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Οι δικαστές και ο Κομφούκιος
Φεβρουάριος 2012: κρίθηκε συνταγματικό το 
πρώτο Μνημόνιο(είχε ψηφιστεί το 2010) για 
«σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος».
Ιούνιος 2014: Συνταγματικό και το δεύτερο 
Μνημόνιο (είχε ψηφιστεί το 2012)  για «λόγους 
υπέρτερου συμφέροντος».
Σεπτέμβριος 2014: συνταγματική η περικοπή 
του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων.
Οκτώβριος 2014: συνταγματική η περικοπή 
κύριων και επικουρικών συντάξεωνΟλες 
αυτές είναι δικαστικές αποφάσεις. Οι οποίες 
έκριναν ότι καλώς το κράτος πετσόκοψε 
μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ, γιατί-αν δεν 
το έκανε- θα φουντάραμε όλοι μαζί.
Δεκέμβριος 2013: κρίνονται αντισυ-
νταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των 
δικαστικών (Μισθοδικείο).
Νοέμβριος 2014, τώρα δηλαδή: η κυβέρνηση 
αποφασίζει να καταβάλλει στους δικαστικούς 
μόνο το 50% των αναδρομικών, για «λόγους 
δημοσίου συμφέροντος».  Οι μισθοί τους θα 
επανέλθουν κανονικά στα προ των μειώσεων 
επίπεδα.
Η συνέχεια: έξι δικαστικές ενώσεις ξιφουλκούν  
εναντίον της κυβέρνησης και την κατηγορούν 
ότι «δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις». 
Ποιες εννοούν; Αυτές που περιέκοψαν 
μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ εκατομμυρίων 
δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων; Α μπα. 
Αυτές εφαρμόστηκαν στο ακέραιο. Εννοούν 
μία και μοναδική απόφαση, αυτή που έβγαλαν 
οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Και όχι, φυσικά, 
ολόκληρη. Οι μισθοί τους αποκαθίστανται 
πλήρως. Θα χάσουν τα μισά αναδρομικά 
τους. Δηλαδή ψίχουλα, μπροστά σ’ αυτά 
που έχασαν όλοι οι άλλοι, πάλι με δικές τους 
αποφάσεις. Εδώ οι αντιδράσεις και πίνακας 
με αυτά που παίρνουν και αυτά που χάνουν.
Το συμπέρασμα είναι προφανέστατο. 
Οι δικαστές κρίνουν ότι πρέπει όλοι να 
συμμετέχουν στη σωτηρία της χώρας, πλην 
των ιδίων. Ολες οι άλλες περικοπές είναι 
συνταγματικές και μόνο οι δικές τους δεν είναι. 
Τυπικά έχουν δίκιο. Η απόφαση πρέπει να 
εφαρμοστεί ολόκληρη (ναι, αυτή που έβγαλαν 
οι ίδιοι για τον εαυτό τους - έτσι προβλέπεται). 
Είναι το νόμιμον. Είναι και ηθικόν;
Η σφοδρή αντίδρασή τους συνιστά αυτό που 
λέμε σχηματικά κοινωνική πρόκληση. Δεν 
είναι δα και οι πιο αδικημένοι μισθολογικά, 
κάθε άλλο. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
έχει αποδοχές που ξεπερνούν τις 5000 ευρώ. 
Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ούτε τις 
μισές.
Η δε προτροπή τους προς τους βουλευτές 
να μην ψηφίσουν την τροπολογία με την 
μερική περικοπή των αναδρομικών τους 
συνιστά ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά 
μιας άλλης εξουσίας. Τι θα έλεγαν αν, την 
περίοδο που αποφάσιζαν για τους μισθούς 
των άλλων,  έβγαινε η Ενωση Βουλευτών και 
τους υποδείκνυε ποια απόφαση να πάρουν;
Λυπηρά πράγματα. Ο συνδικαλιστές των 
δικαστών φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν αυτό που 
είχε πει ο Κομφούκιος πριν από 25 αιώνες: 
«Ο ανώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με 
τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος είναι 
σκληρός με τους άλλους».
Του Γ. Καρέλα από το protagon.gr
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Οριστικά εκτός Ψυττάλειας 
τα λύματα του Σαρωνικού

Με τραγικό τρόπο για τον Σαρωνικό, 
επιβεβαιώθηκε πλέον ξεκάθαρα, 
ότι η φάρσα των Τσαλικίδη, 

Τζιβίλογλου, Φιλίππου και Βορίδη, για την 
δήθεν μεταφορά των λυμάτων του Δήμου 
μας στην Ψυττάλεια έλαβε τέλος.
Tο σχέδιο εξαπάτησης των δημοτών, 
ξεκίνησε προεκλογικά το 2010 με την 
επιλογή της Γερακίνας της Παλαιάς 
Φώκαιας, ως χώρο εγκατάστασης του 
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και 
ολοκληρώθηκε τέσσερα χρόνια μετά, 
επίσης προεκλογικά, με την απώλεια 
εβδομήντα και πλέον εκατομμυρίων ευρώ 
από το Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, που είχαν δεσμευτεί για το συγκεκριμένο έργο.

Προεκλογικά ο Αττικός Παρατηρητής 
(Μάιος 2014 τεύχος 114), έχοντας 

επιβεβαιωμένες πληροφορίες, έθεσε το 
θέμα σε άρθρο του με τίτλο “Αποχετευτικό 
ακαθάρτων Σαρωνικού. Τελείωσε η 
κακοστημένη φάρσα του Τσαλικίδη 
και του Φιλίππου”. Όμως το δημοτικό 
καθεστώς, το αποσιώπησε , μη θέλωντας 
να διαταράξει το προεκλογικό κλίμα και 
μη θέλοντας να παραδεχτεί την αποτυχία 
του, να επιλύσει ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα της περιοχής, με τεράστιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
όσων υποστήριζαν, 

ότι το έργο δεν θα γίνει 
και ότι ο Σαρωνικός 

θα παραμείνει 
με τους βόθρους

Σε θολό τοπίο η διαχείριση των 
απορριμμάτων της Αττικής. 

Ευχολόγια και άγνοια της 
πραγματικότητας από τους 

υπεύθυνους της Λαυρεωτικής

Ημερίδα με θέμα “Τοπικά σχέδια 
δράσης, διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων”
Ρεπορτάζ στην 6η σελίδα

Το ΣτΕ ξεμπλοκάρει το Γραμματικό
Φρένο βάζει με απόφασή του το ΣτΕ, προκειμένου 
να μην μετατραπεί το λεκανοπέδιο της Αττικής 
σε σκουπιδότοπο, λόγω έλλειψης χώρων 
διαχείρισης των απορριμμάτων. Με την απόφαση 
του ΣτΕ απορρίπτονται οι αιτήσεις ακύρωσης του 
έργου κατασκευής σύγχρονου εργοστασίου στο 
Γραμματικό.

Αποδοκιμασίες κατά της Δούρου 
από κατοίκους του Γραμματικού

Ρεπορτάζ στην 7η σελίδα

Το νέο blog του Αττικού Παρατηρητή

Ξεκίνησε τη λειτουργεία της η νέα ιστοσελίδα του Αττικού Παρατηρητή 
στην διεύθυνση www.attikos.gr, όπου θα φιλοξενείται το blog και η 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας

Λεπτομέρειες στην 2η σελίδα

Ρεπορτάζ στην 3η σελίδα

Γιώργος Σωφρόνης: Προφορικές πληροφορίες από το ΕΠΠΕΡAΑ 
αναφέρουν ότι το έργο θα απενταχθεί.

Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, στις 
περισσότερες δημοτικές ενότητες, λόγω 
ενοποίησης των τιμολογίων 

Μεγάλες αυξήσεις στα Καλύβια και στη Σαρωνίδα – 
Μειώσεις στις άλλες Δημοτικές Κοινότητες

Τα νέα τιμολόγια στις σελίδες 8 & 9

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Α.Δ.Μ.Κ.Ε. 
Σαρωνικού κ. Λ. Τσακιρίδης
   Όλο το παρασκήνιο στη 15η σελίδα

Επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις του 
ιχθυοτροφείου, στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο 
Αθηνών – Σουνίου. 

Ρεπορτάζ στην  σελίδα 10

Αυξομειώσεις και στην ύδρευση 

Σιγή “τσιπούρας” από την “επιτροπή πολιτών”
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Ξεκίνησε τη λειτουργία της 
η νέα ιστοσελίδα attikos.
gr, όπου θα φιλοξενείται το 

blog και η ηλεκτρονική έκδοση 
της εφημερίδας. Στην ιστοσελίδα 
θα φιλοξενούνται καθημερινές 
Ειδήσεις, Άρθρα, Απόψεις και 
Σχόλια, οποιουδήποτε έχει να 
πει κάτι σημαντικό για τα θέματα 

που αφορούν κυρίως την Νοτιο - 
Ανατολική Αττική (χερσόνησο της 
Λαυρεωτικής) και τους Δήμους 
που περιλαμβάνει.
Επίσης θα φιλοξενείται το 
αρχείο της έντυπης έκδοσης, 
σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), το 
οποίο μπορούν οι αναγνώστες να 

κατεβάσουν και να εκτυπώσουν, 
αν κάποιο από τα δημοσιευμένα 
άρθρα τους ενδιαφέρουν.

Υπάρχει σύνδεση της 
ιστοσελίδας με τα κοινωνικά 

δίκτυα και δυνατότητα κοινο-
ποίησης των δημοσιευμάτων της, 
στις προσωπικές σελίδες των 

αναγνωστών. Μπορούν 
επίσης να ακολουθούν 
την ιστοσελίδα μέσω 
του facebook, του twit-
ter,  του Google και 
των άλλων δικτύων στα 
οποία είναι ήδη μέλη.

Οι αναγνώστες 
μπορούν να 

εγγράφονται με το 
ονοματεπώνυμό τους 
(προαιρετικά) και το 
e-mail τους, στους 
παραλήπτες των 
Newsletters, στους 
οποίους κοινοποιούνται 
δωρεάν οι καθημερινές  
σημαντικές δημοσι-
εύσεις. 

Το μέχρι πρότινος 
χρησιμοποιούμενο 

blog (attikosparatiri-
tis), θα παραμείνει σε 
λειτουργία μόνο ως 
αρχείο των θεμάτων 
που έχουν δημοσιευτεί. 

Ευ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
όλους τους ανα-

γνώστες μας, για την 
προτίμηση τους στην 
ενημέρωση μέσω του  
Αττικού Παρατηρητή.

Το νέο blog του Αττικού Παρατηρητή Ε-22: Μετονομάζεται σε 122 
και αλλάζει διαδρομή στην Γλυφάδα

Νέες τροποποιήσεις αποφάσισε ο Ο.Α.Σ.Α., σχετικά με 
την λεωφορειακή  γραμμή Ε22 Ελληνικό Σαρωνίδα. 
Σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποίησε ο Οργανισμός 

στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Βούρλων Αναβύσσου, ενημερώνει 
ότι:

Η γραμμή μετονομάζεται από Ε22 σε 122 και από ex-
press γίνεται κανονική γραμμή, άρα θα προστεθούν νέες 

στάσεις στην διαδρομή της. 
Γίνεται αλλαγή της διαδρομής χρησιμοποιώντας την οδό 
Γρηγορίου Λαμπράκη στο κομμάτι της Γλυφάδας.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. 
Γιώργος Σωφρόνης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου κ. Νίκο Πάστρα, επισκέφτηκε  τους 
υπευθύνους σχεδιασμού και επέκτασης των γραμμών του 
Ο.Α.Σ.Α. 
Στην συνάντηση έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα επέκτασης 
της γραμμής, μέχρι την Ανάβυσσο. Έπειτα από αρκετή 
συζήτηση, ορίστηκε εκ νέου συνάντηση μαζί τους, μετά τη 10η 
Νοεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ορισμένες 
μετρήσεις που κρίνονται απαραίτητες για να έχουν οι υπεύθυνοι 
σχεδιασμού μια καλύτερη εικόνα μετά τις ανωτέρω αλλαγές.

Λόγω της μείωσης του χρόνου ισχύος του εισιτηρίου από 90 
σε 70 λεπτά, καλό είναι όσοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο, 

τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα, να εφοδιαστούν με την 
κάρτα απεριορίστων διαδρομών, η οποία κοστίζει 30 ευρώ/
μήνα και παρέχει απεριόριστο χρόνο και διαδρομές χωρίς 
κανένα άγχος.

Με αφορμή την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις  
16/10/2014  στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού και είχε 
σχέση με την αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου της 

Αττικής, ήλθε στο φως της δημοσιότητας η έγγραφη απάντηση 
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας 
Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ, προς τον Δήμο Σαρωνικού 
με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της εταιρείας 
στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Αλιευτικού 
Καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας.
Είχε προηγηθεί έντονη κριτική του επικεφαλής της μειοψηφίας 
του Δήμου κ. Μανώλη Τσαλικίδη, ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει 
οτιδήποτε για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Σε απάντησή 
του ο Δήμαρχος κ. Σωφρόνης ενημέρωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την εξέλιξη αυτή η οποία αποτελεί απόσυρση 
όλων των εμποδίων για την έναρξη των εργασιών.

Η Εταιρεία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ, 
απέσυρε τις ενστάσεις για το Αλιευτικό 

Καταφύγιο της Παλαιάς Φώκαιας.

Ξεκινούν τα έργα

Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης και ο Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ηλίας Μπουκοβάλας συμμετείχαν 
σε συνάντηση στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής 
Αττικής στην Παλλήνη όπου ο ανάδοχος του έργου «Βελτίωση 
και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» 
κ. Στέφανος Φυσικόπουλος προσκόμισε την απαιτούμενη 
εγγυητική επιστολή.

Ένα βήμα πριν την έναρξη του έργου.... 
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Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Σαρωνικού

Το θέμα τέθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Σαρωνικού, κατά 
την συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος του 

Δήμου, μετά από ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων 
αλλά κυρίως από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Ανδρέα Πέγκα, ο οποίος με έντονο τρόπο ζήτησε 

να πληροφορηθεί, αν το έργο απεντάχθηκε και αν 
γίνονται συζητήσεις με το Λαύριο, για την πιθανότητα 
μεταφοράς των λυμάτων στο Κ.Ε.Λ. του Θορικού. 

Οριστικά εκτός Ψυττάλειας τα λύματα του Σαρωνικού
Επιβεβαίωση όσων υποστήριζαν ότι το έργο δεν θα γίνει και ότι ο Σαρωνικός θα παραμείνει με τους βόθρους

Ο κ. Πέγκας με αυτοκριτική διάθεση 
υπενθύμισε ότι η επικεφαλής της 

μειοψηφίας, στην προηγούμενη διοίκηση 
κα Χριστίνα Χριστοφάκη, όπως και ο κ. 
Νίκος Βολάκος  υποστήριζαν με βεβαιότητα 
ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά των 
λυμάτων στην Ψυττάλεια και στοιχημάτιζαν 
υπέρ αυτής της άποψης, αλλά εμείς είπε, 
“λέγαμε στον κόσμο ότι  πήγαινε καλά 
το έργο”. 
Ο κ. Πέγκας ζήτησε να σταματήσουν οι 
μελέτες επικαιροποίησης που  έχουν 
παραγγελθεί, για να του απαντήσει ο έτερος 
των υπευθύνων για την τραγική αποτυχία 
Γιώργος Τζιβίλογλου, ότι οι μελέτες έχουν 
παραληφθεί, για να καταλήξει ο κ. Πέγκας, 
λέγοντάς του «μπράβο σας, που τις 
πληρώσαμε κι όλας».

Είναι αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τις 
τοποθετήσεις της επικεφαλής της 

μειοψηφίας  κας. Χριστίνας Χριστοφάκη, 
καταγγέλοντας τον τότε Δήμαρχο Πέτρο 
Φιλίππου και τον Αντιδήμαρχό του 
Μανώλη Τσαλικίδη, υποστηρίζοντας ότι 
“τέτοιο έργο δεν πρόκειται να γίνει και 
ότι ο Σαρωνικός θα παραμείνει με τους 
βόθρους”. Τότε βέβαια η κα Χριστίνα 
Χριστοφάκη λοιδορείτο και από τους δύο. 

Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σωφρόνης, 
αναφερόμενος στο θέμα, είπε ότι 

σύμφωνα με προφορικές  πληροφορίες 
που προέρχονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, το 
έργο πρόκειται να απενταχθεί αν και 
δεν υπάρχει ακόμα έγγραφη απάντηση, 

αλλά κατέληξε, δεν υπάρχει καπνός 
χωρίς φωτιά, όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Είπε επίσης ότι έχει ζητήσει, μαζί με 
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλίππου να 

συναντήσουν τον Υπουργό Υποδομών κ. 
Μανιάτη για να συζητήσουν το θέμα.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκέραλης, σχολιάζοντας 
είπε ότι “κρυβόμαστε πίσω από 
το δάκτυλό μας, γιατί αυτή είναι η 
πραγματικότητα” και καταφέρθηκε 
εναντίον των επικεφαλής των παρατάξεων 
ότι έκρυβαν την αλήθεια προεκλογικά. 
Το έργο, είπε, έχει απενταχθεί και δεν 
υπάρχουν πλέον τα 70 εκ. ευρώ που 
είχαν διατεθεί.

Ο κ. Νίκος Βολάκος  στην τοποθέτησή του 
είπε ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί 

όροι για την διέλευση των αγωγών από 
τους υπόλοιπους Δήμους, άρα το έργο θα 
απενταχθεί. Αυτό είπε δεν επηρεάζει τις 
μελέτες για τα εσωτερικά δίκτυα τα οποία 
μπορούν να προχωρήσουν.

Ο  κ. Τσαλικίδης  επέμεινε σε αντίθεση 
με όλους τους άλλους που 

τοποθετήθηκαν,  ότι το έργο μεταφορά των 
λυμάτων στην Ψυττάλεια, έχει εξασφαλιστεί  
με διπλές αποφάσεις της ΕΥΔΑΠ και ότι  
τα χρήματα υπάρχουν. Είναι φανερό ότι με 
αυτή τη δήλωση προετοιμάζει το επόμενο 
πεδίο αντιπαράθεσης, με τον Δήμαρχο 
όπου θα ισχυρίζεται ότι ο Σωφρόνης, δεν 
αγωνίστηκε όπως έπρεπε, για να δεχτούν 
τα λύματα στην Ψυτάλλεια. 

Η Ψυττάλεια δεν θα γίνει αποδέκτης των λυμάτων του Σαρωνικού. Όπως και οι 
υπόλοιποι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής, θα πρέπει και ο Σαρωνικός, στο άμεσο 
μέλλον, να χωροθετήσει Κ.Ε.Λ. εντός των ορίων του, αν θέλει η τοπική διοίκηση να 
λύσει το αποχετευτικό. Σκέψεις για μεταφορά των λυμάτων σε άλλους δήμους, θα 
είναι το ίδιο αντιοικονομικές και δεν θα τελεσφορήσουν 

Ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει τους Δημότες 
ότι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ρυθμίσουν 

βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 30 
Οκτωβρίου 2014.
Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις των οφειλετών για την 
υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται δεκτές έως τις 30 
Νοεμβρίου 2014. Από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 

τέθηκε εκ νέου σε ισχύ το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 
(ΦΕΚ 234 /23/10/2014), ο οποίος επαναφέρει το άρθρο 
51 του Ν. 4257/2014, που αφορά στις ευνοϊκές ρυθμίσεις 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και τα 
Ν.Π.Δ.Δ.
Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου παρατείνεται έως τις 
30/10/2014 η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει 
να είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οι οφειλές, 

προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 51 
του Ν. 4257.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος 
Εσόδων και του Τμήματος Ταμειακής  της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Σαρωνικού: 2299320367 (κ. 
Κόλλιας), 2299320368 (κ. Ρουμελιώτης).

Πρωτοβουλία από τον Βολάκο, 
για την απομάκρυνση των 
μπάζων από τις Αλυκές, 

Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού στις 
αρχές Νοεμβρίου, την πρόταση του κ. Νίκου Βολάκου, 
επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονη Πόλη» καθώς 

και εντεταλμένου ειδικού συμβούλου για την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, σχετικά με την απομάκρυνση μπάζων που έχουν 
εναποτεθεί στον χώρο των Αλυκών Αναβύσσου.
Εργολάβος δημοσίων έργων στην περιοχή, εναπόθεσε στον 
χώρο αυτό, ούτε λίγο – ούτε πολύ περί τα 30.000 m3 μπάζων, 
υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 
3.000 m3! 
O κ. Βολάκος έφερε επισήμως το θέμα της οικολογικής 
καταστροφής αλλά και αλλοίωσης του τοπίου των Αλυκών στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες ομάδων 
ενεργών πολιτών και  θεωρώντας ότι χωρίς τη λήψη έμπρακτων 
μέτρων, η υπόθεση θα παραπεμπόταν στις καλένδες. Την 
άποψη αυτή ασπάσθηκε και ο Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώργος 
Σωφρόνης, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το αν ο εργολάβος 
θα απομακρύνει οικειοθελώς τα μπάζα, όπως υπόσχεται. Οι 
σχετικές καταγγελίες θα απευθυνθούν στην Πολεοδομία και στην 
Περιφέρεια. 
Με αυτήν την πρωτοβουλία, ο Νίκος Βολάκος δίνει ένα πρώτο 
δείγμα του τρόπου που πρόκειται να κινηθεί ως ειδικός 
εντεταλμένος σύμβουλος για τεχνικά θέματα στο Δήμο Σαρωνικού, 
Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να διατελέσει τεράστιο έργο τα 
επόμενα χρόνια λόγω των ελλειμματικών και αποσπασματικών 
έργων υποδομής στο Δήμο μας. 
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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

ΠαραλειπόμεναΠαραλειπόμενα
Στις εξελίξεις τις σχετικές με το 

αποχετευτικό του Σαρωνικού, 
έγινε αναφορά στα πλαίσια 
της συζήτησης για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου για το 
2015 και ο Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Σωφρόνης, αναφερόμενος στο θέμα, 
είπε ότι σύμφωνα με προφορικές  
πληροφορίες που προέρχονται από 
το ΕΠΠΕΡΑΑ, το έργο πρόκειται 
να απενταχθεί αν και δεν υπάρχει 
ακόμα έγγραφη απάντηση, αλλά 
όπως είπε χαρακτηριστικά δεν 
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.

Η αφορμή για την αναφορά του Δημάρχου 
δόθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο και 

πρώην Κοινοτάρχη Σαρωνίδας κ. Ανδρέα Πέγκα, 
ο οποίος με αυτοκριτική διάθεση υπενθύμισε 
ότι η κα Χριστίνα Χριστοφάκη, όπως και ο κ. 
Νίκος Βολάκος, υποστήριζαν με βεβαιότητα 
ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά των λυμάτων 
στην Ψυτάλλεια και στοιχημάτιζαν υπέρ αυτής 
της άποψης, αλλά εμείς είπε, «λέγαμε στον 
κόσμο ότι πήγαινε καλά το έργο, γιατί έτσι 
νομίζαμε». Πόσο πια μεγαλύτερο καρφί να ρίξει 
ο φίλος Αντρέας για τον παρακαθήμενο του 
στο συμβούλιο, επικεφαλής της παράταξής του 
Μανώλη Τσαλικίδη;

Να δείτε πως μόλις επαληθευτεί επισήμως ότι απεντάχθηκε από την χρηματοδότηση 
το έργο για την μεταφορά των λυμάτων στην Ψυτάλλεια, θα βγει με ανακοίνωση 

ο Τσαλικίδης και θα καταγγέλλει τον Σωφρόνη, ότι δεν αγωνίστηκε όσο έπρεπε για να 
προωθήσει το έργο και άφησε τον Σαρωνικό χωρίς αποχετευτικό. Η αμετροέπεια και η 
θρασύτητα δεν έχουν όρια σ΄ αυτόν τον τόπο, όπως εξάλλου και η ανοησία. Τώρα αν όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά συμβεί να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο τότε η κατάσταση 
μπορεί να καταστεί εκρηκτική. 

Αποδεικνύεται περίτρανα και 
καθημερινά, αυτό που γράφαμε 

προεκλογικά, ότι ο Ανδρέας Πέγκας 
είναι ένας από τους σοβαρότερους 
αυτοδιοικητικούς που διαθέτει 
η χώρα μας και όχι μόνο ο 
Δήμος και ήταν μεγάλο λάθος 
και του κ. Σωφρόνη που δεν τον 
συμπεριέλαβε στον συνδυασμό 
του, αλλά και λάθος του ιδίου που 
εκτέθηκε, ταυτιζόμενος με άσχετους 
και ανίκανους. 

Ο κ. Πέγκας, κατά την άποψή μας, δεν πρόκειται 
να ακολουθήσει τις αδιέξοδες πολιτικές του 

προηγούμενου καθεστώτος και η παρουσία του 
στο Δ.Σ. θα είναι στάση κριτικής στήριξης προς 
τον Δήμαρχο, σε πολλά θέματα και ένα από αυτά 
θα είναι αυτό της αξιοποίησης του Παραλιακού 
Αττικού Μετώπου. Πάντως μ΄ αυτά και μ΄ αυτά 
ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων που θα 
στηρίζουν τον Δήμαρχο στις προσπάθειές του, 
έστω και κριτικά, θα είναι δέκα εννέα (19). H 
αποκάλυψη του 19ου δεν θα γίνει από εμάς, αλλά 
θα γίνει ορατή στο άμεσο μέλλον. 

Αιτιολόγησε την συνεργασία του με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βολάκο ο Δήμαρχος 
κ. Σωφρόνης, πλέκοντάς του το εγκώμιο και λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν έχει 

στον συνδυασμό του κάποιον μηχανικό, άρα και σ΄ αυτόν τον τομέα θα ήταν χρήσιμος 
ο κ. Βολάκος. Ακούγοντας τον Δήμαρχο να αναφέρεται στην απουσία μηχανικού από 
τον συνδυασμό του, άδραξε την «ευκαιρία» ο επικεφαλής της μειοψηφίας Μανώλης 
Τσαλικίδης και είπε με ύφος που επιβεβαίωνε την ανωτερότητα της δικής του παράταξης 
που έχει μηχανικούς. «Απ΄ όσα ακούστηκαν από τον Δήμαρχο, η παραδοχή ότι δεν 
έχει στην παράταξή του Μηχανικό, με ανησυχεί περισσότερο», είπε. Το ότι είχε 
μηχανικούς η προηγούμενη πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους 
οποίους συμπεριέλαβε ο Τσαλικίδης στον συνδυασμό του, σε τι βοήθησε ακριβώς;

Μήπως βοήθησε με τις μεμονωμένες πράξεις πολεοδόμησης και τις φωτογραφικές 
τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης στην Ανάβυσσο και στο Μαύρο Λιθάρι, από τον 

μηχανικό κ. Τζιβίλογλου;  Μήπως με την συμμετοχή του μηχανικόυ κ. Κωνσταντέλου 
ως συμβούλου ιδιωτών που διεκδικούσαν εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από τον 
δήμο Αναβύσσου για τον Άγιο Νικόλαο; Μήπως με την ζημιά των 6.500 € που υπέστη 
η μονομετοχική εταιρεία του Δήμου από την διαχείριση του Πέτρινου επίσης από τον κ. 
Κωνσταντέλο; Ευτυχώς που η σημερινή πλειοψηφούσα παράταξη δεν έχει τέτοιου είδους 
μηχανικούς,και αυτό σίγουρα θα της βγει σε καλό και προς όφελος ολόκληρου του δήμου.

Τι έγινε με εκείνη την επιτροπή πολιτών, που 
αντιμάχετο την εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου 

στις ακτές του Σαρωνικού (Παλαιά Φώκαια); Λέμε 
για εκείνη που εγκαλούσε τον Τσαλικίδη για τις 
ευθύνες του στην εγκατάστασή της στο 59,5 χιλ. 
της Ε.Ο. Αθηνών - Σουνίου. Φωτογραφίες που 
έχουμε δείχνουν ότι όχι μόνο μεταφέρθηκαν τα 
ιχθυοτροφεία, αλλά λειτουργούν και τα παλαιά 
απέναντι στο νησί, αφού δεν έχουν αποσυρθεί. 
Εκτός και αν ο επιχειρηματίας περιμένει να 
αναλάβουν οι άνεμοι το έργο της απόσυρσης και 
να παρασύρουν τις εγκαταστάσεις στο πέλαγος. 

Ο κ. καθηγητής επικεφαλής 
της «πρωτοβουλίας πολι-

τών» ενάντια στην μεταφορά 
του ιχθυοτροφείου μαζί με τον 
εκπρόσωπο του Συλλόγου του 
Τουρκολίμανου και τον εκπρόσωπο 
του Συλλόγου του Θυμαριού, τηρούν 
σιγή τσιπούρας, μετά τις δήθεν 
πρωτοβουλίες της  περασμένης 
άνοιξης. Οι πρωτοβουλίες του 
κ. καθηγητή παρέρχονται, τα 
ιχθυοτροφεία παραμένουν.

Έντονα επικρίθηκε ο Δήμαρχος από τον 
επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Τσαλικίδη, 

γιατί όπως του είπε, όταν ήταν υπεύθυνος 
οικονομικών στο προηγούμενο καθεστώς, 
δεν έφερε ως εισήγηση τον εξορθολογισμό 
των τελών των δημοτικών κοινοτήτων και 
προσπάθησε να το κάνει τον περασμένο 
Αύγουστο. Αλλά και τότε που το έφερε 
τον σταμάτησαν δημιουργώντας τεχνητή 
έλλειψη απαρτίας ο ίδιος ο Τσαλικίδης και οι 
προσκείμενοι σ΄ αυτόν σύμβουλοι. 

Απαντώντας ο Δήμαρχος, υποστή-
ριξε ότι, το 2012 έφερε ο ίδιος 

ως υπεύθυνος Αντιδήμαρχος των 
οικονομικών, μελέτη και εισήγηση, για την 
ενοποίηση των τελών των κοινοχρήστων 
χώρων. Τότε όμως αντέδρασαν οι τοπικοί 
Αντιδήμαρχοι και το αποτέλεσμα ήταν να 
παραμείνει να πληρώνει η ταβέρνα των 
Καλυβίων 50 € και η ταβέρνα στην Παλαιά 
Φώκαια, που είναι στην παραλιακή να 
πληρώνει 27 €, όπως είπε.

Και συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, ότι όταν προτάθηκε από τον ίδιο να έρθουν το 2012 
οι ενοποιήσεις όλων των υπολοίπων τελών, τότε ο Πέτρος Φιλίππου τον σταμάτησε 

με δικαιολογία ότι: «τώρα μόλις ξεκινήσαμε, θα διαλυθούμε σαν συνδυασμός, μην 
τα φέρεις» και αιτία ήταν ότι στύλωναν τα πόδια ο Τσαλικίδης ως τοπικός Αντιδήμαρχος 
Φώκαιας και ο Τζιβίλογλου ως τοπικός Αντιδήμαρχος Αναβύσσου. Το να καταγγέλλεις 
κάποιον άλλον για κάποια ολιγωρία, όταν μοναδικός υπεύθυνος γι΄ αυτήν είσαι εσύ ο 
ίδιος, πως χαρακτηρίζεται ακριβώς; 

Εκνευρισμένος από τους χαρακτηρισ-
μούς του Τσαλικίδη έδειχνε ο 

Δήμαρχος, οπότε του επέστησε την 
προσοχή: Την πρώτη φορά, σου την 
χάρησα για το έντυπο λυβελογράφημα 
που κυκλοφόρησες, στο ενδιάμεσο 
των εκλογών, γι΄ αυτό να προσέχεις 
γιατί την επόμενη φορά δεν πρόκειται 
να σου την χαρίσω.

Ο Δήμαρχος σκοπεύει να χρησιμοποιεί 
το μαρτύριο της σταγόνας εναντίον των 

Τσαλικιδοτζιβιλογλαίων στις συνεδριάσεις. 
Κάθε φορά που θα ανοίγουν το στόμα 
τους και θα αραδιάζουν φληναφήματα, ως 
στοιχεία αντιπολίτευσης, θα την ακούν. Και 
απ΄ ότι φαίνεται έχει πολλούς άσσους στο 
μανίκι του. Ξέρει πολλά, στην ίδια παράταξη 
ήταν όλοι τους.

Προεκλογική συμφωνία συνήψε ο 
υποψήφιος Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

κ. Λουκάς με τον τέως Δήμαρχο 
Κερατέας κ. Σταύρο Ιατρού, ώστε να 
ενισχυθεί ο πρώτος στον 2ο γύρο των 
εκλογών και ο δεύτερος να αναλάβει εν 
λευκώ την προεδρεία στον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, ο οποίος έχει 
ως μοναδική ενασχόληση την διαχείριση 
των απορριμμάτων της Λαυρεωτικής και 
του Σαρωνικού.

Μέσα στην συμφωνία, όπως μας 
πληροφόρησε πρωτοκλασσάτο 

στέλεχος του κ. Λουκά, ήταν και η απόρριψη 
του Περιφερειακού Σχεδιασμού και η 
απόρριψη των σχεδίων για κατασκευή ενός 
σύγχρονου εργοστασίου επεξεργασίας 
απορριμμάτων στην Κερατέα. Ούτε στο 
Βραγόνι, αλλά ούτε στις Φοβόλες, όπως 
είχε αποφασίσει το προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Λαυρεωτικής και είχε 
υπερψηφίσει ως αντιπολίτευση ο κ. Λουκάς. 

Η συμφωνία κυρίων τηρήθηκε σε όλα της τα σημεία και αφενός έγινε Δήμαρχος ο κ. 
Λουκάς με τις ψήφους Ιατρού και αφετέρου αυτός έγινε Πρόεδρος του Α.Σ.Λ. Με 

αυτές τους τις ιδιότητες διοργάνωσαν και μια ημερίδα στην Κερατέα, κατ΄ εντολήν της 
κας Δούρου με τον βαρύγδουπο τίτλο «Τοπικά σχέδια δράσης, διαχείρησης αστικών 
στερεών αποβλήτων». Τουτέστιν, άμα δείτε λύση στα σκουπίδια γράψτε μας.

Οι άδειες που δόθηκαν στις καντίνες είναι άδειες 
υπαιθρίου εμπορίου και όχι άδειες για ξαπλώστρες 

και ομπρέλες», είπε ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Γκέραλης, 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν η συζήτηση 
έφτασε στις καντίνες, χαρακτηρίζοντας τες παράνομες. 
«Μήπως να κλείσουμε τα μικρόφωνα», λέει ξαφνιασμένη 
η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Κόλλια ακούγοντάς τον. 
«Ανακαλώ τη λέξη παράνομες», απαντάει ο κ. Γκέραλης και 
αμέσως λύθηκε το πρόβλημα, νομιμοποιήθηκαν.

Μανόλης Χαρίτος: «Να κάνουμε προσφυγές και κάποιες 
συνεννοήσεις να μπορέσουμε να διαχειριστούμε 

τις καντίνες κάτω από τις αλυκές». Καλά αυτόν, γιατί τον 
αφήνουν να μιλάει; Είναι δυνατόν να κάνουν και προσφυγές και 
συνεννοήσεις; Είναι εμφανέστατο ότι ο άνθρωπος δεν έχει επαφή 
με το αντικείμενο, το οποίο του ανάθεσαν να διαχειριστεί, ως 
Πρόεδρος της Μονομετοχικής εταιρείας. Και γιατί να έχει άλλωστε; 
Ας του πει τουλάχιστον κάποιος ότι δεν είναι υποχρεωμένος να 
κάνει δηλώσεις, ας προεδρεύει απλώς.

Σπύρος Δημητρίου: 
«Όταν μας κάλεσε η 

πρόεδρος τον Αύγουστο  
για να συζητήσουμε 
τα δημοτικά τέλη, 
κάποιοι προτίμησαν τις 
διακοπές στα νησιά». 
Δηλαδή, αυτός τι ήθελε, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
να αφήσουν τα νησιά και 
να γυρίσουν πίσω για να 
ασχοληθούν με τα τέλη; 

Επί καθεστώτος Φιλίππου, είχαμε σωρηδόν 
καταγγελίες, για την χρήση των αυτοκινήτων 

του Δήμου, ως Ι.Χ. τις εκτός υπηρεσίας 
ώρες, από τους Αντιδημάρχους, Προέδρους 
επιτροπών κ.λπ.  Φαίνεται ότι και μετά την 
μεταπολίτευση του Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται 
αυτή η συνήθεια στον Δήμο Σαρωνικού, από 
τους νέους οφιτσιούχους. 

Φίλος αναγνώστης αλίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ανάρτηση του Τσαλικίδη, 
όπου ενημερώνει το κοινό του, για την απόθεση κλαδεμάτων στις Αλυκές και μάλιστα 

συνιστούσε ψυχραιμία σε όσους πρόκειται να σχολιάσουν την ανάρτησή του, ώστε να 
μην εκτραπούν σε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τους υπευθύνους της «ρύπανσης». 
Δυστυχώς γι΄ αυτόν βιάστηκε να καταγγείλει τον Δήμο. Αφού δεν ήξερε ας ρώταγε, γιατί θα 
του έλεγαν ότι τα «κλαδέματα» που συγκεντρώθηκαν εκεί, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν 
στην άσκηση πολιτικής προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2014 με την 
συμμετοχή του Δήμου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομία και του Ε.Μ.Π.

Ο αμετροεπής κ. Τσαλικίδης, συνέδεσε μάλιστα την 
«ρίψη» κλαδεμάτων, με το μπάζωμα των Αλυκών, με 

τα μπάζα της εκσκαφής του αντιπλημμυρικού έργου, για το 
οποίο έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλά δεν 
έχει ακούσει ότι το μπάζωμα έγινε τον Μάρτιο του 2014, 
δηλαδή επί των ημερών του ως Αντιδημάρχου, από τον 
συνάδελφό του και συνεργάτη του πρώην Αντιδήμαρχο 
Αναβύσσου κ. Γ. Τζιβίλογλου; Τόσο κοντή και φτηνή μνήμη. 
Προβλέπεται να δούμε πολλά σπαρταριστά επεισόδια, που 
σίγουρα θα μας διασκεδάσουν την επόμενη πενταετία, με 
πρωταγωνιστή τον άλλοτε κραταιό Αντιδήμαρχο Σαρωνικού 
Μανώλη Τσαλικίδη
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Την απένταξη του Ελληνισμού από 
τον «ζυγό της Μέρκελ» ξεκίνησε 

η κα Αγγελική Ράπτη κάνοντας αρχή 
από το Δήμο Σαρωνικού. Κατέθεσε 
σκληρό σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο 
στηλιτεύει το ερωτηματολόγιο της 
«Ελληνογερμανικής Συνεργασίας» 
και του εντεταλμένου της Γερμανικής 
πλευράς  κ.  Χανς Γιοάχιμ Φούχτελ, 
με το οποίο ζητούνται αναλυτικά 
περιουσιακά στοιχεία των δήμων, 
αλλά και στοιχεία της οικονομικής 
και κοινωνικής γεωγραφίας τους, 
προκειμένου να γίνουν μελέτες που 
θα διερευνούν την σημερινή τραγική 
πραγματικότητα και κατάσταση της 
διαλυμένης τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η αποστολή του ερωτηματολογίου συνιστά 
απροκάλυπτη επιχείρηση υφαρπαγής 

στοιχείων σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία 
των Δήμων και των Περιφερειών», αναφέρει το 
περισπούδαστο σχέδιο ψηφίσματος της Ράπτη 
και συνεχίζει. «Πιστεύει ότι τέτοιου τύπου 
“πρωτοβουλίες”, αν και παρουσιάζονται ως 
“πρωτοβουλίες μεταφοράς τεχνογνωσίας και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών”, προσβάλουν 
την εθνική μας αξιοπρέπεια και στην ουσία 
αποκαλύπτουν την αντίληψή τους για το ρόλο 
και τη θέση που επιφυλάσσουν για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση της χώρας μας, ως ιμάντα 
διευκόλυνσης επιχειρηματικών συμφερόντων 
και ως “δεξαμενή” απομύζησης πόρων με 
λεόντειες συμφωνίες αποικιοκρατικού τύπου». 
Κείμενο διατριβής, αποφοίτου 6ης δημοτικού. 

Η Ελληνογερμανική Συνεργασία των Δήμων και Περιφερειών αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV). Ως συντονιστή της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Άνγκελα Μέρκελ διόρισε 
τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό Χανς - Γιόαχιμ Φούχτελ. Από ελληνικής πλευράς 
είχε οριστεί ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών και σκοπός της μεταξύ άλλων είναι η 
εμβάθυνση των αδελφοποιήσεων σε ζητήματα τεχνογνωσίας. Αλλά αυτά βέβαια είναι 
ψιλά γράμματα για την κα Ράπτη, που υποστήριξε μόνη της το σχέδιο ψηφίσματος το 
οποίο κατέληξε εκεί όπου έπρεπε.

Μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου 
Αναβύσσου καθώς και γονείς από σχολεία 

του Δήμου Σαρωνικού (Ανάβυσσος - Σαρωνίδα - 
Παλαιά Φώκαια), έκαναν συμβολική πολιορκία, της 
Αντιπεριφέρειας Αττικής την Τετάρτη 12/11/2014, 
για να υποστηρίξουν το δικαίωμα των παιδιών 
για δωρεάν μεταφορά από και προς τα σχολεία 
τους. Η κινητοποίηση που είχε στόχο τον νυν 
Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου, οργανώθηκε 
από μέλη αριστερίστικων κομματικών οργανώσεων 
οι οποίοι δεν έχουν την πλειοψηφία σε κανέναν από 
τους Συλλόγους Γονέων του Σαρωνικού και τους 
οποίους βέβαια δεν μπόρεσαν να κινητοποιήσουν 
παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος 
Φιλίππου, με ανακοίνωσή του 

αναφέρει ότι στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής από τα 
209 συνολικά δρομολόγια με δημόσια 
σύμβαση, δεν εκτελούνται ακόμη 
μόνο τα 11,  δηλαδή ποσοστό 5%. 
Επίσης κάνει λόγο  για «πολιορκίες 
– πυροτεχνήματα αποκλειστικά 
για δημιουργία θορύβου που 
καμία σχέση δεν έχουν με την 
εκπαιδευτική διαδικασία γενικά 
και με τη μετακίνηση των μαθητών 
ειδικότερα». 

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα προηγούμενα χρόνια ο ίδιος ο Φιλίππου, ως 
Δήμαρχος Σαρωνικού, οργάνωνε παρόμοιες «πολιορκίες», με τους ίδιους ακριβώς 

«διαμαρτυρόμενους» γονείς και μαθητές, οι οποίες επίσης θα μπορούσαν ευκόλως να 
χαρακτηριστούν ότι δεν είχαν καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ευκόλως 
τις χαρακτηρίζει σήμερα  ο κ. Αντιπεριφερειάρχης. Έχουν οι καιροί γυρίσματα.

Από φιάσκο σε φιάσκο οδηγείται η προσπά-
θεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ Σα-

ρωνικού μέσω της δημοτικής παράταξης ΡΙΖΕΣ, 
να κινητοποιήσει τις δυνάμεις που ελέγχει ώστε 
να αποτρέψει την αξιοποίηση του Παραλιακού 
Μετώπου. Στη 2η συνάντηση που οργάνωσε το 
Σάββατο 11/10/2014 στην Βουλιαγμένη και στην 
οποία μετείχε και ο εμπνευστής και καθοδηγητής 
της κίνησης Αντιπεριφαρειάρχης Πέτρος Φιλίπ-
που, δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσό-
τερα από 10 άτομα, από τους πέντε (5) δήμους 
της παραλίας, των οποίων όμως οι Δήμαρχοι 
έχουν εκφραστεί θετικά για την αξιοποίηση. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος 
Φιλίππου, στην ίδια συνάντση, 

δέχτηκε φραστική επίθεση από εκ-
πρόσωπο της ομάδας, ο οποίος του 
ζήτησε διευκρινήσεις, σχετικά με το 
μπάζωμα των Αλυκών Αναβύσσου 
που έγινε επί των ημερών του. Ο 
κ.  Φιλίππου διέκοψε τη συζήτη-
ση, προσπαθώντας να αποφύγει 
τις απαντήσεις, υποστηρίζοντας ότι 
αυτό το ζήτημα ήταν ειδικού ενδια-
φέροντος και όχι γενικότερου ενδια-
φέροντος!!!.

Στο δημοτικό συμβούλιο Σαρωνικού, 
όπως δείχνουν οι πληροφορίες θα 

διαμορφωθεί μία ευρύτατη πλειοψηφία, 
υπέρ της αξιοποίησης του παραλιακού 
μετώπου, η οποία θα ξεπερνάει κατά 
πολύ τον αριθμό της πλειοψηφούσας πα-
ράταξης. Πρόθεση του νέου Δημάρχου, 
είναι να παραμείνει ο Σαρωνικός στο επί-
κεντρο των εξελίξεων, παρεμβαίνοντας 
και εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνα-
τά αντισταθμιστικά οφέλη. 

Σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμαρχος ανα-
φέρει: «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 καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των 
συμπολιτών μας και του τόπου μας, με 
πνεύμα συνεργασίας και διάθεση αμοι-
βαίας κατανόησης». 

Μας τα «έχωσε» ο επιστήμονας του ΕΛΚΕΘΕ, σε μια από τις ημερίδες που 
οργανώνουν  συχνά πυκνά οι ανταρτοσυριζέοι στο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, για 

να προωθήσουν την αναπτυξιακή πρότασή τους, για τις αλυκές, που συνοψίζεται στο να 
παράγουν στις αλυκές της Αναβύσσου χοντρό αλάτι, όπως γινόταν πριν από 56 χρόνια. 
Ανέφερε λοιπόν ότι, από κάποιους σαν τον εκδότη του Αττικού Παρατηρητή έχει 
καταστραφεί ο τόπος. Ενοχλήθηκε που σε προηγούμενο δημοσίευμά μας γράφαμε ότι 
πληρώνεται από τους φορολογούμενους, για να συμμετέχει σε ημερίδες που οργανώνουν 
οι ανταρτοσυριζέοι, στον χώρο δουλειάς και σε ώρα εργασίας, για να προτείνει την 
παραγωγή κρατικού αλατιού από τις αλυκές. Μπορεί τώρα ο καθένας να διαγνώσει, από 
ποιους έχει καταστραφεί αυτός ο τόπος και πόσες ελπίδες έχει για το μέλλον.

Τοποθέτηση έκανε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής κ.Νικόλαος Χατζηνικολάου, 

σε πρόσφατη σύνοδο των Μητροπολιτών, για 
τις περιπτώσεις που υπάρχει ιατρική διάγνωση 
για γέννηση παιδιού με σύνδρομα και άλλα 
μόνιμα γενετικά προβλήματα. Ο Μητροπολίτης 
που θεωρείται και μέγας επιστήμων, σημείωσε 
ότι «είναι πράγματι δύσκολες στη διαχείρισή 
τους, όμως με κανέναν τρόπο δεν πρέπει 
να υποταχθούμε στην κοσμική λογική που 
“θεραπεύει” τα έμβρυα στερώντας τους 
βίαια και πρόωρα την επιβίωση». Τόνισε.εδε 
ότι: «Τα παιδάκια που γεννιούνται με τέτοια 
προβλήματα, διανοητική υστέρηση κ.λπ., 
πρέπει να τα αγκαλιάζουμε ως παιδιά του 
Θεού».

Δηλαδή με λίγα λόγια ο επιστήμων 
Μητροπολίτης τάσσεται ενάντια στον 

προγεννητικό έλεγχο των εμβρύων που 
επιβάλει πλέον η επιστήμη και ζητά να 
γεννιούνται και τα άρρωστα μωρά. Τους 
γονείς που έχουν και μεγαλώνουν αυτά 
τα παιδάκια τους έχει ρωτήσει; Γνωρίζει 
τις δυσκολίες που περνούν και δεν 
αναφερόμαστε μόνο στις οικονομικές; 
Μάλλον δεν τις γνωρίζει, γιατί αν τις 
γνώριζε θα είχε αναλάβει υπό την σκέπη 
της μητρόπολής του, κάποιο από τα 
ιδρύματα που υπάρχουν στην περιοχή και 
θα τα ελάφρυνε από το βάρος να καλύψουν 
τα τεράστια έξοδα, ακόμα και για την σίτιση 
αυτών των ανθρώπων. 

Σε τηλεφωνική μας ερώτηση, προς 
την γραμματεία της μητρόπολης, 

μας ενημέρωσαν ότι η εκκλησία 
της Λαυριο – Μεσογαίας, δεν έχει 
υιοθετήσει κανένα από αυτά τα 
ιδρύματα, αλλά προσφέρει  κάποια 
οικονομική ενίσχυση σε κάποια από 
αυτά όταν της ζητηθεί, π.χ. όπως 
το ΕΓΝΥΑ. Μάθαμε όμως ότι η 
μητρόπολη έχει υπό την φροντίδα της 
ένα γηροκομείο, στο οποίο οι τρόφιμοι 
ακουμπάνε ολόκληρη την σύνταξή 
τους και πολύ συχνά ζητείται από 
τους συγγενείς τους να ενισχύουν το 
γηροκομείο και με επί πλέον ποσά. 
Θεάρεστο το έργο της μητρόπολής, 
υπέρ φτωχών και αδυνάτων.

Τον έκοψε η λόρδα και είπε να αναστείλει την 
απεργία πείνας ο καλοταϊσμένος, ανεπάγγελτος 

και αγράμματος, τρομοκράτης, συνέταιρος του 
Μαζιώτη. “Καθώς οι επιπτώσεις από την 
αποχή μου από νερό και τροφή έχουν γίνει 
απειλητικές, αποφάσισα να αναστείλω την 
απεργία μου περιμένοντας εκείνες τις στιγμές 
που οι συνθήκες θα επιτρέπουν να γίνει ο 
συντονισμός των μέσα και των έξω πιο δυνατός 
και πιο αποτελεσματικός”, λέει ο τσόγλανος σε 
ανακοίνωση για να δικαιολογήσει την κοπάνα του 
από την απεργία πείνας και δίψας, αφού είδε ότι δεν 
τσιμπάνε οι αρχές στα κόλπα του. Τώρα θα ρωτήσετε 
γιατί αναφερόμαστε εμείς σ΄ αυτόν; Μα οι απόψεις 
του βρίσκουν απήχηση και σε συμπολίτες μας εδώ 
στον Σαρωνικό και οι φορείς αυτών των απόψεων 
ψηφίζονται και εκλέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Νοθεία και λαθροχειρίες» στις εκλογές της ΚΕΔΕ κατήγγειλε η ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
airetos.gr. Υποστηρίζει ότι στις πρόσφατες εκλογές για το Δ.Σ., προστέθηκαν ψήφοι 

κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων σε υποψηφίους, ώστε να εκλεγούν έναντι 
άλλων. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής κ. 
Σταύρος Ιατρού, ο οποίος ήταν υποψήφιος με τον συνδυασμό Ιωακειμίδη, «εκλέχθηκε» 
αρχικά με 31 ψήφους, παίρνοντας 3 σταυρούς στη μία κάλπη και 28 στην άλλη (!!!), 
δεκαπλασιάζοντας τον αριθμό των σταυρών και παίρνοντας πιθανότατα τη θέση του 
επιλαχόντα Αποστόλη Λουλουδάκη (Δ.Σ. Χερσονήσου Ηρακλείου). Περιέργως πώς, στη 
συνέχεια ο κ. Ιατρού παραιτήθηκε υπέρ του κ.Λουλουδάκη(!!!). 
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Η αντίληψη που απεκόμισαν όσοι 
παραβρέθηκαν, είναι ότι οι 

διοργανωτές (Ιατρού), έσπευσαν να 
προβάλλουν και να ενισχύσουν την 
πολιτική της νέας Περιφερειάρχου κ. 
Ρένας Δούρου, να μην προχωρήσει ο 
περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 
των απορριμμάτων και να ρίξει το μπαλάκι 
στους δήμους. Με αυτό τον τρόπο τους 
αναγκάζει να διαχειριστούν σε τοπικό 
επίπεδο τα απορρίμματα, αδιαφορώντας 
για το τι θα γίνει αφενός με τους ήδη 
υπάρχοντες ΧΥΤΑ Λιόσια, Φυλή και 
αφετέρου τι θα γίνει με τους μεγάλους 
δήμους του λεκανοπεδίου της Αθήνας, 
που αδυνατούν να διαχειριστούν σε τοπικό 
επίπεδο τα απορρίμματά τους.
Ο κ. Ιατρού, ανάλυσε το τι πρέπει να 
ακολουθηθεί (ευαισθητοποίηση για 
λιγότερα σκουπίδια, επαναχρησιμοποίηση 
όσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. 
παλιά έπιπλα, ανακύκλωση), ώστε να 
γίνει επιτέλους πράξη η διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων σύμφωνα με νόμο 
του ΥΠΕΚΑ επί Παπακωνσταντίνου, 
τονίζοντας ότι η περιφερειάρχης Αττικής 
Ρένα Δούρου ακολουθεί ακριβώς τα 
οριζόμενα του νόμου βάζοντας φρένο 
στις Συμβάσεις Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ).  ΔΙΤ.
Εκείνο που δεν είπε ωστόσο, είναι 
το που θα πηγαίνουν τα σκουπίδια, 
στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι 
την αλλαγή νοοτροπίας(!) και την 
εκπαίδευση των πολιτών(!!), η οποία 
είναι η προϋπόθεση ώστε να γίνει 
εφικτή η διαχείριση των απορριμμάτων 
που οι ίδιοι παράγουν, με σκοπό τη 
μείωση του όγκου τους. 

Επισήμανε ακόμα ότι η υπόθεση του 
ΧΥΤΑ Κερατέας δεν έχει λήξει, παρά την 
πρόθεση της κ. Δούρου να αποτρέψει 
την κατασκευή του έργου. Προϊδεάζοντας 
ίσως με την επισήμανση αυτή για το τι 
πρόκειται να ακολουθήσει.

Κανείς βέβαια δεν θα μπορούσε να 
διαφωνήσει με το σκεπτικό της 

διαχείρισης των απορριμμάτων στη πηγή, 
όλοι όμως αναρωτιούνται πόσος χρόνος 
χρειάζεται (δεκαετία;) για να πειστεί ο 
κάθε πολίτης, να μην πετά σύμμεικτα τα 
απορρίμματα στα σημεία συγκέντρωσης,  

αλλά να ακολουθήσει μια λογική 
συγκέντρωσης κάθε είδους σε ειδικούς 
χώρους πράσινης ανάπτυξης, που ακόμα 
δεν υπάρχουν. Έστω κι αν πιστέψουμε ότι 
ο Έλληνας ως δια μαγείας θα ξεκινήσει 
να διαχωρίζει τα απορρίμματά του στο 
σπίτι του, χωρίς να υπάρξουν κίνητρα. 
Επίσης ποιος θα καλύψει το κόστος των 
διαφορετικών κάδων που πρέπει κάθε 
νοικοκυριό να έχει στο σπίτι του για να κάνει 
τον διαχωρισμό (κάδο απορριμμάτων, 
κάδο πρασίνων, κάδο συσκευασιών, κάδο 
γυαλιών κ.λπ.).

Περιέργως αυτήν την πολιτική 
της Δούρου δεν υποστήριξε 

ούτε ο παραβρεθείς στην εκδήλωση 
Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, 
από τον οποίο (κάποιοι) περίμεναν, άδικα 
όπως φάνηκε, να δώσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης 
αυτής της πολιτικής, επιτείνοντας το 
ομιχλώδες τοπίο που την συνοδεύει. 
Ματαίως επίσης περίμεναν να τον 
άκουσαν να τοποθετείται, στο τι σκοπεύει 
να κάνει η Περιφέρεια με τα εν εξελίξει 
έργα στο Γραμματικό και τη Φυλή.

Εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας του 
Δήμου Λαυρεωτικής παραβρέθηκε ο 

κ. Παρασκευής, ο οποίος κατηγόρησε τον 
κ. Ιατρού ότι δεν κάλεσε τον επικεφαλής 
της μείζονος μειοψηφίας κ. Λεβαντή, 
ούτε τους κατοίκους της Λαυρεωτικής, 
που έχουν λόγο στην όλη υπόθεση. 
Μάλιστα δε δίστασε να καταγγείλει την 
κοινή πορεία Ιατρού – Λουκά. Έχει γίνει 
ευρέως γνωστή η προεκλογική συμφωνία 
στήριξης του κ. Λουκά από τον κ. Ιατρού με 
αντάλλαγμα την προεδρία του συνδέσμου 
Λαυρεωτικής και την εν λευκώ διαχείριση 
του θέματος των απορριμμάτων. Μετά 
την ανάγνωση επιστολής του κ. Λεβαντή, 
ο κ. Παρασκευής αποχώρησε σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας.

Ο κ. Ιατρού στην πρόθεσή του να 
προβάλει τη νέα Περιφερειάρχη, 

δεν παρέλειψε να εμπλέξει και την 
αντιπαράθεσή της με τον κ. Μητσοτάκη, 
αναγκάζοντας τον Δήμαρχο του Σαρωνικού  
κ. Σωφρόνη να του συστήσει να αφήσει 
έξω απ’ τη συζήτηση την πολιτική 
αντιπαράθεση.

Παρόντες στην ημερίδα εκτός των 
προαναφερόμενων, ο Δήμαρχος 

Παλλήνης κ. Θανάσης Ζούτσος, 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πάρις 
Ευαγγελίου και Αντώνης Γάκης, ο 
επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας κ. 
Μαθιουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Σρωνικού 
Ηλίας Μπουκοβάλας  και αιρετοί από τους 
δύο Ο.Τ.Α.

Με ένα ευχολόγιο του κ. Σταύρου Ιατρού, πρώην 
δημάρχου Κερατέας, σήμερα δημοτικού 
συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας 

Λαυρεωτικής, που προΐσταται του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Λαυρεωτικής, κύλησε η ημερίδα με θέμα 
της τα τοπικά σχέδια δράσης, διαχείρισης αστικών 
στερεών αποβλήτων, που έχει ζητήσει η Περιφέρεια 
Αττικής να καταθέσουν οι ΟΤΑ μέχρι 31/12/2014(!!!). 

Την ημερίδα διοργάνωσαν οι δήμοι Σαρωνικού και 
Λαυρεωτικής με τον Αναπτυξιακού Συνδέσμου, την 
Πέμπτη 6/11/2014, στην Κερατέα.

Σε θολό τοπίο η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής
Ευχολόγια και άγνοια της πραγματικότητας από τους υπεύθυνους της Λαυρεωτικής

Το προεδρείο πλαισίωσαν ο Αντιπεριφερειαρχης Αν. Αττικής κ. Φιλίππου και τα 
μέλη του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. 
Σωφρόνης, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Λαυρεωτικής 
κ Ιατρού , ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού κ. Γκέραλης και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Σαρωνικού κ.Τσαλικίδης
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Πρόκειται για απόφαση που φέρνει και τη νέα περιφερειάρχη 
Αττικής Ρένα Δούρου με την καυτή πατάτα του θέματος των 
απορριμμάτων στα χέρια με δεδομένο ότι κατ’ επανάληψη 

έχει ταχθεί κατά της ολοκλήρωσης των έργων σε Γραμματικό, 
Κερατέα και Φυλή ζητώντας εκ του μηδενός επανεξέταση των 
όποιων σχεδιασμών.

Στις δεκάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
εδώ και δέκα χρόνια και δικαιώνουν 

τις επιλογές υλοποίησης του έργου στο 
Γραμματικό παραπέμπουν νομικοί που έχουν 
ασχοληθεί με την υπόθεση. Παραδέχονται 
βέβαια ότι ο σχεδιασμός μπορεί να επιδέχεται 
επικαιροποίηση ύστερα από τόσα χρόνια. «Η 
αγωνία όμως είναι τι θα γίνει στο ενδιάμεσο 
διάστημα» υπογραμμίζουν, λέγοντας πως 
μπορεί να απαιτηθεί μεγάλο διάστημα μέχρι 
την οριστικοποίηση κάποιου νέου σχεδιασμού 
και έως τότε δεν αντέχει ο χώρος της Φυλής.
«Η νέα περιφερειάρχης μιλάει για ακύρωση 
των διαδικασιών για τις τέσσερεις μονάδες 
επεξεργασίας απορριμμάτων και αναφέρεται 
σε ένα μοντέλο σχεδιασμού για τη διαχείρισή 
τους σε τοπικό επίπεδο. Οι δήμοι όμως 
έχουν την αποδοχή των κατοίκων για να 
βάλουν κάποιας μορφής εργοστάσιο στην 
περιοχή τους;» αναρωτιούνται και στελέχη 
των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής και 
θέτουν το ερώτημα προς την κυρία Δούρου: 
«Το έχει εξασφαλίσει αυτό; Γιατί με τον τωρινό 
σχεδιασμό χρειάστηκε πάνω από μία δεκαετία 
για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα λόγω 
των αντιδράσεων».

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με νομικούς 
κύκλους, η περιφερειάρχης Αττικής δεν έχει 

δικαίωμα να μπλοκάρει αυτόνομα την εξέλιξη 
των έργων που προβλέπει ο υφιστάμενος 
περιφερειακός σχεδιασμός. «Θα πρέπει να 
θέσει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο περί 
αναστολής των διαγωνισμών επικαλούμενη 
πως επίκειται εισήγηση για νέο σχεδιασμό και 
αυτό να εγκριθεί από τα μέλη του Συμβουλίου» 
σημειώνουν.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η περιφερειάρχης 
έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τις διαδικασίες 
επικαλούμενη διάφορα επιμέρους ζητήματα 
που προβλέπονται στους διαγωνισμούς για 
την κατασκευή των μονάδων διαχείρισης 
απορριμμάτων. «Μπορεί για παράδειγμα να 
διαφωνήσει με τη διαδικασία της Σύμπραξης 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία 
αποτελεί βασικό στοιχείο των διαγωνισμών» 
υποστηρίζουν.

Τη διαφωνία αυτή έχει εκφράσει ήδη η 
κυρία Δούρου, όταν στην επιστολή της 

προς τους δημάρχους της Αττικής ανέφερε 
πως προτεραιότητά της είναι να σταματήσει 
τους διαγωνισμούς που «προωθούνταν από 
την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες 
επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, με 
φαραωνικά έργα κ.λπ».
Διαφορετική άποψη έχουν στελέχη 
που ασχολούνται με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. «Εάν δεν προχωρήσουν τα 
έργα «θα μπούμε σε νέες περιπέτειες», καθώς 
θα χαθούν και κοινοτικοί πόροι, ενώ χωρίς 
τη συμβολή ιδιωτών δεν θα μπορέσουν να 
ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις. «Τι γίνεται; 
Πετάμε τα λεφτά αυτά;» λένε.
«Η κυρία Δούρου επιλέγει να βάλει τα 
σκουπίδια κάτω από το χαλί» δήλωσε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκη 
κατά την ανακοίνωση της βελτίωσης της 
θέσης της χώρας μας στην ΕΕ σε ό,τι αφορά 
την αξιοποίηση κονδυλίων μέσω ΣΔΙΤ. «Είναι 
κρίμα, έργα που δίνουν λύση στο πρόβλημα 
να πάνε πίσω 10 με 15 χρόνια και οι πολίτες 
της Αθήνας να πληρώνουν πρόστιμα» τόνισε.

Σκουπίδια: Το ΣτΕ ξεμπλοκάρει το Γραμματικό

Αποδοκιμασίες κατά της Δούρου 
από κατοίκους του Γραμματικού

Εν μέσω αντιδράσεων, εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός για το 2015 της 

Περιφέρειας Αττικής, σε ό,τι αφορά τη 
χρηματοδότηση με δύο εκατομμύρια 
ευρώ για την κατασκευή ΧΥΤΑ στον 
ΟΕΔΑ Β. Α. Αττικής, στη θέση Μαύρο 
Βουνό Γραμματικού,
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από 
διαμαρτυρόμενους κατοίκους του 
Γραμματικού κατά της Περιφερειάρχη 
Αττικής, Ρένας Δούρου με αιχμή 
του δόρατος την διαχείριση των 
απορριμάτων. Η παράταξη της 
κ. Δούρου  προσπάθησε να τους  

καθησυχάσει  με τη διαβεβαίωση ότι 
μέχρι τα Χριστούγεννα θα υπάρξει 
ειδική συνεδρίαση για την αντιμετώπιση 
του θέματος.
Επίσης, η  παράταξη της εξηγούσε 
- σε ό,τι αφορά τον εργολάβο του 
ΟΕΔΑ Γραμματικού - ότι δεν μπορούν 
να ακυρωθούν προηγούμενες 
προγραμματικές συμβάσεις, διότι 
πρόκειται για δεσμεύσεις που η 
Περιφέρεια έχει αναλάβει έναντι 
του εργολάβου και αν τα χρήματα 
δεν πληρωθούν, ενδέχεται να 
καταλογιστούν στην Περιφέρεια.



Νοέμβριος 2014Σελίδα  - 8 - "Αττικός Παρατηρητής"

Η νέα Δημοτική Αρχή Σαρωνικού εστίασε από τις πρώτες ημέρες 
ανάληψης των καθηκόντων της στο σχεδιασμό προγράμματος 
κοινωνικής μέριμνας με σκοπό την ανακούφιση των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων.

Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία πλήττει 
όλη τη χώρα, από τη συνεδρίαση του πρώτου κιόλας Δημοτικού 

Συμβουλίου ψήφισε τη σύσταση Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
προκειμένου να ανακουφιστούν οι πάσχοντες συμπολίτες μας, μέσω 
της οργανωμένης προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και 
απαραίτητων υπηρεσιών.
Οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
προχωρούν ταχέως και υπολογίζεται ότι πριν από τις γιορτές των 
Χριστουγέννων θα λειτουργήσει και επίσημα σε δυο τουλάχιστον 
σημεία στον Δήμο Σαρωνικού. Ήδη στη συνεδρίαση του Νομικού 
Προσώπου «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» ελήφθη ομόφωνη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. 221/2014 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου μέσω του Νομικού Προσώπου.
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, Δήμαρχος κ. Γιώργος Σωφρόνης 
αλλά και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Σταμάτης Γκίνης 
έχουν δεσμευτεί και θεωρούν πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των δημοτών του Σαρωνικού. 
«Με στόχο την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων αλλά 
και όλων όσων χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας αποσκοπούμε στην 
ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής μέσω του Δήμου, αξιοποιώντας 
κάθε δυνατότητα. Ευελπιστούμε στη συμμετοχή και την έμπρακτη 
στήριξη από την πλευρά των συνδημοτών μας, προσφέροντας 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, προκειμένου να λειτουργήσουν όλες 
οι προβλεπόμενες κοινωνικές δομές και είμαστε σίγουροι ότι θα τους 
έχουμε στο πλευρό μας. Θέλουμε έναν ανθρώπινο Δήμο Σαρωνικού 
και είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε!» τόνισε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, 
κ. Γιώργος Σωφρόνης.

Ενίσχυση Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Σαρωνικού

Διαφοροποιήσεις στα δημοτικά τέλη των δημοτικών κοι-
νοτήτων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνε-
δρίαση της 15/10/2014. Οι διαφοροποιήσεις είναι αυ-

ξητικές στις περισσότερες κοινότητες, γιατί υπήρχαν μεγάλες 
διαφορές στα καταβαλλόμενα  δημοτικά τέλη. 

Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, στις περισσότερες 
δημοτικές ενότητες, λόγω ενοποιήσης των τιμολογίων
Με πρόθεση την ενοποίηση των τιμο-

λογίων των Δημοτικών τελών Κα-
θαριότητας και Φωτισμού, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σαρωνικού ενέκρινε κατά πλει-
οψηφία, στην συνεδρίαση της 15/10/2014, 
αυξήσεις αλλά και μειώσεις στα ισχύοντα 
τιμολόγια των πέντε Δημοτικών Κοινοτή-
των.
Μέχρι τώρα τα υψηλότερα τέλη ανά τ.μ. 
κατέβαλαν οι κατοικίες και τα καταστήματα 
της Δημοτικής Κοινότητας των Καλυβίων 
και της Παλαιάς Φώκαιας, ενώ τα χαμηλό-
τερα σε ότι αφορά τις κατοικίες ο Κουβα-
ράς  και σε ότι αφορά τα καταστήματα η 

Σαρωνίδα. Ο στόχος, όπως αναφέρθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να καθορι-
στεί ενιαίος - μέσος συντελεστής καθορι-
σμού τελών καθαριότητας και φωτισμού, 
ο οποίος προσδιορίστηκε στο ποσό των 
1,30 € /τ.μ. για τις κατοικίες και 2,60 €/τ.μ. 
για τους επαγγελματικούς χώρους.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ορίζει ότι η καθιέρωση του ενιαίου μέσου 
συντελεστή θα γίνει σταδιακά, έτσι από 
1/1/2015 θα ισχύουν οι νέες τιμές που 
παρατίθενται στον πίνακα που δημοσιεύ-
ουμε.Τιμολόγιο καθαριότητας - Φωτισμού 
Κοινοχρήστων χώρων

Έντονα επικρίθηκε ο Δήμαρχος από τον 
επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Τσαλι-

κίδη γιατί όταν στην προηγούμενη διοί-
κηση ήταν υπεύθυνος οικονομικών, δεν 
έφερε ως εισήγηση τον εξορθολογισμό 
των τελών των δημοτικών κοινοτήτων και 
προσπάθησε να το κάνει τον περασμένο 
Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν 
υποχρεωτικό από τον νόμο. 

Απαντώντας ο Δήμαρχος, υποστήριξε 
ότι, το 2012 ως υπεύθυνος Αντιδή-

μαρχος των οικονομικών, πριν την κα-
τάρτιση του προϋπολογισμού, έφερε μετά 
από μελέτη, πρόταση εισήγηση, για την 

ενοποίηση των τελών των κοινοχρήστων 
χώρων. Τότε λοιπόν αντέδρασαν οι τοπι-
κοί Αντιδήμαρχοι και το αποτέλεσμα ήταν 
να παραμείνει να πληρώνει η ταβέρνα των 
Καλυβίων 50 € και να πληρώνει η ταβέρνα 
στην Παλαιά Φώκαια, που είναι στην πα-
ραλιακή 27 € Και όταν προτάθηκε να έρ-
θουν οι ενοποιήσεις όλων των υπολοίπων 
τελών, είπε ο Πέτρος Φιλίππου «τώρα 
μόλις ξεκινήσαμε, θα διαλυθούμε σαν 
συνδυασμός, μην τα φέρεις», γιατί στύ-
λωναν τα πόδια ο κ. Τσαλικίδης ως τοπικός 
Αντιδήμαρχος Φώκαιας και ο Τζιβίλογλου 
ως τοπικός Αντιδήμαρχος Αναβύσσου. 

Παράρτημα του ΚΑΠΗ στη Σαρωνίδα και στον Κουβαρά 

Στην ίδια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η δημιουργία παραρτήματος ΚΑΠΗ 
τόσο στη Σαρωνίδα όσο και στον Κουβαρά.

Παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα κατοικίας 75 τ.μ. στις πέντε Κοινότητες του Δήμου για να εκτιμηθεί το ύψος των νέων τελών που θα καταβάλει ένα νοικοκυριό ανά δίμηνο.
     Παλαιό Τιμολόγιο Νέο Τιμολόγιο  Διαφορά    Παλαιό Τιμολόγιο Νέο Τιμολόγιο  Διαφορά
Καλύβια     21,9 € ανά δίμηνο 20,4 € ανά δίμηνο  Μείωση 1,5 € Π. Φώκαια 20,4 € ανά δίμηνο 18,5 €  ανά δίμηνο Μείωση 1,9 €
Σαρωνίδα  12,7 € ανά δίμηνο 15,3 € ανά δίμηνο  Αύξηση 2,6 € Κουβαράς 10,8 € ανά δίμηνο 12,7 € ανά δίμηνο Αύξηση 1,9 €
Ανάβυσσος παραμένουν ως έχουν 16,9 € ανά δίμηνο        0
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Αυξομειώσεις και στην ύδρευση έφερε η ενοποίηση των τιμολογίων
Μεγάλες αυξήσεις στα Καλύβια και στη Σαρωνίδα – Μειώσεις στις άλλες Δημοτικές Κοινότητες

Είναι χαρακτηριστικά ορισμένα 
παραδείγματα. Στα Καλύβια μια μέση 

οικογενειακή κατανάλωση μέχρι 60 κ.μ. 
έφτανε τα 45,5 €, στην Σαρωνίδα τα 45,6€, 
ενώ για την ίδια κατανάλωση το νοικοκυριό 
στην Παλαιά Φώκαια πλήρωνε 70 €.

Την εισήγηση υπερψήφισαν οι 
σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ενώ η 

μειοψηφία καταψήφισε, καταγγέλλοντας 
τον Δήμαρχο για ασυνέπεια προεκλογικών 
λόγων, μια και είχε υποσχεθεί μείωση των 
τιμολογίων, όπως ανέφεραν.

Η απάντηση του Δημάρχου κ. Σωφρόνη 
προς τον επικεφαλής της μειοψηφίας 

κ. Τσαλικίδη, ήταν έντονη και επικριτική. 
Ο κ. Σοφρώνης αναφερόμενος στο 
προηγούμενο καθεστώς τιμολόγησης, 
έφερε ως παράδειγμα την Σαρωνίδα, 
λέγοντας ότι ο Δήμος έχει κόστος 0,88 € ανά 
κυβικό και η Σαρωνίδα εισέπραττε  0,68 € και 
έβαζε μέσα την Κοινότητα.  Αναφερόμενος 
στις άλλες κοινότητες, είπε ότι ο Φωκιανός 
και ο Αναβυσσιώτης πλήρωναν το νερό 
άλλων. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι 

στο κόστος του νερού συμπεριλαμβάνεται 
και το κόστος των τοκοχρεολυσίων των 
δανείων που ελάμβαναν κάποιοι από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για 
να πληρώσουν την ΕΥΔΑΠ, για το νερό το 
οποίο, όπως είπε, χάριζαν.

Για τις ανείσπρακτες οφειλές, ο Δήμαρχος 
απαντώντας στην επικεφαλής της 

παράταξης ΡΙΖΕΣ, είπε ότι 40 μεγάλοι 
καταναλωτές οφείλουν ένα εκ. ευρώ, στους 
οποίους ο Δήμος έχει απευθύνει επιστολές, 
από την πρώτη εβδομάδα ανάληψης των 

καθηκόντων του, απειλώντας ότι θα γίνει 
κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, μια 
και πρόκειται για επιχειρήσεις ή για βίλες 
που ανήκουν σε επιχειρήσεις και έχουν 
τεράστιες καταναλώσεις.

Παρουσιάζουμε παρακάτω, τα 
τιμολόγια ύδρευσης που ισχύουν, 

μέχρι 31/12/2014 και όπως αυτά θα  
διαμορφωθούν από 1/1/2015 μετά την 
ενοποίηση:

Ενοποίηση στα τιμολόγια ύδρευσης των 
Δημοτικών Κοινοτήτων αποφάσισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σαρωνικού στην συνεδρίαση της 

Τετάρτης 15/10/2104. Η ενοποίηση οδήγησε σε 

αυξήσεις των τιμολογίων στις Δημοτικές Κοινότητες 
των Καλυβίων και της Σαρωνίδας, καθώς επίσης και 
του επαγγελματικού τιμολογίου που ίσχυε μόνο στην 
Σαρωνίδα και μειώσεις στις υπόλοιπες Κοινότητες. 

Ιδιαίτερα μεγάλες μειώσεις έγιναν στο τιμολόγιο 
ύδρευσης της Παλαιάς Φώκαιας, στην οποία επί 

6 σχεδόν χρόνια ίσχυε το ακριβότερο τιμολόγιο και 
αντιθέτως στα Καλύβια το φθηνότερο.
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Από τέσσερις (4) που ήταν οι κλωβοί των 
ψαριών, στο τέλος Ιουνίου του 2014, τέσσερις 
μήνες μετά έχουν γίνει ήδη δεκατέσσερις (14), 

χωρίς να έχει υπάρξει καμία απολύτως ενημέρωση, 
ποια ήταν η τύχη των προσφυγών του Δήμου 
Σαρωνικού, ενάντια στην απόφαση του Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να επιτρέψει την 
εγκατάστασή τους  στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας 
στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου. 

Επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου 
στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο Αθηνών – Σουνίου

Δεν υπάρχει επίσης καμία ενημέρωση 
για την τύχη των ασφαλιστικών 

μέτρων που έγιναν(;) για να σταματήσει 
προσωρινά η εγκατάσταση και η επέκταση 
του ιχθυοτροφείου. 
Ενημέρωση δεν υπάρχει ούτε και από την 
επιτροπή πολιτών, με επικεφαλής τον κ. 
Ντίνο Χασάπη, η οποία είχε συσταθεί για 
να συντονίσει τις ενέργειες Εξωραϊστικών 
Συλλόγων του Σαρωνικού προς την ίδια 
κατεύθυνση, εκφράζοντας την δυσπιστία 
της στις ενέργειες του Τσαλικίδη, 
θεωρώντας τον απολύτως υπεύθυνο για 
την εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου στις 
ακτές της Φώκαιας.

Η εγκατάσταση και η επέκταση των 
κλωβών του ιχθυοτροφείου, δεν 

φαίνεται να είναι το μόνο πρόβλημα. 
Όπως διαπιστώνεται από την φωτογραφία 
που μας κοινοποίησε αναγνώστης, 
κάτοικος του Τουρκολίμανου, οι παλαιές 

εγκαταστάσεις στο νησί Πάτροκλος δεν 
έχουν αποσυρθεί και θέτει ο ίδιος ερωτήματα. 
Συνεχίζουν να λειτουργούν και αυτές οι 
εγκαταστάσεις, παράλληλα με τις νέες στις 
ακτές της Φώκαιας; Επίσης ρωτάει, αν δεν 
χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις, γιατί δεν 
αποσύρονται με ευθύνη του επιχειρηματία;  
Αν δεν ξηλωθούν οι εγκαταλειμμένοι κλωβοί, 
υπάρχει ο σοβαρότατος και άμεσος κίνδυνος, 
λόγω της μη συντήρησης των αγκυρώσεων, 
να παρασυρθούν επιπλέοντα κομμάτια 
τους, από τους  ισχυρούς ανέμους και να 
μετακινηθούν  στο πέλαγος, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για τα παραπλέοντα σκάφη. Εκτός 
αυτού τα εναπομείναντα κομμάτια είναι 
βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να ρυπαίνουν τον 
βυθό στο νησί. Και καταλήγει ο αναγνώστης 
μας: Μήπως πρέπει να επιληφθεί του 
θέματος το Λιμενικό, ώστε να διαπιστωθεί 
αν συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται οι 
εγκαταστάσεις, αν συντηρούνται και αν 
έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί;

Ενημέρωση από τον Δήμο

Περιμένουμε ενημέρωση από τον Δήμο Σαρωνικού και την 
Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, για τις όποιες εξελίξεις 

επί του θέματος, αν υπάρχουν. Δεν ξεχνάμε και ενθυμούνται και 
οι αναγνώστες μας, ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Νάσος 
Παπουτσής πρωτοστατούσε στον αγώνα κατά της εγκατάστασης 
του ιχθυοτροφείου στις ακτές της Φώκαιας. Επίσης θυμόμαστε 
την προεκλογική δήλωση του Δημάρχου κ. Σωφρόνη στην 
Παλαιά Φώκαια και στην Ανάβυσσο, που είπε:  “Θα είμαι πάνω 
στην μπουλντόζα που θα ξηλώσει τις παράνομες χερσαίες 
εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου στη Φώκαια”. 
Εάν αυτές οι προεκλογικές δηλώσεις του κ. Δημάρχου ήταν 
πομφόλυγες και έγιναν προς τέρψιν του κοινού, τότε θα πρέπει να 
τις ανασκευάσει και να δηλώσει ότι οι χερσαίες εγκαταστάσεις θα 
παραμείνουν και ότι ο Δήμος θα διαπραγματευτεί αντισταθμιστικά 
οφέλη από την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Διαφορετικά ο 
Δήμος να προχωρήσει άμεσα στο ξήλωμα των εγκαταστάσεων, είτε 
είναι πάνω στην μπουλντόζα ο ίδιος ο Δήμαρχος είτε όχι. 

Το ερώτημα απευθύνεται και προς την επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης ΡΙΖΕΣ, κ. Ράπτη. Η κ. Ράπτη σε προεκλογική ομιλία 

της στην Παλαιά Φώκαια, είχε επικρίνει έντονα τον τότε Αντιδήμαρχο 
και αντίπαλό της κ. Τσαλικίδη για τις ευθύνες του. Συνεχίζει τώρα 
να ενδιαφέρεται για το θέμα ή συμμετέχει διά της σιωπής στην 
συγκάλυψη του.

Οι τέσσερις κλωβοί που υπήρχαν στις 20 Ιουνίου, έχουν γίνει ήδη 14. 
Οι εγκαταστάσεις στο νησί Πάτροκλος, δεν έχουν αποσυρθεί. Χρησιμοποιούνται ακόμη;

Ο ρόλος της 
επιτροπής πολιτών(;)

Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα 
για την τριμελή επιτροπή, 

η οποία είχε συσταθεί για την 
παρακολούθηση του θέματος. Είναι 
αποδεδειγμένο πλέον, ότι από την 
τελευταία δημόσια εμφάνισή της 
στις 11/5/2014, η επιτροπή έχει 
εκτραπεί του στόχου της και με την 
αποσιώπηση κάθε ενημέρωσης 
σχετικά με το θέμα, έχει μεταβληθεί 
σε “επιτροπή συγκάλυψης”. 

Θα ήταν ειλικρινές να δηλωθεί, 
ότι θεωρούν νόμιμη την 

εγκατάσταση και ότι δεν ρυπαίνει το 
περιβάλλον, αν αυτό πιστεύουν τα 
μέλη της, σε αντίθεση βέβαια με όσα 
έλεγε ο επικεφαλής της δύο χρόνια 
πριν, παρά να εμπαίζουν τους 
κατοίκους των δύο οικισμών. 

Απαραίτητη διευκρίνηση

Πληροφορηθήκαμε μέσω τρίτου, το ενδιαφέρον του επιχειρηματία ιχθυοτρόφου να 
ενημερωθεί, γιατί ο Αττικός Παρατηρητής ασχολείται με το θέμα της εγκατάστασης 
του ιχθυοτροφείου στις ακτές του Σαρωνικού, αφού κατά την γνώμη του διαθέτει τις 

νόμιμες άδειες, τις οποίες χορήγησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Μάλιστα εξέφρασε 
το ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον εκδότη του Αττικού Παρατηρητή, αν είναι ακριβή τα όσα 
μας μεταφέρθηκαν.
Ο εκδότης του Αττικού Παρατηρητή, δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, να συναντηθεί με 
οποιονδήποτε επιχειρηματία, γιατί τα δημοσιεύματά του δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Επίσης 
δεν τρέφει καμία απολύτως μανία καταδίωξης εναντίον του συγκεκριμένου, επιχειρηματία. Ο 
κάθε επιχειρηματίας κάνει την δουλειά του, σύμφωνα με τα συμφέροντά του και ο συγκεκριμένος 
φαίνεται ότι την κάνει πολύ καλά, αφού επιτυγχάνει τους σκοπούς του. 

Η εφημερίδα καταγράφει τα γεγονότα και ασκεί κριτική σ΄ αυτούς, που αφενός πλαστογράφησαν 
τις αποφάσεις της Κοινότητας Π.Φώκαιας, προκειμένου να διευκολύνουν την έκδοση των 

αδειών και για κάποιους άλλους, οι οποίοι για δικούς τους λόγους (ποιοι να είναι άραγε;), άλλαξαν 
στρατόπεδο και από εκεί που θα κινητοποιούσαν και θα ενημέρωναν τους πολίτες, ενάντια στην 
εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου, τώρα κάνουν γαργάρες.
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Με έγγραφό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ζητείται από τους Δήμους 
να αποσταλεί στις υπηρεσίες του, το αργότερο μέχρι την 10η Νοεμβρίου 
2014, φόρμα συμπληρωμένη με τις προτάσεις τους, για τις παραλίες στις 

οποίες θα επιτρέπεται το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Καθορισμός Θαλασσίων περιοχών για 
το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων

Οι παραλίες αυτές δεν πρέπει να έχουν 
χαρακτηριστεί πολυσύχναστες, 

να μην συμπεριληφθούν οργανωμένες 
παραλίες στις οποίες υπάρχει καταβολή 
εισιτηρίου, να υπάρχει ισομερής 
κατανομή αυτών των παραλιών στις 
περιοχές δικαιοδοσίας των ΟΤΑ και να 
επιλεχθούν παραλίες με περιορισμένη 
έκταση.

Από την ανάγνωση του εγγράφου 
φαίνεται ότι, στον Δήμο Σαρωνικού  θα 
πρέπει να οριστούν παραλίες, σε κάθε 
Δημοτική Κοινότητα με πρόσβαση στο 
παραλιακό μέτωπο και όχι μία παραλία 
σε όλο το Σαρωνικό.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο Δήμος να 
ανταποκριθεί άμεσα στην απόφαση 
του Υ.Ν.Α.
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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.

"Πωλείται αυτοκίνητο 
μάρκας Citroen Xantia 1600cc, χιλ. 100.000 
από πρώτο χέρι ατρακάριστο σε τιμή ευκαιρίας λόγω 
ασθένειας. Όλα τα σέρβις μόνο στην αντιπροσωπεία. 
Παρκινγκ σε κλειστό γκαράζ. Χρώμα ανθρακί με 
όλα τα κομφόρ (κλιματισμός, ηλεκτρ. παράθυρα, 
κλειδαριές, 4 αερόσακους κλπ), από την μάνα 
του σε αρίστη κατάσταση και λειτουργία. Κάθε 
έλεγχος δεκτός με δαπάνες του αγοραστού. Τηλ. 
επικοινωνίας 6906517110 κ. Νίκος"

Επώνυμες καταγγελίες έφτασαν στον Αττικό Παρατηρητή, για 
προσπάθεια χειραγώγησης των Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων των σχολείων του Σαρωνικού, από παραταξιακές 

δυνάμεις της αντιπολίτευσης στον Δήμο.
Απέτυχε η πλειοψηφία 

του Δήμου Σαρωνι-
κού να συγκεντρώσει 

τον απαραίτητο αριθμό ψή-
φων (18), ώστε να εκλέξει 
Συμπαραστάτη του Δημότη 

και της Επιχείρησης, όπως 
είχε προγραμματιστεί για τις 
15/10/2104. 

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων στην πλειοψηφία τους 
πραγματοποίησαν αυτό το διάστημα τις αρχαιρεσίες τους για 

τη ν ανάδειξη νέων Δ.Σ. και για αντιπροσώπους στην Ένωση Γο-
νέων και Κηδεμόνων στον Δήμο Σαρωνικού. 

Η προσπάθειά τους, μας είπαν, ήταν να εκλεγούν στα Δ.Σ. γο-
νείς ελεγχόμενοι και καθοδηγούμενοι, ώστε να αποτελέσουν 

τον πολιορκητικό κριό, στον πλέον ευαίσθητο τομέα της κοινω-
νικής ζωής του τόπου όπως είναι η παιδεία.  Οι καταγγέλλοντες 
αναφέρουν ότι επιστρατεύονται στελέχη που μετείχαν στις δημο-
τικές εκλογές με ψηφοδέλτια της μειοψηφίας, κομματικά στελέχη 
αριστερών και ακροαριστερών οργανώσεων, αλλά και συγγενείς 
υποψηφίων, προκειμένου να οργανωθεί η πρώτη γραμμή, αντι-
παράθεσης με τον Δήμο Σαρωνικού και ιδιαίτερα με τον Δήμαρ-
χο.

Οι περισσότεροι που επικοινώνησαν με την σύνταξη του Ατ-
τικού Παρατηρητή, δήλωσαν ότι θεωρούν απαράδεκτες τέ-

τοιες κινήσεις,  που σκοπό έχουν να μεταφέρουν στο χώρο της 
παιδείας κομματικές και παραταξιακές αντιθέσεις που εκτυλίσσο-
νται στο Δημαρχείο, ώστε να μετατραπούν τα σχολεία του δήμου 
σε μικρογραφίες των όσων λαμβάνουν χώρα στα ΑΕΙ όλης της 
χώρας.
Καλούν τους γονείς να απομονώνουν όλους όσους θέλουν να 
μετατραπούν τα Δ.Σ. των Συλλόγων σε φορείς απόψεων και πρα-
κτικών ξένων με το σχολείο και να περιφρουρήσουν την εύρυθμη 
λειτουργία τους.

Καταγγελίες για προσπάθεια 
χειραγώγησης Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων στο Σαρωνικό

Σαρωνικός: Δεν εκλέχτηκε Συμπαραστάτης 
του Δημότη και της Επιχείρησης. 
Θα επαναληφθεί η διαδικασία

Ο υποψήφιος κ. Ευάγγελος Μιχά-
λης, ο οποίος προτάθηκε από την 

παράταξη του Δημάρχου δεν έτυχε της 
υποστήριξης δύο τουλάχιστον μελών 
της πλειοψηφίας, ενώ ψηφίστηκε από 
2 μέλη της μειοψηφίας.
Συγκεκριμένα κατά την πρώτη ψη-
φοφορία ψήφισαν 27 Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι και ο κ. Μιχάλης συγκέντρω-
σε 16 ψήφους, έναντι 8 ψήφων που 
συγκέντρωσε ο κ. Νίκος Βιτουλαδίτης 
ως υποψήφιος της μειοψηφίας και 2 
λευκών. 
Στην δεύτερη ψηφοφορία ψήφισαν 25 
Δημοτικοί σύμβουλοι και έλαβε ο κ. Μι-
χάλης 15 ψήφους έναντι 7 ψήφων του 
κ. Βιτουλαδίτη και 3 λευκών. Υποψη-
φιότητες είχαν υποβάλει δύο ακόμα δημότες, ο κ. 
Νικόλαος Πάστρας ο οποίος απέσυρε την υποψη-
φιότητά του πριν την ψηφοφορία και ο κ. Χρίστος 
Βασιλείου ο οποίος δεν έλαβε καμία ψήφο.

Ο κ. Ευάγγελος Μιχάλης, ο οποίος υπήρξε ο 
εκλεκτός του Πέτρου Φιλίππου στην προ-

ηγούμενη πρώτη θητεία του Δήμου Σαρωνικού, 
έκανε μια τοποθέτηση υποστηρίζοντας την υπο-
ψηφιότητά του, η οποία απέδειξε πως δεν είχε 
σχέση με το αντικείμενο το οποίο κλήθηκε να υπη-
ρετήσει και μάλλον επιβεβαίωσε τον τίτλο που του 
είχε αποδώσει  η τότε μειοψηφία του Δ.Σ. ότι ήταν 
Συμπαραστάτης του Δημάρχου και όχι του Δημό-
τη. 
Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο 
“έργο” του, φέρνοντας ως παράδειγμα το ότι στην 
Ανάβυσσο δεν του διέθεσαν χώρο και έβαλαν το 
γραφείο του σε έναν διάδρομο, ενώ στα θετικά της 
προσπάθειά τους συμπεριέλαβε την ικανοποίηση 
των αιτημάτων διόρθωσης (μείωση) των τετραγω-
νικών μέτρων των κατοικιών, που ζήτησαν κάτοι-
κοι  μετά την επιβολή του ΕΝΦΙΑ!!! Το επιχείρημα 
που παρέθεσε, για να αποδείξει την χρησιμότητα 
του Συμπαραστάτη στους δημότες, ήταν η μη ανα-

γνώριση των γάμων δημοτών, από παλαιοημερο-
λογίτη ιερέα. 
Επίσης δήλωσε ότι η εκτέλεση των καθηκόντων 
του έγινε χωρίς να λαμβάνει μισθό, με δική του 
απόφαση, ενώ είναι γνωστό ότι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να λαμ-
βάνουν οποιαδήποτε αντιμισθία από τον Δήμο, 
εφόσον οι απολαβές τους από το δημόσιο υπερτε-
ρούν αυτών της αντιμισθίας. Δεν παρέλειψε να ευ-
χαριστήσει ιδιαιτέρως τον προηγούμενο Δήμαρχο 
και το Δημοτικό Συμβούλιο που τον επέλεξαν στην 
προηγούμενη θητεία.

Η μη εκλογή του κ. Μιχάλη (ο νόμος ορίζει 
μόνο δύο ψηφοφορίες), θα πρέπει να οδηγή-

σει  στην υποβολή νέων υποψηφιοτήτων για την 
θέση αυτή, μια και δεν πιστεύουμε ότι θα αλλά-
ξουν άποψη όσοι από την πλειοψηφία δεν τον ψή-
φισαν, ώστε να τον ψηφίσουν σε νέα συνεδρίαση. 

Πρέπει να εκλεγεί νέος Συμπαραστάτης στο 
Δήμο Σαρωνικού, ο οποίος με την ενασχό-

λησή του θα βοηθήσει πραγματικά και τους ενι-
στάμενους πολίτες, αλλά κυρίως θα βοηθήσει τον 
Δήμο να βελτιώσει τις υπηρεσίες του και ιδιαίτερα 
στους τομείς της δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπι-
σης τους.
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Την αναστολή της κυ-
κλοφοριακής μελέτης 
που είχε εγκριθεί και 

εφαρμοστεί επί διοικήσεως 
Τσαλικίδη, αποφάσισε το 
Κοινοτικό Συμβούλιο της 
πόλης, κατά την συνεδρία-
ση της 20/10/2014. Τις συ-
γκεκριμένες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις είχε εγκρίνει και 
το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Σαρωνικού.
Η απόφαση αναστολής λή-
φθηκε μετά τις πολύμηνες 
διαμαρτυρίες κατοίκων. Το Κοινοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να αποσύρει 
όλες τις πινακίδες μονοδρομήσεων 
που είχαν τοποθετηθεί, εκτός από τις 
πινακίδες που ορίζουν την προτεραιό-

τητα (STOP) και θα προχωρήσει στην 
ανάθεση νέας μελέτης.
Η απόφαση αναστολής της Κοιονότη-
τας θα πρέπει να εγκριθεί και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο

Συζήτηση περί παραλαβής της μελέτης Α΄φάσης χρήσεων γης της Σαρωνίδας, 
διεξήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15/10/2014.

Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Σαρωνικού της Α΄φάσης μελέτης 
χρήσεων γης της Σαρωνίδας

Η Α΄φάση της μελέτης περιλαμβάνει την 
υφιστάμενη κατάσταση των χρήσεων 

γης της Σαρωνίδας και την προμελέτη με 
τις προτεινόμενες χρήσεις γης, οι οποίες θα 
είναι και αντικείμενο διαβούλευσης με τους 
κατοίκους και  τον Δήμο. Με την Β΄φάση θα 
οριστικοποιηθούν οι χρήσεις 
γης και θα προταθούν για 
θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ 
και την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος.

Ο Δήμαρχος στην 
τοποθέτησή του 

διευκρίνισε ποια είναι 
η βούληση του Δήμου 
υποστηρίζοντας ότι, η 
Α΄φάση της μελέτης για τις 
χρήσεις γης της Σαρωνίδας, 
αφορά την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης. 
Έχει δημιουργηθεί όμως 
ένα κλίμα στην Σαρωνίδα, 
όταν εμφανίστηκαν κάποιοι χάρτες με 
εμπορικά κέντρα κ.α. Η θέση μας είναι ότι 
η Σαρωνίδα επελέγη από τους κατοίκους 
ως παραθεριστική περιοχή. Αν μεταβληθεί 
αυτό το καθεστώς θα πάψουν να υφίστανται 
και οι λόγοι που επελέγη αυτή η περιοχή. Η 
μελέτη των χρήσεων γης αφορά αυστηρά 
και μόνο τη λεωφόρο Σαρωνίδας και όχι 
τα εσωτερικά πολεοδομικά τετράγωνα. 
Θέλουμε να διατηρήσουμε, είπε, αυτήν την 
μορφή Β΄ κατοικίας, αυτήν την ομορφιά 
της Σαρωνίδας. Είμαστε υπέρ της Γενικής 

χρήσης κατοικίας, για τα ακίνητα που έχουν 
πρόσωπο στην λεωφόρο Σαρωνίδας και τις 
υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται για 
πολλά χρόνια στην οδό Κεφαλληνίας. Για όλη 
την υπόλοιπη Σαρωνίδα να παραμείνουν οι 
χρήσεις γης όπως είναι.

Η μειοψηφία δια του κ. Γιώργου 
Τζιβίλογλου, υποστήριξαν ότι πρέπει 

να αναβληθεί η συζήτηση για ένα δίμηνο, 
προκειμένου να έρθει μια νέα προμελέτη για 
τις χρήσεις γης, ώστε να μην υπάρχουν τα 
πολεοδομικά και τα εμπορικά κέντρα που 
πρόβλεπε η μελέτη ως σενάρια χρήσεων 
γης.

Οι μελετητές ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος 
που ίσχυε μέχρι το 2014, έπρεπε να 

προσδιορίζει πολεοδομικά τετράγωνα για τις 
αλλαγές στις χρήσεις και όχι συγκεκριμένες 

ιδιοκτησίες και γι΄ αυτό το λόγο 
εμφανίστηκαν ολόκληρα τετράγωνα 
να τροποποιούνται οι χρήσεις γης 
στην προμελέτη. Με το νέο νόμο 
4269/2014, δεν υφίστανται αυτοί οι 
περιορισμοί. Επίσης σχολιάζοντας 
την πρόταση Τζιβίλογλου, 
υποστήριξαν ότι η οριστική μελέτη θα 
περιλαμβάνει την πολιτική βούληση 
του Δήμου, όπως εκφράστηκε από 
τον Δήμαρχο.

Στην δευτερολογία του ο 
Δήμαρχος άφησε αιχμή για τον 

υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου (Τζιβίλογλου), που 
παρέλαβε την προμελέτη από το 
μελετητικό γραφείο, μια και όπως 
σήμερα ισχυρίζεται ότι δεν είναι προς 
την κατεύθυνση που ήθελε ο Δήμος. 
Γιατί την παρέλαβε τότε; ρώτησε ο 
Δήμαρχος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία (ΝΑΙ 19 – ΟΧΙ 
7), την παραλαβή της μελέτης 
αποτύπωσης της Α’ Φάσης, 
εξαιρώντας τα σενάρια χρήσεων γης 
της προμελέτης. Επίσης εγκρίθηκε 
ομόφωνα η παράταση  προθεσμίας 
περαίωσης της οριστικής μελέτης 
μέχρι της 31/10/2015.

Αναστολή της κυκλοφοριακής 
μελέτης της Παλαιάς Φώκαιας

Προσφυγή κατά της παραχώρησης ακινήτου της 
Π. Φώκαιας, στο Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. 

Προσφυγή κατά της παραχώρησης τμήματος 5,5 στρ. του υπ΄ αριθμόν 181 
ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο στην εταιρεία Παράκτιο 
Αττικό Μέτωπο Α.Ε., άσκησε ο Δήμος Σαρωνικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν από την τοπική Κοινότητα και τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία 
Μπουκοβάλα, η έκταση που βρίσκεται δεξιά από το λιμάνι, κάτω από την 
παραλιακή λεωφόρο και περιλαμβάνει όλες τις ταβέρνες, μέχρι την πολυκατοικία 
ΘΕΛΚΟ, δεν ανήκει στο Δημόσιο αλλά στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας.
Τα έγγραφα που διαθέτει η Κοινότητα, αποδεικνύουν ότι το ακίνητο, είχε μεν 
απαλλοτριωθεί το 1971, μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα της παραλίας, αλλά 
επεστράφη το 1984 με παραχωρητήριο έκταση 5.5. στρ. στην Κοινότητα Παλαιάς 
Φώκαιας. 
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Πρωταρχικό το ενδιαφέρον της 
Κοινωνικής Στήριξης για τα παιδιά. 
Όλες μας οι δράσεις στοχεύουν στην 

καλύτερη ποιότητα της ζωής τους. Είμαστε 
σε διαρκή επαφή με Ιδρύματα παιδικής 
προστασίας και μεμονωμένες περιπτώσεις τις 
οποίες αγκαλιάζουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
προσφέροντας το καλύτερο δυνατόν. 

Μαγική βραδιά στο ξενοδοχείο Plaza 
Resort.
Με τις μελωδίες από Sweet Melody και 
τις υπέροχες δημιουργίες της Victoria 
Haitoglou και της Έλενας Πετροπούλου, 
χαρίσαμε χαμόγελα σε μικρά παιδιά που 
χρειάζονταν τη στήριξή μας.

Κοινωνική Στήριξη και Γεύματα Αγάπης
Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών και 
φίλων μας ξεκίνησε το πρόγραμμα και φέτος 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των παιδιών που ζουν σε Ιδρύματα.

Κοινωνική Στήριξη και Άσυλο Ανιάτων
Πολυπληθής ομάδα της Κοινωνικής 
Στήριξης επισκέφθηκε το Άσυλο Ανιάτων 
προσφέροντας πλούσια υποστήριξη στους 
φιλοξενούμενους του Ιδρύματος.
Εμπειρία συγκινητική και η χαρά των 
τροφίμων μεγάλη για τα δώρα και την 
επίσκεψη.

Κοινωνική Στήριξη και Δίκτυο 
Κοινωνικής Κατοικίας
Στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που 
αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, είμαστε 
ευτυχείς που μέσω του Κοινωνικού Φορέα 
«Ανθρώπινοι Άνθρωποι» βοηθήσαμε 
να στεγασθούν τα όνειρα μιας άστεγης 
μονογονεϊκής οικογένειας, άπορης και 
άνεργης μητέρας με δύο παιδιά 2,5 και 3,5 
ετών.

Κοινωνική Στήριξη και Ζεστασιά
Μια καινούρια συνεργασία ξεκίνησε η 
Κοινωνική Στήριξη και ο «ΔΕΣΜΟΣ», 
εξαιρετική υποστήριξη με πετρέλαιο 
θέρμανσης. Θα ζεσταθούν παιδιά στο 
Ίδρυμα ΙΠΕΚΒΕ και Αργώ. Στο ΙΠΕΚΒΕ 
παραδόθηκαν βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.

Κοινωνική Στήριξη και Πρόληψη για 
τον καρκίνο του μαστού
Ευχαριστούμε την καθηγήτρια Μαστολογίας, 
κα Λυδία Μουζάκα, για τον προληπτικό 
ιατρικό έλεγχο που πραγματοποίησε στα 
κορίτσια του Ιδρύματος Στέγη Λαγονησίου. 
Γιατί η πρόληψη σώζει.

Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικό 
Παντοπωλείο κατ’ οίκον
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
παραδώσαμε τρόφιμα σε οικογένειες 
(μονογονεϊκές-ΑΜΕΑ-άπορες).

Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικά 
Φροντιστήρια
Στον τομέα της Παιδείας υποστηρίξαμε 
φοιτητές και μαθητές οικογενειών  με 
έλλειψη πόρων.

Μέσα από το χώρο του Εθελοντισμού 
και της Αλληλεγγύης βλέπεις τον 

κόσμο όχι από πάνω αλλά από κοντά, 
χωρίς συγκρούσεις και ανταγωνισμούς, 
που σου επιτρέπει με γενναιοδωρία να 
δίνεις κάτι σε αυτή τη ζωή (συμμετοχή-
κοινωνική ευθύνη-προσφορά), όχι απλά να 
υπάρχεις. Τότε ο Κοινωνικός ιστός αντέχει 
τις δυσκολίες. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους 
καλούς φίλους και χορηγούς μας.

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικές Δράσεις

«Τα παιδιά θέλουν 
παπούτσια τα παιδιά 

θέλουν ψωμί
θέλουνε και φάρμακα, 

δούλεψε και συ.
Γέλα, κλαίγε κι όλο λέγε,το 

παιδί: ζωή. Τίποτ’ άλλο. 
Ζωή.»

Από το Αναφυλλητό 
του Γιάννη Ρίτσου
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Την παραίτησή του υπέβαλε στην 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής 

Κατασκευαστικής Εταιρείας του Σαρωνικού 

(ΑΔΜΚΕΣ) της Τρίτης 11/11/2014, ο νέος 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λύσανδρος 
Τσακιρίδης. Η παραίτηση υποβλήθηκε για 
προσωπικούς λόγους, όπως δήλωσε, αν και 

όπως διαπιστώθηκε από το ρεπορτάζ του 
Αττικού Παρατηρητή, οι λόγοι είναι πολιτικοί 
και κυρίως λόγοι διαφάνειας.

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Α.Δ.Μ.Κ.Ε. Σαρωνικού κ. Λ. Τσακιρίδης

Συγκεκριμένα με προηγούμενη απόφαση 
του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα, να 

ανατεθεί σε ορκωτούς λογιστές ο έλεγχος 
των οικονομικών της εταιρείας η οποία κατά 
γενική ομολογία λειτουργούσε σε αδιαφανείς 
συνθήκες ακόμα και για το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Σαρωνικού. Οι μόνοι που 
είχαν την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη 
της λειτουργίας της εταιρείας, ήταν ο πρώην 
Δήμαρχος κ. Φιλίππου και ο τελευταίος 
Πρόεδρος της ΑΔΑΜΚΕΣ Βαγγέλης Ζεκάκος. 
Ο ίδιος ο σημερινός Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Σωφρόνης. έχει παραδεχτεί τις αδιαφανείς 
συνθήκες λειτουργίας σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στον Αττικό Παρατηρητή, 
αμέσως μετά τις εκλογές. Όπως λοιπόν 
πληροφορηθήκαμε, κάποιοι ενοχλήθηκαν από 
την απόφαση και έπεσαν τα τηλέφωνα, ώστε 
να μην γίνει κανένας έλεγχος στην εταιρεία, 
ή να γίνει ένας καθοδηγούμενος έλεγχος. 
Ως δικαιολογία ειπώθηκε ότι δεν υπάρχουν 
χρήματα να πληρωθούν οι Ορκωτοί Λογιστές 
και ότι θα μπορούσε αυτός ο έλεγχος να γίνει 
από λογιστές υπαλλήλους του Δήμου.
Επικοινωνώντας με στελέχη του Δ.Σ. 
της εταιρείας, πληροφορηθήκαμε, ότι ο 
παραιτηθείς Διευθύνων Σύμβουλος, είχε θέσει 
ως πρώτη προϋπόθεση για την ανάληψη της 
ευθύνης της εταιρείας, την απόλυτη διαφάνεια 
και τον έλεγχο των οικονομικών της. Την 
ίδια ακριβώς προϋπόθεση έχουν θέσει 

και δύο ακόμα στελέχη του Δ.Σ., οι οποίοι 
έχουν δηλώσει ότι θα αποχωρήσουν σε 
περίπτωση μη υλοποίησης των ελέγχων και 
την παράδοση καθαρής της εταιρείας. Γίνεται 
ίσως κατανοητή η επίκληση προσωπικών 
λόγων στην παραίτηση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, αλλά δεν γίνονται πιστευτοί.
Θα έπρεπε κατά την άποψή μας ο κ. 
Λύσανδρος Τσακιρίδης να εξηγήσει 
στο Δ.Σ. τους ακριβείς λόγους της 
παραίτησής του, μια και η εταιρεία αυτή 
αποτέλεσε για μια τετραετία την μαύρη 
τρύπα της οικονομικής διαχείρισης των 
Φιλίππου – Ζεκάκου και είναι απολύτως 
δικαιολογημένη η όποια επιφυλακτικότητά 
του.
Να σημειωθεί ότι στελέχη του Δ.Σ. μας 
πληροφόρησαν ότι ήδη έχει καταγραφεί 
έλλειμμα 60.000 € στην εταιρεία από την 
διαχείριση των καντινών.

Τέλος διαπιστώσαμε ότι, στέλεχος του 
Δ.Σ. της εταιρείας αιρετός, έχει ο ίδιος 

την διαχείριση καντίνας στην παραλία 
Αναβύσσου. Εφόσον επιβεβαιωθεί και 
αυτή η πληροφορία και πρόκειται για το 
ίδιο πρόσωπο, θεωρούμε ότι πρέπει γίνει 
αμέσως αντικατάσταση του, επειδή κατά 
την γνώμη μας δεν είναι συμβατές οι δύο 
ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο.

Περιμένουμε την τοποθέτηση επί όλων 
αυτών, του νέου Προέδρου της ΑΔΑΜΚΕΣ 

κ. Χαρίτου και την άμεση παρέμβαση του 
Δημάρχου, προς αποκατάσταση της υγειούς 
λειτουργίας της εταιρείας.
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Εξασφαλίστε εντελώς δωρεάν, την 
καθημερινή σας έγκυρη ενημέρωση, 

για όλα τα γεγονότα (πολιτικά, κοινωνικά, 
αθλητικά), του δήμου Σαρωνικού και 
της Λαυρεωτικής, πληκτρολογώντας τη 
διεύθυνση: www.attikos.gr

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.

Ακολουθήστε μας στο Twitter 
attikos_paratir

Γίνεται φίλοι μας στο facebook
πληκτρολογήστε Αττικός Παρατηρητής

Επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνωντας μας ειδήσεις, φωτογραφίες και πληροφορίες 
για όσα σας ενοχλούν και όσα θέλετε να αλλάξουν στην περιοχή μας στο 

e-mail: paratiritis@attikos.gr


