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Παράσταση για ένα ρόλο

Ένα κακοστημένο σόου έστησε και πάλι ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, σε 

συνάντηση που είχε οργανώσει η Περιφέρεια Ατ-
τικής, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, προκει-
μένου να ενημερωθούν Δήμαρχοι και κοινωνικοί 
φορείς για τους στόχους του νέου Κοινοτικού Προ-
γράμματος (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) για την 
περίοδο 2014-2020.
Πρόκειται για το αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 
μεγαλύτερου των 20 δις ευρώ, στο οποίο βασίζε-
ται κατά μεγάλο ποσοστό η ανάπτυξη της χώρας 
και το ξεπέρασμα της κρίσης με στόχο την δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας.  
Στην συνάντηση παρευρισκόταν ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος για την περιφερειακή ανάπτυξη Αυ-
στριακός Γιοχάνες Χαν όσο και ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γιάννη Σγουρός.
Ενώ λοιπόν γινόταν διάλογος με πολλούς δημάρ-
χους και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων για 
λειτουργικά θέματα του νέου προγράμματος και 
την σωστή ενημέρωσή τους, παρενέβη ο Δήμαρ-
χος Σαρωνικού ο οποίος άρχισε να καταφέρεται 
εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθυνόμε-
νος στον Αυστριακό Ευρωπαίο Επίτροπο. 
Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατασπαταλήσει εκα-
τομμύρια πόρων των διαφόρων κοινοτικών προ-
γραμμάτων, χωρίς να προσφέρει το ελάχιστο στον 
δήμο του (Καλύβια), που φέσωσε την ΕΥΔΑΠ με 
εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας τα χρήματα 
των δημοτών σε προεκλογικά κυρίως ρουσφέτια. 
Ο άνθρωπος που εισέπραξε 11 εκ ευρώ, που δό-
θηκαν στην Ελλάδα μέσω του μνημονίου, για να 
αποπληρώσει τα χρέη του. Ο άνθρωπος που ξο-
δεύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρη-
ματοδοτώντας εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους και σε εκδηλώσεις αμφιβόλου ποιό-
τητας και σκοπιμότητας, τολμά να απευθύνεται 
με αμετροέπεια σε ένα Ευρωπαϊκό στέλεχος του 
οποίου η χώρα δανείζει στην Ελλάδα με επιτόκιο 
1,5%, ενώ η ίδια δανείζεται από τις αγορές με επι-
τόκια, του 4, 5 και 6%.
Βγαίνοντας από την αίθουσα ο Δήμαρχος - κλό-
ουν, μετά την θεατρική «παράσταση», δέχτηκε τις 
έντονες επικρίσεις άλλων δημάρχων για τα όσα 
είπε και το αμετροεπές ύφος του.
Ο κρατικοδίαιτος Γκάουλάιτερ της ακροαριστερής 
πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, με θράσος χιλίων πιθήκων, 
ανέφερε στην ασυνάρτητη τοποθέτησή του ότι η 
Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την χρεωκοπία της 
Ελλάδας και για την ανεργία και αμφισβήτησε την 
αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
Δυστυχώς γι΄ αυτόν, τα μόνα μέσα που έπαιξαν 
το σόου του, ήταν τα εργαστήρια χαλκευμένων 
ειδήσεων της περιοχής που τον κολακεύουν, προ-
σβλέποντας πάντα στο ταμείο του δήμου, μέσω 
του κονδυλίου δηµοσίων σχέσεων, διαφήµισης, 
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων, απ΄ 
όπου διατίθενται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την 
προβολή του. Οι υπόλοιποι αγνόησαν παντελώς 
τα καραγκιοζιλίκια του.
Ήταν μια ακόμα παράσταση για ένα ρόλο. Αυτή 
τη φορά ο ρόλος είναι μια θέση στο ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ, για την βουλή των Ελλήνων. Προ-
κειμένου να φανεί αρεστός στην ηγετική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ και να τον έχουν υπόψη τους όταν 
καταρτίζουν τις λίστες των υποψηφίων βουλευ-
τών, οργανώνει συχνά πυκνά τέτοια σόου. Αν είχε 
την πεποίθηση ότι είναι άξιο στέλεχος που χαίρει 
της εκτίμησης των πολιτών, αλλά και των κομμα-
τικών στελεχών του κόμματός του, είναι βέβαιο ότι 
δεν θα χρειαζόταν να αναλώνεται σε γυμναστικές 
επιδείξεις. Όλα αυτά γίνονται γιατί ακριβώς είναι 
απολύτως επισφαλής η θέση του και θέλει σώνει 
και καλά να οικειοποιηθεί τίτλους αγωνιστικότητας 
που δεν κατέχει. Site: http://www.attikos.gr  Blog: http://attikosparatiritis.wordpress.com E:mail: paratiritis@attikos.gr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004638609350 Twitter https://twitter.com/attikos_paratir
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Δημοτικό ΣυμβούλιοΣαρωνικού

Δούλεψαν ψιλό γαζί τους Κουβαριώτες 
για την αλλαγή του χωροταξικού
Ανέβαλαν την λήψη απόφασης, γιατί 
δεν έλεγχαν το αποτέλεσμα.

Έντεκα  εκατομμύρια ευρώ, απο-
δέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Σαρωνικού, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, για την κάλυψη των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου 
προς τρίτους. Από αυτές τις οφειλές 
τα 9,3 εκατομμύρια περίπου αφορούν 
τα χρέη προς την ΕΥΔΑΠ τα οποία 
δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια, όταν  οι αιρετοί του Δήμου μας, 
κατασπατάλησαν τα ανταποδοτικά τέλη 
των Ο.Τ.Α. που διοικούσαν, προς την 
εταιρεία ύδρευσης για προεκλογικές 
δαπάνες και κυρίως ρουσφετολογικές.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα 
δημοσιεύματα, αυτές οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προέρχονται από την 
κατασπατάληση των χρημάτων που 
εισέπρατταν οι συνιστώσες του Δήμου 

Σαρωνικού, Δημοτικές Κοινότητες  
Καλυβίων (Πέτρος Φιλίππου), 
Αναβύσσου (Σάββας Γκέραλης), 
Παλαιά Φώκαια (Μανώλης Τσαλικίδης), 
Κουβαρά (Σταμάτης Γκίνης) και δεν 
απέδιδαν στην ΕΥΔΑΠ, αλλά διατέθηκαν 
για προεκλογικές κυρίως δαπάνες, 
μεσούσης της οικονομικής κρίσης (2008 
– 2010). 
Εξαίρεση αποτελεί ο πρώην Κοινοτάρχης 
Σαρωνίδας κ. Ανδρέας Πέγκας, ο 
οποίος δεν συμμετείχε στο πλιάτσικο 
και παρέδωσε ένα εύρωστο ταμείο στον 
Δήμο Σαρωνικού το 2010. 

Ο «ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ» ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εισπράττει τα ευρώ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

για να αποπληρώσει τα χρέη στην ΕΥΔΑΠ
Οι “επιχορηγήσεις” 
ύψους 10,7 εκ. ευρώ 

που δίδονται για 
την αποπληρωμή 
των χρεών τους, 

είναι δανεικά και θα 
επιστραφούν.

Ως εφιαλτικό σενάριο τρόμου προβάλει η πιθα-
νότητα, να είναι και πάλι υποψήφιος και για τις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 

2014, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.
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Με μια “πάσα” την οποία έστειλε 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Δημήτρης Σόφος και την οποία 

εκμεταλλεύτηκε δεόντως η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κόλλια,  

το δημοτικό συμβούλιο του Σαρωνικού, 
ανέβαλε την λήψη απόφασης, για 
την αλλαγή του χωροταξικού και την 
ενσωμάτωση της Τοπικής Κοινότητας 
Κουβαρά στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Μετά από τρίωρη συζήτηση, το 
συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή της 
λήψης απόφασης, με ψήφους 10 υπέρ 
της αναβολής, 10 κατά, ένα παρών 
και την προσμέτρηση ως διπλής 

της ψήφου της Προέδρου, χωρίς να 
προσδιοριστεί πότε θα επαναληφθεί 
η συζήτηση του θέματος για ληφθεί 
οριστική απόφαση. 

“Δούλεψαν” ψιλό γαζί, τους Κουβαριώτες για την αλλαγή του χωροταξικού
Ανέβαλαν την λήψη απόφασης, γιατί δεν έλεγχαν το αποτέλεσμα.

Την εισήγηση του θέματος έκανε ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

Κουβαρά κ. Γιάννης Κίτσος, η οποία επί 
της ουσίας ήταν άνευ κάποιας σοβαρής 
τεκμηρίωσης, μια και ανέφερε ως αιτία 

της επιθυμίας των κατοίκων να αλλάξει το 
χωροταξικό, τους δεσμούς των κατοίκων 
της Κερατέας με τον Κουβαρά, την 
αποχώρηση του Δημάρχου κ. Πέτρου 
Φιλίππου από την ηγεσία του Δήμου(!) και 
τέλος την υποβάθμιση του Κουβαρά λόγω 

ακριβώς της πολιτικής του Δημάρχου (!!). 
Ως επιχειρήματα, ανέφερε ακόμη ότι 17(!!!) 
παιδιά του Κουβαρά πηγαίνουν σχολείο 
στην Κερατέα και ότι πολλοί Κουβαριώτες-
σες έχουν δημιουργήσει οικογένειες με 

Κερατιώτες – σες (!!!!)

Ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου, 
απαντώντας αναφέρθηκε στο ιστορικό 

των δεσμών μεταξύ των  πόλεων Καλυβίων 
- Κουβαρά - Κερατέας, το έργο που έχει 

επιτελέσει ο Δήμος στον Κουβαρά την 
τελευταία τριετία και τέλος αναφέρθηκε στο 
χρέος προς την ΕΥΔΑΠ ύψους 1,3 εκ € που 
αποπληρώθηκε μέσω της επιχορήγησης 

του Δήμου Σαρωνικού και θα επιστρέφεται 
τα επόμενα 10 χρόνια από τους δημότες 
και έθεσε το ερώτημα, αν αποχωρώντας 
από τον Σαρωνικό ο Κουβαράς θα πάρει 
μαζί του και το χρέος ή θα το αφήσει στον 
Σαρωνικό;
Εντύπωση έκανε η άρνηση του 
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας να 
παρουσιάσει τις 800 υπογραφές, που 
όπως υποστηρίζει είχαν συγκεντρωθεί  
από δημότες του Κουβαρά και 
ζητούσαν την αλλαγή του χωροταξικού, 
υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για 
προσωπικά δεδομένα (sic).
Σε ανάλογο τόνο με τα παραπάνω 
κυμάνθηκαν και οι τοποθετήσεις όσων 
υποστήριξαν το αίτημα του Κουβαρά, ώστε 
να αποσχιστεί από τον Σαρωνικό και όσων 
το απέρριπταν.

Τοποθέτηση υπέρ της αλλαγής του 
χωροταξικού, έκανε και ο Αντιδήμαρχος 

Λαυρεωτικής κ. Ρόζης Σταύρος, ο οποίος 
διάβασε την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Επί της προτάσεως του κ. Σόφου 
να αναβληθεί η λήψη απόφασης, 

δημιουργήθηκε ένταση, μια και δεν 
διευκρινίστηκε ο σκοπός της αναβολής. 
Η πρόταση ήρθε ως λύτρωση για τον 
δήμαρχο και την Πρόεδρο μια και δεν ήταν 
βέβαιο ότι θα απορριπτόταν η πρόταση 
του Κουβαρά από την πλειοψηφία του 
Δ.Σ και ήταν έκδηλη η αμηχανία του 
προεδρείου.  Σκοπός της Προέδρου και 
του Δημάρχου, ήταν να παραπεμφθεί το 
θέμα στις καλένδες, ώστε να επηρεαστούν 
κάποιοι δημότες να αποσύρουν το αίτημα 
της αλλαγής του χωροταξικού και να 
κυλίσει ο χρόνος πλησιάζοντας προς τις 
δημοτικές εκλογές, μετά τις οποίες θα 
έχει λήξει οριστικά και το πρόβλημα. Είναι 
βέβαια σαφές ότι ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας έως τότε θα έχει καρατομηθεί, 
από την παράταξη του Δημάρχου και 
ενδεχομένως θα αποτελέσει παρελθόν 
και από τον Κουβαρά ως εκλεγμένος. Η 
επίσημη αιτιολογία της Προέδρου κας 
Κόλλια για την αναβολή λήψης απόφασης 
ήταν «να δούμε καλύτερα την τοπική 

κοινωνία και να διερευνήσουμε τα 
προβλήματα που υπάρχουν, κατά 
πόσο η τοπική κοινωνία είναι υπέρ της 
πρότασης ή όχι», θέση που επιβεβαιώνει 

την πρόθεση για εξαφάνιση του θέματος.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. 
Κίτσος, μετά την εξέλιξη αυτή και την 

οριακή απόφαση για αναβολή αποχώρησε, 
διαμαρτυρόμενος και καταγγέλλοντας το 
δημοτικό συμβούλιο για απαξίωση των 
αποφάσεών του και για τις απαξιωτικές 
και προσβλητικές δηλώσεις δημοτικών 
συμβούλων σε βάρος του και σε βάρος 
του Κουβαρά. Τέλος δήλωσε, ότι είναι 
αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι 
τέλους ένα καλύτερο αύριο για τους 
συμπολίτες τους και για τον τόπο τους.

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι  παρά την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

της Λαυρεωτικής, το οποίο αποδέχτηκε 
την πρόταση του Κουβαρά να τον εντάξει 
στο χωροταξικό της, αλλά και την όποια 
απόφαση του Δήμου Σαρωνικού, είτε 
θετική, είτε αρνητική, εάν και όποτε ληφθεί, 
δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταβολή 
του χωροταξικού, γιατί θα άνοιγε τους 
ασκούς του Αιόλου και θα δημιουργούσε 
αναταραχή και διαμαρτυρίες από ανάλογα 
αιτήματα σε όλη τη χώρα. Στο δημοτικό 
συμβούλιο ακούστηκαν και τοποθετήσεις 
περί απόσχισης της Αναβύσσου, της 
Φώκαιας και της Σαρωνίδας. 

Η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
προχωρήσει στην αλλαγή του 

χωροταξικού μεγάλων νησιωτικών δήμων 
όπου έχουν υπάρξει ομόφωνες αποφάσεις 
όλων των εμπλεκομένων για την διάσπασή 
τους (Λέσβος, Κέρκυρα, Ρόδος), παρά 
τις υποσχέσεις που είχε δώσει, λόγω της 
άρνησης του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την 
σχετική διάταξη.

Το Δ.Σ. 
Λαυρεωτικής 

συνεδριάζει 
για την 

ενσωμά-
τωση του 
Κουβαρά

Δημότες
του Κου-
βαρά 
παρακο-
λουθούν 
την συνε-
δρίαση 
του Δ.Σ.
Σαρωνι-
κού δια-
μαρτυρό-
μενοι για 
την 
απόφαση 
αναβολής
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Σε παρωδία κατέληξε η προσπάθεια συγκρότησης «ανεξάρτητης» δήθεν δημοτικής 
κίνησης που προσπάθησαν να συγκροτήσουν οι «νεοσταλινικοί» του ΣΥΡΙΖΑ της 
Αναβύσσου. Με την μάσκα της ανεξάρτητης κίνησης, επεδίωξαν να ενσωματώσουν 

κάποιους δημότες που δεν είχαν κομματική ένταξη ή ανήκαν πολιτικά σε άλλους χώρους, 
ώστε να την εμφανίσουν ως πολιτικά αδέσμευτη. 

Ανακοίνωση του Προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας Κουβαρά, Ιωάννη  ΚΙΤΣΟY 

για την αναβολή λήψης απόφασης για την 
αλλαγή του χωροταξικού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού κατά την Συνεδρίασή του 
στις 17-12-2013, με θέμα την Γνωμοδότηση του Δήμου Σαρωνικού επί 

της υπ’ αριθμ. 27/2013 αποφάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Κουβαρά, για την αλλαγή του χωροταξικού και την ενσωμάτωση της Τ.Κ. 
Κουβαρά στον Δήμο Λαυρεωτικής, αποφάσισε, μετά από τρίωρη συζήτηση, 
την αναβολή της λήψης απόφασης επί του θέματος, με ψήφους 10 υπέρ 
της αναβολής, 10 κατά (καθόσον προσμετράται και η ψήφος του Προέδρου 
της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 Ν.3852/2010) 
και ένα παρών. Η λήψη απόφασης ως εκ τούτου αναβλήθηκε με οριακή 
πλειοψηφία, καθόσον στην περίπτωση αυτή της ισοψηφίας, επικράτησε η 
ψήφος της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρίας Κόλλια.
Παρά την σαφή και τεκμηριωμένη βούληση και επιθυμία της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των κατοίκων του Κουβαρά, περί αλλαγής του χωροταξικού 
και ενσωμάτωσης της Τ.Κ. Κουβαρά στον Δήμο Λαυρεωτικής, η οποία 
εκφράστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Κουβαρά με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
27/2013 ομόφωνης απόφασής του, το οποίο και εκπροσωπεί και εκφράζει 
σε εκλογικό ποσοστό το 91% των κατοίκων του, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Σαρωνικού, αμφισβητώντας την ύπαρξη και την γνησιότητα των 800 και 
πλέον υπογραφών των κατοίκων του Κουβαρά και με διάφορες προφάσεις 
και δικαιολογίες, παρέπεμψε το θέμα στις «καλένδες», με την «αιτιολογία», 
όπως αναφέρθηκε από την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, «να 
δούμε καλύτερα την τοπική κοινωνία και να διερευνήσουμε τα προβλήματα 
που υπάρχουν, κατά πόσο η τοπική κοινωνία είναι όλη ή το 91% υπέρ της 
πρότασης ή όχι»!!!
Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την 
απαξίωση των αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου Κουβαρά, καθώς και 
για τις απαξιωτικές και προσβλητικές δηλώσεις συγκεκριμένων Δημοτικών 
Συμβούλων, όπως «δεν αναγνωρίζω κανένα Τοπικό Συμβούλιο Κουβαρά» 
και δηλώνουμε ρητά την αντίθεσή μας στις μεθοδεύσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαρωνικού, για την μη λήψη απόφασης σε ένα θέμα ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον του Κουβαρά.
Τέλος δηλώνουμε, ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε μέχρι 
τέλους ένα καλύτερο αύριο για τους συμπολίτες μας και για τον τόπο μας.

Παρωδία “ανεξάρτητης” δημοτικής 
κίνησης συγκρότησε ο ΣΥΡΙΖΑ  

Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες 
μας, ως αφελείς, «τσίμπησαν» 

το δόλωμα, παρά τις σαφείς 
προειδοποιήσεις για τις προθέσεις 
των κομματικών λεγεωνάριων του 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την κατάληξη 
του εγχειρήματος. Μεταξύ αυτών 
ο πρώην κοινοτικός σύμβουλος 
Π. Φώκαιας Καθηγητής κ. Ντίνος 
Χασάπης, η πρώην αντιπρόεδρος 
επίσης της κοινότητας Π. Φώκαιας 
κ. Ζαχαρώ Φρατζέσκου, ο κ. 
Στράτος Γιαννουλάκης, ο κ. Σάκης 
Μαρινάκης, ο πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Βούρλων 
Αναβύσσου κ. Νίκος Πάστρας κ.α. 

Από το αρχικό ακόμα κείμενο θέσεων, 
που παρουσιάστηκε προ διμήνου,  

περιγραφόταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η 
υιοθέτηση όλων των επιλογών του Φιλίππου, 
αλλά και η πρόθεσή τους να μπουν φραγμός 
σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή πολιτική 
στον Σαρωνικό. Από τότε είχαν διαφανεί 
οι πραγματικές τους προθέσεις. Όμως 
το «ενδιαφέρον» των προαναφερθέντων 
συμπολιτών μας, να διαδραματίσουν κάποιο 
ρόλο στα δημοτικά πράγματα του Σαρωνικού, 
τους οδήγησε να παραβλέψουν το ποιόν 
και το ήθος όλων όσων καθοδηγούσαν 
από το παρασκήνιο αυτήν την κίνηση. 
Και αναφερόμαστε στο ποιόν και το 
ήθος τους, μια και μεταξύ τους υπάρχοι 
άτομο που έχει δηλωθεί ως φίλος του 
αρχιδολοφόνου της τρομοκρατικής 
οργάνωσης 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα 
και δεν τον έχουν διώξει.

Επί δύο μήνες, τα μέλη της δημοτικής 
κίνησης παλινωδούσαν στο να 

συμφωνήσουν στη σύνταξη ενός καλέσματος 
μιας σελίδας προς τους δημότες, μια και τα 
κομματικά μέλη, που είχαν την απόλυτη 

πλειοψηφία, απαιτούσαν να υιοθετούνται οι 
ακραίες πολιτικές θέσεις των αριστερίστικων 
συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ και της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Το καμουφλάζ δεν άντεξε για πολύ. Με 
αφορμή το εμφανές πλέον καπέλωμα 
της κίνησης, από τα γκρουπούσκουλα, οι 
διαφωνούντες εξωκομματικοί κατάγγειλαν τις 
παρασυναγωγές του κομματικού ιερατείου. 
Το αποτέλεσμα ήταν να τους υποδειχθεί, όχι 
με ευγενικό τρόπο, να εγκαταλείψουν την 
κίνηση, όπως τελικά και έγινε. 

Οι «αποβληθέντες» προκειμένου να 
απαλύνουν τις εντυπώσεις από την 

εκδίωξή τους, έστειλαν παραιτήσεις προς 
την ομάδα που παρέμεινε στην κίνηση, 
δηλώνοντας την αποχώρησή τους. Όμως και 
αυτοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε 
ένα ενιαίο κείμενο παραίτησης - αποχώρησης 
και έτσι έστειλαν δύο διαφορετικά. 
Μεταξύ όσων εκδιώχθηκαν περιλαμβάνεται 
και η Νικολέτα Καπερώνη, αν και η εκδίωξή 
της είχε προηγηθεί, αφού από εβδομάδων 
οι κομματικοί είχαν δημιουργήσει το σκηνικό 
της αποβολής της. 
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Για να κάνεις εχθρούς δεν χρειάζεται 
να κηρύξεις πόλεμο,

αρκεί να πεις ανοικτά αυτό που 
σκέφτεσαι.

Martin Luther king

Σενάριο Τρόμου, τιτλοφορήσαμε την πιθανότητα, 
να είναι και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος 

Σαρωνικού ο Πέτρος Φιλίππου. Ο καθεστωτικός 
δεινόσαυρος του Σαρωνικού, δεν θα μας αδειάσει 
την γωνιά εύκολα. Θα δυσκολευτούμε πολύ, μέχρι 
να απαλλαγούμε απ΄ αυτόν. 

Δεν είναι λίγοι όσοι εύχονται 
να εκτεθεί ως υποψήφιος για 

βουλευτής (γιατί περί έκθεσης 
πρόκειται), προκειμένου να τον 
ξεφορτωθούμε. Πρωτίστως αυτό το 
εύχονται οι υποψήφιοι Δήμαρχοι.

Τώρα να ευχόμαστε να εκλεγεί στο κοινοβούλιο ο δεινόσαυρος, για να γλυτώσει ο Σαρωνικός 
και να τον φορτωθεί η Ελλάδα, είναι οξύμωρο. Εμείς πάντα προσβλέπουμε ότι θα εκτεθεί 

κυριολεκτικά και μεταφορικά και θα μείνει απ΄ έξω από παντού. Τότε βέβαια υπάρχει το άλλο, 
επίσης πολύ κακό ενδεχόμενο. Θα τον φορτωθούν τα καφενεία και τα ΚΑΠΗ.

Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη 
Καλογερόπουλου, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πιθανότητα να διεξαχθούν εθνικές 

εκλογές μέσα στο 2014. Ο λόγος είναι ότι, για να συμμετάσχει σε αυτές κάποιο κρατικό στέλεχος 
ως υποψήφιος βουλευτής θα έπρεπε προηγουμένως να έχει περάσει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 6 μηνών από την δημόσια θέση την οποία κατείχε. Οπότε τα συμπεράσματα 
βγαίνουν αβίαστα. Μία ακόμα ένδειξη ότι θα γλυτώσουμε από τον Φιλίππου.

Τι δούλεμα ήταν αυτό;  Ήταν να τους 
λυπάται κάποιος και να συμπονά, τους 

φίλους από τον Κουβαρά, όταν με μια 
τουλάχιστον αστεία δικαιολογία η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Μαρία 
Κόλλια, έδωσε διέξοδο στο στρίμωγμα που 
είχαν βάλει αυτήν και τον Δήμαρχο, με την 
πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την αλλαγή 
του χωροταξικού και της επιθυμίας τους να 
φύγει ο Κουβαράς από τον Σαρωνικό. Μας 
θύμισε το «δούλεμα» του Λαγονησίου με 
τους οικισμούς.

Να δούμε καλύτερα την τοπική 
κοινωνία και να διερευνήσουμε 

τα προβλήματα που υπάρχουν, κατά 
πόσο η τοπική κοινωνία είναι υπέρ της 
πρότασης ή όχι», είπε η κα Κόλλια, Το 
οποίο ερμηνεύεται: Καλά μας τα είπατε, 
καλά σας ακούσαμε, άντε τώρα να  φάτε 
την σούπα σας και μετά βλέπουμε. Μέχρι 
τις εκλογές θα έχουν ξεμπλέξει και με τον 
Κίτσιο, οπότε θα μπουν όλα τα κεφάλια 
μέσα. Να είσαι καλά προεδρίνα μας, 
γελάσαμε πάλι.

Στον Δημήτρη Σόφο, τον σύμβουλο 
της αντιπολίτευσης, ο Φιλίππου θα 

πρέπει να χρωστάει μεγάλη χάρη. Κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι ήταν σε συνεννόηση 
μαζί του να κάνει αυτός την πρόταση για 
την αναβολή. Κάτοικος του Κουβαρά ο 
ίδιος, με οικογενειακού δεσμούς στην 
πόλη, θα ήταν περισσότερο πιστικός , 
από οποιονδήποτε της συμπολίτευσης. 
Δεν το υποστηρίζουμε, γιατί θεωρούμε 
τον κ. Σόφο ως έντιμο άνθρωπο. Αλλά 
πάλι, σε τούτη δω την γη, τίποτα δεν 
πρέπει να αποκλειστεί. 

Και αυτό με τις υπογραφές; Πρόεδρε του 
Κουβαρά, έγραψες πάλι. Όπως τότε που 

μας διέψευδες ότι μάζευες υπογραφές για 
να πάει ο Κουβαράς στην Κερατέα. Είχε 800 
υπογραφές συμπολιτών του για την αλλαγή 
του χωροταξικού, αλλά δεν τις έδειχνε, γιατί 
ήταν «προσωπικά δεδομένα». Πάλι καλά 
που δεν είπε ο Φιλίππου για τις δικές του 
«1000» υπογραφές, ενάντια στην απόσχιση, 
που δεν θα τις έδειχνε για τους ίδιους λόγους. 
Και ξέρει, ο Πρόεδρος Κίτσιος, ότι όταν η 
«εξουσία» αποφασίσει να μαζέψει υπογραφές, 
ακόμα και ο ίδιος θα έσπευδε να υπογράψει. 

Ένα λογύδριο εκφώνησε ο πρώην Δήμαρχος 
Αναβύσσου με αφορμή την επιθυμία των 

κατοίκων του Κουβαρά να αποσχιστούν από 
τον Σαρωνικό. Βρήκε την ευκαιρία ο κ. Σάββας 
Γκέραλης να κάνει ένα λιβάνισμα στον δήμαρχο 
Σαρωνικού, που άφησε πολλούς έκπληκτους.  Δεν 
θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο από Δημοτικό 
Σύμβουλο της «αντιπολίτευσης». Θα έχει μάλλον 
τους λόγους του και θα είναι πιστικοί.

Ο κ. Γκέραλης δείχνει να προσπαθεί 
εναγωνίως να βρει μια θέση και 

στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, 
ανεξαρτήτως ποιος θα ηγηθεί της 
κίνησης που θα τον συμπεριλάβει. Δεν 
φαίνεται να ακούει ούτε τους δικούς του 
ανθρώπους και στενούς φίλους που τον 
προτρέπουν να αποχωρήσει από την 
πολιτική του Σαρωνικού.

Κάποιοι υποστηρίζουν με επιχειρήματα, ότι ο κ. Γκέραλης έχει ανοικτά μέτωπα και γι΄ 
αυτό θέλει να είναι παρών, πιστεύοντας ότι έτσι θα τα ελέγξει. Αυτό δεν το κατάφερε, 

στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, όπου δέχτηκε όχι και λίγες «επιθέσεις», από πρώην 
συνεργάτες του στον Δήμο Αναβύσσου και μάλιστα από αυτούς που ο ίδιος ανέδειξε και 
εμπιστεύθηκε. Τι τον κάνει άραγε να πιστεύει ότι αυτά θα αλλάξουν στο νέο Δ.Σ.; Μόνο ο ίδιος 
γνωρίζει. Ας μην ξεχνά ότι «κωνσταντέλοι» θα υπάρχουν και θα είναι παρόντες. 

Έπεσαν οι μάσκες της δήθεν 
ανεξάρτητης νέας Δημοτικής Κίνησης, 

η συγκρότηση της οποίας ανακοινώθηκε 
πομπωδώς  τον περασμένο Νοέμβριο. 
Μετά από κλεφτοπόλεμο που κράτησε 
ένα δίμηνο, οι ΣΥΡΙΖΟ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
που είχαν την ιδέα του εγχειρήματος, 
ξεπέταξαν όσους ήταν εκτός κόμματος 
και διατήρησαν την ιδεολογική 
«καθαρότητα» της παράταξης. 

Και να πεις πως οι εκδιωχθέντες δεν ήξεραν; 
Και αν δεν ήξεραν έπρεπε να είχαν υποψιαστεί 

τι έμελε να συμβεί, μια και τα έβλεπαν γραμμένα 
στα μανιφέστα της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, που 
είχαν προαποφασίσει σε παρασυναγωγές στα 
παρασκήνια και τους καπέλωναν με «δημοκρατικές» 
διαδικασίες. Οι εκφράσεις, παρασυναγωγές, 
καπέλωμα κ.λπ. δεν είναι δικές μας, τις είπαν 
οι εκδιωχθέντες στην τελευταία και φαρμακερή 
ολομέλεια της κίνησης στις  12/1/2013.

Η ονομασία της δημοτικής  κίνησης, στην οποία κατέληξαν τα κομματόσκυλα είναι 
Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού (ΡΙΖ.Ε.Σ ). Το «Ριζοσπαστική» παραπέμπει στο 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α, το «Ενότητα»  ψάξτε το. Ίσως να παραπέμπει σε κάποιους αφελείς που θα πιστέψουν 
ότι το μοντέλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρεσβεύει η κίνηση, είναι πέρα και πάνω από 
κόμματα. Είναι βέβαιο ότι θα έχουν την τύχη των αφελών που εκδιώχτηκαν.

Διχασμένη εμφανίζεται η Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας στο ποιον υποψήφιο Δήμαρχο 
θα στηρίξει. Ο κ. Σωφρόνης που έχει επιρροές στα κεντρικά της Συγγρού, δεν 

φαίνεται να περπατάει στους κομματικούς των Καλυβίων, οι οποίοι αλληθωρίζουν προς 
την κατεύθυνση του έτερου των Καλυβιωτών κ. Γκίνη. Ο υποψήφιος που υποστήριζε 
ο κ. Σωφρόνης για Πρόεδρο, στις εσωκομματικές εκλογές έλαβε μόλις 68 ψήφους και 
κατετάγη 3ος μακράν των δύο άλλων.

Απτόητος ο Νίκος Βολάκος, 
ξεκινάει την προεκλογική του 

εκστρατεία, σίγουρος για τον εαυτό 
του και έχοντας μια επιτυχημένη 
και κυρίως δημιουργική τετραετία 
ως σύμβουλος της αντιπολίτευσης. 
Διαβάζοντας τα σενάρια για το τι 
θα κάνει ο Φιλίππου αλλά και την 
αμηχανία των παρατρεχάμενων του, 
υποψηφίων Δημάρχων δεν μπορεί 
παρά να κρυφογελάει.

Την πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές ίσως να 
μην την συμμερίζεται ούτε ο ίδιος ο Βολάκος, 

αλλά όλα τα σενάρια τον δείχνουν να πηγαίνει 
καλύτερα απ΄ ότι το 2010. Θα κάνουν λάθος 
αν όσοι ταυτίζονται με το αντιφιλιππικό μπλοκ, 
δεν εμπιστευθούν τον Νίκο. Θα τολμήσουμε να 
υποστηρίξουμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση. 
Όλοι οι άλλοι είναι ο Φιλίππου με μουτσούνα 
Νέο Δημοκρατική, Πασοκική, ή Συριζαίϊκη. Οι 
πραγματικά ανεξάρτητοι και αδέσμευτοι δημότες 
θα έχουν την δυνατότητα μιας έντιμης επιλογής. 

Η Χριστίνα Χριστοφάκη δεν νομίζουμε ότι θα είναι υποψήφια σ΄ αυτές τις εκλογές. 
Κάποιες δηλώσεις της, αλλά και η μη διάψευση του άρθρου που δημοσιεύτηκε στο 

BLOG του Α.Π., δεν συνθέτουν αξιόπιστη ένδειξη ότι θα διεκδικήσει τον Δήμο, από την 
θέση της υποψηφίας Δημάρχου.  Και είναι άδικο για την κα Χριστοφάκη, γιατί με την κα 
Αναστασία Τσιακάλου, ήταν οι μοναδικές φωνές του αγώνα, οι φωνές αντίστασης στα 
κόλπα του καθεστωτικού δεινόσαυρου. Θα είναι απώλεια αν λείψουν και οι δύο από το 
επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 

Εκλογές έγιναν για την ανάδειξη Προέδρου 
στην Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας 

Σαρωνικού. Δεν θα ασχοληθούμε με τις 
καταγγελίες για μεταφορά ψηφοφόρων 
από γειτονικούς δήμους (Παιανία), για να 
ενισχύσουν συγκεκριμένη υποψηφιότητα, ούτε 
το ότι βρέθηκαν ψηφίσαντες περισσότεροι απ΄  
όσους πλήρωσαν για την συμμετοχή τους, 
ούτε το ότι γνωστός παράγοντας έδινε δίευρα 
σε όσους δεν ήθελαν να πληρώσουν. Δεν μας 
εκπλήσουν εξάλλου όλα αυτά εμάς. Τέτοια 
φαινόμενα συμβαίνουν στις εσωκομματικές 
διαδικασίες σε όλα τα κόμματα.

Εκείνο που μας έκανε εντύπωση, είναι 
ότι αφού βγήκαν τα αποτελέσματα 

και η νικήτρια ομάδα του “βορρά”, 
νίκησε τους λοιπούς υποψηφίους, 
κόντεψαν να πιαστούν και στα χέρια!!!. 
Γιατί γνωστή πολιτευόμενη, ως 
υποψήφια βουλευτής αποχαιρέτησε 
τους ηττημένους με το ποδοσφαιρικό 
σύνθημα: «και τώρα μπορείτε να πάτε 
να γ…..τε».  Ευτυχώς παρενέβησαν οι 
ψυχραιμότεροι και την διέσωσαν, με 
την επίκληση του ότι η «κυρία» είναι σε 
ενδιαφέρουσα.

Ευτυχώς που σταμάτησε εκεί το επεισόδιο και οι υβρισθέντες σεβάστηκαν την 
κατάσταση της «πολιτευτού», γιατί η ίδια μάλλον δεν σέβεται ούτε τους συναγωνιστές 

της στο κόμμα, ούτε τον εαυτό της, ούτε το έμβρυο που κυοφορεί.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τραβάει τον Γολγοθά 
του και σε κεντρικό αλλά και σε 

τοπικό επίπεδο. Σας είχαμε ενημερώσει 
ότι επί 6 μήνες δεν είχε συνεδριάσει η 
εκλεγείσα Συντονιστική Επιτροπή για 
να εκλέξει Γραμματέα, γιατί έψαχναν 
να βρουν τον 7ο που είχε εκλεγεί στους 
επτά υποψήφιους και δεν τον έβρισκαν. 
Αφού δεν το βρήκαν μια και ο άνθρωπος 
δεν υπάρχει, αποφάσισαν το όργανο να 
γίνει πενταμελές από επταμελές.

Ποιον όμως να βγάλουν από την 
Συντονιστική; Οι δύο τελευταίοι είχαν 

ισοψηφήσει, είχαν λάβει από τέσσερεις 
(4) ψήφους ο καθένας. Αποφασίστηκε 
λοιπόν άνωθεν, να γίνει κλήρωση. Ελάτε 
όμως που δεν εμπιστευόντουσαν τα μέλη 
της Συντονιστικής, μήπως και κάνουν 
μαϊμουδιές!!!. Τους έδωσαν λοιπον εντολή, 
η κλήρωση να γίνει στα γραφεία της 
Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
υπό την εποπτεία της «καθοδήγησης».

Τέτοια απαξίωση βέβαια δεν την σήκωσε ο πλειοψηφών σύμβουλος  κ. Νίκος 
Μουρούτσος, και έλυσε τον «γόρδιο» δεσμό παραιτούμενος. Το φτύσιμο της 

«καθοδήγησης» δεν ενόχλησε τον έτερο της διεκδίκησης της θέσης  του Γραμματέα 
για τον οποίο άνοιξε πλέον ο δρόμος για την επικράτησή του. Βέβαια μέχρι σήμερα, 
δεν έχει  συγκληθεί το «όργανο» για να εκλέξει Γραμματέα και όχι τίποτε άλλο δεν 
ξέρουμε ποιος θα ανακοινώσει την στήριξη του τοπικού ΠΑΣΟΚ, στον υποψήφιο 
Δήμαρχο κ. Τσαλικίδη, που είναι και κομματικό μέλος. Μεγάλη σκασίλα.

Γράφαμε στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας, ότι 

διάφοροι  παράγοντες Συλλόγων, 
Εξωραϊστικών, Πολιτιστικών, 
Αθλητικών, δικαιώνουν την 
ύπαρξή τους, εξυπηρετώντας 
τους πολιτικάντιδες του Δήμου 
Σαρωνικού και έχουν γίνει 
εξαρτήματά τους. Τι προσδοκούν; 
Εξουσία, προσωπική προβολή,  
επιχορηγήσεις; Απ΄ όλα.

Δεν πέρασαν παρά λίγες ημέρες για να 
επιβεβαιωθεί το σχόλιό μας, Σύλλογος 

φέρεται να  έδωσε τα στοιχεία των μελών του, 
σε υποψήφιο Δήμαρχο, που έκανε πρόσφατα 
εκδήλωση στην Σαρωνίδα και τους καλούσε 
έναν - έναν και ονομαστικά στην εκδήλωση. Την 
καταγγελία την έκαναν μέλη του Συλλόγου,  τα 
οποία δέχτηκαν τηλεφωνήματα, πρόσκλησης 
και διαβεβαίωναν ότι δεν είχαν δώσει ποτέ τα 
τηλέφωνά τους στον συγκεκριμένο υποψήφιο, 
ούτε βέβαια έδωσαν εξουσιοδότηση σε κανέναν 
σύλλογο να τα διαχειριστεί. 



Ιανουάριος Φεβρουάριος 2014 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα  - 5 -

Τις αγωγές των εργαζομένων 
- συμβασιούχων του Δήμου 
Σαρωνικού, εκδίκασε τον 

περασμένο Οκτώβριο (2013) το 
δικαστήριο. Οι αποφάσεις που 

εκδόθηκαν απέρριψαν το αίτημά τους, με 
την αιτιολογία ότι δεν καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, όπως υποστήριζαν 
με τις αγωγές τους, υποχρεώνοντάς τους 
στην αποχώρηση από την υπηρεσία.

Είκοσι τρεις εργαζόμενοι του Δήμου Σαρωνικού 
αποχώρησαν από την υπηρεσία, μετά τις δικαστικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν

Ο Δήμος, εναντίον του οποίου είχαν 
ασκηθεί οι αγωγές, παρίστατο στο 

δικαστήριο υποστηρίζοντας τις αιτήσεις 
των εργαζομένων, όπως και οι μάρτυρες 
οι οποίοι κλήθηκαν να παραστούν στο 
Δικαστήριο. 
Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν ήταν 25, 
εκ των οποίων οι 23 αποχώρησαν από 
την υπηρεσία, με βάση την πρωτόδικη 
απόφαση, ενώ  σε δύο περιπτώσεις η 
απόφαση αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι 
θα αποχωρήσουν, εφόσον είναι τελικά 

αρνητική και γι΄ αυτούς η έφεσή, που 
έκαναν. 
Οι αγωγές είχαν κατατεθεί σταδιακά από 
τον Δεκέμβριο 2010, από εργαζόμενους 
της Αναβύσσου. Μετά την συγκρότηση 
του Δήμου Σαρωνικού, ξεκίνησαν και οι 
υπόλοιποι συμβασιούχοι να καταθέτουν 
αγωγές. 
Αναμένονται να εκδοθούν αποφάσεις για 
45 ακόμα εργαζόμενους η πλειοψηφία 
των οποίων προέρχεται από την δημοτική 
κοινότητα Καλυβίων.

Κάποιες φορές οι δικαιολογίες που 
προβάλλονται για κάποια σοβαρά 

λάθη, είναι πολύ χειρότερες από τα ίδια 
τα λάθη. Η ανασκευή της καταγγελίας 
και οι δικαιολογίες του Ζεκάκου είναι μια 
τέτοια περίπτωση. Περαστικά τους.

Είναι εντυπωσιακό, ότι στα διάφορα δελτία 
τύπου, τα οποία στέλνουν οι Σύλλογοι 

οι οποίοι διοργανώνουν εκδηλώσεις, πίτες, 
συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, κ.λπ. στις 
φωτογραφίες που τα συνοδεύουν, αντί να 
δείχνουν τα μέλη τους πρωτίστως, δείχνουν τον 
Δήμαρχο και τους υποψηφίους. Γιατί άραγε; Θα 
περίμενε κάποιος να λειτουργούν οι Σύλλογοι 
προς όφελος των μελών τους και όχι προς 
όφελος του προεδρείου τους και των αιρετών 
που σπεύδουν για διαφημιστικούς λόγους.

Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις οι 
αιρετοί, παρευρίσκονται πολύ συχνά 

απρόσκλητοι και κυρίως δεν πληρώνουν 
ούτε το αντίτιμο μιας πρόσκλησης, που είναι 
καθιερωμένο για την οικονομική ενίσχυση 
των Συλλόγων. Τσάμπα διαφήμιση 
δηλαδή. Και όπως έχουμε διαπιστώσει, 
οι παρόντες όχι μόνο δεν χειροκροτούν 
την αναγγελία της παρουσίας τους, αλλά  
συνήθως διαμαρτύρονται, ρωτώντας «τι 
τους καλείται  αυτούς». 

Θα διαβάσατε σε άλλο άρθρο (σελίδα 9) για την επιστολή ανασκευής της καταγγελίας 
σε βάρος του Αντιδημάρχου Βαγγέλη Ζεκάκου, των πέντε προέδρων των Δημοτικών 

κοινοτήτων του Σαρωνικού.  Δεν θέλαμε να την δημοσιεύσουμε, γιατί δεν την θεωρούσαμε 
άξια λόγου και γιατί ουσιαστικά εκθέτει τους υπογράφοντες και για δεύτερη φορά εκθέτει 
τον καταγγελλόμενο. Όμως δεχτήκαμε τηλεφώνημα από υποψήφιο Δήμαρχο, στον 
συνδυασμό του οποίου ενδεχομένως θα εκτεθεί ο Βαγγέλης Ζεκάκος (ελπίζουμε πως 
δεν θα συμβεί), με την έκφραση της επιθυμίας του να δημοσιευτεί. Προφανώς πιέστηκε 
από τον Ζεκάκο γιατί έτσι νόμιζε ότι αποκαθίσταται το τρωμένο κύρος του.

Πληροφορηθήκαμε, το 
παρασκήνιο για το πως 

και γιατί υποχρεώθηκαν οι 
πέντε Πρόεδροι να συντάξουν 
αυτό το κείμενο. Εφόσον 
όμως το υπέγραψαν και δεν 
αρνήθηκαν όπως όφειλαν 
είναι απολύτως υπεύθυνοι.

Πιστεύουμε ό,τι οποιοσδήποτε βρέθηκε να κατέχει 
ένα δημόσιο αξίωμα, έστω και άνευ αρμοδιοτήτων, 

σαν και αυτό του Προέδρου Τοπικής Κοινότητας, θα 
πρέπει τουλάχιστον να σέβεται τους δημότες που τον 
εξέλεξαν, αν δεν σέβεται τον εαυτό του. Και σε ό,τι 
αφορά τους τέσσερις κυρίους Προέδρους ουδεμία 
έκπληξη. Μεγάλη όμως έκπληξη και απογοήτευση 
συνάμα, για την κυρία Κατερίνα Γκούμα.

Σε ότι αφορά τον Ζεκάκο, το σχόλιό 
του, μας προκάλεσε τρανταχτό γέλιο 

και του ευχόμαστε να είναι καλά να μας 
διασκεδάζει, από μια άλλη θέση όμως, 
όχι του Δημοτικού Συμβούλου και του 
Αντιδημάρχου, γιατί αυτό ως δημότες 
μας στοιχίζει πολύ. Ίσως ως μέλος ενός 
κωμικού θιάσου ή ενός τσίρκου, όπου 
θα ήταν και ανάλογα μασκαρεμένος για 
να τον αναγνωρίζουμε.

Στα σοβαρά, ανέφερε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, ότι η αιτία της εντονότατης 

έγγραφης καταγγελίας των πέντε Προέδρων 
εναντίον του, ήταν η κατανομή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου; 
Και καλά αυτό, ίσως να αφορούσε τις 
τέσσερις Δημοτικές Κοινότητες, Αναβύσσου, 
Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά, αλλά 
και η Κοινότητα των Καλυβίων είχε τα ίδια 
παράπονα; Δηλαδή πως το κατένειμε το 
προσωπικό ο Βαγγέλης Ζεκάκος, μήπως 
το είχε διατάξει στο σπίτι του; Εκτός και 
αν το χρησιμοποιούσε για να καθαρίζει τα 
οικόπεδα των ιδιωτών ψηφοφόρων του, 
όπως κατελήφθη να κάνει προ καιρού και 
τον σταματήσαμε καταγγέλλοντας τον.

Διερωτηθήκαμε σε προηγούμενο τεύχος, πως ο Σύλλογος του Μαύρου Λιθαριού 
πληροφορήθηκε ότι στην εκποίηση της καταπατημένης  έκτασης στον εφοπλιστή Τσάκο, 

συμπεριελήφθησαν 900 τ.μ. αιγιαλού και δεν συμπεριελήφθησαν 1300 τ.μ. κοινοτικής έκτασης. 
Το αίνιγμα λύθηκε. Ο ίδιος ο Δικηγόρος του εφοπλιστή το αποκάλυψε στο Δ.Σ. του Συλλόγου, 
και προκάλεσε την έρευνα που κατέληξε στην ακύρωση της αγοραπωλησίας, με τα γνωστά 
αποτελέσματα. Είναι που όλοι αυτοί, Δήμος Αναβύσσου και εφοπλιστής, δεν ήξεραν τίποτα και 
ο μόνος υπεύθυνος, είναι ο Μηχανικός που έκανε ένα μικρό «λάθος».
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Το πολιτικό πρόβλημα που 
φοβούνται όσοι αντιδρούν 

είναι ότι μια σύγκρουση της 
κυβέρνησης με την ΠΟΕ - 
ΟΤΑ σε προεκλογική περίοδο 
θα μπορούσε να έχει μεγάλο 
πολιτικό κόστος. Κυβερνητικά 
στελέχη και βουλευτές 
υποστηρίζουν ότι με το νέο έτος, 
ενόψει των αυτοδιοικητικών 
εκλογών και των ευρωεκλογών 
του Μαίου, ατύπως θα ξεκινήσει 
μια πολύμηνη προεκλογική 
περίοδος που σταδιακά θα 
κλιμακώνεται. Και εκτιμούν 
ότι οι δρόμοι πνιγμένοι στα 
σκουπίδια θα  πλήξουν την 
κυβέρνηση που θα εμφανίζεται 
αδύναμη να διαχειριστεί μια κρίση 
που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Μελέτες δείχνουν ότι με την κατάργηση 
της υπηρεσίας καθαριότητας 

θα υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα με 
πολύ μικρότερο κόστος. Τα στοιχεία 
αυτά επικαλούνται οι υποστηρικτές του 
σχεδιασμού που επιμένουν ότι πρέπει να 

γίνει η σύγκρουση και ότι η κοινή γνώμη 
θα εκτιμήσει τη μεταρρυθμιστική δυναμική 
εφόσον καταδειχθεί αποφασιστικότητα 
μέχρι το τέλος. Ιδιαίτερα οι δημότες των 
μεγάλων πόλεων που έχουν πληγεί 
επανειλημμένα από την εκβιαστική 
πρακτική των συνδικάτων της 
καθαριότητας, είναι βέβαιο πως θα 
εκτιμήσουν θετικά την προσπάθεια της 
Κυβέρνησης.

Τελεσίγραφο με μορφή εγκυκλίου 
έστειλε το υπουργείο Εσωτερικών 
στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. 

Σύμφωνα με αυτό, προειδοποιούνται 

αυστηρά οι δήμαρχοι και οι νομικές 
υπηρεσίες των δήμων να μην συμβάλλουν 
στη μονιμοποίηση συμβασιούχων 
υπαλλήλων με δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός 
για την κατάργηση των υπηρεσιών 
καθαριότητας στους Δήμους, που 

υποστηρίζεται από τον υπουργό Οικονομικών 
Γ. Στουρνάρα και τον υπουργό Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, έχει παγώσει 
λόγω αντιδράσεων στο εσωτερικό της Νέας 
Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.  Ιδιαίτερα 
επιφυλακτικός φέρεται να είναι ο υπουργός 
Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης.

ΥΠΕΣ προς δημάρχους: Στον εισαγγελέα 
όποιος μονιμοποιεί συμβασιούχους

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικών 
προειδοποίησε πως θα παραπέμπονται 

στον εισαγγελέα, για διερεύνηση 
διάπραξης ποινικού αδικήματος, αν οι 
δημοτικές αρχές στηρίζουν δικαστικά 
αιτήματα συμβασιούχων εργαζομένων για 
μονιμοποίησή τους ή αν δεν εξαντλούν 
όλες τις ένδικες δυνατότητες ώστε να μην 
καταστεί εντέλει η μονιμοποίηση δυνατή.
Στην εγκύκλιο, ο υπουργός Εσωτερικών 
Γιάννης Μιχελάκης και ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας 
Γρηγοράκος κάνουν λόγο για πειθαρχικές 
ευθύνες αιρετών και ενδεχόμενη 
παραπομπή στον εισαγγελέα για 
διερεύνηση διάπραξης ποινικού 
αδικήματος στις περιπτώσεις που 
αποδέχονται τη μετατροπή συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, ή μίσθωσης έργου, 
σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά 
από αποφάσεις δικαστηρίων.
Μάλιστα, στην εγκύκλιο γίνονται 
παρατηρήσεις προς τις δημοτικές 
αρχές γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις 
«αποδέχονται τα αιτήματα των αγωγών, 
συνομολογούν ότι με τις συμβάσεις αυτές 
καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
τους και δεν ασκούν τα προβλεπόμενα 

τακτικά και έκτακτα 
ένδικα μέσα κατά 
των αποφάσεων 
αυτών, ως 
οφείλουν για την 
προάσπιση των 
συμφερόντων τους. 
Αποτέλεσμα των 
πρακτικών αυτών 
είναι η κατάταξη 
συμβασιούχων σε 
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των φορέων αυτών, 
καταστρατηγώντας το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο σύστημα προσλήψεων 
του ν.2190/94, όπως ισχύει και για 
τους φορείς αυτούς και επιβαρύνοντας 
τους προϋπολογισμούς τους με μη 
προγραμματισμένες δαπάνες».
Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών 
επισημαίνει πως οι κατατάξεις αυτές 
συνυπολογίζονται στην τήρηση της 
αναλογίας 1/5 (μία πρόσληψη ανά πέντε 
αποχωρήσεις προσωπικού) στο Δημόσιο 
και ως εκ τούτου στερούνται οι φορείς 
τη δυνατότητα πρόσληψης μονίμου 
προσωπικού από τους διαθέσιμους 
επιτυχόντες σε διαδικασίες πρόσληψης 
από το ΑΣΕΠ.

Εμπλοκή στο σχέδιο κατάργησης των 
υπηρεσιών καθαριότητας στους ΟΤΑ

Ανακοίνωση 
για την επανασύνδεση του ρεύματος ή την 

αποτροπή διακοπής από τη ΔΕΗ

Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού που τους έχει γίνει διακοπή 
ηλεκτροδότησης ή τους έχει κοινοποιηθεί ενημέρωση για επικείμενη διακοπή 

από τη ΔΕΗ, να το καταστήσουν γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα 
να απευθυνθούν στο «Βοήθεια στο Σπίτι» που στεγάζεται στην κεντρική πλατεία 
των Καλυβίων, πίσω από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22990 47289 – ώρες: 8:00 – 15:00).
Επίσης, καλούμε όλους όσοι γνωρίζουν οικογένειες που τους έχουν κόψει το ρεύμα 
στο σπίτι και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, να ενημερώσουν 
την παραπάνω υπηρεσία του δήμου.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Δήμος Σαρωνικού θα συγκεντρώσει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες 
– παρεμβάσεις προς τη ΔΕΗ για επανασύνδεση του ρεύματος ή αποτροπή της 
διακοπής αυτού.
Ήδη ο Δήμος μας έχει απευθυνθεί στις Ενορίες που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών του ορίων, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αλλά και σε όλους τους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και έχουν αναπτύξει σημαντική 
κοινωνική δράση για να συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορέσει 
να βοηθήσει τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση 
των σπιτιών τους.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμαρχος, 
σε προηγούμενη συνεδρίαση, 
δικαιολόγησε αυτά τα 11 εκατ. της 

επιχορήγησης του ΥΠΕΣ προς τον Δήμο, 
ως χρήματα από ένα ταμείο που δήθεν 
συγκεντρώνονταν παρακρατημένες επιχο-
ρηγήσεις προς τους Δήμους. Ουδέν 
ψευδέστατο μια και θα αποδείξουμε 
παρακάτω, ότι τα χρήματα που οφειλόντουσαν 
στους Ο.Τ.Α. πριν από το 2008, αποδίδονται 
επίσης σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση 
που ψηφίστηκε το 2009. Τα χρήματα αυτά 
της επιχορήγησης (συνολικά 233 εκ ευρώ 
για όλους τους ΟΤΑ), είναι χρήματα που 
έλαβε η χώρα από τους δανειστές, στα 
πλαίσια του μνημονίου, διαφορετικά δεν 
υπήρχε η δυνατότητα να καλυφθούν από τον 
χρεωκοπημένο κρατικό προϋπολογισμό οι 
λαθροχειρίες των Δημάρχων.
Όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι αιρετοί, 
παρακρατούσαν τα ανταποδοτικά τέλη των 
Δήμων, κυρίως από την ύδρευση, όσοι είχαν 
την δυνατότητα να διαχειρίζονται τα δίκτυα ύδρευσης, 
τα οποία πλήρωναν ανελλιπώς οι δημότες, αλλά εκείνοι 
κατασπατάλησαν δημιουργώντας τεράστιες τρύπες στους 
προϋπολογισμούς των δήμων. Σήμερα όλα αυτά τα χρέη 
τα πληρώνει ο ελληνικός λαός μέσα από τα χαράτσια και 
την υπερφορολόγηση. 
Η Κυβέρνηση οδηγήθηκε σ΄ αυτή τη ρύθμιση, με απώτερο 

σκοπό, να εκποίηση την ΕΥΔΑΠ, χωρίς τα ελλείμματα 
λόγω οφειλών των Ο.Τ.Α. Διαφορετικά θα έπρεπε να 
προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ σε κατασχέσεις σε βάρος των 
μπαταχτσήδων  δημάρχων, όπως απείλησε να κάνει με 
τον Δήμο Σαρωνικού το 2011. 
Παρουσιάζουμε παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης του δημοτικού συμβουλίου Σαρωνικού, 
τα οποία αφορούν τις αποδοχές των χρημάτων 

του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ύψους 10,7 εκ. ευρώ συνολικά και 
όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο υπερψηφίστηκαν 
με μεγάλη ανακούφιση απ΄ όλους όσους τα ΕΦΑΓΑΝ. 
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  9.773.373,56 
€ από το ΥΠΕΣ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων σύμφωνα ε την υπ’ αριθ. 12828/ 
20402013 απόφαση του Υπουρ-γού Εσωτερικών
2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 26.742,40 € 
από το ΥΠΕΣ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων έως 31/12/2011 προς την 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα ε το άρθρο 52 
του Ν. 4186/2013 και την ΚΥΑ 

38560/260902013. 

Τα χρήματα που δίδονται για την αποπληρωμή 
των χρεών στην ΕΥΔΑΠ, είναι δανεικά 

και θα επιστραφούν.

Ο «ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ» ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εισπράττει τα ευρώ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ για να αποπληρώσει τα χρέη στην ΕΥΔΑΠ και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Σαρωνικού

Η επιχορήγηση αυτή από το ΥΠΕΣ, δεν 
ήταν δωρεά προς τους Δημάρχους – 

καταχραστές των ανταποδοτικών τελών της 
ύδρευσης, αλλά, δάνειο που θα επιστραφεί σε 
μια δεκαετία. Δηλαδή ο Δήμος Σαρωνικού θα 
καταβάλει κάτι περισσότερο από 1.000.000 
ευρώ ετησίως για να καλύψει αυτή την 
επιχορήγηση. 

Η  ρύθμιση αυτή αποκαλύφθηκε με το 
8ο άρθρο  της ημερήσιας διάταξης της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Σαρωνικού, της 2ας Δεκεμβρίου 2013. Μέχρι 
τότε δεν είχε αποκαλυφθεί η πραγματικότητα 
και αφηνόταν να νομίζουν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι και οι πολίτες ότι ήταν χρήματα που 
τα χρώσταγε η κυβέρνηση στους Ο.Τ.Α. και 
βέβαια στον Δήμο μας. Μάλιστα εμφανιζόταν 
εντέχνως ως μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου η 
διάθεση αυτών των χρημάτων για την κάλυψη 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης αναφερόταν ξεκάθαρα, 
ότι ποσό 255.215,00 €, που αποτελεί τα 
επτά δωδέκατα (7/12) του συνολικού 
ποσού της δόσης έτους 2013, από οφειλές 
που θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί στον 
Δήμο, πριν από το 2008, επί κυβερνήσεως 
Κώστα Καραμανλή, αποδίδονται το 2013, 
αλλά στη συνέχεια παρακρατούνται για να 
συμψηφιστούν με την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ 
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης του 
Δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ψηφίστηκε 
κατά πλειοψηφία αναφέρει συγκεκριμένα τα 
ακόλουθα:
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 
255.215,94 € από το ΥΠΕΣ, που αποτελεί 
τα επτά δωδέκατα (7/12) του συνολικού 
ποσού της δόσης έτους 2013 (5η ¬ δόση) 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 
και παρακράτησή του για τον συμψηφισμό 
της χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12828/20402013 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και το 
άρθρο 20 του Ν.4147/2013.
Από την άλλη, με την ρύθμιση αυτή χρεώνεται  
ο Δήμος για πάρα πολλά χρόνια, στερώντας 
αυτά τα χρήματα από την ανάπτυξη και την 
βελτίωση των υποδομών και των κοινωνικών 
παροχών. Δηλαδή χρήματα που πλήρωσαν 
οι δημότες και σπατάλησαν (ΕΦΑΓΑΝ) 
οι αιρετοί. Πολλά από τα χρήματα αυτά 
κατέληξαν σε πολυτελέστατα προεκλογικά 
φυλλάδια, ρουσφέτια της τελευταίας 
στιγμής για την εξαγορά ψήφων. 

Η παραδοχή αυτού του γεγονότος από τον 
ίδιο τον Δήμαρχο έγινε κατά προκλητικό 

τρόπο, όταν  αναφερόμενος, στην πρόταση 
για απόσχιση του Κουβαρά  από τον Δήμο 
Σαρωνικού, είπε ότι  ο Δήμος Σαρωνικού 
πήρε 1,3 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που αναλογούν 
στον Κουβαρά, τα οποία θα αποπληρώσει ο 
Δήμος Σαρωνικού σε μια δεκαετία. Αν φύγει ο 
Κουβαράς, τότε ποιος θα πληρώσει τις οφειλές 
του, οι υπόλοιποι  κάτοικοι  του Σαρωνικού; 
Ρώτησε ο Δήμαρχος υποστηρίζοντας την μη 
απόσχιση του Κουβαρά.

Είναι απόλυτα κατανοητή, η σπουδή του 
Δήμαρχου Φιλίππου και των Τσαλικίδη, 

Γκέραλη και Γκίνη να αποδεχτούν την 
επιχορήγηση, μια και καλύπτει τις σπατάλες 
τους, οι οποίες σε μια χώρα δικαιοσύνης θα 
έπρεπε να τους ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ.
Αυτό πρέπει να το θυμούνται οι δημότες, 
όταν ακούν τον Φιλίππου και τους 
υποτελείς του, να παριστάνουν τους 
αντιμνημονιακούς, να διαμαρτύρονται για 
τις περικοπές και τα χαράτσια, γιατί σε 
αυτούς οφείλεται η χρεωκοπία της χώρας 
μας. Αυτοί κυρίως και πολλοί άλλοι σαν 
και αυτούς, ευθύνονται στον μεγαλύτερο 
βαθμό για τα δεινά που υφίσταται η χώρα 
και ο λαός μας. 

Προεκλογικό 
- διαφημιστικό 

φυλάδιο που 
κυκλοφόρησε 

το 2010. Γι΄ αυτό 
και για άλλα 

[παρόμοια που 
κυκλοφόρησαν 

στα Καλύβια 
ουδέποτε δόθηκαν 

κάποιες εξηγήσεις 
για το ποιοι 
χρηματοδότησαν την 
πανάκριβη έκδοσή 
τους.
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Ολοκληρώθηκε  η διαδικασία 
διάλυσης της Δημοτικής 
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Σαρωνικού, 

με την παραίτηση του πλειοψηφίσαντος 
συμβούλου κ. Νίκου Μουρούτσου. 
Μετά από ένα παρασκήνιο έξη μηνών, 

που ξεκίνησε από τις εσωκομματικές 
εκλογές του Ιουνίου, για την ανάδειξη 
νέας Συντονιστικής Επιτροπής, έφτασε 
τελικά  η ημέρα της οριστικής διάλυσης, 
όπως ήταν τελικά αναμενόμενο και για 
πολλούς αναπόφευκτο.   

Υπό διάλυση η Δημοτική Οργάνωση 
ΠΑΣΟΚ Σαρωνικού

Τον Ιούνιο του 2013 μετά τις 
εσωκομματικές εκλογές, 

διαπιστώθηκε ότι στο νέο επταμελές 
κομματικό όργανο του Σαρωνικού, 
υπήρχε και κάποιος Κωνσταντίνος 
Ιωαννίδης του Λεωνίδα,  ο οποίος έλαβε 
τρεις (3) ψήφους, αλλά δεν εμφανίστηκε 
ποτέ, ούτε και για να ψηφίσει(!). Κάποιοι 
(επισήμως άγνωστο ποιοι), έκαναν για 
λογαριασμό του αίτηση υποψηφιότητας 
και μπήκε το όνομά του στο ψηφοδέλτιο, 
αλλά εκ των υστέρων εμφανίστηκαν 
να μην τον γνωρίζουν, ενώ κάποιοι 
άλλοι αμφισβήτησαν και την φυσική 
του ύπαρξη. Το αποτέλεσμα ήταν επί 
έξη μήνες η Δημοτική Οργάνωση, 
η Νομαρχιακή Επιτροπή  και ο 
Τομέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, να 
προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν  αν θα 
εκλεγεί και από ποιους θα εκλεγεί ο νέος 
Γραμματέας της οργάνωσης και να μην 
τα καταφέρνουν (!!). Τελικά μετά από 
πολλές συζητήσεις και αλληλογραφία, 
που έχουμε στην κατοχή μας, 
αποφασίστηκε να γίνει κλήρωση, στα 
γραφεία της Ν.Ο. Ανατολικής Αττικής 
του ΠΑΣΟΚ,  στην οποία θα παρίστατο 
και η «εκλεγμένη» Συντονιστική της 
Δημοτικής Οργάνωσης Σαρωνικού 
(!!) για να επιλεγεί ποιος θα φύγει και 
ποιος θα παραμείνει από τους δύο 
ισοψηφίσαντες Α. Βασιλειάδη και 
Χαράλαμπο Τσίτσο, ώστε το όργανο 
να λειτουργήσει ως πενταμελές και όχι 
ως επταμελές. 

Την λύση στον γόρδιο δεσμό της 
συγκρότησης του οργάνου και της 

εκλογής νέου Γραμματέα έδωσε όπως 
προαναφέραμε ο κ. Μουρούτσος 
παραιτούμενος της εκλογής του. Ο 
κ. Μουρούτσος με επιστολή που 
κοινοποίησε στα υπόλοιπα μέλη της 

Δ.Ο. δηλώνει  την 
παραίτησή του 
για να μην γίνει 
κλήρωση μεταξύ 
δύο εκλεγμένων 
μελών, για 
το ποιος θα 
παραμείνει στην 
σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ή 
επιτροπή, αφού 
είχαν ισοψηφήσει 
μεταξύ τους.

Στη συντονιστική επιτροπή 
έχει εκλεγεί επίσης η κ. Δώρα 

Βασιλειάδη, πρώην γραμματέας της 
Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αναβύσσου –  Παλαιάς 
Φώκαιας, καθώς επίσης ο κουνιάδος 
της κ. Α. Βασιλειάδης(!!!), ο κ. Κώστας 
Κατινάρης, ο κ. Χαράλαμπος Τσίτσος 
και ο κ. Ράππος Γιώργος. Μεταξύ 
αυτών ο κ. Κώστας Κατινάρης έχει 
εκδηλώσει την πρόθεσή του να 
παραιτηθεί, στην περίπτωση που η 
οργάνωση υποστηρίξει ως υποψήφιο 
Δήμαρχο τον κ. Μανώλη Τσαλικίδη, ο 
οποίος είναι και κομματικό μέλος της. 
Έτσι λίγο – πολύ προδιαγράφεται  το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ στο Σαρωνικό, 
που απ΄ ότι όλα δείχνουν δεν θα είναι 
μακρύ. 

Επιστολή εργαζόμενης Μητέρας που εστάλει στον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο σε 
Ανώτατα Στελέχη του Υπουργείου και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ανατ. Αττικής.

Φωνή αγωνίας για την εκπαίδευση και τα 
προβλήματα των εργαζόμενων γονιών

Αγαπητοί Κύριοι,

Ονομάζομαι Ιωάννα Σπαρτιώτη και είμαι 
μητέρα δύο παιδιών, τα οποία είναι 
μαθητές στην Α’ Λυκείου και στη Β’ 

Δημοτικού αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα 
δυο μου παιδιά φοιτούν σε δημόσια σχολεία 
της Αττικής (Λύκειο Αναβύσσου & Δημοτικό 
Σχολείο Σαρωνίδας), ενώ ο σύζυγός μου 
όπως και εγώ είμαστε εργαζόμενοι με ωράριο 
άνω των 9 ωρών ημερησίως.
Θέλω να πιστεύω ότι ζείτε και εργάζεστε στην 
Ελλάδα όπου τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει 
η οκονομική κρίση στην οποία έχουμε όλοι 
υποβληθεί λόγω λαθών της εξουσίας και 
αλόγιστης χρήσης του Δημοσίου χρήματος 
από τους κραταιούς διοικούντες.
Γράφω “πιστεύω”, καθότι μόνο κάτοικος της 
αλλοδαπής θα εθελοτυφλούσε στο σοβαρότατο 
πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών όλων 
των βαθμίδων, από την αρχή του σχολικού 
έτους και θα ασχολείτο με την ανάπτυξη του 
τουρισμού, εν μέσω χειμώνα και πάντα εις 
βάρος των παιδιών μας.
Μάλλον επηρεασμένοι από παιδιά 
προνομιούχων που φοιτούν σε ξένα κολλέγια 
και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια φέρεστε σαν 
να μην έχετε συναίσθηση του τι ακριβώς 
συμβαίνει στη δημόσια παιδεία και ειδικότερα 
κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014.
Ξεκινώντας από το Νέο Λύκειο, καίτοι η 
προσπάθεια ήταν θετική, εντούτοις όμως 
εμμένετε κατηγορηματικά στην τράπεζα 
θεμάτων, σε πανελλαδική βάση, φρούδα 
ουτοπία προσπάθειας εναρμόνισης της 
ελληνικής σκληρής πραγματικότητας με 
εκπαιδευτικούς παραδείσους, όπως αυτός 
της Ιαπωνίας, της Σουηδίας ή της Αγγλίας.
Αγαπητοί μου Κύριοι, το παιδί μου φοιτά 
στο Γενικό Λύκειο Αναβύσσου, όπου κάθε 2 
ημέρες αλλάζουν πρόγραμμα, διδάσκοντες 
καθηγητές, σε 4 μαθήματα βρίσκονται σε 
επίπεδο διδασκαλίας Οκτωβρίου, η Διεύθυνση 
του Λυκείου απέχει από τα καθήκοντά της από 
την αρχή της χρονιάς λόγω ξαφνικής αίτησης 

συνταξιοδότησης 
και θέλετε να μου 
πείτε ότι αυτά 
τα παιδιά θα 
εξεταστούν το Μάιο 
σε πανελλαδικό 
επίπεδο με 
κοινά θέματα 
αδίδακτης ύλης; 
Με τι προσόντα, 
αγαπητοί μου 
Κύριοι; Εκτός εάν 
θεωρείτε τα παιδιά 
μας ικανά για αυτό 
το ατόπημα.
Έτσι όμως δεν 
βγάζετε μορ-
φωμένους Έλλη-
νες, βγάζετε 
απογοητευμένους 
νέους που δεν 
θέλουν να ζουν 
στην πατρίδα 
τους.
Επισκεφθήκατε 
ποτέ αυτά τα 
σχολεία που σας 
φωνάζουν από τις 
11 Σεπτέμβρη ότι 
“δεν μπορούμε να 
λειτουργήσουμε 
σαν κανονικό και 
ομότιμο σχολείο”; 
Γιατί δεν είναι μόνο 

το Λύκειο Αναβύσσου…
Τα σχολεία με σημαντικές και σοβαρές 
ελλείψεις είναι πολλά. Και το Κράτος ολιγωρεί, 
δυστυχώς! Γιατί αυτό μάλλον συμφέρει. Ένα 
Μέλλον, μη σκεπτόμενο, κατευθυνόμενο, 
πειθήνιο. Δεν εξηγείται αλλιώς, είναι τρέλα 
διαφορετικά.
Και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, 
έχω το Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας, όπου 
φοιτά η μικρή μου κόρη. Και δεν θα μιλήσω 
για τακοντέινερ, όπου στεγάζετε μικρά παιδιά, 
ενώ των υμετέρων απολαμβάνουν τοίχους 
μπετόν και θερμομόνωση.
Θα σας μιλήσω για την λειτουργία του 
ολοήμερου σχολείου, το οποίο λύνει τα 
χέρια των οικογενειών όπου και οι δύο 
γονείς εργάζονται πολλές ώρες και το οποίο 
επιχειρήσατε βίαια – και πετύχατε – να 
καρατομήσετε, στην περιοχή μας.
Αναγκάζομαι να πηγαίνω το μικρό μου παιδί 
στην πρωινή ζώνη του Ολοήμερου, στις 
7.00 π.μ και να το παραλαμβάνω κατά την 
τελευταία διδακτική ώρα αυτού, στις 16.30.
Και αποφασίσατε, ως ένας νέος Πόντιος 
Πιλάτος ότι οποιαδήποτε αλλαγή σας βολεύει, 
είναι εφικτή.
Και προχωρήσατε σε αλλαγές, καταργώντας 
το πρωινό ωράριο αλλά και την τελευταία 
διδακτική ώρα.
Εργάζομαι σε απόσταση 50 χιλιομέτρων 
από τον τόπο κατοικίας μου, το ίδιο και ο 
σύζυγός μου. Πρέπει να αναχωρούμε κάθε 
πρωί στις 07.00 αυστηρά και δεν μπορούμε 
να επιστρέφουμε πριν τις 16.30. Μαζί με 
εμάς και άλλοι γονείς. Βοήθεια δεν έχουμε 
από κανέναν και η μόνη μας ελπίδα ήταν το 
ολοήμερο σχολείο, γιατί το παιδί μας είναι 
επτάμιση ετών και δεν μπορεί να πηγαίνει 
μόνο του.
Ανάλγητα, αβίαστα και άλογα, εσείς 
αποφασίσατε να εγκρίνετε την αίτηση μιας 
εκπαιδευτικού στη μέση της σχολικής χρονιάς, 
χωρίς καν να αντιλαμβάνεστε τον κυκεώνα 
προβλημάτων που μας δημιουργείτε!!! Γιατί;
Μα τι ρωτάω, μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα, 
είμαστε “εσείς και εμείς, εσείς και οι άλλοι, οι 
υποδεέστεροι, οι παρακατιανοί”.
Φυσικά, πρώτη προτεραιότητα δεν έχουν 
αυτά τα καυτά προβλήματα για το Υπουργείο 
Παιδείας, αλλά η “λευκή εβδομάδα”, το νέο 
«φρούτο».
Δεν μου λέτε, αγαπητοί Κύριοι, πού θα 
βρουν οι γονείς τα χρήματα και την άδεια 
από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται, στις 
ημερομηνίες που εσείς ορίζετε, να πάνε τα 
παιδιά τους “χειμερινές διακοπές ή για σκι”;
Ειλικρινά, η εικόνα που μου έρχεται στο 
μυαλό, διαβάζοντας όλα αυτά, βιώνοντας 
το εκπαιδευτικό χάος, αηδιάζοντας με την 
αδιαφορία του Κράτους, είναι αυτή της Μαρίας 
Αντουανέτας, λίγο πριν την κατάρρευση, όπου 
προέτρεψε τον φτωχό, πεινασμένο λαό της να 
φάει παντεσπάνι, αφού δεν είχε ψωμί.
Θα ήταν φρόνιμο και πρέπον, πριν 
αποφασίζετε κάθε σας κίνηση , κάθε σας 
εξαγγελία να σκέφτεστε πού ζείτε και πώς ζει 
ο λαός που σας όρισε να τον κυβερνάτε.
Τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή σας, αν 
και γνωρίζω πολύ καλά ότι μπορείτε να τα 
βρείτε.
Η χώρα μου με απογοητεύει, κάθε μέρα 
περισσότερο. Και για αυτό, εσείς είστε 
υπεύθυνοι.
Με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας.
Η αγανακτισμένη εργαζόμενη και 
σκεπτόμενη (δυστυχώς) μητέρα.
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Νέα επιστολή των πέντε Προέδρων των  Δημοτικών 
Κοινοτήτων του Σαρωνικού, διαβάστηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο στις 17/12/2013, με την οποία 

προσπαθούν να ανασκευάσουν καταγγελία τους σε βάρος 
του Αντιδήμαρχου Βαγγέλη Ζεκάκου, την οποία είχαμε 
δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο του Α.Π.

Αποτυχημένη προσπάθεια ανασκευής της καταγγελίας, σε βάρος Ζεκάκου, 
των “πέντε” Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Σαρωνικού
Ανακρίβειες και ανοησίες χαρακτηρίζουν την επιστολή τους και τις δικαιολογίες Ζεκάκου

Με αφορμή την ανάγνωση της 
επιστολής μας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού 
στην συνεδρίαση αυτού την 
6/11/2013 , σας γνωστοποιούμε 
τα κάτωθι :
Η εν λόγω επιστολή ήταν 
προσωπική και αποδέκτη  είχε 
τον αρχηγό της παράταξης μας κ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Πέτρο.
Αφορούσε ενδοπαραταξιακά 
θέματα - παράπονα, τα 
οποία στις συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν καθώς και 
μετά από ανταλλαγή απόψεων, 
μας δόθηκαν οι δέουσες 
απαντήσεις - εξηγήσεις για αυτά , 
τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και 

από τον αντιδήμαρχο κ. ΖΕΚΑΚΟ 
Ευάγγελο.
Τα θέματα θεωρήθηκαν λήξαν  
απ’  όλους μας, αποδεικνύοντας 
ταυτόχρονα αφενός ότι 
λειτούργησαν άψογα όλες οι 
δημοκρατικές διαδικασίες της 
παράταξής μας, αφετέρου 
αποδείχθηκε το μεγαλείο της 
δημοκρατίας που επιτρέπει την 
έκφραση διαφορετικών απόψεων 
και διαφωνιών.
Οι πρόεδροι των δημοτικών 
ενοτήτων
Γκούμα Αικατερίνη, Κίτσιος 
Ιωάννης, Κολαξής Γεράσιμος, 
Μακροδημήτρης Ιωάννης, 
Χαρίτος Εμμανουήλ

Η ανάγνωση της καταγγελίας 
των “πέντε” προέδρων στο 

Δ.Σ. στις 6/11/2013, από την 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
Χριστίνα Χριστοφάκη, αλλά 
και η δημοσιοποίησή της από 
τον “Αττικό Παρατηρητή”, 
δημιούργησαν μια έκρυθμη 
κατάσταση, με τον Αντιδήμαρχο 
Βαγγέλη Ζεκάκο να απαιτεί την 
αποκατάσταση του ονόματός και 
του κύρους του.!
Χρειάστηκε περισσότερο 
από ενάμιση μήνας ώστε 
οι πέντε Πρόεδροι  των 
Δημοτικών Κοινοτήτων, να 
πειστούν να συντάξουν(;) 
και να υπογράψουν αυτή την 
επιστολή, ανασκευάζοντας και 
παραποιώντας τα αίτια και την 
σοβαρότητα της καταγγελίας 
τους.
Τα σημεία που εντοπίζουμε την 
κριτική μας στην επιστολή των 
πέντε Προέδρων που βρίθει 
ανακριβειών και ανοησίας είναι 
τα παρακάτω:
• Ποιος είπε σ΄ αυτούς τους 
κυρίους, ότι μια τέτοιου μεγέθους 

και έντασης καταγγελία, 
εναντίον αντιδημάρχου, 
που αφορά θέματα 
διοίκησης και διαχείρισης 
του Δήμου, μπορεί να είναι 
απλά μια παραταξιακή 
υπόθεση;
• Τι είδους εσωπαραταξιακή 
υπόθεση είναι αυτή (που 
κατά τους υπογράφοντες δεν 
αφορά τους δημότες, αλλά ούτε 
τους υπόλοιπους δημοτικούς 
συμβούλους);
• Είναι εσωπαραταξιακό ένα 
κείμενο που περιέχει βαρείς 
χαρακτηρισμούς και σαφείς 
υπαινιγμούς για τη λειτουργία 
του αντιδημάρχου και καταλήγει 
απειλώντας με ανεξαρτητοποίηση 
από τον συνδυασμό Φιλίππου, 
εφ’ όσον δεν γινόντουσαν δεκτά τα 
αιτήματά τους, ή ακόμα περιέχει  
απειλές δημοσιοποίησης στον 
τοπικό τύπο (sic);
• Δεν έχουν μάθει ότι οι 
εσωπαραταξιακές υποθέσεις, αν 
υπάρχουν, λύνονται με διάλογο 
σε κλειστό κύκλο και μεταξύ των 
άμεσα ενδιαφερομένων και δεν 

γίνονται μέσω κειμένων που 
πρωτοκολλούνται στα βιβλία 
εισερχομένων του Δήμου;
• Οι αναφορές  για αλαζονεία, 
αυταρχισμό, παραγκωνισμό 
που τους προσβάλει και τους 
απαξιώνει, πως τακτοποιήθηκαν 
μέσω των δημοκρατικών 
διαδικασιών, τις οποίες 
επικαλούνται με θαυμασμό οι 
πέντε Πρόεδροι;   

Πιστεύουμε ό,τι οποιοσδήποτε 
βρέθηκε να κατέχει ένα 

δημόσιο αξίωμα, έστω και άνευ 
αρμοδιοτήτων, σαν και αυτό του 
Προέδρου Τοπικής Κοινότητας, 
θα πρέπει τουλάχιστον να 
σέβεται τους δημότες που τον 
εξέλεξαν, αν δεν σέβεται τον 
εαυτό του. 

Η επιστολή των προέδρων των δημοτικών 
ενοτήτων του δήμου Σαρωνικού

Μετά την ανάγνωση της επιστολής στο δημοτικό συμβούλιο  ο 
Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Ζεκάκος, ζήτησε τον λόγο και παρά τις 

αρχικές αντιρρήσεις της Προέδρου του Δ.Σ. “εξήγησε” στο σώμα, ότι 
το ζήτημα με τους Προέδρους δημιουργήθηκε κατά την κατανομή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού στις Δημοτικές Κοινότητες και συνέχισε:
“Υποστήριζα και θεωρώ σωστό και δίκαιο ότι η κατανομή δεν 
πρέπει να γίνεται με βάση το πλήθος των Δημοτικών Κοινοτήτων, 
αλλά με γνώμονα τις ανάγκες και το μέγεθος της κάθε Κοινότητας, 
που προκύπτει από  την έκταση και τον πληθυσμό της”.
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Ο απερχόμενος Δήμαρχος έχει δηλώσει 
επανειλημμένα και δημοσίως, ότι δεν 
θα είναι υποψήφιος και αυτή του η το-

ποθέτηση δεν έχει μέχρι σήμερα αναιρεθεί με 
καμία σαφή νέα δήλωσή του. Ενδείξεις μόνο 
υπάρχουν; Α) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προκρί-
νει κάποιο άλλο στέλεχος ως υποψήφιο για 
τον Σαρωνικό, όπως έχει κάνει σε άλλες περι-
οχές, Β) ότι στενοί συνεργάτες του δεν έχουν 
εκδηλώσει κάποια τάση με ποιους θα συνερ-
γαστούν στις επόμενες εκλογές, Γ) ο ίδιος σε 
επίμονες ερωτήσεις δεν ξεκαθαρίζει ποιοι είναι 
οι στόχοι του. Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί, οι 
οποίοι στοιχηματίζουν, ότι ο Φιλίππου θα εί-
ναι και πάλι υποψήφιος. Και ο λόγος που το 
υποστηρίζουν, προέρχεται από πληροφορίες 
που τον θέλουν να μην έχει εξασφαλίσει την 
ένταξή του στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, για τις 
επόμενες βουλευτικές εκλογές όπου επιθυμεί 
διακαώς να εκτεθεί ως υποψήφιος.

Η μη εξασφάλιση του «πράσινου», για την 
ένταξή του στα ψηφοδέλτια, τον έχει κάνει 

να χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αυτοπρο-
βολής που εγγίζουν τα όρια της γελοιότητας, 
όπως π.χ. η παράσταση που έδωσε πέρυσι σε 
συγκέντρωση δημάρχων, παρουσία του τότε 
Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανίδη, όταν ανέ-
βηκε σε μια καρέκλα και άρχισε να φωνάζει, 
ασκώντας δήθεν κριτική στον Υπουργό. Οι δι-
οργανώσεις ημερίδων με δαπάνες του δήμου, 
όπου καλείται να παραβρεθεί και να μιλήσει ο 
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, προ-
φανώς για να καλοπιάσει την ηγεσία. Η πρό-
σφατη μεταφορά του τμήματος  Ελληνικών Χο-
ρών του Δήμου Σαρωνικού, να πουν τα κάλαντα 
στον Τσίπρα και πριν λίγες ημέρες, η φραστική 
επίθεση εναντίον ενός εξαίρετου στελέχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Αυστριακού κ. Γιο-
χάνες Χανς. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος μετείχε 
σε ενημερωτική συνάντηση αυτοδιοικητικών 
για το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης 2014 - 2020, 
που έχει ανάγκη η χώρα μας για να ξεφύγει 

από την κρίση. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις (κοι-
νώς καραγκιοζιλίκια), γίνονται για να πιστοποι-
ηθεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται για 
έναν «αγωνιστή» προσηλωμένο στις αρχές 
του κόμματος και χρήσιμο γι΄ αυτήν στο επό-
μενο κοινοβούλιο. 

Στις επιδιώξεις του αυτές ο Φιλίππου έχει 
σαφώς και αγκάθια, τα οποία είναι η κομ-

ματική βάση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν 
τον θεωρεί αξιόπιστο και κατάλληλο να εντα-
χθεί στο ψηφοδέλτιο του κόμματος της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Απόδειξη της μη εκτίμησης της 
κομματικής βάσης προς τον Φιλίππου ήταν η 

παταγώδης αποτυχία του να εκλεγεί ως μέλος 
της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, στο προτελευταίο συνέ-
δριο του κόμματος, αλλά και η αποφυγή να θέ-
σει υποψηφιότητα στο τελευταίο, διαισθανόμε-
νος ότι δεν θα έχει καμία απολύτως τύχη, παρ΄ 

ότι είχε ενταχθεί στην ομάδα των προεδρικών. 
Αλλά και οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Περιφέρεια (Μητρόπουλος, Αθανασίου, 
Πάντζας), είναι αρνητικός παράγοντας στην 
υπόθεση υποψηφιότητας μια και δεν τον θέ-
λουν ως ανταγωνιστή για ευνόητους λόγους. 

Η αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό και η πι-
θανότητα να οδηγηθεί η χώρα σε τριπλές 

εκλογές τον Μάιο είναι ο λόγος που ο Φιλίπ-
που, δεν θέλει να ξεκαθαρίσει,  την θέση του, 
ότι δηλαδή δεν θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος. 
Αν π.χ. οδηγηθεί η χώρα σε εθνικές εκλογές και 
ο Φιλίππου καταφέρει να  ενταχθεί στα ψηφο-
δέλτια, τότε αποκλείεται η υποψηφιότητά του 
σε οποιοδήποτε επίπεδο της Τ.Α. Η πιθανότη-
τα να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής 
δεν συζητείται μια και ο ΣΥΡΙΖΑ θα  ορίσει ως 
υποψηφιό του στην μεγαλύτερη περιφέρεια 
της χώρας, ένα προβεβλημένο στέλεχός του, 
κατά πάσα πιθανότητα προερχόμενο από τον 
ΠΑΣΟΚικό χώρο, για να συσπειρώσει πρώην 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και όχι ένα δευτέρας 
διαλογής στέλεχος σαν τον Φιλίππου. Η μονα-
δική περίπτωση συμμετοχής του στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές για την Περιφέρεια Αττικής, 
μπορεί να υλοποιηθεί από την θέση του υπο-
ψήφιου Αντιπεριφερειάρχη. 

Το κακό σενάριο για τον δήμο Σαρωνικού, 
για όλους μας, αλλά  και τους επίδοξους 

δημάρχους Σαρωνικού, είναι να διαφανεί εντός 
του Ιανουαρίου ή τα μέσα Φεβρουαρίου, ότι 
δεν πρόκειται να γίνουν εθνικές εκλογές μαζί 
με τις αυτοδιοικητικές, ή ότι το σχέδιο μετάβα-
σης του Φιλίππου στο κοινοβούλιο δεν ευοδώ-
νεται, οπότε τότε θα είναι και πάλι υποψήφιος 
Δήμαρχος. 
Αυτό το σενάριο τρόμου, θα είναι ότι χειρότερο 
για τον τόπο μας, για την δημοκρατία, την ανά-
πτυξή του και γενικά για το μέλλον του. 
Είναι βέβαιο ότι σε μια τέτοια περίπτωση, οι 
αυτοχρισθέντες υποψήφιοι δήμαρχοι θα ξανα-
σκεφτούν την υποψηφιότητά τους. Π.χ. ο Γιώρ-
γος Σωφρόνης έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι δεν 
θα είναι υποψήφιος απέναντι στον Φιλίππου. 
Αλλά και να αποφάσιζε παρ΄ όλα αυτά να εκτε-
θεί ως υποψήφιος δήμαρχος, είναι αμφίβολο 
αν θα εύρισκε τόσους υποψήφιους συμβού-
λους μια και η διαφαινόμενη στελέχωση του 
συνδυασμού του θα προέλθει από τη  δεξα-
μενή του Φιλίππου. Το λογικό σενάριο είναι να 
ενταχθεί και πάλι κάτω από την υποψηφιότητα 
Φιλίππου.

Αναστολή των επιδιώξεων για συμμετοχή 
στις εκλογές θα υπάρξει και για τον Χρή-

στο Γκίνη, ο οποίος βασίζει την όποια  δυνα-
μική του στην δημοτική κοινότητα Καλυβίων η  
οποία είναι απολύτως ελεγχόμενη από τον ίδιο 

τον Φιλίππου. Ο κ. Γκίνης είναι από άγνωστος 
έως ανύπαρκτος στις υπόλοιπες παραλιακές 
κοινότητες. Επομένως δεν θα υπάρξει υπο-
ψηφιότητα Γκίνη σε περίπτωση καθόδου στις 
εκλογές του νυν Δημάρχου.

Ο Μανώλης Τσαλικίδης, ο οποίος κινείται 
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, ενδεχο-

μένως θα εμείνει στην υποψηφιότητά του, μια 
και όπως όλα δείχνουν ούτε ο Φιλίππου θα 
τον ήθελε στον συνδυασμό του. Η προοπτική 
του Τσαλικίδη είναι, την επομένη των εκλογών 
να επιστρέψει στην οργανική του θέση, ως βι-
βλιοθηκάριος στο ΕΚΠΑ, μια και αν μετάσχει 
στις εκλογές ως επικεφαλής συνδυασμού, δεν 
έχει την παραμικρή ελπίδα να τις κερδίσει. Από 
πολλούς αμφισβητείται και αν ακόμα θα συγκε-
ντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων 
συμβούλων, ή και ακόμα αν θα συγκεντρώσει 
το όριο εκλογής ώστε να εκλεγεί ο ίδιος δημο-
τικός σύμβουλος. 

Η νέα Δημοτική κίνηση που ενδοσκοπεί σε 
ατέρμονες συνεδριάσεις, αποτελούμε-

νη από αλληλοσυγκρουόμενα περιθωριακά 
κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επίδοξους 
υποψήφιους Δημάρχους, δεν έχει καμία ελπί-
δα να φτάσει στις εκλογές και θα καταλήξει ως 
χιουμοριστικό ευτράπελο στα χρονικά του Δή-
μου. Οι ΣΥΡΙΖέοι μέλη της κίνησης περιμένουν 
εναγωνίως την απόφαση Φιλίππου, να είναι 
υποψήφιος, για να απεγκλωβιστούν από την 
παιδική χαρά στην οποία έχουν εγκλωβιστεί. 
Ήδη τα διαλυτικά φαινόμενα είναι εμφανή μετά 
την εκδίωξη του Ντίνου Χασάπη, της Νικολέ-
τας Καπερώνη, του Σάκη Μαρινάκη και άλλων 
μη ενταγμένων κομματικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χριστίνα 
Χριστοφάκη, παρά την δήλωσή της σε 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ότι θα 
είναι υποψήφια, μάλλον δεν θα υλοποιήσει την 
πρόθεσή της. Και θα είναι μια αδικία σε βάρος 
της μια τέτοια εξέλιξη, γιατί την τριετία που  πέ-
ρασε έδωσε πολλές και δυναμικές μάχες απέ-
ναντι στον Φιλίππου, συνεπικουρούμενη από 
την Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αναστασία Τσιακάλου. Οι δύο γυναίκες απο-
δείχτηκαν δυναμικότερες αποφασιστικότερες 
και κυρίως ότι έχουν πολιτικά κότσια, σε αντίθε-
ση με τους άντρες του συνδυασμού τους που 
για πολλούς και διαφορετικούς λόγους υπήρ-
ξαν ουρές του Φιλίππου. Το ίδιο ισχύει και για 
συμβούλους της συμπολίτευσης οι οποίοι στα 
καφενεία και στις κατ΄ ιδίαν συζητήσεις τους, 
ασκούσαν κριτική στον Φιλίππου, χρησιμο-
ποιώντας συχνά και υβριστικά σχόλια εναντίον 
του  και εναντίον των αντιδημάρχων, αλλά στις 
συνεδριάσεις ήταν κότες ξεπουπουλιασμένες. 
Εκτιμούμε λοιπόν ότι η Χριστίνα Χριστοφάκη 
δεν θα είναι υποψήφια δήμαρχος, όπως δεν θα 
είναι υποψήφια και η Αναστασία Τσιακάλου.

Ο «τυχερός» των εκλογών θα είναι αναμφί-
βολα ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Βο-

λάκος, ο οποίος εφόσον επανασυσπειρώσει 
όσους είχε στον συνδυασμό του στις προη-
γούμενες εκλογές, το πιθανότερο είναι να ει-
σπράξει  και ψήφους διαμαρτυρίας και αντίθε-
σης προς τον Φιλίππου, από πολλούς δημότες 
που θα τον δουν ως διέξοδο στην ψήφο τους 
και δεν θα επιλέξουν να απέχουν από την 
εκλογική φενάκη που προετοιμάζεται.

Ο άλλος υποψήφιος Δήμαρχος των εκλογών 
του 2010, Γιώργος Μπιθημήτρης, είναι 

άγνωστο αν θα είναι και πάλι υποψήφιος με 
την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Σαρωνι-
κού». Έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να πα-
ρουσιάσει κάτι καλύτερο και διαφορετικό από 
το τίποτα που παρουσίασε σε αυτή τη θητεία.  
Στην καλύτερη περίπτωση θα αυξήσει κατά 
ένα μικρό ποσοστό τις ψήφους διαμαρτυρίας, 
αυτών που δεν θα θέλουν να πάνε σε κάποιον 
άλλο συνδυασμό. 

Eφιαλτικό Σενάριo Τρόμoυ

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Την παραίτησή του από την θέση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής προκειμένου να αναλάβει 

ενεργό πολιτική δράση υπέβαλε ο Δημήτρης 

Καλογερόπουλος, ο οποίος, άμεσα, αντικαταστάθηκε 
από τον πρώην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
νησιών, Μανώλη Αγγελάκα.

Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος

Επειδή δεν είχε προειδοποιήσει 
για την παραίτησή του, στο 

ευρύ κοινό, η ενέργεια του κ. 
Καλογερόπουλου σήκωσε θύελλα 
φημών για ολική ρήξη με το κόμμα 
και το Υπουργείο Εσωτερικών
Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει 
σίγουρα, μια και ήταν άμεση 
η αντικατάστασή του, που 
προφανώς ήταν εδώ και καιρό 
προγραμματισμένη.

Η παραίτηση Καλογερόπου-
λου είναι δυνατόν να 

συνδέεται και με την πιθανότητα 
να διεξαχθούν εθνικές εκλογές 
μέσα στο 2014, οπότε για 
να συμμετάσχει σε αυτές ως 
υποψήφιος βουλευτής θα 
έπρεπε προηγουμένως να έχει 
περάσει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 6 μηνών από 
την δημόσια θέση την οποία 
κατείχε.
Πάντως ο κ. Καλογερόπουλος 
αυτήν την εποχή δραστηριοποιείται 
έντονα στο να προσπαθήσει να 
κλείσει τα ρήγματα μεταξύ των 

υποψηφίων δημάρχων στην Αττική. 
Με συνεχείς επαφές προσπαθεί 
να πείσει τους υποψηφίους που 
προέρχονται από το χώρο της 
Νέας Δημοκρατίας να τα βρουν και 
να αναπτύξουν συνεργασίες.  

Το σενάριο του τρόμου, λοιπόν στοιχειοθετεί-
ται με την νέα υποψηφιότητα του Φιλίππου, 

με πιθανούς αντιπάλους του τον Τσαλικίδη, τον 
Βολάκο και τον υποψήφιο της Λαϊκής Συσπείρω-
σης, άρα απόλυτης επικράτησής του. 
Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα είναι τίποτα περισσότερο 
από μια πραγματική τραγωδία για τον τόπο, γιατί 
πέραν όλων των άλλων επιπτώσεων θα αποδείξει, 
ότι νέοι, έντιμοι και μορφωμένοι πολίτες αυτού του 
τόπου (και γενικά της χώρας μας), δεν δέχονται να 
εμπλακούν στα πολιτικά δρώμενα, αφήνοντας τον 
χώρο ελεύθερο σε αμφιλεγόμενης εντιμότητας και-
ροσκόπους ή νεοσταλινικούς που προσπαθούν να 
εγκαθιδρύσουν την κομματική εξουσία τους. 

Σε ότι αφορά τον Δήμο Σαρωνικού, υπάρχουν και 
εξαιρέσεις και ανάμεσα σ΄ αυτές συμπεριλαμβά-
νεται σαφέστατα ο Νίκος Βολάκος.  

Η ευχή μας είναι ο απερχόμενος δήμαρχος Φι-
λίππου, να εξοστρακιστεί από την πολιτική ζωή 

και να μην ευοδωθούν τα πολιτικά του σχέδια, ούτε 
για το κοινοβούλιο, ούτε για τον Δήμο Σαρωνικού. 
Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήταν σωτηρία να τον 
ξεφορτωθούμε από τον Σαρωνικό και ας πάει όπου 
θέλει, φτάνει να πάψει να μας απασχολεί, ώστε να 
δοθεί η ευκαιρία στον τόπο να επουλώσει τις πληγές 
που συσσώρευσε  η θητεία του Φιλίππου σ΄ αυτόν. 

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Με την έναρξη της νέας χρονιάς ήταν απαραίτητος 
ο απολογισμός του 2013. Την χρονιά που πέρασε 
υλοποιήσαμε με επιτυχία όλα τα προγράμματά 

μας, παράγοντας ένα πλούσιο κοινωνικό έργο, 

ευαισθητοποιώντας πολίτες κι επιχειρήσεις που 
στάθηκαν δίπλα μας αρωγοί, αλληλέγγυοι στην 
κρίση που περνάει η πατρίδα μας. Και αυτό 
αγαπητοί μου είναι δείγμα υγείας της κοινωνίας, 
γιατί ο εθελοντισμός είναι διαχρονική αξία, είναι 
κοινωνική ευθύνη, ανάγκη στα δύσκολα Είναι 
ελπιδοφόρο το γεγονός ότι ο εθελοντισμός 
εξελίσσεται και ανταποκρίνεται στις συνθήκες 
με φαντασία και όραμα αποδεικνύοντας ότι δεν 
είναι απλά μία ιδέα αλλά πράξη ουσιαστική που 
λειτουργεί παραδειγματικά.

Και η κρίση ίσως σημαίνει να ξανακρίνουμε τη ζωή μας. 
Θεωρώ ότι είναι το «ευ» μπροστά από την κάθε ημέρα 
μας. Να θυμηθούμε αυτό το «ουκ εν τω πολλώ το ευ» 
των αρχαίων. Έχει αξία. Αυτό θα μας κάνει καλύτερους 
ανθρώπους.
Αυτή τη χρονιά υποστηρίξαμε τα εξής Ιδρύματα:
α) Τη Στέγη Λαγονησίου στην οποία προσφέραμε 
πετρέλαιο θέρμανσης και στην οποία εκτελείται μεγάλο 
μέρος των δραστηριοτήτων μας, προσφέροντας δείπνα 
αγάπης, ψυχαγωγικές βραδιές, ώρες δημιουργικής 
απασχόλησης, υποστήριξη των παιδιών με ένδυση και 
τρόφιμα, αναπηρικά κρεβάτια και αμαξίδια.  Γίναμε γέφυρα 
υποστήριξης ανάμεσα στο Ίδρυμα και μεγάλους φορείς.
β) Το ΙΠΕΚΒΕ, το οποίο υποστηρίξαμε με πετρέλαιο θέρ-
μανσης και τρόφιμα.

γ) Το ορφανοτροφείο Αγία Άννα, στο οποίο 
στείλαμε πετρέλαιο θέρμανσης, γραφική ύλη, 
ιματισμό και τρόφιμα αλλά και έμψυχο υλικό, 
εθελοντές που το υποστηρίζουν.  Επίσης το 

εντάξαμε σε δύο προγράμματα για 
στήριξη.
δ) Τις φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα, 
τις οποίες επισκεφτήκαμε και 
στηρίξαμε με είδη ένδυσης και 
καθαριότητας. Εντυπωσιακή 
ήταν η άμεση ανταπόκριση και η 
συλλογή χρημάτων των εθελοντών 
της Κοινωνικής Στήριξης, όταν 
από τη Δ/νση των φυλακών 
πληροφορήθηκαν ότι ένας νέος 
που πληρούσε τις προϋποθέσεις 
αποφυλάκισης, αδυνατούσε να 
καταβάλει τα χρήματα.

ε) Την Εστία Κωνσταντινοπολιτών με 
εθελοντές μας όπου διέθεσαν τρόφιμα και 
γεύμα.
στ) Διαθέσαμε περίπου 1.500 μερίδες 
ζεστού φαγητού στη Στέγη και σε άπορους 
συνανθρώπους μας.
Για τους απόρους συνανθρώπους μας 
διαθέσαμε μεγάλες ποσότητες τροφίμων 
μέσω Ευρωπαϊκών φορέων αλλά και φίλων 
επιχειρηματιών.
Υποστηρίξαμε μέσω φίλων με χρήματα 
ασθενείς και μικρά παιδιά για να χειρουργηθούν 
και να δεχθούν ιατρική βοήθεια. Ταυτόχρονα 
διαθέσαμε αναπηρικά 
αμαξίδια, θερμαντικά σώματα 
και κλινοσκεπάσματα.

Στο πρόγραμμα των Κοινωνικών 
Φροντιστηρίων  υποστηρίξαμε άπορους 
μαθητές να συνεχίσουν την προετοιμασία 
τους για το Πανεπιστήμιο.  Υποστηρίξαμε 
οικογένεια άπορη στην ακριτική Σαμοθράκη 
αλλά και παραπληγικό νέο άτομο στο 
Ηράκλειο της Κρήτης.
Διοργανώσαμε μεγάλες γιορτές κι  εκδηλώσεις 
για τα παιδιά 10 ιδρυμάτων αλλά και τιμητική 
Εκδήλωση βραβεύοντας τους εθελοντές 
μας στο Anima Club, Χριστουγεννιάτικο Ba-
zaar με την συνεργασία πολλών φορέων 
και Χριστουγεννιάτικο δείπνο στον Αστέρα 
Βουλιαγμένης.
Εθελοντές της Κοινωνικής Στήριξης και άλλων 
ιδρυμάτων καθώς και αρκετοί συμπολίτες 

μας παρακολούθησαν δωρεάν παραστάσεις :
• Στη Λυρική Σκηνή και στο Ηρώδειο
• Στο Μέγαρο Μουσικής
• Στο Πλανητάριο
• Στο Θέατρο Στέφανου Ληναίου
Σπουδαία εκδήλωσή μας και ταυτόχρονα τιμητική 
ήταν η επίσκεψή μας, ξενάγηση και φιλοξενία με 70 
εθελοντές στο Προεδρικό Μέγαρο.
Εξαιρετική τιμή για εμάς ήταν το μνημόνιο 
συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, φορέα που εποπτεύει όλα τα ιδρύματα 
πρόνοιας της χώρας, αλλά και η αδελφοποίησή μας 
με την Ένωση Ελληνίδων Κυριών της Γενεύης, 
δραστήριο σωματείο με πλούσιο κοινωνικό και 
πολιτιστικό έργο.
Το Δ.Σ. της Κοινωνικής Στήριξης ευχαριστεί:
• Τους εθελοντές που συμμετέχουν με όρεξη στην 
προώθηση της αλληλεγγύης

• Τους Υποστηρικτές -Δωρητές -Χορηγούς μας.

Αυτό το οδοιπορικό το αφιερώνουμε εξαιρετικά σε 
όλους αυτούς που δεν τους συντρέξαμε.  Λυπούμεθα 

ειλικρινά  και ζητάμε συγνώμη από τα παιδάκια και τους 
συνανθρώπους μας που οι δυνατότητές μας δεν μας 
επέτρεψαν να κάνουμε αυτά που κάναμε για κάποιους 
άλλους.  Πάντως σε καμία περίπτωση δεν αδιαφορήσαμε 
και δεν μείναμε σιωπηλοί μπροστά στην αδικία και την 
δυστυχία.

Εύχομαι σε όλους το 2014 να μας χαρίσει υγεία, 
αισιοδοξία, χαρά και δημιουργικότητα.

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Ανθρωπιστικό οδοιπορικό της Κοινωνικής Στήριξης 2013
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Δενδροφύτευση οργάνωσε ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Λαγονησίου την Κυριακή 
12/1/2014 επί της οδού Σοφούλη. Η 

δενδροφύτευση έγινε στα σημεία απ΄ όπου 
διέρχεται ο αγωγός όμβριων και είχαν 
αποψιλωθεί από τα φυτά που υπήρχαν σ΄ αυτά 
τα σημεία της οδού.
Στην δενδροφύτευση βοήθησε ο Δήμος 
Σαρωνικού, ενώ συμμετείχε και άγημα της 
Π.Υ. Λαυρίου. Επίσης τα φυτά διέθεσαν και 
φυτώρια της περιοχής. 

Δενδροφύτευση από τον Εξωραϊστικό 
Σύλλογο ΛαγονησίουΕυχαριστώ πολύ, όλους όσους με τίμησαν 

με την ψήφο τους στις εκλογές της Τ.Ο 
Ν. Δημοκρατίας Σαρωνικού, το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου. Δώσαμε ένα δύσκολο αγώνα παρά 
τις γνωστές αντίξοες συνθήκες που υπήρχαν.
(Ο ”δεινόσαυρος” της πολιτικής των Καλυβίων 
,η ”νεόκοπη” υποψήφια πολιτευτής με τους 
παρατρεχάμενούς τους και η μια κάλπη που 
δεν στήθηκε στην Ανάβυσσο).

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις οικογένειες:
Γεωργίου Αποστόλου του Αλεξάνδρου από τα Καλύβια
Σωτήρη και Ρεβέκκα Αθανασούλη από την Σαρωνίδα
Παρασκευά Τζιβίλογλου του Αναστασίου από την Ανάβυσσο.
Από καρδιάς ευχαριστώ
μετά τιμής
Αποστόλης Δ. Αποστόλου

Ευχαριστήρια επιστολή 
του κ. Απόστολου Αποστόλου

Την πιθανότητα να μην αποδεχθεί το Συμβούλιο 
της Επικρατείας την απόφαση της κυβέρνησης για 
πραγματοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών  στις 18 

Μαΐου (ο α΄γύρος) και  στις 25 Μαΐου (ο β΄γύρος), με βάση 
την πρόβλεψη του «Καλλικράτη» ότι πρέπει να διεξάγονται 
ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές (25 Μαΐου) επισήμαναν 
νομικοί κύκλοι. Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι έχει διερευνηθεί σε 
βάθος το θέμα και θεωρεί ότι αυτή η απόφαση είναι παράνομη 
αφού συμπίπτει ο β΄γύρος των εκλογών ΟΤΑ και όχι ο α΄γύρος 
με τις ευρωεκλογές, ενώ κατά την άποψη και της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.
Συνομιλητές του πρώην υπουργού Εσωτερικών και αρχιτέκτονα 
του «Καλλικράτη» Γιάννη Ραγκούση λένε ότι και η δική του 
ερμηνεία του νόμου είναι συναφής με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Εμπλοκή με την ημερομηνία των 
αυτοδιοικητικών εκλογών; 
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Στις 12 Σεπτεμβρίου 
2013 στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου του 

Συλλόγου πραγματοποιήθηκε 
φιλολογική βραδιά, με 
ομιλήτρια την ερευνήτρια 
και συγγραφέα  κα Αλτάνη. 
Παρευρέθησαν η καθηγήτρια 
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
Δρ Δαρβίρη, ο πρόεδρος  
της Δημοτικής Ενότητας 
Αναβύσσου κος Χαρίτος, η 
πρόεδρος του  Εξωραϊστικού 
Συλλόγου «Το Λαγονήσι» κα 
Γρηγοριάδου και ο πρόεδρος 
του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
«Νέος Ανάφλυστος» κος  
Μοροζίνης και πλέον των 80 
ακροατών. Την έναρξη έκανε 
ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Ι. Ράλλης  με αναφορά   στο 
ερευνητικό  και συγγραφικό   
έργο της  ομιλήτριας .  
Ακολούθως  έλαβε τον λόγο  
η κα Αλτάνη  και μίλησε για 
τον Ελληνικό Διαλογισμό 
και το πλέγμα   Γλώσσα 
– Μυθολογία - Φιλοσοφία - 
Ψυχολογία. Μετά την ανάλυση 
του θέματός της , η οποία 
ήταν πλατιά και κατανοητή 
από τους παρευρισκόμενους 
,ακολούθησαν ερωτήσεις 
- απαντήσεις και διαλογική 
συζήτηση. Στη συνέχεια 
ο πρόεδρος κος Ράλλης 
παρέδωσε ,από μέρους του 
ΔΣ, τιμητική πλακέτα στην 
ομιλήτρια. Η εκδήλωση 
βιντεοσκοπήθηκε και η 
βραδιά έκλεισε με δεξίωση σε 
ευχάριστο και φιλικό κλίμα. 
Χορηγός στην εκδήλωση το  
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο 
«Ελλήνιον»

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.

Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος "Αγίου 
Νικολάου" εκφράζει τα συλλυπητήρια στην σύζυγό 
Δήμητρα και στα παιδιά του Γιάννη και Ζαφείρη του μέλους 
του Συλλόγου Κώστα Αναγνόπουλου, οποίος απεβίωσε 
στις 12 Ιανουαρίου. 

Φιλολογική Βραδιά στον 
Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου 
με θέμα «Ο Ελληνικός 
Διαλογισμός»

Μειώθηκε η τιμή του εισητηρίου του Ε 22

Με την Αριθμ. απόφ. 1680 (ΦΕΚ Β’ 3344/30-12-2013), η διυπουργική επιτροπή  
οριστικοποίησε την τιμή του εισιτηρίου του Ε22 στο 1,40 ευρώ το ολόκληρο 

και 0,70 ευρώ το μισό, το οποίο και κατατάσσει στο ενιαίο εισιτήριο διάρκειας 90 
λεπτών. Την ανακοίνωση έκανε με δελτίο τύπου ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βούρλων 
Αναβύσσου.



Ιανουάριος Φεβρουάριος 2014 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα  - 15 -

Σε ερώτηση που έγινε 
προς τον Δήμαρχο 

Πειραιά, ότι κάποιοι 
θέλουν να κάνουν τον 
Πειραιά χαβούζα, ο 
Δήμαρχος δήλωσε ότι, 
είναι βέβαιο ότι δεν θα 
αφήσει να  μεταφερθούν 
λύματα από την Ανατολική 
Αττική στην Ψυτάλλεια, 
θέτοντας και θέμα 
απαίτησης αναδρομικών 

ανταποδοτικών  τελών μια 
και η Ψυτάλλεια δέχεται 
λύματα από πολλές 
περιοχές της Αττικής.
Η λειτουργία σήμερα 
της Ψυτάλλειας, είπε ο 
Δήμαρχος, γίνεται με 
τρόπο ασφαλή για να 
καλύπτει  τα λύματα τα 
οποία έρχονται, δεν θα 
δεχτούμε άλλα λύματα. 
Και κατέληξε λέγοντας: 

Να φτιάξουν αντίστοιχες  
«Ψυτάλλειες» στους 
δικούς τους δήμους.

Αναβολή της απόφασης για 
την έγκριση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
του Δήμου Σαρωνικού

Την αναβολή γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Σαρωνικού αποφάσισε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Ο εισηγητής  του θέματος κ. Μπρομπονάς, είπε ότι έχουν διαβιβαστεί στην Περιφέρεια 
οι απόψεις του Δήμου Σαρωνικού και της Αντιπολίτευσης, η οποία είχε βάλει ενστάσεις 
λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου και πιθανότητας να είναι δασική η 
έκταση, παρ’   όλα αυτά και παρ΄ότι είπε ο εισηγητής ότι η εισήγησή του ήταν θετική, 
πρότεινε να μην γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να σταλεί το θέμα στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την λήψη απόφασης.
Με σχετικές βεβαιώσεις που προσκόμισε ο Δήμος από την Δασική Υπηρεσία 
υποστήριξε ότι η έκταση δεν είναι δασική. Ο Δήμαρχος κ. Π. Φιλίππου εξήγησε 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η μελέτη είναι πλήρης, έχει θετική εισήγηση της 
Υπηρεσίας, έχει γνωμοδοτήσει θετικά ο Οργανισμός Αθήνας καθώς και ο ΕΣΔΝΑ και 
ζήτησε να εγκριθεί η μελέτη.
Ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Σγουρός, τελικά τροποποίησε την εισήγηση του εισηγητή 
και πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση για το πρώτο εικοσαήμερο του Γενάρη, κάτι 
που έκανε αποδεκτό κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στην ίδια συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ανέβαλε επίσης την γνωμοδότηση 
επί της τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την  Ψυτάλλεια, που 

αφορούν στην μεταφορά των λυμάτων των Μεσογείων και του Σαρωνικού.

Με αυτή την κάθετη τοποθέτησή του 
απάντησε ο δήμαρχος του Πειραιά 
Βασίλης Μιχαλολιάκος σε ερώτηση 

δημοσιογράφου του δημοτικού ραδιοφώνου 
της πόλης «Κανάλι 1» για τη μεταφορά λυμάτων 
από την ανατολική Αττική στην Ψυτάλλεια.

Στις 9 /1/2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδοτική 
ενίσχυση ύψους έως 1,8 εκατ. για το έργο «Μελέτες Φάσης 
Β – Τμήμα προαστιακού σιδηρόδρομου Αττικής: Κόμβος 

Κορωπίου – Λιμένας Λαυρίου», στον τομέα του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών(ΤΕΝ-Τ).

Το Σάββατο 21 
Δεκεμβρίου 2013 
ηλεκτροδοτήθηκε 

η Λεωφόρος Καλυβίων 
και ολοκληρώθηκε με 
αυτόν τον τρόπο ένα 
μεγάλο έργο υποδομής 
που έδωσε νέα πνοή 
στην περιοχή του 
Λαγονησίου.
Με τον ηλεκτροφωτισμό 
της λεωφόρου Καλυβίων 
άλλαξε πραγματικά το 
κλίμα και η ατμόσφαιρα 
στην περιοχή και έγι-
νε εορταστική και 
χριστουγεννιάτικη.
Μετά και την ηλεκτροδό-
τησή της, η λεωφόρος 
Καλυβίων έχει όλες τις προοπτικές να γίνει 
ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος που 

θα τονώσει σε μεγάλο βαθμό την τοπική 
αγορά συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της 
περιοχής. 

Την ανασκαφή της πλατείας που 
βρίσκεται στη συμβολή της 
Καραμανλή με την παραλιακή 

Λεωφόρο, ξεκίνησε το συνεργείο 
που έχει αναλάβει το αντιπλημμυρικό 
έργο της Αναβύσσου.  

Βασίλης Μιχαλολιάκος Δήμαρχος Πειραιά : “Είναι βέβαιο ότι 
δεν θα αφήσω να μεταφερθούν λύματα στην Ψυτάλλεια”

Ηλεκτροφωτισμός της λεωφόρου ΚαλυβίωνΑνασκάπτεται η πλατεία στην παραλία 
Αναβύσσου λόγω  του αντιπλημμυρικού έργου.

Θα δημιουργηθεί ένα 
νέο κανάλι όπου θα 

διοχετευτούν τα όμβρια 
που κατέρχονται από την 
Λεωφόρο Καραμανλή  προς 
την θάλασσα.
Το έργο κατασκευάζεται με 
την χρηματοδότηση και την 
επίβλεψη της Περιφέρειας 
Αττικής.
Ταμπέλα με τον προϋπολο-
γισμό, τον εντολοδόχο και τον 
ανάδοχο, δεν υπάρχει, γιατί 
κατά την προσφηλή μέθοδο 
του Δήμου, οικιοποιούνται 
όλα τα έργα που εκτελεί η 
Περιφέρεια Αττικής

Η Ε.Ε. ενέκρινε 1,8 εκ. για μελέτες επέκτασης 
του Προαστιακού έως το Λαύριο

Η ολοκλήρωση της β’ φάσης 
των μελετών εκτιμάται 

στα τέλη του 2015, ενώ η γ΄ 
φάση των μελετών, αλλά και 
η προκήρυξη – κατασκευή 
του έργου έχουν προταθεί 
για χρηματοδότηση στην 5η 
Προγραμματική Περίοδο 2014 
– 2020.
Η νέα γραμμή, σύμφωνα με 
τα όσα έχουν εξαγγελθεί, 
προβλέπεται να διαθέτει δύο 
σιδηροδρομικούς σταθμούς 
(στο Μαρκόπουλο και στο 
Λιμάνι του Λαυρίου) και επτά 
στάσεις (Καλύβια, Κουβαρά, 
Κερατέα, Αμφιτρόπη, Περιγιάλι 
Θορικό, Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Λαυρίου). Η διαδρομή Αθήνα – 
Λαύριο θα γίνεται σε λιγότερο 
από μία ώρα, σε 55 λεπτά.
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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 
• 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 
•  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ψειλορίτης, Μονής Αρκαδίου
•  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σωφρόνης Γαλάζιας Ακτής
•  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ PROTON Γαλάζιας Ακτής
•  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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./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

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


