο. (εφάπαξ). 

Σημ. Τα δικαιολογητικά για την 
έκδοση Δελτίου Αθλητού μπορούν 
να κατατεθούν και μετά την εγγραφή 
του παιδιού στο τμήμα Ιστιοπλοΐας 
του Ομίλου, σε σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα. 
Για εγγραφές και περισσότερες 
πληροφορίες στα γραφεία του 
Ναυτικού Ομίλου κάθε Σάββατο και 
Κυριακή 11:00-13:00 ή στα τηλέφωνα 
6940797057, 6976978469.
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Εξασφαλίστε εντελώς δωρεάν, την 
καθημερινή σας έγκυρη ενημέρωση, 

για όλα τα γεγονότα (πολιτικά, κοινωνικά, 
αθλητικά), του δήμου Σαρωνικού, 
πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: 
http://attikosparatiritis.wordpress.com.

Εγγραφείτε δωρεάν συνδρομητές στο 
newsletter του «Αττικού Παρατηρητή» 

και στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Κάντε 
«κλικ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.attikos.gr και συμπληρώστε 
το e-mail σας και (προαιρετικά) το όνομά 
σας.

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ»

Δημοσιεύουμε τους φίλους επαγγελματίες που έχουν την καλοσύνη να διαθέτουν δωρεάν την εφημερίδα 
«Αττικός Παρατηρητής» στους αναγνώστες μας.

ΚΑΛΥΒΙΑ 
• Περίπτερο - Μανέτα Μιχαήλ - Πλατεία Σωτήρχου
• DAILY MARKET - Καραγεώργου Βάγια - Γκαρόν 40 
• Εθνική Τράπεζα 
• Καφετέρια PLAZA 28ης Οκτωβρίου
• Κατάστημα Ψιλικών Μερκούρη Μαρία 
  Π. Θεοδώρου 2 
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Ν. Μητρόπουλου - Λ. Αναβύσσου   
   & Λαμπράκη
• Ψιλικά-τυπ/μένα προϊόντα - Πολίτου Γρηγορία - 
   Γαλάζιας Ακτής 109
• MINI MARKET - Γεωργακάς Αθανάσιος - Γαλάζιας 
   Ακτής & Χάριτος
• Φούρνος Πολίτη - οδός Παναγιώτη Μιχάλη
• Αrtissimo cafe - Λεωφ. Καλυβίων και Παπαφλέσσα
• ΦΕΓΓΑΡΟΠΕΤΡΑ Λεωφ. Καλυβίων 76
• Φούρνος Αναγνώστου Λεωφ. Καλυβίων &  
   Αναβύσσου
• Χρώματα - Σιδηρικά - Εργαλεία ΣΚΟΥΠΑΣ - 
   Γαλάζιας Ακτής 304 
•  BIΟΕΣΤΙΑ Παπαφλέσσα & Πιπίνου 
•  Κτηνιατρικό κέντρο Λεωφόρος Καλυβίων 76
•  Φούρνος Σπυρονίκου, 38 χιλ. Αθηνών - Σουνίου 
•  Υλικά Οικοδομών Μωραϊτόπουλος. 

Λεωφ. Καλυβίων
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
• Βιβλιοπωλείο «Τριλογία» Βασ. Κων/νου & Φρει/κης 4
• Αρτοποιεία Προδρομίδη - Μεγ. Αλεξάνδρου 
• Φωτο - Θεόφιλος, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 22 
• Καφενείο Ουζερί - Αθ. Μάνου - Πλαστήρα 20 
• PET-SHOP Χονδρόπουλος - Βασ.Γεωργίου 20
• Πράσινο Μπαλόνι  παιδικά δώρα - Λ. Καραμανλή
• Βιομηχανικά εργαλεία - Γ.Αβραμίδης - Καραμανλή 
• Καθαριστήριο green wash. - πλ. Ηρώων 6 
• Κρεοπωλείο Σωτήρη Μακροδημήτρη -  Λ. Καραμανλή
• Coffe Station - Λ. Αναβύσσου - Σαρωνίδας - Βλάχικα
• ALPHA BANK - Πλατεία Ηρώων 
• ΕΛ.ΤΑ. Αναβύσσου
• Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ - Ευ. Σιδέρη - Β. Γεωργίου 2 

Μπορείτε ακόμα να βρείτε την εφημερίδα 
στα δημοτικά καταστήματα  και σε όλες 
τις επιχειρήσεις των οποίων υπάρχουν 

καταχωρήσεις.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
• ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.Σουνίου 15 
• Κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων Κων/νου Καλημέρη Λεωφ.  
   Αθηνών - Σουνίου
• Courier Center Λ.Καραμανλή & Κυριακοπούλου 
• Ψιλικά - Χαρτικά - Φράρος Νικόλαος 28ης Οκτωβρίου 14
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πιερρίδου Χαρ. 49ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου
• Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου 
ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
• Περίπτερο, Ηλέκτρας & Παραλιακής Λεωφόρου 
• Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαύρου Λιθαριού
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
• Πρακτορείο Τύπου, κατάστημα ψιλικών Ε.Κοντογιάννη,  
  Πλ.Ελευθερίας
• Αρτοποιεία Μακροδημήτρη, Ευέλπιδος Κούτσια 7 
• Περίπτερο κ. Αλέκου, Πλ. Ελευθερίας, αφετηρία ΚΤΕΛ 
• Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Παν.Γιαννούχου Αγ.Ειρήνης 
• Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Α.Γκρούαζα 
• Αρτοποιεία Δαμασέ, πλ. Ελευθερίας 
• Πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ. Αγίας Ειρήνης
• Πρατήριο άρτου Μπουκουβάλα, Β. Τζούρου 2 
ΘΥΜΑΡΙ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ «Το Θυμάρι» Αγίας Φωτεινής
• Περίπτερο κ. Ε. Προύσαλη, Λεωφ. Σουνίου & Αγ.   
  Φωτεινής
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
• Αρτοποιείο κ. Σηφάκη Πλατεία Σαρωνίδας 
• Περίπτερο κ. Σοφιανού Λ. Σαρωνίδας & Κεφ/νίας 
• Περίπτερο κ. Σμπόνια Πλατεία Σαρωνίδας 
• Περίπτερο κ. Αρμιριώτη Λ. Σουνίου & Σπάρτης 
• Καφετέρεια REVERSO Λεωφόρος Σαρωνίδας 
• Καφετέρεια IDEAL FRESH Λ. Σαρωνίδας 
• MULTIMANIA ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ, Λ. Σαρωνίδας. 
• Μίνι Μάρκετ Λ. Σαρωνίδας 28 - 30
• Ταβέρνα Gourme παραπλ. My Market
• Πρακτ. ΟΠΑΠ Ιωαννίδης Βαλέριος Λ. Σαρωνίδας 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 
• Στα καφενεία της πόλης και στο κοινοτικό κατάστημα

Όποιος επιχειρηματίας επιθυμεί να διανέμει την 
εφημερίδα, μπορεί να μας τηλεφωνήσει ώστε 

να βάλουμε την επιχείρησή του στην λίστα των 
διανομέων. 
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./fax: 22910 38228, .: 6947152025 
e-mail:papadopoulosst@gmail.com
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Ακολουθήστε μας στο Twitter 
attikos_paratir

Γίνεται φίλοι μας στο facebook
πληκτρολογήστε 
Αττικός Παρατηρητής


