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Ήρθε η ώρα της αποκάλυψης της 
αλήθειας. Της αποκάλυψης των 
σκοπιμοτήτων και της διαπλοκής 

των αιρετών που διοικούν τους Δήμους 
και οι οποίες καταδίκαζαν τον τόπο μας 
να ζει με την τριτοκοσμική εικόνα των 
χωματερών. 

Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στη 
πολιτική του Δημάρχου κ. Πέτρου 

Φιλίππου αλλά και του Αντιδημάρχου 
κ. Μανώλη Τσαλικίδη, σε ότι αφορά την 
διαχείριση των απορριμμάτων, αρχικά 
των δύο Ο.Τ.Α. Καλυβίων και Φώκαιας, 
πριν την δημιουργία του Δήμου 
Σαρωνικού, αλλά και την μετά την έναρξη 
του προγράμματος «Καλλικράτη». 
Έχουμε γίνει επίμονοι στις αναφορές 
μας, για την οικολογική ρύπανση που 
προκαλούν οι ανεξέλεγκτες χωματερές 

(ΧΑΔΑ) που με επιμονή χρησιμοποιούν 
οι Δήμοι κατά παράβαση κάθε έννοιας 
νομιμότητας και παρά τις απειλές για τα 
υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται 
στην χρεοκοπημένη χώρα μας. 
Επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει 
την πολιτική της δημοτικής αρχής 
του γειτονικού Δήμου Λαυρεωτικής 
(και της σημερινής αλλά κυρίως της 
προηγούμενης του πρώην Δημάρχου 
Σ. Ιατρού), για την λειτουργία του 
ρυπογόνου ΧΑΔΑ στις Φοβόλες 
και για την αντίθεσή της να δεχτεί 
ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο 
επεξεργασίας απορριμμάτων στο 
Βραγόνι της Κερατέας.
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40 χρόνια μετά
Είσαι εσύ που, 40 χρόνια μετά, κάνεις 
απολογισμό και καταρρέεις όταν 
συνειδητοποιείς την κατάληξη των 
πραγμάτων. Είσαι εσύ, που γέννησες Εμάς, 
που είμαστε τώρα στα 30 παρά κάτι ή στα 
30 και κάτι. Εμάς, που ζούμε μια άτυπη 
δικτατορία της εποχής μας.
Είσαι εσύ. Ο 60 χρονών παρά κάτι ή ο 
60 ετών και κάτι... Εσύ, που τότε ήσουν ο 
πρωταγωνιστής και τώρα έχεις γίνει άθλιος 
κομπάρσος του εαυτού σου. 
Εσύ, που στα 20 σου, αγωνίστηκες για 
δανεικά ιδανικά, για αξίες, δικαιώματα και 
αξιοπρέπεια. 
Εσύ, που πάλεψες κατά του φασισμού και 
σήμερα αποδέχτηκες να υπάρχει δίπλα σου. 
Εσύ, που βολεύτηκες και επαναπαύτηκες 
με τα πολλά ή με τα λίγα, που τελικά σου 
έδωσαν. 
Εσύ, που τότε ήσουν απροσκύνητος και μετά 
προσκύνησες με πάθος, τα σώβρακα, τις 
φανέλες. 
Εσύ, που έκανες προέκταση του κώλου σου, 
τον καναπέ του σπιτιού σου και προέκταση 
της κοιλιάς σου μια επίπεδη οθόνη. 
Εσύ, που κάποτε κατέβαινες στους δρόμους 
και διαδήλωνες και τώρα η μόνη σου 
επανάσταση περιορίζεται σε σατιρικές 
εκπομπές και κίτρινες παραπολιτικές ειδήσεις. 
Εσύ, που κάποτε διάβαζες στα κρυφά με 
καμάρι, αριστερές εφημερίδες και τώρα 
περιορίζεσαι να διαβάζεις μόνο τα κουπόνια 
και τις πρόσφορες των φυλλάδων. 
Εσύ, που τότε ηδονιζόσουν να ακούς στο 
πειρατικό ραδιόφωνο το «Εδώ Πολυτεχνείο» 
και τώρα έρχεσαι σε οργασμό με τσιφτετέλια 
της μιας βδομάδας.
Είσαι εσύ, που σήμερα μετράς ένα-ένα τα 
ένσημά σου για να βγεις στη σύνταξη... μα, 
τελικά, δεν σου φτάνουν. 
Είσαι εσύ, που αποσύρεσαι σιγά-σιγά με 
σκυμμένο το κεφάλι, ντροπιασμένος για τη 
γενιά σου και τον ίδιο σου τον εαυτό. 
Εσύ, που με τις επιλογές σου, κουρέλιασες το 
μέλλον σου, το μέλλον των παιδιών σου και 
των εγγονιών σου.
Πρόλαβες όμως και είδες πράγματα. Έκανες 
περιουσία, μικρή ή μεγάλη. Κατάφερες πολλά 
και τίποτε.
Είσαι εσύ, που 40 χρόνια μετά, κάνεις 
απολογισμό και καταρρέεις όταν 
συνειδητοποιείς την κατάληξη των 
πραγμάτων.
Είσαι εσύ, που γέννησες Εμάς, που είμαστε 
τώρα στα 30 παρά κάτι ή στα 30 και κάτι. 
Εμάς, που ζούμε μια άτυπη δικτατορία της 
εποχής μας. Έναν αόρατο φασισμό που μας 
έχει επιβάλει να επιβιώνουμε αντί να ζούμε. 
Είμαστε εμείς, που πλέον απολαμβάνουμε την 
πτώση, όσων έφτιαξες Εσύ. Των όσων εσύ, 
άφησες σταδιακά να καταρρεύσουν μένοντας 
αμέτοχος.
Και η βλακεία ξέρεις ποια είναι; Πως σου 
μοιάζουμε αισχρά... Και τα 40 χρόνια 
που πέρασαν δεν είναι τίποτε σε αυτά 
που έρχονται, με τη μεταπολίτευση να 
επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται 
και να ξαναεπαναλαμβάνεται, με λίγο 
διαφορετικές καταστάσεις και πρόσωπα.
40 χρόνια μετά... προσπαθούμε να 
επιβιώσουμε από τις απανωτές φόλες
protagon.gr
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ΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ:6972850006-Fax:2291042267

Συνέχεια στις σελίδες 6 & 7 

Πέντε Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ

τον Αντιδήμαρχο Ζεκάκο
Τον κατηγορούν για αυταρχική, 
αλαζονική και απαξιωτική 
συμπεριφορά απέναντί τους. 
Απειλούν με ανεξαρτητοποίηση από 
την παράταξή του Δημάρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
του ψεύδους για τις χωματερές

Εκτός χρηματοδότησης  η 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ 

του Σαρωνικού και της 
Κερατέας

Ο Πρόεδρος του 
Κουβαρά συγκεντρώνει 

υπογραφές 
για να “εντάξει” 
την Κοινότητα 

στην Λαυρεωτική!!!

“Διέγραψε” από μικροφώνου
τη Δημοτική Σύμβουλο

Διονυσία Περπερίδου
ο δημοκράτης 

Δήμαρχος Φιλίππου!!!

Την έγκριση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για  το Κ.Ε.Λ. 
Ψυτάλλειας, αποφάσισε το Δ.Σ. Σαρωνικού

Το 1/3 των εντός σχεδίων 
περιοχών εντάσσονται στο 

αποχετευτικό

Ρεπορτάζ στη 3η σελίδα

Λεπτομέριες στην 8η σελίδαΡεπορτάζ στην 11η σελίδα

Το παρασκήνιο και η ανακοίνωση 
των 5 στην 10η σελίδα
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Στο στόχαστρο του αναπληρωτή υπουργού 
Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, κατά την 

ομιλία του στη Βουλή βρέθηκαν οι επιχειρήσεις.  
Επανέλαβε πάντως ότι ούτε κινητικότητα, 
ούτε διαθεσιμότητα και απολύσεις αποτελούν 
αυτοσκοπό.
Παράλληλα ο αναπληρωτής υπουργός έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στην έναρξη ενός σημαντικού 
και επί της ουσίας, όπως είπε, διαλόγου για 
το εκλογικό σύστημα που πρέπει να διέπει 
τους δήμους και τις περιφέρειες, με στόχο την 
ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, ο κ. Γρηγοράκος επεσήμανε ότι 
πρέπει να «τρέξουν» διαρθρωτικές αλλαγές 
και στην κρατική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση 
προκειμένου να συνδεθούν αποτελεσματικά 
με τη προώθηση του δημοσίου συμφέροντος: 
«Η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών 
κράτους και αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να 
αποτελούν ταμπού. Όλοι ξέρουμε ότι η λειτουργία 
τους στηρίχθηκε σε ανορθολογικό μοντέλο, 
το οποίο έχει διαβρωθεί από τον λαϊκισμό, 
την κομματοκρατία, τον συγκεντρωτισμό, τις 
πελατειακές σχέσεις και την ενός ανδρός αρχή», 
είπε συγκεκριμένα επιρρίπτοντας ευθύνες όχι 
μόνο στην ανεπάρκεια των πόρων αλλά και στον 
πολιτικό ευνουχισμό της Αυτοδιοίκησης από 
κυβερνήσεις και κόμματα.
Όπως, επίσης, τόνισε οι περιφέρειες θα πρέπει 
πλέον να γίνουν μοχλός ανάπτυξης και γι αυτό 
απαιτείται«αναβάθμιση θεσμική, πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική, ώστε να αναδειχθούν 
σε σημαντικές αναπτυξιακές δομές», και 
πρόσθεσε ότι η έξοδος από την κρίση οφείλει 
και πρέπει να αφορά τη θεμελίωση της νέας 
αυτοδιοίκησης.

Βλαχοδήμαρχους, χαρακτήρισε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης 
Τσίπρας τους τοπικούς άρχοντες όλης 

της χώρας και μπροστά στη γενικευμένη 
αποδοκιμασία, έσπευσε να διορθώσει τη 
δήλωσή του, προσθέτοντας ότι εννοούσε 
μόνο διεφθαρμένους Δημάρχους που 
ανήκουν στην «μνημονιακή» παράταξη, 
δηλαδή στη Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ. 
Συμβαίνει να γνωρίζω ένα Δήμαρχο, που 
εκλέγεται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 
23 χρόνια και είναι πολυσυλλεκτικός, αφού 
ο ίδιος ανήκει σταθερά στην Αριστερά – 
στο ΚΚΕ παλαιότερα, στο Συνασπισμό 
μετά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ- και είναι φίλος 
και υποστηρικτής του προέδρου Αλέξη 
Τσίπρα, Ας δούμε λοιπόν τα έργα και 
τα πεπραγμένα αυτού του Δημάρχου 
που δεν είναι «Βλαχοδήμαρχος» και 
«διεφθαρμένος».
- Προΐσταται σε έναν από τους 13 πιο 
βαριά χρεωμένους Δήμους της χώρας.
- Ουδείς γνωρίζει τον ακριβή αριθμό 
όσων μισθοδοτούνται από τον Δήμο. Από 
την άλλη, τα δυο τελευταία χρόνια, παρά 
την οικονομική δυσπραγία οι προσλήψεις 
συνεχίζονται.
- Ο Δήμαρχος διαθέτει σήμερα 4 ειδικούς 
συμβούλους.
- Ούτε τον ακριβή αριθμό των οχημάτων 
του Δήμου γνωρίζει κανείς.
- Εκκρεμεί η «δήλωση κλοπής» 20 
περίπου αυτοκινήτων του Δήμου την 
τελευταία 20ετία.
- Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι 
οδηγούν αυτοπροσώπως αυτοκίνητα 
μεγάλου κυβισμού για να καλύψουν τις 

προσωπικές τους ανάγκες, δαπάνες του 
Δήμου.
-Δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια τα 
Πόθεν Έσχες των Αντιδημάρχων του, 
όπως ρητά προβλέπεται από τον νόμο.
- Ο Δήμαρχος αρνείται πεισματικά να 
παραχωρήσει χώρο και μέσα για την 
Αντιπολίτευση, μέσα στο Δημαρχείο.
- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν 
τολμούν να ασκήσουν οποιαδήποτε κριτική, 
γιατί υβρίζονται και προπηλακίζονται 
χυδαία από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από 
τους συνεργάτες του – αντιδημάρχους.
- Ας βγούμε όμως λίγο από τα θέματα 
που αφορούν την λειτουργία του 
θεσμού. Ο συγκεκριμένος Δήμαρχος 
είχε πρωτοστατήσει και συνεχίζει να 
πρωτοστατεί με ιδιαίτερο πάθος και 
ένταση σε λαϊκούς αγώνες για να επιβάλλει 
την «δική του άποψη» σε μια σειρά από 
θέματα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των 
Δημοτών.
- Ως προστάτης της ελεύθερης 
πρόσβασης του λαού στην παραλία 
εμποδίζει την ενδεχόμενη αξιοποίησή της 
και αδιαφορώντας για τις ανειλημμένες 
συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους και 
για τις δικαστικές αποφάσεις.
- Την ίδια στιγμή στην εν λόγω 
«απελευθερωμένη παραλία» έχει 
δημιουργηθεί με την ανοχή του παράνομη 
καντίνα την οποία κατά καιρούς 
αναγκάζεται να σφραγίσει, ενώ ακόμα 
και η Δημοτική καντίνα λειτουργεί χωρίς 
νομότυπη άδεια.
- Επιχειρηματίας, έχει καταπατήσει 

δημόσια έκταση 
κοντά στον αιγιαλό 
και έχει χτίσει 
τεράστια αυθαίρετη 
οικοδομή με 
την ανοχή του 
Δημάρχου και του 
Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ο ύ 
Γραφείου της 
περιοχής.
- Άλλη επιχειρημα-
τική οικογένεια έχει κλείσει την πρόσβαση 
των πολιτών στην θάλασσα με τεράστιο 
τοίχο, πίσω από τον οποίο χτίστηκε 
οικοδομή εκατοντάδων τετραγωνικών 
μέτρων. Ο Δήμαρχος απεδέχθη για 
λογαριασμό του Δήμου δωρεά αυτοκινήτων 
και σιώπησε.
- Στον Δήμο λειτουργεί Χώρος Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Οι 
παράνομες χωματερές θα έπρεπε να 
έχουν κλείσει από την 1/1/2011.
- Το μεγαλύτερο έργο της τετραετίας για τον 
Δήμο θα μπορούσε να είναι η κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου που είχε μελετηθεί 
και θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει την 
1/1/2012
- Ενόψει προεκλογικής περιόδου ο 
Δήμαρχος υποστηρίζει ένα ανύπαρκτο 
αποχετευτικό έργο, μια σύνδεση 
περιβαλλοντικά απαράδεκτη με τεράστιο 
κόστος λειτουργίας και υγειονομικά 
ασύμφορη, με ασαφή χρηματοδότηση.
- Δεν ξέρω εάν η διαφθορά, η αυθαιρεσία 
και η περιφρόνηση των νόμων είναι 
συστατικό και επαρκές στοιχείο που 
χαρακτηρίζει έναν «Βλαχοδήμαρχο». 
Ένα όμως είναι σίγουρο: ότι όλα αυτά τα 
στοιχεία που περιγράψαμε συναντώνται 
στον «βλαχοδήμαρχο» που ανήκει στο 
κόμμα του κ. Τσίπρα
Χριστίνα Χριστοφάκη
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης-
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού

Διεύθυνση: Γεωργίου Γκίνη 4, Τ.Κ. 19010-
Καλύβια

Τηλέφωνο:22990 48664, Fax:22990 46055
Ε-mail : info@zoumemazi.gr

Ο “βλαχοδήμαρχος”

Φυτώριο ανομίας οι 
δημοτικές επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση θα αξιολογήσει το 
προσωπικό και τις δομές και θα 
καταθέσει την πρότασή της για 

το τι είναι απαραίτητο στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, διότι δεν νοείται δημοτικές 
και ανώνυμες επιχειρήσεις των δήμων 
να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και να είναι 
φυτώριο παράνομων πράξεων και ανομίας 
ούτε και να είναι υποχείρια της εκάστοτε 
δημοτικής αρχής»

Μνημείο στην μνήμη των Κρητών 
Εθελοντών Μακεδονομάχων του 
1903 – 1908, στήθηκε στην ομώνυμη 

πλατεία στην παραλία Αναβύσσου, 
με πρωτοβουλία της Ένωσης Κρητών 
Σαρωνικού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου 
έγιναν από τον Δήμαρχο σαρωνικού κ. Πέτρο 
Φιλίππου, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013.

Χαιρετισμούς απεύθυναν, εκτός από τον 
Δήμαρχο, ο πρόεδρος της Ένωσης κ. 
Γεώργιος  Λιονής και ο Αντιδήμαρχος κ. 
Γιώργος Τζιβίλογλου. Τον πανυγηρικό της 
ημέρας εκφώνησε ο Στρατηγός Ε.Α. κ. 
Αντώνης Μυτηλινάκης.
Ακολούθησε μουσικό Κρητικό πρόγραμμα 
και Κρητικό κέρασμα.    

Μνημείο Κρητών Εθελοντών Μακεδονομάχων 
1903 – 1908
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Φιλότιμες προσπάθειες κατέβαλε 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Κουβαρά κ. Γιάννης Κίτσος 

να διαψεύσει τις «ενέργειες» που 
του αποδόθηκαν, να οργανώσει 
δημοψήφισμα, για την αποκοπή της 

πόλης από τον Δήμο Σαρωνικού και 
την ένταξή της στην Κερατέα (Δήμο 
Λαυρεωτικής).  

Ο Πρόεδρος του Κουβαρά συγκεντρώνει υπογραφές 
για να “εντάξει” την Κοινότητα στη Λαυρεωτική!!!

Με επιστολή του που 
δημοσιεύτηκε στο  

διαδικτυακό ημερολόγιο 
Αττικός Παρατηρητής, ο 
κ. Κίτσος υποστήριζε ότι 
ο ίδιος δεν είχε πρόθεση 
να καθοδηγήσει τους 
δημότες του Κουβαρά και 
της Πέτα να επιλέξουν 
την οδό εξόδου από τον 
Σαρωνικό, αλλά όταν τον 
ρωτούν τι πιστεύει ο ίδιος 
αρνείται να τοποθετηθεί 
λέγοντας ότι δεν θέλει να 
επηρεάσει τους συμπολίτες 
του και ότι θα τοποθετηθεί 
στην συνεδρίαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητας, 
όταν συζητηθεί το θέμα. Δεν 
χάνει όμως την ευκαιρία 
να επιδεικνύει τις 300 και 
πλέον υπογραφές που 
συγκεντρώθηκαν υπέρ της 
αλλαγής του χωροταξικού 
και της ένταξης του Κουβαρά 
και της Πέτα στην Κερατέα.

Αρωγός στις προθέσεις 
του κ. Κίτσου έρχεται 

ο κ. Λεβαντής ο οποίος 
επιδιώκει αυτή την αλλαγή 
για λόγους παράδοσης και 
ιστορίας αλλά και για λόγους 
ψηφοθηρικούς όπως τον 
κατηγόρησε ο αντίπαλός 
του Λαυριώτης κ. Δημήτρης 
Λουκάς. Σε επιστολή που 
διένειμε ο κ. Λεβαντής στον 

Κουβαρά και στην Πέτα, 
αφού αναφέρεται στους 
ιστορικούς δεσμούς των 
δύο πόλεων, υπόσχεται 
την άμεση λύση του 
αποχετευτικού με σύνδεση 
στον βιολογικό της Κερατέας 
και την ολοκλήρωση του 
σχεδίου πόλης.

Πανικόβλητος ο Φιλίπ-
που έσπευσε να 

αντικρούσει τα επιχειρήματα 
Λεβαντή για την πρόταση 
ενοποίησης Κουβαρά – 
Κερατέας. Με ανοιχτή 
επιστολή στους κατοίκους 
του Κουβαρά και της 
Πέτας αναφέρθηκε στην 
ολοκλήρωση του Βιολογικού 
Καθαρισμού Μαρκοπούλου 
στον οποίο θα αποχετευτούν 
οι δημοτικές ενότητες 
και σ΄ αυτό βρήκε και 
την συμπαράσταση του 
Δημάρχου Μαρκοπούλου.  
Ο κ. Μεθενίτης ο οποίος 
με την ένταξη των δύο 
κοινοτήτων στον βιολογικό 
της πόλης του, βλέπει 
αυξημένα έσοδα, με 
μηδενικό κόστος, ήρθε να 
γίνει αρωγός του Φιλίππου 
ώστε να ακυρωθούν τα 
σχέδια Λεβαντή – Κίτσου.

Επί της ουσίας, η συζήτηση 
είναι κενή περιεχομένου, 

μια και δεν πρόκειται να 

γίνουν τέτοιας έκτασης 
αλλαγές στο χωροταξικό του 
Καλλικράτη, γιατί κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε σε διάλυση του 
προγράμματος και θα είχε 
τεράστιο πολιτικό κόστος για 

την κυβέρνηση. Επομένως 
οι κινήσεις Λεβαντή – Κίτσου 
είναι άνευ αντικειμένου και 
κινούνται στη σφαίρα των 
ψηφοθηρικών εντυπώ-
σεων. 

Ο κ. Κίτσος ενώ 
επιδεικνύει τα 

αποτελέσματα της 
συγκομιδής υπογραφών

Νέο Προεδρείο ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο, 
της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Σαρωνικού 
μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν τρία από τα 

εκλεγέντα μέλη της. 

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της 
Ένωσης Γονέων Μαθητών 
του Δήμου Σαρωνικού

Μεταξύ των παραιτηθέντων ήταν η Πρόεδρος κα 
Καραϊσκου Βασιλική, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Καρινός 

Δημήτρης, και η Αναπληρώτρια Γραμματέας κα Βίκυ 
Τροχίδου . Οι λόγοι της παραίτησης επικεντρώνονται 
στις εσωτερικές διαφωνίες, ως προς την λειτουργία 
της Ένωσης που οδήγησαν τους έξι από τους εννέα να 
πάρουν απόφαση αναδόμησης της σύνθεσης του Δ.Σ.  
Αυτή η απόφαση της πλειοψηφίας, όπως ήταν φυσικό 
οδήγησε στην παραίτηση των τριών, μια και εκλήφθηκε  
ως πρόταση μομφής σε βάρος των παραιτηθέντων.
Οι τρεις επιλαχόντες που αντικατέστησαν τους 
παραιτηθέντες είναι: ο κ. Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος, 
η κα. Κατσούλη Σταματίνα και η κα. Μπουλάματση 
Κωνσταντίνα.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χατζή Σωτηρία
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκόπη Αγγελική
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσαγκάρη Αλεξάνδρα
ΤΑΜΙΑΣ: Καραούζα Φωτεινή
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γλύνης Βασίλειος
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: Κατσούλη Σταματίνα
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Μπουλάματση Κωνσταντίνα
ΜΕΛΟΣ: Καρούμπαλη Ακριβή
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Επιμέλεια:
Άγγελος 
Φραγκόπουλος

Για να κάνεις εχθρούς δεν χρειάζεται 
να κηρύξεις πόλεμο,

αρκεί να πεις ανοικτά αυτό που 
σκέφτεσαι.

Martin Luther king

Το πολιτικό σύστημα της χώρας μας (κεντρικό και 
τοπικό) βρήθει καιροσκόπων, οπορτουνιστών, 

αριβιστών, άρα ένας - δύο επιπλέον, που θα 
εκτεθούν ως υποψήφιοι Δήμαρχοι, μάλλον δεν 
θα χαλάσουν την συνταγή. Θα έπρεπε όμως 
κάποτε, όλοι εμείς που διαμαρτυρόμαστε, που 
καταγγέλουμε, που απαιτούμε από τους πολιτικούς 
ήθος, έργο, διαφάνεια, να βάζουμε κάποια κριτήρια 
πριν επιλέξουμε αυτούς που θα εμπιστευθούμε. 

Π.χ. Ας ρωτήσουμε, ας ερευνή-
σουμε, ας προβληματιστούμε, 

ποια ήταν η στάση και οι θέσεις των 
επίδοξων Δημάρχων στην πολιτική 
εξαθλίωση, θεσμών και προσώπων 
που συντελέστηκε την τελευταία 
τετραετία,  στον Σαρωνικό αλλά 
και την προηγούμενη 20ετία, στους 
ΟΤΑ που συνέστησαν τον Δήμο;

Ποια θέση πήραν στα όσα συνέβησαν; Πότε εκδώσαν μια ανακοίνωση με τις δικές τους 
απόψεις, για το αποχετευτικό, για τις χωματερές, για τις απευθείας αναθέσεις, για τα 

"κλεμμένα" αυτοκίνητα, για το σκουπιδαριό, που έχει κατακλίσει τον Σαρωνικό; Αλλά και 
για άλλα περισσότερο σοβαρά θέματα, όπως η ανάπτυξη, η αξιοποίηση του παραλιακού 
μετώπου, οι αλυκές, οι καντίνες.

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια, για το πως θα διαχειριστεί 
η κυρία Χριστοφάκη το πολιτικό της μέλλον. Υποψήφια 

Δήμαρχος, Βουλευτής, Αντιπεριφερειάρχης; Σφίγγα η ίδια, 
δεν διαψεύδει και δεν αποκλείει τίποτα απολύτως. Κατά 
πάσα πιθανότητα, θα επιλέξει έναν αντίστοιχο ρόλο με 
αυτόν που θα επιλέξει ο Φιλίππου. Υποψήφιος βουλευτής 
αυτός, υποψήφια και αυτή. Περιφερειάρχης ο Φιλίππου, 
Αντιπεριφερειάρχης αυτή. Υποψήφιος Δήμαρχος ο 
Φιλίππου, Υποψήφια δήμαρχος και η Χριστοφάκη.

Και ο λόγος είναι 
εμφανής. Δεν αρκείται 

στο ότι του έχει κάνει 
τσατάλια τα νεύρα, θέλει να 
ολοκληρώσει το έργο της, να 
τον ....... στείλει αδιάβαστο. 
Σ υ μ π α ρ α σ τ ε κ ό μ α σ τ ε 
στην προσπάθειά της και 
ευχόμαστε επιτυχία.

Αντικείμενο πολιτικού πόθου, έχει 
γίνει η Κυρία Αναστασία Τσιακάλου, 

η Τασούλα, για τον περισσότερο κόσμο 
του Σαρωνικού. Ουρά σχηματίζουν 
οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, για να 
συζητήσουν μαζί της το ενδεχόμενο 
συμπαράταξης της με τον συνδυασμό 
τους. Βλέπετε πέρα από το κοινωνικό 
έργο που επιτελεί η κα Τσιακάλου, το 
2010 όντας υποψήφια σε συνδυασμό 
που μειοψήφησε,   συγκέντρωσε σχεδόν 
1500 ψήφους και όλοι καταλαβαίνουν 
ότι ένας συνδυασμός που θα την έχει 
μαζί του, εξασφαλίζει κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό την νίκη. 

Εκείνοι, πάντως που σκέπτονται να της 
προτείνουν συνεργασία, καλό θα ήταν πριν 

της τηλεφωνήσουν, να φρεσκάρουν στην μνήμη 
τους, για το πως συμπεριφέρθηκαν κατά την 
εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
τον Γενάρη του 2013. Θα αδικήσουν τον εαυτό 
τους αν κάνουν πως ξέχασαν την συμπεριφορά 
τους στην απόπειρα ακύρωσης της εκλογής της. 

Βέβαια με το πιο πάνω σχόλιο εκφράζουμε 
τη δική μας σκέψη και όχι της Κυρίας 

Τσιακάλου. Η ίδια έχει αποδείξει ότι δεν στέκεται 
σε μικρόψυχες σκέψεις και πρακτικές και όταν θα 
αποφασίσει αν θα εκτεθεί υποψήφια ή όχι στις 
επόμενες εκλογές, θα είναι άλλα τα κριτήρια της.

Μη έχοντας άλλα ενδιαφέροντα, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας της Φώκαιας, 
αποφάσισε να ασχοληθεί από Οκτώβρη μήνα, με το πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης, 

το οποίο όπως είναι γνωστό πραγματοποιείται τον Μάη. Πάντα  έγκαιρα αντιμετωπίζει τα 
θέματα η κοινότητα, Ε!!! παρ΄ όλα αυτά δεν κατάφεραν οι σύμβουλοι να συμφωνήσουν, 
που θα τοποθετούνται οι πάγκοι των μικροπωλητών, μια και ο πρόεδρος κατόπιν 
προτροπής του Τσαλικίδη, επεδίωξε να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς.

Δεν ήθελε να τοποθετούνται πάγκοι επί της 
οδού 28ης Οκτωβρίου, ίσως γιατί ενοχλούν 

τις καφετέριες, όπου έχουν τις επιχειρήσεις 
τους, συγγενείς και ψηφοφόροι (από τους 
λίγους εναπομείναντες). Ελάτε όμως που 
αντιμετώπισε την άρνηση των Μ.Φιλίππου, 
Παπουτσή και Δέδε, οι οποίοι ήθελαν να 
τηρηθεί η παράδοση!!! Συνεπικουρούντων 
και κάποιων καταστηματαρχών, απέρριψαν 
την πρόταση με σκορ 3 - 2.

Ετέθη όμως το καίριο ερώτημα από 
την κυρία του συμβουλίου: "Ποια 

παράδοση βρε παιδιά, οι κιλότες που 
εμπορεύονται οι μικροπωλητές;". Για να 
πάρει μια στην κυριολεξία  αποστομωτική 
απάντηση από σύμβουλο. "Ναι, αυτή είναι 
η πολιτιστική μας κληρονομιά"!!! Τι να 
πούμε εμείς; Αυτοί ξέρουν καλύτερα, Αν δεν 
ήξεραν δεν θα τους είχε ψηφίσει ο σοφός 
λαός της μικρής μας πόλης. 

Τι πλάκα κι΄ αυτή που ζήσαμε σε μια 
ημερίδα που διοργάνωσε κάποιος 

σύλλογος με βαρύγδουπο τίτλο, αντιστρόφως 
ανάλογο του αριθμού των μελών που τον 
υποστηρίζουν. Και ναι μεν κάναμε πλάκα  
με τις εισηγήσεις σχετικά με το μέλλον των 
Αλυκών, μια και αυτό ήταν το θέμα της 
ημερίδας, αλλά παράλληλα, πάθαμε έναν 
ντουβρουτζά με το επίπεδο επιστημόνων 
που βγάζουν το ψωμί τους από έναν 
δημόσιο οργανισμό, το ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή 
από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Η εναλλακτική πρόταση για την 
αξιοποίηση των Αλυκών, ήταν 

να παράγουν αλάτι. Όχι τώρα δεν 
κάνουμε πλάκα με τόσο σοβαρό θέμα. 
Διαπιστώθηκε από τον διακεκριμένο 
εισηγητή, αλλά και κάποιους σχολιαστές, 
ότι πρέπει να επιστρέψουν οι αλυκές απ΄ 
εκεί που ξεκίνησαν σχεδόν 90 χρόνια 
πριν, δηλαδή να παράγουν αλάτι. Μάλιστα 
έδειξαν και τα σημάδια της μοίρας, σε 
κάποιες φωτογραφίες, όπου φαινόταν ένα 
απομεινάρι αλατιού. Θεϊκή ένδειξη.

Την πρόταση είδε με πολύ ενδιαφέρον ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Φιλίππου (όχι που δεν 

θα την έβρισκε ενδιαφέρουσα). Να βγάλουμε αλάτι 
και μάλιστα το αλάτι της γης, το οποίο στις αγορές 
πιάνει τιμή κοντά στην τιμή του χρυσού, λέμε 
εμείς. Και το τεκμηρίωσε ο Δήμαρχος, γιατί όπως 
είπε προ 70 - 80 χρόνων οι αλυκές παρήγαγαν το 
1/3 της ποσότητας αλατιού, δηλαδή 30 χιλιάδες 
τόνους όπως είπε, ως ιστορικός που γνωρίζει. 
Αγνοούσε όμως, ότι το αρίστης ποιότητας αλάτι 
που καταναλώνουμε, παράγεται από τις αλυκές 
του Μεσολογγίου και ότι δεν το εισάγουμε όπως 
υποστήριξε για να εντυπωσιάσει.

Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια 
καινοτόμο αναπτυξιακή πρόταση. 

Μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να 
κλείσει το εργοστάσιο χρυσού στη 
Χαλκιδική και οι 1.200 οικογένειες 
εργαζομένων να ασχοληθούν με 
την μελισσοκομία, έρχεται η επίσης  
επαναστατική πρόταση του Φιλίππου 
και των λοιπών ανταρτο-συριζέων, 
να ασχοληθούμε όλοι μας με την 
παραγωγή αλατιού. Αυτοί θέλουν 
μαστίγωμα και στις πληγές τους να 
τους ρίχνουν αλάτι.

Ο Δήμος Σαρωνι-
κού δεν έχει 

απλώς ανάγκη 
από μια επιπλέον 
ανακοίνωση υποψη-
φιότητας, αλλά από 
μια συγκροτημένη 
αυτοδιοικητική πρό-
ταση. Αυτά γράφει 
ο Τσαλικίδης σε μια 
ανακοίνωσή του και 
εννοεί μάλλον ότι η 
υποψηφιότητά του 
επαγγέλλεται μια συγ-
κροτημένη αυτοδιοικη-
τική πρόταση. Το άλλο 
ανέκδοτο με τον Τοτό 
το ξέρετε;

Λοιπόν έχουμε και λέμε: Χωματερή 
που λειτουργεί παράνομα. 

Απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς για 
την διαχείρισή της. Κοροϊδία με την δήθεν 
αποκατάστασή της. Βοθροχαβούζα 
στην Γερακίνα. Ιχθυοτροφεία στις ακτές 
της Π. Φώκαιας. Λιμενικό καταφύγιο 
μέσα στην βρώμα στις πέτρες και στις 
σημαδούρες. Αντιπλημμυρικό που 
ταλαιπωρεί κατοίκους και επαγγελματίες 
επί 4 καλοκαίρια και έπνιξε την πόλη.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έκαναν 
άνω κάτω την πόλη. Αμέλεια με 
αποτέλεσμα τη δηλητηρίαση παιδιών 
στο νηπιαγωγείο. Κρατικό αυτοκίνητο 
για  ιδιωτική χρήση. Πολιτική 
διαφήμιση με χρήματα της Κοινότητας. 
Πραγματικά συγκροτημένη πρόταση. 
Έρχονται κι΄ άλλα.  

Τον πρώην Κοινοτάρχη Μή-
τσο Φιλίππου επισκέφθηκε, 

όπως μάθαμε, ο Μανώλης 
Τσαλικίδης και αφού του 
εξέφρασε την εκτίμησή του(!) 
ως πολιτικό και άνθρωπο, στη 
συνέχεια του πρότεινε να κατέβει 
ως υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στον συνδυασμό του(!!). 
Πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη 
απόγνωση ο άνθρωπος. Και 
επειδή ο παλαίμαχος πρώην 
Κοινοτάρχης έχει εκφράσει 
την επιθυμία να είναι ο ίδιος 
υποψήφιος Δήμαρχος, μήπως 
να το σκεφτότανε να εντάξει 
τον Τσαλικίδη στον δικό του 
συνδυασμό ως υποψήφιο  
σύμβουλο για την Π. Φώκαια;

Στις μνημονιακές πολιτικές που έχουν 
περικόψει τα έσοδα του Δήμου 

και υποχρεώνουν στην κατάρτιση 
μειωμένου προϋπολογισμού για να 
μην μπει σε επιτήρηση, αναφέρθηκε 
ο Δήμαρχος. Έπιασε την ατάκα η 
Χριστοφάκη για να τον ρωτήσει, σε ποια 
μνημονιακή πολιτική αναφέρεται αφού 
εισέπραξε 10 εκ. €, για να καλύψει τα 
χρέη του Δήμου στην ΕΥΔΑΠ. Αυτό το 
ρώτησε η κα Χριστοφάκη που φέρεται 
ως προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί 
οι Νέο Δημοκράτες, έκαναν πως δεν 
άκουσαν.

Τάραξε τα νερά το δημοσίευμα περί 
υποψηφιότητας του κ. Γιώργου Βλάχου, ως 

Δημάρχου Σαρωνικού. Ανακάτεψε την τράπουλα 
και κάποιοι επίδοξοι υποψήφιοι, βγήκαν από 
την γυάλα τους. Μια τέτοια υποψηφιότητα θα 
προσανατολίσει ψηφοφόρους που πρόσκεινται 
στη Νέα δημοκρατία, να οδηγηθούν σ΄ αυτή τη 
λύση και μάλιστα όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο 
αξιόπιστο που θα δώσει μια δυναμική στην 
διεκδίκηση της δημοτικής αρχής.

Είναι χαρακτηριστική η σύγχυση που δημι-
ούργηθηκε, προς στιγμή. Αιρετός μας 

τηλεφώνησε να μας ανακοινώσει επισήμως την 
υποψηφιότητά του. Διάβασες, τον ρωτήσαμε, την 
είδηση ότι θα είναι υποψήφιος ο Βλάχος; Μετά 
από μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, απάντησε, 
«Αυτό αλλάζει τα πράγματα» και έκλεισε το 
τηλέφωνο, προφανώς για να επικοινωνήσει με 
τον Βλάχο για να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Πάντως όσοι προσπάθησαν να επικοινωνή-
σουν μαζί του, δεν το κατάφεραν, γιατί δεν 

απαντούσε στα τηλέφωνα. Είναι ξεκάθαρο, ότι 
έριξε την είδηση για να διαπιστώσει τις πιθανές 
θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις. Αν δεν είναι 
καλό το κλίμα θα δηλώσει, ότι ποτέ δεν είπε 
ότι θα είναι υποψήφιος και αν είναι θετικές, θα 
πει ότι υπέκυψε στις παρακλήσεις του λαού του 
Σαρωνικού να τον σώσει!!!!

Δεν λέμε όχι, να μας σώσει 
ο μπάρμπα - Γιώργος 

ο Βλάχος, αλλά αμέσως με 
την έναρξη της προεκλογικής 
περιόδου, εκεί τον Γενάρη 
δηλαδή, να παραιτηθεί της 
βουλευτικής ιδιότητας και 
να διεκδικήσει την δημαρχία 
με ίσους όρους με τους 
ανθυποψηφιούς του. Όχι να 
κάνει προεκλογικό αγώνα με 
την καβάτζα της βουλής και αν 
δεν του βγει το δημαρχιλίκη, τι 
είχε τι έχασε; ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 
και ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.

Γιατί υποπτευόμαστε, ότι τώρα που δυσκολεύουν τα βουλευτιλίκια, υπάρχει 
κίνδυνος για κάποιους βουλευτές να μην εκλεγούν στις επόμενες εκλογές και 

κινητοποιούνται να χωθούν στα δημαρχεία, μέχρι να περάσει η πενταετία. Μετά όταν 
θα έχει περάσει η κρίση και έχουν ξεχάσει οι πολίτες (γιατί ξεχνούν γρήγορα), τότε 
ξανατραβούν προς την βουλευτική δόξα, στην οποία έχουν διαπρέψει άλλωστε ως 
τελείως άχρηστοι. Τα παραπάνω ισχύουν και για τον Βλάχο και κυρίως γι΄ αυτόν.

Παρατηρούμε εδώ και καιρό την αδράνεια 
στην οποία έχουν περιέλθει στην πλειοψηφία 

τους οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι της περιοχής, 
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ασχολούνται με 
οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην αυτών που 
περιγράφει το καταστατικό τους, δηλαδή τον 
εξωραϊσμό της περιοχής τους. Οργανώνουν 
κινηματογραφικές προβολές, εκδρομές, χορούς 
και πανηγύρια, αρτοκλασίες ενίοτε, αλλά η 
περιοχή της «ευθύνης» τους βρωμοκοπάει από 
τις αυτοσχέδιες χωματερές που έχει επιτρέψει ο 
Δήμος να δημιουργηθούν και προσβάλλουν τον 
πολιτισμό μας και την αισθητική μας, δηλαδή 
αυτά για τα οποία θα έπρεπε να ασχολούνται 
κυρίως οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι. 

Ορισμένοι εξ΄ αυτών έχουν “εκχωρήσει” την 
διοίκησή τους σε πολιτικούς παράγοντες 

της περιοχής και λειτουργούν ως βραχίονες 
τους. Οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι, όμως είναι στην 
ουσία συνδικαλιστικές οργανώσεις, που πρέπει 
να διεκδικούν από τον Δήμο και να τον ελέγχουν. 
Είδατε π.χ. κάποια τοποθέτηση Συλλόγου (πλην 
ελαχίστων περιπτώσεων επαναλαμβάνουμε), 
για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, για τα 
οικονομικά του, κ.α.;  Κατανοούμε ότι και αυτό 
είναι σύμπτωμα των καιρών και το κατανοούν 
και οι δημότες, των οποίων η συμμετοχή στις 
“εκδηλώσεις”, μετριέται στα δάκτυλα των χεριών. 
Ας κρατήσουν τουλάχιστον τα προσχήματα. 
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Όταν εργαζόμενοι, χάνουν την 
δουλειά τους, όπου και αν 

απασχολούνται, είτε στο δημόσιο 
είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα 
γεγονός τραγικό. Πόσο μάλλον 
όταν αυτοί είναι εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν 
ούτε την ασφάλεια του δημοσίου, 
ούτε την στήριξη των συνδικάτων.

Η αφορμή για το σχόλιο προέρχεται από τον πρύτανη 
του πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγκρίνη ο 

οποίος έχει κηρύξει την επανάσταση για να μην 
ενταχθούν στο καθεστώς της κινητικότητας ή της 
διαθεσιμότητας ή της απόλυσης, διοικητικοί υπάλληλοι 
του Πανεπιστημίου, το οποίο διοικεί ως Πρύτανης, λες 
και είναι το μαγαζί του. Όμως ο ίδιος συνυπέγραψε 
απόφαση να μεταταχθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στον Δήμο Σαρωνικού Διοικητική Υπάλληλος.

Η κοπέλα είχε «δόντι» (μάλλον μασέλα), που λέγαμε παλιά - είναι κόρη Νεο Δημοκράτη δημοτικού 
συμβούλου του Δήμου Σαρωνικού, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει, το γεγονός 

ότι ο performer πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Πελεγκρίνης, διαρρηγνύει τα ιμάτιά του (με 
θεατρικό, όπως πάντα, τρόπο) ότι δεν περισσεύει ούτε ένας διοικητικός στο Πανεπιστήμιο...

Απέπεμψε την κα Διονυσία Περπερίδου, ο 
Δήμαρχος κ. Φιλίππου. Η αφορμή ήταν η 

κατάθεσή της στην Εισαγγελία, ως μάρτυρας 
κατηγορίας, σε βάρος Αντιδημάρχου για την 
υπόθεση των σκουπιδιών και της παράνομης 
λειτουργίας της χωματερής. Ε!! αυτό είναι έγκλημα 
σε βάρος της πλειοψηφίας. Μετά τη δήλωση 
αποπομπής από την πλειοψηφία η κα. Περπερίδου 
μετακόμισε στα έδρανα της αντιπολίτευσης

Ο νόμος ορίζει ότι για να αποπεμφθεί 
ένας σύμβουλος, πρέπει να συγκληθεί 

ο συνδυασμός και να αποφασίσει την 
αποπομπή με πλειοψηφία των 2/3. 
Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για 
τον δημοκράτη, αριστερό, οικολόγο, 
υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δήμαρχο 
Σαρωνικού. Αποπέμπει από μικροφώνου 
τους συμβούλους του.

Διαρρήγνυαν τα ιμάτιά 
τους οι υποψήφιοι 

Πρόεδροι των εκλογών 
της Τ.Ο. Σαρωνικού της 
Ν.Δ.  Σε καμιά περίπτωση 
δεν έχουμε στοιχηθεί 
δίπλα σε υποψήφιους 
Δημάρχους, έλεγαν. Μετά 
τις εκλογές δεν χρειάζεται 
να το επαναλαμβάνουν, 
μας έχουν πείσει. 

Πόσα άκρα υπάρχουν τελικά στο πολιτικό 
σκηνικό της Ελλάδας. Δύο λένε κάποιοι 

στην κυβέρνηση, στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ένα 
μόνο, αυτό της ακροδεξιάς, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, 
την ΔΗΜΑΡ και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ, (ούτε 
σ΄ αυτό δεν μπορούν να συμφωνήσουν αυτοί 
οι τελειωμένοι). Δηλαδή κατά τους δεύτερους, 
τρομοκρατικό και εγκληματικό άκρο είναι η 
ακροδεξιά και συγκεκριμένα, οι χρυσαύγουλοι. 
Όλοι οι άλλοι είναι «κοινωνικοί αγωνιστές»

Κοινωνικοί αγωνιστές(!), ο Γιωτό-
πουλος, ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός και 

όλο αυτό το σκυλολόι που δολοφονούσε 
και δολοφωνεί επί 40 χρόνια τη χώρα και 
τη δημοκρατία. «Κοινωνικοί αγωνιστές» 
η Ε.Ο. 17Ν, ο ΕΛΑ, η Αντικροτική Πάλη, 
η Σέχτα Επαναστατών, οι Πυρήνες της 
φωτιάς, ο Μαζιώτης, ο Τσουτσουβής. 
Κοινωνικοί αγωνιστές οι δολοφόνοι 35 
συνανθρώπων μας. 

Σε μια χώρα που έχει καταργήσει την 
απάνθρωπη θανατική ποινή, όλοι αυτοί  

οι δολοφόνοι, ακροδεξιοί και ακροαριστεροί, 
δολοφονούν ανύποπτους πολιτικούς 
αντιπάλους, έχοντας εξασφαλίσει ότι η 
ευνομούμενη πολιτεία δεν θα τους πληρώσει 
με το ίδιο νόμισμα και δεν θα τους εκτελέσει, 
παρ΄ ότι σε άλλες χώρες αυτά τα εγκλήματα 
επισύρουν την εσχάτη των ποινών.

Και μάλλον έτσι θα είναι, γιατί όλοι 
αυτοί είναι ινδάλματα των ανταρτο-

συριζαύγουλων που ασκημονούν ενάντια 
σε όποιον τολμήσει να τους αποκαλύψει 
και να τους αποδείξει, ότι είναι τα δύο άκρα 
και ότι η θέση τους είναι στο περιθώριο, 
εκεί όπου βρισκόντουσαν δεκαετίες τώρα, 
αλλά ελέω της κρίσης και του θυμού του 
Έλληνα, ξεμύτισαν από τα λαγούμια τους. 

Η έκπληξή μας ήταν τεράστια, όταν 
περιδιαβαίνοντας στο προφίλ που 

διατηρεί στο κοινωνικό δίκτυο face-
book στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αναβύσσου, 
διαπιστώσαμε ότι είναι διαδικτυακός “φίλος” 
με τον αρχιδολοφόνο της Ε.Ο. 17Ν, Δημήτρη 
Κουφοντίνα. Και η έκπληξη ήταν τεράστια γιατί 
ένας άνθρωπος που θεωρούσαμε δημοκράτη, 
αποδείχτηκε οπαδός μιας ακροαριστερής 
εγκληματικής φασιστικής οργάνωσης και 
αυτό προκάλεσε ανείπωτη θλίψη.

Βέβαια και 
διαγράφτηκε 

αμέσως από 
“φίλος”, μια και 
εμείς δεν επιλέ-
γουμε φασίστες, 
αρνούμαστε τον 
φασισμό και τον 
μαύρο και τον 
κόκκινο. 

Ηδεύτερη έκπληξη 
ήταν ότι αυτό το 

ανθρωπόμορφο τέ-
ρας, ο Κουφοντίνας, 
διατηρεί λογαριασμό 
στα κοινωνικά δίκτυα, 
συνεχίζει να διαφημίζει 
τα εγκλήματά του και δεν 
τον έχει αποκλείσει το 
facebook, ως εκφραστή 
ρητορικής μίσους.Κατατέθηκε και ένσταση, γιατί βρέθηκαν μόνο 288 από τους 

302 να έχουν πληρώσει συνδρομές και υπάρχει ερωτηματικό 
για 14 ψηφοφόρους, όπως και γιατί ο Πέγκας έφερε στρατό 
από την Παιανία να ψηφίσει. Πταίσματα. Ας ρωτούσαν τους 
συναδέλφους τους στο ΠΑΣΟΚ, πως γίνονται οι καραμπινάτες 
νοθείες στις εσωκομματικές εκλογές, κάτι θα μάθαιναν.  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Μην είστε βέβαιοι, ότι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, που μέχρι στιγμής έχουν 
εμφανιστεί στο προσκήνιο του Δήμου Σαρωνικού, θα είναι τελικά υποψήφιοι. 

Πηγές μου στον ΣΥΡΙΖΑ (αξιόπιστες 100%, υπάρχουν και τέτοιες), αναφέρουν ότι 
διεμηνύθη αρμοδίως στον Φιλίππου, ότι οι εκλογές αργούν (2016 είπε ο Σαμαράς) 
και δεν πρέπει να “χαθεί” ο Δήμος Σαρωνικού. Γι΄ αυτό του ζήτησαν να είναι και πάλι 
υποψήφιος και όταν προκηρυχτούν βουλευτικές εκλογές, τότε δηλώνει υποψήφιος 
και παραιτείται από δήμαρχος. Αν εκλεγεί βέβαια βουλευτής. 

Τα νέα από την αντίστοιχη οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι μετά 
από 6 μήνες που εκλέχτηκε η συντονιστική του επιτροπή με τα 

προβλήματα συμβούλων φαντασμάτων που είχαμε γράψει, τώρα 
αναζητούν επί δίμηνο τον πρώτο σε ψήφους για να συγκαλέσει το 
όργανο, αλλά, αυτός δεν απαντάει ούτε στο τηλέφωνο.   

Ρωτήθηκε ο Δήμαρχος, πως σχολιάζει την καταγγελία των πέντε Προέδρων, σε βάρος 
του στενού συνεργάτη του Βαγγέλη Ζεκάκο, τον οποίων αποκαλούν αλαζονικό, 

αυταρχικό, απαξιωτικό, που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ΄ όσα λύνει. Και η 
απάντηση αντάξια ενός Φελλού: Το κείμενο είναι προσωπικό και δεν αφορά το δημοτικό 
συμβούλιο και κακώς διέρρευσε. 
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Η χωματερή των Καλυβίων

Η χωματερή των Καλυβίων ήταν σε 
πλήρη λειτουργία μέχρι τις 31/12/2010 
και εκεί μεταφερόταν το σύνολο των 

απορριμμάτων του Δήμου Καλυβίων, 

πλην των ανακυκλώσιμων συσκευασιών. 
Και αυτό για τα ανακυκλώσιμα γράφεται 
με κάθε επιφύλαξη, γιατί πληροφορίες 
μας αναφέρουν ότι και οι συσκευασίες 
από τους μπλε κάδους, οδηγούνταν 
στην χωματερή.  Ο Δήμαρχος κ. Πέτρος 
Φιλίππου, αναγκάστηκε από τις αρχές του 
2011, να εμφανίσει προς τις υπερκείμενες 
αρχές, ότι διέκοψε την λειτουργία του 
παράνομου και άκρως ρυπογόνου ΧΑΔΑ 
στην Βαλομάνδρα των Καλυβιών. Τα 
πρόστιμα που επέβαλαν στην χώρα 
μας τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν 
μπορούσαν φαινομενικά να τον αφήσουν 
απαθή, όταν θα συγκέντρωνε τα πυρά της 
Κυβέρνησης για την ρύπανση στην οποία 
υπέβαλε την περιοχή. Επίσης, επειδή 
οι άλλες τρεις κοινότητες, Αναβύσσου, 
Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, 
μετέφεραν ήδη τα απορρίμματά τους στην 
Φυλή, θα ήταν παράδοξο τα Καλύβια να 
μην το κάνουν. 
Παρ΄ όλα αυτά η χωματερή ουδέποτε 
έκλεισε. Είτε μεταφέροντας εκεί φυτικά 
υπολείμματα που συγκεντρώνονταν 

από την δημοτική κοινότητα Καλυβίων, 
είτε εξυπηρετώντας φίλους και κυρίως 
ψηφοφόρους, είτε για να μειώνει τον όγκο 
των απορριμμάτων που έστελνε στην 
Φυλή.Ήταν χαρακτηριστικές οι αντιπα-
ραθέσεις στο κοινοτικό συμβούλιο μεταξύ 

του Δημάρχου κ. Πέτρου Φιλίππου και 
της επικεφαλής της αντιπολίτευσης κας 
Χριστίνας Χριστοφάκη για την χωματερή. 
Η στερεότυπη απάντηση του Δημάρχου 
σε κάθε συζήτηση ήταν ότι: «ΧΩΜΑΤΕΡΗ 
ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ». 
Στις 6 Μαρτίου 2013 
η Επικεφαλής της 
Αντιπολίτευσης του 
Δήμου Σαρωνικού κα 
Χριστίνα Χριστοφάκη 
έκανε μια έκκληση προς 
τον Δήμαρχο για το 
άμεσο κλείσιμο του ΧΑΔΑ 
Καλυβίων επισημαίνοντας 
τους κινδύνους που 
δημιουργεί για το μέλλον η 
παράνομη λειτουργία του, 
τονίζοντας ότι εξαιτίας της 
ανικανότητας ή ίσως των 
ανομολόγητων σχέσεων 
διαπλοκής μερικών 
Δημάρχων, ο ελληνικός 
λαός θα ξαναπληρώσει 
πρόστιμα από το 

υστέρημα του.
Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
η κα Χριστοφάκη, ζητά από τον Δήμαρχο 
να την κοιτάξει στα μάτια και να της 
απαντήσει με κάθε ειλικρίνεια, αν είναι 
κλειστή η χωματερή. Ο Δήμαρχος για μία 

ακόμη φορά ψευδόμενος απαντάει ότι «η 
χωματερή είναι κλειστή».  

Ακολουθεί μία σειρά γεγονότων. Η κα 
Χριστοφάκη πηγαινοέρχεται σχεδόν 

καθημερινά στη χωματερή και ενημερώνει 

όλες τις αρμόδιες αρχές για την παράνομη 
λειτουργία της. Σε τακτά χρονικά 
διαστήματα διαπιστώνονται εργασίες, 
συλλαμβάνονται οδηγοί μηχανημάτων και 
κατάσχονται μηχανήματα.

Ενημερώνεται η εισαγγελέας περιβάλ-
λοντος Κα Ελισάβετ Βίδρα καθώς 

και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και 
κλιμάκιό τους κάνει επιτόπια αυτοψία. 
Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κόλλια, όλοι 
οι Αντιδήμαρχοι, όλοι οι πρόεδροι των 
τοπικών κοινοτήτων πλην του κου Κολαξή 
και φυσικά η επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
κα Χριστοφάκη, η οποία προκάλεσε και 
την αυτοψία μετά από κατάθεση στοιχείων 
στην Εισαγγελέα που αποδείκνυαν τη 
λειτουργία της χωματερής.

Τα γεγονότα κορυφώνονται στις 
25/4/2013 όταν ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας Ευάγγελος Ζεκάκος κατέθεσε 
μήνυση για ψευδορκία στην επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι 
η χωματερή είναι ανενεργή και κλειστή 
και μάλιστα φυλάσσεται. Λίγο πριν η κα 
Χριστοφάκη είχε επισκεφτεί την χωματερή 
και είχε καλέσει τις αστυνομικές αρχές 
καθώς στον χώρο βρέθηκε εργαζόμενος, 
ιδιωτικής εταιρίας, οδηγός φορτηγού 
ο οποίος μετέφερε ερπυστριοφόρο 
μηχάνημα. Στη χωματερή είχαν σπεύσει 
τότε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, οι 
όποιοι οδηγήθηκαν στο τμήμα καθώς 
και η κα Χριστοφάκη προκειμένου να 
δώσει κατάθεση για το συμβάν. Μετά την 
κατάθεση μήνυσης από τον αντιδήμαρχο η 
κυρία Χριστοφάκη κατέθεσε επίσης μήνυση 
εναντίον του για ψευδή καταμήνυση.

Στις καταγγελίες και στις μηνύσεις 
εναντίον του ο κ. Δήμαρχος απαντάει 

με το γνωστό αμετροεπές ύφος του, ότι 
δεν πρέπει να εμπλέκεται η Δικαιοσύνη, 
αλλά τα προβλήματα να λύνονται πολιτικά 
στο δημοτικό συμβούλιο. Με αυτό εννοεί 
ότι η αντιπολίτευση θα καταγγέλλει και 
αυτός θα συνεχίζει  να λειτουργεί την 
παράνομη χωματερή. Επίσης κατ΄ αυτόν 
δεν θα πρέπει όλα αυτά να δημοσιεύονται 
στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γιατί τότε ο 
τύπος είναι «κίτρινος». 

,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ψεύδους για τις χωματερές
Εκτός χρηματοδότησης  η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Σαρωνικού 
και της Κερατέας

Μια αντίστοιχη πορεία είχε και η 
χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας. 

Το 2006 ο τότε Κοινοτάρχης κ. Δημήτρης 
Φιλίππου, καταδικάζεται από το Εφετείο σε 
εννέα (9) μήνες φυλάκιση με αναστολή, για 
την λειτουργία της παράνομης χωματερής. 
Ήταν απόλυτα βέβαιο ότι ο επόμενος  
Κοινοτάρχης κ. Μανώλης Τσαλικίδης, θα 
έπρεπε να εμφανίσει με κάθε τρόπο ότι 
κλείνει την χωματερή, για να μην υποστεί 
και αυτός τις διώξεις όπως ο προκάτοχός 
του, όπως ήταν απόλυτα βέβαιο ότι θα 
συνέβαινε. 
Ο Τσαλικίδης κατά την προσφιλή τακτική 
του, να διαφημίζει και να εκμεταλλεύεται 
οτιδήποτε θα πρόβαλλε το πολιτικό του 
προφίλ, έφτασε στο σημείο να οργανώνει 
διθυραμβικές «οικολογικές» εκδηλώσεις, 
για το κλείσιμο της παράνομης χωματερής, 
τις δαπάνες των οποίων κάλυψαν διάφοροι 
χορηγοί, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία 
«Καστελόριζο – Εμπορική Α.Ε.». 
Όπως και στην περίπτωση της χωματερής 
των Καλυβίων, η ρυπογόνος χωματερή της 
Παλαιάς Φώκαιας, δεν έκλεισε ποτέ. 

Ο κ. Τσαλικίδης είχε αναθέσει χωρίς καμιά 
διαγωνιστική διαδικασία σε συγγενή 

του, την διαχείριση των απορριμμάτων 
που μεταφέρονταν εκεί παρανόμως. 
Δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατευθύνονται 
σε αμοιβές οι οποίες επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισμό και στερούνται από τις 
δαπάνες κοινωνικής πολιτικής (παιδικοί 
σταθμοί, σχολεία, κοινωνικό παντοπωλείο), 
που σε καιρούς δίσεκτούς, έχουν ανάγκη 

όλο και περισσότεροι πολίτες. Τα φυτικά 
υπολείμματα και μαζί με αυτά όσα 
απορρίμματα έριχναν οι δημότες εκτός 
κάδων, καιγόντουσαν δημιουργώντας 
ένα δηλητηριώδες νέφος πάνω από την 
Παλαιά Φώκαια στην μεγαλύτερη διάρκεια 
του έτους όταν επιτρέπονταν οι καύσεις. 

Σε όλο το διάστημα της θητείας του ως 
Κοινοτάρχης ο Τσαλικίδης, διέδιδε ότι 

επεδίωκε να αξιοποιήσει πρόγραμμα που 
είχε θεσμοθετήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την 
αποκατάσταση χωματερών, ύψους 450.000 
€. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε όταν ο 
Τσαλικίδης αποπειράθηκε να αναθέσει 
την μελέτη σε συγκεκριμένη εταιρεία, 
αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ποιος ήταν ο 
σκοπός των επιδιώξεών του. Η απώλεια 
των κονδυλίων δικαιολογήθηκε από τον 
ίδιο, ως δήθεν αδυναμία του υπουργείου 
να καταβάλει την εθνική συμμετοχή!!!. 
Βεβαίως και αυτή η δικαιολογία αποδείχτηκε 
ψευδής και τα χρήματα χάθηκαν για την 
Παλαιά Φώκαια.  Στη συνέχεια το «όραμα» 
αποκατάσταση της χωματερής, έδωσε 
τη θέση του στο Κέντρο Επεξεργασίας 
Λυμάτων Παλαιάς Φώκαιας.

Στις 26/10/2011 ξεσπάει ακόμα μία 
πυρκαγιά στη χωματερή της Φώκαιας, 

παρά την υποτιθέμενη επιτήρηση που είχε 
αναθέσει ο Τσαλικίδης στον συγγενή του.
Η υποχρέωση των ΟΤΑ να αποκαταστήσουν 
τις παράνομες χωματερές, υπό την απειλή 
τεράστιων προστίμων, βρήκε διέξοδο 
σε ότι αφορά την χρηματοδότηση στο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέσω της Περιφέρειας 

Η χωματερή της Π. Φώκαιας
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Η απόδειξη του ψεύδους και της απάτης, 
αποκαλύφθηκαν από το πρακτικό 

του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ όπως δημοσιεύτηκε 
στο πρόγραμμα «διαύγεια». 
Η εισήγηση στο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ η οποία 

και υιοθετήθηκε ομόφωνα, αναφέρει: «η 
υπηρεσία εισηγείται την ακύρωση του 
διαγωνισμού και την εκ νέου δημοπράτηση 
του έργου - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ 
Αττικής - τροποποιώντας  τους αρχικούς 

όρους της διακήρυξης 
σύμφωνα με τα στοιχεία 
που θα προκύψουν από την 
επικαιροποιημένη μελέτη  
και αφορούν το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο 
αυτού. Τα ίδια ακριβώς 
αναφέρει η απόφαση και 
για την χωματερή της 
Κερατέας στις Φοβόλες. 
Και έχει ιδιαίτερη σημασία 
γιατί κατά την διάρκεια 
των κινητοποιήσεων 
στην Κερατέα για να 
μην κατασκευαστεί το 
υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο διαχείρισης των 
απορριμμάτων στο 
Βραγόνι, η δημοτική αρχή 
χρησιμοποιούσε τον ΧΑΔΑ 
στις Φοβόλες. 

Και ενώ αναμενόταν ότι ήρθε η ώρα να 
εκλείψει επιτέλους το τριτοκοσμικό 

όνειδος της περιοχής μας, οι ανεξέλεγκτες  
χωματερές και ότι ο Σαρωνικός και η 
Λαυρεωτική θα ενταχθούν στην τόξο της 
νομιμότητας, το Διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΔΣΝΑ απέρριψε τις τρεις χωματερές 
Η αιτιολογία αυτή τη φορά ήταν ότι στο 
ενδιάμεσο διάστημα από την έναρξη της 
μελέτης εναπόθεσαν απορρίμματα στις 
χωματερές που μετέβαλλαν το ανάγλυφο, 
την έκταση και τον όγκο των χωματερών. 
Σε ερώτηση που κατέθεσε η επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης κα. Χριστίνα Χριστοφάκη 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
για τους λόγους της απόρριψης, ο 
Δήμαρχος ψευδόμενος για πολλοστή φορά, 
απάντησε ότι έγινε ο διαγωνισμός αλλά δεν 
παρουσιάστηκαν οι εργολάβοι. 
Ο Δήμαρχος επανέλαβε τα ψέματα του, 
όταν υπήρξε ανάλογη καταγγελία από την 
δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας, κα 
Διονυσία Περπερίδου. Είναι αποκαλυπτικός 
ο διάλογος που καταγράφηκε στο δημοτικό 
συμβούλιο στις 16/10/2013.

Περπερίδου: Ο διαγωνισμός για τους ΧΑΔΑ 
Νότιο Ανατολικής Αττικής, με απόφαση του 
ΕΔΣΝΑ  ακυρώθηκε γιατί οι επιθεωρητές 
περιβάλλοντος, βρήκαν πρόσφατα 
αποθέσεις σκουπιδιών.
Φιλίππου: Ποιο ακυρώθηκε; Ένα λεπτό, 
ένα λεπτό  γιατί λέει ψέματα. Ο διαγωνισμός 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ όλης της 
Ανατολικής Αττικής ακυρώθηκε, τρεις ΧΑΔΑ 
στην Ανατολική Αττική, δεν προσήλθαν 
οι εργολάβοι, γιατί είχαν δώσει πολύ 
μεγάλη έκπτωση και θα επαναληφθεί ο 
διαγωνισμός.
Περπερίδου:  ΟΧΙ
Φιλίππου: Ε!!! καλά ψέματα μπορείτε να 
λέτε, τα λέτε και στις μηνύσεις.
Περπερίδου: ΟΧΙ η απόφαση του ΕΔΣΝΑ, 
για τα Μέγαρα για  την Κερατέα και τους ΧΑΔΑ 
της Νότιο Ανατολικής Αττικής, ακυρώθηκαν 
γιατί οι επιθεωρητές περιβάλλοντος βρήκαν 
επιπλέον σκουπίδια.
Φιλίππου:  Γιατί δεν προσήλθαν οι 
εργολάβοι. 

Αττικής. Σε κάθε κριτική 
που υφίστατο ο Τσαλικίδης 
για την απώλεια των 450 
χιλ ευρώ, απαντούσε ότι το 
πρόγραμμα αντικαταστάθηκε 
από την Περιφέρεια και ότι 
το έργο θα χρηματοδοτηθεί 
από το ΕΣΠΑ. Μετά από τρία 
σχεδόν χρόνια, εκπονήθηκαν 
μελέτες για όλες τις 
παράνομες χωματερές της 
Αττικής μεταξύ των οποίων 
και αυτές των Καλυβίων, 
της Παλαιάς Φώκαιας και 
της Κερατέας. Αυτές τις 
μελέτες τις αξιολόγησε 
ο Ενιαίος Διαβαθμικός 
Σύνδεσμος Αττικής (ΕΔΣΝΑ), 
για να αποφασίσει την 
χρηματοδότησή τους.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Αποκλείονται οι χωματερές του Σαρωνικού και της Κερατέας

Ήδη έχει παραγγελθεί 
π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ή 

εξέταση από την Εισαγγελία 
σε βάρος του Δημάρχου, 
όπως εξάλλου και του 
Αντιδημάρχου καθαριότητας 
κ. Ευάγγελου Ζεκάκου, για την 
λειτουργία της χωματερής. 
Ανακρίσεις πραγματοποιεί 
και η υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. 
γιατί στην χωματερή των 
Καλυβίων θάφτηκαν τόνοι 

λαθραίων παπουτσιών 
που φύλασσε η ΕΛ.ΑΣ. 
σε αποθήκη ιδιωτικής 
εταιρείας. 
Ο Ζεκάκος, όπως προα-
ναφέρθηκε, έχει μηνύσει 
την επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης κα Χριστίνα 
Χριστοφάκη, για δήθεν 
ψευδορκία, όταν τους 
κατήγγειλε για την λειτουργία 
της χωματερής στις αρχές 
του 2013. 

Τώρα αποδεικνύεται περί-
τρανα, ποιοι είναι οι κατά 
συρροή ψεύτες. Ποιοί 
έλεγαν ψέματα στο δημοτικό 
συμβούλιο εμπαίζοντας τους 
δημοτικούς συμβούλους 
της παράταξής τους. Τώρα 
κάποιοι θα πρέπει να 
αντικρούσουν τις κατηγορίες 
που τους βαρύνουν ενώπιον 
των δικαστικών αρχών. 

Το έγγραφο του 
ΕΔΣΝΑ. όπως 
δημοσιεύτηκε 

στην διαύγεια και 
αποδεικνύει την 

απάτη 
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Αγωγή άσκησε 
ο Δήμος Σα-
ρ ω ν ι κ ο ύ , 

ενώπιον του Ειρη-
νοδικείου Λαυρίου, 
κατά δεκαπέντε  (15) 
δημοτών της Αναβύσ-
σου, ζητώντας να 
αναγνωρισθεί ότι 
ο ∆ήμος ήταν και 
εξακολουθεί να είναι 
κύριος, νομέας και 
κάτοχος έκτασης 
επιφάνειας 1.058 
τ.µ., που βρίσκεται 
στην θέση «Άγιος 
Νικόλαος» ή «Τουρκοχώραφο» 
της κτηματικής περιφέρειας του 
πρώην ∆ήµου Αναβύσσου και 
ήδη ∆ήµου Σαρωνικού Αττικής.
Οι δεκαπέντε δημότες 
είχαν διεκδικήσει και είχαν 
πετύχει να εκδοθεί υπέρ τους 
αποζημίωση για την έκταση 
ως απαλλοτριωθείσα, λόγω 

της ένταξης της περιοχής στο 
σχέδιο πόλης.
Με την αγωγή ο Δήμος ζητά να 
αναγνωρισθεί ως πραγματικός 
δικαιούχος της αποζημίωσης 
που καθορίστηκε προσωρινά 
και οριστικά µε την 851/2010 
απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδι-
κασία Απαλλοτριώσεων).

Οι αντιδρώντες 
στην επιλογή της 

κατασκευής Κέντρου 
Επεξεργασίας Λυμάτων 
στο Πλατύ Χωράφι 
Αρτέμιδος, προβάλλουν ως 
«μοναδική τεκμηριωμένη 
επιστημονικά» λύση τη 
μεταφορά των λυμάτων 
τους Δήμους Ραφήνας 
– Πικερμίου και Σπάτων 
– Αρτέμιδος, – μέσω 
αγωγών στην Ψυττάλεια, 
επικαλούμενοι ένα 
έγγραφο της ΕΥΔΑΠ για 
τις αυξημένες δυνατότητες 
του εκεί, βιολογικού 
καθαρισμού, παρόμοιο με 
αυτά που δείχνουν εδώ 
στον Σαρωνικό, για να 
επιβεβαιώσουν ακριβώς 
την ίδια άποψη.
Είναι όμως έτσι; Οι δήμοι 
της νοτιοδυτικής Αττικής 
(Πειραιάς, Κερατσίνι, 

3Β, Άλιμος, Π. Φάληρο, 
Γλυφάδα), έχουν εκφράσει 
την αντίθεσή τους, ενώ 
ριζικά αντίθετος στην 
πρόταση αυτή είναι ο 
Γιάννης Πάσσιος, Γενικός 
Διευθυντής Ανάπτυξης και 
Παραγωγής Έργων της 
ΕΥΔΑΠ, ο οποίος θεωρεί 
πως δεν επαρκούν οι 
υποδομές της εταιρείας: 
«Πρόκειται για μια λύση 
ενεργειακά απαράδεκτη, 
με τεράστιο κόστος λει-
τουργίας. Υπάρχει ένας 
αυχένας που πρέπει 
να υπερβείς, υπάρχει 
μεγάλη υψομετρική δια-
φορά που απαιτεί σειρά 
αντλιοστασίων και είναι 
πάντα πιθανό, στην 
περίπτωση που κάποιο 
από αυτά αστοχήσει, να 
υπερχειλίσουν τα λύματα 
στους περιβάλλοντες 

χώρους. Είναι άλλωστε 
και υγειονομικά ασύμ-
φορη, διότι, όταν τα 
λύματα διανύσουν με-
γάλες αποστάσεις, ανα-
πτύσσονται σηπτικά 
φορτία, τα οποία δημι-
ουργούν πρόβλημα στις 
κατάντη περιοχές»
Πηγή: Καθημερινή 

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τους Περιβαλλοντικούς 
Όρους που έχουν επιβληθεί για το Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυμάτων του Λεκανοπεδίου 
Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκεράμου) 
και παραλαβή του εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης των περιοχών Σαρωνίδας, 
Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας.

Την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους για  το  Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας, 
αποφάσισε το ΔΣ Σαρωνικού

Στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 
31/10/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο 

γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη 
αναβάθμισης της Ψυτάλλειας και παρέλαβε 
και ενέκρινε τις μελέτες για τα εσωτερικά 
δίκτυα των παραπάνω περιοχών. Είχε 
προηγηθεί πριν από 15 περίπου μέρες 
και η παραλαβή των εσωτερικών δικτύων 
της περιοχής του Λαγονησίου. Επιπλέον, 
μέχρι το τέλος του χρόνου, αναμένεται 
να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τον 
κεντρικό αγωγό στην παραλιακή λεωφόρο 
που εκπονείται από την ΕΥΔΑΠ. Ο 
Δήμος έχει υποβάλει το πρόγραμμα 
για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ 
(προϋπολογισμός 79 εκατ. € περίπου).
Με την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων, ο δήμος θα είναι σε θέση να 
δημοπρατήσει το σύνολο του παραπάνω 
έργου.
Η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση στο 
ΕΠΕΡΡΑΑ όπως αναφέρει η ανακοίνωση 
και όπως υποστήριξε ο Γενικός Διευθυντής 

της ΕΥΔΑΠ κ. Πάσιος δεν έχει ακόμα 
εγκριθεί και είναι το κομβικό σημείο για την 
πραγματοποίηση ή όχι του έργου.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν κάτοικοι 
της Σαρωνίδας οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν 
έντονα για την πρόταση της μελέτης να 
κατασκευαστεί αντλιοστάσιο στην κεντρική 
πλατεία της πόλης.΄
Τελικά η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία αποκλείει την θέση αυτή και 
καλεί τους μελετητές να χωροθετήσουν το 
αντλιοστάσιο σε άλλη θέση.
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. παρευρέθηκε 
και Δημοτικός Σύμβουλος από τον 
Δήμο Κερατσινίου, ο οποίος ζήτησε να 
τοποθετηθεί και να εκφράσει την ομόφωνη 
αντίθεση του δημοτικού συμβουλίου στην 
μεταφορά λυμάτων στην Ψυτάλλεια. Η 
Πρόεδρος του Δ.Σ. και δημοτικοί σύμβουλοι 
του Σαρωνικού επιτέθηκαν φραστικά 
εναντίον του, αρνούμενοι να του δώσουν 
τον λόγο και να τον ακούσουν.

Οι ακροβατισμοί του Γενικού Διευθυντή 
της ΕΥΔΑΠ Γιάννη Πάσιου. 

Είναι λύση η Ψυττάλεια για την μεταφορά λυμάτων;

Μόνο το 1/3 των εντός σχεδίου περιοχών 
εντάσσονται στο δίκτυο αποχέτευσης.

Εντύπωση προκαλεί 
η αναφορά της 

Δημοτικής Συμβούλου 
της πλειοψηφίας κας 
Περπερίδου η οποία 
καταψήφισε την εισήγηση, 
υποστηρίζοντας ότι μόλις 
1000 στρέμματα από τα 
3000 στρ. του οικισμού της 
Σαρωνίδας θα ενταχθούν 
στο δίκτυο, όπως και μόλις 
120 στρέμματα από τον 
οικισμό της Αγροτικής 
Τράπεζας της Π. Φώκαιας 

σε σύνολο 540 στρ. 
Ο υπεύθυνος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, Αντιδήμαρχος κ. 
Τζιβίλογλου, απάντησε ότι 
δεν υπάρχουν χρήματα 
για να ενταχθούν όλες οι 
εντός σχεδίου περιοχές.  
Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι 
πυκνοδομημένοι οικισμοί 
θα ενταχθούν, ενώ οι 
υπόλοιποι θα παραμείνουν 
με τους βόθρους. Βέβαια 
δεν γεννάται ζήτημα για 

εκτός σχεδίου περιοχές οι 
οποίες έτσι και αλλιώς δεν 
εντάσσονται, παρά τα όσα 
ψευδή και παραπλανητικά 
δήλωνε ο Αντιδήμαρχος 
Μανώλης Τσαλικίδης, σε 
κατοίκους εκτός σχεδίου 
περιοχών. Επίσης δεν 
θα ενταχθούν στην 
αποχέτευση  οικισμοί όπως 
τα Βλάχικα Αναβύσσου, 
το Θυμάρι και το Μαύρο 
Λιθάρι.

Ο Γενικός Διευθυντής της 
ΕΥΔΑΠ Γιάννης Πάσιος

Σ.Σ. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, ο 
οποίος το 2006 υποστήριζε στην Κοινότητα 
Π. Φώκαιας, ότι δεν μπορεί να γίνει το ΚΕΛ 
στην Γερακίνα. Το 2010 σε εκδήλωση του  
συνδυασμού “Ζούμε Μαζί “, υποστήριζε 
ότι το έργο ΠΡΕΠΕΙ να γίνει στην Γερακίνα 
και ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την 
Ψυτάλλεια. Το ίδιο έλεγε και το 2011 όταν 
ο Φιλίππου και ο Τσαλικίδης ετοίμαζαν 
την χαβούζα στην Γερακίνα. Στη συνέχεια 
όπως και σήμερα υποστηρίζει ότι τα λύματα 

πρέπει να οδεύσουν στην Ψυτάλλεια, ενώ 
σε ότι αφορά την Ραφήνα, αναφέρει ότι 
λόγω μεγάλης απόστασης η λύση είναι 
ενεργειακά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Να σημειωθεί 
ότι οι Δήμοι Ραφήνας – Πικερμίου και 
Σπάτων – Αρτέμιδος, βρίσκονται σε ευθεία 
διαδρομή 20 χιλ. από την Αθήνα, ενώ ο 
Δήμος Σαρωνικού απέχει από 25 έως 55 
χιλ. από την Αθήνα. Το αν είναι σοβαρός 
ή όχι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ, 
αφήνεται στην κρίση του αναγνώστη.

Αγωγή του Δήμου Σαρωνικού κατά 
15 δημοτών της Αναβύσσου, για την 
αναγνώριση έκτασης ως δημοτικής, 

στον Άγιο Νικόλαο
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Στα πλαίσια της ανάγκης λήψης απόφασης σχετικά με τη 
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων  τις Κυριακές,  η 
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα, Λίγες ημέρες αφότου ασφαλτο-

στρώθηκε η παραλιακή λεωφόρος 
Αθηνών – Σουνίου, ξήλωσαν την 

άσφαλτο για να περάσουν τις σωλήνες 
του αντιπλημμυρικού έργου της Παλαιάς 
Φώκαιας, που οδηγούν στην θάλασσα. 

Ξήλωσαν την άσφαλτο στην παραλιακή λεωφόρο 
στην Παλαιά Φώκαια, μόλις ασφαλτοστρώθηκε

Φαίνεται πως ήταν αδύνατον οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Αττικής, ο εργολάβος που 
κατασκευάζει το αποχετευτικό και 
ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαλικίδης, 
να συνεννοηθούν ώστε να γίνει 
η ασφαλτόστρωση μετά την 
ολοκλήρωση του αποχετευτικού.
Και αυτή η εξέλιξη, πρέπει 
να πιστωθεί ως μια ακόμα 
“επιτυχία” του Αντιδημάρχου, μια 
και ήταν ο μόνος αρμόδιος να 
συντονίσει αυτές τις υπηρεσίες. 
Έτσι μετά την ταλαιπωρία των 
δημοτών επί τέσσερα χρόνια, με 
δρόμους κλειστούς, σκαμμένους, 
γεμάτους λακκούβες, σκόνη και 
την πλημμύρα που έπνιξε την 
πόλη το 2012, έχουμε το ξήλωμα 
της παραλιακής λεωφόρου, η 
οποία θα παραμείνει για πολλά 
χρόνια με τα μπαλώματα που θα 
δημιουργήσει η ανασκαφή της. Θα 
μπορούσε ίσως να “δικαιολογηθεί” 
αυτή η ενέργεια αν ο εργολάβος 
της ασφαλτόστρωσης και ο 
εργολάβος που κατασκευάζει 
το αποχετευτικό είναι το ίδιο 
πρόσωπο, οπότε θα πληρωθεί 
δύο φορές για το ίδιο έργο. Μένει 
να διαπιστωθεί ποιος είναι ο 
εργολάβος, αν και θα έπρεπε 

να υπάρχουν ταμπέλες όπου 
αναγράφεται ο εργοδότης, ο 
εργολάβος και ο προϋπολογισμός, 
όπως συνηθίζεται στα δημόσια 
έργα.  Αυτή την διαπίστωση έκανε 
και κυρία, δημότης της Φώκαιας, 
η οποία μας τηλεφώνησε και 
ρώτησε αν το αντιπλημμυρικό 
έργο που κατασκευάζεται, 
αλλά και η ασφαλτόστρωση 
της παραλιακής, είναι έργο του 
Δήμου ή της Περιφέρειας Αττικής, 
γιατί όπως διαπίστωσε και η ίδια, 
δεν υπάρχει καμία ένδειξη.
Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι σκοπίμως δεν αναφέρεται 

σε καμία πινακίδα, ποιος είναι ο 
εργοδότης, ώστε να πιστεύουν οι 
κάτοικοι της πολύπαθης πόλης, ότι 
είναι έργα του Δήμου Σαρωνικού 
και ιδιαιτέρως του Αντιδημάρχου 
κ. Τσαλικίδη. Ο ίδιος κατά την 
έναρξη του αντιπλημμυρικού 
έργου το καλοκαίρι του 2010 είχε 
σπεύσει να φωτογραφηθεί και να 
το παρουσιάσει στο προεκλογικό 
του φυλλάδιο, για την έκδοση 
του οποίου επιβαρύνθηκε η 
κοινότητα  Π. Φώκαιας, ως δήθεν 
απολογισμό του κοινοτικού 
έργου.

Απόφαση της Περιφέρειας για άνοιγμα 
εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές

ύστερα από πρόσκλησή της, 
ξεκίνησε μία σειρά συναντήσεων 
με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς (εμπορικούς συλλόγους, 
επαγγελματικούς φορείς, 
εργαζομένους, Δήμους), 
προκειμένου να ακουστούν οι 
απόψεις και οι προτάσεις τους 
επί του θέματος.
Στόχος της διαβούλευσης 
ήταν μέσα από το διάλογο να 
ληφθεί η πλέον συμφέρουσα 
απόφαση, με γνώμονα τη 
στήριξη της τοπικής αγοράς, σε 
συνάρτηση με την εξυπηρέτηση 
των καταναλωτών, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα Προε-
δρικά διατάγματα που 
ανακηρύσσουν περιοχές ως 
τουριστικούς τόπους, καθώς 
και τις παράκτιες Δημοτικές 
Κοινότητες, με αυξημένη τουρι-
στική κίνηση (λουτροπόλεις) 
και επισκεψιμότητα (β΄ παρα-
θεριστική κατοικία), την ύπαρξη 
λιμένων και του αεροδρομίου. 
Για τη λήψη της συγκεκριμένης 
απόφασης συνεκτιμήθηκαν 
σημαντικές ιδιαιτερότητες 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής:

Οι περιοχές της Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρίου, του Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 
της Δημοτικής Ενότητας 
Αναβύσσου, του Δήμου 3Β, της 
Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, 
του Δήμου Μαραθώνα, καθώς 
και η περιοχή Λαγονησίου, 
έχουν ανακηρυχθεί ως 
τουριστικοί τόποι.
Β. Οι υπόλοιπες παράκτιες 
Δημοτικές Κοινότητες χωρικής 
αρμοδιότητας Ανατολικής 
Αττικής παρουσιάζουν αυξη-
μένη τουριστική κίνηση και 
επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους).
Η απόφαση ορίζει τα εξής:
Επιτρέπουμε την προαιρετική 
λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων και όλες τις 
άλλες  Κυριακές πέραν των επτά 
εκ του νόμου καθοριζομένων 
στις περιοχές που αναφέρονται 
στην παρ.7 του σκεπτικού της 
παρούσας απόφασης, υπό τις 
εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται 
από την παρ. 2 περιπτώσεις 
α΄, β΄ και γ΄ του αρθρ. 16 του Ν. 
4177/2013.
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Κείμενο διαμαρτυρίας κοινοποίησαν στον Δήμαρχο 
Σαρωνικού κ. Πέτρο Φιλίππου, οι πέντε Πρόεδροι 
των δημοτικών κοινοτήτων, με το οποίο εκφράζουν 

τα παράπονά τους αλλά καταγγέλλοντας παράλληλα 
τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της ΑΔΜΚΕΣ κ. Βαγγέλη 
Ζεκάκο, για αυταρχική, αλαζονική και απαξιωτική 

συμπεριφορά απέναντί τους. Οι πέντε Πρόεδροι κλείνουν 
την διαμαρτυρία τους, απειλώντας ότι αν δεν εισακουστούν 
και δεν λάβουν έγγραφη απάντηση από τον Δήμαρχο θα 

Πέντε Πρόεδροι Δημοτικών Kοινοτήτων 
του Σαρωνικού ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ τον Ζεκάκο

ανεξαρτητοποιηθούν από την παράταξή του με την 
οποία εκλέχτηκαν. 
Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού στις 6 
Νοεμβρίου 2013 η επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
κ. Χριστίνα Χριστοφάκη έθεσε προς τον Δήμαρχο 

κο Πέτρο Φιλίππου  το ακόλουθο ερώτημα: Αληθεύει ότι 
οι Πρόεδροι των 5 Τοπικών Κοινοτήτων σας έστειλαν 
επιστολή σχετικά με την απαράδεκτη συμπεριφορά 
του Προέδρου της Μονομετοχικής Εταιρίας του Δήμου 
και Αντιδημάρχου κου Ευάγγελου Ζεκάκου? Εάν ναι, 
μπορείτε να μας ενημερώσετε για το ακριβές  περιεχόμενο  
της επιστολής. Όπως καταλαβαίνετε  δεν πρόκειται  για 

προσωπικό ζήτημα αλλά για την  γενικότερη λειτουργία 
του Δήμου?
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι: το θέμα αυτό  αφορά τον ίδιο 
και τους συνεργάτες του και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο(!!!) 
Μάλιστα υποστήριξε ότι σε συνάντηση που είχε με τους 
Προέδρους λύθηκε το ζήτημα.
Επειδή η απάντηση αυτή ήταν προφανώς μη ικανοποιητική 

η κυρία Χριστοφάκη αναγκάστηκε να επανέλθει λέγοντας 
τα εξής: Όπως συνηθίζετε σε όλα τα σοβαρά θέματα που 
απασχολούν τον Δήμο μας απαντάτε με γενικότητες και με 
προσωπικές επιθέσεις και σπανιότατα λέτε την αλήθεια 
τόσο στους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους όσο 
και στους Δημότες.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Κύριε Δήμαρχε, 
Διανύουμε τον δεύτερο προς τρίτο χρόνο 
συνεργασίας και τα έντονα προβλήματα 
της καθημερινότητας λόγω της οικονομικής 
κρίσης δυστυχώς επιτείνονται από 
ενδοπαραταξιακές συμπεριφορές και 
ενέργειες που ξεπερνούν την κόκκινη 
γραμμή της υπομονής μας. 
Επειδή όλοι μας καθημερινά παλεύουμε νια 
τους συνδημότες μας, πιστεύουμε ότι και 
τώρα, επτά μήνες; πριν τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές αν εξαντλήσετε την επιρροή 
σας, κάποια πράγματα μπορούν να 
διορθωθούν και να καλυτερέψουν. Γι΄ αυτό 
σας εκφράζουμε τα έντονα παράπονά 
μας για τον Αντιδήμαρχο κ.  Zεκάκο, τον 
οποίο αν και εμείς προσπαθούμε να τον 
αντιμετωπίσουμε ως φίλο, συνεργάτη και 
συνάδελφο εκείνος μας συμπεριφέρεται 
αυταρχικά, αλαζονικά και απαξιωτικά. Ο 
εν λόγω Αντιδήμαρχος εργάζεται σκληρά  

αλλά με λάθος τρόπο, τόνο και ύφος, 
με αποτέλεσμα. να. μας προσβάλλει  
να μας παραγκωνίζει και να μας μας 
εκθέτει δημιουργώντας; περισσότερα 
προβλήματα απ΄ όσα λύνει. Υπάρχει 
πλήθος καθημερινών παραδειγμάτων 
και μαρτυριών που επιβεβαιώνουν τους 
προηγούμενους χαρακτηρισμούς. 
Σεβόμαστε ότι τον ορίσατε Αντιδήμαρχο 
αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να 
λέει για μας ότι δεν είμαστε τίποτα και ότι 
αυτός κάνει κουμάντο. Δεν έχει το δικαίωμα 
να μας παρακάμπτει και να λειτουργεί 
αγνοώντας μας επιδεικτικά μη σεβόμενος 
τις αρμοδιότητες που μάς δίνουν ρητά 
τα άρθρα 80 και 83 του Νόμου για τον 
Kαλλικράτη. 
Κύριε Δήμαρχε 
Σας υπενθυμίζουμε ότι και εμείς είμαστε 
αιρετοί και μάλιστα πρώτοι σε σταυρούς 
στις κοινότητές μας και τη θέση του 

Προέδρου μας την έδωσαν οι δημότες 
και ο Νόμος. Ο κ. Ζεκάκος λειτουργεί ως 
Αντιδήμαρχος του τέως Δήμου Καλυβίων 
που με αλαζονικό και αυταρχικό τρόπο 
μας απαξιώνει και μας παρακάμπτει~ 
απαξιώντας και παρακάμπτοντας την ίδια 
τη δημοκρατία
Κύριε Δήμαρχε, 
Πιστεύουμε ότι ο αυτοέλεγχος είναι το 
κύριο στοιχείο του αυτοσεβασμού και ο 
αυτοσεβασμός είναι το κύριο στοιχείο του 
θάρρους. Με θάρρος και παρρησία σας  
ενημερώνουμε ότι αποφασίσαμε τα εξής: 
Α) Δεν θα ανεχτούμε πλέον την καταπάτηση 
των αρμοδιοτήτων μας που ο Νόμος 
προβλέπει ούτε τις συμπεριφορές που 
προαναφέραμε 
Β) Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να 
διαμορφωθεί, 
να επανακαθοριστεί και προσδιοριστεί ένα 
πλαίσιο ξεκάθαρης, διακριτής και ισότιμης 
συνεργασίας με τον συγκεκριμένο αλλά και  
με τους άλλους Αντιδημάρχους ως προς 

τις αρμοδιότητες και το προσωπικό. 
Γ) Αν δεν εισακουστούμε είμαστε 
αναγκασμένοι να κοινοποιήσουμε το 
παρόν κείμενο σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ. 
Δ) Τέλος επειδή μέγιστο αγαθό της 
αυτάρκειας η ελευθερία, αν δεν 
ανταποκριθείτε, θα δηλώσουμε σ' 
όλα τα τοπικά συμβούλια ΟΛΟΙ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ . 
Περιμένουμε την έγγραφη απάντησή σας 
Μετά τιμής
Καλύβια 29-10-13
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ Μ. 
ΚΟΛΑΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Μ. 
ΧΑΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ Γ. 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ Κ. 
ΓΚΟΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΚΟΥΒΑΡΑ Γ. ΚΙΤΣΟΣ 
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Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 διεξήχθησαν εκλογές για την 
ανάδειξη Προέδρου και μελών του συμβουλίου στην ενιαία πλέον 
οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στον Δήμο Σαρωνικού. 

Στις εκλογές έλαβαν μέρος 302 μέλη του 
κόμματος και τα έγκυρα ψηφοδέλτια 

ήταν 295. 
Σύμφωνα με την καταμέτρηση έλαβαν:
Μιχάλης Κορωναίος  (φωτό) 123 ψήφους
Αποστόλης Αποστόλου 105 ψήφους
Δημήτρης Σόφος 67 ψήφους

Ψήφισαν για Πρόεδρο και νέο συμβούλιο 
της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας του Σαρωνικού

Εκτός παράταξης έθεσε την Δημοτική 
Σύμβουλο κα Διονυσία Περπερίδου, 
ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος 

Φιλίππου. Ο Δήμαρχος κατά την συζήτηση 
θέματος που αφορούσε τη λειτουργία των 
καταστημάτων τις Κυριακές, απευθύνθηκε 

Έθεσε εκτός παράταξης τη Δημοτική Σύμβουλο 
κα Διονυσία Περπερίδου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού

στην κα Περπερίδου, 
λέγοντάς της ότι: “δεν 
μπορεί να μιλάει αυτή 
για δημοκρατία, όταν 
μηνύει δημοτικούς 
συμβούλους”. Η 
αφορμή ήταν ότι κα 
Περπερίδου έχει 
καταθέσει ως μάρτυρας 
κατηγορίας σε βάρος του 
Αντιδημάρχου Βαγγέλη 
Ζεκάκου, υπεύθυνου 

για την καθαριότητα, και για υπόθεση που 
αφορούσε την παράνομη λειτουργία της 

χωματερής των Καλυβίων. Απαντώντας 
στον Δήμαρχο η κα Περπερίδου είπε ότι: 
“όταν καλείται από ένα θεσμικό όργανο 
της Δημοκρατίας, όπως είναι η Δικαιοσύνη, 
έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί”. 
Ο Δήμαρχος δήλωσε, ότι δεν μπορεί 
να είναι σύμβουλος της πλειοψηφίας, 
κάποιος που μηνύει Δημοτικό Σύμβουλο 
της πλειοψηφίας, για να το διορθώσει 
στην συνέχεια, λέγοντας ότι δεν μήνυσε 
τον Ζεκάκο, αλλά πήγε ως μάρτυρας σε 
μήνυση που έχει υποβάλει η κα Χριστίνα 
Χριστοφάκη και αφορά την παράνομη 
λειτουργία της χωματερής.

Μια ελιά ηλικίας άνω των 1.000 
ετών διασώθηκε από την 
περιοχή του Αγίου Γεωργίου 

στα Καλύβια, την οποία έκοψαν 
οι ιδιοκτήτες της με σκοπό να την 
υλοτομήσουν. 

Ένα μνημείο της φύσης διασώθηκε χάρη 
στην παρέμβαση του Δήμου Σαρωνικού

Με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος 
Φιλίππου, ζήτησε να παραδοθεί στον δήμο 

καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της φύσης.
Πράγματι, με ενέργειες του δήμου, η ελιά μεταφέρθηκε 
στον χώρο έμπροσθεν του δημαρχείου Σαρωνικού, 
όπου και φυτεύτηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις 
γεωπόνων.
Τέτοια δέντρα που έχουν πλέον μείνει ελάχιστα στην 
περιοχή, οφείλουμε να τα «προστατεύσουμε» γιατί 
αποτελούν ανεκτίμητα μνημεία της φύσης και της 
ιστορίας μας.
Ο Δήμος Σαρωνικού ανέλαβε τη φροντίδα του και θα 
αναδείξει το ιστορικής σημασίας αυτό δέντρο.

Δύο conteiners αποθήκευσης ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών συσκευών, που υπήρχαν 
στην παραλία Αναβύσσου και στα Καλύβια, εκλάπησαν με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει χώρος συγκέντρωσης των αποσυρόμενων συσκευών. 

Έκλάπησαν τεράστια conteiners αποθήκευσης 
ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών συσκευών 

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για πολύ 
μεγάλα conteiners, που θα πρέπει 

να φορτώθηκαν  σε μεγάλο φορτηγό 
για να μεταφερθούν.
Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε 
η επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
κα Χριστίνα Χριστοφάκη, στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου 24/10/2013, για το αν 
ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση με 
εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών 
συσκευών, όπως έχουν κάνει γειτονικοί 

Δήμοι, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. 
Μανώλης Τσαλικίδης, υποστήριξε ότι 
λόγω της κλοπής των conteiners δεν 
γίνεται συγκέντρωση των ηλεκτρικών 
συσκευών από το 2011. Σε συνέχεια 
της ερώτησης, αν έγινε δήλωση κλοπής 
στην ασφάλεια, ο Δήμαρχος απάντησε 
ότι ενημερώθηκε η εταιρεία που είχε 
συνάψει την σύμβαση απόσυρσης 
των ηλεκτρικών συσκευών και είχε 
τοποθετήσει τα conteiners.

Επιπλέον, ακούστηκε, ότι επειδή δεν 
υπάρχει ασφαλής χώρος φύλαξης 
των conteiners αποθήκευσης, δεν 
τοποθετήθηκαν νέα, με προφανή 
κατάληξη αυτών των συσκευών στους 
κάδους των κοινών απορριμμάτων.
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…. Έχουν όμως κάτι και αυτό είναι η 
ανθρωπιά, η αγάπη που γίνεται πάντα 
σημείο αναφοράς σε κάθε τους πράξη …. 
άνθρωποι που τους αρέσει να δίνουν και 
δεν περιμένουν αντάλλαγμα γιατί νιώθουν 
πλούσιοι όταν επουλώνουν τις πληγές 
των άλλων. 
- Πολλοί από τους εθελοντές της 
Κοινωνικής Στήριξης παρακολούθησαν 

δύο (2) εξαιρετικές παραστάσεις, όπως 
την «Κατάκτηση του Έβερεστ, της 
κορυφής του κόσμου» στο Πλανητάριο και 
την θαυμάσια όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι 
στην Λυρική Σκηνή, «Σταχτοπούτα». 
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. 
- Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 
διοργανώνουμε το ετήσιο 
Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ μας στον 

φιλόξενο χώρο του καφέ 
Destino στη Λεωφόρο 
Σαρωνίδας 5. 
Ευχαριστούμε την 
Διεύθυνσή του και ιδιαίτερα 
την κα Δέσποινα Πούλου. 
Ακόμη, θερμά ευχαριστούμε 
τα αδέρφια κο Γιάννη και 
κα Μαρία, τον κο Γιώργο 
και την κα Εύα, την κα 
Στέλλα Ευγένα, τον κο 
Γιάννη Παλλάτο, τον κο 
Βασίλη Ρηνιώτη και τον 
κο Στάμο Μουρογιάννη για 
την συνεχή υποστήριξη να 
στέκονται στο πλευρό μας. 

Πολλές φορές μιλάμε γενικά και 
αφηρημένα για τα προβλήματα 
που απασχολούν τους ανθρώπους. 

Άλλες πάλι χάνουμε την ουσία μέσα 
από στατιστικές αναλύσεις 
και μέσους όρους. Σπάνια 
χρησιμοποιούμε παραδείγματα 
της καθημερινότητας και από 
αυτά να βγάλουμε ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα. 
Θα σας αναφέρω αφηγήσεις 
ανθρώπων γιατί αυτές δίνουν την 
πραγματική εικόνα που επικρατεί 
ανάμεσά μας και περιέχουν 
μηνύματα σημαντικά. 
- «Κανείς μα κανείς δεν γελάει 
πια στο σπίτι μας»
- «Τα παιδιά βλέπουν τον πατέρα 
τους όλη μέρα στο σπίτι γιατί 
δεν έχει δουλειά και δημιουργούν αρνητικό 
πρότυπο», λέει μητέρα ανήλικων παιδιών. 
- «Μαμά να πουλάμε και εμείς ξύλα», λέει 
επτάχρονος στην μητέρα του, «για να 
έχουμε και εμείς χρήματα»
- «Φωτογράφησα τα άδεια ντουλάπια της 
κουζίνας μου για να μην ξεχάσω τα όσα 
περνάμε»
- «Χρωστάω τρία (3) ενοίκια, δεν ξέρω για 
πόσο ακόμη θα έχω σπίτι»
- «Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το 
Πανεπιστήμιο στην επαρχία γιατί δεν έχει 
χρήματα η μητέρα μου»
Φράσεις και λέξεις που αγγίζουν την ψυχή 
μας. Διηγήσεις ανθρώπων που πίσω από 
τις ερμητικά κλειστές τους πόρτες κρύβεται 
φτώχεια, απελπισία και μια πιο διεισδυτική 
ματιά φέρνει στην επιφάνεια το πλήθος των 
προβλημάτων που ενδεχομένως μπορεί 
να έχουν συνέπειες για την Κοινωνική 

Ειρήνη. Και αναρωτιέμαι εάν οι ηγέτες 
έχουν συναίσθηση της μαζικής δυστυχίας 
που σκορπίζουν οι σχεδιασμοί τους και αν 
περνούν από το μυαλό τους οι αναλογίες με 

άλλες εποχές. 
Σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης 
υπάρχει ένα ευρύ και ολοένα διαστελλόμενο 
χάσμα μεταξύ του προβλήματος που 
αντιμετωπίζουμε και των προσφερόμενων 
λύσεων. Σ’ αυτό το περιβάλλον η κοινωνική 
αλληλεγγύη προκύπτει σαν αντίδραση 
όπου οι πολίτες ενεργοποιούνται και 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δράσης 
σε πολλούς τομείς της κοινωνικής 
πραγματικότητας ανακουφίζοντας τους 
συνανθρώπους τους.
Αυτή την κατηγορία ανθρώπων θα τιμήσει η 
Κοινωνική Στήριξη σε λίγες μέρες.
- Είναι οι άνθρωποι που ένα τους βλέμμα 
σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις ….άνθρωποι 
που δεν ξεχνούν ότι ένας καλός τους λόγος 
σου γλυκαίνει την καρδία. Τα λόγια τους 
γίνονται βάλσαμο και απορείς με το μεγαλείο 
της ψυχής τους γιατί ίσως να μην είναι ούτε 
καν φίλοι σου. 

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Στα χρόνια της κρίσης – Κρίση και κοινωνία

Σεπτέμβριος
9-11/9 Τριήμερη εκδρομή στην 
Τήνο
13/9 και κάθε Παρασκευή: 
Παραδοσιακοί χοροί 5.30-6.30 
και 6.30-7.30 για τα παιδιά. 
7.30-8.30 και 8.30-9.30 για 
τους ενήλικες, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, Λ. 
Σαρωνίδας 14Α , 1ος όροφος

Οκτώβριος
4/10 Παρασκευή, 6.30μ.μ. 
στο «Anima club»: Έναρξη 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου
9/10 και κάθε Τετάρτη: 
μαθήματα ζωγραφικής
6.00-8.00μ.μ, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, Λ. 
Σαρωνίδας 14Α, 1ος όροφος
14/10 και κάθε Δευτέρα: χιπ-
χοπ για παιδιά

7.00-8.30, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, Λ. 
Σαρωνίδας 14Α, 1ος όροφος
17/10 «Δον Κιχώτης» από τα 
μπαλέτα Μπολσόι στο θέατρο 
Badminton
28/10: Κατάθεση στεφάνου στο 
ηρώο της πλατείας

Νοέμβριος
16-17/11 Χειμερινή εξόρμηση 
στα Βαρδούσια
24/11 Θέατρο

Δεκέμβριος
15/12 Το καθιερωμένο 
Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ 
του Συλλόγου μας στο καφέ 
«Oltre», 10.00 π.μ.-14.00μ.μ 
σε συνεργασία με τους άλλους 
συλλόγους της πόλης μας
20/12 Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του Συλλόγου μας

Ιανουάριος
5/1 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου και 
βράβευση των επιτυχόντων 
μαθητών της Σαρωνίδας σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ.
26/1 Θέατρο

Φεβρουάριος
9/2 Λογοτεχνική βραδιά
20/2 Αποκριάτικος χορός του 
Συλλόγου μας

Μάρτιος
8/3 Γιορτή της γυναίκας
21/3 Η καθιερωμένη μας 
επίσκεψη σε Μοναστήρι για να 
παρακολουθήσουμε τους β΄ 
χαιρετισμούς της Παναγίας.
25/3 Κατάθεση στεφάνου στο 
ηρώο της πλατείας

Απρίλιος
5/4 Μεσημβρινή απόδραση για 
ουζάκι
27/4 Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ.

2013

2014

Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας 
Εκδηλώσεις 2013 – 2014

Αιγαίου 5, Σαρωνίδα, 190 13, τηλ. 22910-53922, 6944-395959
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Με ομολογούμενη από όλους 
όσους παρευρέθησαν 
επιτυχία για τη διοργάνωση, 

πραγματοποιήθηκε στο Λαγονήσι 
το περασμένο Σαββατοκύριακο 26 
και 27 Οκτ. 2013, ο Πανελλήνιος 

Διασυλλογικός Αγώνας με σκάφη 
τύπου “Οptimist” και “Laser”,  και έφερε 
την επωνυμία “LAGONISI GRAND 

RESORT CUP ΙΙΙ” με διοργανωτή τον 
Ναυτικό Όμιλο Λαγονησίου (ΝΟΛ).

Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας με σκάφη τύπου 
“Οptimist” και “Laser”, “LAGONISI GRAND RESORT CUP ΙΙΙ” 
με διοργανωτή τον Ναυτικό Όμιλο Λαγονησίου

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στη 
θαλάσσια περιοχή του Λαγονησίου, 

και φιλοξενήθηκε για άλλη μια φορά στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου στο Grand Re-
sort.

Νέο ρεκόρ συμμετοχών είχαμε και φέτος 
αφού στον αγώνα έλαβαν μέρος όμιλοι 
από την Αττική και την περιφέρεια, 
με εκατόν δέκα πέντε (115) αθλητές 
και αθλήτριες, παρουσιάζοντας ένα 
υπέροχο θέαμα για τα μάτια όσων 
το παρακολούθησαν, δίνοντας τον 
καλύτερό τους εαυτό για την πολυπόθητη 
νίκη.
Τις δύο ημέρες των αγώνων η θάλασσα 
του Λαγονησίου γέμισε από πανιά, 

γέλια και φωνές των παιδιών μας, που 
στα μάτια τα δικά μας ήταν όλα νικητές. 
Και πως άλλωστε να μην είναι αφού μόνο 
οφέλη μπορούν να αποκομίσουν από την 
καταπληκτική αυτή ενασχόληση με την 
ιστιοπλοΐα που επέλεξαν.
Την 1η ημέρα των αγώνων διεξήχθησαν 
τρεις (3) ιστιοδρομίες και την 2η ημέρα 
τέσσερεις (3).
Τους αγώνες παρακολούθησαν 
συγγενείς και φίλοι των αθλητών και 
πολλοί προσκεκλημένοι. Μεταξύ άλλων 
θα αποτελούσε παράλειψη να μην 
αναφερθούν ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ 
κ. Αδαμόπουλος, ο Αντιδήμαρχος του 

Δήμου Σαρωνικού κ. Μανώλης 
Τσαλικίδης εκπροσωπώντας το 
Δήμο και ο δημοτικός σύμβουλος 
Δήμου Σαρωνικού που συνετέλεσε 
και στην επιτυχή διοργάνωση του 
αγώνα κ. Γιώργος Σοφρώνης.

Επίσης, ως ελάχιστη ανταμοιβή για 
τα όσα προσέφεραν, θα πρέπει να 

αναφερθούν:
Το “GRAND RESORT”, ο πρόεδρός 
του κ. Παντελής Μαντωνανάκης και το 
προσωπικό του
Το ξενοδοχείο “Μαύρο Λιθάρι”, ο 
ιδιοκτήτης του κ. Λεωνίδας Μιχταριάν με 
το προσωπικό του
Η εταιρεία “MAGIC ΜΑRΙΝΕ” του κ. 
Γιώργου Δρούγκα
Η εταιρεία “S & M” του κ. Αντώνη 
Μπουγιούρη και τέλος ένα μεγάλο 
ευχαριστούμε σε όλους τους αφανείς 
εθελοντές μέλη και φίλους του ομίλου 
μας, που χωρίς τη δική τους βοήθεια 
και συμπαράσταση δεν θα είχαμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τα συγχαρητήριά μας σε όλους 
ανεξαιρέτως  τους αθλητές-αθλήτριες  
καθώς και στον ΝΟΛ, που για άλλη μια 
φορά τα κατάφερε περίφημα. Ευχόμαστε  
κάθε επιτυχία και στο μέλλον.

Έφυγε 
από τη 

ζωή ο πρώην 
Κοινοτάρχης 
Αναβύσσου, 
Βασίλης 
Τροχίδης.
Διετέλεσε 
Κοινοτάρχης 
από το 1974 
έως το 1978  
και ήταν 
πατέρας του 
Κοινοτικού Συμβούλου κ. Φίλιππου 
Τροχίδη.
Στην τελευταία κατοικία του τον 
συνόδευσαν πλήθος φίλων και 
συγχωριανών του.
Ο Αττικός Παρατηρητής εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.
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Μεταξύ των σημείων που εντοπίζει 
η αναφορά του Συλλόγου Γονέων 

ως επικίνδυνα ή προβληματικά, είναι οι 
ψευδοροφές όπως αυτή της φωτογραφίας 
που αφορά την αίθουσα πληροφορικής, 
την στεγανοποίηση δεξαμενής (φωτό 
δεξιά). Οι ευτελούς αξίας πόρτες, όπως 
αναφέρεται, η ανυπαρξία  προστασίας 
της ξύλινης στέγης από το νερό και την 
υγρασία, η δυσοσμία από τις τουαλέτες, 
οι παρατηρούμενες ριγματώσεις στο σοφά 
του κτηρίου κ.α. 

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαρωνικού, 
προσπαθεί να υποβαθμίσει τις 

καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου  Καλυβίων 
Λαγονησίου (διαβάστε εδώ),  αποδίδοντας 
σε αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες, ώστε να 
παρεμποδιστεί η εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει; 
Μικρά προβλήματα που ανέκυψαν τις 
πρώτες ημέρες λειτουργίας του σχολείου, 

τα οποία μεγαλοποιήθηκαν από την 
αντιπολίτευση για άλλες σκοπιμότητες 
(παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του), αντιμετωπίζονται επιτυχώς από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού 
και το σχολείο πλέον λειτουργεί ομαλά.
Απάντηση σε όλους αυτούς δίνουν οι ίδιοι 
οι μαθητές που απολαμβάνουν το νέο τους 
σχολείο.

Πολυσέλιδη καταγγελία με 
περιγραφή των κακοτεχνιών που 
υπάρχουν στο νέο κτήριο του 

2ου Λυκείου Καλυβίων – Λαγονησίου, 
κατέθεσε ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων, απαιτώντας την άμεση 
αποκατάστασή τους, προκειμένου να 
αποσοβηθεί πιθανό ατύχημα σε βάρος 

μαθητών. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για 
σχολείο το οποίο λειτουργεί για πρώτη 
φορά φέτος και θεμελιώθηκε πέρσι τον 

Οκτώβριο και κατασκευάστηκε υπό την 
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου.
Το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας 
διάταξης στην σημερινή(31/10/2013) 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

του Σαρωνικού, μετά από πρόταση της 
επικεφαλής  της αντιπολίτευσης Χριστίνας 
Χριστοφάκη και έγινε αποδεκτό από την 
πλειοψηφία και λόγω της παρουσίας 
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γονέων του σχολείου.

Η ετήσια συνδρομή για το 
2013 είναι 20 € και πε-

ριλαμβάνει την αποστολή της 
εφημερίδας ταχυδρομικώς.

Δημοσιεύουμε τους λογα-
ριασμούς σε τρεις τρά-

πεζες, αλλά μπορούν οι φίλοι 
μας να στέλνουν την συνδρο-
μή τους ή μέσω ταχυδρομικής 
επιταγής στη διεύθυνση: 

Για τον «Αττικό Παρατηρητή» 
Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Καταγγελία για κακοτεχνίες που καθιστούν επικίνδυνη 
την παραμονή μαθητών στο 2ο Λύκειο Λαγονησίου
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Ίσως ο τίtλος του δημοσιεύματος να 
είναι σκληρός, αλλά θα είναι πολύ 

σκληρότερο αν υπάρξει δυστύχημα με 
θύμα κάποιον μαθητή. Τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ 

επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής, στην 
ιχθυοκαλλιέργεια Καστελόριζο – 

Εμπορική Α.Ε., επειδή όπως αναφέρει 

το σχετικό έγγραφο λειτουργούσε χωρίς 
άδεια κατ΄ εξακολούθηση και επομένως 
χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους, σε αντίθεση με την νομοθεσία.

Οδός Αναπαύσεως στην Ανάβυσσο. 
Επικίνδυνο πέρασμα για μαθητές στην οδό 
που οδηγεί στο …..νεκροταφείο

Όπως έγραψε ο 
αναγνώστης που μας 

έστειλε τις φωτογραφίες, 
αν όμως συμβεί ένα 
ατύχημα σε ένα παιδί τότε 
όλοι θα μακιγιαριστούν για 
να βγουν στην τηλεόραση 
για συμπαράσταση.
Το σημείο είναι στην οδό 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ στην 
ΑΝΑΒΥΣΣΟ δρόμος που 
περνάνε παιδιά, γονείς, 
πούλμαν που οδηγεί 
στο νεκροταφείο. Θα 
επέμβει άραγε κάποιος 
προληπτικά;

Επιβολή προστίμου 4.000 € στην ιχθυοκαλλιέργεια 
Καστελόριζο – Εμπορική ΑΕ, για παράνομη λειτουργία.

Αυτήν την ιχθυοκαλλιέργεια προσπάθησε να μεταφέρει στην 
Φώκαια ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Μ. Τσαλικίδης 

& ο πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γ. Λάμπρου!!!
Λειτουργούσε χωρίς άδεια και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

Υπενθυμίζουμε την απόπειρα του 
πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 
κ. Γιώργου Λάμπρου ο οποίος υπέγραψε 
αντίγραφο απόφασης του συμβουλίου 
η οποία ήταν παραποιημένη και του 
Αντιδημάρχου Σαρωνικού κ. Μανώλη 
Τσαλικίδη, ο οποίος χρησιμοποίησε το 
έγγραφο προκειμένου να πείσει την 
Επιτροπή Ποιότητας ζωής του Δήμου 
Σαρωνικού, ώστε να μεταφερθεί η 
παράνομη επιχείρηση  από το νησί 
Πάτροκλος στις ακτές της παλαιάς 
Φώκαιας στο 59,5 χιλ.. της E.O. Αθηνών 
Σουνίου. (Δείτε εδώ). Για την υπόθεση 
αυτή έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία 
προκαταρκτική εξέταση (Δείτε εδώ).

Στην υπόθεση της μεταφοράς της 
ιχθυοκαλλιέργειας μπλεκόταν και ο 

πρώην Δήμαρχος Κερατέας κ. Σταύρος 
Ιατρού, ως μηχανικός – σύμβουλος του 
επιχειρηματία.

Στο τελικό στάδιο της κατάρτισης 
βρίσκεται το σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Εσωτερικών το οποίο 

προβλέπει αλλαγές σε θέματα που 

αφορούν στο χωροταξικό σχεδιασμό, το 
προσωπικό, το Συμπαραστάτη του Δημότη 
και μια σειρά άλλα θεσμικά ζητήματα. 

Σχεδόν έτοιμο το σχέδιο νόμου για τις 
αλλαγές στον Καλλικράτη

Ήδη η ΚΕΔΕ έχει 
διατυπώσει τις 

παρατηρήσεις της σε ένα 
πρώτο σχέδιο πριν από 
ένα μήνα. Κατά βάση οι 
επισημάνσεις αφορούν 
στις διατάξεις που 
σχετίζονται με τις αλλαγές 
στον εκλογικό νόμο, στο 

χωροταξικό και στον 
θεσμό του Συμπαραστάτη 
του Δημότη. Όπως έκανε 
γνωστό κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης ο 
πρόεδρός της Κ. Ασκούνης 
στο σχέδιο νόμου που 
βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο επεξεργασίας δεν 

θα συμπεριλαμβάνονται 
ρυθμίσεις για αλλαγές 
στον εκλογικό νόμο. 
Ωστόσο σε ό,τι αφορά το 
χωροταξικό, στο σχέδιο 
συμπεριλαμβάνεται ο 
διαχωρισμός των δήμων 
Ρόδου, Σάμου, Λέσβου, 
Κεφαλονιάς και Κέρκυρας.

Ο Σύλλογος Γονέων του Λυκείου 
Αναβύσσου σε συνεργασία με 
τον «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ» πολιτιστικό  

σύλλογο ΟΛΥΜΠΟΥ (κοντά στο 
ΚΤΕΟ Καλυβίων) στα πλαίσια  των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

καθώς και σε θέματα  πολιτισμού  και 
ψυχαγωγίας, διοργανώνουν  πρόγραμμα 
προβολής κινηματογραφικών ταινιών , 
αρχικά μέχρι το τέλος του χρόνου, για 
τον καινούργιο χρόνο θα ενημερωθείτε 
προσεχώς .

Πρόγραμμα προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών από το 
Σύλλογο Γονέων Λυκείου Αναβύσσου και 
τον “Αριστόδικο” Πολιτιστικό Σύλλογο

Οι προβολές θα γίνονται κάθε 
Κυριακή εναλλάξ σε 2 χώρους, μια 

Κυριακή  στο Λύκειο και την επόμενη  
Κυριακή στον «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ» .
Το πρόγραμμα προβολών για το 
2013 είναι:
1. 24/11/13 Αριστόδικος  Spring 
Summer Fall Winter and Spring  
Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, 
Χειμώνας και… Άνοιξη  (Kim Ki-Duk, 
2003)  (Κορέα).   ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ.
2. 1/12/13 Λύκειο  Αναβύσσου The 
Name of the Rose  ) Το Όνομα 
του Ρόδου 1986 ( Γαλλία-Ιταλία- 
Γερμανία ΕΠΟΧΗΣ.
3. 8/12/13 Αριστόδικος The Color Of 
Paradise   Το Χρώμα του Παραδείσου 
(Περσίας) 1999 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ.
4. 15/12/13 Λύκειο  Αναβύσσου Diva    
Jean-Jacques Beineix (Γαλλία) 1981  
ΘΡΙΛΕΡ.
5. 22/12/13 Αριστόδικος Christmas 

Story (Joulutarina)..Μια ιστορία για 
τον Αιβασίλη.  (Φινλανδίας) 2007 
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ.
Ώρα έναρξης των ταινιών 19:00  με 
ελεύθερη είσοδο
Επίσης ο πολιτιστικός σύλλογος   
«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» θα διοργανώσει 
2 ακόμα εκδηλώσεις για το τρέχον 
έτος:
1. 29/11/13 Παρεΐστικη Μουσική 
βραδιά (ρεφενέ φαγητό- ποτό)
2. 20/12/13 Παρεΐστικη    βραδιά  
μαζί  με τον Παπαδιαμάντη        
Οι παραπάνω  δύο εκδηλώσεις θα 
γίνουν ημέρα Παρασκευή στις 20:00 
στον πολιτιστικό σύλλογο Αριστόδικο 
(παλαιό Δημοτικό Σχολείο οικισμού 
Όλυμπος)
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   
6944550544 – 6944910122
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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 
• Κρεοπωλείο Σωτήρη Μακροδημήτρη -  Λ. Καραμανλή
• ALPHA BANK - Πλατεία Ηρώων 
• ΕΛ.ΤΑ. Αναβύσσου
• Κρητικός Φούρνος Μαρία Βαρελτζή- Πλατεία Ηρώων 
• Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ - Ευ. Σιδέρη - Β. Γεωργίου 2 
• Coffe Station - Λ. Αναβύσσου - Σαρωνίδας - 
Βλάχικα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πιερρίδου Χαρ. 49ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου
• Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
• ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.Σουνίου 15 

• Κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων Κων/νου Καλημέρη 
Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου•
 Ψιλικά - Χαρτικά - Φράρος Νικόλαος 28ης Οκτωβρίου 14
• Pet Shop, Μ. Ασίας και Κυριακοπούλου 
• Κρεοπωλείο Ρέρρας Λεωφ.  Αθηνών - Σουνίου
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

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

καταχωρήσεις.
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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e-mail:papadopoulosst@gmail.com
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Ακολουθήστε μας στο Twitter 
attikos_paratir

Γίνεται φίλοι μας στο facebook
και πληκτρολογήστε Αττικός Παρατηρητής

Επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνωντας μας ειδήσεις και πληροφορίες για όσα σας ενοχλούν 
και όσα θέλετε να αλλάξουν στην περιοχή μας στο e-mail: paratiritis@attikos.gr


