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Νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νέα αρχή για τον Σαρωνικό;

Ορκίστηκε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Σαρωνικού και ανέλαβε επισήμως 

τα καθήκοντά του για μια πενταετία. 
Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η θητεία 
των Ο.Τ.Α. αλλά και των Περιφερειών 
αυξάνεται από τα τέσσερα στα πέντε χρόνια, 
ώστε να ταυτίζονται με τις Ευρωεκλογές, 
να μειώνονται οι δαπάνες του κράτους 
και κυρίως να υπάρχει κίνητρο για 
συμμετοχή και στις Ευρωεκλογές, μια και 
οι ψηφοφόροι ενδιαφέρονται περισσότερο 
να συμμετάσχουν στις τοπικές εκλογές. 
Εξυπηρετεί και έναν ακόμα σοβαρότερο 
στόχο, δίνει αρκετό χρόνο στην δημοτική 
αρχή να  υλοποιεί με άνεση το πρόγραμμά 
της. 
Στον Δήμο Σαρωνικού, έχουμε έναν νέο 
Δήμαρχο. Έναν νέο άνθρωπο (μόλις 
36 ετών), που αναλαμβάνει καθήκοντα, 
αντικαθιστώντας αυτόν που διοίκησε τον 
Δήμο Σαρωνικού και των Καλυβίων, επί 24 
χρόνια. Ο νέος Δήμαρχος, δεν είναι νέος 
αιρετός, αφού  υπήρξε εκλεγμένος  Δημοτικός 
Σύμβουλος επί οκτώ χρόνια,  υπηρετώντας 
τον Δήμο από θέσεις υψηλής ευθύνης. Άρα 
δεν πρόκειται για κάποιο αυτοδιοικητικό 
στέλεχος  χωρίς εμπειρία.  Πρόκειται για 
έναν απόλυτα έμπειρο Δήμαρχο, από τον 
οποίο οι πολίτες αναμένουν έργο από την 
πρώτη ημέρα της θητείας του. 
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο κατά 
την έννοια της πρόσφατης εκλογής του 
πρέπει να  θεωρείται νέο. Κατά άλλα 
πρόκειται για το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο 
που διοίκησε τον Σαρωνικό την τελευταία 
δεκαετία. Μόλις τέσσερεις (4) από την 
πλειοψηφία είναι πρωτοεκλεγμένοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ επίσης τέσσερεις 
είναι οι πρωτοεκλεγμένοι από τους έντεκα 
συμβούλους της μειοψηφίας. Δηλαδή 
από τους συμβούλους που θα διοικήσουν  
το 75% είναι έμπειροι και γνώστες του 
αντικειμένου με το οποίο θα ασχολουθούν. 
Μεταξύ αυτών υπάρχουν πρώην Δήμαρχοι, 
πρώην Κοινοτάρχες, πρώην Αντιδήμαρχοι, 
επόμενο είναι οι πολίτες να αναμένουν 
άμεσα αποτελέσματα. 
Ένα πρόβλημα που ενδεχομένως θα 
χρειαστεί  να διαχειριστεί ο νέος Δήμαρχος 
θα είναι σίγουρα τα προσωπικά σχέδια 
καθενός εκ των συνεργατών του, που 
λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους 
και της ηλικίας τους είναι αναμενόμενο να 
παρουσιαστούν. 
Από την μειοψηφία ή την μείζονα 
αντιπολίτευση, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει 
έντονη αντιπαράθεση, που θα ξεπεράσει 
τα όρια αυτού που αποκαλούμε καλόπιστη 
κριτική, μια και θα αντικατοπτρίζει τα 
συναισθήματα μιας ομάδας αποτυχημένων 
στελεχών της προηγούμενης διοίκησης, 
που θα θέλουν να πάρουν την ρεβάνς της 
εκλογικής τους ήττας. 
Η ελάσσων αντιπολίτευση θα κινηθεί στα 
ίδια πλαίσια, αφενός γιατί είναι έντονα 
κομματικοποιημένη και θα προσπαθεί να 
εκφράσει  τις πλέον ακραίες θέσεις των 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ που στήριξαν  την 
παράταξη ΡΙΖΕΣ, αφετέρου γιατί όσο 
πιο άσχετοι είναι με το αντικείμενο της 
ενασχόλησής τους, τόσο περισσότερο 
θα κάνουν θόρυβο για να δηλώσουν ότι  
«υπάρχουν». Site: http://www.attikos.gr  Blog: http://attikosparatiritis.wordpress.com E:mail: paratiritis@attikos.gr

Facebook: attikos paratiritis Twitter https://twitter.com/attikos_paratir
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Συνέχεια στη 2η σελίδα

Παραχώρηση 20 ακινήτων του Δημοσίου 
για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 

Μεταβιβάστηκαν είκοσι ακίνητα 
του Δημοσίου - συνολικής 
έκτασης 3,6 εκατ. τετραγωνικών 

μέτρων - στην εταιρεία Παράκτιο Αττικό 
Μέτωπο ΑΕ και την Άνοιξη θα γίνει ο 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
«ενιαία μελέτη».
Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση του 
υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη, 
με τον πρόεδρο της εταιρείας Παράκτιο 
Αττικό Μέτωπο Άρη Ματιάτο. Έπειτα 
από τη συνάντηση, ο κ. Μηταράκης 
ανέφερε ότι «η διαδικασία τρέχει πλέον 

με γρήγορους ρυθμούς. Κύριο μέλημά 
μας είναι να αναδείξουμε την Αθηναϊκή 
Ριβιέρα. Στόχος διττός και ισορροπημένος 
για να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις 
που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας και θα προωθηθούν έργα που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής σε 
ολόκληρο το λεκανοπέδιο και αυξάνουν 
την προσβασιμότητα των πολιτών στη 
θάλασσα, όπως για παράδειγμα στον 
φαληρικό όρμο, ο οποίος πέρασε στην 
κυριότητα του Παράκτιου Μετώπου».
O κ. Ματιάτος είπε ότι με τη μεταβίβαση 

ακινήτων στην εταιρεία Παράκτιο Αττικό 
Μέτωπο ξεκινάει ουσιαστικά το μεγάλο 
έργο του νοικοκυρέματος των δημοσίων 
εκτάσεων, από το Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας στο Φάληρο, μέχρι τον Ναό του 
Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στόχος είναι να 
καταγραφεί η δημόσια περιουσία στην 
υπό αξιοποίηση περιοχή, να ξεκαθαρίσει 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να 
προστατευθεί από τις αυθαιρεσίες και τις 
καταπατήσεις.
Στην  6η σελίδα δημοσιεύουμε τα είκοσι 
προς αξιοποίηση ακίνητα 

1.100 στρ. στο Σαρωνικό

Αφαιρέθηκε η γαλάζια 
σημαία από την παραλία της 
Αναβύσσου!!!
Ρεπορτάζ 7η σελίδα

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι 
Σαρωνικού. Αναπληρωτής του 
Δημάρχου ο κ. Γκέραλης
Οι αρμοδιότητες στην 7η σελίδα

Δημαιρεσίες στο Δήμο Σαρωνικού. 
Πρόεδρος και πάλι η Μαρία Κόλλια
Τα αποτελέσματα στην 9η σελίδα

Καθήκοντα 
Εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου ανατέθηκαν 
από τον 
Δήμαρχο 
στον κ. 
Νίκο 
Βολάκο
Σελίδα 9

Γιορτές Ανακύκλωσης 
στον Σαρωνικό

Σελίδα 8

Η λίστα των 
πρατηρίων 
καυσίμων 
με σύστημα 
εισροών-
εκροών στον 
Σαρωνικό 
και την 
Λαυρεωτική.
Για να μην σας 
κλέβουν!
Σελίδα 15
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Το ότι ο νέος Δήμαρχος προέρχεται 
από έναν φιλελεύθερο πολιτικό 
χώρο, δίνει την δυνατότητα να 
σκεφτούμε ότι δεν θα μεταφέρει 
τις αγκυλώσεις του προηγούμενου 
Δημάρχου,  παρά τα όσα ελέχθησαν 
προεκλογικά, για ευνόητους 
πολιτικούς λόγους. Ελπίζουμε ότι στα 
σοβαρά θέματα που αποτελούν την 
λίστα των εκκρεμοτήτων θα ληφθούν 
αποφάσεις με γνώμονα την ανάπτυξη 
της περιοχής και όχι το κομματικό 
συμφέρον και κυρίως τις ορέξεις 
των αρπαχτικών που μέχρι χθες 
κυριαρχούσαν στο πολιτικό σκηνικό 
του Σαρωνικού. 

Δεν παραγνωρίζουμε το δύσκολο 
έργο που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος 
Δήμαρχος. Δεν θα παραβλέψουμε την 
αντιπαλότητα που θα έχει, από αυτούς 
που περιγράψαμε πιο πάνω, γι΄ αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, 
υπομονή και απεριόριστη στήριξη 
από τους ανθρώπους που συνέθεσαν 
το πάνελ των υποστηριχτών του. 
Του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή 
επιτυχία, μια και η επιτυχία του θα 
μεταφραστεί αυτόματα σε βελτίωση 
της άκρως υποβαθμισμένης ζωής 
των πολιτών του Σαρωνικού.

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Συνάντηση δημάρχων παραλιακής 
ζώνηςΣυνάντηση εργασίας 
και ανταλλαγής απόψεων 

πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
τέσσερις νεοεκλεγμένοι της παραλιακής 
ζώνης, οι δήμαρχοι των δήμων 
Αλίμου – Ανδρέας Κονδύλης, Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης – Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, Γλυφάδας – Γιώργος 
Παπανικολάου και Σαρωνικού – 
Γιώργος Σωφρόνης. Προσκεκλημένος 
στη συνάντηση ήταν και ο Γιάννης 
Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – 
Αργυρούπολης ο οποίος όμως είχε μια 
έκτακτη σοβαρή δημοτική υποχρέωση 
και χαιρέτησε τη συνάντηση δηλώνοντας 
μάλιστα ήδη παρόν στην επόμενη.

Οι δήμαρχοι συμφώνησαν ότι υπάρχει 
μεγάλο πεδίο συνεργασίας και 
ανταλλαγής απόψεων σε όλα τα θέματα 
με σημαντικότερα τη δυναμική και 
διεκδικητική στάση τους σε ότι αφορά το 
παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα όμως, 
έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά 
με όλα τα θέματα που άπτονται της 
διοίκησης του Δήμου, τα οικονομικά, τη 
διαχείριση απορριμμάτων τα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα κ.α.
Η συζήτηση και η πρωτοβουλία 
χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα χρήσιμη 
απ’ όλους, και συμφωνήθηκε ότι θα 
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα με την υποχρέωση της εκ 
περιτροπής φιλοξενίας της συνάντησης.

Ανοίγει ο δρόμος για την 
πολεοδόμηση 10.000 στρεμμάτων 
- που διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο 

πριν το 1975 - στην Αττική με το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Περιβάλλοντος για τους 
οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
Σύμφωνα με τα Νέα, οι περιοχές όπου 
μπορούν να χτιστούν οι οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί στην Αττική είναι η Παλαιά 
Φώκαια, η Σαρωνίδα, ο Μαραθώνας, η 
Πετρούπολη και το Πικέρμι.
Στην Αττική, οι 220 οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί καλύπτουν μια έκταση 
πάνω από 100.000 στρέμματα, από 

τα οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
ΥΠΕΚΑ, μόνο τα 25.000 είναι «καθαρά» 
και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
νομοσχεδίου.
Για τα μέλη των οικοδομικών 
συνεταιρισμών που κατέχουν τα υπόλοιπα 
75.000 στρέμματα υπάρχουν δύο 
επιλογές: είτε να πολεοδομηθούν στην 
Αττική αν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο 
πριν από το 1975, είτε να προχωρήσουν 
σε ανταλλαγή της έκτασής τους με το 
80% άλλων δημόσιων εκτάσεων μέσω 
της Τράπεζας Γης.

Τέσσερις νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι της 
παραλιακής ζώνης συζητούν ……

Ανοίγει ο δρόμος 
για την πολεοδόμηση 
10.000 στρεμμάτων 
στην Αττική

Η έκταση του Συνεταιρισμού 
Υγεία στη Σαρωνίδα

Η έκταση του Συνεταιρισμού 
Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας 
στην Παλαιά Φώκαια

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού Αττικής
09/9/2014

Προς: την Περιφέρεια Αττικής
Υπόψιν: Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου 
Φιλίππου

Όπως γνωρίζετε ήδη έχει προκύψει 
μέγιστο πρόβλημα με τις μεταφορές 
των μαθητών του δήμου μας στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Εσείς ως πρώην Δήμαρχος 
του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
για άμεση λύση του προβλήματος καθώς 
είμαστε μόλις μία ημέρα από την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς.

Μέσα από την επιστολή μας θα 
θέλαμε να σας μεταφέρουμε επίσης 
τον προβληματισμό και την αγωνία 
εκατοντάδων ΓΟΝΕΩΝ και μαθητών 
σχετικά με το πρόβλημα που έχει 
προκύψει.
Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι ως 
αντιπεριφερειάρχης θα επιλύσετε άμεσα 
το πρόβλημα και θα υπάρξει ομαλότητα 
στις μετακινήσεις των μαθητών του δήμου 
μας προς τα σχολεία με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και 
διατελούμε.

Με εκτίμηση
   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ 

Μεταφορές μαθητών σχολείων Δήμου Σαρωνικού
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Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Σωφρόνη, ορίστηκαν 
οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαρωνικού για την 
περίοδο από 1/9/2014 – 28/2/2017 οι: Γκέραλης Σάββας, 

Μπουκοβάλλας Ηλίας, Σταμάτης Γκίνης, Αικατερίνη Γκούμα, 
Μιχάλης Αδάμης και Σπύρος Δημητρίου.

Γκέραλη Σάββα ως Αντιδήμαρχο των 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 
ως επίσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, χωρίς 
αντιμισθία. 
Ο Σάββας Γκέραλης ορίζεται να ασκεί τα 
καθήκοντα του αναπληρωτή Δημάρχου όταν 
ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Μπουκοβάλα Ηλία ως 
Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής, χωρίς 

αντιμισθία.

Γκίνη Σταμάτη ως 
Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών 
της Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης

Παπασταμέλου – Γκούμα 
Αικατερίνη ως Αντιδήμαρχο 

Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του 
Τμήματος Εσόδων

Δημητρίου Σπυρίδωνα 
ως Αντιδήμαρχο του Τομέα 
Οργάνωσης – Διαδικασιών 
– Ποιοτικής Λειτουργίας και 

Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών 
και Νομικών Προσώπων του 

Δήμου, ως επίσης και των 
Τομέων Διαφάνειας, Διοικητικής 

Υποστήριξης αιτημάτων Πολιτών, 
Σχολικών Επιτροπών και Παιδείας

Αδάμη Μιχάλη ως Αντιδήμαρχο 
Διεύθυνσης Τεχνικών 
Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και 
́Έργων με αυτεπιστασία.

Ορίστηκαν οι νέοι 
Αντιδήμαρχοι Σαρωνικού. 
Αναπληρωτής του Δημάρχου 
ο κ. Σάββας Γκέραλης

Ο “όρκος” στο σύνταγμα των Κορυσχάδων

Τι χρειαζόμαστε τις ορκωμοσίες; Άμα είσαι 
λαμόγιο, θα αλλάξεις συνήθειες με το που θα 
βάλεις το χέρι στο ευαγγέλιο; Τι αξία έχει να 

επικαλεστείς την τιμή και τη συνείδησή σου, όταν 
δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο; Τόσοι και τόσοι 
εκλεγμένοι απατεώνες δεν ορκιζόντουσαν υπακοή 
στο Σύνταγμα και τους Νόμους; Για σκέψου σε 
πόσες ορκωμοσίες είδες τον Ακη να κατανύσσεται! 
(Αλήθεια, οι Άκηδες δεν θα έπρεπε να διώκονται και 
για ψευδορκία;) Να τις καταργήσουμε, λοιπόν, τις 
ορκωμοσίες να τελειώνουμε!
Αυτά λένε διάφοροι μετά το θέμα που ανέκυψε από 
τους όρκους δικής τους έμπνευσης που έδωσαν 
αρκετοί από τους νέους αιρετούς σε Περιφέρειες 
και Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου 
να διαφωνήσω και να καταδείξω πώς σ’ αυτό το 
φαινομενικά τυπικό θέμα συμπυκνώνεται όλη η 
παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος.
Ο όρκος είναι συνταγματική πρόβλεψη. Το άρθρο 13 
παρ. 5 του Συντάγματος αναφέρει: «Κανένας όρκος 
δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο 
του». Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει νόμος 
που να επιβάλει όρκο, δεν υπάρχει και υποχρέωση 
όρκου. Όμως τέτοιος νόμος υπάρχει. Το άρθρο 154 
του νόμου 3852/2010 ορίζει τα εξής:
«Μετά την επικύρωση της εκλογής και 
ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων 
συνδυασμών και πριν από την ημέρα 
εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων 
τους, ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες 
περιφερειακών ενοτήτων και οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: Ορκίζομαι 
να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο 
Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω 
τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.».
Νεότερη εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 
(46/6.8.2014) αναγνωρίζει τρεις τύπους όρκου: τον 
θρησκευτικό, τον θρησκευτικό για πιστούς άλλων 
θρησκειών και τον πολιτικό. Και οι τρεις, ανεξάρτητα 
από το τελετουργικό, αποτελούνται από την ίδια 
φράση που ορίζει τρία απλά πράγματα: πίστη 
στην πατρίδα, υπακοή σε Σύνταγμα και Νόμους, 
ευσυνειδησία στα καθήκοντα. Τέλος.
Ο νομοθέτης, και πολύ σωστά, διατύπωσε με μία 
τόσο λιτή φράση, το θεσμικό υπόβαθρο όλων, 
γνωρίζοντας ότι θα κληθούν να διαχειριστούν 
τα κοινά, άνθρωποι με διαφορετικές ιδεολογίες, 
διαφορετική συμπεριφορά και διαφορετικούς 
πολιτικούς στόχους. Όμως όλοι αυτοί θα πρέπει 

να έχουν έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ένα 
πλαίσιο το οποίο να σέβονται και μέσα στο οποίο να 
λειτουργούν. Και αυτό να το δηλώνουν προς όλους 
πριν αναλάβουν καθήκοντα. Οι τελετές μπορεί να 
φαίνονται περιττές σε κάποιους, όμως έχουν μια 
βαθύτερη αξία: επανεπιβεβαιώνουν τη συνοχή 
μιας κοινωνίας. Μας θυμίζουν ότι, παρά τις όποιες 
διαφορές μας, είμαστε κύτταρα του ίδιου οργανισμού 
και πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε. 
(Υποσυνείδητα ίσως, έχουμε επιλέξει γιορτές 
που δείχνουν ακριβώς αυτό. Η 28η Οκτωβρίου, 
για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να είναι γιορτή, 
καθώς ήταν η αφετηρία ενός πολέμου στον οποίο 
ηττηθήκαμε. Όμως γιορτάζουμε το ότι παρά την 
ανώμαλη πολιτική κατάσταση της εποχής πετύχαμε 
εθνική ομοψυχία, μέχρι και στήριξη του Ζαχαριάδη 
στον Μεταξά!) 
Ο νόμος, αντίθετα με άλλες τελετές, άφησε το 
τελετουργικό της ορκωμοσίας των αυτοδιοικητικών 
εντελώς ελεύθερο. Σαν να λέει: δεν με ενδιαφέρει 
αν θα ορκιστείτε στη Βουλή, στο γυμναστήριο των 
Λιοσίων ή στο οροπέδιο της Αστράκας. Διαλέξτε 
όποιον συμβολισμό θέλετε. Διαφωνήστε σε ό,τι 
θέλετε. Αρκεί να το κάνετε νόμιμα. Γιατί αν ο καθένας 
διαφωνώντας με έναν νόμο, τον παραβαίνει, από 
τον πολιτισμό έχουμε περάσει ήδη στον νόμο της 
ζούγκλας. Κι εγώ διαφωνώ με το 90% της σημερινής 
νομοθεσίας, αλλά παλεύω να την αλλάξω νόμιμα! 
Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος; Η υπακοή στους 
νόμους δεν είναι καπιταλιστικό αξεσουάρ. Και στη 
Σοβιετία, νόμους είχαν, και μαύρο φίδι που σε 
έτρωγε αν τους παρέβαινες.
Αν λοιπόν η Δούρου, ο Παφίλης και οι λοιποί 
συναγωνιστές διαφωνούσαν με το περιεχόμενο του 
όρκου ή με την ίδια την υποχρέωση ορκωμοσίας, θα 
έπρεπε τόσα χρόνια που είναι στη Βουλή να φέρουν 
ένα νομοσχέδιο που να τα καταργεί ή να προβλέπει 
ότι ο καθένας θα ορκίζεται σε ό,τι γουστάρει. Γιατί όχι 
στον Μπάοκ, στον Θρύλο, στην Πανάθα; Γιατί όχι 
στο τσιγάρο που κρατώ, στο κορμί αυτό τ’ αγγελικό; 
Πιο ωραίο είναι! Σε μια συντεταγμένη Πολιτεία, ένας 
νόμος καταργείται με άλλον νόμο. Διαφωνεί κανένας; 
Έφεραν ποτέ οι επαναστάτες του καφενείου της 
Βουλής κανένα τέτοιο νομοσχέδιο; Όχι! Προκάλεσαν 
ποτέ καμιά σχετική δημόσια συζήτηση; Όχι! Γιατί; 
Διότι δεν τους ενδιέφερε να αλλάξουν τον νόμο. 
Στόχος τους ήταν να τον εξευτελίσουν πουλώντας 
τζάμπα μαγκιά στην εκλογική τους πελατεία.

Απόσπασμα από δημοσίευμα του Περιφερειακού 
Συμβούλου κ. Θάνου Τζήμερου στο protagon.gr

Οι αρμοδιότητες εκάστου Αντιδημάρχου είναι οι ακόλουθες:
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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

Ένα ιδιαίτερο συναίσθημα κυριαρχεί από 
1/9/2014 στον Σαρωνικό. Ορκίστηκε το 

Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να συμμετέχει σ΄ 
αυτό ο Φιλίππου. Από μόνο του το γεγονός 
στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για μια νέα 
πορεία του Δήμου Σαρωνικού. Μένει να 
αποδειχτεί, ότι αυτή η νέα πορεία δεν θα 
επιβεβαιώσει τον κανόνα, ότι όλα τριγύρω 
αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν... 

Αν βέβαια έβλεπε κάποιος το 
κάδρο της ορκωμοσίας από 

μακριά, μάλλον δεν θα έβρισκε 
πολλές διαφορές. Τα ίδια πρόσωπα 
συνθέτουν το 70% των εκλεγμένων 
και σ΄ αυτό συμπεριλαμβάνονται 
κυρίως όσων έχει χαρακτηριστεί 
ο ρόλος τους ως αρνητικός στις 
προηγούμενες διοικήσεις. 

Με 15 ψήφους εκλέχτηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Κυρία Μαρία Κόλλια, 
φίλη (ως γνωστόν) της στήλης μας. Πάνε οι καλές εποχές που συγκέντρωνε για το 

ίδιο αξίωμα και τις ψήφους της μειοψηφίας, όπως το 2010 και το 2013. Βλέπετε τότε ήταν 
στην πλευρά της μειοψηφίας η κα Χριστοφάκη και η κα Τσιακάλου και όχι ορκισμένοι 
εχθροί όπως ο Τσαλικίδης, ο Ζεκάκος, ο Κωνσταντέλος και ο Τζιβίλογλου!!! 

Από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο απουσιάζει η 
Αναστασία Τσιακάλου και αυτό είναι έλλειμμα 

για την πολιτική ζωή του Σαρωνικού. Θα λείψει ο 
ήπιος, ψύχραιμος και συγκαταβατικός της λόγος.  
Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει έλλειμμα  
στην Κοινωνική Ζωή του Δήμου μας και όχι μόνο. Η 
αφοσίωση και η αγάπη με την οποία αγκαλιάζει η ίδια 
και οι Κυρίες που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τους εθελοντές της Κοινωνικής Στήριξης, τους 
αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας  δεν πρόκειται να 
λείψει. 

Αλλά και από τις 
πρωτοβουλίες του 

Δήμου δεν θα απουσιάσει 
η κα Τσιακάλου. Ήδη είπε 
το ΝΑΙ και θα ηγηθεί της 
προσπάθειας οργάνωσης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Σαρωνικού. Η 
επιτυχία του πρέπει ήδη να 
θεωρείται προδιαγεγραμμένη.

Τελικά πολύ ακριβός αποδείχτηκε ο 
συμβολισμός της νέας Περιφερειάρχη 

Αττικής Ρένας Δούρου (8.000 €). Όπως 
είναι γνωστό η παράταξη της κας Δούρου 
επέλεξε για την ορκωμοσία το κλειστό 
γυμναστήριο Δροσούπολης στα Άνω 
Λιόσια, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή 
στις 27 Αυγούστου. Εξηγώντας το σκεπτικό 
της η κυρία Δούρου ανέφερε σε σχετική 
ανακοίνωση της, ότι τρεις ήταν οι λόγοι 
της επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής 
την οποία χαρακτήρισε «πρώτο δείγμα 
γραφής»

Και η αιτιολόγηση της επαναστατικής της 
πράξης περιγράφεται ως εξής:  Γιατί οι 

εθιμοτυπικές τελετές όπως γίνονταν μέχρι 
σήμερα δεν μας ταιριάζουν... - Γιατί είναι 
ένας χώρος με συμβολικό περιεχόμενο 
σχετικά με το θέμα της νέας φιλοσοφίας 
στη διαχείριση των απορριμμάτων. - Γιατί 
για μας, δεν υπάρχουν Δήμοι δεύτερης 
κατηγορίας. Έγραψε μάλιστα και σχετικό 
μήνυμα στο Twitter: «Στα Α. Λιόσια η 
ορκωμοσία, για λόγους συμβολικούς 
& πολιτικούς, για μια νέα φιλοσοφία 
διακυβέρνησης».

Μεγάλη συζήτηση έγινε για τον 
«όρκο» που έδωσε η νέα 

Περιφερειάρχης κα Ρένα Δούρου. 
Έδωσε λένε τον όρκο του συντάγματος 
των Κορυσχάδων, της κυβέρνησης του 
βουνού. Ο όρκος όπως προβλέπεται 
από την νομοθεσία δεν περιέχει τις 
μπούρδες που εκείνη πρόσθεσε και 
αφορούσαν τις εντολές του λαού από 
τον οποίο πηγάζει και στον οποίο 
απευθύνεται η εξουσία της. 

Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Όταν δεν 
τηρούνται, ο νόμος της ζούγκλας δεν 

απέχει πολύ. Ένας από αυτούς τους κανόνες 
είναι ο όρκος που δίνουν οι αιρετοί πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων τους. Δεν είναι μόνο 
μια τυπική διαδικασία. Είναι η επιβεβαίωση 
ενώπιον των πολιτών ότι οι αιρετοί εκπρόσωποί 
τους θα σέβονται τους θεσμούς. Γι’ αυτό και ο 
όρκος είναι τόσο λιτός και ζητάει δύο πράγματα: 
πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και 
τους νόμους. Τίποτε άλλο. 

Τι λέει ακριβώς ο νόμος; Μετά την 
ανακήρυξη του επιτυχόντος και των 

επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι 
του συμβουλίου της δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί 
εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την 
ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των 
καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο 
όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην 
πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και 
στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια 
και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

Και οι τρεις προβλεπόμενοι νόμιμοι τύποι 
όρκων (θρησκευτικός, θρησκευτικός 

άλλων θρησκειών ή δογμάτων, πολιτικός) 
περιέχουν την ίδια ακριβώς φράση. Χωρίς 
προσθήκες και αφαιρέσεις. Χωρίς ναι 
μεν, αλλά... Ο νομοθέτης θεώρησε, και 
πολύ σωστά, ότι αυτό είναι το απαραίτητο 
συναινετικό υπόβαθρο ανθρώπων με 
διαφορετικές ιδεολογίες και πολιτικούς 
στόχους ώστε η Δημοκρατία να λειτουργεί. 
Ακόμα κι αν κάποιος, διαφωνεί με τους 
νόμους αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι 
μόνο νόμιμα μπορεί να τους αλλάξει.

Πως ορκίστηκε η νέα 
Περιφερειάρχης; Μα 

σύμφωνα με το ψήφισμα των 
Κορυσχάδων που είχε συντάξει 
η κυβέρνηση του βουνού το 
1944.  Έβαλε το χέρι στο στήθος 
και έκλεισε με μια φράση από 
την δεύτερη παράγραφο του 
ψηφίσματος των Κορυσχάδων 
το οποίο αναφέρει ότι, Όλες 
οι εξουσίες πηγάζουν και 
ασκούνται απ' το λαό.

Κάποιοι έχουν ήδη 
προαναγγείλει προσφυγή 

ώστε να αναγκαστεί η 
Περιφερειάρχης και το 
Περιφερειακό Συμβούλιο να 
ορκιστεί και πάλι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου, άλλως 
απειλούν με ακύρωση των 
αποφάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. Θα έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον και γιατί όχι και 
πλάκα η εξέλιξη της υπόθεσης. 

Εκείνο που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ο όρκος 
που έδωσε, ο μεταξύ όλων αυτών που αποτελούν 

την παράταξη της Δούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος 
Φιλίππου. Ορκίστηκε και αυτός με πολιτικό όρκο στο 
σύνταγμα των Κορυσχάδων, «προδίδοντας» τον φίλο 
του, συμπαραστάτη του, πνευματικό του, δάσκαλό του, 
μητροπολίτη Μεσογαίας κ.λπ. Νικόλα Χατζηνικολάου. Όταν 
ο Φιλίππου είχε ανάγκη της πολιτικής υποστήριξης του 
μητροπολίτη, τότε τον είχε ομοτράπεζο σε κάθε ευκαιρία 
και έδινε όρκους θρησκευτικής πίστης κατά την πολύχρονη 
ανάληψη των καθηκόντων του και διπλό – τριπλό 
σταυροκοπιόταν. Τώρα τον έχει συνδέσει κανονικά.  

Διευρύνεται η ομάδα των 
αυτοδιοικητικών που αρνούνται 

να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για 
τον επανέλεγχο των συμβάσεων των 
υπαλλήλων, που μετατράπηκαν από 
ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς 
19 δήμαρχοι, η πλειονότητα των 
οποίων έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν θα 
αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης τα στοιχεία.

Ο έλεγχος των πιστοποιητικών για 
τη μετατροπή των συμβάσεων 

πραγματοποιείται με βάση νόμο του κράτους 
του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
(4250/2014), κατά συνέπεια οι αυτοδιοικητικοί 
που αρνούνται να συνεργαστούν παραβαίνουν 
τη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
μπορεί ο παρανομών να παραπεμφθεί 
στο πειθαρχικό συμβούλιο με απόφαση 
του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

Μεταξύ όλων αυτών και η κα Ρένα Δούρου, περιφερειάρχης Αττικής, δήλωσε ότι 
αρνείται την αξιολόγηση των υπαλλήλων της περιφέρειάς της, όπως προβλέπεται 

από το νόμο. Αναρωτιέμαι όλοι εσείς φορολογούμενοι, άνεργοι, επαγγελματίες και 
υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, δέχεστε να πληρώνετε τα πλαστά πτυχία και το ραχάτι 
των υπαλλήλων της Δούρου; 

Γράφτηκε σε πολλά μέσα ενημέρωσης, 
«Τέλος στο ειδύλλιο Δούρου - 

Φιλίππου» υποδηλώνοντας ότι οι 
σχέσεις της Δούρου με τον Φιλίππου 
δεν βρίσκονται και στα καλύτερά τους. 
Άλλα πάλι μέσα το προχώρησαν 
περισσότερο και είπαν λίγο πολύ ότι 
βρίσκονται στα μαχαίρια. Ο Φιλίππου 
με μια ανακοίνωσή του προσπάθησε να 
διαψεύσει τα δημοσιεύματα αλλά το μόνο 
που κατάφερε ήταν να τα επιβεβαιώσει. 
Από την πλευρά της Δούρου δεν υπήρξε 
καμία απολύτως τοποθέτηση(;)

Οι σχέσεις των δύο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν από προβληματικές έως κακές, από 

την πρώτη ημέρα των εκλογών της 18ηςΜαΐου, 
όταν  τα αποτελέσματα της Ανατολικής 
Αττικής αλλά και του Δήμου Σαρωνικού, 
ήταν μια μεγάλη ήττα για τον συνδυασμό  
«Δύναμη Ζωής». Τότε είχε εκφραστεί έντονα 
και δημόσια η δυσφορία της κας Δούρου, 
όταν κατά την δήλωσή της, ζήτησε από τον 
Φιλίππου να απομακρυνθεί από δίπλα της 
και να πάει πίσω και όταν της είπε ότι είναι 
ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης, απάντησε 
«κανένας Αντιπεριφερειάρχης» 

Η δυσφορία της  Δούρου 
απέναντι στον Φιλίππου 

μεγιστοποιήθηκε την 2η ημέρα των 
εκλογών όταν παρά την νίκη του 
συνδυασμού της και την ανακήρυξη 
ως νέας Περιφερειάρχου, στην 
Ανατολική Αττική επιβεβαιώθηκε 
η ήττα της, εκεί όπου θεωρείτο ότι 
λόγω του Φιλίππου ο συνδυασμός 
θα έκανε «περίπατο».

Η δυσφορία της κας Δούρου μετατράπηκε σε 
αποδοκιμασία σε βάρος του Φιλίππου, μετά 

την ανάγνωση των αποτελεσμάτων στον Δήμο 
Σαρωνικού, όπου ο Φιλίππου υπέστη συντριπτική 
ήττα αφού έχασε με ποσοστά που εγγίζουν το 60% 
στις ενότητες Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και 
Σαρωνίδας, με αποτέλεσμα να χάσει και ολόκληρο 
τον Δήμο, όπου υποτίθεται ότι μετά από 24 χρόνια 
πολιτικής κυριαρχίας θα συνέτριβε τον αντίπαλό 
του υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Παύλο Καμάρα.

Καβγάδες δίχως τέλος για θέσεις, αρμοδιότητες, ακόμη και για το ποιος θα έχει το 
μεγαλύτερο σε τετραγωνικά γραφείο επικρατούν στη νεόκοπη κυβερνώσα Αριστερά 

της Ρένας Δούρου για την Περιφέρεια Αττικής.  Η τοπική κυβέρνηση που θα έπρεπε 
να έχει ήδη συνθέσει η περιφερειάρχης Αττικής βρίσκεται ακόμη στο μυαλό της, καθώς 
μαίνονται οι μάχες ανάμεσα στις κομματικές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, τους αιρετούς που 
εκλέχτηκαν, εκείνους που δεν κατάφεραν να εκλεγούν και τους άλλους που δεν ήταν καν 
υποψήφιοι, αλλά διεκδικούν μερίδιο από την πίτα. 

Σε τοπικό επίπεδο οι συνοδοιπόροι 
της κας Δούρου, ακροαριστεροί 

Ριζοσπάστες (τρομάρα τους), έλαβαν 
βαρυσήμαντες αποφάσεις. Θα κάνουν, 
λέει, σκληρή κριτική στο νέο δημοτικό 
καθεστώς και σκοπεύουν να ταυτιστούν 
με την πολιτική Τσαλικίδη. Προφανώς 
την έχουν συναποφασίσει. Το πως και 
το γιατί, είναι μικρολεπτομέρειες που 
περιττεύει να αναλύσουμε  μια και θα τις 
δούμε σύντομα να ξεδιπλώνονται στο 
πολιτικό σκηνικό του Σαρωνικού. Θα 
έχουμε να λέμε και να γράφουμε. 

Τι είναι να σκοτώνεις για πολιτικές 
διαφορές; Ειδεχθές έγκλημα! Υπάρχει 

ελαφρυντικό για τον δολοφόνο; Κανένα! Ο 
δολοφόνος είναι υπέρ της βίας; Φυσικά!!! 
Αυταπόδεικτο!!! Το θύμα ήταν κατά της 
βίας; Το θύμα είναι θύμα. Μόνη η ιδιότητα 
του θύματος δεν κάνει κάποιον υπέρ ή 
κατά κάποιου πράγματος.  Πώς ξέρουμε τι 
ήταν το θύμα;  Ας ακούσουμε πώς το ίδιο 
παρουσίαζε τον εαυτό του: "Θέλω να γίνω 
μολότοφ σε χέρι αναρχικού,  το αίμα που 
τρέχει ενός μπάτσου νεκρού, μια θηλιά 
στο λαιμό κάθε αγράμματου Εκαμίτη ή μια 
σφαίρα καρφωμένη σε κεφάλι ασφαλίτη." 

Άρα και το θύμα ήταν υπέρ της βίας;  
Προφανώς! Κατάλαβες κάτι διαφορετικό;  

Το ότι το θύμα ήταν υπέρ της βίας, δίνει 
ελαφρυντικά στην πράξη του εγκληματία;  
Όχι, καθόλου! Το έγκλημα είναι έγκλημα.  
Βλέποντας τι γράφεται και λέγεται σήμερα 
(η ρεπόρτερ ενός καναλιού τον χαρακτήρισε 
τραγουδιστή της αγάπης και της ειρήνης!), 
αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι υπάρχουν 
σ΄ αυτό το απέραντο φρενοκομείο που να 
μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη σειρά 
συλλογισμών μέχρι το τέλος.
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Τρίτος κόσμος. Αυτή είναι η λέξη που 
χαρακτηρίζει όλες τις γειτονιές του 

Σαρωνικού, από τις εκλογές μέχρι και 
σήμερα. Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια 
παντού. Κύρια αιτία η εκδίκηση των 
ηττημένων των εκλογών, αφενός και 
αφετέρου η παλαιολιθική οργάνωση της 
δημόσιας διοίκησης και των ΟΤΑ, που θέλει 
να δίνει εντολές ο αιρετός προϊστάμενος 
για να κινηθεί η μηχανή, διαφορετικά μας 
τρώει το ποντίκι και η κατσαρίδα. 

Αυτό δεν συνέβη μόνο στον Σαρωνικό, 
αλλά στην πλειοψηφία των δήμων 

που άλλαξαν ηγεσία μετά τις εκλογές. Οι 
απερχόμενοι τιμώρησαν τους πολίτες για 
τις επιλογές τους, αδιαφορώντας για την 
εικόνα που παρουσίαζε η χώρα μας στους 
επισκέπτες της. Αν λείψει  η καθοδήγηση, αν 
κάνει σαμποτάζ ο αιρετός «προϊστάμενος» 
το προσωπικό, οχυρώνεται πίσω  από 
αυτή την άθλια πρακτική και λουφάρει 
κανονικά. 

Θα είχε αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, αν στις υπηρεσίες καθαριότητας 
του Δήμου δεν απασχολούντο δημόσιοι υπάλληλοι (μοναδικό ευρωπαϊκό φαινόμενο), 

αλλά προσωπικό μιας εργολαβικής εταιρείας που θα αναλάμβανε το έργο με διαγωνισμό 
από τον Δήμο. Ο εργολάβος υποχρεωμένος από την σύμβασή του, θα εκτελούσε τις 
εργασίες του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, βρέξει – χιονίσει που λέει ο λαός 
μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Είτε υπάρχει είτε όχι Αντιδήμαρχος καθαριότητας του 
Δήμου, είτε χάσει – είτε κερδίσει τις εκλογές ο Δήμαρχος.

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει βέβαια σε καμία απολύτως χώρα του θεωρούμενου ως 
πολιτισμένου τόξου. Ο μηχανισμός του κράτους λειτουργεί με τους ίδιους ρυθμούς 

όποιος και αν είναι ο πολιτικός προϊστάμενος, γιατί απλούστατα υπάρχει εντεταλμένος 
διοικητικός προϊστάμενος που αξιολογεί το προσωπικό και το επιβραβεύει ή το τιμωρεί 
όταν ολιγωρεί. Έχει τις δυνάμεις ο νέος Δήμαρχος να επιβάλει τέτοιες μεταρρυθμίσεις στο 
εσωτερικό κανονισμό του Δήμου Σαρωνικού; Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Για την ώρα 
κρατάμε μικρό καλάθι, ακούγοντας τον να λέει στο προσωπικό, ότι δεν θα εφαρμοστεί 
η αξιολόγηση στον Δήμο.

Η εφαρμογή του νόμου, είναι υποχρέωση 
όλων όσων αναλαμβάνουν κρατικά 

αξιώματα και τέτοιο είναι και το αξίωμα 
του Δημάρχου. Και όπως προαναφέραμε 
οι Δήμαρχοι δίνουν όρκο πιστής τήρησης 
των νόμων. Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 
ορκίστηκε και μάλιστα με θρησκευτικό 
όρκο, να τηρεί όλους τους νόμους και 
όχι εκείνους που νομίζει ο ίδιος ότι είναι 
αρεστοί στο πόπολο. 

Ο νόμος της αξιολόγησης των υπαλλήλων 
των Δήμων, ίσως να μην είναι ένας 

πολύ καλός νόμος και να χρειάζεται να 
τροποποιηθεί. Ας κάνει λοιπόν και ο Δήμος 
Σαρωνικού τις προτάσεις του για το πώς 
πρέπει να αξιολογούνται οι υπάλληλοί 
του, αρκεί να μην λαμβάνουν όλοι ΑΡΙΣΤΑ 
και κυρίως να μην αποχωρούν από την 
υπηρεσία τους στις 11:00 π.μ., γιατί 
κουράζονται πολύ!!!

Και καλά ο Δήμος Σαρωνικού, αυτός ήταν επί Φιλίππου, Τσαλικίδη, Τζιβίλογλου 
και Ζεκάκου. Οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι, τι ρόλο έχουν ακριβώς; Τι σημαίνει 

εξωραϊσμός; Δεν σημαίνει κινητοποίηση των μελών για την καθαριότητα, για τον 
φωτισμό, για την ύδρευση, για χώρους αναψυχής και πλατείες; Γιατί μέχρι τώρα έχουμε 
δει συνεστιάσεις, αρτοκλασίες και κυρίως υποκλίσεις στους τοπικούς άρχοντες.

Νέο Δ.Σ. διορίστηκε στην Μονομετοχική κατασκευαστική 
Εταιρεία του Δήμου Σαρωνικού (ΑΔΑΜΚΕΣ). Με 

μεγάλη επιφύλαξη είδαμε να τοποθετείται Δημοτικός 
Σύμβουλος ως Πρόεδρος. Δεν νομίζουμε ότι έχει ούτε τα 
τυπικά, ούτε τα ουσιαστικά προσόντα για μια τέτοια θέση, 
αλλά ο Δήμαρχος που τον επέλεξε έχει και την ευθύνη.  
Σε μια εταιρεία που αποτελούσε, κατά δήλωση του ίδιου 
του Δημάρχου, την μαύρη τρύπα στην διαφάνεια την 
προηγούμενη τετραετία, μάλλον θα έπρεπε να υπάρξει 
ιδιαίτερη προσοχή.

Η πρόθεση του Δημάρχου να τοποθετηθεί στην 
ΑΔΜΚΕΣ, έμμισθο στέλεχος ως Διευθύνωντα 

Σύμβουλο, που θα έχει ουσιαστικά την εκτελεστική ευθύνη 
της εταιρείας, ισοσκελίζει την πρώτη αρνητική εντύπωση. 
Οψόμεθα στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Είδαμε σε ένα χιου-
μοριστικό blog μια 

ανάρτηση από την ομιλία 
του Δημάρχου μας στην 
Ανάβυσσο στις 16/5/2014. 
Δεσμεύομαι (είπε): 
Θα είμαι πάνω στην 
μπουλντόζα που θα 
ξηλώσει τις παράνομες 
χερσαίες εγκαταστάσεις 
του ιχθυοτροφείου από 
την Φώκαια. Πότε με το 
καλό; Μια και η παράταση 
της υπάρχουσας κατά-
στασης παγιώνει το 
καθεστώς αυθαιρεσίας που 
επέτρεψε ο Τσαλικίδης.

Καθήκοντα Εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου ανέθεσε στον Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Νίκο Βολάκο ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης. Είναι κάτι 
πρωτόγνωρο για τα ήθη της τοπικής διοίκησης 
ο μεν Δήμαρχος να αναθέτει καθήκοντα σε 
σύμβουλο της μειοψηφίας και από την άλλη 
ο σύμβουλος να το αποδέχεται. Οφείλουμε 
να δώσουμε συγχαρητήρια και στους δύο.

Και επειδή βέβαια κάποιοι θα σπεύσουν 
να ερμηνεύσουν  την απόφαση 

του Νίκου Βολάκου αποδίδοντας 
σκοπιμότητες, θα επισημάνουμε ότι η θέση 
αυτή είναι άμισθη και ότι θα μπορούσε ο 
κ. Βολάκος να είχε δεχτεί την πρόταση 
του Σωφρόνη να είναι στον συνδυασμό 
του και σήμερα να είχε καταλάβει μια 
θέση έμμισθου Αντιδημάρχου. 

Συνεπέστατος με τις αρχές του ο 
φίλος ο Νίκος, μας είπε στις αρχές 

του καλοκαιριού, «δεν θα ξεκινήσω 
κάνοντας αντιπολίτευση, θα 
προσπαθήσω να βοηθήσω και έχουμε 
μπροστά μας 5 χρόνια να δούμε 
την πορεία του Σωφρόνη». Ξεκινάει 
λοιπόν βοηθώντας την προσπάθεια για 
αλλαγή στον Δήμο Σαρωνικού, πράγμα 
που είναι το δύσκολο Το εύκολο  είναι η 
αντιπολίτευση και οι καταγγελίες εκ του 
ασφαλούς. 

Δεν είναι μόνο ο Νίκος Βολάκος που 
αποφάσισε να βοηθήσει τη νέα 

προσπάθεια. Μάθαμε από έγκυρη πηγή, ότι 
και η κα Ζαχαρώ Φρατζέσκου, υποψήφια με 
τον ακροαριστερό συνδυασμό ΡΙΖΕΣ, θα 
ενταχθεί στην ομάδα των πολιτιστικών του 
Δήμου. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην φίλη 
Ζαχαρώ, που θέλει να αναλάβει να κάνει 
πράγματα στα οποία έχει διαπρέψει στο 
παρελθόν και συνεχίζει μέσω του αθλητικού 
σωματείου «ΠΥΘΕΑΣ» και της «Φωκαέων 
Πολιτείας».

Τον ρόλο του «υψηλού επόπτη» 
των αιρετών του Δήμου Σαρωνικού 

αναλαμβάνει ο γνωστός καθηγητής. 
Ρόλο που βέβαια κανείς δεν του ανέθεσε 
και αμφιβάλουμε αν κάποιος τον 
λαμβάνει υπόψη του. Έτσι πριν από κάθε 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
διακινεί ηλεκτρονικά μηνύματα με 
κατευθύνσεις προς συγκεκριμένους 
Δημοτικούς Συμβούλους, το περιεχόμενο 
των οποίων πέραν των άλλων στερείται 
και σοβαρότητας.

Σύμφωνα με αυτά, οι τάδε Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, «εντέλλονται» να καταψηφίσουν 

τις εισηγήσεις και οι δείνα «εντέλλονται» να 
κάνουν ενστάσεις, γιατί κατά τη γνώμη του 
«υψηλού επόπτη», οι προτάσεις ή οι αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου  δεν του είναι 
αρεστές. Και αυτά, δηλαδή όταν τις ενστάσεις, 
πρέπει να τις κάνουν κάποιοι άλλοι, όχι ο ίδιος, 
γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του είναι να μην 
εκθέτει τον εαυτό του, αλλά να αφήνει άλλους 
να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.

Τελευταία έπεσε και σε μια άλλη απρέπεια που δεν συνάδει με την ιδιότητά του, αλλά 
είναι πολύ συμβατή με το ήθος του. Διακίνησε στο διαδίκτυο λίστα, σύμφωνα με την 

οποία ο «αντίπαλός» του, επρόκειτο να τεθεί σε διαθεσιμότητα από την εργασία του. Όσο 
και να αντιπαθείς κάποιον, όσο και να πολεμάς τις απόψεις του και τις πολιτικές επιλογές 
του, είναι τουλάχιστον χυδαίο να επιχαίρεις για την απώλεια της εργασίας του και μάλιστα 
να το διακινείς διαδικτυακά.

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο που προβλέπει το 
άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, γιατί κρίνεται ότι 

είναι δυσεπανόρθωτη η βλάβη των υπαλλήλων στο δικαίωμα 
«του ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης από κοινού με την 
οικογένειά τους της κοινής αργίας της Κυριακής και της άσκησης 
των θρησκευτικών καθηκόντων από κοινού».  Φανταζόμαστε ότι 
αν προσφύγει κάποιος να κλείνουν τις Κυριακές, λόγω ηθικής 
βλάβης, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ανθοπωλεία, θα κλείσουν 
κι αυτά!». Οι αστυνομικοί, οι τηλεφωνητές, οι νεκροθάφτες, οι 
τραγουδιστές, οι ταξιτζήδες, οι πυροσβέστες, οι ηχολήπτες, οι 
ταξιθέτες, οι καφετζήδες και οι χορεύτριες; Θα σταματήσουν να 
κυκλοφορούν τα λεωφορεία, τα τρένα και να πετούν τα αεροπλάνα; 
Ούτε στο πιο ακραίο ταλιμπανικό κράτος. 

Το ότι οι παπάδες παρεμ-
βαίνουν ρυθμίζουν τελικά 

και την οικονομική ζωή του 
τόπου (γι΄ αυτό βρίσκεται σ΄ 
αυτά τα χάλια), αποδεικνύεται 
και από την έντονη παρέμβαση 
του Μητροπολίτη Μεσογαίας 
κ.λπ. ο οποίος κάλεσε τους 
πιστούς εμπόρους να μην 
ανοίξουν τα μαγαζιά τους την 
Κυριακή και τους πιστούς 
καταναλωτές να μην ψωνίζουν. 
Αυτά είναι τα ψώνια.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού Ελλάδος μέτρησε τα χιλιόμετρα παραλίας που 
εκμεταλλεύονται τα ξενοδοχεία πολυτελείας στη χώρα, επί του συνόλου των μετρημένων 

19.950 χιλιομέτρων ακτογραμμής της Ελλάδος, και η απάντηση είναι... 60! Καλά διαβάσατε... 
εξήντα χιλιόμετρα! Δηλαδή 0,3%... Κι έπειτα μιλάμε για αύξηση του ποιοτικού τουρισμού 
όταν κάποια κόμματα κι οργανώσεις ζητούσαν την πλήρη απόσυρση όλων των διατάξεων 
του νομοσχεδίου για τις παραλίες, χωρίς να ξεχωρίζουν ποιες από αυτές είναι σωστές και 
ποιες όχι. Μάλλον τη συνηθίσαμε τη μιζέρια και ζητάμε περισσότερη.
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Τα ακίνητα που 
μεταβιβάζονται

Με τις Υπ. Αριθμ.: 143/43399 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2424 τεύχος Β’ 
11/9/2014) και 148/43856 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2429 Τεύχος Β’ 
12/9/2014) που υπέγραψαν οι 
υπουργοί Οικονομικών Γκίκας 
Χαρδούβελης, Τουρισμού 
Όλγα Κεφαλογιάννη και ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης 
Νότης Μηταράκης, 
παραχωρήθηκαν στην 
εταιρεία Αττικό Παράκτιο 
Μέτωπο ΑΕ τα ακόλουθα 
ακίνητα:
1. Εδαφική έκταση 64.100 τμ 
στην περιοχή Αναβύσσου 
Αττικής. (Εστιατόρια, 
Αλιευτικό καταφύγιο- Π. Φώκαια).
2. Tην εδαφική έκταση των καταργημένων 
Αλυκών Αναβύσσου 669.095 τμ.
3. Έκταση 9.220 τμ στην Ανάβυσσο Αττικής.
4. Έκταση 8.860 τμ στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου 
Αττικής.
5. Εδαφική έκταση 326.315 τμ στο Λαγονήσι 
Αττικής (GRAND RESORT).
6. Μαύρο Λιθάρι, 1.000 τμ (EDEN Beach).
7. Δημόσιο κτήμα στη Γλυφάδα από τα Αστέρια 
Γλυφάδας μέχρι το Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά, 
έκτασης 176.161 τμ.
8. Φαληρικός Όρμος έκταση 757.500 τμ (beach vol-
ley, Κεραίες Cosmote, Vodafone Wind, ΤΑΕ KWON 
DO).
9. Στη Βούλα Αττικής 90.095 τμ από Α’ Αλιπέδου 
Βούλας μέχρι Β’ Αλιπέδου Βούλας. (Ναυτικός Όμιλος, 
ΝΟΤΟΣ, Vivemar).
10. Στη Βούλα- Μεγάλο Καβούρι 62.275 τμ (Ακτή Β’ 
Βούλας).
11 Ακτή Α’ Αλιπέδου Βούλας έκτασης 146.665 τμ 

(Ακτή Α’ Βούλας South Coast και Εστιατόριο Ακτής 
Ειρηνικός).
12. Στη Βάρκιζα 7.500 τμ.
13. Εδαφική έκταση 258.250 τμ στη Λομβάρδα- 
Κρωπία, Αττικής (ΜΟΗΙΤΟ ΒΑΥ).
14. Δέλτα Φαλήρου (Μαρίνα Φλοίσβου) 262.423 τμ 
(N.O. Π. Φαλήρου).
15. Ακτή Αλίμου 69.725 τμ (Ακτή του Ήλιου- Boli-
var).
16. Έκταση από Μαρίνα Φλοίσβου μέχρι κέντρο 
Φλοίσβου, στο Π. Φάληρο έκτασης 90.825 τμ (Πάρκο 
Φλοίσβου).
17. Έκταση 20.420 τμ στον Άλιμο Αττικής από 
ακτή Αλίμου έως όρια Αγ. Κοσμά (Παιδικές χαρές, 
Άλσος).
18. Εδαφική έκταση 278.000 τμ στη Γλυφάδα Αττικής 
(Αστέρια Γλυφάδας).
19. Ακτή Βάρκιζας έκτασης 252.000 τμ (VARKIZA 
RESORT, YABANAKI, THALASSEA).
20. Μικρό Καβούρι- Βουλιαγμένη (Ακτή Βουλιαγμένης) 
96.000 τμ.

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, 
εκπληρώνουμε μια σημαντική 
χρηματοδοτική υποχρέωση της Πολιτείας 

έναντι των Δήμων, οι οποίοι σε συνεργασία με 
Φιλοζωικά Σωματεία μεριμνούν για τη διαχείριση 

των αδέσποτων ζώων προς όφελος της 
δημόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας των 
ζώων συντροφιάς» δήλωσε με ανακοίνωση του 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Γιώργος Καρασμάνης.

Παραχώρηση 20 ακινήτων του Δημοσίου για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ερευνα της Algean Properties, διεθνούς εταιρείας παροχής 

υπηρεσιών ακινήτων με παρουσία και στην Ελλάδα 
δείχνει πως τα επόμενα 5-10 χρόνια η παραλιακή ζώνη 

της Αττικής, η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» θα μετατραπεί σε σε διεθνή 
πόλο έλξης επισκεπτών.

Οι νέες περιοχές που «βλέπουν» οι επενδυτές: 
Τα 70 χλμ. του παραλιακού μετώπου 
που θα αλλάξουν για πάντα την 
πρωτεύουσα

Η ζώνη, μήκους 70 χιλιομέτρων ακτογραμμής, η οποία 
οριοθετείται από το Φάληρο έως το Σούνιο, αναμένεται 

να εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό τα επόμενα χρόνια, ώστε να 
αποτελέσει τον «παλμό» της πρωτεύουσας, σε επίπεδο 
επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό.
Οπως γράφει η Καθημερινή που επικαλείται την έρευνα 
οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμη 
περισσότερα επενδυτικά σχέδια και στο υπόλοιπο κομμάτι της 
παραλίας, δηλαδή από τη Βάρκιζα έως το Σούνιο. Μάλιστα οι 
περιοχές που μπαίνουν στο στόχαστρο των επενδυτών είναι 
τώρα το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα και η Ανάβυσσος.
Η Νέα Λυρική Σκηνή, ο Φλοίσβος και ο Αστέρας
Η Ριβιέρα ξεκινάει από το Φάληρο με τη Νέα Λυρική Σκηνή 
και την Εθνική Βιβλιοθήκη, που σε συνδυασμό με το 
δρομολογούμενο πάρκο των 170 στρεμμάτων, αναμένεται 
να αναβαθμίσουν το Δέλτα. Το έργο των 560 εκατ. ευρώ 
αποτελεί 100% δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2016.
Συνεχίζεται με τη μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία προσφέρει 
303 θέσεις ελλιμενισμού και αποτελεί σημείο συνάντησης 
για τους επισκέπτες της περιοχής, προσφέροντας 3.800 τ.μ. 
καταστημάτων, εστιατορίων, καφέ και μπαρ. Ακολουθεί η 
μαρίνα του Αλίμου.
Προβληματισμό της τελευταίας στιγμής είναι το φρένο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ανάπλαση του Ελληνικού που είναι 
κομβικό σημείο αφού έχει σχεδιαστεί η μεγαλύτερη ιδιωτική 
επένδυση της χώρας και μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς. 
Πρόκειται για την ανάπλαση μιας έκτασης άνω των 6.000 
στρεμμάτων με προϋπολογισμό της τάξεως των 7 δισ. ευρώ.
Στη Βουλιαγμένη, η αγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης από 
κοινοπραξία αραβικών συμφερόντων θα δρομολογήσει 
την ανακαίνιση των υφιστάμενων ξενοδοχείων, ώστε να 
αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο κύρος και πολυτέλεια

Με απόφαση του υπουργού ΥΠΑΑΤ καθορίσθηκαν 
οι όροι και προϋποθέσεις για την επιχορήγηση 

των δήμων και των συνδέσμων δήμων σχετικά με τη 
δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, το ύψος της επιχορήγησης, καθώς και η 
διαδικασία καταβολής της.
Δικαιούχοι της κρατικής αυτής επιχορήγησης, σύμφωνα 
με την εν λόγω απόφαση, είναι οι δήμοι και οι σύνδεσμοι 
δήμων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ίδρυσης και 
λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ.
Στο πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνονται η περισυλλογή, 
η σήμανση, η καταγραφή, ο εμβολιασμός, η στείρωση, η 
αποθεραπεία, η υιοθεσία και η επανένταξη των αδέσποτων 
ζώων.
Τα κονδύλια που προβλέπονται στην απόφαση προέρχονται 
από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΑΑΤ 
και αφορούν τις νόμιμες, εγκεκριμένες και βεβαιωμένες 
δαπάνες των δήμων ή των συνδέσμων δήμων σε 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα οικονομικά έτη 
2010, 2011, 2012 και 2013.

Η απόφαση αυτή προωθήθηκε για προσυπογραφή από τα 
συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.
Πηγή: tovima.gr

Ενίσχυση 1,3 εκατ. € στους δήμους 
για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Παρέμβαση του Δημάρχου 
Σαρωνικού για τη διαχείριση 
του παραλιακού μετώπου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού σε κοινή επιστολή 
με τους Δημάρχους των πέντε ακόμα 
Δήμων, Αλίμου, 3Β, Γλυφάδας, Ελληνικού-

Αργυρούπολης και Κρωπίας, ζητούν συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της εταιρείας Αττικό Παράκτιο 
Μέτωπο Α.Ε., προκειμένου να ενημερωθούν 
άμεσα και επίσημα για τις προθέσεις αξιοποίησης 
των παραλιακών εκτάσεων των Δήμων τους.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού και η νέα Δημοτική 
Αρχή εμμένουν στη θέση τους και διεκδικούν τη 
διασφάλιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων των πολιτών τους. «Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι θεατής στις 
εξελίξεις. Πρέπει και θα έχουμε ενεργό ρόλο 
στη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων μας. Είμαστε εδώ για να 
προασπιζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και του 
τόπου μας. Με πνεύμα συνεργασίας και διάθεση 
αμοιβαίας κατανόησης, ευελπιστούμε στη θετική 
ανταπόκριση του Προέδρου της Αττικό Παράκτιο 
Μέτωπο Α.Ε. για μια συνάντηση με τους έξι 
Δημάρχους, προκειμένου να ενημερωθούμε 
αλλά και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες 
μας για τις προθέσεις της εταιρείας» σημειώνει 
ο Δήμαρχος Σαρωνικού.
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Τι μπορεί να έχει συμβεί και κάποιες ελληνικές παραλίες έχασαν τη 
γαλάζια σημαία; Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν έλεγχοι σε 
408 από τις παραλίες της χώρας μας -που έχουν γαλάζια σημαία- 

και σε 38 εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια.
Με αφορμή ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ, 

στην οποία γίνεται εμπαθής αναφορά 
στο πρόσωπο του Γιάννη Σγουρού, 

περί δήθεν εξυπηρέτησης εργολαβικών και 
επιχειρηματικών συμφερόντων, ο κ. Σγουρός 
έκανε την ακόλουθη δήλωση :

Σγουρός για ΠΟΕ- ΟΤΑ: 
Καταγγέλλετε τα εργολαβικά συμφέροντα 
και την ίδια στιγμή οδηγείτε τζιπ εργολάβων.

Με τη σημερινή της ανακοίνωση η ηγεσία 
της ΠΟΕ ΟΤΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μία 

φορά γιατί έχει γίνει περίγελος του συνδικαλισμού 
και γιατί αποτελεί πλέον ξεκάθαρα φορέα 
μικροκομματικών συμφερόντων, ξεπουλώντας 
τον ανεξάρτητο συνδικαλιστικό της ρόλο.
Δυο μέρες μετά τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατά τη 
διάρκεια της τυπικής διαδικασίας εκλογής του 
Προεδρείου, επέλεξαν να αναφερθούν στο 
πρόσωπό μου με εμπαθείς χαρακτηρισμούς, 
προσφέροντας επικοινωνιακό δεκανίκι στη νέα 
διοίκηση της Περιφέρειας.
Πληροφορώ τους «εργατοπατέρες» της 
κομματικής συνδιαλλαγής, ότι οι υπηρέτες 
εργολαβικών και επιχειρηματικών συμφερόντων 
δεν είναι αυτοί που έκαναν προεκλογική 
εκστρατεία με ελάχιστες δαπάνες, χωρίς 
προεκλογικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, 
χωρίς επικοινωνιακό βομβαρδισμό, χωρίς ούτε 
καν μία αφίσα.
Οι υπηρέτες εργολαβικών και επιχειρηματικών 
συμφερόντων δεν παραδίδουν πλεονάσματα, 
δεν μηδενίζουν χρέη, δεν κάνουν έργα με τους 
πολίτες, για τους πολίτες, δεν παραδίδουν 
ολοκληρωμένο Απολογισμό για κάθε τι που 
έγινε αυτά τα τριάμισι χρόνια, δεν αποφεύγουν 

τις ύβρεις ενώ οι άλλοι λασπολογούν.
Ούτε εισπράττουν την επιδοκιμασία του 50 % 
σχεδόν του εκλογικού σώματος στη μεγαλύτερη 
Περιφέρεια της χώρας. Ή μήπως είναι και οι 
εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, που μας 
τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, υπηρέτες 
συμφερόντων; Επιτέλους τόσο τυφλωμένοι 
είστε, που δεν σέβεστε ούτε την επιλογή σχεδόν 
700.000 και πλέον πολιτών;
Σταθήκατε εμπόδιο διαχρονικά σε κάθε πρόταση 
για τη πρόοδο της δημόσιας διοίκησης.
Παλέψατε με νύχια και με δόντια για τα 
οφίτσια και τα προνόμια της συνδικαλιστικής 
νομενκλατούρας.
Εναντιωθήκατε σε κάθε τι θετικό και καινούριο, 
χρησιμοποιήσατε την αποκομιδή των 
απορριμμάτων ως μέσο εκβίασης κρατώντας 
ομήρους εκατομμύρια συμπολίτες μας.
Καταγγέλλετε τα εργολαβικά συμφέροντα και 
την ίδια στιγμή οδηγείτε τζιπ εργολάβων.
Συνεχίζετε προσκολλημένοι στο παρελθόν 
το καταστροφικό σας έργο. Οι πολίτες σας 
απεχθάνονται, οι εργαζόμενοι σας αγνοούν με 
κάθε ευκαιρία…
Πότε θα το καταλάβετε, δεν βρέχει «σύντροφοι», 
κάτι άλλο συμβαίνει

Αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία 
από την παραλία 
της Αναβύσσου!!!

Διαπιστώθηκαν 
ε λ λ ε ί ψ ε ι ς 

σε παροχή 
υπηρεσιών για 
τους λουόμενους, 
κ α θ α ρ ι ό τ η τ α 
και θέματα που 
αφορούν την 
ασφάλεια των 
λ ο υ ο μ έ ν ω ν / 
ε π ι σ κ ε π τ ώ ν . 
Μεταξύ των 38 
παραλιών, οι 23 
βρίσκονται στην 
Κέρκυρα ενώ 
για καμία από τις 
παραλίες δεν υπήρξε θέμα με 
την καθαρότητα του νερού. Να 
τονίσουμε ότι αυτές οι παραλίες 
δεν μπορούν να διεκδικήσουν 
γαλάζια σημαία τη σεζόν 2015.
Μεταξύ αυτών 
συμπεριλαμβάνεται και η 
παραλία της Αναβύσσου, όπου 
και φέτος όπως κάθε καλοκαίρι 
κατακλύστηκε  από δεκάδες 
χιλιάδες λουόμενους.
Σύμφωνα με καταγγελίες 

δεκάδων δημοτών στον Α.Π. 
η παραλία βρισκόταν σε αθλία 
κατάσταση από πλευράς 
καθαριότητας όπως εξάλλου και 
όλος ο Σαρωνικός. Αυτό το έργο 
άφησαν πίσω τους αποχωρώντας  
ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, 
ο Αντιδήμαρχος Τζιβίλογλου, 
ο υπεύθυνος καθαριότητας 
Ζεκάκος, ενώ σοβαρότατες είναι 
οι ευθύνες και του Προέδρου της 
Κοινότητας Μανόλη Χαρίτου για 
την κατάντια της παραλίας και 
της πόλης γενικότερα.
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Οκτασέλιδο ερωτηματολόγιο εστάλη σε 
δήμους και περιφέρειες της χώρας από την 
«Ελληνογερμανική Συνέλευση». Το έντυπο 

θέτει ερωτήματα για τα πλήρη περιουσιακά στοιχεία 
του κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις 
υποδομές που διαθέτει, καθώς και την κοινωνική 
κατάσταση και μάλιστα με λεπτομέρειες, ακόμη 
και για την «ακτινογραφία» του (π.χ. μετανάστες 
και Ρομά).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ερωτηματολόγιο 
υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα για τα απορρίμματα 
και τη διαχείρισή τους. Ζητούνται απαντήσεις για 
το ποια είναι τα αστικά, ποια τα ανακυκλώσιμα, 
τα μπάζα και τα ογκώδη απορρίμματα. 
Το ερωτηματολόγιο προκάλεσε αντιδράσεις από 
την γνωστή πλέον για την οπισθοδρομικότητά 
τους και την καθεστηκυία συμπεριφορά τους 
Ομοσπονδία των εργαζομένων στους ΟΤΑ 
(ο γνωτός Μπαλασόπουλος) και βέβαια τον 

ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αναφέρονται σε “φακέλωμα” 
των ΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι  ο κ. Φούχτελ και 
η παρέα του, που υποστηρίζεται από εγχώριους 
υποτελείς των δανειστών και των συμφερόντων 
που εξυπηρετούν, συμπεριφέρονται ως 
σύγχρονοι κατακτητές της Ελλάδας κ.λπ. ………

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων οι δύο 
είναι αστυνομικοί, για επίθεση σε βάρος Αφγανού πολίτη 
προχώρησαν άνδρες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 

της ΕΛ.ΑΣ. 

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί της 
“Άμεσης Δράσης” για αδικήματα 
σε βάρος αλλοδαπού

Οι αστυνομικοί τέθηκαν 
σε διαθεσιμότητα, 

ενώ παράλληλα 
διατάχθηκε η διενέργεια 
ένορκης διοικητικής 
εξέτασης (ΕΔΕ).
Οι συλληφθέντες είναι 
δύο αστυνομικοί (ένας 
49χρονος αρχιφύλακας 
και ένας 25χρονος 
αστυφύλακας) που 
υπηρετούν στην Άμεση 
Δράση, καθώς και δύο 
ιδιώτες, ηλικίας 46 και 36 
ετών.
Σύμφωνα με τη σχηματισθείσα ποινική δικογραφία, κατηγορούνται 
- κατά περίπτωση - για παράνομη βία, απρόκλητη σωματική 
βλάβη, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, απλή συνέργεια και 
ηθική αυτουργία στα αδικήματα αυτά, καθώς και για παράβαση 
καθήκοντος και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι στις 23 Ιουλίου οι δύο 
αστυνομικοί μετέβησαν με περιπολικό όχημα, μαζί με τον 36χρονο 
ιδιώτη, στην επιχείρηση του 46χρονου επιχειρηματία, στην 
περιοχή Λάκα Αναβύσσου (πρόκειται για πάρκινγκ σκαφών), όπου 
εργαζόταν ο 30χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, από το έτος 2010, 
διαμένοντας σε πρόχειρο κατάλυμα που του είχε παραχωρήσει ο 
επιχειρηματίας.
Ο 49χρονος αρχιφύλακας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., 
επιδεικνύοντας προσβλητική και καταναγκαστική συμπεριφορά σε 
βάρος του αλλοδαπού, του άσκησε σωματική βία και προκάλεσε 
φθορές σε αντικείμενα του, παρουσία του 25χρονου αστυφύλακα 
και του 36χρονου ιδιώτη.
Ανάλογη συμπεριφορά είχε επιδείξει ο αρχιφύλακας, όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση, όταν πριν από περίπου δύο 
εβδομάδες, είχε μεταβεί μαζί με τον 25χρονο αστυφύλακα στη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, όπου εξύβρισε και απείλησε τον 
αλλοδαπό.
Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, ο 49χρονος αρχιφύλακας 
και ο 36χρονος ιδιώτης γνωρίζονταν με τον επιχειρηματία και 
ενεργούσαν για λογαριασμό του, προκειμένου να εξαναγκάσουν 
τον αλλοδαπό υπήκοο να αποχωρήσει από την επιχείρησή του, 
χωρίς να του καταβάλει δεδουλευμένα ύψους 23.900 ευρώ.
Και στις δυο περιπτώσεις οι αστυνομικοί δεν ενημέρωσαν το 
επιχειρησιακό κέντρο της υπηρεσίας τους για τη μετάβασή τους 
στη συγκεκριμένη επιχείρηση.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Γερμανική «ακτινογραφία» στους ΟΤΑ 
Τι περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο 
Φούχτελ προς τους αιρετούς

Ο οικοδεσπότης και διοργανωτής των εκδηλώσεων «Μεγάλες Γιορτές Ανακύκλωσης»,  Γυμναστικός 
Αθλητικός Σύλλογος Καλυβίων, εκπροσωπούμενος από τον κ. Λεωνίδα Λάβδα καλωσόρισε τον 
Δήμαρχο και τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη βοήθεια στην όλη προσπάθεια. 

Αναφέρθηκε στην ουσιαστική σημασία της 
ανακύκλωσης και στο σημαντικό ρόλο που 

καλούνται να αναλάβουν οι νέοι. Τη διαπίστωση 
ότι οι μαθητές είναι αυτοί που θα διδάξουν τους 
γονείς τους επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος, ο 
οποίος συνεχάρη τόσο τον κ. Λάβδα αλλά και 
τους Διευθυντές και καθηγητές των σχολείων για 
την όλη διοργάνωση και συμμετοχή.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την κλήρωση 
των πρώτων δώρων. Οι τυχεροί μαθητές 
παρέλαβαν τα δώρα τους και έβγαλαν τις 
απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες. Τα 

παιδιά συνεχίζοντας να ανακυκλώνουν θα έχουν 
τη δυνατότητα να κερδίσουν κι άλλα δώρα τις 
επόμενες ημέρες. 
Το μηχάνημα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης θα 
παραμείνει στο χώρο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2014. Πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο είναι τα 
υλικά προς ανακύκλωση.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
της ουσιαστικής κατανόησης των οφελειών της 
ανακύκλωσης, οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου 
Καλυβίων φιλοξενούν ειδικό αφιέρωμα στην 
εφημερίδα τους για τις «Γιορτές Ανακύκλωσης», 
τα οφέλη και την ανταπόδοση από την 
εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Γιορτές Ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού
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Με 15 ψήφους στη πρώτη ψηφοφορία 
επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σαρωνικού η κυρία Μαρία Κόλλια . Απουσίαζε 
δικαιολογημένα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Λιοδακάκης. Tο σημαντικότερο βήμα για την έναρξη της κατασκευής του 

Αλιευτικού Καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας έγινε με τη διεξαγωγή 
του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη της κατασκευαστικής 

εταιρείας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Δημαιρεσίες στο Δήμο Σαρωνικού. 
Πρόεδρος και πάλι η Μαρία Κόλλια

Για την εκλογή Αντιπρόεδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, χρειάστηκαν δυο ψηφοφορίες 

για να εκλεγεί ο κ. Γιώργος Τζιβίλογλου. Στην 
πρώτη ψηφοφορία ο Γιώργος Τζιβίλογλου 
έλαβε 13 ψήφους και εκλέχθηκε τελικά στη 
δεύτερη ψηφοφορία με 19 ψήφους. Η θέση 
καταλαμβάνεται από δημοτικό σύμβουλο της 
πρώτης σε δύναμη δημοτικής παράταξης της 
μειοψηφίας.
Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου 
εκλέχθηκε από την πρώτη ψηφοφορία και 
με 20 ψήφους ο κ. Κατσούλης Δημήτριος 
εκπροσωπώντας στο Προεδρείο την ελάσσονα 
αντιπολίτευση.
Ακολούθησε η ψηφοφορία για την επταμελή 
Οικονομική Επιτροπή, τέσσερις σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας δυο της αντιπολίτευσης. Πρόεδρος 
της επιτροπής είναι θεσμικά ο Δήμαχος.

Εκλέχθηκαν Τακτικοί:
Γεωργοπούλου Πέγκυ (πλειοψηφία)
Γκίνης Σταμάτης (πλειοψηφία)
Μπούτσης Βασίλης (πλειοψηφία)
Χαρίτος Εμμανουήλ (πλειοψηφία)
Μακροδημήτρης Σωτήριος (μειοψηφία)
Πέγκας Ανδρέας (μειοψηφία)

Εκλέχθηκαν Αναπληρωματικοί:
Αποστόλου Απόστολος (πλειοψηφία)
Γκέραλης Σάββας (πλειοψηφία)
Παπασταμέλου -Γκούμα Αικατερίνη 
(πλειοψηφία)
Γκίκας Παναγιώτης (μειοψηφία)
Ράπτη Αγγελική (μειοψηφία)

Για την επταμελή Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εκλέχτηκαν τέσσερις σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας δυο της αντιπολίτευσης. Πρόεδρος 
της επιτροπής είναι θεσμικά ο Δήμαχος.

Εκλέχθηκαν Τακτικοί:
Λιοδακάκης Δημήτρης (πλειοψηφία)
Αποστόλου Απόστολος (πλειοψηφία)
Γκέραλης Σάββας (πλειοψηφία)
Μπουκοβάλας Ηλίας (πλειοψηφία)
Τζιβίλογλου Γιώργος (μειοψηφία)
Κωσταντέλος Ανδρέας (μειοψηφία)

Εκλέχθηκαν Αναπληρωματικοί:
Αδάμης Μιχάλης (πλειοψηφία)
Γκίνης Σταμάτης (πλειοψηφία)
Μπούτσης Βασίλειος (πλειοψηφία)
Βολάκος Νικόλαος (μειοψηφία)
Μακροδημήτρης Σωτήριος (μειοψηφία)

Εκλέκτορες για την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Αττικής:
Ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης 
(πλειοψηφία)
Αθανασόπουλος Αλέξανδρος (πλειοψηφία)
Τσαλικίδης Εμμανουήλ (μειοψηφία)

Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Π. Φώκαιας
Εμπλοκή στην χρηματοδότηση από το ΥΠΟΙΚ;

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συνήλθε στις 3/6/2014 σε 

ανοικτή δημόσια συνεδρίαση 
στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Αν. 
Αττικής και προχώρησε στην 
αξιολόγηση των συνολικά 
17 προσφορών που είχαν 
κατατεθεί από τις διαγωνιζόμενες 
εργοληπτικές εταιρείες.
Από την εξέταση των προσφορών 
η εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» έδωσε 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
(43,72% ή που μεταφράζεται σε 
2.641.200 €) και αναλαμβάνει την 

κατασκευή του έργου που έχει 
προϋπολογισμό 4.650.000 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση αναφέρει, 
ότι υπήρξε εμπλοκή στην 

χρηματοδότηση του έργου, από 
το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω 
της ένταξης του χώρου στον 
σχεδιασμό της εταιρείας «Παράκτιο 
Αττικό Μέτωπο». Ήδη γίνεται 
προσπάθεια από τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο κ. Μπουκοβάλα, 
να επιλυθεί το πρόβλημα και να 
ξεκινήσει η κατασκευή εντός του 
χρονοδιαγράμματος. 

Με απόφαση Δημάρχου 
ο επικεφαλής της ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης 

κ. Νικόλαος Βολάκος ορίστηκε 
Εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος με αρμοδιότητες 
που άπτονται των θεμάτων 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο Αντιδήμαρχο, κ. 
Ηλία Μπουκοβάλα.
Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Σωφρόνης ευχαριστεί τον 
κ. Νικόλαο Βολάκο καθώς 
ανταποκρίθηκε εμπράκτως στο 
κάλεσμα της νέας Δημοτικής 
Αρχής για συνεργασία και 
σύμπνοια με στόχο το κοινό 
συμφέρον.
Η Δημοτική παράταξη 
“Σαρωνικός Αύριο” είχε 
εξαγγείλει προεκλογικά ακόμα 
την πρόθεση υπερκομματικής 
συνεργασίας στον Δήμο. Με την 
ενέργειά του αυτή ο Δήμαρχος 
αποδεικνύει την ταύτιση λόγων 
και έργων. «Οι προεκλογικές 
μας υποσχέσεις ήταν και 
είναι δεσμεύσεις. Δόθηκαν 
για να υλοποιηθούν και το 

αποδεικνύουμε καθημερινά 
αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία 
στον κ. Βολάκο και στα νέα 
του καθήκοντα και είμαι 
σίγουρος ότι θα έχουμε άριστη, 
ουσιαστική και αποτελεσματική 
συνεργασία. Με την αποδοχή 
της θέσης του Εντεταλμένου 
Δημοτικού Συμβούλου ο 
κ. Βολάκος αποδεικνύει το 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
προσφοράς για τον τόπο μας» 
τόνισε ο κ. Σωφρόνης.

Καθήκοντα Εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου ανατέθηκαν από τον 
Δήμαρχο στον κ. Νίκο Βολάκο
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Παράλληλα με τις αθλητικές 
δραστηριότητες και στα 
πλαίσια του κοινωνικού 

του έργου ο Ναυτικός Αθλητικός 
Όμιλος Αναβύσσου και 
Παλαιάς Φώκαιας 
(ΝΑΟΑΠΦ), σε 
συνεργασία με την 
Δημοτική Κοινό-
τητα Αναβύσσου, 
προχώρησε και 
ολοκλήρωσε την 
ε π ι δ ι ό ρ θ ω σ η 
και την βαφή 

της εκκλησίας των 
Αγίων Πάντων στη 
βραχονησίδα του  
Αγίου Γεωργίου που 
βρίσκεται 16 ναυτικά 
μίλια νότια της Παλαιάς 
Φώκαιας.

Ο Πρό-
εδρος του 
ΝΑΟΑΠΦ 
ευχαριστεί 
τους χορη-
γούς των 
υ λ ι κ ώ ν , 
τα μέλη 
για την 

προσφορά 
τους αλλά και όσους βο-
ήθησαν στην κουραστική 
αυτή δράση και υποσχέθηκε 
ότι παράλληλα με το αθλητικό 
έργο (ιστιοπλοΐα – αθλητική 
αλιεία), ο ΝΑΟΑΠΦ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την 
ελληνική παράδοση.

Χωματερή ΦώκαιαςΗ μη τήρηση 
των υποσχέσεων για το κλείσιμο 
των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης 

απορριμμάτων φέρνει την Ελλάδα 
αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο δεύτερης 
καταδίκης από το Ευρωπαϊκο δικαστήριο.

Επιδιόρθωση 
του εξωκλησιού 
στην βραχονησίδα 
Άη Γιώργης 
από τον Ν.Α.Ο.Α.Π.Φ.

Την πρόθεσή του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Σαρωνικού, εξέφρασε 

ο Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Σωφρόνης, να υπάρξει ενιαίο 

τέλος ύδρευσης σε όλες τις 
Δημοτικές Κοινότητες, μιλώντας 
στα νεοεκλεγέντα στελέχη του 
συνδυασμού του. 

Τη στιγμή που η χώρα μας δεν έχει κλείσει δεκάδες 
παράνομες χωματερές, η γενική εισαγγελέας 

Juliane Kokott, εισηγήθηκε την επιβολή ημερήσιου 
προστίμου 54.450 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο να εξετάζει σχετική προσφυγή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το εν λόγω βασικό ποσό θα πρέπει να απομειούται 
κατά 150 ευρώ κάθε φορά που η Ελλάδα αποδεικνύει 
στην Επιτροπή την παύση της λειτουργίας ενός 
παράνομου χώρου ταφής, καθώς και την ύπαρξη 
και αξιοποίηση επαρκών μέσων για την κατάλληλη 
διαχείριση ή διάθεση των αποβλήτων ή την 
αποκατάσταση ενός παράνομου χώρου ταφής 
που έχει παύσει τη λειτουργία του. Το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο προτείνει επίσης την επιβολή κατ’ 
αποκοπήν ποσού 22 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ύψος του προστίμου υπολογίστηκε με βάση 
συντελεστή που σχετίζεται με την ικανότητα 
πληρωμής της χώρας (3,87) και σοβαρότητας της 
παράβασης (7,5). Το πρόστιμο των 22 εκατ. ευρώ 
προέκυψε πολλαπλασιάζοντας το βασικό πόσο 
των 220 ευρώ με τις 3.258 ημέρες παράβασης της 
χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η 
Ελλάδα σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις 
παράνομες χωματερές τις οποίες είχε δεσμευθεί 
πως θα κλείσει εδώ και χρόνια. Οι παραβάσεις 
αφορούν την παλαιά οδηγία για τα απόβλητα 
(75/442/ΕΟΚ).
Η χώρα μας είχε καταδικαστεί το 2005 για τη 
λειτουργία 1.125 παράνομων χωματερών και 
της δόθηκε παράταση χρόνου έως το 2011 
προκείμενου να συμμορφωθεί, κάτι το οποίο δεν 
έκανε επαρκώς. Σημερα εκτιμάται ότι λειτουργούν 
ακόμη 60-70 χωματερές, κυρίως στα νησιά. Τα 
πρόστιμα θα επιμερισθούν στις τοπικές κοινωνίες 
οπου λειτουργούν χωματερές με βάση νόμο του 
2011 που τέθηκε σε εφαρμογή με ΚΥΑ του 2014.
Με ανάλογες βαρύτατες οικονομικες ποινές, 
απειλείται και η Ιταλία. Η περίπτωσή της αφορά 

επίσης την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα 
(91/689/ΕΟΚ) και την οδηγία για την υγειονομική 
ταφή.
Κατά της Ελλάδας (υπόθεση C-378/13) το αντικείμενο 
της διαδικασίας είναι πιο περιορισμένο από αυτό 
της διαδικασίας κατά της Ιταλίας. Η παράβαση 
καταλαμβάνει τόσο τη λειτουργία παράνομων 
χώρων ταφής όσο και την αποκατάστασή τους.
Η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να 
υποχρεώσει την Ελλάδα να της καταβάλει:
* προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους 71 193,60 
ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εκτέλεση 
της αποφάσεως Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2005 
από την ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως στην υπό 
κρίση υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα εκτελεστεί 
η απόφαση του 2005·
* ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 7 786,80 
ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα εκδόσεως της 
αποφάσεως του 2005 έως την ημέρα εκδόσεως της 
αποφάσεως στην υπό κρίση υπόθεση ή την ημέρα 
εκτελέσεως της αποφάσεως του 2005.
Η γενική εισαγγελέας προτείνει, πάντως, την επιβολή 
χαμηλότερου προστίμου έναντι της εισηγήσεως 
από την Κομισιόν.

Πρόστιμα «φωτιά» στους ΟΤΑ για τις παράνομες 
χωματερές εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ενιαία τέλη ύδρευσης για όλες 
τις δημοτικές κοινότητες του 
Σαρωνικού

Η κατάρτιση ενιαίου τιμολογίου 
έπρεπε να είχε γίνει από την 

προηγούμενη δημοτική αρχή, 
αλλά είχε αποφευχθεί για λόγους 
σκοπιμότητας. Η ενοποίηση 
των τελών θα φέρει μικρές 
αυξομειώσεις στα τιμολόγια ανά 
κοινότητα, αλλά σε συνδυασμό 
με άλλα μέτρα οι αυξήσεις που 
θα σημειωθούν δεν θα είναι 
μεγάλες.
Όπως μας ανέλυσε συγκεκριμένα 
ο κ. Ηλίας Μπουκοβάλας, 
Αντιδήμαρχος υπεύθυνος 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, θα αντικατασταθούν 
όλοι οι υδρομετρητές με νέας 
τεχνολογίας, η καταμέτρηση θα 
γίνεται ηλεκτρονικά και με τον 

ίδιο τρόπο θα ελέγχονται και οι 
διαρροές. Επίσης οι μετρήσεις 
θα γίνονται ανά τρίμηνο και 
με τον ηλεκτρονικό τρόπο 
καταμέτρησης θα γίνονται 
ακριβώς την ημέρα πιου θα 
ορίζεται από το πρόγραμμα. Η 
χρηματοδότηση του έργου θα 
γίνει από το ΕΣΠΑ.
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Για μια ακόμα χρονιά η  Δημοτική 
Φιλαρμονική Σαρωνικού προ-
σκαλεί μικρούς και μεγάλους 

να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο τους, μαθαίνοντας 
το μουσικό όργανο της αρεσκείας 
τους. Σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπόνι, 
φλάουτο, τρομπέτα, ντραμς διδάσκονται 
ΔΩΡΕΑΝ από τον μαέστρο Σπύρο 
Κόλλια.
Στην εικοσαετή και πλέον πορεία της 
η Φιλαρμονική δίνει πάντα το παρόν 
μέσα από εκδηλώσεις στον Δήμο αλλά 
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τον πιο 
μελωδικό και συναρπαστικό κόσμο, τον 
κόσμο της μουσικής, των μουσικών 

οργάνων, των πνευστών και των 
κρουστών.
Άλλωστε ως γνωστόν: η μουσική 
εξημερώνει τα ήθη!
Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέλη 
της μεγάλης συντροφιάς της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής Σαρωνικού.
Οι εγγραφές άρχισαν! Από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 19:00 
– 21:00 στην οδό Προκοπίου Γκίνη 14, 
Καλύβια στα γραφεία της Φιλαρμονικής, 
μπορείτε να πραγματοποιείτε τις 
εγγραφές σας. Μαθητές ηλικίας από 10 
ετών και ενήλικοι.
Πληροφορίες: κα Φωτεινή Φιλίππου, 
τηλ: 2299320323, Φιλαρμονική τηλ: 
2299048648

Δωρεάν Μαθήματα για μικρούς και μεγάλους, 
από τη Δημοτική Φιλαρμονική Σαρωνικού

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν οι άντρες της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου, όταν 
μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο 

Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, επιχείρησαν να 
γεμίσουν τα οχήματά τους με νερό, από τους 
πυροσβεστικούς κρουνούς που υπάρχουν 
στην περιοχή. Όπως κατάγγειλαν κανένας 
πυροσβεστικός κρουνός δεν λειτουργούσε με 
αποτέλεσμα να φύγουν άπραγοι. Ευτυχώς που 
δεν χρειάστηκαν επιπλέον φορτία νερού για την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς, οπότε η αδυναμία να 
γεμίσουν τα οχήματά τους θα είχε απρόβλεπτες 

συνέπειες.
Είχε γίνει άραγε έστω ένας τυπικός έλεγχος, από 
την πολιτική προστασία του Δήμου Σαρωνικού ή 
από την Κοινότητα ή από τις άλλες Κοινότητες, 
αν βρίσκονται σε λειτουργία οι πυροσβεστικοί 
κρουνοί; Μάλλον όχι.
Ένα ακόμα “έργο” του απελθέντος Δημάρχου, 
του απελθέντος Αντιδημάρχου Τσαλικίδη και 
των συνεργατών του, πριν εγκαταλείψουν την 
εξουσία. Ευτυχώς χωρίς συνέπειες αυτή τη φορά 
για την περιοχή.

Άφησαν ασυντήρητους τους πυροσβεστικούς 
κρουνούς στην Παλαιά Φώκαια

Βραδιά μουσικής και χορού, 
με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Λαγονησίου
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Η ετήσια συνδρομή για το 
2014 είναι 20 € και πε-

ριλαμβάνει την αποστολή της 
εφημερίδας ταχυδρομικώς.

Δημοσιεύουμε τους λογαρι-
ασμούς 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.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές του Δήμου 
Σαρωνικού, οι οποίοι με τις επιδόσεις τους κατάφεραν να 
εισαχθούν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

προτίμησής τους.

Με δελτία τύπου όλες οι Δημοτικές Κοινότητες του Σαρωνικού 
ανακοίνωσαν συντεταγμένα, τις συνεδριάσεις τους στις 8/9/2014, 
στις οποίες θα συζητούσαν τις προτάσεις τους επί του τεχνικού 

προγράμματος  της περιοχής τους. 

Με στόχο να αποδεσμευτούν 
αστυνομικοί από υπηρεσίες γραφείου 
και να διατεθούν για τις ανάγκες 

της ασφάλειας των πολιτών, το υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης επεξεργάζεται σχέδιο με 
συνενώσεις και συγχωνεύσεις αστυνομικών 
τμημάτων.

Νέο ΔΣ στον Εξωραϊστικό 
Όμιλο Θυμαριού ο Αίολος

Καταργούνται τα Α.Τ. Αναβύσσου και Σαρωνίδας.
Σχέδιο συνένωσης και συγχώνευσης αστυνομικών τμημάτων. 

Σύμφωνα με τα όσα δημοσίευσε η 
εφημερίδα «Τα Νέα», στο σχέδιο 

περιλαμβάνεται η κατά το 1/3 μείωση των 
αστυνομικών τμημάτων σε ολόκληρη τη 
χώρα. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμα ότι για 
την Αττική οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί 
προβλέπουν τη συνένωση των 93 Τμημάτων 
Ασφαλείας σε 50 και αντίστοιχα το ίδιο 
προβλέπεται και για τα Τμήματα Τάξης.
Στις προτάσεις των επιτελών της ΕΛ.ΑΣ. 
περιλαμβάνονται και προβλέψεις για 
μεταφορές υφιστάμενων υπηρεσιών σε άλλα 
Τμήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΑΤ 
Εξαρχείων, η μισή δύναμη του οποίου φυλά το 
ίδιο το Τμήμα. Προτείνεται λοιπόν η μεταφορά 
του κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού 
και να μειωθεί ο αριθμός αστυνομικών που 
φυλάσσουν αστυνομικούς.
Το στοίχημα για τους επιτελείς είναι το όλο 
σχέδιο να μην έχει την τύχη των περίφημων 
Πολυδύναμων Αστυνομικών Τμημάτων που 
εγκαινιάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 

1990, αλλά αποσύρθηκαν 
λόγω των αδυναμιών στην 
υλοποίησή τους. Ωστόσο, δεν 

αποκλείεται να υπάρξουν αντιδράσεις από 
δημάρχους που θα δουν ΑΤ στους δήμους 
τους να καταργούνται.

Πληροφορίες φέρουν, μεταξύ των υπό 
κατάργηση Αστυνομικών Τμημάτων 

το Α.Τ. Αναβύσσου και Σαρωνίδας, οι 
δραστηριότητες του οποίου θα συγχωνευθούν 
με το Α.Τ. Καλυβίων. 
Νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν ότι 
αναζητείται κτήριο να στεγάσει το νέο Α.Τ. 
Σαρωνικού στην παραλία, πλησιέστερα στις 
τρεις Κοινότητες Αναβύσσου, Φώκαιας και 
Σαρωνίδας.

Δημοτικές Κοινότητες συνεδρίασαν 
και έλαβαν αποφάσεις για το τεχνικό 
πρόγραμμα των περιοχών τους. 
Οι πολίτες πότε θα τις πληροφορηθούν;

Οι συνεδριάσεις ολοκλη-
ρώθηκαν και αποφάσισαν 

τι θα προτείνουν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου 
Σαρωνικού, ώστε να συνταχθεί 
το ετήσιο πρόγραμμα τεχνικών 
έργων για το 2015. Καμία 
όμως Κοινότητα δεν έκδωσε 
κάποια ανακοίνωση, ώστε να 
πληροφορηθούν οι Δημότες, 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 
ή των ΜΜΕ του Σαρωνικού, τι 
ακριβώς πρότειναν. Μήπως 
μπορεί να γίνει και σ΄ αυτό το 
θέμα μια νέα αρχή;

Να πληροφορούνται οι πολίτες 
τι ακριβώς αποφασίζουν 
και τι προτείνουν τα Τοπικά 
Συμβούλια; Είναι έτσι κι΄ αλλιώς 
περιορισμένες οι αρμοδιότητές 
τους, ας δοθεί έμφαση και 
δημοσιότητα σ΄αυτά τα λίγα 
αλλά ουσιώδη που έχουν 
αρμοδιότητα να διαχειρίζονται.
Περιμένουμε άμεσα τις 
ανακοινώσεις του με τις 
αναλυτικές προτάσεις επί του 
Τεχνικού Προγράμματος των 
περιοχών τους.

Νέο ΔΣ στον 
Εξωραϊστικό Σύλλογο 

Αγίου Νικολάου
Η  από 24/8/20141 σύσταση του νέου Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, αποτε-
λείται  από τα εξής μέλη:
Μπαραζιάν Χοβσέπ - Ιωσήφ                   
Πρόεδρος
Αλεξανδρόπουλος Ηλίας 
Αντιπρόεδρος
Σετιάν Χαρουτιούν - Χάρης 
Γραμματέας
Δασκαλάκης Ανδρέας Ταμίας
Χριστοπούλου Αικατερίνη 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Τσάκωνας Παναγιώτης 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Παπαμελέτη Αικατερίνη Μέλος του Δ.Σ.

Συγχαρητήριο Μήνυμα Δημάρχου 
στους επιτυχόντες μαθητές του Δήμου 
Σαρωνικού στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ

Με την εισαγωγή σας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανοίγει 

ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. 
Οι κόποι και οι προσπάθειες σας 
ανταμείφθηκαν. Ξεκινάτε, λοιπόν, 
ένα μαγευτικό ταξίδι γεμάτο γνώση, 
εμπειρίες, μάθηση, γνωριμίες με 
νέα πρόσωπα, συναισθήματα, 
καταστάσεις. Όλα αυτά και ακόμα 
περισσότερα είναι τα εφόδιά για την 
περαιτέρω ενήλικη ζωή σας.
Τα εύσημα φυσικά στους γονείς όλων 
των μαθητών για την υποστήριξη και 
την συμπαράσταση σε όλη σας την 
προσπάθεια. Επίσης θα ήθελα να 
συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι παρά τις αντίξοες συνθήκες 
και τα ελλιπή πολλές φορές μέσα, 
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
προκειμένου να σας μεταδώσουν 
ουσιαστική και βαθιά γνώση.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στις 
σπουδές σας και κάθε επιτυχία στη 
ζωή σας!

Γιώργος Σωφρόνης
Δήμαρχος Σαρωνικού

Μετά τις αρχαιρεσίες της 24/8/14 και την 
συγκρότηση σε σώμα της 25/8/14 το νέο Δ.Σ. του 

ομίλου Θυμαριού ο Αίολος είναι το εξής:

Βρυώνης Αριστοφάνης 
Πρόεδρος
Σκοτεινιώτης Πλάτων 
Αντιπρόεδρος
Μενεγάκης Απόστολος 
Γ. Γραμματέας
Μιχαλοπούλου Βάσια  
Ταμίας
Πλατιά Δέσποινα        
Αναπ. Γραμματέας
Προύσαλης Γιάννης    
Κοσμήτορας

Κοκκίνης Σπύρος         
Υπ. ναυταθλητικού
Δρίβας Χρήστος           
Υπ. αθλητισμού
Αλαβάνος Άρης            
Υπ. πολιτιστικού
Δραζίνος Βασίλης        
Υπ. εξωραϊστικού
Μαρινάκης Σάκης         
Υπ. νεολαίας
Το νέο Δ.Σ. έχει τριετή 
θητεία.
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Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα και με τη 
συμμετοχή πλήθους επισήμων και των 
κατοίκων της Αναβύσσου, ο Χορευτικός 

Λαογραφικός Όμιλος Αναβύσσου εγκαινίασε 
το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, την 
Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014.

Ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Αναβύσσου 
εγκαινίασε το Λαογραφικό Μουσείο Αναβύσσου

Την εκδήλωση προλόγισε η Γεν. 
Γραμματέας του Ομίλου κα Γεωργία 

Σακαρίκου αφού πρωτίστως ευχαρίστησε 
όλους τους παρευρισκόμενους. 
Αναφέρθηκε στην 
Ανάβυσσο και το 
πόσο σημαντικό 
είναι να αγαπάμε 
τον τόπο μας, στο 
σκοπό δημιουργίας 
του ΧΛΟΑ, σε 
ένα σύντομο 
ιστορικό των 
δραστηριοτήτων 
του ομίλου και 
των θεσμικών 
εκδηλώσεων που 
έχει καθιερώσει 
από το ξεκίνημά του 
έως σήμερα ενώ 
τέλος επισήμανε 
την προσπάθεια 
των μελών του για 
την δημιουργία 
παραδοσιακής χορωδίας για μικρούς και 
μεγάλους με δάσκαλο τον κ. Βαγγέλη 
Δημούδη.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος 
του ΧΛΟΑ κ. Πρόδρομος Ζιγκιρίδης, 

ο οποίος επισήμανε τη σπουδαιότητα της 
Λαογραφίας ως στοιχείο ταυτότητας ενός 
λαού και στο λαογραφικό μουσείο ως ένας 
τρόπος αναπαράστασης της πολιτισμικής 
παραγωγής μέσα από το οποίο 
προβάλλεται η κοινωνία σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια περιέγραψε 
ένα σύντομο ιστορικό της σύλληψης της 
ιδέας από τον όμιλο, και αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αρχικά 

ως προς την εξεύρεση του χώρου 
στέγασης αλλά και την 
αδυναμία εξεύρεσης 
οικονομικών πόρων για 
την ολοκλήρωσή του.
Έτσι, ευχαρίστησε τους 
ανθρώπους εκείνους 
που έδωσαν λύση σε 
όλα τα παραπάνω, 
ήτοι την οικογένεια 
του αείμνηστου 
Βασιλείου Τροχίδη για 
την παραχώρηση του 
οικήματος και τον κο 
Αθανάσιο Μαρτίνο για 
την καθοριστική και 
ποικιλότροπη συμβολή 
και στήριξή του στην 
αποπεράτωση του 
έργου. Για το λόγο αυτό, 

το ΔΣ του ΧΛΟΑ, τον ανακήρυξε επίτιμο 
μέλος του ομίλου.
Δεν παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει το 
προηγούμενο αλλά και το νυν Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΧΛΟΑ, τον μηχανολόγο 
μηχανικό κ. Ελευθέριο Βούλγαρη, τη 
μουσειολόγο κα Μαρία Μερσυνιά καθώς 
και όλο το προσωπικό που εργάσθηκε 
αφιλοκερδώς.

Ακολούθησαν οι απονομές 
των δωρητών καθώς και η 

εγκαινίαση του χώρου από την 
κα Αλεξάνδρα Τροχίδη και τον κο 
Αθανάσιο Μαρτίνο.

Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε η 
πολιτική ηγεσία του 
Σαρωνικού νεοεκλεγέντες 
Δημοτικοί Σύμβουλοι,  
καθώς και πολλοί 
εκπρόσωποι πολιτιστικών 
και εξωραϊστικών 
συλλόγων της περιοχής.

Το Δ.Σ. του ΧΛΟΑ  
ενημερώνει τους 

κατοίκους της Αναβύσσου, 
ότι η προσπάθεια 
σ υ λ λ ο γ ή ς 
αντικειμένων δεν 
σταματά  με τα 
εγκαίνια του Λ.Μ.Α. 
Στόχος είναι το 

μουσείο να διατηρηθεί 
ζωντανό και να επεκταθεί σε χώρο και 
σε όγκο. Στόχος είναι να αγκαλιάσει 
και να προσελκύσει όλους  αλλά 
κυρίως τα παιδιά, για τα οποία θα 
πραγματοποιηθούν στο μέλλον 
και με τη βοήθεια εξειδικευμένων 
επιστημόνων, εκπαιδευτικά 
προγράμματα με θέμα την ύφανση, 

την παπλωματοποιία και ό,τι άλλο αφορά 
την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου μας.

Το μουσείο μπορεί κανείς να το 
επισκέπτεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

από τις 6 έως τις 9 το απόγευμα και 
τις Κυριακές 10 έως 1. Το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι το 2291301753 ενώ η 
υπό κατασκευή ιστοσελίδα του http://www.
lmanavissou.com

Πρόγραμμα 
γυμναστικής 

από τον 
Ναυταθλητικό Όμιλο 

Σαρωνίδας

Ανακοινώνεται ότι στον 
Ν.Ο.Σ. από 9/9/2014 

αρχίζουν οι εγγραφές και 
τα μαθήματα Γυμναστικής 
Γυναικών στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων 
Δημοτικής Κοινότητας 
Σαρωνίδας στις παρακάτω 
ημέρες και ώρες:

ΔΕΥΤΕΡΑ: 09.00 - 11.00 & 
20.45 - 21.45

ΤΡΙΤΗ:       09.00 - 11.00 & 
19.00 - 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ: 09.00 - 11.00 & 
16.30 - 17.30 & 20.30 - 21.30

ΠΕΜΠΤΗ: 09.00 - 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09.00 - 
11.00

Πληροφορίες: κ. 
Παπασταυρίδης Στ. 
6948172814
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Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

«Ζητείται Ελπίς. Από πού θα έλθει;»

Πέρασε το καλοκαίρι. 
Τέλειωσαν οι διακοπές, για 
όσους πήγαν. Επιστροφή 

στην καθημερινότητα. Πολλοί να 
ψάχνουν ελπίδα στα κοινωνικά 
παντοπωλεία, στις ουρές των 
συσσιτίων, στα «Ιατρεία των 
φτωχών». 
Εικόνες ξεχασμένες από τους 
περασμένους αιώνες που κανείς 
δεν μπορούσε να φανταστεί.
Και εδώ φαίνεται η πολιτειακή 
ανεπάρκεια που δεν μπορεί να 
συντηρήσει την κοινωνική συνοχή, 

γιατί δεν μπορεί να διασφαλίσει 
ένα πιάτο φαγητού για γέροντες 
και απόρους, στέγη για ΑΜΕΑ, 
περίθαλψη για άρρωστα παιδιά.
Η πρώην μεσαία τάξη καταρρέει, 
έμειναν άνεργοι, η ζωή τους 
αναποδογυρίστηκε, ζητούν 
βοήθεια από τους ψυχολόγους. 
Το αστικό όνειρο χάθηκε. 
Από επίσκεψή μου σε μεγάλο 
Κοινωνικό Ίδρυμα με κατάκοιτους 
υπερήλικες, μου είπαν ότι 
«θα έχουν φαγητό μέχρι το 
Σεπτέμβρη» μετά τι;

Νιώθω πολύ θυμό για όλους 
αυτούς που οδήγησαν την 
οικονομία και την κοινωνία στη 
μιζέρια. Γιατί το έλλειμμα που 
παρουσιάζει το Κοινωνικό κράτος 
δεν αφορά μόνο τους απόρους, 
τους ταλαιπωρημένους και τους 
καταφρονεμένους.
«Έλληνες είναι οι περισσότεροι 
που απευθύνονται στο Κέντρο 
αστέγων της ΜΚΟ Praxis», 
έγραψε πρόσφατα ο τύπος.
Τι μπορούμε όμως να κάνουμε 
εμείς; 
Μπορούμε να συντηρήσουμε 
την ασθενική ελπίδα, να την 
κρατήσουμε να σιγοκαίει μέσα 
σε κάθε άνθρωπο; Να μην 
αφήσουμε τα παιδιά να πεινούν, 
να κρυώνουν. Να μην αφήσουμε 
τους γέροντες απροστάτευτους 
και μόνους.
Η Κοινωνία διαθέτει ακόμα ισχυρά 
αντανακλαστικά αλληλεγγύης.
Το εμείς που ωθεί στην 
υπέρβαση του εαυτού. Υπάρχουν 
αρκετοί συνάνθρωποί μας που 
εξακολουθούν να σκέφτονται, 
να πονούν, και να αγωνιούν με 
συλλογικό στοχασμό, πραγματικό 
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και 
ξεχωριστή αλληλεγγύη.
Η πολυετής ενασχόλησή μου 
με τον εθελοντισμό με έχει 
φέρει σε επαφή με τέτοιους 
μεγαλόψυχους ανθρώπους. Με 
εσωτερική ομορφιά, ομορφιά 
συναισθημάτων, μεγαλοσύνη 

καρδιάς, που με τις πράξεις τους 
αποδεικνύουν πόσο διαφορετικοί 
είναι.
Ευχαριστώ τον κο Γιάννη και 
την κα Μαρία, αλλά και τον κο 
Νίκο που βλέπει από ψηλά, για 
τη θέρμη της αλληλεγγύης τους. 
Το παράδειγμά τους ας βρει και 
άλλους μιμητές. 
Σε αυτή, λοιπόν, την κρίσιμη 
συγκυρία, αυτό που απαιτείται 
δεν είναι γενικόλογα κείμενα που 
προσπαθούν να λειτουργήσουν 
σαν «Κολυμπήθρα του Σιλωάμ», 
αλλά σοβαρές και στοχευμένες 
προτάσεις και δράσεις από την 
πολιτεία αλλά και από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση που είναι πιο κοντά 
στον πολίτη.
Παράδειγμα προς αποφυγή, ο 

δήμαρχος της Βερόνας, Flavio 
Tosi, που ανακοίνωσε επιβολή 
προστίμου σε όσους δίνουν 
φαγητό σε αστέγους.
Ακραία εκδοχή δίωξης της 
φιλανθρωπίας.
Η εξουσία οφείλει να προτρέπει 
με το παράδειγμά της σε κινήσεις 
αλληλεγγύης για επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων, 
ενεργοποιώντας και τη νέα γενιά.
Με τολμηρές δράσεις να διευρύνει 
το ρόλο της, να συνομιλήσει και να 
αλληλεπιδράσει με τους πολίτες. 
Να επιβεβαιώσει το χαρακτήρα 
της κοινωνικής της αποστολής.
Από τον Αγιασμό για τη νέα χρονιά 
στη Στέγη Λαγονησίου 09/09/14

Σε πολύ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση της προέδρου της 
Κοινωνικής Στήριξης κας Αναστασίας 

Τσιακάλου και του Πρέσβη του Κουβέιτ, κ. 
Raed Abdullah Al Rifai, προσκεκλημένη 
στη δεξίωση που παρέθεσε η Πρεσβεία 
του Κουβέιτ στα πλαίσια της μεγάλης 
παγκόσμιας καμπάνιας «Journey of Hope».
H κα Τσιακάλου ευχαρίστησε τον Πρέσβη 
για την πρόσκληση και τον συνεχάρη για 
την πρωτοβουλία του κράτους του Κουβέιτ 
όσον αφορά την φροντίδα που προσφέρεται 
στα παιδιά που πάσχουν από νοητικές 
ασθένειες, σύνδρομο Down, αυτισμό. Του 
τόνισε ότι όλοι οφείλουμε να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας για να κάνουμε φιλικότερο το 
περιβάλλον απέναντι σε αυτά.
 Το ταξίδι της Ελπίδας (Journey of Hope) 
είναι μια Φιλανθρωπική Εκστρατεία που 
τελεί υπό την αιγίδα του Εμίρη του κράτους 

του Κουβέιτ Sheikh Sabah Αl-Ahmad, με 
στόχο την αφύπνιση των κοινωνιών για τα 
άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι 
πολλών Πρεσβειών και Φορέων της 
πολιτείας.

Κοινωνική Στήριξη και ομογενείς της Αυστραλίας

Κοινωνική Στήριξη και Πρεσβεία του Κουβέιτ

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση είχε η 
πρόεδρος κα Αναστασία Τσιακάλου και το 
μέλος του Δ.Σ. κα Στέλλα Ηλιοπούλου με 

τον πρόεδρο της "Γραμμής Ελληνικής βοήθειας 
Μελβούρνης" και τ. αντιπρόεδρο ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας, 
κο Δημήτρη Κοντολέων.
Ο κος και η κα Κοντολέων, ομογενείς της Μελβούρνης 

από τα επιφανή εκεί μέλη της, έδειξαν ενδιαφέρον 
για τις δραστηριότητες της Κοινωνικής Στήριξης με 
στόχο την υποστήριξη της. 
Η κα Τσιακάλου ευχαρίστησε την κα Φωτεινή 
Ευφραιμίδου από τα ενεργά μέλη του Σωματείου 
για τη γνωριμία και τη φιλοξενία στο δροσερό κήπο 
της.
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Το κοινωνικό έργο και 
η προσφορά της κας 
Αναστασίας Τσιακάλου

Eδω και πολλά χρόνια παρακολουθω 
μεσω της εφημερίδας του αγαπητού 

φίλου Αγγ. Φραγκόπουλου με θαυμασμό 
το κοινωνικό Εργο και Προσφορά της 
Κας Αναστασίας Τσιακάλου. Μεγάλη 
εντυπωση μου προξενούσε η συνεχεια 
και συνεπεια στο εργο της κοντα σε τοσο 
διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που 
βρισκοναι στην αναγκη της παρουσίας 
και βοήθειας των συανθρώπων τους. 
Ατομα με ειδικές αναγκες, ηλικιωμένοι, 
παιδιά με προβληματα, ανθρωποι που 
εχουν ανάγκη γνωρισαν από κοντα 
και χωρίς διακρίσεις τη στοργή και την 
υπεύθυνη φροντιδα της. Παράλληλα 
διαπίστωσα  το ποσο αποτελεσματική 
και επίμονη υπήρξε η κοινωφελής αυτή 
δραση της.
Αφορμη για τα λιγα αυτά λόγια υπήρξε 
ένα γραμμα ενός νεαρου κοριτσιού με 
προβληματα όρασης οπου εξεφραζε τη 
λατρεία και την ευγνωμοσύνη του για την 
Κα Τσιακάλου.
Το κοινωνικό Εργο της Κας Τσιακαλου 
είναι τεραστιο. Η φυσική σεμνότητα 
που τη διακρίνει  εμποδίζει την ίδια να 
συνειδητοποιήσει το εύρος του. Ειδικότερα 
για εμας τους εγκληματολόγους τετοιοι 
ανθρωποι μας ειναι απαραιτητοι στον 
τομέα της προληψης του εγκλήματος

Αντωνης Δ. Μαγγανάς
Καθηγητης Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο των 
Ανοιχτών Δεδομένων της Ελληνικής 
Κυβέρνησης (data.gov.gr) η «λευκή» 

λίστα με τα πρατήρια καυσίμων τα οποία 

είναι διασυνδεδεμένα και ενταγμένα στο 
σύστημα εισροών - εκροών.
Δημοσιεύουμε τα Πρατήρια που είναι 
ενταγμένα στο σύστημα στην περιοχή 

του Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής και 
ελέγχονται, ώστε να τα γνωρίζουν οι 
καταναλωτές και να επιλέγουν αυτά.

Η λίστα των πρατηρίων καυσίμων με σύστημα εισροών-
εκροών στον Σαρωνικό και την Λαυρεωτική
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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


