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Στην τελική ευθεία μπήκαν 
οι (αυτο)διοικητικές 
εκλογές του Μαΐου 2014. 

Εκτός απροόπτου στις 18 ή 
στις 25  Μαΐου θα γνωρίζουμε 
την νέα διοίκηση του 
Σαρωνικού για τα επόμενα 
πέντε χρόνια. 
Την ίδια μέρα θα αφήνουμε 
πίσω μια περίοδο από τις 
χειρότερες που γνώρισε ο 
Σαρωνικός λόγω της διοίκησής 
του από το σταλινικού τύπου, 
καθεστώς του Φιλίππου.
Το αν θα αλλάξει σελίδα ο 
τόπος ή θα παραμείνει στα 
ίδια, εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο από το ποιος από τους υποψήφιους 
συνδυασμούς θα κερδίσει αυτές τις 
εκλογές και αυτό θα το προσδιορίσουν οι 
ίδιοι οι δημότες, δηλαδή όλοι εμείς.

Είναι γνωστό ότι το δημοτικό καθεστώς 
του Σαρωνικού, υποβασταζόμενο 

από τους αντιδημάρχους των δημοτικών 
ενοτήτων (Τζιβίλογλου, Τσαλικίδη, 
Πέγκα, Πρίφτη), δεν προσέφερε τίποτα 

απολύτως στον τόπο, ούτε σε θέματα 
ανάπτυξης, ούτε σε θέματα βελτίωσης 
υποδομών. 
Ως δικαιολογία προβαλλόταν πάντα 
η κρίση, η περικοπή των κονδυλίων, 
τα μνημόνια και άλλες καινοφανείς 
δικαιολογίες, οι οποίες προς μεγάλη 
απογοήτευση του δημοτικού καθεστώτος, 
δεν φαίνεται να αφορούσαν όλους τους 
δήμους της χώρας. 

Θα είχε αξία να ανατρέξει ο 
αναγνώστης στο αρχείο 

του Δήμου πριν την οικονομική 
κρίση, δηλαδή πριν το 2010 και 
να διαβάσει τις ανακοινώσεις του 
Δημάρχου Σαρωνικού, αλλά και 
άλλων Δημάρχων της ίδιας με 
αυτόν πολιτικής ποιότητας. Θα 
διαπιστώσει, ότι το περιεχόμενό 
τους είναι πανομοιότυπο με 
αυτό των τεσσάρων τελευταίων 
χρόνων. Οι καταγγελίες τους 
αφρούσαν το «κακό κράτος» 
και την «έλλειψη κονδυλίων», 
παρ΄ ότι τους διατίθενταν 
σπάταλα και ρουσφετολογικά, 
από το χρεοκοπημένο κράτος. 

Φωνασκούσαν για την «έλλειψη 
προσωπικού», παρ΄ ότι οι εκατοντάδες 
χιλιάδες αναξιοκρατικές προσλήψεις, 
όλων αυτών των χρόνων, οδήγησαν τους 
ΟΤΑ, να έχουν τριπλάσιο προσωπικό 
από τις πραγματικές ανάγκες τους, όπως 
ακριβώς ο Δήμος Σαρωνικού. 
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Τζιβίλογλου Γκέιτ 

Ένα πρωτοφανές σκάνδαλο ξεδιπλώνεται 
αυτές τις ημέρες μπροστά στα έκπληκτα 

μάτια πολλών συμπολιτών μας και αφορά 
τον Αντιδήμαρχο και Μηχανικό κ. Γιώργο 
Τζιβίλογλου.
Ο κ. Τζιβίλογλου, κάνοντας κατάχρηση της 
θέσης που κατέχει στον Δήμο Σαρωνικού, ως 
προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
έχοντας τον τελευταίο λόγο στην εισήγηση 
των τροποποιήσεων των σχεδίων πόλης της 
Αναβύσσου, χρησιμοποίησε αυτή την ιδιότητα 
προς ίδιο όφελος. 
Ο κ. Τζιβίλογλου είναι το στέλεχος του Δήμου, 
που δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα καμία 
δήλωση του «πόθεν έσχες», παρ΄ ότι διανύει 
τον 4ο χρόνο της θητείας του ως Αντιδήμαρχος, 
θέση για την οποία είναι υποχρεωτικό να 
υποβάλλεται αυτή η δήλωση κάθε χρόνο.  
Ίσως τα όσα αποκαλύπτονται, να δίνουν μια 
κάποια εξήγηση, γιατί δεν έχει υποβληθεί αυτή 
η δήλωση μέχρι σήμερα.
Τι ακριβώς κάνει ο κ. Τζιβίλογλου; 
Χρησιμοποιώντας την δεσπόζουσα θέση που 
έχει ως προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας  
του Δήμου, την οποία του ανέθεσε ο Δήμαρχος 
κ. Πέτρος Φιλίππου, έχει την δυνατότητα να 
τροποποιεί τα σχέδια πόλης, αυξομειώνοντας 
ανά περιοχή τους κοινόχρηστους χώρους και 
μεταφέροντας ιδιοκτησίες σε προνομιακές 
θέσεις, σε σχέση με την αξία της γης, 
εξοβελίζοντας άλλες, σε σημεία με μικρότερη 
αξία.
Και απ΄ αυτή τη θέση ο κ. Τζιβίλογλου, έχει την 
δυνατότητα, να τοποθετεί αφενός τις δικές του 
ιδιοκτησίες σε προνομιακές θέσεις, αλλά και τις 
ιδιοκτησίες φίλων και υποψήφιων ψηφοφόρων, 
με τους οποίους μπορεί να συναλλάσσεται 
με σκοπό το αμοιβαίο όφελος, πολιτικό και 
οικονομικό. 
Αυτό διαπιστώθηκε σε τρεις τουλάχιστον 
περιπτώσεις, όταν ο «μελετητής» που έχει 
αναλάβει την εκπόνηση των σχεδίων πόλης, 
έκανε τις μεταβολές που του υπαγορεύτηκαν 
από τον προϊστάμενο και αρμόδιο για τα σχέδια 
πόλης Αντιδήμαρχο και αυτές οι μετατροπές 
είχαν σαφέστατα ευνοΐκο αποτέλεσμα για τον 
ίδιο.  
Θα έπρεπε, μετά την αποκάλυψη αυτών των 
σκανδάλων, να είχαν δοθεί κάποιες εξηγήσεις 
από τον ίδιο  τον κ. Τζιβίλογλου, αλλά και από 
τον πολιτικό υπεύθυνο Δήμαρχο κ. Πέτρο 
Φιλίππου. Αντ΄ αυτού υπάρχει σιγή ιχθύος και 
από τους δύο, βασιζόμενοι προφανώς στην 
αμνημοσύνη των πολιτών, η οποία επέρχεται 
μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου. 
Ίσως σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη 
κοινωνία, πραγματικά προοδευτική και 
έντιμη, ο κ. Τζιβίλογλου να είχε ήδη κληθεί να 
δώσει εξηγήσεις και να είχε υποχρεωθεί σε 
παραίτηση, εφόσον οι εξηγήσεις του δεν ήταν 
ικανοποιητικές. 
Όμως ο παχυδερμισμός του, δεν του επιτρέπει 
να προβεί σε τέτοιες γεναίες πράξεις, ούτε ο 
πολιτικός του προϊστάμενος θα του το επιβάλει. 
Και δεν θα του το επιβάλει, γιατί τα σχόλια για 
όσα συμβαίνουν και στα καλύβια, στις υπό 
ένταξη στο σχέδιο περιοχές, δεν διαφέρουν 
σε τίποτα απ΄ όσα αποκαλύπτονται στην 
Ανάβυσσο. 
Αφού λοιπόν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
δεν ευαισθητοποιούνται, αφού κανείς από 
τους πολιτικούς παράγοντες του τόπου δεν 
αντιδρά, ίσως γιατί είναι και οι ίδιοι βουτηγμένοι  
μέχρι τον λαιμό στα “κόλπα”, πρέπει κάποιοι 
πολίτες,πραγματικά αδιάφθοροι, να κάνουν το 
καθήκον τους, όπως συνέβη και παλαιότερα. 
Και θα το κάνουν.  Να είναι βέβαιος και ο  
Τζιβίλογλου και ο Φιλίππου. Site: http://www.attikos.gr  Blog: http://attikosparatiritis.wordpress.com E:mail: paratiritis@attikos.gr

Facebook: attikos paratiritis Twitter https://twitter.com/attikos_paratir

Ιδιοκτήτης
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”
Καπετάν Τάσου 4  -  ΚΑΤΑΦΥΓΙ

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Εκδότης

ΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ:6972850006-Fax:2291042267

Συνέχεια στην 2η σελίδα

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Όλο το 
παραλιακό 

μέτωπο 
με μόνο 1,40 €

Σκανδαλώδης 
τροποποίηση

 του σχεδίου πόλης,
στο Μαύρο Λιθάρι

από τον Αντιδήμαρχο 
κ. Γιώργο Τζιβίλογλου 

Σελίδα 7

Αποχέτευση 
ακαθάρτων Σαρωνικού

Τέλος
 στη κακοστημένη φάρσα 

με την Ψυτάλλεια;

Μανώλης Τσαλικίδης:
Τα κατάφερε!!! Μετέφερε τα 

ιχθυοτροφεία στις ακτές 
της Παλαιάς Φώκαιας
Ρεπορτάζ στη 14η σελίδα

«Η ζωή εν τάφω», 
στην Ανάβυσσο, στην Φώκαια 

και στην Σαρωνίδα
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Σελίδα 16
Σελίδα 15

Συνέντευξη 
του πρώην 
Δημάρχου 

Αναβύσσου 
κ. Σάββα Γκέραλη 

Στην σελίδα 8
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Τα μπάζα που τοποθέτησαν “προσωρινά” στις Αλυκές, 
όπως μας πληροφορούσε προ ημερών ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τζιβίλογλου, τώρα τα ισοπεδώνουν για να μην προκαλεί η 

θέα τους.

Υπήρξαν όμως δήμοι οι οποίοι 
μέσα σ΄ αυτό το κλίμα της κρίσης, 

ξεπέρασαν τα οικονομικά προβλήματα, 
τα προβλήματα προσωπικού και 
έλυσαν άλλα, όπως το αποχετευτικό, 
της καθαριότητας, της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, της ενέργειας. 
Περιέστειλαν τις αντιπαραγωγικές δαπάνες 
και τις σπατάλες, δουλεύοντας μεθοδικά 
και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά 
τα εργαλεία που είχαν, όπως π.χ. τα 
προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε., 
απέδειξαν ότι η κρίση δεν τους αγγίζει.  
Αυτοί οι Δήμοι φέρουν επάξια τον τίτλο 

της «Αυτοδιοίκησης», οι υπόλοιποι όπως 
αυτός του Σαρωνικού, λειτούργησαν 
ως μια ακόμη κρατικοδίαιτη τοπική 
«διοίκηση».

Μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών, 
εξέφραζε αυτά τα τέσσερα χρόνια, 

την δυσαρέσκειά της για την πολιτική του 
Δημάρχου και των συνεργατών του. Σε όλη 
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
έγινε αντιληπτή η απογοήτευση και η 
αδιαφορία αυτής της πλειοψηφίας στα 
προεκλογικά δρώμενα των συνδυασμών. 
Αυτή η δυσαρέσκεια πρέπει να εκφραστεί 

στην κάλπη με τις αντίστοιχες επιλογές.

Η επόμενη πενταετία, είναι κατά γενική 
ομολογία, μια περίοδος κατά την 

οποία θα παιχτούν τα μεγάλα στοιχήματα. 
Αυτή τη χρονική περίοδο η χώρα μας ή θα 
βγει από το αδιέξοδο που την οδήγησαν 
οι πολιτικές του παρελθόντος ή θα βγει 
από την πρίζα της εντατικής και θα 
ενταχθεί στη χωρία των τριτοκοσμικών 
χωρών και μάλιστα ακόμα πιο πίσω από 
πολλές άλλες, τις οποίες σχολιάζαμε στο 
παρελθόν με οίκτο και αποστρέφαμε το 
βλέμμα μας.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι 
υποχρεωμένη να διαδραματίσει 

έναν καθοριστικό ρόλο σ΄ αυτή την 
προσπάθεια., Αυτό αναμένουν οι πολίτες 
όλων των πολιτικών αποχρώσεων και 
σίγουρα η μεγάλη πλειοψηφία τους.  
Οι μόνοι υπεύθυνοι για τις επιλογές 
μας, στις 18 ή στις 25 Μάιου, θα είμαστε 
εμείς οι πολίτες και κανένας άλλος. Το 
βράδυ της ίδιας ημέρας, δεν θα μπορεί 
κανείς από όλους εμάς να δηλώσει ότι 
κάποιοι άλλοι «φταίνε». 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ισοπεδώνουν τα μπάζα που 
μετέφεραν στις Αλυκές, για να μην 
φαίνονται!!!

Προ διμήνου η ΕΤΑΔ ΑΕ είχε επισκευάσει τα συρματοπλέγματα 
γύρο από τις Αλυκές  για να μην απορρίπτουν μπάζα και 

σκουπίδια οι συμπολίτες μας.
Ήδη τα συρματοπλέγματα έχουν αφαιρεθεί σε πολλά σημεία και η 
απόθεση μπάζων και σκουπιδιών συνεχίζεται απρόσκοπτα.
Τα πολιτικά μπάζα μπορούμε άραγε να τα πετάξουμε σε 
κάποια (νόμιμη) χωματερή;

Γέμισαν μπάζα τις αλυκές

Τα ισοπεδώνουν 

Και συνεχίζουν
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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

Νάμαστε λοιπόν πάλι εδώ, λίγο 
πριν τις εκλογές για την τοπική 

διοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση, 
όπως επιμένουν να την αποκαλούν 
οι αιρετοί όλης της χώρας. Και το 
υποστηρίζουμε αυτό γιατί θεωρούμε 
αυτοδιοικούμενο ένα θεσμό όταν δεν 
είναι  κρατικοδίαιτος και δεν είναι 
χρεωμένος. Όταν συμβαίνουν αυτά 
τα δύο, τότε αυτός ο θεσμός είναι 
ελεγχόμενος, άρα δεν μπορεί να 
είναι αυτοδιοίκητος.

Το ίδιο ισχύει και για την χώρα μας. Πώς 
να παραμείνει ανεξάρτητη όταν είναι 

καταχρεωμένη για 50 και πλέον χρόνια, όταν 
έχει ανάγκη δανείων για να επιβιώσει, τα οποία 
όμως δεν μπορεί να αποπληρώσει. Όταν δεν 
μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά της για 
να παράξει πλούτο, όταν δεν μπορεί να ρυθμίσει 
τα του οίκου της; Αυτά βέβαια δεν ενδιαφέρουν 
τους ΑνεξεΣυριζΑυγίτες, οι οποίοι απαιτούν 
«ανεξαρτησία», «αυτοδιοίκηση» και άλλα τέτοια 
εθνικοπατριωτικά, αλλά τα χρέη τους να τα 
πληρώσουν οι άλλοι.

Το αποκάλυψε τελικά, ο απερχόμενος 
Δήμαρχος Σαρωνικού, θα είναι υποψήφιος 

με την κα Ρένα Δούρου για την Αντιπεριφέρεια 
Ανατολικής Αττικής. Δεν τόλμησε να βγάλει 
μια ανακοίνωση με τις πολιτικές θέσεις με 
την οποία θα στηρίζει την υποψηφιότητά του, 
αλλά αρκέστηκε στις χριστιανικές ευχές ενόψει 
Πάσχα τις οποίες υπέγραψε ως υποψήφιος 
Αντιπεριφερειάρχης.

Ποιος ξέρει άραγε τι σκέφτηκε η 
πανέξυπνη κεφάλα του.  Πολλοί 

θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν; 
Το ανακοίνωσα αλλά εσείς δεν το 
διαβάσατε; Δεν ήθελα αλλά με το ζόρι 
με έβαλαν; Άγνωστες οι βουλές του 
δημάρχου. Ένα είναι το αναμφισβήτητο 
γεγονός, ότι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μας 
απαλλάσσει της παρουσίας του.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, είχα-με 
αναφερθεί στην επικείμενη υπο-

ψηφιότητά του, όταν είχε εμφανιστεί σε 
κάποια ομιλία της κας Δούρου και μας 
είχαν επιβεβαιώσει κεντρικά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ από την Κουμουνδούρου. Όμως 
και τότε η υποψηφιότητά του «συζητιόταν», 
μια και όπως είναι γνωστό, δεν τρέφουν 
και τα καλύτερα αισθήματα  γι΄ αυτόν στο 
κόμμα του.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εκλογή Αντι-
περιφερειάρχη,δεν προϋποθέτει την 

σταυροδότηση του από τους ψηφοφόρους. 
Εκλέγεται ως Αντιπεριφερειάρχης εφόσον 
ο συνδυασμός πλειοψηφήσει στις εκλογές 
ή ως απλός Περιφερειακός Σύμβουλος, αν 
ο συνδυασμός εξασφαλίσει τέτοιο ποσοστό  
ψήφων ώστε να εκλέξει και Περιφερειακούς 
Συμβούλους.

Ήταν απόλυτα βέβαιο ότι ο Φιλίππου δεν θα έμπαινε στη βάσανο συλλογής ψήφων, 
μια και ουδέποτε έχει εκλεγεί με σταυροδότηση, αφού από το 1996 ως υποψήφιος 

Κοινοτάρχης και Δήμαρχος εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης. Όταν αποπειράθηκε να 
εκτεθεί ως υποψήφιος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στις 2 Δεκεμβρίου 2012, 
δεν κατάφερε να εκλεγεί ούτε αναπληρωματικό μέλος. Στο τελευταίο δε συνέδριο του 
ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο του 2013, δεν τόλμησε να εκτεθεί ως υποψήφιος, περιφρουρώντας 
τον εαυτό του από τον διασυρμό.

Σγουρό προτείνουν και  ψηφίζουν μια 
σειρά Δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με 

την υποστήριξη της  Νέας Δημοκρατίας. 
Μερικοί μάλιστα πρώην Δήμαρχοι, 
σπεύδουν να τεθούν στο πλευρό του 
ως υποψήφιοι  Αντιπεριφερειάρχες και 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκτιμώντας 
την δουλειά του στα τριάμισι χρόνια που 
πέρασαν στην μεγαλύτερη Περιφέρεια 
της χώρας, που ήταν «Μόνο έργο».

Και γεννάται ένα σοβαρό θέμα. Η ηγεσία 
της Νέας Δημοκρατίας, δεν άκουσε τους 

προσκείμενους στο κόμμα αιρετούς, όταν 
έλεγαν ότι πρέπει να υποστηριχθεί ο Γιάννης 
Σγουρός; Τέτοια επικοινωνία έχει με τα στελέχη 
της η «Συγγρού», αλλά και με την κοινωνία; 
Τι χουνέρι είναι αυτό που επιφύλαξε στον κ. 
Κουμουτσάκο; Κάτι κατάλαβε ο κ. Παχατουρίδης, 
όταν συζητιόταν το όνομά του για την Περιφέρεια 
Αττικής και την «έκανε» νωρίς – νωρίς.

Την κεντρική εκδήλωση για την Ανατολική 
Αττική πραγματοποίησε ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης υποστηριζόμενος από 
την Νέα Δημοκρατία κ. Κουμουτσάκος στα 
Καλύβια. Και όταν λέμε Ανατολική Αττική, 
εννοούμε τουλάχιστον από το Σούνιο και 
την Φώκαια, έως τον Μαραθώνα, για να 
μην πούμε έως το Μενίδι. Ε!!! είναι ζήτημα 
αν είχε 120 άτομα η συγκέντρωση. 
Ούτε οι στενά κομματικοί δεν πήγαν να 
τον στηρίξουν. Αλλά και τα στελέχη του 
Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής έλαμψαν 
διά της απουσίας τους.

Μην ανησυχείς για τον Κουμουτσάκο» 
(ποιος εγώ;),μου είπε Νέο Δημοκράτης, 

ακούγοντας την ανάλυσή μου περί της 
σίγουρης αποτυχίας του. «Λες ότι ο Σαμαράς 
δεν του έχει τάξει κάτι, για να κάνει 
την βρώμικη δουλειά του υποψήφιου 
Περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας»; 
Για λέγε, για λέγε, ρωτάω εγώ. «Με τον πρώτο 
ανασχηματισμό θα πάρει χαρτοφυλάκιο 
στο Υπουργείο Εξωτερικών και μια θέση 
στο στο ψηφοδέλτιο της Β’ Αθήνας, των 
επόμενων εκλογών». Έτσι μάλιστα αξίζει 
τον κόπο το μαύρισμα στην Περιφέρεια!!!. 

Αν πηγαίνοντας στην κάλπη επιλέξουμε 
να μας διοικήσει το ίδιο καθεστώς 

που διοίκησε τον Δήμο Καλυβίων και 
τον Σαρωνικό τα τελευταία 24 χρόνια, 
αλλάζοντας μόνο τον επικεφαλής του Δήμου, 
ίσως να μην καταφέρουμε τίποτα απολύτως. 
Αν η εκλογή του νέου Δημάρχου, που είναι 
πλέον δεδομένη, δεν συνοδευτεί και από 
κατάλληλα πρόσωπα που θα στηρίξουν αυτή 
την προσπάθεια, τότε είναι εκ προοιμίου 
αποτυχημένη η όποια αλλαγή.

Σε όλους τους συνδυασμούς, 
υπάρχουν πρόσωπα που έχουν 

εμπλακεί στο παρελθόν και για πολλά 
χρόνια, με τα κοινά σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες του Σαρωνικού και είναι γνωστή 
σε όλους τους δημότες η πολιτική 
τους δραστηριότητα ή η αδράνειά 
τους. Ας κάνουμε εμείς οι δημότες 
έναν συλλογισμό, τι έχει προσφέρει 
μέχρι σήμερα ο υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος που ζητάει την ψήφο μας;

Ποιες είναι οι θέσεις του, στα 
θέματα που εμείς οι ίδιοι 

ως δημότες προκρίνουμε ως τα 
σημαντικότερα για τον εαυτό μας 
και τον τόπο μας. Και τότε είναι 
βέβαιο ότι θα εκπλαγούμε, γιατί 
απλούστατα θα διαπιστώσουμε 
το μεγάλο κενό.

Υπάρχουν σε όλους τους συνδυασμούς, πολλά 
πρόσωπα που απλώς συμπληρώνουν τις λίστες, 

μόνο και μόνο για να μην εμφανιστεί ο συνδυασμός με 
έλλειμμα υποψηφίων. Ας βολιδοσκοπήσουμε όλους 
αυτούς τους υποψήφιους που μας ζητούν την ψήφο 
μας, για να διαπιστώσουμε αν ανήκουν σ΄ αυτήν την 
κατηγορία. Αν τους ψηφίσουμε, είναι σαν να ρίχνουμε 
μπάζα για να κλείσουμε λακούβες.  

Δεν υπάρχει χειρότερη επιλογή, 
από το να ψηφίσουμε κάποιους, 

επειδή είναι συγγενείς, φίλοι, γείτονες, 
υπήρξαν συμμαθητές, και άλλου 
παρόμοιου είδους επιχειρήματα.       
Ας επιλέξουμε, αυτή τη φορά, με 
κριτήρια αξιοκρατικά, σαν και αυτά 
που ζητάμε από την κυβέρνηση 
να εφαρμόσει στις επιλογές των 
στελεχών που μας κυβερνούν. Γιατί 
τελικά αυτό επιλέγουμε, κάποιους να 
μας κυβερνήσουν σε επίπεδο δήμου. 

Υπάρχουν σε όλους τους συνδυασμούς, νέα 
πρόσωπα, όχι κατ΄ ανάγκη νέα στην ηλικία, 

τα οποία έχουν το μορφωτικό επίπεδο που είναι 
απαραίτητο για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες 
μιας σύγχρονης αυτοδιοίκησης. Είναι εύκολο 
να τους διακρίνουμε μιλώντας μαζί τους και 
επιδιώκοντας να μας πουν τις απόψεις τους. 
Αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε στα κριτήρια 
μας και το ήθος των προσώπων που διεκδικούν 
την ψήφο μας. Όσο και αξιόλογα και αν είναι 
τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων, το 
ήθος είναι το πρώτο ζητούμενο. 

Πόσο ενδιαφέρον θα ήταν, αν είχαν την 
διάθεση οι πολίτες, να διαπιστώσουν ποιος 

είναι καθένας από τους 350 περίπου υποψηφίους 
για τον Δήμο Σαρωνικού; Να διαπιστώσουν 
πόσοι από αυτούς τοποθετήθηκαν στα 
ψηφοδέλτια, μόνο και μόνο για να καλύψουν τις 
απαιτούμενες 75 θέσεις κάθε συνδυασμού, μη 
έχοντας κανένα άλλο προσόν. 

Οικογένειες ολόκληρες έχουν 
επιστρατευτεί. Μάλιστα οι περισσότεροι 

από αυτούς δεν θα μπουν στον κόπο και 
στα έξοδα να τυπώσουν ούτε μία κάρτα 
γνωριμίας, γιατί γνωρίζουν ότι θα πάει 
τσάμπα και ο κόπος και τα έξοδα. Σύζυγοι, 
αδέλφια, ξαδέλφια, κουνιάδια, πεθερές, 
παππούδες, απ΄  όλα έχει ο μπαξές. 

Μέσα σ΄ αυτό το καταιγισμό υποψηφίων, ανακαλύψαμε, εντελώς τυχαία, τον γόνο 
γνωστής οικογένειας από τη Φώκαια, της οποίας ο πάτερ φαμίλιας, φημίζεται για την 

αποτυχία του σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που έλαβε μέρος από το 1998 και μετά. 
Και επειδή ο γόνος της οικογένειας, απ΄ ότι ξέρουμε, δεν γνωρίζει ούτε κατά που πέφτει 
το δημαρχείο, υποψιαζόμαστε ότι ο μπαμπάς αποφάσισε να μεταλαμπαδεύσει στον γιο 
την πολιτική κληρονομιά του. Τι άλλο να υποθέσουμε;

Την Κυριακή το πρωί, πήγα στην Παλαιά Φώκαια 
και συνάντησα κάποιους γνωστούς», γράφει 

σε σχόλιο στο BLOG, του «Αττικού Παρατηρητή» 
κάποιος αναγνώστης με το ψευδώνυμο «παραλίγο 
υποψήφιος». «Οι φίλοι με φορτικότητα μου 
ζήτησαν να παρακολουθήσω την ομιλία της κας 
Ράπτη στο Σταβέντο. Αρχικά δεν ήθελα μια και δεν 
έχω σχέση με τον συγκεκριμένο συνδυασμό, γιατί 
δεν είμαι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπροστά στην πίεση, 
δέχτηκα για να πιω και ένα καφέ. Δεν φτάνει 
βέβαια αυτό, που υπέστην μια βαρετή διαδικασία, 
αλλά ως που να τελειώσει η ομιλία με πίεζαν να 
βάλω και υποψηφιότητα στον συνδυασμό τους. 
Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι με τα καλά τους οι 
άνθρωποι»;

Αποκαλυπτικότερος όλων 
υπήρξε υποψήφιος του 

συνδυασμού ΡΙΖ.Ε.Σ., όταν 
στην ομιλία της στην Ανάβυσσο, 
φώναξε σε συνυποψήφιό του: 
Αφού έκανες την ερώτηση, 
δώσε εσύ και την απάντηση. 
Λόγω της έλλειψης κοινού 
στις ομιλίες της κας Ράπτη, οι 
συγκεντρωμένοι υποψήφιοι 
έκαναν οι ίδιοι ερωτήσεις στην 
υποψήφια Δήμαρχο, για να της 
δώσουν πάσα να πει τα δικά της. 
Πενία τέχνας κατεργάζεται.

Δημόσια συγκέντρωση οργάνωσε και ο Τσαλικίδης 
στον Κουβαρά σε καφενείο και μαζεύτηκαν 

πέντε (5) υποψήφιοι του συνδυασμού του. Στα 
γύρο καφενεία είχαν μαζευτεί κάποιοι κάτοικοι και 
παρακολουθούσαν εκ του μακρόθεν, αλλά επ΄ 
ουδενί να πλησιάσουν την εκδήλωση. Βλέποντας 
την αποτυχία και το ρεζιλίκι, ο υποψήφιος Δήμαρχος 
και οι τοπικοί συνεργάτες, έπιασαν τα τηλέφωνα και 
κάλεσαν όλους τους υποψήφιους στον Κουβαρά 
μετατρέποντας την ομιλία σε «συγκέντρωση 
στελεχών». Ήταν τόση η απογοήτευση που ούτε 
δελτίο τύπου με φωτογραφίες δεν κυκλοφόρησαν. 

Θα σαρώσει ο προερχόμενος από 
την Παλαιά Φώκαια υποψήφιος 

Περιφερειάρχης, επικεφαλής του συνδυασμού 
ΑΝΑΣΑ, μου έλεγαν κάποιοι γνωστοί (όχι 
φίλοι, γιατί ανόητους φίλους δεν έχω). Δέκα 
μονάδες (10%) γράφει στις δημοσκοπήσεις 
συμπλήρωναν. Ψάχνω από τότε σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις και διαπιστώνω με μεγάλη 
ανακούφιση ότι ο υποψήφιος Περιφερειάρχης 
και η παράταξή του δεν γράφει ποσοστό, 
ούτε στην επιλογή «άλλο». Τον βλέπω να 
τρέχει να κρυφτεί χωρίς ΑΝΑΣΑ. 

Μπορούμε να καταμαρτυρήσουμε στον 
εαυτός μας, ότι τα κριτήρια των πολιτικών 

μας επιλογών τα προηγούμενα χρόνια ήταν από 
λανθασμένα έως άθλια και έτσι εξηγείται εν μέρει 
και η προσωπική μας ευθύνη στην κατάντια της 
χώρας μας. Ψηφίζαμε και σταματούσαμε να 
ασχολούμαστε μ΄αυτούς που επιλέγαμε, μέχρι τις 
επόμενες εκλογές, που τους ξαναψηφίζαμε. Έτσι και 
ο φέρελπις Περιφερειάρχης εκλεγόταν με μεγάλο 
αριθμό ψήφων στην Νομαρχία και αργότερα στην 
Περιφέρεια. Κάποια στιγμή όμως ακούσαμε και τι 
έλεγε εκεί που εκλεγόταν και καταλάβαμε.

Περισσότερα 
“παραλειπόμενα” 
στην επόμενη 
σελίδα
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Άντε από εδώ ρε αλήτη». «Αλήτη 
να πεις τον γιό σου, ηλίθιε». 

Τέτοιες εκφράσεις αντάλλασαν στην 
ΑΔΜΚΕΣ, όπου τους έχουν διορίσει 
για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα 
του Δήμου.  Θα μου πείτε αν δεν 
ήταν ο ένας «αλήτης» και ο άλλος 
«ηλίθιος» θα τους διόριζαν; Όχι, 
αφού τα κριτήρια της αξιολόγησης 
τους είναι πρωτίστως το «ήθος» 
τους, γιατί από γνώσεις και εμπειρία, 
ας μην το συζητήσουμε. Τώρα το ότι 
και ο «αλήτης» και ο «ηλίθιος» είναι 
στον ίδιο συνδυασμό, του Τσαλικίδη,  
είναι μια απλή λεπτομέρεια. 

Οι αναγνώστες μας έχουν ενημερωθεί 
ότι 22 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σαρωνικού έχουν κληθεί να απολογηθούν 
με την κατηγορία παράβασης καθήκοντος, 
σε υπόθεση που αφορούσε  την μίσθωση 
καντίνας στον αιγιαλό του Αγίου Νικολάου 
Αναβύσσου. Μεταξύ των κατηγορουμένων 
η κυρία Διονυσία Περπερίδου η οποία 
παρ΄ ότι ήταν σύμβουλος της πλειοψηφίας 
καταψήφιζε όλες τις εισηγήσεις του 
Δημάρχου. Μια φορά είπε ΝΑΙ σε 
εισήγησή του και πήγε απολογούμενη στον 
Ανακριτή. 

Κατηγορούμενη και η κυρία Χριστίνα 
Χριστοφάκη, το ΝΑΙ της οποίας την 

οδήγησε και εκείνην να απολογείται στον 
Ανακριτή. Η εξέλιξη αυτή την έβγαλε στην 
κυριολεξία εκτός εαυτού, αλλά εκείνο 
που δεν άντεξε ήταν ότι μεταξύ των 
κατηγορουμένων δεν συμπεριελήφθη η 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία 
Μαίρη Κόλλια.  Στην έντονη «επίπληξη» 
της κυρίας Χριστοφάκη, για την εξαίρεση 
αυτή της Προέδρου, η κυρία Κόλλια 
απάντησε: «Να πάτε στον Εισαγγελέα να 
με καταγγείλετε». Δεν θα πάει. 

Και μια και αναφερθήκαμε. Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης  των συνδυασμών, 
τελειώνει ή αναστέλλεται η πολιτική παρουσία της κυρίας Χριστίνας Χριστοφάκη, σε 

ότι αφορά την Τοπική Διοίκηση, για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θεωρούμε ΑΠΩΛΕΙΑ αυτή 
την εξέλιξη και ΛΑΘΟΣ της να απόσχει, έστω και αν στα τριάμισι χρόνια που πέρασαν 
δεν φρόντισε να διατηρήσει τις σχέσεις της με τους πρώην συνεργάτες της, που την 
στήριξαν στην εκλογή της ως επικεφαλής της μειοψηφίας και τους σνομπάρισε. 

Ελπίζουμε ότι η πολιτική της παρουσία απλώς αναστέλλεται και δεν τελειώνει και ότι σε 
πέντε χρόνια θα δώσει και πάλι το παρόν στις υποθέσεις του Δήμου. Και το θέλουμε 

να συμβεί εκτιμώντας ότι κατά την θητεία που πέρασε, υπήρξε ο μόνιμος βραχνάς του 
Δημάρχου, ο οποίος θα «θυμάται» για καιρό την συνάντησή του μαζί της. Πιθανόν να του 
το θυμίζει και η ίδια, στις συναντήσεις τους σε κάποιες  αίθουσες δικαστηρίων.

Είναι προς διερεύνηση η περίπτωση 
συμπολίτη μας, ο οποίος ξεκίνησε 

μαζί με άλλους προ 8μήνου σχεδόν, 
να προετοιμάζει τις βάσεις για μια 
νέα δημοτική παράταξη η οποία μετά 
από την συγκρότησή της, μέσα από 
δημοκρατικές διαδικασίες θα επέλεγε 
(τον ίδιο) υποψήφιο Δήμαρχο. Η 
παράταξη συγκροτήθηκε και μέσα από 
καθ΄ όλα αντιδημοκρατικές διαδικασίες 
πέταξε έξω τον συμπολίτη μας και 
επέλεξε άλλον για υποψήφιο Δήμαρχο. 
Έχει άραγε σκεφτεί ποτέ ότι κάτι κάνει 
λάθος, ή νομίζει ότι ως διανοούμενος 
είναι αλάθητος; 

Το τελευταίο του χαρτί, παρέμβασης στα 
πολιτικά πράγματα του τόπου, το έπαιξε 

ο συμπολίτης μας, στην προσπάθεια να 
συνενώσει τον συνδυασμό της κας Ράπτη με 
τον συνδυασμό του κ. Βολάκου. Συγκρότησε  
λοιπόν μια ομάδα (μην φανταστείτε τρεις 
όλοι κι΄ όλοι), η οποία θα έφερνε σε επαφή 
τους δύο υποψηφίους και έστησε το σκηνικό. 
Δυστυχώς του διέφυγε μια καθοριστική 
λεπτομέρεια. Δεν είχε ρωτήσει τους ίδιους τους 
πρωταγωνιστές των σχεδίων του και όπως 
ήταν φυσικό τα σχέδιά του ναυάγησαν. Όπως 
ακριβώς ναυάγησε και η ενδόμυχη επιθυμία 
του να ηγηθεί συνδυασμού ως υποψήφιος 
Δήμαρχος.

Σε όλες τις αποτυχημένες προσπάθειες του συγκεκριμένου «παράγοντα», του 
προηγούμενου σχολίου, συμπαρίσταται και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

της κυρίας Ράπτη, Πρόεδρος Συλλόγου της Αναβύσσου, ο οποίος κάθε Κυριακή 
παρακολουθεί ταινίες που προβάλει στο γραφείο του Συλλόγου, μαζί με τον «παράγοντα» 
. Δίπλα στο γραφείο του συλλόγου, έχει εγκαταστήσει ο Τζιβίλογλου μια χωματερή, αλλά 
αυτοί οι κουλτουριάρηδες πρόεδροι, δεν ασχολούνται με πεζά πράγματα, μόνο η 
πνευματική τροφή τους ενδιαφέρει.

Εκατοντάδες επισκέπτες 
συνέρρευσαν την Πρω-

τομαγιά στην πλατεία της 
Φώκαιας, εκμεταλλευόμενοι 
την αργία και κυρίως την 
καλοκαιρία. Αυτή την ευκαιρία 
άδραξε ο κ. Τσαλικίδης και 
μετέτρεψε το κιόσκι του 
συνδυασμού του σε ψησταριά 
απ΄ όπου κερνούσε σουβλάκι 
και κρασί όσους περνούσαν. 
Και δεν ήταν και λίγοι όσοι 
σταμάτησαν να κεραστούν.  

Σε αντίθεση, στο διπλανό εκλογικό κέντρο του 
υποψηφίου δημάρχου κ. Σωφρόνη, υπήρχε μόνο μια 

κυρία, την οποία ρωτήσαμε αν πρόσφερε και αυτή κάποιο 
έδεσμα, ένα λουκουμάκι έστω, για να την προτιμήσουμε 
και να πάρουμε τα φυλλάδια του συνδυασμού της.
Εκείνη χαμογελώντας, μας παρέπεμψε στο εκλογικό 
κέντρο του κ. Τσαλικίδη, για τσάμπα σουβλάκι, 
αποδεχόμενη έτσι έμμεσα, την δυναμικότητα που έχει ο 
συνδυασμός του κ. Τσαλικίδη.

Οι πληροφορίες ότι το κύριο συστατικό των ψητών 
που σερβίριζε ο συνδυασμός στους διερχόμενους, 

ήταν τσιπούρα ιχθυοτροφείου, ελέγχονται για την 
ακρίβεια τους.

Ως Βόμβα έσκασε στο 
Δημαρχείο η αίτηση που 

κατέθεσε επιχειρηματίας, 
με την οποία ζητούσε να 
διευκρινιστεί αν υπάρχει 
στο αρχείο του Δήμου ή 
έχει υπεξαιρεθεί από τον κ. 
Τσαλικίδη(!), ένα έγγραφο που 
αφορούσε πρότασή του για την 
επίδειξη τεχνολογίας στους 
δημοτικούς συμβούλους για 
τον καθαρισμό των λυμάτων 
του Σαρωνικού ενόψει της 
επίλυσης του αποχετευτικού. 

Το τι ακριβώς 
υποστηρίζει ο επιχει-

ρηματίας, μπορούν οι 
αναγνώστες να το μάθουν 
στην σελίδα 12. Εκείνο 
που έχει ενδιαφέρον 
είναι ότι όταν ο κ. Νίκος 
Βολάκος έθεσε το θέμα το 
2011 σε ανακοίνωση της 
παράταξής του, δέχτηκε 
ένα εξώδικο από τον 
Τσαλικίδη, απειλώντας τον 
με αγωγή αν ανακινήσει  
ξανά το θέμα. 

Υποψήφιος με τον Τσαλικίδη κατεβαίνει 
τελικά στις εκλογές ο  κ. Ανδρέας Πέγκας. 

Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο τεύχος, 
όλο το παρασκήνιο και τα κτυπήματα, κάτω 
από τη μέση, που δέχτηκε ο Ανδρέας Πέγκας, 
από τις υποψήφιες με τον συνδυασμό 
του Τσαλικίδη κυρίες Ακριβή Καραμάνη – 
Κουρούμπαλη και Φανή Νικολοπούλου. Οι 
κυρίες είχαν αναλάβει τον άχαρο ρόλο του 
πολιτικού διασυρμού του πρώην Προέδρου 
της Σαρωνίδας, με αφορμή την ανέγερση 
Γυμνασίου στην πόλη. Ήταν τότε που ο 
Ανδρέας Πέγκας είχε δηλώσει ότι θα ήταν 
υποψήφιος με τον συνδυασμό του Χρήστου 
Γκίνη, άρα ήταν επικίνδυνος αντίπαλος και 
έπρεπε να αποδομηθεί.  

Όταν διαλύθηκε ο συνδυασμός 
του Χρήστου Γκίνη και ο Πέγκας 

δηλώθηκε ως «ορφανό», ο Τσαλικίδης 
άσκησε όλες τις πιέσεις προς τον 
παλαίμαχο πολιτικό προκειμένου να τον 
εντάξει στον συνδυασμό του. Ο Ανδρέας 
Πέγκας ήθελε βέβαια διακαώς να 
ενταχθεί στον συνδυασμό του Γιώργου 
Σωφρόνη και γι΄ αυτό μεσολάβησαν 
μια σειρά φίλων και των δύο ανδρών, 
προκειμένου να πείσουν τον υποψήφιο 
Δήμαρχο να τον δεχτεί. Οι προσπάθειες 
δεν ευοδώθηκαν και έτσι ο Ανδρέας 
Πέγκας για λόγους εκδίκησης και 
μόνο, κατέληξε στον συνδυασμό του 
Τσαλικίδη. 

Το θέμα μας, δεν είναι ο Τσαλικίδης 
που έκανε την κωλοτούμπα του 

προκειμένου να μεταγράψει τον Πέγκα 
στον συνδυασμό του. Όλα μπορούν να 
δικαιολογηθούν πάνω στον πανικό και 
την ένδυα του ψηφοδελτίου του, εξάλλου 
οι κωλοτούμπες είναι το σπορ στο οποίο 
διαπρέπει. Ούτε ο Ανδρέας Πέγκας είναι 
θέμα, ο οποίος λειτουργώντας ως νήπιο 
που του παίρνουν το παιχνιδάκι του, 
πείσμωσε και αποφάσισε να εκδικηθεί 
όσους έβαλαν εμπόδια σε μια νέα 
πενταετή «καριέρα». 

Το θέμα μας είναι οι δύο κυρίες, Κουρούμπαλη 
και Νικολοπούλου, οι οποίες αποδέχτηκαν 

την συνυποψηφιότητά τους με τον Ανδρέα Πέγκα, 
παρ΄ ότι είχαν δηλώσει ότι αν πραγματοποιηθεί 
αυτή η συνεργασία θα πάνε σπίτι τους. Φαίνεται 
ότι από το να γίνουν Ιφιγένειες, προτίμησαν τις 
γαργάρες και τις κωλοτούμπες. Καμιά δουλειά 
δεν είναι ντροπή.

Έχουν τώρα μια ευκαιρία οι Σαρωνιδιώτες, να 
απαντήσουν θετικά στο δίλημμα των δύο 

κυριών (ή αυτές ή αυτός) και να τις στείλουν σπίτι 
τους, μαζί με τον Ανδρέα Πέγκα. Η Σαρωνίδα 
αξίζει κάτι καλύτερο απ΄ όλους αυτούς.

Μια του ψεύτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Κάπως έτσι λέει η παροιμία 
και έρχεται να περιγράψει με ακρίβεια τις επινοήσεις του Αντιδήμαρχου Γιώργου 

Τζιβίλογλου, με τις τροποποιήσεις στα σχέδια πόλης, που έχουν στόχο την βελτίωση 
του προσωπικού του Ε9, σε βάρος κάποιων συμπολιτών του. Τρίτο λοιπόν κατά σειρά 
σκάνδαλο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Όμως δεν 
φαίνεται να τον ενοχλεί, ούτε αυτόν, ούτε τους συνυποψηφίους του στον συνδυασμό της 
Ανικανότητας, της Αποτυχίας, της Αλαζονείας, του Αυταρχισμού και της Αμετροέπειας, οι 
αποκαλύψεις. Δεν πτοούνται από τέτοια.

Μας είπαν κάποιοι φίλοι, οι οποίοι τυχαίνει 
να είναι συνομιλητές του Δημάρχου, ότι 

συχνά αναφέρεται στον Αττικό Παρατηρητή 
και στον εκδότη του, με καθόλου κολακευτικά 
σχόλια. Το πιστεύουμε, γιατί τον είχαμε ακούσει 
και εμείς παλαιότερα να εκφράζεται με ανάλογο 
τρόπο. Ουδεμία ενόχληση πάντως και μάλιστα 
τον δικαιολογούμε. Πως θα συμπεριφερόταν ο 
καθένας, εναντίον κάποιου που έχει δηλωθεί 
αντίπαλος και κάνει τόσο σκληρή κριτική, 
όπως εμείς εναντίον του Δημάρχου;  

Το θέμα είναι, να συνειδητοποιήσουμε 
και εμείς και όσοι μας μεταφέρουν 

τις πληροφορίες, ποιος είναι αυτός που 
εκφράζεται με αρνητικά ή και υβριστικά 
σχόλια εναντίον μας; Εμείς λοιπόν, δεν 
έχουμε κανένα πρόβλημα όταν μας 
σχολιάζει μ΄ αυτό τον τρόπο, κάποιος 
που οι φίλοι του, οι συγχωριανοί του 
και πολλοί άλλοι τον αποκαλούν με το 
παρατσούκλι «φελλός». Μα καθόλου.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού κ. Κορτσίδης 
όπως αποδείχτηκε, ήταν ανίκανος να 

διαχειριστεί μία απλή μίσθωση γης σε ιδιώτη, 
που να πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας 
η εγκατάσταση η οποία φιλοξενούσε μικρά 
παιδιά, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο 
ένα δεκατριάχρονο αγόρι.

Αυτός ο Δήμαρχος που ανήκει πολιτικά 
και ιδεολογικά στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι 

υπέρμαχος της διαχείρισης του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού από τον 
Δήμο, δηλαδή από τον ίδιο και είναι από 
αυτούς που «μάχονται» στο λεγόμενο 
«ξεπούλημα» του στους επενδυτές.

Εδώ τώρα στο Δήμο Σαρωνικού ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, της ίδια πολιτικής και 
ιδεολογικής φατρίας με τον Κορτσίδη, κατακεραυνώνει το «ξεπούλημα» των Αλυκών 

και των παραλιών στους επενδυτές, επιδιώκοντας να παραδοθούν στο Δήμο Σαρωνικού 
για να τις διαχειριστεί. Όμως και αυτή τη διαχείριση των παραλιών, με την εγκατάσταση 

των καντινών, που είχε μέχρι σήμερα ο Δήμος Σαρωνικού και ο συγκεκριμένος 
Πέτρος Φιλίππου, απέδειξε ότι ήταν ανίκανος να εισπράξει ούτε τα μισθώματα 
που είχε συμφωνήσει με τους καντινιέρηδες.

Το χειρότερο όλων 
είναι ότι είναι τόσο 

ανίκανος να διαχειριστεί 
ακόμα και αυτές τις 
απλές μισθώσεις του 
αιγιαλού, με αποτέλεσμα 
22 από τα 27 μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
και ο ίδιος, να είναι 
κατηγορούμενοι για 
παράβαση καθήκοντος. 
Κλινική περίπτωση. 

Μπροστά στην ανείπωτη τραγωδία που 
προκάλεσε η ανικανότητα, του συγκεκριμένου 

ΣΥΡΙΖΕΟΥ Δημάρχου, θα έπρεπε ήδη να είχε 
παραιτηθεί. Όμως ο ίδιος αρνείται, γαντζωμένος 
πάνω στην στήριξη που του προσφέρει το κόμμα 
του. Αν όμως μια ανάλογη τραγωδία είχε συμβεί 
σε κάποιον άλλο Δήμο, ή με ευθύνη μιας άλλης 
κρατικής υπηρεσίας, ο ίδιος θα ζητούσε επί 
πίνακι το κεφάλι των υπευθύνων. Αν μάλιστα 
ο υπεύθυνος ήταν Υπουργός, τότε θα ζητιόταν 
η παραίτηση του Πρωθυπουργού και η άμεση 
προκήρυξη εκλογών. 
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Τους τρεις βασικούς άξονες του Προγράμματος του Συνδυασμού του «ΑΤΤΙΚΗ – 
Γιάννης Σγουρός – Μόνο με Έργο» παρουσίασε ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Αττικής Γιάννης Σγουρός, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο 

Μπενάκη.

Τον εκλογικό χορό στην Περιφέρεια 
Αττικής, σέρνει ο συνδυασμός «ΑΤΤΙΚΗ – 
Γιάννης Σγουρός – Μόνο με Έργο»

Στην Ομιλία του κατά την παρουσίαση του Προγράμματος του Συνδυασμού του ο κ. 
Σγουρός τόνισε:

«Οι προτεραιότητές μας για τη νέα πενταετία είναι συγκεκριμένες:
Να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας που έχει φτάσει σε τραγικά επίπεδα. Θα 
το πετύχουμε με συγκεκριμένες δράσεις, πλήρως κοστολογημένες και με εξασφαλισμένους 
πόρους.
Η μάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, 
θα έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά, να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική αφού έχουμε 
εξασφαλίσει 300 εκ. ευρώ. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τα έργα κοινωνικών υποδομών σε 
όλους τους Δήμους της Αττικής.
Η ολοκλήρωση όλων των μεγάλων έργων υποδομής που έχει ανάγκη η Αττική για τα στερεά 
και τα υγρά απόβλητα. Υποδομές που καρκινοβατούσαν για 30 χρόνια, εμείς τις ξεκινήσαμε 
και την επόμενη πενταετία θα ολοκληρωθούν, είτε το πιστεύουν κάποιοι είτε όχι.
Το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Αττικής τα επόμενα 5 χρόνια 
φτάνει τα 4 δις 188 εκατ. ευρώ.
Δεν φοβόμαστε τις δεσμεύσεις. Τολμάμε να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις, γιατί 
έχουμε και την εμπειρία και την όρεξη για δουλειά».

Παράλληλα, ο κ. Σγουρός, αναφερόμενους στους ανθυποψηφίους του και την κριτική 
που του ασκούν, τόνισε:

«Εμείς δεν είμαστε περαστικοί από την Αυτοδιοίκηση. Εμείς δεν κάνουμε αγγαρεία. 
Τα προβλήματα της Αττικής δεν τα μάθαμε σε εντατικό φροντιστήριο 30 ημερών. Δεν 
ανακαλύψαμε τώρα την Αττική.
Κανένας δεν μας πίεσε να είμαστε υποψήφιοι και κανένα κομματικό όργανο δεν μας όρισε ως 
υποψήφιους. Εμείς επιλέξαμε να είμαστε παρόντες στη μάχη 
για την Αττική και για τους πολίτες. Και θα είμαστε παρόντες και 
την επόμενη μέρα των εκλογών.
Η Περιφέρεια Αττικής είναι για εμάς σταθμός, δεν είναι 
προθάλαμος της Βουλής. Είναι έργο και όχι πάρεργο.
Οι βασικοί διεκδικητές εκτελούν απλώς την κομματική εντολή 
που πήραν. Δεν τους ενδιαφέρει η Περιφέρεια Αττικής. Δεν έχουν 
κάνει ούτε μια ερώτηση στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο 
ούτε για την Αττική ούτε για την Αυτοδιοίκηση.
Είναι απλώς περαστικοί από την Περιφέρεια Αττικής. 15 μέρες 
πριν από τις εκλογές και δεν έχουν ανακοινώσει πρόγραμμα. 
Μόνο καταγγέλλουν με άσφαιρα πυρά.
Δεν γνωρίζουν ούτε τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και 
υπόσχονται πράγματα και θάματα. Δεν σέβονται τους πολίτες. 
Μας κατηγορούν για πλεόνασμα απραξίας, ενώ οι ίδιοι έχουν 
πλεόνασμα άγνοιας. Για το λόγο αυτό ζήτησα συγγνώμη που δεν 
χρεοκοπήσαμε την Περιφέρεια Αττικής. Και το επαναλαμβάνω: 
συγγνώμη που δεν χρεοκοπήσαμε την Περιφέρεια Αττικής.
Την περίοδο που πέρασε, με μεθοδική, σταθερή και συνεχή 
προσπάθεια προωθήσαμε και ολοκληρώσαμε έργα, 
προγράμματα και δράσεις σε όλους τους Δήμους της Αττικής, 
που όλοι τα βλέπουν, τα αναγνωρίζουν και τα αξιολογούν 
θετικά.
Οι μόνοι που δεν τα βλέπουν είναι ορισμένοι ανθυποψήφιοι».
Στην εκδήλωση οι 8 Αντιπεριφερειάρχες έδωσαν το δικό τους 
προσωπικό και πολιτικό στίγμα σε μια σύντομη παρουσίασή 
τους.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε video το μεγαλύτερο μέρος 
των έργων που πραγματοποιήθηκαν στην Αττική την περίοδο 
2011-2014, ενώ η εκδήλωση έκλεισε όταν μετά την Ομιλία του ο 
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός κάλεσε μαζί του 
στο βήμα τους 8 υποψήφιους Αντιπεριφερειάρχες.
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Ζαχαρώ Φρατζέσκου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

 για τον Δήμο Σαρωνικού

Με τον Συνδυασμό 
της Υποψήφιας 

Δημάρχου 
Αγγελικής Ράπτη 

τ. Αντιπρόεδρος 
Κοινότητας Παλ. Φώκαιας 
Πρόεδρος Ναυτικού 
Ομίλου «ΠΥΘΕΑΣ»

τ. Γ.Γραμματέας 
Εξωραϊστικού Συλλόγου 

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Μέλος Δ.Σ. 

ΦΩΚΑΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ενημερωτική εκδήλωση “Tα Ιχθυοτροφεία 
στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας”

Στις 11/5/2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Φώκαια 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. εκδήλωση για την ενημέρωση των κατοίκων, με 

θέμα την εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας και τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
Η θεματολογία της εκδήλωσης είναι η ακόλουθη: 
Α. Το ιστορικό της υπόθεσης,
Β. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Γ. Οι ενέργειες των τοπικών αρχών και των συλλόγων
θα προσκληθούν ο Δήμος, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και η εταιρία ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 
προκειμένου να τοποθετηθούν στα θέματα.
Η επιτροπή των Συλλόγων
Βάκουλας Βαγγέλης
Μενεγάκης Απόστολος,
Χασάπης Ντίνος
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Μια ακόμα σκανδαλώδης πράξη τροποποίησης 
σχεδίου πόλης, αποκαλύφθηκε μετά την 
λεπτομερή σύγκριση των σχεδίων πόλης που 

έχουν αναρτηθεί διαδοχικά και αφορούν το Μαύρο 
Λιθάρι, της Αναβύσσου.

Σκανδαλώδης τροποποίηση του σχεδίου πόλης, στο 
Μαύρο Λιθάρι, από τον κ. Γιώργο Τζιβίλογλου

Η επιβεβαίωση της σκανδα-
λώδους ρύθμισης ήρθε και από 

μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο 
FaceBook, που έκανε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Ντίνος Μπούκης. Το 
σκωπτικό σχόλιο  του κ. Μπούκη 
«Υπάρχει και συνείδηση. Αιρετός 
του Δήμου Σαρωνικού παραχωρεί 
το οικόπεδό του στο Μαύρο Λιθάρι 
για χώρο parking (Ο.Τ. 130)!!!», μας 
οδήγησε να ερευνήσουμε εκ νέου τα 
στοιχεία και να επιβεβαιώσουμε τις 
πληροφορίες που από καιρό είχαμε.
Όπως αποδείχτηκε σκοπός και 
αυτής της πράξης τροποποίησης του 
σχεδίου πόλης, ήταν η εξυπηρέτηση 
των προσωπικών συμφερόντων 
του κ. Τζιβίλογλου κάποιου πρώην 
συνεταίρου του, αλλά και μιας 
Συμβολαιογράφου. Παρόμοια 
υπόθεση είχε συμβεί και προ διετίας, 
με τους δύο πρώτους και αφορούσε 
το σχέδιο πόλης Α΄ κατοικίας της 
Αναβύσσου.
Παρουσιάζουμε τρεις φάσεις του 
σχεδίου πόλης του Μαύρου Λιθαριού, 
όπου σύμφωνα με καταγγελίες 
εντοπίζεται το σκάνδαλο. Πρόκειται 
για την περιοχή μεταξύ των οδών 
Κ. Παλαμά, Ποσειδωνίας και 
Παραλιακής λεωφόρου.
Στο σχέδιο (Α), που αφορά την 
πρώτη ανάρτηση του σχεδίου πόλης, 
τα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) 130 
και 135, τα οποία περιλαμβάνουν ένα 
μικρό οικόπεδο με κωδικό 0815016 
και ένα μεγαλύτερο με κωδικό 
0815017 ορίζονται ως Κοινόχρηστοι 
Χώροι (Κ.Χ.).

Το οικόπεδο με κωδικό 0815017, 
ανήκε σε ιδιώτη (κάτοικο Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής), η οποία με 
δεδομένο τον χαρακτηρισμό του 
οικοπέδου του ως Κ.Χ., το πουλάει 
για να το αγοράσει κατά τα 2/3 ο κ. 
Τζιβίλογλου και ο συνεταίρος του και 
κατά το 1/3 κάποια Συμβολαιογράφος. 
(Είναι σε γνώση μας οι αριθμοί 
τεσσάρων συμβολαίων).
Στο σχέδιο (Β), διαπιστώνεται 
ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο 
Οικοδομικό Τετράγωνο με αριθμό 
(Ο.Τ.) 228, το οποίο όμως δεν 
είναι πλέον κοινόχρηστο αλλά είναι 
οικοδομήσιμο. Φαίνεται λοιπόν, ότι 
μετά την πώληση του οικοπέδου, 
τροποποιήθηκε το σχέδιο και 
καταργήθηκε ο Κ.Χ. για να γίνει το 
οικόπεδο οικοδομήσιμο.
Σχέδιο (Γ) Αυτό ανάρτησε στο 
Facebook ο κ. Ντίνος Μπούκης. 
Σ΄ αυτό το σχέδιο, το Ο.Τ. 228 
έχει εξαφανισθεί και στη θέση του 
υπάρχει πάρκινγκ!!!. Δηλαδή οι 
ιδιοκτήτες, παραχωρούν το οικόπεδο 
φιλέτο στην παραλιακή λεωφόρο 
για να γίνει χώρος στάθμευσης(!!!), 
όταν απέναντι από εκείνο το 
σημείο βρίσκεται το ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε., 
το Ξενοδοχείο Μαύρο Λιθάρι, και 
άλλες μεγάλες ιδιοκτησίες, όπου δεν 
υπάρχει κανένας απολύτως λόγος 
να δημιουργηθεί δημόσιος χώρος 
στάθμευσης.
Ενεδεχομένως, επειδή διέρρευσε 
η πληροφορία, ότι αναζητούνται 
στοιχεία για να δημοσιοποιηθεί και 
αυτή η σκανδαλώδης τροποποίηση 

του σχεδίου, έγινε μια νέα 
τροποποίηση, ίσως για να υπάρχει 
ως απάντηση, σε περίπτωση 
αποκάλυψης του σκανδάλου. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε 
στο ότι πρόκειται για χώρο 

στάθμευσης «μαϊμού» και όπως 
εύκολα τροποποιούνται τα 
σχέδια, πιθανόν το πάρκινγκ 
να εξαφανιστεί αμέσως μετά τις 
εκλογές, για να επανέλθει στην 
κατάσταση του σχεδίου (Β), με 
ένα οικοδομήσιμο φιλέτο πλησίον 
της παραλιακής λεωφόρου.
Αν δεν επανέλθει, θα πρέπει ο 
κ. Τζιβίλογλου να απαντήσει με 
ποιο οικόπεδο και σε ποιο Ο.Τ., θα 
αντικαταστήσει την ιδιοκτησία που 
παραχωρεί για πάρκιγκ, αυτός, ο 
πρώην συνεταίρος του και η κα 
Συμβολαιογράφος; 

Είναι πλέον εμφανές και στον 
τελευταίο δημότη, ότι κάποιοι 

χρησιμοποιούν τα αξιώματα που 
τους εμπιστεύθηκαν οι πολίτες του 
Σαρωνικού για να εξυπηρετήσουν 
ιδιοτελή συμφέροντα, αδιαφο-
ρώντας για τις συνέπειες που 
μπορεί να έχουν οι πράξεις τους 
στους συμπολίτες τους.
Και μεταξύ αυτών δεσπόζουσα 
θέση, έχει ο Αντιδήμαρχος 
Αναβύσσου Γιώργος Τζιβίλογλου 
και πολιτικός προϊστάμενος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
ο οποίος εκτίθεται και πάλι ως 
υποψήφιος, αυτή την φορά με 
τον κ. Μανώλη Τσαλικίδη, για να 
συνεχίσει το «έργο» του.

Υπενθύμιση της προ διετίας μεμονωμένης πράξης ιδιοτελών συμφερόντων 
του κ. Τζιβίλογλου με το σχέδιο Α΄ κατοικίας της Αναβύσσου

Όπως αποδεικνύεται σήμερα μόνο 
μεμονωμένη δεν ήταν η προ 

διετίας απόπειρα του κ. Τζιβίλογλου 
να τροποποιήσει το σχέδιο πόλης Α΄ 
κατοικίας για ίδιο συμφέρον και σε βάρος 
συμπολίτη του. Ο κ. Αντιδήμαρχος έχοντας 

την δυνατότητα, ως προϊστάμενος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο μελετητή 
του σχεδίου πόλης, έκανε τις δέουσες 
τροποποιήσεις στο σχέδιο πόλης και 
ενέκρινε μεμονωμένη πράξη δόμησης, 

η οποία ευνοούσε 
την ιδιοκτησία 
του και κάποιων 
στενών φίλων και 
συνεργατών του. 
Μάλιστα οι πληρο-
φορίες που δεν 
δ ι α ψ ε ύ σ τ η κ α ν 
ποτέ, ήθελαν τον 
κ. Τζιβίλογλου και 
τους συνιδιοκτήτες 
της έκτασης, να 
έχουν συμφωνήσει με μεγάλη εμπορική 
αλυσίδα Γερμανικών συμφερόντων, να 
κατασκευάσει εμπορική μονάδα, με πιθανές 
καταστροφικές συνέπειες για δεκάδες 
μικρές επιχειρήσεις στην Ανάβυσσο, στην 
Φώκαια και στη Σαρωνίδα.
Προκειμένου όμως να πετύχει το σχέδιό 
του εξαφάνισε την περιουσία δημότη, 
παραπέμποντάς τον να αποζημιωθεί, σε 
κάποιο απροσδιόριστο μέλλον από τον 
χρεωκοπημένο Δήμο Σαρωνικού. 
Η αμετροεπής απάντηση του Τζιβίλογλου, η 
οποία δόθηκε τότε, κάτω από εμφανέστατο 
εκνευρισμό, ήταν ότι: «παρασύρθηκε από 
δημότες που έκαναν την αίτηση, μια και 
ο ίδιος είναι συνιδιοκτήτης έκτασης 
στον ίδιο χώρο».

Επίσης, μόλις πριν από μία εβδομάδα, 
μετά από αίτημα που κατέθεσε στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (δηλαδή στον 
κ. Τζιβίλογλου), ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Ντίνος Μπούκης, υπήρξε μια νέα 
αποκάλυψη. 
Ο κ. Μπούκης ζήτησε να του δοθούν 
τα αποδεικτικά κοινοποίησης των 
απορριπτικών αποφάσεων, επί των 
ενστάσεων που έχουν καταθέσει, ιδιοκτήτες 
της Α΄ κατοικίας της Αναβύσσου, μεταξύ 
των οποίων και ο ίδιος. 
Ο κ. Μπούκης ισχυρίζεται, ότι οι 
αποφάσεις δεν κοινοποιήθηκαν 
στους περισσότερους από τους 49 
ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα να 
χάσουν το δικαίωμα προσφυγών, εντός 
των νομίμων προθεσμιών.

ΣΧΕΔΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ Β
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Συνέντευξη του πρώην Δημάρχου Αναβύσσου κ. Σάββα Γκέραλη 
και υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου με τον συνδυασμό “Σαρωνικός αύριο”

Μετά από τόσα χρόνια στην 
Τ.Α. δεν έχετε αισθανθεί την 
ανάγκη ότι πρέπει να 

αποχωρήσετε, ανοίγοντας τον δρόμο 
για νεώτερους πολιτικούς;

Οι νέοι στην αυτοδιοίκηση 
είναι και απαραίτητοι και 
καλοδεχούμενοι. Αυτή τη θέση 
την έκανα πράξη και τις δύο 
φορές που κατέβηκα στην 

Ανάβυσσο σαν υποψήφιος Δήμαρχος, 
στελεχώνοντας τα ψηφοδέλτια με νέους 
ανθρώπους και από άποψη ηλικίας και 
από άποψη εμπειρίας. Όπως λέτε κι εσείς 
” άνοιξα το δρόμο” για πολλούς νέους 
ανθρώπους. Παράλληλα όμως έχω και 
την άποψη και αυτή η άποψη δεν αφορά 
μόνο στο πρόσωπό μου, ότι η επόμενη 
πολύ δύσκολη θητεία της διοίκησης, 
πρέπει να περιλαμβάνει και ανθρώπους 
με μεγάλη εμπειρία και αποδεδειγμένο 
έργο. Άλλωστε αυτή η θέση μου 
επιβεβαιώνεται καθημερινά από πολλούς 
συμπολίτες μου σαν προτροπή και σαν 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Γιατί δεν διεκδικήσατε την 
Δημαρχία το 2010, ώστε να 
αντιπαρατεθείτε ευθέως με 
τον Πέτρο Φιλίππου;

Ο Καλλικράτης δημιούργησε 
πολλά νέα δεδομένα στο Δήμο 
μας, δύσκολα και σύνθετα 
δεδομένα. Έκρινα τότε ότι για 
να αλλάξουν τα πράγματα στο 

Δήμο μας, χρειαζόταν μια προσπάθεια 
πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες. Μια 
προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα 
ψηφοδέλτιο με πολλές αυτοδιοικητικές 
προσωπικότητες του ενιαίου Δήμου μας, 
ώστε να δημιουργηθεί και μια ευρεία 
παράταξη. Την προσπάθεια αυτή, εγώ 
προσωπικά, την υπηρέτησα με συνέπεια 
και προσήλωση. Το ζητούμενο ούτε τότε 
και όπως βλέπετε ούτε σήμερα δεν ήταν 
και δεν είναι να είμαι δήμαρχος, αλλά να 
υπηρετήσω την επιλογή που κάθε φορά 
κρίνω ότι συμβαδίζει με το δημόσιο 
συμφέρον.

Στα περισσότερα θέματα με 
τα οποία ασχολήθηκε ο 
Δήμος Σαρωνικού στα 3,5 

χρόνια που πέρασαν, υπερψηφίσατε 
τις προτάσεις του Δημάρχου και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και στην 
Οικονομική Επιτροπή, σε αντίθεση με 
την επικεφαλής του συνδυασμού σας 
κ. Χριστοφάκη, αλλά και με την 
συνεργάτιδά σας στον Δήμο 
Αναβύσσου κα Τσιακάλου, οι οποίες 
τις καταψήφιζαν και ασκούσαν έντονη 
κριτική.  ιατί υπήρξε τόσο μεγάλη 
διάσταση απόψεων;

Δε μου αρέσει η άγονη και 
στείρα αντιπολίτευση. Έχω 
υπάρξει δύο τετραετίες 
δήμαρχος και γνωρίζω ότι το 
δημόσιο συμφέρον επιτάσσει 
ο ρόλος της αντιπολίτευσης 

να είναι εποικοδομητικός. Έτσι επιλέγω 
και την εποικοδομητική κριτική. 
Διαφώνησα με πολλές επιλογές της 
διοίκησης Φιλίππου, άσκησα κριτική για 
όλα τα μεγάλα θέματα, αλλά επίσης δε 
διαφώνησα για να διαφωνώ. Έχω την 

άποψη ότι αυτό δε βγάζει πουθενά, όπως 
και δεν έβγαλε. Η αντιπολίτευση ελέγχει, 
προτείνει, συμφωνεί στο ορθό και 
διαφωνεί στο λάθος. Αυτό έκανα επί 3,5 
χρόνια

Υπερψηφίσατε την πρόταση 
να χωροθετηθεί το Κ.Ε.Λ. 
στην Γερακίνα και στην 
συνέχεια συμφωνήσατε με 
την μεταφορά των λυμάτων 

στην Ψυτάλλεια. Τώρα που φαίνεται 
ότι το θέμα θα επανεξεταστεί, μετά τις 
αντιδράσεις στην διοχέτευση των 
λυμάτων στην Ψυτάλλεια, τι θα 
προτείνατε στον συνδυασμό σας να 
υποστηρίξει;

Η θέση της παράταξής μας 
ήταν η Γερακίνα. Εμείς το 
είχαμε πει ανοικτά και 
εισπράξαμε και το κόστος 
αυτής της ειλικρίνειας, ακριβώς 
γιατί βλέπαμε την  τεράστια 

δυσκολία της Ψυτάλλειας. Στο βαθμό 
όμως που ήδη έχει ανοίξει μια συζήτηση 
για την Ψυτάλλεια, εκτιμώ ότι και ο Δήμος 
μας πρέπει να προσέλθει στο διάλογο με 
επιχειρήματα. Και πάντα ένα σοβαρό 
επιχείρημα, ίσως το σοβαρότερο μαζί 
βεβαίως με τη μελέτη, είναι και η θέση της 
τοπικής κοινωνίας.

Η διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων ήταν πάντα 
ένας βραχνάς για τους ΟΤΑ. 

Στηρίζετε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
τον οποίο προωθεί και ο 
Περιφερειάρχης κ. Σγουρός;

Πρέπει κάποια στιγμή εν έτει 
2014 να τελειώνουμε τόσο με 
τις χωματερές, όσο και με τα 
τεράστια πρόστιμα από την 
Ε.Ε. Πρέπει να τελειώνουμε 

με το κακό μας παρελθόν. Και ο κ. 
Σγουρός ή όποιος επόμενος 
περιφερειάρχης ας συνομιλήσει με τους 
ΟΤΑ για να βρεθεί μια από κοινού θέση 
και λύση. Πάντως όπως σήμερα είναι τα 
πράγματα δεν μπορούν και δεν πρέπει 
να παραμείνουν.

Πολλοί συμπολίτες μας 
πιστεύουν ότι έχετε ανοικτά 
μέτωπα, από την διοίκηση  
στον δήμο Αναβύσσου, 

όπως π.χ. υπόθεση Τσάκου και τις 
αποζημιώσεις οικοπεδούχων Αγίου 
Νικολάου. Τι απαντάτε;

Θα μου επιτρέψετε να δώσω 
μια συνολική και οριστική 
απάντηση. Όταν τελείωσε η 
θητεία μου ως δημάρχου, 
υπήρχαν φωνές που διέδιδαν 
διάφορα πράγματα για 

διάφορες υποθέσεις. Αυτό δεν είναι 
πρωτόγνωρο όταν αλλάζει μια διοίκηση. 
Άλλαξε λοιπόν η διοίκηση, βρισκόμαστε 
σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά και έχει 
αποδειχθεί περίτρανα το αβάσιμο, για να 
μην πω το συκοφαντικό περιεχόμενο 
αυτών των φωνών. Είμαι εδώ, παρών, 
ποτέ δεν κρύφτηκα ούτε από τους 
δημότες, ούτε από τα θεσμικά όργανα, 
ποτέ δεν κρύφτηκα από κανέναν έλεγχο 
που έγινε στο Δήμο μας, γιατί πολύ απλά 
φήμες και φωνές συκοφαντίας δεν με 
αγγίζουν.

Υπήρξατε η αιτία να διαλυθεί 
ο συνδυασμός του κ. 
Χρήστου Γκίνη. Τι 

μεσολάβησε ώστε να καταρρεύσει η 
πολύμηνη προσπάθεια για κοινή 
πορεία;

Εάν ένας άνθρωπος είναι 
ικανός να διαλύσει ένα 
συνδυασμό τότε ή είναι 
εξαιρετικά δυνατός και ισχυρός 
– πράγμα το οποίο σπάνια 

συμβαίνει- ή αυτός ο συνδυασμός έχει 
ένα προϋπάρχον πρόβλημα πολύ 
μεγαλύτερο από την αποχώρηση ενός 
ανθρώπου. Με τον κ. Γκίνη δεν 
συμφωνήσαμε σε πολλά και σοβαρά 
θέματα και έτσι η κοινή προσπάθεια δεν 
απέδωσε, δεν κατέληξε σε οριστική 
συμφωνία. Το γεγονός ότι τη δική μου 
αποχώρηση την ακολούθησαν και κάποια 
άλλα στελέχη αποδεικνύει ότι στην 
προσπάθεια αυτή δεν υπήρχε ο αναγκαίος 
συνεκτικός ιστός, που πρέπει να συνδέει 
μια παράταξη.

Η Ανάβυσσος σε πια 
κατάσταση είναι σήμερα σε 
σχέση με το 2010, όταν την 
παραδώσατε;

Να λοιπόν ο σοβαρότερος 
λόγος για τον οποίο δεν 
αποσύρομαι, όπως με 
ρωτήσατε στην αρχή. Το 2010 
η Ανάβυσσος ήταν ένας δήμος 

δυναμικός, με πολλές δράσεις, με πολλές 
κατακτήσεις, σε έργα υποδομής και σε 
έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. 
Τα χρόνια που μεσολάβησαν ήταν χρόνια, 
ας μην πω χαμένα, αλλά σίγουρα χρόνια 
που κράτησαν την Ανάβυσσο σε μια 
στασιμότητα, που δεν δικαιολογεί ούτε 
η έκτακτη κατάσταση της οικονομικής 
κρίσης.

Υπήρχε μια κεντρική διοίκηση ανοργάνωτη 
και σχεδόν αδιάφορη, ενώ αυτή η έλλειψη 
οργάνωσης και έργου εκτεινόταν και στην 
τοπική διοίκηση. Σήμερα η Ανάβυσσος 
είναι σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη 
κατάσταση. 
Χρειάζεται μια πνοή δυναμική, μια πνοή 
δημιουργική, ένα σχέδιο ανασύνταξης 
και σίγουρα μια διοίκηση που θα σκύψει 
με ενδιαφέρον και όραμα πάνω από τα 
προβλήματά μας. Ο Γιώργος Σωφρόνης 
είναι η εγγύηση για μια τέτοια διοίκηση.

Εντασσόμενος σε ένα 
συνδυασμό με προοπτική 
να κερδίσει τις εκλογές, τι 
προσδοκίες έχετε εσείς και 

ποιες πρέπει να είναι προσδοκίες των 
πολιτών τους οποίους καλείτε να σας 
ψηφίσουν.

Δεν υπάρχει διάσταση 
ανάμεσα στις  δικές μου 
προσδοκίες και στις 
προσδοκίες των πολιτών. 
Κοινή μας προσδοκία, όπως 

αναφέρεται και στην διακήρυξη του 
συνδυασμού μας «Σαρωνικός αύριο» 
είναι η  οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου 

μας, η αξιοποίηση των πόρων ώστε να 
πραγματοποιήσουμε το άλμα προς την 
ανάπτυξη. Κοινή μας προσδοκία είναι η 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου 
μας για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί 
και πιο άμεσοι στις ανάγκες των δημοτών. 
Κοινή μας προσδοκία ειδικότερα στην 
Ανάβυσσο, είναι να καταβάλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε η επόμενη 
θητεία να είναι μια περίοδος δράσεων και 
έργων. Μια θητεία που θα δικαιώσει τις 
προσδοκίες των πολιτών.

Ο Σαρωνικός, λέγεται ότι 
είναι ένας πλούσιος Δήμος, 
με 25 χιλιόμετρα παραλία. 
Τι θα προτείνετε στον 
συνδυασμό σας να 

υποστηρίξει για την αξιοποίηση αυτού 
του παραλιακού μετώπου; Θα  
προτείνετε την συνεργασία με την 
Εταιρεία Παράκτιο Μέτωπο;

Το ζήτημα που θέτετε είναι 
πολύ σοβαρό, ειδικά σήμερα. 
Η παράταξή μας θα 
επεξεργαστεί τις θέσεις μας 
και θα τις παρουσιάσει ο 

επικεφαλής μας Γιώργος Σωφρόνης. 
Μέλημά μας είναι η αξιοποίηση να σέβεται 
τους πολίτες  και ταυτόχρονα να λύνει το 
μεγάλο πρόβλημα της ανάπτυξης και της 
ανεργίας.

Στο παρελθόν υποστη-
ρίξαμε, εμείς ως μέσο 
ενημέρωσης, αδιέξοδες 
προτάσεις για την 
αξιοποίηση των Αλυκών. 

Σήμερα που είναι επιτακτική η ανάγκη 
να υπάρξει ανάπτυξη, ποιες είναι οι 
σκέψεις για την αξιοποίηση αυτού του 
φιλέτου, για την οικονομία του Δήμου 
και ολόκληρης της Αττικής;

Επανέρχομαι λοιπόν και σας 
λέω πιο αναλυτικά ότι, όπως 
έχει προτείνει και ο επικεφαλής 
της παράταξής μας κ. 
Σοφρώνης σε όποια επένδυση, 

ο Δήμος πρέπει είναι συμμέτοχος και να 
έχει αντισταθμιστικά και κοινωνικά οφέλη. 
Έχει ήδη μιλήσει και για τις Αλυκές, όπου 
θα μπορούσαν ενδεχομένως  να γίνουν 
κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες 
κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και 
χώροι αναψυχής, πάντα στην κατεύθυνση 
της τουριστικής μας ανάπτυξης. 
Θα καθίσουμε στο τραπέζι των συνομιλιών 
με όλους τους ενδιαφερόμενους, με την 
Πολιτεία και θα καταλήξουμε στην πιο 
αποδοτική λύση, μια λύση που θα σέβεται 
το περιβάλλων και ταυτόχρονα να λύνει 
το μεγάλο πρόβλημα της ανάπτυξης και 
της ανεργίας, πάντα μετά από ανοικτό 
διάλογο με τους κατοίκους της περιοχής.

Ευχαριστούμε πολύ

Κύριε Γκέραλη
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Υπεξαίρεση εγγράφου από τον 
Δήμο Σαρωνικού, καταγγέλλει 

επιχειρηματίας

Σαφείς υπαινιγμούς για υπεξαίρεση εγγράφου από τον Δήμο 
Σαρωνικού, αφήνει ο επιχειρηματίας κ. Μάρκος Νινολάκης, με 
έγγραφο που κατέθεσε στις 29/4/2014, στην γραμματεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου και με το οποίο ζητάει στοιχεία, για την τύχη 
εγγράφου, που είχε καταθέσει στον Δήμο στις 7/10/2011!!!  Το έγγραφο 
αναφερόταν σε πρόταση της εταιρείας του, για επίδειξη στους δημοτικούς 
συμβούλους, εναλλακτικής επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.
Ο κ. Νινολάκης, αφήνει επίσης σαφείς αιχμές, σε βάρος του Αντιδημάρχου 
κ. Μανώλη Τσαλικίδη, ότι ο ίδιος υπεξαίρεσε το έγγραφο της εταιρείας 
του κ. Νινολάκη και δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως όφειλε 
και ότι παράλληλα ταξίδεψε στο εξωτερικό, με δαπάνες Γερμανικής 
εταιρείας, με σκοπό την προώθηση στον Δήμο Σαρωνικού συγκεκριμένης 
ανταγωνιστικής τεχνολογίας.

Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας της 
κυβέρνησης, αναφέρει σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ» (σ.σ. αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου 

Ανάπτυξης) και ενημερώνει ότι «θα δημοπρατηθεί ως δημόσιο έργο από τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων και θα είναι ύψους περίπου 230 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 
προϋπολογισμό να είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον αρχικό (340 εκατομμύρια 
ευρώ)».

Ψηφίστηκε την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 στην ολομέλεια της βουλής, το 
σχέδιο νόμου στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει, την κατάργηση 
της ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

Ξεκινά η δημιουργία της 
«Ελληνικής Ριβιέρας» 
στο παραλιακό μέτωπο

Όπως διευκρινίζεται, «η περικοπή του 
προϋπολογισμού, που θα επιτευχθεί 

μέσω της περικοπής ορισμένων αναπτύξεων 
(πχ μείωση του αριθμού των πάρκινγκ), χωρίς 
να αλλοιώνεται ο στόχος της ουσιαστικής 
ανάπλασης, πραγματοποιήθηκε με στόχο 
το έργο να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω 
της ένταξής του στη Νέα Προγραμματική 
Περίοδο ΣΕΣ 2014- 2020».
Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση του 
έργου θα προέλθει από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2014-2020 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, από το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αττικής.
Επιπλέον προκειμένου να επιταχυνθεί 
η συγχρηματοδότηση του έργου από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία, προγραμματίζεται να 
χρησιμοποιηθεί, ως μέσο τεχνικής βοήθειας, 
το πρόγραμμα «Jaspers», το οποίο έχει 
δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το οποίο θα συμβάλει στην άμεση υποβολή 
προς χρηματοδότηση από το ΣΕΣ 2014-
2020 του έργου ανάπλασης Φαληρικού 
Όρμου.
Όπως, εξάλλου, γίνεται γνωστό από 
την «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΑΕ», η διαδικασία εξασφάλισης της 

χρηματοδότησης θα κινηθεί ταυτόχρονα με 
τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και ότι 
βάσει προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, 
ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί στην έκταση 
μέχρι τα τέλη του 2014 και η χρηματοδότηση 
θα έχει εξασφαλισθεί νωρίτερα.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα 
από ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ 
Ασημίνας Ξηροτύρη- Αικατερινάρη και 
Μαρίας Γιαννακάκη με την οποία ζητούσαν 
να ενημερωθούν αν ευσταθούν σενάρια 
που θέλουν την αφαίρεση έργων από το 
τελικό project, αν στον σχεδιασμό που 
γίνεται έχουν ληφθεί υπόψη οι ενστάσεις 
και αντιρρήσεις για ορισμένα έργα από τους 
δήμους Μοσχάτου και Καλλιθέας, αν έχει 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου 
και πότε προβλέπεται η δημοπράτησή του.
Οι προωθούμενες ρυθμίσεις ξεκαθαρίζουν 
πως τα ακίνητα θα παραχωρηθούν χωρίς 
αντάλλαγμα, ενώ προβλέπεται πως μαζί 
με τα ακίνητα παίρνει και τις συμφωνίες 
παραχώρησης που έχει υπογράψει το 
δημόσιο με ιδιώτες, αλλά και τις εκκρεμείς 
δικαστικές περιπέτειες.
Μάλιστα, εκτός από τα πρώτα 20 ακίνητα 
που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η διοίκηση 
έχει ξεχωρίσει και άλλα 50 ακίνητα τα οποία 
πρόκειται να αποκτήσει σε δεύτερο στάδιο.

Στο πρώτο κύμα ακινήτων που πρόκειται να 
εισφερθούν στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Έκταση περίπου 58.600 τ.μ, στην 
Ανάβυσσο
Τμήμα αιγιαλού, μήκους 1.000 μέτρων στο 
Μαύρο Λιθάρι στην Λεωφόρο Αθηνών – 
Σουνίου
Έκταση και κτήρια συνολικής έκτασης 
περίπου 670.000 τ.μ. στην αλυκή 
Αναβύσσου Αττικής, με κτίσματα 67,5 – 
61,0 και 171 τ.μ αντίστοιχα.
Εκτάσεις, εκτός σχεδίου πόλης συνολικής 
έκτασης 9.220 τ.μ, στην Ανάβυσσο
Έκταση, εκτός σχεδίου πόλης 8.860 τ.μ, 
κείμενη στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου
Έκταση 258.250 τ.μ, στην Λομβάρδα – 
Κρωπία Αττικής.
Εκταση 327.000 τ.μ, στο Λαγονήσι που είναι 
μισθωμένη σε ιδιώτες
Έκτάσεις, εκτός σχεδίου πόλης 156.000 τ.μ 
στην Βάρκιζα μεταξύ της παραλιακής οδού 
Αθηνών – Σουνίου και του αιγιαλού.
Έκταση, εκτός σχεδίου πόλης 7.500 τ.μ, στη 
Βάρκιζα
Έκταση, μη συμπεριλαμβανομένου του 
αιγιαλού επιφάνειας 500.000 τ.μ, στο Μικρό 
Καβούρι (πλαζ Βουλιαγμένης)
Έκταση, μαζί με τα δικαιώματα νομής και 
κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας, 
εκτός σχεδίου πόλης, 90.095 τ.μ στη Βούλα
Έκταση με κτήρια εμβαδού 2.498,33 τ.μ, 

συνολικής έκτασης 62.275 τ.μ, στο Μεγάλο 
Καβούρι της Βούλας
Ακίνητο 146.665 τ.μ,, εκτός σχεδίου πόλης, 
μαζί με κτήρια στην Ακτή Α’ Αλιπέδου Βούλας. 
Στη συγκεκριμένη έκταση βρίσκονται 
εγκαταστάσεις πλαζ, κάμπινγκ και νυχτερινό 
κέντρο συνολικού εμβαδού 3.633 τ.μ.
Έκταση 262.423 τ.μ,, εκτός σχεδίου πόλης, 
με κτίσματα στο ∆έλτα Φαλήρου – Φλοίσβο
Έκταση 69.725 τ.μ. μαζί με τα δικαιώματα 
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της 
παραλίας στον Άλιμο
Έκταση 90.825 τ.µ. μαζί με τα δικαιώματα 
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της 
παραλίας, στο Παλαιό Φάληρο
Έκταση 20.420 τ.μ., μαζί με τα δικαιώματα 
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της 
παραλίας στον Άλιμο (από ακτή Αλίμου έως 
όρια Αγ. Κοσμά).
Τμήμα αιγιαλού 2.000 τ.μ., εκτός σχεδίου 
πόλης, στον Άγιο Κοσμά Γλυφάδας.
Έκταση 278.000 τ.μ. μαζί με τα δικαιώματα 
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της 
παραλίας (από την οποία σε έκταση 29.555 
τ.μ βρίσκεται αιγιαλός με θαλάσσια ζώνη 
500 μ.), στην Γλυφάδα.
Δημόσιο ακίνητο 176.161 τ.μ. στην Γλυφάδα 
από το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά μέχρι 
τα «Αστέρια» Γλυφάδας

Τώρα ψαρεύουμε ελεύθερα! 
Καταργήθηκε και επίσημα η άδεια 
ερασιτεχνικής αλιείας!

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 14 παρ. 
2 αναφέρει ότι :“Καταργείται η 

ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας, 
καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού 
του σκάφους ή των επιβαινόντων σε 
αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική 
άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας 
ερασιτεχνικής αλιείας , με την 
επιφύλαξη των απαγορεύσεων και 
περιορισμών της ισχύουσας εθνικής 

και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς 
την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις 
ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, 
τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και των 
εποχικών και χρονικών περιορισμών 
και απαγορεύσεων.”
Η ισχύς του, σύμφωνα με το άρθρο 
50 είναι από τη δημοσίευση στο 
ΦΕΚ, δηλ. από Δευτέρα 14/04/2014
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H αγωνία για την επερχόμενη αποτυχία του συνδυασμού Ριζοσπαστική 
Ενότητα Σαρωνικού (ΡΙΖ.Ε.Σ.), το χαμηλό ποσοστό του οποίου 
θεωρούν ότι θα έχει γενικότερο πολιτικό αντίκτυπο, μια και η παράταξη 

στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζεται με κινήσεις πανικού. 
Πανικός ενέσκηψε στο δημαρχείο του Σαρωνικού, μετά την αρνητική απάντηση 

της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ( Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.), στο αίτημα του Δήμου 
Σαρωνικού για την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού της παραλίας Αλυκών 

Αναβύσσου, προκειμένου να εκμισθωθεί στους καντινιέρηδες.

Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού. 
Λίγο πριν την σταύρωση

Μετά τις αλλεπάλληλες εκδηλώσεις 
σε Κουβαρά, Ανάβυσσο, Φώκαια 

και Λαγονήσι, όπου ο συνδυασμός 
συγκέντρωσε λιγότερους ακροατές 
και από τον αριθμό των υποψηφίων 
του, η απογοήτευση είναι πλέον 
έκδηλη και τα στελέχη εκφράζονται 
ανάλογα στις μεταξύ τους συζητήσεις. 
Μια από αυτές τις κινήσεις, είναι 
και η προσπάθεια προσέγγισης με 
άτεχνο και υποτιμητικό τρόπο, του 
συνδυασμού «Σύγχρονη Πόλη» του 
κ. Νίκου Βολάκου, προσέγγιση όμως 
την οποία ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος 
αγνοούσε(!).
Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι δήλωναν 
σε κλειστό κύκλο, την πρωτοβουλία 
προσέγγισης των δύο συνδυασμών 
ανέλαβαν δύο στενοί συνεργάτες 
της κας Ράπτης, η οποία λεγεται ότι 
γνώριζε την πρωτοβουλία τους και 
έγινε με την έγκρισή της. 
Ως μεσολαβητικός κρίκος ανέλαβε 
γνωστός «παράγοντας» από την 
Παλαιά Φώκαια ο οποίος θέλει να 
εμφανίζεται ότι «κινεί τα πολιτικά 
νήματα» από το παρασκήνιο(!!).
Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο 
Λαγονήσι, στην οποία μετείχαν πέντε 
ή έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και 
υποψήφιος του συνδυασμού της 
κας Ράπτη, πρόεδρος εξωραϊστικού 
συλλόγου, στην οποία υποτίθεται, ότι 
θα σχεδίαζαν την μέθοδο προσέγγισης 
των δύο συνδυασμών.

Στην συνάντηση υπήρξε εισήγηση από 
τον «παράγοντα», ο οποίος υποστήριξε  
ότι πρέπει οι δύο σχηματισμοί, της 
κας Ράπτη και του κ. Βολάκου να 
συμπτυχθούν ώστε να έχουν καλύτερο 
αποτέλεσμα και ενδεχομένως το νέο 
σχήμα να πλασαριστεί στην δυάδα, αν 
υπάρξει δεύτερος γύρος στις εκλογές. 
Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι, εφόσον 
υπάρξει αυτή η προσέγγιση, και 
η ΡΙΖ.Ε.Σ. χάσει τον κομματικό 
χαρακτήρα της, κάποιοι δημότες θα 
μπορούσαν να συμπαραταχθούν με 
αυτή την κίνηση, προκειμένου να την 
ενισχύσουν. Απ΄ ότι διαφάνηκε όμως 
και αυτοί, όπως και ο κ. Βολάκος, 
αγνοούσαν τις πρωτοβουλίες του(!!!).
Η κατάληξη της συνάντησης ήταν 
απογοητευτική για τους έχοντες 
την ιδέα, γιατί δεν υπήρξε κανένα 
ενδιαφέρον από όσους παραβρέθηκαν 
να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία 
θεωρώντας την εκ προοιμίου 
αποτυχημένη.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκάκος, πρόεδρος της 
Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής 

Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού 
(Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.), προσκάλεσε ανοικτή 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, με την 
συμμετοχή των υποψηφίων Δημάρχων, 
προκειμένου να τοποθετηθούν επί της 
απαγόρευσης ουσιαστικά μίσθωσης των 
τμημάτων του αιγιαλού σε ιδιώτες για την 
εγκατάσταση καντινών.
Η Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. στην απάντησή της, αναφέρει 
ότι δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί στον 
Δήμο Σαρωνικού η χρήση του αιγιαλού, γιατί 
έχει περιέλθει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία 

της και η οποία «θα προχωρήσει πλέον 
άμεσα στην τουριστική αξιοποίησή 
της». 
Οι εκλογικοί συνδυασμοί του Δήμου 
Σαρωνικού, ο ένας μετά τον άλλον 
άδραξαν την ευκαιρία να πλειοδοτήσουν σε 
αγωνιστικότητα και να διατρανώσουν την 
αντίθεσή τους στην άρνηση της Ε.Τ.Α.Δ. 
Α.Ε. να παραχωρήσει προς χρήση, τον 
αιγιαλό στον Δήμο Σαρωνικού.
Την Τρίτη 29 Απριλίου, συζητήθηκε το θέμα 
και προτάθηκε η οργάνωση συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας, την Κυριακή 4 Μαΐου, στην 
παραλία Αναβύσσου.

Δεν παραχωρεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 
(Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.) την παραλία Αλυκών στον Δήμο για 
να μισθωθεί στους καντινιέρηδες

«Πόρτα» από τον Νίκο Βολάκο

Απευθυνθήκαμε στον κ. Νίκο Βολάκο και ρωτήσαμε αν είναι ενήμερος 
για αυτές τις πρωτοβουλίες που αφορούν τον συνδυασμό του και έδειξε 

μεγάλη έκπληξη και ενόχληση. Όπως μας διαβεβαίωσε δεν έχει εξουσιοδοτήσει 
κανέναν να ομιλεί και να διαπραγματεύεται για λογαριασμό του συνδυασμού 
του. Διερωτήθηκε μάλιστα πως είναι δυνατόν να γίνονται διεργασίες ερήμην του, 
κλείνοντας κάθε περαιτέρω συζήτηση.
Ο κ. Βολάκος συμπλήρωσε ότι 66 στελέχη απ΄ όλο το Σαρωνικό, έχουν ήδη 
συμπαραταχθεί και θα είναι υποψήφιοι με τον συνδυασμό του (το 2010 είχε μόλις 
52) και οι προοπτικές όπως δείχνουν οι πρόσφατες εκδηλώσεις, τον γεμίζουν με 
ικανοποίηση για την διαφαινόμενη καλή πορεία σ΄ αυτές τις εκλογές. 
Ο κ. Βολάκος εκτιμάει ότι η «Σύγχρονη Πόλη» θα αποτελέσει την μεγάλη 
έκπληξη, αυτών των εκλογών.

Απέτυχε παταγωδώς η κινητοποίηση 
«διαμαρτυρίας» για τις καντίνες

Με την βροντώδη απουσία του ο Λαός του 
Σαρωνικού, είπε ΟΧΙ στον Φιλίππου 

και στην πολιτική των καντινών, της άρνησης 
των επενδύσεων, του σκουπιδαριού των 
παραλιών, των κολλητών καντινιέρηδων, 
που πρεσβεύει αυτός και ο συνδυασμός της 
Ρένας Δούρου, με τον οποίο συμμετέχει στις 
εκλογές ως υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης. 
Με αφορμή την απαγόρευση εγκατάστασης 
των καντινών στην παραλία των Αλυκών 
από την ΕΤΑΔ Α.Ε., προσπάθησε 
αυτός και η ομοϊδεάτισσα 
υποψήφια Δήμαρχος κα Ράπτη, 
να οργανώσουν προεκλογική 
συγκέντρωση στην παραλία 
Αλυκών αλλά απέτυχαν 
παταγωδώς. Ο λαός του 
Σαρωνικού αυτή την ηλιόλουστη 
ημέρα, προτίμησε να καθίσει σπίτι 
του, ή να απολαύσει την φύση 
μακριά από την κομματική σύναξη 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Μερικές δεκάδες δημότες 
του Σαρωνικού και κάποιοι 

ακροαριστεροί συμπαραστάτες 
τους, από την Κερατέα και όλη 

την Ανατολική Αττική, (είχαν κυκλοφορήσει 
και ανακοίνωση – κάλεσμα), αποτέλεσαν 
το κοινό που παρακολούθησε τις άναρθρες 
κραυγές του κ. Φιλίππου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σ΄ αυτό το 
φιάσκο, είχαν δηλώσει συμμετοχή οι πέντε 
υποψήφιοι Δήμαρχοι του Σαρωνικού και δεν 
κατάφεραν όλοι μαζί να συγκεντρώσουν 
περισσότερα από 150 άτομα μαζί με τους 
φερμένους.

Είδαμε ακόμα και φανατικούς υποστηρικτές 
του Φιλίππου, να αποχωρούν 
απογοητευμένοι, πριν ακόμα ξεκινήσει την 
ομιλία του, διαπιστώνοντας το φιάσκο.
Ο ίδιος φανερά εκνευρισμένος από την 
απουσία του κόσμου, παραληρούσε, 
προσπαθώντας να συγκινήσει το 
ακροαριστερό κοινό του, το οποίο ελάχιστες 
φορές χειροκρότησε έστω και χλιαρά.

Οι ομιλητές κατάγγειλαν την 
πολιτική της κυβέρνησης 

για την εκποίηση των ακτών 
και της δημόσιας περιουσίας 
γενικότερα. Ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού  Πέτρος Φιλίππου 
επικεντρώθηκε ότι θα πρέπει 
να ξεκινήσουν αγώνες για 
την ανατροπή της πολιτικής 
αυτής για το ξεπούλημα των 
παραλιών και ότι οι πολίτες 
πρέπει να ξεσηκωθούν και να 
κινητοποιηθούν ενάντια στις 
μεθοδεύσεις της κυβέρνησης 
γιατί οι παραλίες αυτές 
αποτελούν διέξοδο για όλους 
τους κατοίκους της Αττικής. 

«Πάγια αρχή μας είναι ότι 
η διαχείριση των ακτών πρέπει να 
περάσει στους δήμους και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Σήμερα είναι η αρχή 
ενός αγώνα  που θα κλιμακωθεί μέχρι 
την τελική ανατροπή της πολιτικής 
του ξεπουλήματος που προσπαθεί να 
εφαρμόσει η κυβέρνηση» κατέληξε ο κ. 
Φιλίππου και κάλεσε το λαό σε ενότητα 
για να ανατραπεί το σκηνικό που έχει 
διαμορφωθεί.
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Έβαλαν φωτιά, για να απαλλαγούν από 
τα σκουπίδια, στον Βόντα Αναβύσσου

Κάθε είδους σκουπίδια έκαψν στις 
30/4/2014, υπάλληλοι του Δήμου, με 
εντολή της υπηρεσίας καθαριότητας.

Οι μαύροι καπνοί προέρχονται από τα 
λάστιχα αυτοκινήτων που υπήρχαν μεταξύ 
των σκουπιδιών.
Οι υπάλληλοι του Δήμου που βρισκόντουσαν  
στο σημείο, δήλωσαν άγνοια για το 
ποιος έβαλε τη φωτιά(!), αλλά δεν είχαν 
ενδιαφερθεί να καλέσουν την Π.Υ. για το 
σβήσιμό της.
Κάτοικοι της περιοχής τηλεφώνησαν στην 
Κοινότητα Αναβύσσου και στον Δήμο, 
αλλά δεν βρέθηκε κανένας από τους 
υπευθύνους για να δώσει εξηγήσεις για την 
καύση των σκουπιδιών και την εκτεταμένη 
εκπομπή δηλητηριωδών καπνών. Κάποιοι 
από αυτούς τηλεφώνησαν στην Π.Υ., 
αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, στην 
επικοινωνία της με τον Δήμο έπαιρνε την 
απάντηση ότι καίγονται χόρτα!!! 
Μετά τις επίμονες κλήσεις πολιτών αλλά 

και του Αττικού Παρατηρητή, έσπευσε στο 
σημείο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έκανε 
κατάσβεση, ενώ στο δελτίο συμβάντων 
γράφτηκε ότι γινόταν καύση απορριμμάτων 
και όχι χόρτων.

Η καύση απορριμμάτων, σε διάφορα 
σημεία της Αναβύσσου, είναι σύνηθες 

φαινόμενο. Οι καύσεις γίνονται προφανώς 
κατ΄ εντολή του Αντιδημάρχου κ. 
Τζιβίλογλου, του Προέδρου της Κοινότητας 
κ. Χαρίτου και του υπευθύνου για την 
καθαριότητα Αντιδημάρχου κ. Ζεκάκου.

Σε ότι αφορά την δική μας προσπάθεια 
για την καταπολέμηση αυτών των 

τριτοκοσμικών φαινομένων, που χρόνια 
τώρα συντηρεί το δημοτικό καθεστώς 
Φιλίππου σε όλο τον Σαρωνικό. έχουμε 
συγκεντρώσει στοιχεία και φωτογραφικό 
υλικό απ΄ όλα τα σημεία όπου καίγονται 
συστηματικά τα σκουπίδια και θα 
αποσταλούν στις Εισαγγελικές αρχές με 
αίτημα να διερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί 
ποινικά αδικήματα.
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Πρ ωτα θλ ή τ ρ ι α 
στέφθηκε η 
ανδρική ομάδα 

Μπάσκετ της ΑΕΣΑΦ 
ΚΟΥΡΟΣ τη φετινή 
περίοδο 2013-14 
της Δ’ κατ. ΕΣΚΑ 
(Υπερπρωταθλητής) 
καθώς και Πρωταθλή-
τρια του 2ου Ομίλου.
Έτσι την επόμενη 
περίοδο 2014-15 θα 
αγωνίζεται στη Γ κατ. 
ΕΣΚΑ.
“Οι επιτυχίες αυτές 
της ομάδας μας 
είναι αποτέλεσμα 
μιας συνεχούς κοπιώδους και 
συντονισμένης προσπάθειας τόσο 
των παικτών και της τεχνικής ηγεσίας 
όσο και της Διοίκησης του Σωματείου 
μας”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης 
και αρχηγός του τμήματος Μπάσκετ κ. 
Γιώργος Σπυρίδης και συνέχισε.

“Θέλω προσωπικά να συγχαρώ και 
να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους 
συντελεστές αυτής της μοναδικής 
επιτυχίας στην ιστορία της ΑΕΣΑΦ 
ΚΟΥΡΟΣ και να υποσχεθώ ότι θα 
είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες 
στη νέα τους προσπάθεια, 
προσβλέποντας συγχρόνως και στην 
στήριξη της τοπικής κοινωνίας”.

Πρωταθλήτρια η ανδρική ομάδα 
Μπάσκετ της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ
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Ο στόχος του επιτεύχθηκε. Αυτό που ξεκίνησε πριν από 6 
χρόνια σχεδόν, ολοκληρώθηκε στις μέρες μας  και ο κατ΄ 
εξοχήν υπεύθυνος, πρώην Κοινοτάρχης και Αντιδήμαρχος 

κ. Μανώλης Τσαλικίδης, σκούζει σαν τον γάτο της γνωστής 
παροιμίας, για τα ιχθυοτροφεία που εγκαταστάθηκαν τελικά στις 
ακτές της Φώκαιας!!!

Το 2008, όταν  είχε προταθεί να χωροθετηθεί 
το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του 

Ανατολικού Σαρωνικού στο 59,5 χιλ της Ε.Ο 
Αθηνών – Σουνίου, υπήρξε η πρώτη αντίδραση 
από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και συντοπίτη 
μας κ. Γιώργο Σουφλιά.  Έδωσε τότε κάποια 
κονδύλια στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, 
τα οποία αφαίρεσε από το Ταμείο Εθνικής 
Οδοποιίας, για να ασφαλτοστρωθούν κάποιοι 
χωματόδρομοι, με αντάλλαγμα να ξεχαστεί η 
χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. σ΄ εκείνο το σημείο, 
γιατί θα ενοχλούσε φίλο επιχειρηματία. 

Την ίδια χρονιά στις περιβαλλοντικές 
εκδηλώσεις για το δήθεν κλείσιμο της 

χωματερής ο επιχειρηματίας εμφανίζεται ως 
χορηγός. Η συμφωνία είχε κλείσει.
Ήδη από καιρό, είχε ξεκαθαριστεί ότι η  
συνέχιση λειτουργίας των ιχθυοτροφείων 
στον Πάτροκλο ήταν αδύνατη και έπρεπε να 
μεταφερθούν. Που αλλού από την απέναντι 
ακτή της Παλαιάς Φώκαιας. 
Το δημοτικό καθεστώς της Παλαιάς Φώκαιας 
υπό τον Τσαλικίδη, έδωσε τον καλύτερο 
εαυτό του για να υλοποιήσει την εντολή του 
επιχειρηματία. 

Η πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2012 αποκαλύπτει 
ότι οι χερσαίες εγκαταστάσεις του 

ιχθυοτροφείου στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών 
– Σουνίου, που καταστράφηκαν,  στερούντο 
οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας. Παρ΄  όλα 
αυτά ο επιχειρηματίας κατασκευάζει και πάλι 
τους βοηθητικούς οικίσκους χωρίς άδεια της 
Πολεοδομίας και φυσικά χωρίς άδεια του 
Δήμου Σαρωνικού, αλλά με την σιωπηρή 
συγκατάθεση του Αντιδημάρχου.  

Τον Νοέμβριο του 2012, έχει έρθει η 
ώρα της μεταφοράς και των θαλασσίων 

εγκαταστάσεων του Ιχθυοτροφείου, που δεν 
μπορούν να παραμείνουν άλλο στο νησί 
Πάτροκλος και ο επιχειρηματίας υποβάλει 
αίτηση μεταφοράς των κλωβών στην απέναντι 
όχθη και αίτηση λειτουργίας των χερσαίων 
εγκαταστάσεων.
Η εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας 
Παλαιάς Φώκαιας κ. Γιώργου Λάμπρου, 
αποσιωπά το βασικό αίτημα του επιχειρηματία, 
σύμφωνα με τις μαρτυρίες τριών Κοινοτικών 
Συμβούλων και αρκείται στο αίτημα 
λειτουργίας των χερσαίων εγκαταστάσεων το 
οποίο εγκρίνεται ομόφωνα. 

Τον Μάρτιο του 2013, η αίτηση του 
επιχειρηματία εξετάζεται στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), όπως προβλέπεται 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.  
Εκεί όμως το αίτημα είναι ξεκάθαρο για την 
μεταφορά των θαλάσσιων εγκαταστάσεων 
. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης 
Σόφος, ζητάει να ενημερωθεί για την 
γνώμη της τοπικής κοινότητας και τότε ο 
παραβρισκόμενος στην συνεδρίαση, χωρίς 
να έχει καμία αρμοδιότητα, Αντιδήμαρχος 
Μανώλης Τσαλικίδης, παρουσιάζει ένα 
παραποιημένο πρακτικό του Κοινοτικού 
Συμβουλίου το οποίο αναφέρει  ότι ομόφωνα 
αποφάσισε την μεταφορά των κλωβών 
του ιχθυοτροφείου στις όχθες της Παλαιάς 
Φώκαιας και ότι εγκρίνει την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας για τις χερσαίες εγκαταστάσεις. 
Ο κ. Δημήτρης Σόφος, έχοντας σχετική 
πληροφόρηση, αμφισβητεί την εγκυρότητα 
του εγγράφου και ζητάει την αναπομπή στο 
Κοινοτικό Συμβούλιο της Παλαιάς Φώκαιας, 
πρόταση που γίνεται δεκτή. 

Στις 29 Μαρτίου 2013 σε συνεδρίαση 
του Κοινοτικού Συμβουλίου, ομόφωνα 

απορρίπτεται η μεταφορά των θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων και η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας των χερσαίων εγκαταστάσεων. 
Λίγες εβδομάδες αργότερα αντίστοιχη 
απορριπτική απόφαση παίρνει και η Ε.Π.Ζ. 
του Δήμου Σαρωνικού.

Η υπόθεση του παραποιημένου (πλαστού) 
πρακτικού αποκτά πλέον δικαστικό 

ενδιαφέρον, όταν πέντε δημότες, ζητούν την 
χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών του 
Κοινοτικού Συμβουλίου, τα οποία αρνείται να 
χορηγήσει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
κ. Γιάννης Μακροδημήτρης ο οποίος έχει 
αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Γιώργο 
Λάμπρου, αλλά και ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τσαλικίδης, χρησιμοποιώντας διάφορες 
προφάσεις. Σε αίτημα του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Σοφοκλή Σαρρή, να του δοθεί 
το πρακτικό, απαντά με την άποψη ότι αν 
κυκλοφορήσει το πρακτικό θα πάθουν 
«κακό» ο πρώην Πρόεδρος και ο υπάλληλος 
της Κοινότητας.  Τελικά μετά την απειλή 
προσφυγής σε ένδικα μέσα το καθεστώς 
Τσαλικίδη, αναγκάζεται  να παραδώσει τα 
πρακτικά και αποκαλύπτεται η πλαστότητα 
του εγγράφου που παρουσίασε ο κ. 
Τσαλικίδης στην Ε.Π.Ζ.  Οι πέντε δημότες 
κοινοποίησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
αναφορά στην οποία αφηγούνται τα γεγονότα 
και παρουσιάζουν το πλαστό παραποιημένο 
πρακτικό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών διατάσει 
προκαταρκτική εξέταση κατά των υπευθύνων 
για «πλαστογραφία μετά χρήσεως» κατά του 
πρώην Προέδρου της Κοινότητας κ. Γιώργου 
Λάμπρου και του Αντιδημάρχου κ. Μανώλη 
Τσαλικίδη.  

Τον Οκτώβριο 2013, σε συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σαρωνικού, όταν υπήρξε η πληροφορία ότι 
εκδόθηκε άδεια μετεγκατάστασης από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.), 
ο κ. Τσαλικίδης εμφανίζεται οργίλος εναντίον 
της επιχείρησης και ζητά να απορριφθούν 
όλα τα αιτήματα του επιχειρηματία, περί 
μεταφοράς και άδειας εγκατάστασης, ως να 
μην ήταν αυτός ο ίδιος που επεδίωκε ακριβώς 
το αντίθετο. Η απόφαση του Δήμου απέρριψε 
ομόφωνα τα αιτήματα του Επιχειρηματία. 
Παρ΄ όλα αυτά δεν υπήρξε καμία ενέργεια 
ώστε να αποτραπεί η έκδοση της απόφασης 
από την Α.Δ.Α. 

Τον Δεκέμβριο του 2013 δημοσιεύεται  
πλέον επισήμως η απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
η οποία κοινοποιείται στον Δήμο στις 
17/1/2014, αλλά ο Τσαλικίδης δεν προβαίνει 
σε καμία ανακοίνωση ενημέρωσης των 
πολιτών, αλλά διαχειρίζεται στο παρασκήνιο 
την υπόθεση. Στις 12/2/2014 απευθύνεται, 
σε μια εντελώς αναρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από την 
οποία ζητάει την ακύρωση της απόφασης 
της Α.Δ.Α.  Απόδειξη της αναρμοδιότητάς της 
είναι ότι μέχρι σήμερα που γράφονται αυτές 
οι γραμμές δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
ενέργεια από αυτήν την υπηρεσία. 

Τον Μάρτιο 2014 πολίτες καταγγέλλουν 
ότι η επιχείρηση ξεκινά την εγκατάσταση 

του ιχθυοτροφείου στις ακτές της Παλαιάς 
Φώκαιας, αλλά μέχρι τότε δεν υπάρχει καμία 
ανακοίνωση ενημέρωσης εκ μέρους του 
Τσαλικίδη.

Η Επιτροπή Πολιτών και Συλλόγων του 
Σαρωνικού που συγκροτήθηκε εκφράζει 
την δυσπιστία της για τις ενέργειες και 
τις προθέσεις του Τσαλικίδη και απαιτεί 
να γίνει προσφυγή σε ασφαλιστικά 
μέτρα κατά της εταιρείας και ζητά να 
προσβληθούν οι Περιβαλλοντικοί 
Όροι που εγκρίθηκαν από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Τον Απρίλιο του 2014 πολίτες 
καταγγέλλουν ότι η επιχείρηση 

έχει ήδη εγκαταστήσει τους κλωβούς 
στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας και 
έχει ήδη ρίξει γόνο. 
Το σχέδιο του Τσαλικίδηέχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 

Μανώλης Τσαλικίδης: 
Τα κατάφερε. Μετέφερε τα ιχθυοτροφεία στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας
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Βρισκόμαστε στο 2014, μπροστά στις εκλογές για την 
τοπική διοίκηση και οι κάτοικοι ασφυκτιούν αντιμέτωποι 
με την ανικανότητα την προχειρότητα, την αποφυγή της 

λήψεις πρωτοβουλιών και ευθύνης από τους αιρετούς. Ένα 
τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα είναι αυτό της ταφής των 
νεκρών. 

«Η ζωή εν τάφω», στην Ανάβυσσο, 
στην Φώκαια και στην Σαρωνίδα

Σκηνές τραγικές βιώνουν στην 
Ανάβυσσο, την Φώκαια και την 

Σαρωνίδα, όσοι μέσα στην ατυχία τους 
για την απώλεια κάποιου προσφιλούς 
προσώπου, έρχονται αντιμέτωποι με 
την σκληρή πραγματικότητα. Που θα 
ενταφιάσουν τον δικό τους άνθρωπο;
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
σ΄ αυτή τη χώρα, ακόμα και αν ήθελαν 
ή το επέτρεπε η συνείδησή τους και τα 
πιστεύω τους, δεν έχουν την δυνατότητα 
να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους για 
να διαχειριστούν το σώμα του συγγενή 
τους που έφυγε από την ζωή. Π.Χ. δεν 
έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την 
αποτέφρωση, όπως έχουν οι πολίτες 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ, λύση 
που θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα 
αποσυμφορούσε τα κοιμητήρια. Όμως 
και γι΄ αυτούς που έτσι κι΄ αλλιώς θέλουν 
να ακολουθήσουν αυτά που ορίζει το 
θρησκευτικό τους πιστεύω και η συνείδησή 
τους, οι επιλογές είναι ελάχιστες.

Στην Ανάβυσσο, την Φώκαια και την 
Σαρωνίδα, θα πρέπει να ανατρέξουν 

στον τοπικό πολιτικό παράγοντα, για να 
αναζητήσουν ένα κομμάτι γης σε κάποιο 
από τα ασφυκτικά γεμάτα και κορεσμένα, 
από κάθε άποψη κοιμητήρια, που 
υπάρχουν στην Ανάβυσσο και την Παλαιά 
Φώκαια.

Για την Σαρωνίδα δεν υπάρχει ζήτημα, 
για τους νεκρούς της, δεν υπάρχει γη 

να τους υποδεχτεί. Κι΄ αυτό το υπέρτατο 
δικαίωμα της ανάπαυσης των νεκρών 
με όλες τις τιμές, πρέπει να υποστεί τον 
τελευταίο εξευτελισμό του πολιτικού 
ρουσφετιού. Οι νεκροί αυτής της πόλης 
του δήμου μας πρέπει να μεταναστεύσουν 
σε άλλες περιοχές ξοδεύοντας υπέρογκα 
ποσά για να βρουν ένα ησυχαστήριο.

Στην Παλαιά Φώκαια έχει χωροθετηθεί 
από δεκαπενταετίας ο χώρος πάνω 

από την Γερακίνα και έχουν εκδοθεί οι 
απαραίτητες άδειες για να κατασκευαστεί 

ένα σύγχρονο κοιμητήριο. Ο προηγούμενος 
Κοινοτάρχης Δημήτρης Φιλίππου, έλεγε ότι 
δεν προχώρησε στην κατασκευή επειδή 
έλειπαν τα χρήματα από την «φτωχή» 
Κοινότητα, τα οποία υπολόγιζε σε 100 εκ. 
δραχμές(!) . Όσα δηλαδή ξόδευε σε ένα 
χρόνο δίνοντάς τα σε εργολάβους για να 
ανακατεύουν την χωματερή.
Ο επόμενος Κοινοτάρχης και στη συνέχεια 
Αντιδήμαρχος κ. Τσαλικίδης, δεν έκανε 
απολύτως τίποτα. Αυτός δεν προφασιζόταν 
ούτε καν το οικονομικό, η απόλυτη 
κενότητα. Όσοι τον καλόπιαναν σίγουρα 
έβρισκαν λύση σε όλα τα προβλήματα. Στο 
μεταξύ στο μικρό κοιμητήριο, στον λόφο 
της Αγίας Ειρήνης, μέσα στο κέντρο της 
πόλης, έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο.

Στο κοιμητήριο της Αναβύσσου μερικές 
εκατοντάδες μέτρα από το κέντρο 

της πόλης, τα ίδια και χειρότερα. Για 
να επισκεφθεί κάποιος το μνήμα του 
συγγενούς του, πρέπει να πατήσει πάνω 
σε δεκάδες άλλα μνήματα!!!
Επί δημαρχίας Σάββα Γκέραλη, 
χωροθετήθηκε ένα νέο κοιμητήριο στο 
Σκόρδι. Θα εξυπηρετούσε την Ανάβυσσο, 
θα έλυνε το πρόβλημα της Σαρωνίδας 
και κατά ένα μέρος το πρόβλημα του 
Λαγονησίου. Και εκεί εκδόθηκαν οι σχετικές 
άδειες, αλλά η κατασκευή του σκόνταψε 
σε κάποιον πρόεδρο Εξωραϊστικού 
Συλλόγου, ο οποίος με προσφυγές δεν 
επιτρέπει την διάνοιξη και την επίστρωση 
του ορεινού μονοπατιού που οδηγεί στο 
κοιμητήριο. Βασίζεται σε διατάξεις που 
απαγορεύουν την διάνοιξη δρόμων σε 
«αναδασωτέες περιοχές», περιοχή την 
οποία έχει «σκοτωθεί» να αναδασώσει.
Η πραγματική αιτία, όπως λέγεται, είναι ότι, 
δεν επιθυμεί να διέρχονται οι νεκροπομπές 
μπροστά από το σπίτι του ή από τον οικισμό 
του Αγίου Παντελεήμονα, τον οποίο μάλλον 
θεωρεί ιδιοκτησία του. Συμπαραστάτες 
του, οι οποίοι τον ενθάρρυναν, ήταν όλος 
ο συρφετός της τότε αντιπολίτευσης, μια 

και μ΄ αυτό τον τρόπο δεν υλοποιείτο μια 
υπόσχεση του πολιτικού τους αντιπάλου. 
Στην εποχή του Δήμου Σαρωνικού και 
επί διοίκησης του «άρχοντα» Τζιβίλογλου 
τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή κανένα 
απολύτως αποτέλεσμα.

Σε ερώτηση που κατέθεσε προ 
έτους στο δημοτικό συμβούλιο, η 

Αντιπρόεδρος κα Αναστασία Τσιακάλου, 
για να πληροφορηθεί τις ενέργειες του 
δήμου σχετικά με την διάνοιξη του δρόμου 
προς το κοιμητήριο, πήρε την απάντηση 
από τον πρόεδρο της Κοινωφελούς 
Εταιρείας, κάποιον Αλέκο Αθανασόπουλο, 
που της είπε απαξιωτικά: «Προχωράει 
κυρία Τσιακάλου, προχωράει». Το πόσο 
προχώρησε το διαπιστώνουν οι δημότες 
της Αναβύσσου.

Μέχρι στιγμής και ενόψει των 
εκλογών της 18ης Μαΐου, κανένας 

από τους υποψήφιους συνδυασμούς 
δεν έχει αναφέρει το παραμικρό, για 
το πώς θα λυθεί αυτό το τεράστιο 
κοινωνικό πρόβλημα. ΚΑΝΕΝΑΣ. Και δεν 

περιμένουμε να μας απαντήσουν αυτοί 
που είχαν υποχρέωση να διαχειριστούν 
αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και 
δεν έκαναν τίποτα (Φιλίππου, Τσαλικίδης, 
Τζιβίλογλου, Πέγκας), αλλά τουλάχιστον 
ας απαντήσουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι 
που θα συγγράψουν τα προγράμματά τους 
και θα τα παρουσιάσουν στους πολίτες τις 
επόμενες ημέρες.
Τι θα κάνετε Κύριοι με το τεράστιο 
κοινωνικό πρόβλημα των κοιμητηρίων; 
Αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα 
των ενεργειών σας εφόσον προτίθεστε 
να το επιλύσετε;
Απαντήστε τώρα στους πολίτες.

Σ.Σ. Η πρόταση για να γραφτεί αυτό το 
άρθρο προκλήθηκε από τον Πρόεδρο 
του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Μαύρου 
Λιθαριού κ. Απόστολο Κούτσιο, ο οποίος 
βίωσε ένα ανάλογο πρόβλημα όταν 
απεβίωσε ένας στενός φίλο του.

Στόχους για τη δραστική μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας και άλλων πλαστικών 
υλικών που δεν ανακυκλώνονται εύκολα έθεσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το αντιπροσωπευτικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης δείχνει διατεθειμένο να ανοίξει 

το μέτωπο για την αποφασιστική μείωση του όγκου των πλαστικών που χρησιμοποιούνται 
και τελικά σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν ως επικίνδυνα απόβλητα στο περιβάλλον.

Κήρυξη πολέμου κατά πλαστικής 
σακούλας από την Ευρωβουλή

Μέχρι το 2019 σε όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. θα πρέπει να μειωθεί κατά 

80% η κατανάλωση πλαστικής σακούλας 
μιας χρήσης, σύμφωνα με ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα 
είναι πολύ μεγάλο, καθώς το 2010 
είχαν χρησιμοποιηθεί στην Ε.Ε. 95,5 
δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες! 
Στις μέρες μας υπολογίζεται πως έχουν 
ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια κομμάτια. 
Τουλάχιστον οκτώ δισεκατομμύρια 
πλαστικές σακούλες καταλήγουν στο φυσικό 
περιβάλλον με καταστροφικές συνέπειες 
για τα οικοσυστήματα. Μάλιστα, σύμφωνα 

με προβλέψεις της Κομισιόν, εάν ο τρόπος 
κατανάλωσής τους συνεχίσει να είναι ο ίδιος, 
η συνολική παραγωγή πλαστικών στην 
Ευρώπη μπορεί ακόμη και να τριπλασιαστεί 
μέχρι το 2050.
Βεβαίως, ο ευρωπαϊκός στόχος δεν είναι 
ακόμα δεσμευτικός. Το ψήφισμα του 
Ευρωκοινοβουλίου είναι το πρώτο βήμα. 
Θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με τις 
κυβερνήσεις των χωρών-μελών της Ε.Ε., οι 
οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 
ευρωεκλογές του Μαΐου και πάντως εντός 
του 2014.
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Σιγή ιχθύος παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από τον 
λαλίστατο κατά τ΄ άλλα Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Πέτρο 
Φιλίππου, αλλά και τον αμετροεπή Αντιδήμαρχο κ. 

Τσαλικίδη, για το περιβόητο σχέδιο μεταφοράς των λυμάτων 
του Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτάλλεια.

Αποχέτευση ακαθάρτων Σαρωνικού. 
Τέλος στη κακοστημένη φάρσα με την Ψυτάλλεια;

Η επίλυση του αποχετευτικού 
προβλήματος, που θα έπρεπε 

να ήταν αιχμή για όλους τους 
υποψηφίους, ενόψει των δημοτικών 
εκλογών, έχει περάσει στα ψιλά και 
αποτελεί το 12ο έως το 15ο θέμα 
στην ημερήσια διάταξη των ομιλιών 
τους. Η κυρία Ράπτη, υποψήφια 
Δήμαρχος δειλά – δειλά, ανέφερε 
σε μία από τις ομιλίες της, ότι θα 
κάνει διάλογο με τους πολίτες, για 
το που θα πρέπει να χωροθετηθεί 
το Κ.Ε.Λ., σε περίπτωση που τελικά 
δεν ευοδωθεί η λύση Ψυτάλλεια. 
Κάποιος άλλος μας είπε, ότι έχουμε 
και εναλλακτική λύση στο 59,5 χιλ. 
της Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου και 
κάποιος 3ος μας μίλαγε ακόμα 
για το Λαύριο. Αλλά γιατί να μην 
ευοδωθεί, ξέρουν κάτι οι υποψήφιοι 
Δήμαρχοι;

Εκτός και αν ξέρουν, αλλά 
αποφεύγουν την συζήτηση για 

να μην κληθούν να δεσμευτούν για 
το που προτείνουν να χωροθετηθεί 
το Κ.Ε.Λ.. 

Αν όμως το θέμα του 
αποχετευτικού δεν «απα-

σχολεί» τους υποψήφιους 
Δημάρχους του Σαρωνικού και 
αν είναι πολύ κάτω στην ατζέντα 
του προεκλογικού αγώνα, 
δεν συμβαίενι  το ίδιο με τους 
υποψήφιους Δημάρχους των 
Δήμων, από την Βάρη μέχρι το 
Κερατσίνι. Αυτοί δεσμεύονται σε 
όλους τους τόνους, προς τους 
δικούς τους ψηφοφόρους. ότι δεν 
θα περάσει ούτε σταγόνα λύματος 
από τον Σαρωνικό προς την 
Ψυτάλλεια.
«Να φτιάξουν το δικό τους ΚΕΛ», 
βροντοφωνάζουν, «κάθε δήμος το 
δικό του αποχετευτικό σύστημα» 
επιμένουν.

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι του 
Σαρωνικού, ξέρουν πολύ καλά, 

αλλά δεν λένε. Ξέρουν ότι μέχρι 
τις 31/12/2013, έπρεπε να είχαν 
εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι, 
πράγμα που δεν έγινε, λόγω των 
αντιδράσεων που προαναφέραμε.
Και είναι , δυστυχώς δικαιολο-
γημένες οι αντιδράσεις, αφού όλοι 
γνωρίζουν και κυρίως οι τεχνικοί 
της ΕΥΔΑΠ, ότι τα λύματα δεν 
πρέπει να διατρέχουν μέσα σε 
αγωγούς για μεγάλες αποστάσεις. 
Όποιος θέλει να ενημερωθεί ας 
ανατρέξει στις πηγές, αλλά ας 
διαβάσει τι λέει ο ίδιος ο Γενικός 
διευθυντής της ΕΥΔΑΠ κ. Πάσιος, 
που τεκμηριώνει την άρνησή του 
να πάρει η Ψυτάλλεια τα λύματα 
της Ραφήνας, η οποία απέχει 25 
χιλιόμετρα από την Αθήνα και όχι 
52 που απέχει η Ανάβυσσος και η 
Φώκαια.

Οι αντιδρούντες στην επιλογή της 
κατασκευής Κέντρου Επεξεργασίας 
Λυμάτων στο Πλατύ Χωράφι 

Αρτέμιδος, προβάλλουν ως «μοναδική 
τεκμηριωμένη επιστημονικά» λύση τη 
μεταφορά των λυμάτων από τους Δήμους 
Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – 
Αρτέμιδος, – μέσω αγωγών στην Ψυττάλεια,.
Επικαλούνται 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 (3Β, Γλυφάδα, Άλιμος, Π. 

Φάληρο, Πειραιάς, Κερατσίνι), έχουν 
εκφράσει την αντίθεσή τους, σ΄ αυτήν την 
επιλογή, ενώ ριζικά αντίθετος στην πρόταση 
αυτή, είναι και ο κ. Γιάννης Πάσσιος, Γενικός 
Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής 
Έργων της ΕΥΔΑΠ. Ο κ. Πάσιος θεωρεί ότι 
δεν επαρκούν οι υποδομές της εταιρείας: 
και υποστηρίζει: «Πρόκειται για μια λύση 
ενεργειακά απαράδεκτη, με τεράστιο 

κόστος λειτουργίας. Υπάρχει ένας αυχένας 
που πρέπει να υπερβείς, υπάρχει μεγάλη 
υψομετρική διαφορά 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 ασύμφορη, 
διότι, όταν τα λύματα διανύσουν μεγάλες 
αποστάσεις, αναπτύσσονται σηπτικά 
φορτία, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα 
στις κατάντη περιοχές». Πηγή: Καθημερινή
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. 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.

Οι ακροβατισμοί του Γενικού Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ Γιάννη Πάσιου. 
Είναι λύση η Ψυττάλεια για την μεταφορά λυμάτων;
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Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Πάστρας 
 
Βιογραφικό: 
 Ο Νικόλαος Πάστρας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 
το 1951 
 Είναι παντρεμένος με 3 κόρες  
 Τα τελευταία 20 χρόνια έχει επιλέξει να ζει 
μόνιμα στην Ανάβυσσο 
 Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια 
Οικονομικός Διευθυντής σε Ομίλους 
επιχειρήσεων, καθώς και Διαχειριστής & 
Διευθύνων Σύμβουλος στους περισσότερους από 
αυτούς 
 Τα τελευταία 4 έτη είναι Πρόεδρος του 

Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας 
Τριάδας Αναβύσσου, με πολυάριθμες δράσεις 
που βασικό και κύριο στόχο έχουν τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 
Σαρωνικού.  

Επιτεύγματα - Δράσεις: 
 Επίτευξη μείωσης του εισιτηρίου του Ε22 σε 1,40€ (& 0,70€), διάρκειας 90 λεπτών 
 Σύνδεση αστικής γραμμής Ε22 με το Μετρό 
 Συλλογή 6.500 υπογραφών από τους συμπολίτες μας με σκοπό τη βελτίωση της 
συγκοινωνίας - επέκταση γραμμής Ε22 ως την Παλαιά Φώκαια 
 Ενεργή συμμετοχή στην προώθηση & την επίσπευση του έργου των όμβριων υδάτων 
 Επίτευξη βελτιώσεων, μέσω αγώνων (πλήθος ενστάσεων & προτάσεων), στο σχέδιο 
για τη δίκαιη τιμή εξαγοράς της εισφοράς γης σε χρήμα στο σχέδιο Α’ κατοικίας 
 Προτάσεις για αξιοποίηση και ήπια ανάπτυξη της παραλίας, Αλυκών Αναβύσσου, με 
σεβασμό στις αρχές  

Στόχοι για το Άμεσο Μέλλον: 
 Ανάπτυξη με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 Πρόνοια & βοήθεια σε κάθε πολίτη του Δήμου 
 Οικονομική & τακτική συγκοινωνία σε τοπικό και διαδημοτικό επίπεδο 
 Χρηστή διαχείριση με διαφάνεια 
 Αξιοποίηση πόρων του Δήμου 
 

Πάντα είχα μια μεγάλη επιθυμία, να ζω κοντά στη θάλασσα, δίπλα της αν 
ήταν δυνατό. Να αφιερώνω πολλές ώρες σ΄ αυτήν και να την θαυμάζω 
με κάθε ευκαιρία. Το περπάτημα ή οι διαδρομές κοντά στην παραλία, τα 

ταξίδια με πλωτά μέσα, συγκέντρωναν πάντα το ακούραστο ενδιαφέρον μου. Και 

δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε λίγους ανθρώπους, μια και είναι αποδεδειγμένο 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θέλει να ζει και να βρίσκεται κοντά 
στη θάλασσα. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα όπου έχει χιλιάδες χιλιόμετρα παραλιών 
και περιτριγυρίζεται ολόκληρη από θάλασσα.

Όλο το παραλιακό μέτωπο με μόνο 1,40 €

Ποιος άραγε μπορεί να αναφέρεται στην 
ανάπτυξη του τόπου μας, χωρίς να την 

συνδέει με την ανάπτυξη του φυσικού πλούτου, 
που απλόχερα διαθέτει η Αττική και είναι το 
παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά έως το 
Σούνιο και από εκεί έως τον Μαραθώνα.
Διαβάζω τις αναπτυξιακές προτάσεις κάποιων, για 
το παραθαλάσσιο τμήμα του Δήμου Σαρωνικού, οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζονται μεγάλες 
επενδύσεις από επιχειρηματικούς ομίλους, που 
έχουν και την οικονομική δυνατότητα να τις 
πραγματοποιήσουν. Μήπως μπορούν άραγε να 
κάνουν τέτοιας κλίμακας επενδύσεις μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες, ώστε να αποδώσουν αυτές και να 
δώσουν δουλειές στους ανθρώπους του τόπου 
μας και τους νέους του; Δυστυχώς το όραμα 
όλων αυτών, προσδιορίζεται σε «επενδύσεις» 
κλίμακας καντίνας, τις οποίες θα παραχωρούν 
στους κολλητούς τους με τις συνήθεις διαδικασίες 
που είδαμε τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ξεκινώντας από τον Πειραιά προς το Σούνιο, 
ο περιηγητής θα δει ένα απίστευτου κάλλους 

παραλιακό τοπίο, που όμοιό του συναντάται σε 
περιοχές του πλανήτη οι οποίες προσελκύουν 
εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και κυρίως 
τουρίστες υψηλών απαιτήσεων.

Πολύ πρόσφατα, επιστρέφοντας από ένα 
ταξίδι στις Κυκλάδες, έφτασα στον Πειραιά 

και ένοιωσα μια ιδιαίτερη χαρά μια και θα 
απολάμβανα την διαδρομή Πειραιά – Παλαιά 
Φώκαια, δίπλα στην Θάλασσα, με το τραμ και 
το Ε-22. Προμηθευτικά δύο εισιτήρια των 1,40 
€ από τον σταθμό του ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και 
πήρα το τραίνο. Θυμήθηκα την ανακοίνωση του 
φίλου Προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου της 
Αναβύσσου κ. Νίκου Πάστρα, πού μας ενημέρωνε 
ότι πέτυχε να μειωθεί το εισιτήριο του Ε-22, από 
1,60 € σε 1,40 €. Έτσι κι΄ αλλιώς δεν έβρισκα ποτέ 
εισιτήριο 1,60 € στον Πειραιά ή στην Γλυφάδα και 
έτσι αγόραζα τρία εισιτήρια των 0,70 €.

Η πρώτη στάση ήταν στο Νέο Φάληρο, 
όπου μετεπιβιβάστηκα στο τραμ. Ένα 

πραγματικά σύγχρονο μέσο μεταφοράς, που έχει 
αναβαθμίσει το επίπεδο των συγκοινωνιών στην 
Αττική. Όμως το κυριότερο όλων ήταν ότι μέχρι 
τη Βούλα, το μέσο αυτό διέρχεται απ΄ όλο το 
παραλιακό μέτωπο, δίπλα στις ακρογιαλιές της 
νότιας Αττικής, οι οποίες συνιστούν ένα υπέροχο 
τοπίο. Εξαιρείται βέβαια του τμήμα του πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού, που είναι αναξιοποίητο 
και που ελπίζω σύντομα να ξεκινήσουν και να 
ολοκληρωθούν τα έργα της νέας επένδυσης. 
Οι παραλίες, τα πάρκα, οι ψαροταβέρνες, οι 
ξενοδοχειακές μονάδες, οι μαρίνες, δείχνουν 
πως τελικά η πολιτεία, η τοπική διοίκηση και 
οι επαγγελματίες βρίσκουν τον δρόμο και 
επιλέγουν τον ενδεδειγμένο τρόπο ανάπτυξης 
και αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της Αττικής 
γης.

Το τραμ σε λιγότερο από 50 λεπτά έφτασε 
στο τέρμα της διαδρομής του στη Βούλα, 

όπου κατέβηκα και περίμενα στη στάση για την 
γραμμή Ε22. Μετά από λίγα λεπτά αναμονής, 
έφτασε το λεωφορείο και επιβιβάστηκα για τον 
τελικό προορισμό μου την Σαρωνίδα. Έβγαλα το 
δεύτερο εισιτήριο που είχα προμηθευτεί, για να το 
ακυρώσω, όταν θυμήθηκα ότι ο Νίκος Πάστρας 
στην ίδια ανακοίνωσή του, μας πληροφορούσε ότι 
η ισχύς του εισιτηρίου ήταν για 90’ και για το Ε-22, 
μετά από τις δικές του προσπάθειες, πράγμα 
που δεν ίσχυε μέχρι πρότινος. Διαπίστωσα ότι ο 
χρόνος της διαδρομής μου από τον Πειραιά στη 
Βούλα ήταν μόλις 70’, μαζί με τον χρόνο αναμονής 
στις στάσεις μετεπιβίβασης, οπότε πέρασα στην 
ακυρωτική μηχανή το προηγούμενο εισιτήριο που 

είχα ήδη ακυρώσει στον Πειραιά και ταξίδεψα μ΄ 
αυτό για όλη την υπόλοιπη διαδρομή.

Η διαφορά του παραλιακού μετώπου από 
την Βάρκιζα, μέχρι την Σαρωνίδα και την 

Παλαιά Φώκαια, σε σχέση με την προηγούμενη 
διαδρομή είναι εμφανής. Παραλίες δύσβατες 
αφιλόξενες, πολύ συχνά βρώμικες, με κάθε λογής 
σκουπίδια, χωρίς καμία απολύτως υποδομή. Σε 
μεγάλα τμήματα  κλειστές, από ιδιώτες που έχουν 
κτίσει τις υπερπολυτελείς κατοικίες τους μέχρι το 
θαλάσσιο κύμα και από καντίνες. Εξαίρεση τα 
σημεία όπου υπάρχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες 
υψηλών προδιαγραφών, όπως το Grand Resort, 
το Plaza Resort και μερικές ακόμα επιχειρηματικές 
νησίδες. Ελάχιστες δυστυχώς, που να μπορούν να 
προσφέρουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ανέσεων 
στον επισκέπτη.

Διερωτήθηκα πολλές φορές και έθεσα και το 
ερώτημα στους φέρελπις πολιτικούς ηγέτες 

του δήμου μας. Στα 25 χιλιόμετρα παραλίας 
που καλύπτουν το μέτωπο του Δήμου 
Σαρωνικού, πόσα άραγε χιλιόμετρα είναι 
αναγκαία ώστε οι πολίτες να έχουν «ελεύθερες 
παραλίες»; Δηλαδή παραλίες χωρίς υποδομή, 
χωρίς ναυαγοσώστη, χωρίς ένα αναψυκτικό, 
μια ομπρέλα; Πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι 
χιλιόμετρα; Τα υπόλοιπα είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθούν από αξιόπιστους επενδυτές, 
για να φέρουν ποιοτικό τουρισμό μέχρι την 
Παλαιά Φώκαια; Να φέρουν δουλειές και χρήμα  
στην Ανατολική Αττική για να ζήσουν οι νέοι 
άνθρωποι και να μην χρειαστεί να μεταναστεύσουν 
στην αφιλόξενη Αθήνα, απ΄ όπου οι περισσότεροι 
από εμάς δραπετεύσαμε για να ζήσουμε στον 
Σαρωνικό;
Πόσο όμορφο θα ήταν άραγε, αν το τραμ αντί 
να σταματάει στη Βούλα, συνέχιζε μέχρι το 
Λαγονήσι, την Σαρωνίδα, την Ανάβυσσο, την 
Φώκαια και τερμάτιζε στο Σούνιο και μάλιστα 
με εισιτήριο 1,40 €, που εξασφάλισε για όλους 
εμάς ο φίλος Νίκος Πάστρας με τις επίμονες 
προσπάθειές του;
Άραγε μπορούμε να ελπίζουμε ή ……
Άγγελος Φραγκόπουλος
Δημοσιογράφος – Εκδότης του «Αττικού 
Παρατηρητή»
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Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιάΕπιμέλεια

Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Πασχαλινή γιορτή για τα «Παιδιά του Κόσμου»

Τα μέλη του Δ.Σ. και οι  εθελοντές της Κοινωνικής 
Στήριξης, υποδέχτηκαν παιδιά από 12 Ιδρύματα της 
ευρύτερης περιοχής της Αττικής, στην καθιερωμένη 

Πασχαλινή γιορτή που πραγματοποίησε το Σωματείο, 
στο Αχίλλειον στη . Βάρκιζα
‘Ηταν μία γιορτή αγάπης με πλούσια δώρα και εκλεκτό 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά. Ζογκλέρ, κλόουν 
face painters και καλλιτέχνες αγαπημένοι έδωσαν 
τον καλύτερό τους εαυτό για να δουν χαμογελαστά τα 
όμορφα πρόσωπά τους.  

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους για τη θερμή συμπαράσταση, 
την πρόεδρο των Κυριών της Γενεύης , κα Έφη 

Θεοχαροπούλου, το μέλος κα Λία Στάϊνερ, που ήρθαν στη 
γιορτή για τα «Παιδιά του Κόσμου».
Τους καλλιτέχνες Κωνσταντίνο Αργυρό, Νίκο Κουρκούλη, την 
κα Σοφία Βόσσου, τον κο Garo, τον Νίκο και Σάββα Τσώλη, 
τον DJ Μιχάλη, τους ηθοποιούς Θεόδωρο Κατσαφάδο, 
Αλίνα Κωτσοβόλου, και ηθοποιούς από την τηλεοπτική 
σειρά “Κλεμμένα Όνειρα”.
Τους χορηγούς μας, κο Γιάννη και κα Μαρία, τον κο Γιώργο 
και κα Εύα, τον κο Βασίλη Ρηνιώτη, τον κο Πελεκάκη, 
την κα Δάβαρη, την κα Μαρία Κατσαβάκη, τον κο Βασίλη 
Πετρόπουλο.

Είναι πλέον καιρός να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας για να ξυπνήσουμε τις συνειδήσεις και τις 

πρακτικές εκείνων που οι επιλογές τους τραυματίζουν 
συνολικά την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Είναι καιρός να δράσουμε για να πάρει το χαμόγελο 
τη θέση που του ανήκει και να δυναμώσουμε το 
εύθραυστο μέλλον του πλανήτη μας όχι μόνο για να 
μην αναρωτιέται κανείς που πήγε η αλληλεγγύη, η 
συμπόνια, η ανθρωπιά αλλά για να αποδείξουμε ότι 
οι αξίες αυτές δεν αποτελούν συγκυριακή απόδειξη 
ευαισθησίας αλλά συνεχή στάση ζωής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η γενική 
Διευθύντρια του Ολυμπιακού, κα Χριστίνα 

Τσιλιγκίρη, μαζί με τις πρωταθλήτριες Ευρώπης του 
πόλο και του Ισορροπιστή, προσφέροντας και αυτοί 
δώρα.
Αυτή την ημέρα το Σωματείο τίμησε τον εφοπλιστή 
Θανάση Μάρτινο για τη διαρκή 
υποστήριξή του προς αυτό και 
την ευαισθησία του για τα παιδιά. 
Είναι ο Άνθρωπος που άμεσα 
ανταποκρίνεται υποστηρίζοντας 
ευπαθείς ομάδες.
Οι εικόνες όμως μιλούν εύγλωττα 
για το κλίμα της γιορτής στις 
κατάμεστες αίθουσες του 
Αχίλλειου από παιδιά, εθελοντές 
και φίλους της Κοινωνικής 
Στήριξης. Ίσως οι φωτογραφίες 
με τα χαρούμενα πρόσωπα 
των παιδιών λειτουργήσουν σε 
κάποιο βαθμό και αφυπνιστικά 
για μια ελπιδοφόρα προοπτική 
για το μέλλον τους.

Για τη γιορτή του Πάσχα η Κοινωνική Στήριξη διένειμε 
δέματα αγάπης με δώρα και είδη διατροφής σε 

περισσότερες από 50 οικογένειες που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες.

Επόμενη εκδήλωσή της είναι 
η επίσκεψη στις Φυλακές 

Ανηλίκων Αυλώνα, στις αρχές 
Ιουνίου και γεύματα αγάπης σε 
δύο Ιδρύματα.

Χωρίς Χαμόγελο
«Ξενώνας αστέγων» αυτή ήταν η επίσκεψη 
της ομάδας εθελοντών της Κοινωνικής 
Στήριξης την Μ. Δευτέρα, όπου συναντήσαμε 
περίπου 70 άστεγους.

Οι τοίχοι με τα έντονα χρώματα και τα 
ακατάληπτα γκράφιτι προεικάζανε το εσωτερικό 
του κτιρίου που τους φιλοξενεί προσωρινά.
Δύο δωμάτια και μία μικρή αυλή με γλάστρες, 
τραπεζάκια και τάβλι. Μία ξύλινη σκάλα 
οδηγούσε στον επάνω όροφο όπου έχει τη 
δυνατότητα φιλοξενίας 10 ατόμων.
Η Κοινωνική Λειτουργός μας εξήγησε πως 
λειτουργεί ο ξενώνας. Λοξές ματιές, παγωμένα 
αισθήματα. Τα πρόσωπά τους, που δεν τους 
απασχολούσαν υπαρξιακά αδιέξοδα, έδειχναν 
εξουθενωμένα. Σε αυτές τις πληθυσμιακές 
ομάδες, είναι εμφανής η έλλειψη φωτεινότητας 
ενός χαμόγελου. Στο βλέμμα τους ο πολιτισμός 
παγώνει.
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Χριστίνα Ταχυάου: 
Υποψήφια 

Ευρωβουλευτής με 
τον συνδυασμό του 

Σταύρου Θεοδωράκη 
“Το Ποτάμι”

Γεννήθηκε στη 
Θ ε σ σ α λ ο -

νίκη, αποφοίτησε 
από τη Νομική 
Σχολή της 
πόλης και είναι 
δημοσιογράφος. 
Έχει εργαστεί σε 
ραδιοφωνικούς 
σταθμούς όπως 
ο ΑΝΤ1, ο 88μισό 
και ο 102 FM, 
στις εφημερίδες 
Μακεδονία  και 
Θεσσαλονίκη και στα περιοδικά Επιλογές 
και Sunday ως αρχισυντάκτρια, ρεπόρτερ, 
και παρουσιάστρια. 
Από το 2012 είναι αρθρογράφος και 
ρεπόρτερ στο protagon.gr και στο bostan-
istas.gr, ενώ παράλληλα συντονίζει 
ημερίδες αυτοδιοικητικών φορέων, 
επιστημονικών ινστιτούτων και μη 
κυβερνητικών οργανισμών στη Βόρεια 
Ελλάδα.

Στα πράσα πιάστηκε και πάλι  ο 
Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Ζεκάκος, 
Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κατασκευαστικής Εταιρείας (ΑΔΜΚΕΣ), 
να κατασκευάζει αγωγό ομβρίων για 
λογαριασμό ιδιώτη, κατοίκου Λαγονησίου.  

Αγωγό ομβρίων για λογαριασμό ιδιώτη, 
κατασκεύασε ο Ζεκάκος στο Λαγονήσι

Δεν είναι η πρώτη 
φορά που ο Ζεκάκος 

χρησιμοποιεί εργάτες και 
μηχανήματα του δήμου 
για να εξυπηρετήσει 
ιδιώτες ψηφοφόρους του. 
Υπάρχουν συγκεκριμένες 
καταγγελίες, μία εκ των 
οποίων παρουσιάσαμε 
πριν λίγους μήνες.
Σκαπτικό μηχάνημα 
του Δήμου, το οποίο 
έχει παραχωρηθεί στην 
ΑΔΜΚΕΣ. διάνοιξε χαντάκι 
μήκους 300 περίπου 
μέτρων, το οποίο ξεκινάει 
μέσα από την ιδιοκτησία 
ιδιώτη και καταλήγει στον 
αγωγό ομβρίων της οδού 
Μονής Αρκαδίου, ο οποίος 
με την σειρά του καταλήγει 
στη θάλασσα. Στο χαντάκι 
αυτό οι εργάτες του Δήμου, 
τοποθέτησαν σωλήνα 
διαμέτρου Φ 100.
Πρέπει να απαντηθεί 
από τον Ζεκάκο:
* Με ποια απόφαση 
εκτέλεσε το συγκεκριμένο 
έργο;

* Πόσο κόστισε, σε υλικά 
και εργατοώρες το έργο και 
αν θα υπάρξει χρέωση στον 
ιδιώτη για λογαριασμό του 
οποίου κατασκευάστηκε;

* Αν γνωρίζει άλλο μέλος 
του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ, την 
εκτέλεση αυτού του έργου;

* Ποιο είναι το όνομα του ιδιώτη για λογαριασμό 
του οποίου έγινε το έργο;

Στη φωτογραφία φαίνεται το μικρό δημοτικό 
φορτηγό, καθώς και τρεις υπάλληλοι του 

Δήμου οι οποίοι δήλωσαν ότι κατασκευάζουν 
το “έργο” κατ΄ εντολή του Βαγγέλη Ζεκάκου.

Θα περιμένουμε να δούμε αν οι υποψήφιοι 
συνδυασμοί των εκλογών θα εκδώσουν 
ανακοινώσεις σχολιάζοντας το συμβάν. 
Σ.Σ. Τα στοιχεία του ιδιώτη καθώς και των 
υπαλλήλων του Δήμου, μας είναι γνωστά 
και θα δοθούν στις αρμόδιες αρχές όταν μας 
ζητηθούν.
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Η ετήσια συνδρομή για το 2014 είναι 20 
€ και περιλαμβάνει την αποστολή της 

εφημερίδας ταχυδρομικώς.

Δημοσιεύουμε τους λογαριασμούς σε 
τρεις τράπεζες, αλλά μπορούν οι φίλοι 

μας να στέλνουν την συνδρομή τους ή μέσω 
ταχυδρομικής επιταγής στη διεύθυνση: 

Για τον «Αττικό Παρατηρητή» 
Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Νικόλαος Βιτουλαδίτης Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Δημοτικής 
Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού (βαρύγδουπος 
τίτλος). Βαγγέλης Ζεκάκος Πρόεδρος της ίδιας εταιρείας. 

Ερωτήσεις Βιτουλαδίτη προς Ζεκάκο, 
πριν εκτεθούν και οι δύο ως υποψήφιοι  
στον συνδυασμό του Τσαλικίδη

Συνεδριάζει στις 4/12/2014 το 
Διοικητικό Συμβούλιο και ο 

πρώτος απευθύνει ερωτήματα στον 
δεύτερο, αφού προηγουμένως του 
έχει κοινοποιήσει τα ερωτήματα αυτά 
εγγράφως: 
1. Ποια είναι η πραγματική οικονομική 
κατάσταση της ΑΔΜΚΕΣ.
2. Γιατί ο κ. Πρόεδρος δεν ενημέρωσε 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα 
μέλη της ΑΔΜΚΕΣ σχετικά με την 
πρόθεση του Δήμου Σαρωνικού, 
μέσα από την λήψη απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 
06/11/2013 περί διαχείρισης χώρων 
για την τοποθέτηση καντινών στις 
παραλίες Μαύρου Λιθαρίου και 
Αλυκές Αναβύσσου, προκειμένου να 
ενταχθούν τα αντίστοιχα μισθώματα 
στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014.
3. Γιατί ο κ. Πρόεδρος χωρίς να 
ενημερώσει τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και τα μέλη της ΑΔΜΚΕΣ 
προέβη σε παύση ή διακοπή 
πληρωμών της ΑΔΜΚΕΣ.
4. Γιατί ο κ. Πρόεδρος δεν μας 
ενημέρωσε σχετικά με την διαμάχη 
του, με τους πέντε προέδρους των 
τοπικών κοινοτήτων ως προς το 
μέρος που αφορά την λειτουργία της 
ΑΔΜΚΕΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ. αγνοεί την οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας και απαιτεί 
διά αλληλογραφίας ενημέρωση. Ο 
Πρόεδρος απαξιεί να ενημερώσει τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναγκάζεται 
να το κάνει όταν λαμβάνει επιστολή. 

Αλλά δεν είναι μόνο ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, που αγνοεί την 

οικονομική κατάσταση της εταιρείας 
και όλα τα άλλα, για τα οποία ζητάει 
ενημέρωση τα αγνοούν και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και οι δημότες, γιατί η 
εταιρεία αυτή είναι ένα από τα στεγανά 
του Φιλίππου.

Αυτή η εταιρεία δεν έχει κάνει ποτέ 
απολογισμό ενώπιον του Δημοτικού 

Συμβουλίου. «Απολογείται» μόνο 
στον Δήμαρχο ο οποίος είναι ο μόνος 
μέτοχος, που θεωρητικά «απολογείται» 
στο Δημοτικό Συμβούλιο γι΄ αυτήν. 

Δεν ξέρουμε τι απαντήσεις έδωσε 
ο Ζεκάκος, αλλά μάλλον θα 

«ικανοποίησαν» τον Βιτουλαδίτη, 
διαφορετικά δεν εξηγείται πως δέχτηκε 
να είναι στον συνδυασμό του Τσαλικίδη, 
μαζί με τον Ζεκάκο. Οι δημότες  όμως 
δεν έμαθαν τίποτα απ΄ όσα ρώτησε ο 
Βιτουλαδίτης και δεν θα μάθουν, μέχρι 
να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές και να 
αναγκάσουν το καθεστώς Φιλίππου να 
δώσει λογαριασμό.

ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ 
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Σε λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη 
το σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού 
για 73 μονάδες του πρώην ΕΟΠΥΥ. 

Οι πολίτες θα μπορούν να καλούν για να 
κλείσουν ραντεβού με τους γιατρούς του 
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(ΠΕΔΥ) στα πενταψήφια τηλεφωνικά νούμερα 
14554, 14784, 14884 και 14900.
Οι γραμμές θα λειτουργούν από τις εφτά 
το πρωί έως και τις εφτά το απόγευμα, 
εξυπηρετώντας τόσο τους ασφαλισμένους 
όσο και τους ανασφάλιστους πολίτες.

Οι μονάδες που μπορούν να κλείνουν 
ραντεβού οι πολίτες

1η ΥΠΕ Αττικής
Πνευμονολογικό Αθηνών και Ενδοκρινολογικό 
Αθηνών (Δεληγιώργη 6), Ιατρεία Λένορμαν, 
Νέας Φιλαδέλφειας (Μεταμόρφωσης), 
Γαλατσίου, Ζωγράφου, Βύρωνα, Νέας 
Ελβετίας, Ηλιούπολης, Δάφνης, Ιατρεία 
Υμηττού, Αλεξάνδρας, Νέου Ψυχικού, 
Κεραμεικού (Νέων Σφαγείων Ταύρου), 
Παγκρατίου, Ιατρεία Καισαριανής, Πατησίων, 
Πλατεία Αττικής, Νέος Κόσμος, Γλυφάδας, 
Αργυρούπολης, Ιατρεία Κερατέας, Ιατρεία 
Ραφήνας, Ιατρεία Λαυρίου, Αγίας Παρασκευής, 
Χολαργού, Ιατρεία Γέρακα, Ιατρεία Σπάτων, 
Ιατρεία Παλλήνης, Αμαρουσίου, Ιατρεία Κ. 
Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Ιωνίας, 
Περισσού, Νέου Ηρακλείου, Χαλανδρίου, 
Βριλησσίων, Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου, Αγίου 
Στεφάνου, Ιατρεία Χαλκούτσι, Ιατρεία 
Ωρωπού Σκάλας Ωρωπού, Αχαρνών.

Μια τραγωδία βιώνει από το 2008 οικογένεια συνταξιούχων στην θέση 
Πιέτσι Βίλια της Κερατέας, όταν η ΔΕΗ αύξησε την τάση στους εναέριους 
αγωγούς. 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της 
οικογένειας, εκτός της επιρροής 

από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που 
δημιουργείται από τους εναέριους 
αγωγούς, προστέθηκαν πλησίον της 
κατοικίας τους έξι (6) ανεμογεννήτριες 
καθώς και μια κεραία τηλεπικοινωνιών, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει επί 
24ώρου βάσεως θόρυβος από τις 
ανεμογεννήτριες.
Η οικογένεια του Χρήστου Χατζηγεωργίου, 
ζει στην ιδιόκτητη αυθαίρετη κατοικία 
στην θέση Πιέτσι Βίλια της Κερατέας, 
από 1991. Όταν αγόρασε το οικόπεδο 
550 τ.μ. δεν ενημερώθηκε, προφανώς 
σκοπίμως, ότι θα έπρεπε το οικόπεδο 
και η κατοικία του να είναι σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 20 μέτρων από τον 
άξονα διέλευσης των αγωγών μεταφοράς 
υψηλής τάσης ρεύματος της ΔΕΗ.
Μέχρι το 2008 δεν φαίνεται να υπήρχε 
κάποιο πρόβλημα μια και η διερχόμενη 
τάση του ρεύματος ήταν 350 MW, στη 
συνέχεια όμως υπήρξε από την ΔΕΗ 
αναβάθμιση των αγωγών για να διέλθουν 
1.600 MW.
Οι διαμαρτυρίες της οικογένειας 
Χατζηγεωργίου, για τα προβλήματα 
υγείας που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν, 
δεν φαίνεται να συγκινούν κανέναν 
από τους αρμοδίους της ΔΕΗ, ούτε και 
του Δήμου Λαυρεωτικής, στον οποία 
απευθύνθηκε ζητώντας  βοήθεια.

Η ΔΕΗ μετά από επιτόπιο 
έλεγχο που έκανε, ενημέρωσε 

εγγράφως τον κ. Χατζηγεωργίου, 
ότι η ιδιοκτησία του βρίσκεται εντός 
του χώρου «δουλείας» της ΔΕΗ 
και επομένως δεν μπορούσε ούτε 
να νομιμοποιήσει την αυθαίρετη 
κατοικία του, η οποία στερείται ακόμα 
και ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο ίδιος είναι χαμηλοσυνταξιούχος και 
αδυνατεί να αγοράσει κάποιο άλλο 
οικόπεδο σε άλλη περιοχή, πόσο δε 
μάλλον να νοικιάσει κατοικία για να 
στεγαστεί ο ίδιος και η σύζυγός του.
Στη προσπάθειά του να βρει λύση 
στο πρόβλημά του απευθύνθηκε στον 
Δήμο Λαυρεωτικής, ζητώντας να του 
παραχωρηθεί ένα μικρό οικόπεδο σε 
εκτός σχεδίου πόλης περιοχή, όπου 
θα τοποθετούσε ένα τροχόσπιτο, 
προκειμένου να περάσει τα υπόλοιπα 
χρόνια της ζωής του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 
στις 11/7/2013, μετά από πιέσεις 

του ιδίου, συζήτησε την αίτηση του 
και απεφάνθη ομόφωνα, ότι δεν έχει 
δικαίωμα να ανταλλάξει ένα ακίνητο, 
εφόσον από αυτή την ανταλλαγή δεν 
προκύπτει βεβαιωμένο όφελος για τον 
Δήμο. Ο ίδιος καταγγέλλει εγγράφως 
ότι δέχτηκε προπηλακισμούς και ύβρεις 
από τον ίδιο τον Δήμαρχο κ. Λεβαντή, 
πιέζοντας να συζητηθεί η υπόθεσή του 

στο δημοτικό συμβούλιο 
Λαυρεωτικής.
Στο αίτημα του κ. Χατζη-
γεωργίου και μετά την 
απόρριψη της πρότασής 
του για ανταλλαγή της 
ιδιοκτησίας του, δεν 
υπάρχει καμία απολύτως 
λύση, ούτε φαίνεται 

να προχωράει η πρόταση (Δημήτρη 
Λουκά) για την παραχώρηση ενός 
μικρού διαμερίσματος, σε πολυκατοικία 
ιδρύματος στην περιοχή του Λαυρίου, 
όπου θα μπορούσε να στεγαστεί η 
οικογένεια του.

Να σημειωθεί ότι ήδη εκκρεμή, ποινική 
δίωξη, σε βάρος εκπροσώπων της 

ΔΕΗ, για το έγκλημα της εκ προθέσεως 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατ΄ 
εξακολούθηση, με την μορφή της άσκησης 
δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη 
άδεια ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
που φέρεται ότι τελέσθηκε στην περιοχή 
Πιέτσι Βίλια του Δήμου Λαυρεωτικής από 
τον Ιούλιο του 2009 έως το Νοέμβριο του 
2013.

Ο συνταξιούχος κ. Χατζηγεωργίου, 
απευθύνθηκε στον «Αττικό Παρα-

τηρητή», ζητώντας να δημοσιοποιήσουμε 
το πρόβλημά του. Επιδιώκει  να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχών 
για την λύση του προβλήματός του, ώστε 
να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής 
του χωρίς άγχος. 
Ελπίζει στην βελτίωση της υγείας της 
οικογένειάς του, την βλάβη της οποίας 
αποδίδει στην διαβίωσή του κάτω από 
τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ.

Κάτω από τους πυλώνες ψηλής τάσης ζει οικογένεια 
στην περιοχή Πιέτσι Βίλια της Κερατέας

Σε λειτουργία οι 
τηλεφωνικοί αριθμοί για 

ραντεβού στα Κέντρα 
Υγείας Καλυβίων, 

Λαυρίου & Κερατέας
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Ανακοινώθηκε ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε 
εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 
3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από 

την τελευταία απογραφή. 

Συνελήφθη στην Παλαιά 
Φώκαια Αττικής, από 
αστυνομικούς του Τ.Α. 

Λαυρίου, 30χρονος αλλοδαπός, 

υπήκοος Αλγερίας, ο οποίος λίγο 
νωρίτερα είχε διαρρήξει Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο στην περιοχή.

Θετικά απάντησε το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Σαρωνικού, 
στο αίτημα των εργαζομένων – 

υπαλλήλων του, να μην εφαρμοστεί 

στον Δήμο Σαρωνικού η νομοθεσία του 
Υπουργείου διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
με την οποία πρέπει να αξιολογείται το 
προσωπικό του δημοσίου με ποσόστωση.

Αντιδρούν στην αξιολόγηση του προσωπικού 
των Ο.Τ.Α. Δήμαρχος και η πλειοψηφία του 
Δ.Σ. Σαρωνικού

Οι υπάλληλοι του δήμου Σαρωνικού 
υποστήριξαν ότι ο σκοπός του νόμου 

είναι να απολυθεί το προσωπικό και όχι να 
αξιολογηθεί, μια και αξιολόγηση υπάρχει και 
τώρα(!).
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Δήμαρχος κ. Φιλίππου, 
τάχθηκε υπέρ αυτής της άποψης, διανθίζοντας 
την ομιλία του με την αντιμνημονιακή ρητορική 
του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση με 
αυτό το νόμο, εφαρμόζει την μνημονιακή 
πολιτική των απολύσεων και αναφέρθηκε στις 
απολύσεις των συμβασιούχων του Δήμου και 
στον αριθμό των υπαλλήλων που απέμειναν, 
τον οποίο χαρακτήρισε μικρό, σε σχέση με τις 
πραγματικές ανάγκες.
Στο ίδιο μήκος κύματος τάχθηκαν και οι 
δύο υποψήφιοι δήμαρχοι Σωφρόνης και 
Τσαλικίδης, οι οποίοι άσχετα με το τι πιστεύουν 
στην πραγματικότητα, ήθελαν να χαϊδέψουν τα 
αυτιά των υπαλλήλων του δήμου, λίγες ημέρες 
πριν τις εκλογές.

Ο κ. Βολάκος διαφώνησε με την εισήγηση 
του Δημάρχου, ρωτώντας πως άραγε 

ο ίδιος ο Δήμαρχος θα αντιμετώπιζε έναν 
ελλειμματικό προϋπολογισμό του Δήμου ή 
της Περιφέρειας ή του κράτους. Πρότεινε 
να υπάρξει στο ψήφισμα ένας εναλλακτικός 
τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού, εφόσον 
υπάρχει διαφωνία στον συγκεκριμένο τρόπο 
αξιολόγησης.

Την αντίθεσή της εξέφρασε και η επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης κα Χριστίνα Χριστοφάκη, 

αναφέροντας, ότι στον δήμο Σαρωνικού δεν 
υπάρχει κανένα σύστημα αξιολόγησης γιατί 
δεν υπάρχουν προϊστάμενοι και ότι την όποια 
αξιολόγηση την έκαναν οι αιρετοί.

Είναι προφανές, ότι η ρύθμιση για το 
νέο πλαίσιο αξιολόγησης ξεβολεύει μία 

μερίδα δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι 
βαθμολογούνταν με υψηλούς βαθμούς, 
ενώ στην πραγματικότητα ήταν ανίκανοι 
να επιτελέσουν το έργο που καλούνταν να 
υλοποιήσουν, μια και είχαν προσληφθεί με 
κριτήρια κάθε άλλο παρά αξιοκρατικά.
Την εγκύκλιο με το νέο σύστημα αξιολόγησης 
των δημοσίων υπαλλήλων εξέδωσε ο 
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με 
αυτή καθορίζεται η μοριοδότηση αλλά και όλη η 
διαδικασία που θα τηρηθεί. Επίσης καθορίζεται 
επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης των 
υπαλλήλων.

Επιμερισμός ποσοστών επί του 
συνόλου των υπαλλήλων:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ εντός της 
ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9 - 10 (ή από 9,1 - 10) Έως και 25% των 
υπαλλήλων
7 - 8 (ή από 7,1 – 8,9) Έως και 60% των 
υπαλλήλων
1 - 6 (ή από 1 – 6,9) 15% των υπαλλήλων

Είναι προφανές ότι με το σύστημα αυτό το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

προσπαθεί να αποκλείσει αυτό που γινόταν επί 
δεκαετίες στο δημόσιο και στους Ο.Τ.Α., όπου 
οι προϊστάμενοι – ελεγκτές βαθμολογούσαν με 
άριστα όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, 
προκειμένου να ακυρώνουν στην πράξη το 
σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και 
φυσικά και των ιδίων. Με το νέο σύστημα θα 
αναγκαστούν να αξιολογήσουν με αντικειμενικά 
κριτήρια το προσωπικό, μια και θα κρίνονται 
και οι ίδιοι για πιθανές μεροληπτικές 
αξιολογήσεις.

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων 
ανά εκλογική περιφέρεια, για τον 
Σαρωνικό και την Λαυρεωτική

Σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων ανά 
δημοτική ενότητα του Δήμου Σαρωνικού έχουν ως εξής:

Αριθμός των δημοτικών συμβούλων Σαρωνικού

Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές η Δημοτική Ενότητα 
Σαρωνίδας κερδίζει μία έδρα και τις αυξάνει από τις 2 στις 3. Η 

έδρα αυτή χάνεται από την Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου.

Αριθμός των δημοτικών συμβούλων Λαυρεωτικής

Παλαιά Φώκαια: 
Σύλληψη κατά συρροή διαρρήκτη Ι.Χ.

Όπως προέκυψε από την 
έρευνα, ο συλληφθείς 

μετέβαινε σε χώρους στάθμευσης 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών 
και εστιατορίων σε περιοχές 
της Νοτιοανατολικής Αττικής 
και προέβαινε σε διαρρήξεις 
αυτοκινήτων από τα οποία 
αφαιρούσε χρηματικά ποσά, κινητά 
τηλέφωνα, φορητές ηλεκτρονικές 
συσκευές, προσωπικά έγγραφα 
και άλλα αντικείμενα.
Όπως εξακριβώθηκε, κατά το 
τελευταίο δίμηνο, διέπραξε 17 
διαρρήξεις οχημάτων. Στην 
κατοχή του και σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στο 
αυτοκίνητό του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ένα 1 κατσαβίδι, 
1 φακός φωτογραφικής μηχανής, 
1 ζεύγος γυαλιά ηλίου, 1 ρολόι, 
1 διαβατήριο, 1 άδεια ικανότητας 

οδήγησης Γαλλικών αρχών και 
το χρηματικό ποσό των 102,65 
ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών, ενώ ερευνάται η 
συμμετοχή του και σε άλλες 
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ανοιξιάτικο μοσχοβόλημα 

Στ' ανοιξιάτικο µοσχοβόληµα των 
λουλουδιών,
στο γλυκοθώρηµα τα µάτια µου 
δακρύσανε,
κι απ' την φωτοπληµµύρα µυριάδων 
αστεριών, 
φωτεινή η νύχτα, δέντρα, λουλούδια 
ανθήσανε. 
Η αµυγδαλιά µύρια λουλούδια 
φορτωµένη, 
µοιάζει σαν παραδεισένιο, τοπίο, 
ζωγραφιά, 
η αγάπη να κουρνιάσει, τη νύχτα 
περιµένει, 
ώσπου να ξηµερώσει, η απέραντη 
οµορφιά. 
Την άνοιξη ξαναρχίζει ετούτη η ζωή,
να ταξιδέψω στη γαλάζια απεραντοσύνη, 
κόσµους γvώριµους που ο Θεός τους 
ευνοεί ,
που 'ναι ολόγιοµη αγάπη, και καλοσύνη. 

Παπακωνσταντίνου Θωµάς  9-4-2014 
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Ο σκοπός της προσπάθειάς τους, ήταν 
να αποκλειστούν από τον χώρο 

στάθμευσης οι πελάτες του παρακείμενου 
ξενοδοχείου και όχι η δεντροφύτευση του 
λόφου, όπως ισχυρίστηκε ο Σύλλογος και 
οι δημοτικοί παράγοντες. Ο παρακείμενος 
λόφος, την δεντροφύτευση του οποίου 
υποστηρίζουν ότι επιδίωκαν, είναι 
κατάμεστος από σκίνα και δεν έχει 
δενδροφυτευτεί ποτέ.
Αντίθετα είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι 
«πρωτοβουλίες» δεντροφύτευσης από 
τον Σύλλογο, περιορίζονται στον χώρο 
στάθμευσης που έχει δημιουργηθεί πάνω 
από την παραλία και ο οποίος εξυπηρετεί 
και τους πελάτες του ξενοδοχείου, αλλά 
εξυπηρετεί και τους λουόμενους που 
θέλουν να προσεγγίσουν την ελεύθερη 
παραλία. 

Η απόπειρα αποκλεισμού του χώρου 
στάθμευσης προκάλεσε την αντίδραση 

του επιχειρηματία του Ξενοδοχείου 
Μαύρο Λιθάρι, ο οποίος ζήτησε να του 
παρουσιαστεί η άδεια δεντροφύτευσης και 
κάθε άλλης εργασίας που είχαν σκοπό να 
κάνουν οι προαναφερθέντες.
Υπήρξαν σοβαροί διαπληκτισμοί μεταξύ 
του επιχειρηματία και του δημοτικού 
συμβούλου Κωνσταντέλου καθώς και μελών 
του Δ.Σ. του Συλλόγου και προκειμένου να 
αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις 
κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέστησε 
να σταματήσουν οι εργασίες που επρόκειτο 
να γίνουν.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27/3/2014, 
στο οποίο μεταφέρθηκε το θέμα, 

συνεχίστηκαν οι αντεγκλίσεις μεταξύ 
δημοτικών συμβούλων, με τον Τζιβίλογλου 
και τον Κωνσταντέλο να επιδιώκουν την 
λήψη απόφασης που θα καταργεί τον χώρο 
στάθμευσης. Ακούστηκαν καταγγελίες, 
περί συμβούλων οι οποίοι οργανώνουν 
εκδηλώσεις στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, 
υπονοώντας ότι η διατήρηση του χώρου 
στάθμευσης υποκρύπτει πρόθεση 
ευνοϊκής μεταχείρισης του επιχειρηματία. 
Οι καταγγελίες βέβαια απαντήθηκαν από 
τους θιγόμενους και από τον Δήμαρχο, ο 
οποίος είπε ότι και ο ίδιος έχει παραβρεθεί, 
όπως και οι περισσότεροι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, σε εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο 
για τις οποίες καταβάλλονται μισθώματα. 

Με την παρέμβασή του ο Δήμαρχος 
κ. Πέτρος Φιλίππου, έβαλε τα 

πράγματα στην θέση τους, υποστηρίζοντας 
και προτείνοντας μια λύση που είναι 
βέβαιο ότι η υλοποίησή της θα λύσει 
οριστικά το πρόβλημα. Ο Δήμαρχος 
στην τοποθέτησή του είπε ότι σε καμία 
περίπτωση, δεν αμφισβητούνται τα 
όρια του κοινόχρηστου χώρου και ότι 
πρέπει να γίνει δεντροφύτευση ώστε 
να προστατευθεί ο λόφος. Παράλληλα 
υποστήριξε την άποψη, ότι πρέπει να 
διατεθεί χώρος για στάθμευση οχημάτων, 
για όσους λουόμενους ενδιαφέρονται να 
προσεγγίσουν το τμήμα της ελεύθερης 
παραλίας που δεν είναι μισθωμένη στο 
ξενοδοχείο..

Την τοποθέτηση του 
Δημάρχου υποστήριξε 
τελικά το δημοτικό 
συμβούλιο, κατανοώντας 
αυτήν την ανάγκη ύπαρξης  
του χώρου στάθμευσης. 
Σε περίπτωση που 
αποκλειστεί ο χώρος 
στάθμευσης και η δίοδος 
προς την ελεύθερη 
παραλία, δεν θα είναι 
δυναττή η πρόσβαση 
στους λουόμενους.

Με τεράστιες κοτρόνες προσπάθησαν το Σαββάτο 
22/3/2014, ο τοπικός Εξωραϊστικός Σύλλογος 
και οι δημοτικοί παράγοντες Κωνσταντέλος, 

Τζιβίλογλου και Τροχίδης, να αποκλείσουν χώρο 
στάθμευσης, μπροστά από παραλία, στον οικισμό 
Μαύρο Λιθάρι. 

Προσπάθησαν να αποκλείσουν με κοτρόνες χώρο στάθμευσης 
σε κοινόχρηστη παραλία στο Μαύρο Λιθάρι

Αριστερά:
Με κόκκινη 
διακεκομμένη 
γραμμή το σημείο 
όπου θέλουν να 
τοποθετήσουν τις 
κοτρόνες για να 
αποκλείσουν τον 
χώρο στάθμευσης. 
Με πράσινο 
περίγραμμα ο χώρος 
που επεδίωξαν να 
“δενδροφυτεύσουν”. 
Με μπλε περίγραμμα 
ο χώρος στάθμευσης 
που αποκλείστηκε 
το 2010

Παρ΄ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει 
επιτόπου προσπάθεια “επίλυσης” του προβλήματος, με 
μετάβαση εκεί του Δημάρχου και όλων των εμπλεκομένων, 
την Κυριακή 6 Απριλίου, δεν υπήρξε καμία ενέργεια και 
διασώθηκε ο χώρος στάθμευσης.
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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
• Βιβλιοπωλείο Παρ΄ Υμίν Πλατεία Ηρώων - Μαρίας Τζιβίλογλου
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 Οκτωβρίου14
• 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. 

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


