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Με βομβαρδισμε-
νο τοπίο μοιάζει η 
παραλία της Ανα-

βύσσου, μετά την εγκατά-
λειψη του αποχετευτικού 
έργου όμβριων, που ήδη 
συμπληρώνει ένα χρόνο 
και όπως όλα δείχνουν 
από τα λεγόμενα των επι-
βλεπόντων αλλά και του 
εργολάβου, η περιοχή θα 
βρεθεί για δεύτερο καλο-
καίρι μέσα στα μπάζα. 

Οι καταγγελίες των πε-
ρίοικων, για τις δύ-

σκολες καταστάσεις που 
βιώνουν από την έναρξη 
του έργου μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα 
μετά τις συνεχείς βροχoπτώσεις  οι οποί-
ες επιδείνωσαν τις ήδη δυσμενείς συν-

θήκες διαβίωσης, είναι πολλές. 

Ο Αττικός Παρατηρητής παρουσιάζει 
σήμερα ένα εκτενές ρεπορτάζ για 

την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 

στην παραλία, από 
το εγκαταλελειμμέ-
νο έργο, την ευθύ-
νη εκτέλεσης του 
οποίου, έχει η Περι-
φέρεια Αττικής. 

Για όλα αυτά μι-
λούν στον Α.Π. 

ο Αντιδήμαρχος κ. 
Σάββας Γκέραλης, 
η Πρόεδρος της Δ. 
Κ. Αναβύσσου κα. 
Όλγα Κετέογλου 
και ο Πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου Βούρλων 
κ. Νικόλαος Πά-
στρας.

16
σελίδες
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Που το πάνε;

Από τις πρόσφατες εκλογές και μετά 
οι εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο 

της χώρας είναι ραγδαίες και ταχύτατα 
επιδεινούμενες.
Στη σκέψη μας άρχισαν να αθροίζονται τα 
γεγονότα και οι ανακοινώσεις  των τελευταίων 
50 ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των 
ξένων δημοσιευμάτων.
Αρχίζουμε να  συνειδητοποιούμαι ότι 
επεξεργάζονται το χειρότερο σενάριο! 
Η κυβέρνηση, μας οδηγεί με σταθερά 
βήματα εκτός  Ευρώπης, ενώ υποκρίνεται 
ότι διαπραγματεύεται καλύτερους όρους 
για την παραμονή στο ευρώ. 
Η εικόνα είναι ότι ο ένας παρακαλάει τους 
εταίρους για βοήθεια και δέχεται κάποια 
μέτρα (π.χ. έλεγχο από τους θεσμούς), ενώ 
σύσσωμοι όλοι οι άλλοι εξοργίζουν τους 
Ευρωπαίους συνομιλητές με εξωφρενικές 
δηλώσεις και προκλητικές υπουργικές 
αποφάσεις, που έρχονται σε ευθεία 
σύγκρουση με τους όρους του δανεισμού.
Προφανώς με αυτό τον τρόπο προσπαθούν 
να εξαντλήσουν την ανοχή της Ε.Ε. που 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, ώστε μέσω της 
έλλειψης ρευστότητας και της οικονομικής 
ασφυξίας να αποβληθεί τελικά η χώρα από 
την Ευρωζώνη.
Έτσι επιτυγχάνονται πολλά πράγματα.
1. Στα μάτια των υποστηρικτών του ευρώ, 
φαίνεται ότι έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως 
δυνατό για να παραμείνει η χώρα στην 
ευρωζώνη, συνεπώς τους άκουσαν.
2. Στους οπαδούς της «εθνικής 
υπερηφάνειας» θα φανεί ότι «έσπασαν» τα 
μούτρα των Ευρωπαίων και τους έδειξαν 
ποιός έχει το πάνω χέρι - έτσι οι ΑΝ.ΕΛ. 
μένουν σύμμαχοι.
3. Στους οπαδούς της σκληρής πτέρυγας 
του ΣΥΡΙΖΑ, θα εμφανιστούν ότι τήρησαν 
το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, βγήκαν 
από το επάρατο ευρώ και γλύτωσαν από τα 
μονοπώλια. Άρα τερματίζεται η εσωτερική 
αντιπολίτευση.
4. Το χειρότερο απ΄ όλα όμως είναι ότι θα 
πείσουν τον συναισθηματικό Έλληνα - θύμα, 
ότι για άλλη μια φορά καταστραφήκαμε, 
επειδή οι ανελέητοι Ευρωπαίοι δεν θέλησαν 
να μας βοηθήσουν με ένα ανθρώπινο 
τρόπο, αλλά απαιτούσαν και πάλι θυσίες 
από τον λαό. 
Έτσι θα συνεχίσουμε την πορεία μας 
χωρίς να έχουμε πάρει κανένα μάθημα 
από όσα συνέβησαν και για τους λόγους 
που συνέβησαν, αποδεικνύοντας στους 
εαυτούς μας, για άλλη μία φορά, ότι όλοι 
μας μισούν, μας ζηλεύουν και θέλουν 
την καταστροφή μας.
Η σκληρή αλήθεια είναι ότι θα οδηγηθούμε 
στην Γ΄ κατηγορία των Ευρωπαϊκών 
χωρών, μαζί με την Αλβανία, τη FYROM, 
την Γεωργία, τη Μολδαβία και τ΄ άλλα 
παιδιά.
Το ερώτημα είναι, αν εμείς οι υπόλοιποι 
θα το αφήσουμε να συμβεί.

Ιδιοκτήτης
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”
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19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Εκδότης
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Συνέχεια στην 8η σελίδα 

Εγκαταλείφθηκε το έργο της Παραλίας Αναβύσσου 

Προβλέπεται ταλαιπωρία των κατοίκων για 2ο καλοκαίρι

Στο γκρίζο τοπίο που έχει δημιουργηθεί σε όλα τα μέτωπα της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ως μοναδική νότα αισιοδοξίας, 

παραμένει ο ερχομός της «άνοιξης». 
Πίνακας του Νικολάου Γύζη «Εαρινή Συμφωνία».

Οι κ.κ. Μ.Μαθιουδάκης και Δ. Σόφος, 
στελέχη πολιτικής προστασίας 
μιλούν για τα καθήκοντά τους

Σελίδες 10 & 11

Δεν περπατάει το αποχετευτικό του Σαρωνικού 
Καμμία προοποτική για Ψυττάλεια

Σελίδες 6 & 7

Αποχώρησε ο Φιλίππου από εκδήλωση, 
για να αποφύγει ερωτήσεις, 

για το αποχετευτικό του Σαρωνικού
Σελίδα - 6 - 

Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 
Σελίδα - 15 -

Ανεπιθύμητος 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Φιλίππου 

στο Δήμο Μαραθώνα!!!
Σελίδα - 2 -

Επιλέχθηκε με 18 ψήφους ο «Συμπαραστάτης» 
στο Δήμο Σαρωνικού

Σελίδα - 13 -
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Πραγματοποιήθηκε στις 5/3/2015, συνάντηση 
εθελοντών και φίλων του Ποταμιού, στο Δήμο 
Σαρωνικού. Οι συγκεντρωθέντες αποφάσισαν να 

συγκροτήσουν Δημοτική ομάδα και όρισαν την εθελόντρια κ. 
Έλλη Φραγκοπούλου ως Συντονίστρια. 

“Το Ποτάμι” συγκρότησε Δημοτική 
Ομάδα στο Δήμο Σαρωνικού

Η ομάδα θα 
πραγματοποιεί 

προγραμματισμένες 
σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς , 
τουλάχιστον μία φορά 
το μήνα σε κάποια 
από τις πόλεις που 
συνθέτουν τον Δήμο 
Σαρωνικού (Καλύβια, 
Ανάβυσσο, Παλαιά 
Φώκαια, Σαρωνίδα 
και Κουβαρά), 
με συγκεκριμένη 

θεματολογία που θα αφορά κυρίως τοπικά θέματα και θα υπάρχει 
ενημέρωση για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. 
Στις συναντήσεις θα προσκαλούνται εντεταλμένα στελέχη του 
Ποταμιού, της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι θα 
μεταφέρουν αμφίδρομα την πληροφόρηση, από και προς τα 
αρμόδια όργανα του κινήματος. 
Αποφασίστηκε επίσης να δημιουργηθεί σελίδα στα Κοινωνικά 
Δίκτυα (Facebook, Twitter, Google), απ΄ όπου θα παρέχεται 
ενημέρωση προς τους εθελοντές, τους φίλους και ψηφοφόρους, 
για την δραστηριότητα της Δημοτικής Ομάδας. Η σελίδα έχει τίτλο 
“Το Ποτάμι. Εθελοντές Δήμου Σαρωνικού” 

Καλούνται οι φίλοι του Ποταμιού στην περιοχή, που 
ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για την πολιτική και τις 

θέσεις του, ή να συνδράμουν εθελοντικά το κίνημα, να γίνουν μέλη 
στις σελίδες και αν θέλουν μια περισσότερο ενεργή συμμετοχή να 
επικοινωνήσουν με την συντονίστρια κ. Έλλη Φραγκοπούλου.

Αποκαλύφθηκε και στο Γραμματικό 
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος 
Φιλίππου. Μετά την κωλοτούμπα 

του, σχετικά με τα λύματα του Σαρωνικού 

και την Ψυτάλλεια, 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε 
μια θεαματική κωλο-
τούμπα, αυτή τη φορά 
σχετικά με τον ΧΥΤΥ 
του Γραμματικού.
Έτσι λαϊκή συνέλευση 
στο Γραμματικό που 
πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 1/3/2015 
και μετά από τις 
δημόσιες δηλώσεις 
του κ. Φιλίππου πως 
ο ΧΥΤΥ Γραμματικού 
είναι έτοιμος και 
ώριμος να δεχτεί σκου-
πίδια ή υπολείμματα 
σ κ ο υ π ι δ ι ώ ν , 
χαρακτηρίστηκε per-
sona non grata, δηλαδή 
ανεπιθύμητος στο Δήμο Μαραθώνα!!!!!!

Η πρόθεσή του να παραπλανήσει την 
κοινή γνώμη και να δημιουργήσει την 

εντύπωση πως ο ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ έχει 
τελειώσει και μπορεί να λειτουργήσει, χωρίς 
να δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο 
περιβάλλον, εξόργισε τους συμμετέχοντες 
στην συνέλευση οι οποίοι και αποφάσισαν με 
συντριπτική πλειοψηφία, (σχεδόν ομόφωνα) 
να τον χαρακτηρίσουν ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ!!!
Ένας επιπλέον λόγος που αυτός ο πολιτικός 
άντρας είναι ανεπιθύμητος στον τόπο μας, 
λένε οι κάτοικοι του Γραμματικού, είναι η 
ασυνέπεια των δηλώσεων του, αφού λίγους 
μήνες πριν (25/6/2014) στην πλατεία του 

Γραμματικού μας δήλωνε την διάθεσή του 
να αγωνιστεί κατά του «ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 
ΕΡΓΟΥ» !!!
Στη συνέλευση συμμετείχε αρκετός κόσμος, 
κάτοικοι Γραμματικού, Βαρνάβα, Μαραθώνα 
και Ν. Μάκρης και υπήρξε και εκπροσώπηση 
των Βουλευτών Μητρόπουλου και Χαϊκάλη 
καθώς και Περιφερειακή Σύμβουλος της 
«ΔΥΝΑΜΗΣ ΖΩΗΣ». Στη συνέλευση 
αποφασίστηκε να ξεκινήσουν  και πάλι 
κινητοποιήσεις, και υπήρξαν διάφορες 
προτάσεις για τη μορφή τους (π.χ. δυναμικές, 
συναυλίες, παραστάσεις στην περιφέρεια, 
υπογραφές).

Persona non grata !!! 
Ανεπιθύμητος ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Φιλίππου στο Δήμο Μαραθώνα!!!
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Η εταιρεία ARENA δραστηριοποιείται 30 χρόνια στον 
χώρο ενοικίασης αυτοκινήτων και είναι μέλος του 
Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως 

Αυτοκίνητων (ΣΤΕΕΑ). Διαθέτη την πιο πλούσια συλλογή 
αυτοκινήτων, με την οποία έχεi τη δυνατότητα να 
προσφέρουμε λύσεις σε κάθε ανάγκη που προκύπτει 
για την κίνηση των πελατών. Nέα μοντέλα με χαμηλούς 
ρύπους και κατανάλωση για ελεύθερη κίνηση στο κέντρο 
της Αθήνας, πολυτελή αυτοκίνητα ή ειδικού τύπου όπως 
diesel, Smart, Mini Cooper, καθώς και μικρά αυτοκίνητα 
πόλης, μεσαίου και μεγάλου κυβισμού, 4x4 και πολύ 

μεγάλη γκάμα σε αυτόματα αυτοκίνητα, από τις μεγαλύτερες 
και πιο αναπτυγμένες αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτοκίνητα, 
τα οποία ανανεώνονται τακτικά και σε συνδυασμό με 
το λεπτομερή έλεγχο, αλλά και τη συνεχή συντήρηση, 
προσφέρουν αξιοπιστία και σιγουριά.
Με έδρα στη Γλυφάδα και ένα κατάστημα στα βόρεια 
προάστια, στο Μαρούσι, έχουμε τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουμε άμεσα όλη την Αττική. Η πολυετής 

πείρα στον χώρο, οι παρεχόμενες ευέλικτες υπηρεσίες, 
η συνέπεια και η άριστη ποιότητα, παράλληλα με την 
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, τις λογικές τιμές και το 
έμπειρο προσωπικό, εγγυώνται άψογη εξυπηρέτηση για 
μια ευχάριστη και ξένοιαστη οδήγηση. Επισκεφτείτε την 
ανανεωμένη ιστοσελίδα μας για on-line κρατήσεις και 
άλλες πληροφορίες σχετικά με την ενοικίαση σας. www.
arenagr.com  

Την όρεξη σε κατοίκους και τοπικούς φορείς που εξαρχής αντιδρούσαν στις συνενώσεις 
των δήμων άνοιξαν οι δηλώσεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης για «χωροταξική αποκλιμάκωση» του Καλλικράτη.

Γυναίκες από όλο το Δήμο Σαρωνικού 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 
κας  Α. Σωτήρχου,στην εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε σε  ταβέρνα 
εορτάζοντας την Ημέρας της Γυναίκας. 
Δήλωσαν την αντίθεση τους στην 
οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης κατά 
των γυναικών και την στήριξή τους σε 
αυτές τις γυναίκες όλων των ηλικιών.
Η κα Σωτήρχου έδωσε το λόγο στην 
σύζυγο του Δημάρχου Σαρωνικού 
κα Βανίτα Μυκονιάτη Σωφρόνη, η 
οποία μίλησε για το μεγάλο ποσοστό 
κακοποιημένων γυναικών παγκοσμίως 
και έκλεισε την ομιλία της λέγοντας 
ότι εμείς οι μητέρες θα πρέπει να 
γαλουχούμε τους γιους μας, να σέβονται 
και να εκτιμούν τις γυναίκες και να 
μαθαίνουμε τις κόρες μας να αγαπούν 
και να φροντίζουν τον εαυτό τους!!!!
Χρόνια Πολλά σε όλες τις κυρίες 
του Δήμου Σαρωνικού μικρές και 
μεγάλες

Άνοιξαν οι συζητήσεις για αλλαγές στα όρια των δήμων 
Επί τάπητος και πάλι ο διοικητικός χάρτης της χώρας  

Από την μια άκρη της χώρας έως την 
άλλη, κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες 

βλέπουν με πολύ θετικό μάτι τις δηλώσεις 
για αλλαγές στα όρια των δήμων, όπως 
αναφέρουν Τα Νέα.
Ωστόσο, υπάρχουν και αιρετοί που διακρίνουν 
ντόμινο αρνητικών εξελίξεων εάν ανοίξει το 
θέμα της χωροταξίας.
Από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών 
επιχειρείται να μην ανοίξει ο ασκός του 
Αιόλου και βρεθούν μπροστά σε σωρεία 
ανεξέλεγκτων αιτημάτων. Όπως επισημαίνει 
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Κώστας Πουλάκης, η πρωτοβουλία για 
αλλαγές στον Καλλικράτη θα γίνει μετά από 
διεξοδικό διάλογο και θα έχει ορίζοντα τις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.
Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών 
διαμηνύει πως κομβικό σημείο για την 
προώθηση των όποιων μεταρρυθμίσεων 

στον Καλλικράτη είναι τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία.
«Ο Καλλικράτης ξεκίνησε χωρίς την προίκα 
του και γι΄ αυτό είχε προβλήματα» δηλώνει 
ο υπουργός Νίκος Βούτσης και προσθέτει 
πως αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
δημόσιων επενδύ-
σεων που να 
στηρίξει τις αλλαγές. 
«Αν δεν έχει 4 δισ. 
ευρώ, δεν μπορεί 
να προχωρήσουν 
οι μεταρρυθμίσεις» 
παραδέχτηκε.

Για κάθε ενδεχό-
μενο ας προετοι-

μαζόμαστε και εμείς 
στο Σαρωνικό.

Γυναίκες του Σαρωνικού 
γιόρτασαν την 8 του Μάρτη
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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
Εφτά εβδομάδες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ήδη 

τα αποτελέσματα της αλλαγής είναι ορατά 
σε κάθε συμπατριώτη. Με ένα νόμο και ένα 
άρθρο έχει αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική 
κρίση, έχει εμπεδωθεί η δημοκρατία και 
κυρίως έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
τον Πάκη και Πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή. 
Τι άλλο να ζητήσει κάποιος για τις επόμενες 
εβδομάδες, εκτός από το να πληρωθούν οι 
μισθοί και οι συντάξεις του Απριλίου;

Ανακεφαλαιώνοντας τις επιτυχίες της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουμε 

και λέμε: Η Λιτότητα έγινε  ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ, η 
Παράταση του μνημονίου μετονομάστηκε 
σε ΓΕΦΥΡΑ, το Μνημόνιο λέγεται πλέον 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, η Τρόικα είναι πλέον 
ΘΕΣΜΟΙ και το Κούρεμα του χρέους 
το έκαναν ΓΑΡΓΑΡΑ. Το μόνο που δεν 
θα αλλάξει και θα διατηρήσει την ίδια 
ονομασία είναι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ.

Αναμένουμε εναγωνίως τα εγκαίνια 
της φιλελεύθερης πτέρυγας του 

νοσοκομείου “ΣΥΡΙΖΑ”. Την κορδέλα θα 
κόψει ο υπουργός Πολυφωνίας. Η τελετή 
εγκαινίων θα γίνει όταν αναρρώσει το 
προσωπικό του νοσοκομείου. Για την 
ώρα νοσηλεύεται στην πτέρυγα των 
ψυχασθενών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, γέννημα της αντιμνημονιακής 
διαμαρτυρίας, παραμένει ως κυβέρνηση 

εγκλωβισμένος στη γλώσσα των Μνημονίων. 
Αντί να επιταχύνει την έξοδο, παρατείνει την 
εξάρτηση. Πολύ σωστά ειπώθηκε ότι η νέα 
κυβέρνηση άρχισε τη διαπραγμάτευση 
ζητώντας λεφτά χωρίς Μνημόνιο και 
βρέθηκε με Μνημόνιο χωρίς λεφτά.

Πάντως ο άνεμος της αλλαγής δεν ακούμπησε όλο το Σαρωνικό, η Παλαιά Φώκαια και η 
Σαρωνίδα, επέμειναν «μνημονιακά» καταγράφοντας ως πρώτη δύναμη την Νέα Δημοκρατία. 

Βλέπετε τα νότια προάστια του Σαρωνικού είχαν βιώσει την αντιμνημονιακή πολιτική του 
Φιλίππου και ψήφισαν αναλόγως. Ευτυχώς που ο Σαρωνικός έχει φιλελεύθερο Δήμαρχο και δεν 
θα υποστούν κάποια τιμωρία οι κάτοικοι. θα συνεχιστεί η αποκομιδή των σκουπιδιών.

Δεν τα καταφέρνει πολύ καλά ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Γκέραλης, στο να καταλαβαίνουν 
όλοι οι άλλοι αυτό που θέλει να πει. Δεν μας ευνόησαν οι εκλογές ούτε της Περιφέρειας, 

ούτε οι βουλευτικές, είπε, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση για το αποχετευτικό του 
Σαρωνικού. Όπως εξήγησε ήθελε να πει, ότι η μεσολάβηση των εκλογών πήγε πίσω τις 
ενέργειες για την προώθηση του έργου της μεταφοράς των λυμάτων στην Ψυττάλεια. Μέχρι 
όμως να το εξηγήσει, όλοι διέγνωσαν μια έκφραση πικρίας για το αποτέλεσμα των εκλογών 
και των περιφερειακών και των βουλευτικών. Και γιατί να το κρύψει άλλωστε;

Η σκιά της κ. Χριστίνας Χριστοφάκη 
πλανάται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Σαρωνικού και έχει μια προτίμηση στο 
κεφάλι του κ. Ζεκάκου. Μάλιστα, επειδή ο 
πάλαι ποτέ κραταιός Αντιδήμαρχος, θεωρεί 
άδικο, να σέρνετε στα δικαστήρια, ως 
κατηγορούμενος (έκανε και μια νύχτα στο 
κρατητήριο) όπως είπε, σκέφτεται να κάνει 
κι΄ αυτός καταγγελίες για την λειτουργία 
της παράνομης χωματερής των Καλυβίων, 
εναντίον των σημερινών διαχειριστών.

Εγώ καταγράφω, απάντησε ο Δήμαρχος 
κ. Σωφρόνης, ότι ο κ. Ζεκάκος απειλεί 

να κάνει καταγγελίες εναντίον του 
Δήμου, για τον τρόπο που διαχειρίζεται 
την χωματερή και εγώ δηλώνω, ότι θα 
κινηθώ νομικά εναντίον αυτών που 
χρέωσαν τον Δήμο με 47.350 €, για 
την λειτουργία της χωματερής. Αυτό το 
πρόστιμο  θα το πληρώσουν αυτοί που 
χρέωσαν τον Δήμο και όχι οι δημότες!!! 
Πολλά likes Δήμαρχε.

Και στο καπάκι ήρθε η ανταπάντηση 
του κ. Ζεκάκου ο οποίος έγραψε. 

Υπεύθυνος ήταν ο κ. Φιλίππου ως 
Δήμαρχος και όχι εγώ. Λεβέντες μου 
φαγωθείτε ελεύθερα, στραφείτε εναντίον 
των πραγματικά υπευθύνων για την 
λειτουργία των χωματερών του Σαρωνικού, 
έτσι για να έχουμε να γράφουμε και να 
παριστάμεθα και στα δικαστήρια ως 
μάρτυρες.

Είχαν προηγηθεί  έντονα παράπονα του 
κ. Ζεκάκου, ο οποίος ρώτησε...., Γιατί 

η αστυνομία δεν κάνει ελέγχους στην 
χωματερή, όπως έκανε επί των ημερών 
μου και εκκρεμούν σε βάρος μου τρεις 
μηνύσεις, ενώ σήμερα που ισχύει η 
ίδια κατάσταση δεν γίνεται κανένας 
έλεγχος; Άλλαξε τίποτα, ρώτησε με 
νόημα, ...εκτός από τον Διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος Καλυβίων;

Έσπευσε όμως η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέμβει πυροσβεστικά 
και να θυμίσει, ότι τώρα πλέον δεν είναι στο δημοτικό συμβούλιο η κ. Χριστίνα 

Χριστοφάκη, που έκανε τις καταγγελίες!!! Εκεί ήταν που ο κ. Ζεκάκος βροντοφώναξε Ε!!! 
τότε να κάνω εγώ τώρα τις καταγγελίες. 

Η συνεδρίαση αφορούσε την εκχώ-
ρηση αρμοδιότητας του σχεδιασμού 

διαχείρισης της ανακύκλωσης στον 
Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, αλλά διολίσθησε 
σε κατάθεση ερωτήσεων από τον κ. 
Τσαλικίδη και τον κ. Κωνσταντέλο, για τη 
διαχείριση της καθαριότητας στον Δήμο, 
οι οποίοι εντόπισαν δεκάδες σημεία στο 
Σαρωνικό όπου υπάρχουν κλαδέματα 
και μεγάλα αντικείμενα πεταμένα, τα 
οποία δεν μαζεύει ο δήμος, όπως 
διαπίστωσαν!!!.

Απ΄ ότι φαίνεται η απώλεια μνήμης, δεν 
συναντάται μόνο σε υπερήλικες, αλλά 

κτυπάει δυστυχώς και μεσήλικες, σαν τους 
προαναφερθέντες δύο κυρίους. Να έχουν 
ξεχάσει άραγε το τελευταίο καλοκαίρι, τα 
βουνά από σκουπίδια παντός τύπου, που 
σκέπαζαν όλο το δήμο; Αν τα ξέχασαν, 
γιατί δεν ρωτούσαν τον παρακαθήμενο στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, σύμβουλο και υπεύθυνο 
Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Ζεκάκο να τους 
τα θυμίσει πριν καταθέσουν τις ερωτήσεις; Ο 
Δήμαρχος πάντως τους τα θύμισε.

Ευτυχώς δεν πήρε τον λόγο, επί του θέματος και ο έτερος του αντιπολιτευόμενου 
θιάσου, επίσης Αντιδήμαρχος του Φιλίππου κ. Τζιβίλογλου. Φρονίμως ποιών, 

κοίταζε το ταβάνι καθ΄ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν είχε όρεξη να του θυμίσουν 
και αυτουνού τις χωματερές που είχε στήσει στην οδό Αγίας Σκέπης, 150 μέτρα από το 
κέντρο της Αναβύσσου, ούτε την άλλη στην οδό Πυρρίχου στη Λάκκα, στις Αλυκές, στην 
παραλία του Αγίου Νικολάου και αλλαχού.

Για το συγκεκριμένο πάντως πρόστιμο των 47.350 €, σε βάρος του Δήμου που επέβαλε 
η υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ως ποινή για την λειτουργία της χωματερής 

των Καλυβίων, ακούστηκε κάποιος σε πρόσφατη σύσκεψη Εξωραϊστικών Συλλόγων που 
συνεδρίαζαν, να αναζητά εναγωνίως «πρόθυμους», να καταθέσουν μήνυση εναντίον του 
Δημάρχου!!! Επειδή δεν βρέθηκε ούτε ένας πρόθυμος να ακολουθήσει τις υποδείξεις του, 
φανταζόμαστε ότι θα την καταθέσει ο ίδιος.

Στην οδό Αγίας Τριάδας στον οικισμό 
Βούρλων Αναβύσσου, το σχέδιο 

πόλης έχει ένα «λάθος». Μπροστά από 
κάποια ιδιοκτησία υπάρχει ένα «δόντι» 
που στενεύει το πλάτος του δρόμου, 
περίπου κατά ένα μέτρο. Σε ερώτηση 
που υποβάλλαμε στον Αντιδήμαρχο κ. 
Σάββα Γκέραλη, μας είπε ότι πρόκειται 
για ένα «λάθος». Στην ερώτησή μας αν 
το «λάθος» έγινε από πρόθεση, είπε ότι η 
απάντηση του μελετητή κ. Ανδρουλακάκη 
σε σχετική ερώτηση ήταν, ότι με αυτό 
τον τρόπο θα μειώνεται αναγκαστικά η 
ταχύτητα των διερχομένων αυτοκινήτων!!!

Προφανώς η οδός Αγίας Τριάδος, 
η οποία έχει χωροθετηθεί από το 

σχέδιο πόλης ως πεζόδρομος, θα είναι 
πεζόδρομος ταχείας κυκλοφορίας και το 
«δόντι» στο πεζοδρόμιο εκτός από την 
μείωση της ταχύτητας, θα εξυπηρετήσει και 
τον μοναδικό ιδιοκτήτη, που είχε και αυτός 
«δόντι» στον μελετητή ή στον αρμόδιο, 
επί εποχής Φιλίππου, Αντιδήμαρχο της 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να 
μην χάσει μερικά μέτρα οικοπέδου. Τους 
γείτονές του, οι οποίοι θα τον χλευάζουν 
για τα επόμενα χρόνια της ζωής του, δεν 
τους σκέφτηκε; 

Ημερίδα με θέμα το αποχετευτικό 
οργάνωσαν ο καθηγητής κ. Ντίνος 

Χασάπης και Εξωραϊστικοί Σύλλογοι, της 
παραλίας του Σαρωνικού. Ενώ θα έπρεπε 
να μας απασχολήσουν τα συμπεράσματα 
της ημερίδας, δυστυχώς δεν θα σταθούμε σ΄ 
αυτά γιατί απλώς δεν υπήρξαν. Και επειδή 
λόγω της «άριστης» οργάνωσης δεν υπήρξε 
και προσέλευση πολιτών, κατάφεραν το 
ακατόρθωτο, να υποβαθμίσουν ένα από τα 
σοβαρότερα θέματα που απασχολούν τον 
Σαρωνικό. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Η ημερίδα δεν είχε ούτε εισηγητή 
ούτε πρόγραμμα. Καλούσαν τους 

προσκεκλημένους να μιλήσουν και αυτοί 
παρέπεμπαν στον επόμενο να ξεκινήσει 
τις ομιλίες. Τελικά κατάφεραν την 
εισήγηση να την κάνει ο κ. Τσαλικίδης, 
ο οποίος είναι ο μοναδικός πλέον 
υπέρμαχος της μεταφοράς των λυμάτων 
στην Ψυττάλεια, όλοι οι άλλοι ξέρουν ότι 
τα λύματα του Σαρωνικού δεν θα πάνε 
ποτέ στην Ψυττάλεια και οργανώνονται 
αναλόγως.

Παρ΄ ότι και οι διοργανωτές της ημερίδας, είναι της άποψης ότι τα λύματα του Σαρωνικού 
δεν μπορούν και δεν πρέπει να σταλούν στην Ψυττάλεια, για τεχνικούς, αλλά και 

οικονομικούς λόγους, πέραν των αντιδράσεων των Δήμων της Περιφέρειας Πειραιά, δεν 
τόλμησαν να εκφράσουν την άποψή τους, φοβούμενοι αντιδράσεις. Ποιων άραγε; 

Το γεγονός της ημερίδας όμως ήταν ο 
Αντιπεριφεριάρχης της καρδιάς μας. 

Κάποιος του «σφύριξε», πριν αρχίσει 
η ημερίδα, ότι επρόκειτο να τεθούν 
ερωτήματα για την κωλοτούμπα, ενάντια 
στην Ψυττάλεια και υπέρ της κατασκευής 
ΚΕΛ στο Σαρωνικό και προτίμησε να την 
κοπανίσει, «καταγγέλλοντας» την παρουσία 
στην ημερίδα του εκδότη του Αττικού 
Παρατηρητή. Τον φόβο μας να έχεις κ. 
Φελλέπου και σου υποσχόμαστε ότι σε 
όποια εκδήλωση εμφανίζεσαι θα είμαστε 
παρόντες, κι εσύ θα την «κοπανάς» για 
να ξεφεύγεις από τα αδιέξοδά σου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της καρδιάς μας, 
έκανε κωλοτούμπα για 2η φορά για το 

αποχετευτικό του Σαρωνικού. Την πρώτη 
φορά από την Γερακίνα στην Ψυττάλεια 
και τούμπαλιν. Αυτό αποδεικνύουν τα 
λεγόμενά του. Δεν πρέπει να τα βάλουμε 
με τους πολλούς θα χάσουμε, πρέπει 
να τρέξουμε γιατί θα χάσουμε την 
χρηματοδότηση, για το πρόγραμμα του 
Συνδυασμού «Δύναμη Ζωής», για τις 
ομόφωνες αποφάσεις της Εκτελεστικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
ενάντια στην Ψυττάλεια και άλλα πολλά 
που περιγράφουμε στην 6η σελίδα 

Και έχουν συνέχεια οι κωλοτούμπες του 
Αντιπεριφερειάρχη της καρδιάς μας. 

Κατάφερε να τον κηρύξουν ανεπιθύμητο 
πρόσωπο στον Δήμο Μαραθώνα, γιατί 
λέτε; Ο κ. Φιλίππου έκανε κωλοτούμπα και 
στην λειτουργία του ΧΥΤΥ Γραμματικού. 
Όπως έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα η  
κ. Πόπη Ζαρόγκα Κοροβέση, στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ στον Μαραθώνα, η Λαϊκή 
Συνέλευση των κατοίκων του Γραμματικού, 
τον χαρακτήρισε PERSONA NON GRATA 
και του ζήτησε να μην ξαναπατήσει στην 
περιοχή. 

Εμείς πάντως συμφωνούμε απόλυτα με 
τις κωλοτούμπες του Αντιπεριφερειάρχη, 

γι΄ αυτό είναι ο άνθρωπος της καρδιάς 
μας. Όσα δεν κατάφερε να περάσει το 
ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ για τους ΧΥΤΥ, θα τα 
καταφέρει αυτός με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς 
πάντως συμφωνούμε μαζί του, και με 
την κατασκευή του Κ.Ε.Λ. στο Σαρωνικό 
και με την λειτουργία του ΧΥΤΥ στο 
Γραμματικό και με την κατασκευή ΧΥΤΥ και 
εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων 
στην Κερατέα. Εκείνος αντέχει το κράξιμο 
από τους «συναγωνιστές» του; 

Μία selfie τράβηξαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Πάνος Καμμένος αγκαλιά με την Περιφερειάρχη 

Αττικής Ρένα Δούρου. Οι δυο τους βγήκαν 
φωτογραφία μέσα σε στρατιωτικό αεροσκάφος καθ’ 
οδόν προς τα Αντικύθηρα, μαζί με κλιμάκιο ιατρών, 
όπως πληροφόρησε ο ίδιος ο κ. Καμμένος μέσω Twit-
ter. «Με την Περιφερειάρχη κα Δούρου και κλιμάκιο 
ιατρών πετάμε για Αντικύθηρα για εξετάσεις στους 
κατοίκους» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Έχετε ξαναδεί ποτέ υπουρ-
γούς και περιφερειάρχες 

να ταξιδεύουν με στρατιωτικά 
αεροπλάνα και να προβάλλονται  
στα κοινωνικά δίκτυα; Εμείς 
πάντως τέτοια ενσταντανέ 
έχουμε να δούμε από τα 
επίκαιρα της χουντικής εποχής 
με τον ιπτάμενο Παττακό. 

Εκτός Αυστριακών και Πολωνών που συνεργάστηκαν, οι λαοί της Ευρώπης 
υπέφεραν από τον Πόλεμο». Προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι Πολωνός και να 

έχω διαβάσει μία τέτοια δήλωση και μάλιστα από υπουργό της χρεοκοπημένης Ελλάδας. 
Εκτός από βαθιά προσβλητική, είναι και ανιστόρητη. Οι Πολωνοί είχαν την ατυχία να 
υποστούν και τους Ναζί και τους Σταλινικούς. Υπουργέ της πρώτη φορά αριστεράς 
κυβέρνησης, είσαι και ανιστρόρητος, είσαι και ανόητος.
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Έξη μήνες μετά, δεν 
«πρόκανε» ακόμη η Δούρου 

να συντάξει «αντιμνημονιακό» 
προϋπολογισμό η Περιφερειάρχης 
κ. Δούρου και προχωράει στα 
χνάρια της προηγούμενης 
διοίκησης του κ. Σγουρού, 
με αποτέλεσμα να δέχεται τα 
πυρά όλης της ακροαριστερής 
αντιπολίτευσης, αλλά και τα 
ειρωνικά σχόλια της μείζωνος 
αντιπολίτευσης.

Με την δεύτερη «προσπάθεια» 
επιλέχθηκε ο κ. Βαγγέλης Μιχάλης 

για τη θέση του «Συμπαραστάτη του 
Δημότη & της Επιχείρησης» για μια νέα 
θητεία. Την προηγούμενη θητεία 2011 
– 2014 είχε διαπρέψει στην ίδια θέση 
ως συμπαραστάτης του Φιλίππου και 
η πλειοψηφούσα παράταξη, είπε να 
τον επιβραβεύσει με ανανέωση της 
θητείας του. Να τον χαίρονται

Κατά την σχετική συζήτηση στην συνεδρίαση 
του Δ.Σ. ο εκ της αντιπολιτεύσης κ. 

Κωνσταντέλος έκανε κριτική στον προηγούμενο 
Δήμαρχο, ο οποίος είχε απαξιώσει τον θεσμό, 
θυμίζοντας στους συμβούλους τι ακριβώς είχε 
πει τότε ο κ. Φιλίππου, για την θεσμοθέτηση 
του Συμπαραστάτη. Με την διαφορά ότι παρά 
την απαξίωση του θεσμού, ο κ. Κωνσταντέλος  
είχε υπερψηφίσει την πρόταση του πρώην 
Δημάρχου.

Στην συνέχεια ο κ. Κωνσταντέλος έκανε κριτική 
στον ίδιο τον κ. Μιχάλη υποστηρίζοντας, 

ότι απέδειξε ότι δεν ήταν ανεξάρτητος και αυτό 
φάνηκε από την όλη  πρακτική του κατά την 
προεκλογική περίοδο. Δηλαδή στήριζε την 
παράταξη του Δημάρχου. Αν όμως στήριζε την 
παράταξη των κ.κ. Τσαλικίδη – Κωνσταντέλου 
προφανώς θα ήταν ανεξάρτητος, όσο ήταν και 
την προηγούμενη τετραετία όταν μετείχε του 
συνδυασμού του κ. Φιλίππου. 

Θα μπορούσε συνέχισε ο κ. 
Κωνσταντέλος, να καλέσει 

ο Δήμαρχος την αντιπολίτευση 
και να επιλέξουν ένα πρόσωπο 
κοινής αποδοχής, για την θέση του 
συμπαραστάτη. Ομολογούμε ότι 
ήταν καλή πρόταση, αλλά γιατί οι 
«πολιτικοί» έχουν καλές ιδέες όταν 
είναι στην αντιπολίτευση; Αυτό δεν το 
έχουμε καταλάβει ποτέ μέχρι σήμερα.

Ο κ. Δήμαρχος δεν άφησε να πάει 
χαμένη η ευκαιρία για να την 

«πει» στον κ. Κωνσταντέλο. «Αν 
κάναμε κάτι τέτοιο, θα ήταν άδικο 
σε όσους δημότες θα ήθελαν να 
βάλουν υποψηφιότητα για τη 
θέση του Συμπαραστάτη, μια 
και θα ήταν προαποφασισμένο 
το αποτέλεσμα. Και κάτι τέτοιο 
θα ήταν αντιδημοκρατικό»!!!

Καλό επιχείρημα, με την διαφορά ότι ο 
Δήμαρχος έκανε αυτό ακριβώς που θεωρεί 

αντιδημοκρατικό. Κάλεσε τους συμβούλους της 
παράταξής του και τους δέσμευσε να ψηφίσουν 
τον κ. Μιχάλη. Διαφορετικά είπε ότι αν δεν είχαν 
πρόθεση να τον ψηφίσουν, δεν θα προκήρυσσε 
την θέση του Συμπαραστάτη. Και αφού εκμαίευσε 
την σύμφωνη γνώμη τους με το επιχείρημα ότι δεν 
πρέπει να εμφανιστεί διασπασμένη η παράταξη, τότε 
προκήρυξε τη θέση με τα γνωστά αποτελέσματα

Λυπούμαστε που θα σας το 
πούμε κύριε Δήμαρχε, αλλά πιο 

τίμια και πιο δημοκρατική δείχνει 
η πρόταση του κ. Κωνσταντέλου, 
ενώ η δική σας μοιάζει εμπαιγμός 
και προς τους δημότες, αλλά και 
την κ. Μαρία Καγιάννη, η οποία είχε 
το θάρρος να βάλει υποψηφιότητα, 
ελπίζοντας ότι υπό την ηγεσία σας 
το ματς δεν θα ήταν «σικέ». Τι 
κρίμα που την απογοητεύσατε!!!

Ευλόγως θα ρωτήσει κάποιος, τι ενδιαφέρον 
είχε ο κ. Δήμαρχος να επιλέξει τον κ. Μιχάλη 

ως Συμπαραστάτη; Κανένα απολύτως. Ο μόνος 
που είχε ενδιαφέρον ήταν ο κ. Φιλίππου και 
κατ΄ επέκταση η κ. Κόλλια. Αυτοί επέβαλαν τον 
κ. Μιχάλη στο Δήμαρχο και αυτός αναγκάστηκε 
να το αποδεχτεί, παρ΄ ότι σύμφωνα με δική 
του δήλωση, δεν είχε πρόθεση να προκηρύξει 
τη θέση, μετά την αποτυχία του να εκλεγεί ο κ. 
Μιχάλης στην πρώτη προκήρυξη, τον Οκτώβριο 
του 2014.

Είναι πάντως η ώρα, ο νέος και 
φιλόδοξος Δήμαρχος, να κόψει τον 

ομφάλιο λώρο με το παρελθόν. Αν δεν 
το κάνει τώρα που έχει τη δύναμη και την 

εμπιστοσύνη του κόσμου, θα χάσει. Σε 2 
- 3 χρόνια θα είναι αργά και όλα αυτά τα 
βαρίδια που σήμερα σέρνει μαζί του, θα 
τα έχει αντιπάλους.

Οι Συμπαραστάτες του Δημότη και 
της Επιχείρησης όλων των δήμων, 

οι οποίοι έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 
και λαμβάνουν ειδική άδεια για όλο το 
διάστημα της θητείας τους, δικαιούνται 
να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε τις 
πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους 
θέσης. 

Αυτά, για να μην σας παραμυθιάζουν 
ότι όλα άμισθή γίνονται σ΄ αυτόν εδώ 

τον τόπο. Εκτός από την δικαιολογημένη 
απουσία από την εργασία του για πέντε 
(5) χρόνια, ο συμπαραστάτης επιλέγει τον 
μισθό είτε από την εργασία του είτε από 
τον Δήμο (όποιος είναι μεγαλύτερος) και 
λαμβάνει και οδοιπορικά. 

Να εκχωρήσει την αρμοδιότητα του 
σχεδιασμού της διαχείρισης της 

ανακύκλωσης στο Σύνδεσμο Λαυρεωτικής 
συμφώνησε και ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης 
Γκίνης, αλλά όπως δήλωσε ο ίδιος θα κρατά 
μικρό καλάθι, για τις λύσεις που θα σχεδιάσει ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σταύρος Ιατρού. 
Είχε ακούσει τις προτάσεις του προέδρου σε 
πρόσφατο συνέδριο για τα απορρίμματα και 
τις χαρακτήρισε «μαγικές λύσεις από το 
παρελθόν».

Και επειδή λύσεις στη διαχείριση 
των απορριμμάτων δεν υπήρξαν, 

εδώ και 20 χρόνια που ο κ. πρόεδρος 
του Συνδέσμου ανακατεύεται με τα 
σκουπίδια, καταλαβαίνει ο καθένας τι 
επιτυχία μπορεί να έχουν και οι λύσεις 
που προτείνει και η ανακύκλωση που 
ανέλαβε να σχεδιάσει. Ο κ. Γκίνης 
έστειλε το σαφέστατο μήνυμά του, με 
τον ευγενικό τρόπο που πάντα τον 
διακρίνει.

Έχετε πει ότι θα φέρετε προϋπολογισμό 
αντιμνημονιακό που δεν θα ακολουθεί 

τη λογική της προηγούμενης περιφερειακής 
αρχής. Είδαμε ακριβώς τη συνέχιση της ίδιας 
πολιτικής. Υπάρχει ένας πραγματικός κόσμος 
και κάθε μέρα που περνάει έρχεστε όλο και πιο 
κοντά σ’ αυτόν τον πραγματικό κόσμο. Αφήστε 
τις δηλώσεις και ας δουλέψουμε όλοι μαζί για 
τους πολίτες της Περιφέρειας και για τις γειτονιές 
της». Είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο κ. 
Χαρδαλιάς εκπρόσωπος του συνδυασμού Αττική του 
κ. Σγουρού. 

Την κατάργηση του Καλλικράτη εξήγγειλε ο υπουργός αποδόμησης και αντιμεταρρύθμισης 
κ. Βούτσης και δεν εξαίρεσε την πιθανότητα να αλλάξει και το χωροταξικό των δήμων ακόμα, 

προς την κατεύθυνση της διάσπασης των υπαρχόντων ΟΤΑ. Βλέπετε η εκλογική πελατεία 
αρέσκεται στο να παίρνει τέτοια μηνύματα. Αν και εμείς θεωρούμε οπισθοδρόμηση μια τέτοια 
εξέλιξη και επιμένουμε για ένα δήμο της Λαυρεωτικής χερσονήσου, όπως προτείναμε πριν το 
2010, ας ετοιμαζόμαστε να προλάβουμε τις εξελίξεις και εδώ στο Σαρωνικό. Π.Χ. βλέπουμε 
ως μια καλή πρόταση τον παραλιακό Δήμο των τριών Κοινοτήτων μαζί με το Λαγονήσι. 
Ένα 2ο μεσογειακό Δήμο με Καλύβια, Κερατέα και Κουβαρά και ένα 3ο με Λαύριο και Άγιο 
Κωνσταντίνο. Ε!!! θα έχουμε γλέντια, είναι βέβαιο. 

Για τα 5ευρα στην επίσκεψη ασθενούς 
σε Νοσοκομείο, που θέσπισε ο 

Άδωνις Γεωργιάδης, έγινε χαμός από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά κατάργησαν το μέτρο 
ως Κυβέρνηση. Αυτά τα χρήματα είχαν 
συγκεκριμένο σκοπό, πήγαιναν στον 
ΕΟΠΥ για φάρμακα μη ασφαλισμένων και 
φυσικά ήταν ένα ποσό που θα το έδινε ΑΝ 
χρειαζόταν να πάει κάποιος στα εξωτερικά 
ιατρεία Νοσοκομείου.

Κι έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ που καταργεί 
το 5ευρα στα νοσοκομεία και διά του 

υπουργού κ. Ν. Παπά, ανακοινώνει ότι θα 
μας επιβαρύνει με ανταποδοτικό τέλος στη 
ΔΕΗ (που σημαίνει μηνιαία επιβάρυνση 
όλων) για την επανασυγκρότηση της ΕΡΤ με 
τις προσλήψεις απολυμένων δημοσιογράφων 
της, οι οποίοι ως γνωστόν έχουν αποζημιωθεί 
για την απόλυσή τους. Φανταζόμαστε ότι το 
βρίσκετε λογικό και δίκαιο.
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Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε σε μεγάλη μερίδα των παρευρισκομένων η αποχώρηση του Αντιπεριφερειάρχη  
Πέτρου Φιλίππου, από ημερίδα που διοργάνωσαν Εξωραϊστικοί Σύλλογοι για το αποχετευτικό του 
Σαρωνικού. Έκπληκτοι άκουσαν τον Αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει, ότι αποχωρεί επειδή στην αίθουσα 

παρευρισκόταν «κάποιος» (ο Παρατηρητής) που τον πολεμάει προσωπικά, είναι εναντίον του έργου και  
διαστρεβλώνει τις θέσεις του!!!

Εθελοτυφλώντας μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός, ότι 
η «λύση Ψυττάλεια» έχει αποκλειστεί οριστικά από τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες, το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Σαρωνικού αποφάσισε, στην ειδική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στις 11/2/2015, ότι πρέπει να ενταθούν οι  
προσπάθειες να υλοποιηθεί το σχέδιο της μεταφοράς των 
λυμάτων του παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού στην 
Ψυττάλεια. 
Παρ΄ όλα αυτά, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ότι ήδη 
αναζητώνται και άλλες λύσεις με κατεύθυνση την χωροθέτηση 
Κ.Ε.Λ. εντός των ορίων του Σαρωνικού και έχει ορισθεί και ένα 
χρονοδιάγραμμα, στην καταλικτική ημερομηνία του οποίου, θα 
μπουν επισήμως στο τραπέζι των σηζητήσεων οι εναλλακτικές  
λύσεις. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, η επιμονή κάποιων στην 
«λύση Ψυττάλεια», να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου, 
με συνέπεια  να μην γίνει δυνατό να χρηματοδοτηθεί το 
έργο από το τρέχον ΕΣΠΑ. Αυτό το κίνδυνο επισήμανε και ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος Φιλίππου στην δευτερολογία του, 
υποστηρίζοντας επιπλέον ότι στη σύγκρουση με τους Δήμους 
του Πειραιά, που αντιδρούν στη μεταφορά των λυμάτων 
στην Ψυττάλεια, θα χάσει ο Δήμος Σαρωνικού.

Ο κ. Τσαλικίδης, ως εισηγητής του θέματος (η συνεδρίαση 
προκλήθηκε ύστερα από δική του πρωτοβουλία), αναφέρθηκε 

στο ιστορικό των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 
προηγούμενης περιόδου, καθώς και των ανάλογων αποφάσεων 
της ΕΥΔΑΠ. Αναφέρθηκε σε τεκμηριωμένες μελέτες και 
τοποθετήσεις στελεχών της ΕΥΔΑΠ, οι οποίες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η Ψυττάλεια μπορεί να δεχτεί τα λύματα του 
Σαρωνικού και της Παλλήνης, στοιχειοθετώντας κατα την δική 
του άποψη, ότι η Ψυττάλεια είναι μονόδρομος. 
Ο κ. Τσαλικίδης, άσκησε κριτική στο Δήμαρχο, γιατί όπως είπε δεν 
οργάνωσε προεκλογικά μια συνεδρίαση για το αποχετευτικό, όπου 
θα δέσμευε τους υποψήφιους βουλευτές ότι θα υποστηρίξουν το 
έργο μετεκλογικά, όπως έκανε ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Ζούτσος 
στις 15/1/2015, χαρακτήρισε δε ως «πολιτική και ηθική τάξη» 
την υποστήριξη της προσπάθειας μεταφοράς των λυμάτων στην 
Ψυττάλεια. 

Αναζητά ρόλο πολιτικής ύπαρξης, και προσπαθεί να τον 
βρει στο αποχετευτικό», ήταν η σκληρή απάντηση του 

Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Σωφρόνης, στην σύντομη τοποθέτησή 
του, ανέφερε ότι ο Δήμος συνεχίζει τις προσπάθειες στην 
κατεύθυνση που είχε αποφασίσει το προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, αποφάσεις τις οποίες και ο ίδιος είχε υπερψηφίσει, 
όπως είπε. Απέδωσε την μη υπογραφή των περιβαλλοντικών 
μελετών για την Ψυττάλεια, από τον πρώην Υπουργό κ. Μανιάτη, 
στις αντιδράσεις βουλευτών και της Αντιπεριφέρειας Πειραιά και 
εξήγησε ότι η θέση του, να μην συμμετάσχει στην προεκλογική 
εκδήλωση του Δήμου Παλλήνης ήταν σωστή, γιατί όπως 
διαπιστώθηκε από τις εξελίξεις δεν υπήρχε καμία πιθανότητα 
να υιοθετηθούν οι θέσεις του Δήμου και το αποτέλεσμα θα 
ήταν αρνητικό. Μετά την εκδήλωση στην Παλλήνη, όπως 
είπε ο Δήμαρχος, ξεσηκώθηκαν όλοι οι φορείς του Πειραιά 
εκδίδοντας ψηφίσματα ενάντια στην μεταφορά των λυμάτων στην 
Ψυττάλεια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος 
παραβρέθηκε στην συνεδρίαση, στην τοποθέτησή του 

αναφέρθηκε και αυτός στο ιστορικό και στις προσωπικές του 
ενέργειες να υλοποιηθεί το σχέδιο μεταφοράς των λυμάτων στην 
Ψυττάλεια, ρίχνοντας τις ευθύνες στον προηγούμενο Υπουργό 
ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτη, λόγω των αντιδράσεων των δήμων του 
Πειραιά όπως διευκρίνισε, για να συμπληρώσει, ότι καλύτερα 
που δεν υπεγράφη από τον πρώην Υπουργό Υποδομών 
κ. Μανιάτη, γιατί λόγω των πιέσεων από περισσότερους 
Δήμους θα ήταν αρνητική η απόφασή του!!!
Ο κ. Φιλίππου απέφυγε να αναφερθεί στην προεκλογική θέση 
της παράταξής του “Δύναμη Ζωής” στην Περιφέρεια Αττικής, 
ότι δεν θα αποδεχτεί άλλα λύματα στην Ψυττάλεια. Σε σχετική 
αναφορά του όμως, υποστήριξε ότι η όποια άποψη εκφραστεί 
από την Περιφέρεια είναι γνωμοδοτική και όχι αποφασιστική, 
υποβαθμίζοντας το ρόλο της και πετώντας το μπαλάκι στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον εκλεγμένο στην Β΄ Περιφέρεια 
Πειραιά, Υπουργό κ. Λαφαζάνη.

Στον αντίποδα η Δημοτική Σύμβουλος, επικεφαλής της 
Δημοτικής Παράταξης ΡΙΖΕΣ, κα Αγγελική Ράπτη, ανέφερε 

ότι η σωστότερη επιλογή είναι να υπάρχουν τοπικά κέντρα 
επεξεργασίας λυμάτων, αλλά λόγω της κατάληξης που είχε η 
προσπάθεια να χωροθετηθεί Κ.Ε.Λ. στην περιοχή, πρέπει να 

 Δεν περπατάει            το αποχετευτικό του Σαρωνικού - Καμμία προοποτική για Ψυττάλεια
          Στο κενό η προσπάθεια              του Τσαλικίδη να επιρρίψει ευθύνες στο Δήμαρχο για την στασιμότητα του έργου
                 Πέτρος Φιλίππου:              Αν συγκρουστούμε με τους Δήμους του Πειραιά θα χάσουμεΑποχώρησε ο Φιλίππου από εκδήλωση, για να 

αποφύγει τις ερωτήσεις, για το αποχετευτικό 
του Σαρωνικού. 

Τους μόνους που δεν εξέπληξε η χοντροκομμένη 
και αντιδημοκρατική αποχώρηση του 

Αντιπεριφερειάρχη, ήταν όσοι τον γνωρίζουν 
προσωπικά και ξέρουν ότι προτιμάει όταν 
τοποθετείται, να βρίσκεται σε ένα προστατευμένο 
κύκλο οπαδών του. Και σ΄ αυτή την περίπτωση 
ανακάλυψε τον «δράκο» που δήθεν διαστρεβλώνει 
τις απόψεις του, επιβεβαιώνοντας την σταλινικής 
νοοτροπίας αντίληψή του, ότι οι συνομιλητές του και 
τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να συμφωνούν μαζί 
του και να μην του ασκούν καμία κριτική.
Ο κ. Φιλίππου είχε ενημερωθεί ότι κάποιοι εκ των 
παρισταμένων θα του έθεταν ορισμένα κρίσιμα 
ερωτήματα και ήθελε πάση θυσία να τα αποφύγει και 
γι΄ αυτό την «κοπάνισε». Μερικά από αυτά είναι:

- Γιατί απέτυχε η επιχειρούμενη επί 18μηνο 
προσπάθεια, όταν ο ίδιος ήταν Δήμαρχος 
Σαρωνικού, να υπογραφούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι από το ΥΠΕΚΑ; Γιατί δεν κινητοποίησε τον 
κόσμο, υπέρ αυτής της «σωστής» και «μοναδικής» 
λύσης;
- Ποια ήταν η παρέμβασή του στο πρόγραμμα του 
Συνδυασμού «Δύναμη Ζωής» της κας Δούρου, με 
την οποία εκλέχτηκε Αντιπεριφερειάρχης, το οποίο 
έγραφε «Αρνούμαστε την ένταξη επιπλέον 
περιοχών της Αττικής για επεξεργασία των 
λυμάτων τους στην Ψυτάλλεια»;
- Τι υποστήριζε ο ίδιος ως μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όταν 
συζητείτο το αποχετευτικό και πως ήταν ομόφωνες 
οι αποφάσεις της ενάντια στη μεταφορά των 
λυμάτων στην Ψυττάλεια, όπως ισχυρίστηκε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γαβρίλης;
- Τι μήνυμα πέρναγε στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Σαρωνικού στις 
11/2/2015, όταν έλεγε ότι αν συγκρουστούμε με τον 
Πειραιά θα χάσουμε;
- Τι εννοούσε όταν έλεγε ότι, ευτυχώς που δεν 
πήρε απόφαση ο πρώην ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτης, 

γιατί αν πιέζαμε περισσότερο θα είχαμε αρνητική 
απάντηση;
- Τι επεδίωκε στην ίδια συνεδρίαση όταν έλεγε 
ότι αν δεν χρηματοδοτηθεί το αποχετευτικό του 
Σαρωνικού από αυτό το ΕΣΠΑ (2014 – 2020) θα 
υπάρξει πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει 
άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα;
- Ήταν «προειδοποίηση» προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, όταν είπε ότι δεν έχουν πέσει μέχρι 
τώρα πρόστιμα, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
για τα λύματα του Σαρωνικού και ότι τα χρονικά 
περιθώρια είναι πολύ στενά μέχρι να αρχίσουν τα 
πρόστιμα;
- Όταν υποστήριξε ότι ο ίδιος θα βοηθήσει να 
χρηματοδοτηθεί η κατασκευή Κ.Ε.Λ., δεν ήταν 
αυτό άμεση προτροπή να αποφασίσουν την  
χωροθέτηση στο Σαρωνικό;
- Μετά από όλα αυτά συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι ο 
ίδιος κάνει προσπάθειες να οδηγηθούν τα λύματα 
του Σαρωνικού στην Ψυττάλεια; 

Ο κ. Φιλίππου δεν θα αποφύγει να απαντήσει σε 
όλα αυτά, έστω και αν βρίσκει αστείες προφάσεις 

για να αποχωρεί από εκδηλώσεις στις οποίες του 
κάνουν την τιμή να τον προσκαλούν κοινωνικοί 
φορείς του Δήμου. 
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επιδιώξουμε να συνδεθεί ο Δήμος με την Ψυττάλεια. 
Πρέπει να πείσουμε, όπως είπε, τους Δήμους του 
Πειραιά, οι οποίοι δίκαια αντιδρούν στο να πάνε 
τα λύματα στην Ψυττάλεια, γιατί υποβαθμίζεται το 
περιβάλλον που ζουν, αλλά δεν θα επηρεάσει τη ζωή 
τους το μικρό ποσοστό των λυμάτων του Σαρωνικού. 
Δεν πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση μαζί τους γιατί 
θα χάσουμε, κατέληξε. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βολάκος είπε, ότι από 
την συμμετοχή του σε όλες τις επιτροπές για 

το αποχετευτικό, έχει την εμπειρία για το θέμα της 
αποχέτευσης και ενίσχυσε την άποψη ότι η Ψυττάλεια 
είναι μονόδρομος. Είπε, ότι για να πειστούν οι δημότες 
ότι πρέπει να χωροθετηθεί Κ.Ε.Λ. στην περιοχή του 
Σαρωνικού, θα απαιτηθεί μεγάλος χρόνος, άρα πρέπει 
να επιδιώξουμε την σύνδεση με την Ψυττάλεια. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Γκέραλης, είπε ότι το 
αποχετευτικό δεν μπορεί να είναι θέμα πολιτικής 

αντιπαράθεσης. Αναφέρθηκε σε έγγραφο ΥΠΕΚΑ προς τον 
Δήμο Πειραιά, το οποίο αναφέρει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2014, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου, βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης και στάθμισης 
των γνωμοδοτήσεων και απόψεων της διοίκησης και των 
φορέων του έργου, οπότε ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Άρα κατέληξε ο κ. Γκέραλης, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 
δεν είχε γίνει τίποτα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. 
Νάσος Παπουτσής, στοιχειοθέτησε την τοποθέτησή 

του υπέρ της μεταφοράς των λυμάτων στην Ψυττάλεια, 
υποστηρίζοντας ότι το έργο αυτό θα κοστίσει 138 εκ. 

ευρώ!!! (η μελέτη της ΕΥΔΑΠ για την Γερακίνα προέβλεπε 
70 εκ. €), ενώ η μεταφορά στην Ψυττάλεια μόνο 56 εκ. €. 

Στην δευτερολογία του ο κ. Φιλίππου, είπε τα πλέον 
σημαντικά πράγματα όπως: - Συμφώνησε με την 

τοποθέτηση της κας Ράπτη, ότι αν συγκρουστούμε (με 
τους Δήμους του Πειραιά) θα χάσουμε. - Δεν πρέπει να 
δώσουμε δημοσιότητα στις προσπάθειές μας για την 
Ψυττάλεια γιατί θα προκαλούσαμε μεγαλύτερη αντίδραση. 
- Αν πιέζαμε περισσότερο το Υπουργό κ. Μανιάτη θα 
είχαμε αρνητική απάντηση. - Ο ίδιος αντίλογος με την 
χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. στη Φώκαια υπάρχει και από 
τους Δήμους του Πειραιά. - Είπε ακόμα ότι λόγω της 
προοπτικής χωροθέτησης του Κ.Ε.Λ. στην Φώκαια, δεν 

έχουν πέσει πρόστιμα από την Ε.Ε. στον Σαρωνικό 
και ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά μέχρι 
να αρχίσουν τα πρόστιμα. Τέλος είπε, ότι αν δεν 
χρηματοδοτηθεί το αποχετευτικό του Σαρωνικού από 
αυτό το ΕΣΠΑ (2014 – 2020) θα υπάρξει πρόβλημα, 
γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει άλλο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα.

Ο Δήμαρχος στη δευτερολογία του, είπε ότι 
ο Δήμος Σαρωνικού πρέπει να κρατήσει 

χαμηλούς τόνους, μέχρι να πάρουμε την οριστική 
απάντηση του νέου Υπουργού. Η αντίδραση των 
Δήμων του Πειραιά προήλθε μετά τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου της Παλλήνης με την 
οποία ο ίδιος ήταν αντίθετος. Κατηγόρησε τον 
επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Τσαλικίδη, ότι με το 
να μην αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική του Δήμου 
είναι επ΄ ωφελεία του έργου, θα κάνει ζημιά. Ο κ. 
Τσαλικίδης, είπε, έρχεται να ζητήσει τα ρέστα από 

τον Δήμο, γιατί στους πέντε μήνες δεν έχει υπογραφεί 
η απόφαση, ενώ για ενάμιση χρόνο που χειριζόταν ο 
ίδιος την υπόθεση και η μελέτη ήταν στο Υπουργείο, 
γιατί δεν είχε υπογραφεί;
Τέλος ο Δήμαρχος  πρότεινε να ενεργοποιηθεί η 
διαπαραταξιακή επιτροπή με τους επικεφαλής των 
παρατάξεων η οποία μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και 
τους Βουλευτές θα κάνουν τις επαφές με τους αρμόδιους 
Υπουργούς, προκειμένου να προωθηθεί η λύση της 
Ψυττάλεια.
Τον λόγο στη συνεδρίαση πήραν επίσης, οι Βουλευτέςς  
κ.κ. Μπούρας και Σκουρολιάκος, ο Δήμαρχος Κορωπίου 
κ. Κιούσης, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 
κ.κ. Γαλάνης, Κετέογλου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Κατσούλης, Ζεκάκος και Μποστανίτης.

 Δεν περπατάει            το αποχετευτικό του Σαρωνικού - Καμμία προοποτική για Ψυττάλεια
          Στο κενό η προσπάθεια              του Τσαλικίδη να επιρρίψει ευθύνες στο Δήμαρχο για την στασιμότητα του έργου
                 Πέτρος Φιλίππου:              Αν συγκρουστούμε με τους Δήμους του Πειραιά θα χάσουμε

Μετά τις παλινωδίες του 
διδύμου Φιλίππου 
- Τσαλικίδη, για την 

μεταφορά των Λυμάτων 
στην Ψυττάλεια, έχει γίνει 
πλέον κατανοητό, σε όσους 

θέλουν να επιλυθεί αυτό το 
μεγάλο πρόβλημα, ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να ξεκινήσουν 
οι διαδικασίες χωροθέτησης 
Κ.Ε.Λ., στα όρια του Δήμου.
Υπάρχει πλέον η τεχνολογία, 

που καθιστά την λειτουργία 
ενός Κ.Ε.Λ. απόλυτα ασφαλή, 
σε σχέση με τα δεδομένα που 
ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Μονόδρομος η χωροθέτηση Κ.Ε.Λ. 
στο Σαρωνικό

Απευθυνόμενος ο Αττικός Παρατηρητής 
σε επιστήμονα που έχει ειδίκευση στην 

επεξεργασία  των αστικών λυμάτων, μας είπε 
ότι η πλέον ενδεδειγμένη και σύγχρονη λύση 
είναι αυτή της Ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας, 
η οποία  σε σχέση με όλες τις μεθόδους του 
βιολογικού καθαρισμού, του Παρατεταμένου 
αερισμού, MBR και ΜBBR, έχει τα εξής 
προτερήματα:
-    Δεν δημιουργεί λυματολάσπη. 
- Παντελή έλλειψη οσμών, αποδέχεται χρηματική 
ποινική ρήτρα για αυτό. 
- Δυνατότητα επεξεργασίας των ρύπων 
προτεραιότητας (μικρορύπων) που ευθύνονται 
για καρκινογενέσεις και προσβάλουν τον 
γενετικό κώδικα των έμβιων διαταράσσοντας 
την αναλογία αρρένων / θηλέων στο ζωικό 
Βασίλειο υπέρ των θηλέων.   
- Το νερό εκροής είναι μόνιμα, στο 100% των 
δειγμάτων, άνευ παθογόνων μικροοργανισμών 
σε log10-6, κατάλληλο για άρδευση και 
εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. 
- Άμεση ανταπόκριση της μεθόδου επεξεργασίας 
σε απότομη αύξηση ή μείωση του υδραυλικού - 
οργανικού φορτίου. 
- Ιδανική λύση για εγκαταστάσεις τουριστικών 
περιοχών, που όλες οι βιολογικές επεξεργασίες 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν λόγω 
αυξομειώσεων της παροχής των λυμάτων.
- Αξιόπιστη λειτουργία, που δεν επηρεάζεται 
από τις κλιματολογικές συνθήκες. 
- Δεν μεταφέρονται παθογόνα μικρόβια μέσω 
του αέρα, κάτι το οποίο είναι αδύνατον να 
αποφευχθεί από τις εγκαταστάσεις βιολογικής 
επεξεργασίας, που λόγω του αερισμού, 
μικροσταγονίδια λυμάτων εισέρχονται στις αέριες 
μάζες και ταξιδεύουν σε μεγάλη απόσταση από 

τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την διάδοση 
επικινδύνων και μολυσματικών ασθενειών. 
- Μείωση του όγκου των δεξαμενών στο 50%. 
- Μεγάλη παράγωγη  ηλεκτρισμού από βιοαέριο 
και παραγωγή αερίου. 
- Δυνατότητα παραγωγής από το εκλυόμενο 
Υδρογόνο, ηλεκτρικής ενέργειας δια μέσω 
κυψελών καυσίμου.  
- Το νερό εκροής είναι άνευ καρκινογόνων 
οργανικών ενώσεων Χλωρίου (THM's, 
οργανοχλωριωμένες ενώσεις). 
- Συντόμευση χρόνου εκτέλεσης του έργου, άρα 
μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
- Πλήρη διαφάνεια Νόμιμης ανάθεσης του έργου 
βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 18 / 2004 και 
Νόμου 3369/ 2008 άρθρο 125.

Μια επίσκεψη σε ένα ήδη εγκατεστημένο 
σύστημα, αυτής της τεχνολογίας θα 

μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες 
στους αιρετούς, αλλά και σε εκπροσώπους 
συλλόγων που θα ήθελαν να ενημερωθούν. 
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Ο κ. Σάββας Γκέραλης 

Η κήρυξη διακοπής των εργασιών 
είναι προσχηματική, υποστηρίζει 

ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Σάββας 
Γκάραλης. Με πρόφαση τη μη ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων παρεμβάσεων άλλων 
υπηρεσιών και εταιρειών που εμπλέκονται 
στο έργο, όπως η Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
ο ΟΤΕ και η ΕΥΔΑΠ, υπάρχουν πολλά άλλα 
σημεία που θα μπορούσε να προχωρήσει 
το έργο, ώστε να ολοκληρωθεί και κυρίως 
να αποκατασταθεί η πρότερη κατάσταση. 
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε, στο πάρκο που 
βρίσκεται στη διασταύρωση των λεωφόρων 
Καραμανλή και Παραλιακής, απέναντι από 
το Σούπερ Μάρκετ Βασιλόπουλου, όπου 
έχει καταστραφεί όλη η ανάπλαση που είχε 
γίνει την τετραετία 2002 – 2006, επί  της 
προεδρίας του, ως Κοινοτάρχη Αναβύσσου. 
Ο κ. Γκέραλης μας είπε ότι η ανάπλαση της 
παραλίας, κόστισε πολλά χρήματα στον 
Δήμο Αναβύσσου, τα οποία δεν προήλθαν 
από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, 
αλλά από ίδιους πόρους του Δήμου και 
σήμερα απ΄ ότι φαίνεται, δεν είναι στις 
προθέσεις του εργολάβου η επαναφορά 
στην κατάσταση που προϋπήρχε του 
έργου. 

Ο εργολάβος έχει αποθέσει χιλιάδες 
κυβικά μέτρα μπάζων, στις γύρω 

περιοχές, όπως στις Αλυκές, στον Άγιο 
Παντελεήμονα, αλλά και μέσα στο χώρο 
του έργου, υποστηρίζοντας ότι η απόθεση 
είναι προσωρινή και ότι τα μπάζα θα 
αποσυρθούν, για να χρησιμοποιηθούν 
σε κάποιο άλλο έργο. Όμως παρ΄ ότι έχει 
περάσει ένας χρόνος τα μπάζα αυτά δεν τα 
έχει αποσύρει και είναι αμφίβολο αν θα το 
πράξει.

Ο εργολάβος σύμφωνα 
με τον κ. Γκέραλη, θέλει 

να αποφύγει τα λεγόμενα 
«μερεμέτια». Τώρα που 
έχει καταγγείλει τη σύμβαση 
και επινοώντας διάφορες 
προφάσεις, θα τα αφήσει 
ανεκτέλεστα. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
είναι η εμφανής κακοτεχνία 

που αφορά την απορροή 
των όμβριων από τον αγωγό 
στην θάλασσα. Τα νερά 
λιμνάζουν, κατά μήκος του 
αγωγού, από την ακτή, δίπλα 
στο Plaza Resort, μέχρι την 
οδό Κυριακοπούλου καθ΄ 
όλο το μήκος της. Το ύψος 
των στάσιμων υδάτων σε όλη 

αυτή την απόσταση είναι περίπου στο 
ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1.10 μ.), τα 
οποία δεν μπορούν να διαφύγουν προς τη 
θάλασσα. Σε ερώτηση που έγινε από τον 
Αντιδήμαρχο, προς την επιβλέπουσα του 
έργου Μηχανικό της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Κορπά, τι πρόκειται να γίνει με την απορροή 
των υδάτων, αυτή δήλωσε ότι έχει γίνει 
εφαρμογή της μελέτης του έργου, η οποία 
ήταν προβληματική!!!. Όπως μάθαμε την 
επικαιροποίηση της μελέτης ανέλαβε το 
Τεχνικό Γραφείο του κ. Ελευθεράκου, μετά 
από ανάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σαρωνικού επί Αντιδημάρχου κ. 
Γιώργου Τζιβίλογλου. 

Προφανώς η Τεχνική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, εφάρμοσε μια 
προβληματική μελέτη, σε ότι αφορά την 
στάθμη του πυθμένα του αγωγού, σε σχέση 
με την θάλασσα, χωρίς να την ελέγξει. 
Επίσης το συνολικό ύψος του αγωγού, 
είναι μόλις 1,25 μέτρα, άρα δεν είναι 
επισκέψιμος, για τον καθαρισμό του, ούτε 
από μικρό εκσκαπτικό μηχάνημα, αλλά 
ούτε από εργατοτεχνικό προσωπικό, αφού 
δεν  μπορεί να εργαστεί σε τόσο χαμηλό 
ύψος. Σχετική αναφορά - καταγγελία είχε 
γίνει στο παρελθόν και από τον πρώην 
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπούκη.

Επομένως, συμπεραίνει ο κ. 
Αντιδήμαρχος, ότι για να λειτουργήσει ο 

αγωγός όμβριων, χρειάζεται ένα επιπλέον 
τεχνικό έργο, προκειμένου να διοχετευτούν 
τα λιμνάζοντα νερά στη θάλασσα. Εφ΄όσον 
δεν λυθεί αυτό και με δεδομένη τη σημερινή 
κατάσταση, δημιουργείται ένα πρόσθετο 
πρόβλημα, υγιεινής. Το πρόβλημα θα 
ενταθεί τους θερινούς μήνες όταν θα γίνει 
εστία συγκέντρωσης εντόμων. Δυστυχώς η 
Περιφέρεια δεν έχει προβλέψει ένα τέτοιο 
πρόσθετο έργο, είπε. 

Σε ερώτησή μας, αν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι σ΄ αυτά τα λιμνάζοντα 

νερά απορρέουν και βοθρολύματα, όπως 
έχει καταγγελθεί από τον Εξωραϊστικό 
Σύλλογο της περιοχής, ο κ. Γκέραλης είπε, 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανιχνευθεί 
βοθρολύματα. 
Αν όμως ανιχνευτούν τότε θα πρέπει 
να ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
διαφυλαχθεί η υγεία των λουόμενων 
και των τουριστών του 
παρακείμενου ξενοδο-
χείου.     

Μεγάλο πρόβλημα 
παραμένει η 

κακοτεχνία που σημειώθηκε 
στην Λεωφόρο Καραμανλή 
η οποία υπέστη καθίζηση 
σε μήκος μεγαλύτερο 
των 200 μέτρων, από 
την διασταύρωση της 
οδού Κυριακοπούλου 
(Κωτσόβολος), μέχρι 
την διασταύρωση της 
περιφερειακής των Αλυκών 
(Έβερεστ). Ο εργολάβος 
έκλεισε τις λακκούβες που 
είχαν δημιουργηθεί από την 
καθίζηση, αλλά έγιναν τόσο 

κακότεχνα τα μπαλώματα που συνεχίζει ο 
δρόμος να παραμένει επικίνδυνος για τους 
οδηγούς που τον διασχίζουν. 
Ο εργολάβος υποστηρίζει ότι και γι΄ αυτό 
το πρόβλημα η ευθύνη βαρύνει την ΕΥΔΑΠ 
λόγω διαρροής του αγωγού ύδρευσης, η 
οποία διάβρωσε το υπόστρωμα της οδού. 
Είναι εμφανές ότι πρόκειται για αστήριχτο 
επιχείρημα, μια και η ροή των υδάτων 
φυσιολογικά κατευθύνεται προς την 
θάλασσα και όχι προς την Ανάβυσσο. Πως 
είναι δυνατόν η καθίζηση της οδού να έχει 
σημειωθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις; 
Προς αποκατάσταση της ζημιάς στη 
λεωφόρο, ο εργολάβος υποσχέθηκε ότι 
θα τοποθετήσει επιπλέον ασφαλτοτάπητα, 
αλλά αν δεν γίνει διόρθωση στο υπόστρωμα 
της οδού, είναι βέβαιο ότι σε λίγους μήνες 
θα υπάρξει και νέα καθίζηση,  τότε όμως 
ο εργολάβος θα έχει ήδη παραδώσει το 
έργο. 

Ο κ. Γκέραλης δήλωσε στον Αττικό 
Παρατηρητή ότι: Ο εργολάβος 

ουσιαστικά έχει εγκαταλείψει το έργο. 
Πιστεύει ότι είναι ορατός ο κίνδυνος 
και το ερχόμενο καλοκαίρι να μην έχει 
ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί 
η ταλαιπωρία των κατοίκων. Πρόκειται 
είπε, για ένα έργο ζωτικής σημασίας για 
την Ανάβυσσο, αλλά όπως εξελίσσεται,  
καλύτερα να μην είχε γίνει. 
Σύμφωνα με τον κ. Γκέραλη, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του εργολάβου, δεν 
υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, γιατί έχουν 
καταβληθεί οι προβλεπόμενες  αμοιβές. 
Όμως δεν προβλέπεται από την σύμβαση 
η πληρωμή εργασιών που θεωρούνται ως 
επιπλέον.
Ο κ. Σάββας Γκέραλης δεν αποκλείει 
ακόμα και την κατάθεση αγωγών 
σε βάρος κάθε υπεύθυνου για την 
επικρατούσα κατάσταση στην παραλία.

Εγκαταλείφθηκε το έργο της Παραλίας Αναβύσσου

Η οδός Μικράς Ασίας, έχει κοπεί στα δύο, λόγω της 
ανασκαφής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Ο αγωγός της ΕΥΔΑΠ η μη μετακίνηση 
του οποίου αποτελεί εμπόδιο για την 
συνέχιση του έργου!!!

Τα στάσιμα νερά που δεν απορρέουν στην 
θάλασσα καθ΄ όλο το μήκος του αγωγού είναι 
περί τα 4.500 κυβικά μέτρα.

Η είσοδος της πόλης από την παραλία, όπως θα την 
αντικρύζουν οι επισκέπτες και αυτό το καλοκαίρι!!!

Στάσιμα νερά δίπλα από το ξενοδοχείο Plaza Resort. 
Εστία μόλυνσης για ανύποπτους παραθεριστές.

Συνέχεια από
την 1η σελίδα
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Η κ. Όλγα Κετέογλου, Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Αναβύσσου

Μετά από πολλούς αγώνες και προσπάθειες 
καταφέραμε να γίνει το έργο των όμβριων 

υδάτων, πρώτον για να ενταχθούμε στο σχέδιο 
πόλης και δεύτερον για να γλυτώσουμε από τις 
πλημμύρες.
Από την πρώτη μέρα φάνηκε η κακοτεχνία στο 
μεγαλείο της. Κανένας σεβασμός για το πράσινο. 
Κατάστρεψαν όλα τα δένδρα, τα οποία θα 
μπορούσαν να μεταφυτεύσουν προσωρινά και να 
μεταφερθούν ξανά στο τέλος. Ξεράθηκαν όλα.
Αντί ο εργολάβος να φέρει το κηπόχωμα που 
έβγαλε στη αρχή και το αποθήκευσε πίσω 
από το γήπεδο του Σαρωνικού για να το 
ξαναχρησιμοποιήσει στην αποκατάσταση, έφερε 
άλλα μπάζα ακατάλληλα. 

Όλο το καλοκαίρι δεινοπαθήσαμε με την σκόνη. 
Ο εργολάβος χρησιμοποίησε όλα τα μη 

περιφραγμένα οικόπεδα και τοποθέτησε μπάζα. 
Τα μπάζα είναι ακόμα σε διάφορα οικόπεδα τα 
οποία τα έχει καμουφλάρει για να μην φαίνονται. 

Όταν γίνονταν με-
ταφορτώσεις ση-
κώνονταν σύννεφα 
σκόνης. Εκανα 
διαμαρτυρίες στην 
Περιφέρεια, στο 
Δήμο και στην 
Αστυνομία, για να 
υποχρεωθεί να 
καταβρέχει τους 
δρόμους ώστε 
να μη σηκώνεται 
σκόνη. Επειδή 
τον πίεζα να τηρεί 
την σύμβαση που 
έχει υπογράψει, ο 
πρώην Δήμαρχος 
κ. Φιλίππου με 
κατηγορούσε ότι 
ήθελα να σταμα-
τήσω το έργο. 
Για την κακοτεχνία 
της Καραμανλή 
ας τα πούνε οι 

μηχανικοί που επιβλέπουν το έργο, ας κάνουν έναν 
έλεγχο. Τι υλικά έριξαν στα κενά του σκάμματος;

Απορώ γιατί συναίνεσε η Περιφέρεια στη 
διακοπή των εργασιών, έχουν τελειώσει 

όλες οι εργασίες; Ρωτάει ο κ. Πάστρας. Δεν θα 
αποκατασταθεί το πράσινο στην Καραμανλή; 
Πότε θα γίνουν τα πεζοδρόμια; Ποτέ θα αρχίσουν 
οι εργασίες στην οδό Αγίας Τριάδας; Τι κάνει 
η αρχαιολογία, ποτέ θα απαντήσει αν είναι 
αξιόλογα τα αρχαιολογικά ευρήματα; Έχουν 
μείνει τα σκάμματα 
ανοικτά με κίνδυνο 
ατυχήματος. Υπάρχει 
κίνδυνος να χαθούν 
τα χρήματα; Πρέπει 
να μας δώσουν μια 
απάντηση σύντομα, 
για να δούμε εάν 
υπάρχουν άλλες 
εναλλακτικές λύσεις.

Από την αρχή του 
έργου ζητήσαμε 

να μας δώσουν τα 
τελικά υψομετρικά 
της τελικής στέψης 
έργου (η ερυθρά), 
διότι είχαμε υποψίες 
ότι είχε δώσει 
λάθος υψόμετρα 
ο μελετητής του 
σχεδίου πόλης. Όταν 
ζητούσα τα υψόμετρα 

από το σχέδιο δεν μου τα έδιναν. Τελικά είχα δίκιο, 
η στάθμη της οδού Καραμανλή σηκώθηκε, της 
Αγίας Τριάδας το ίδιο, της Κυριακοπούλου το ίδιο, 
έχουμε γίνει μια λίμνη. Έχω κάνει πρόταση να 
ενταχθούν μέσα στο έργο κάποια εσωτερικά έργα. 
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
Προ ημερών επί της οδού Καραμανλή, στο τμήμα 
που έχει το  πρανές, περπατούσε μια γυναικά η 
οποία  πάτησε πάνω στα μικρά χαλικάκια που 
ξεκολλούν από την πρόσθετη  άσφαλτο και 
έπεσε. Ποιος έχει την ευθύνη ενός σοβαρότερου 
ατυχήματος; 

Ο αγωγός των όμβριων υδάτων μας δημιουργεί προβλήματα  αντί να τα λύνει, λέει ο κ. 
Νικόλαος Πάστρας  Πρόεδρος Συλλόγου Αγίας Τριάδας Βούρλων Αναβύσσου 

Προβλέπεται ταλαιπωρία των κατοίκων για δεύτερο καλοκαίρι;

Χωρίς επαρκή σήμανση, πολλά σημεία του έργου, αποτελούν 
παγίδα για οχήματα και πεζούς και ιδιαιτέρως για τα παιδιά.

Η οδός Αγίας Τριάδος, δεν έχει ολοκληρωθεί, κατά τον εργολάβο, 
επειδή οι περίοικοι δεν έχουν μετακινήσει τις μάντρες και τα 
συρματοπλέγματα προς το εσωτερικό των ιδιοκτησιών τους. 

Η αρχαιολογική σκαπάνη αργεί να φέρει στο φως, τους 
“θυσαυρούς” που κρίβει στα βάθη της η οδός Μικράς 
Ασίας. Ούτε το μνημείο της Αμφίπολης να ήταν!!!

Βουνά μπάζων, έχουν καλύψει πολλά σημεία 
του πάρκου για την κατασκευή του οποίου έχουν 
δαπανηθεί τεράστια ποσά από την Ανάβυσσο. 
Ίδια εικόνα και εντός των Αλυκών. 

Η κατάσταση στη λεω-
φόρο Καραμανλή, είναι 
αποτέλεσμα κακοτεχνίαςΗ προσωπική μου παρέμβαση 

στο έργο, έχει να κάνει με 
προβλήματα που προκύπτουν 
στην καθημερινότητα των κατοίκων 
που ζουν στην συγκεκριμένη 
περιοχή.
Το έργο είναι ήδη σταματημένο εδώ 
και ένα τρίμηνο, τα προβλήματα  δεν 
έχουν σταματήσει και η Δημοτική 
Κοινότητα Αναβύσσου με τα μέσα 
που διαθέτει - εργατοτεχνικό 
προσωπικό και μηχανήματα - 
επιλύει όσα περισσότερα μπορεί, 
αν και είναι υπεύθυνος γι’ αυτά ο 
εργολάβος του έργου, όπως είναι 
η απομάκρυνση μπάζων από 

ιδιοκτησίες, οι συνεχείς επισκευές 
του δικτύου ύδρευσης, και άλλες 
ανάγκες της καθημερινότητας.
Το έργο όπως σας προανέφερα 
έχει σταματήσει και μετά από 
ερώτημά μου στον Αντιδήμαρχο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
ενημερώθηκα ότι η διακοπή 
των εργασιών οφείλεται στο ότι 
βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 
όπως η Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
η ΕΥΔΑΠ για τη μεταφορά του 
κεντρικού αγωγού ύδρευσης και ο 
ΟΤΕ για μεταφορά καλωδίων του.

Ο κ. Νίκος Πάστρας

Ως Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Αναβύσσου ξεκίνησε η 

θητεία μου στις 1/9/2014. Το 
συγκεκριμένο έργο ήταν την 
παρούσα στιγμή σε εξελιξη, θα 
έλεγα καλύτερα ότι δεν είχαν 
ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες 
από  το έργο εργασίες.
Το έργο αυτό με την έναρξη της 

καινούργιας διοίκησης ανήκει 
στη δικαιοδοσία και επίβλεψη 
του Αντιδημάρχου κ. Ηλία 
Μπουκουβάλα υπεύθυνου του 
τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σαρωνικού, με τον 
οποίο είχα και έχω  συνεχή 
επικοινωνία για ενημέρωση όσο 
αφορά την εξέλιξή του.
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Οι κ.κ. Μ.Μαθιουδάκης και Δ. Σόφος, 
στελέχη πολιτικής προστασίας των 
Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, 

μιλούν για τα καθήκοντά τους
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η χερσόνησος της Λαυρεωτικής 
και οι Δήμοι Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. 
είναι τα καταστροφικά φαινόμενα που κατά 
καιρούς έχουν πλήξει την περιοχή και κατά 
κύριο λόγο οι μεγάλες πυρκαγιές. Πρόσφατα 
μετά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 
αρχών, διαπιστώθηκε ότι οι νέοι Δήμαρχοι 
κ.κ. Σωφρόνης και Λουκάς, έδωσαν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην πολιτική προστασία, 
αναθέτοντας αρμοδιότητες σε έμπειρους 
συνεργάτες, οι οποίοι έχουν διατελέσει 
για πολλά χρόνια, είτε επαγγελματικά, είτε 
εθελοντικά στελέχη της άμεσης επέμβασης 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην 
Λαυρεωτική χερσόνησο. 

Πρόκειται για τον Αντιστράτηγο Π.Σ. Ε.Α 
κ. Μιχάλη Μαθιουδάκη και Δημοτικό 

Σύμβουλο Λαυρεωτικής, ο οποίος έχει 
συμμετάσχει  σε μεγάλα γεγονότα ως 
επικεφαλής Πυροσβέστης ή Διασώστης,   

όπως η μεγάλη πυρκαγιά του εργοστασίου 
ΧΥΜΑ της Λαυρεωτικής, ο σεισμός της 
Πάρνηθας και στις δασοπυρκαγιές της 
Ανατολικής Αττικής (2007 – 2009). 

Ο δεύτερος είναι ο κ. Δημήτρης Σόφος, 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Εθελοντής 

Πυροσβέστης και Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΑΔΜΚΕ Σαρωνικού, ο οποίος ήταν 
ουσιαστικός υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 
την τετραετία 2010 – 2014, ως βοηθός του κ. 
Σωφρόνη. Έχει συμμετάσχει στην κατάσβεση 
όλων των πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής 
τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί 
με την προστασία του δάσους του Κουβαρά, 
το οποίο χάριν των ενεργειών του και της 
εθελοντικής ομάδας που ίδρυσε το 2009, έχει 
διασωθεί παρ΄ ότι κινδύνεψε επανειλημμένα 
από πυρκαγιές που το απείλησαν. 
Αττικός Παρατηρητής: Κύριοι, έχετε 
διατελέσει για πολλά χρόνια, είτε 
επαγγελματικά είτε εθελοντικά, 
υπεύθυνοι αμέσου επεμβάσεως σε 
καταστροφικά φαινόμενα στην περιοχή 
μας και άρα τα κατάλληλα πρόσωπα να 
μας απαντήσουν στα ερωτήματα που 
αφορούν την οργάνωση και κυρίως 
την αποτελεσματικότητα  της Πολιτικής 
Προστασίας. Τα καταστροφικά φαινόμενα 
των τελευταίων χρόνων όπως οι μεγάλες 
πυρκαγιές, δεν περιορίζονται στα όρια 
ενός Ο.Τ.Α., αλλά αφορούν και τους 
όμορους Δήμους. Υπάρχει συνεργασία του 
Δήμου Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής σ΄ 
αυτό τον τομέα;
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Με την ανάληψη 
των καθηκόντων προϊσταμένου Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Λαυρεωτικής και 
Αναπτυξιακού Συνδέσμου προτεραιότητες 
που τέθηκαν είναι ο από κοινού σχεδιασμός 
Δήμου Λατρευτικής και Δήμου Σαρωνικού 
για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών 

φαινομένων όπως πλημμυρών χιονοπτώσεων 
πυρκαγιών και καύσωνα. 
Ήδη υπήρξε αγαστή συνεργασία σε 
μεγάλη πυρκαγιά εντός Λαυρίου στην 
οποία συνεργάστηκαν οι δύο Δήμοι και στις 
πρόσφατες χιονοπτώσεις όπου υπήρξε 
αλληλοβοήθεια  σε καθαρισμούς δρόμων και 
διασπορά άλατος.
Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας 
μόνιμος κατασταλτικός μηχανισμός και στους 
δύο Δήμους ο οποίος θα δρα τους χειμερινούς 
μήνες προληπτικά και θα αντιμετωπίζει 
καιρικά φαινόμενα χειμερινής περιόδου και 
το καλοκαίρι για την αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών.
Δημήτρης Σόφος: Σας ευχαριστώ κατά αρχήν 
για την συνέντευξη. Φυσικά έχω διατελέσει 
τα τελευταία 7 χρόνια πρόεδρος της ομάδας 
πολιτικής προστασίας Κουβαρά, υπεύθυνος 
πολιτικής προστασίας της Κοινότητας 
Κουβαρά από το 2006-2010 και είμαι ακόμα 
εν ενεργεία εθελοντής πυροσβέστης στο 
Πυροσβεστικό Σώμα και εκτελώ υπηρεσία 
στην Π.Υ. Λαυρίου. Ναι υπάρχει συνεργασία 
με τους όμορους Δήμους σε όλα τα επίπεδα. 
Με το Δήμο Λαυρεωτικής ειδικά η συνεργασία 
είναι στενή λόγω του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου, αλλά και της παρουσίας του 
στρατηγού Μ. Μαθιουδάκη με τον οποίο 
συνεργάζομαι αρκετά χρόνια και η εμπειρία 
του στο Π.Σ. είναι κεφάλαιο για την Πολιτική 
Προστασία των περιοχών μας.
Αττικός Παρατηρητής: Γίναμε πολύ συχνά 
μάρτυρες μεγάλων καταστροφών εξαιτίας 
των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά 
κυρίως λόγω των μεγάλων πυρκαγιών 
που πολύ συχνά πλήττουν τους Δήμους 
της Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού. 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης; Που 
επικεντρώνετε την προσπάθειά σας;

Μιχάλης Μαθιουδάκης: Ο κοινός σχεδιασμός 
ο οποίος θα γίνει από τους δύο Δήμους θα 
έχει στόχο να μειώσει τον χρόνο αντίδρασης 
για κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.  Μ ε λίγα λόγια 
θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε τον 
υφιστάμενο σχεδιασμό του Πυροσβεστικού 
Σώματος αλλά για να το πετύχουμε αυτό 
χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό και 
εθελοντές για πρόληψη και καταστολή”
Δημήτρης Σόφος: Σχέδια αντιμετώπισης 
συντάσσει η κατά τόπους Πυροσβεστική 
Υπηρεσία με την οποία ο Δήμος συνεργάζεται 
και επικοινωνεί. Επεμβαίνουμε μετά από 
εντολή του Διοικητή της Π.Υ. Ο Δήμος λόγω 
έκτασης συνεργάζεται με τρεις Π.Υ. Την Π.Υ. 
Λαυρίου, την Π.Υ. Μαρκοπούλου και την Π.Υ. 
Κορωπίου. Η προσπάθεια επικεντρώνεται 
σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης των 
πολιτικών και εθελοντικών ομάδων.
Αττικός Παρατηρητής:  Πόσο συμβάλει 
η εμπειρία σας στην πρόληψη, αλλά και 
στην καταστολή αυτών των φαινομένων; 
Το ερώτημα τίθεται με αφορμή την 
έλλειψη ετοιμότητας και σχεδιασμού, που 
διαπιστώθηκε στην αντιμετώπιση της 
μεγάλης πυρκαγιάς του Ιουνίου του 2012.
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Το Α και το Ω στα 
ακραία καιρικά φαινόμενα ειδικά στις πυρκαγιές 
είναι η πρόληψη η οποία δεν υπάρχει διότι 
φορέας προληπτικός είναι η δασική υπηρεσία. 
Τον Ιούνιο του 2012 παραμονές εκλογών 
κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι έκοβαν με 
τροχό και ηλεκτροσυγκολούσαν με άνεμο 9 
μποφόρ. Σ εκείνη την πυρκαγιά έγινα πολλά 
λάθη α) Η αρχική αντίδραση ήταν ελλιπής 
και λανθασμένη. Πλάνο αντιμετώπισης 
δεν υπήρξε πα ρόλο που ακούστηκαν 
πολλές φωνές για τακτικές αντιμετώπισης. 
Είναι ευτυχής συγκυρία που στο Δήμο 
Σαρωνικού υπάρχει άνθρωπος στην πολιτική 
προστασία που μπορεί να επικοινωνεί και 

Οι κ.κ. Μ.Μαθιουδάκης και Δ. Σόφος, στελέχη πολιτικής προστασίας            των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μιλούν για τα καθήκοντά τους
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να ανταποκρίνεται σε διάφορες δύσκολες 
καταστάσεις.
Δημήτρης Σόφος: Είναι σημαντικός 
παράγοντας η εμπειρία για να μπορείς να 
αντιμετωπίζεις καταστροφικά φαινόμενα και 
ειδικά τις πυρκαγιές, το πως θα πλησιάσεις 
και θα προσβάλλεις την φωτιά σε σημείο 
όπου θα την ελέγξεις γρήγορα. Σε ένα τέτοιου 
μεγέθους συμβάν όπως η πυρκαγιά του 
2012, δεν επεμβαίνει ο καθένας ατομικά, 
αλλά σύμφωνα με τις εντολές του επικεφαλής 
των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπου έχει και 
το γενικό πρόσταγμα. Άρα η όποια έλλειψη 
σχεδιασμού αφορά την Π.Υ. και όχι τον 
Δήμο.
Αττικός Παρατηρητής: Υπάρχει η 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή στους 
Δήμους ή στην Περιφέρεια, που θα 
διατεθεί για να ενισχύσει τις ανθρώπινες 
προσπάθειες, στην αντιμετώπιση των 
εκτάκτων καταστάσεων; Τι ελλείψεις έχετε 
εντοπίσει;
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Και ο Δήμος 
Λατρευτικής και ο Δήμος Σαρωνικού έχουν 
ελλείψεις και προσωπικού και μηχανημάτων.Ο 
κατασταλτικός σχεδιασμός γίνεται από το 
Π.Σ Εμείς σαν δήμοι προσπαθούμε να 
συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε.
Δημήτρης Σόφος: Στο Δήμο Σαρωνικού 
έχουμε 6 πυροσβεστικά οχήματα και 3 
σοκοφόρα, επίσης 6 JCB είναι έτοιμα να 
επέμβουν όπου χρειαστεί. Οι ελλείψεις 
εντοπίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό και 
ειδικά την θερινή περίοδο όπου εγκρίνονται 
μόνο προσλήψεις διμηνιτών και όχι πεντάμηνα 
που θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερα σε 
θέματα εμπειρίας προσωπικού.
Αττικός Παρατηρητής: Η πρόληψη των 
πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο μέρος 
των προσπαθειών σας; Πως σκέφτεστε 
να προωθήσετε αυτή την παράμετρο και 

πότε θα ξεκινήσει, μια και η «επικίνδυνη» 
περίοδος αρχίζει από τα μέσα Απριλίου;
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Η αντιπυρική 
περίοδος (πρόληψη) έχει ξεκινήσει ήδη 
μιλάμε για κατάσταση δασικών δρόμων 
πυροφυλακίων με ποιους τρόπους θα 
βοηθήσουν τις νέες Δημοτικές Αρχές οι 
Εθελοντές και ευαισθητοποιημένοι πολίτες. 
Ετοιμάζονται οχήματα και μηχανήματα γίνεται 
αποκατάσταση υδροστομίων ώστε να είμαστε 
έτοιμοι 1η Μαΐου.
Δημήτρης Σόφος: Με ενημέρωση πολιτών 
μέσω των Συλλόγων, με ενημερωτικά 
φυλλάδια που θα σταλούν με τον λογαριασμό 
του νερού, με σαφείς οδηγίες. Επίσης η κοπή 
των χόρτων στα πρανή των οδών. Μεγάλο 
πρόβλημα είναι τα οικόπεδα των ιδιωτών που 
δεν κατοικούνται και εκεί θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε ότι είναι δυνατόν. Σύμφωνα 
με τον Καλλικράτη, ο Δήμος μπορεί να 
επιβάλλει και πρόστιμα σε αυτούς που δεν 
συμμορφώνονται.
Αττικός Παρατηρητής: Υπάρχει πρόθεση 
και σχέδιο να απευθυνθείτε στα σχολεία, 
στους μαζικούς φορείς της περιοχής ως ένα 
βήμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και κυρίως των νέων, σε 
θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος;
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Φορείς προστασίας 
του περιβάλλοντος και των μηνυμάτων  
ευαισθητοποίησης των πολιτών πρέπει να 
είναι οι νέοι και κυρίως τα μικρά παιδιά γι αυτό 
έχουμε απευθυνθεί στις σχολικές επιτροπές  
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για εκπαίδευση αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών 
φαινομένων (σεισμοί, πυρκαγιές πλημμύρες 
χιονοπτώσεις και καύσωνες). Με προτροπή 
να γίνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο 
και ασκήσεις ετοιμότητας.
Δημήτρης Σόφος: Ο Δήμος Σαρωνικού 

έχει ήδη αρχίσει εκπαίδευση σε σχολεία 
(π.χ Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), ώστε να 
καλλιεργηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων 
σε θέματα πρόληψης και εθελοντισμού. Και 
θα είμαστε πάντα δίπλα σε όποιον φορέα 
μας ζητήσει την συνδρομή μας για θέματα 
ενημέρωσης.
Αττικός Παρατηρητής: Εκτός από τις 
πυρκαγιές, έχουμε και άλλα φαινόμενα που 
συχνά πλήττουν την περιοχή μας, όπως 
οι πλημμύρες. Υπάρχει κάποιο σχέδιο εκ 
μέρους της Πολιτικής Προστασίας, ελέγχου 
των ρεμάτων και ενημέρωσης των Δήμων 
για τις ανάγκες έργων διάνοιξής τους;
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Ήδη έχουν εντοπιστεί 
επικίνδυνα σημεία και ρέματα και έχουν δοθεί 
στη περιφέρεια για αποκατάσταση και έχουν 
χρηματοδοτηθεί έργα ρεμάτων.
Δημήτρης Σόφος: Ο Δήμος έχει εντοπίσει 
τα ρέματα που χρήζουν καθαρισμού και 
έχει ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΚΑ, διότι τα ρέματα ανήκουν στην 
αρμόδια υπηρεσία ρεμάτων του ΥΠΕΚΑ.
Αττικός Παρατηρητής: Υπάρχει σχέδιο 
παροχής βοήθειας στους πολίτες 
για τις περιπτώσεις καταστροφικών 
σεισμών ή πλημμυρών; (Επιλεγμένοι 
χώροι φιλοξενίας, συγκέντρωση 
κλινοσκεπασμάτων κ.α. υλικών).  
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Από το σχέδιο 
πολιτικής προστασίας Ξενοκράτης 
προβλέπεται να υπάρχουν χώροι σε 
περιπτώσεις σεισμού, κατολισθήσεων και 
πλημμυρών όπου θα στρατωνιστεί κόσμος 
που έχει ανάγκη. Οι χώροι αυτοί έχουν δοθεί 
στην περιφέρεια 
Δημήτρης Σόφος: Ναι υπάρχει. Οι χώροι 
συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού είναι τα 
ανοιχτά γήπεδα των ενοτήτων. Σε περίπτωση 
πλημμυρών τα Δημοτικά καταστήματα. 

Θα παραμένουν ανοιχτά 24 ώρες για 
να συνδράμουν και να φιλοξενούν τους 
πλημμυροπαθείς. Σκηνές, κλινοσκεπάσματα 
διατίθενται στον Δήμο από την Περιφέρεια, 
όποτε ζητηθεί. Φαγητό και νερό είναι μέριμνα 
του Δήμου.
Αττικός Παρατηρητής: Ως μέσον 
ενημέρωσης, με σκοπό να συμβάλουμε 
με τα δικά μας μέσα στον σκοπό που 
υπηρετείτε, είμαστε στην διάθεσή σας 
να προωθήσουμε τις προτεραιότητες της 
Πολιτικής Προστασίας των δύο Ο.Τ.Α., 
με σκοπό την πρόληψη καταστροφικών 
φαινομένων.
Μιχάλης Μαθιουδάκης: Εσείς ως μέσο 
ενημέρωσης θέλουμε κατά καιρούς 
να προβάλλεται όλες τις δράσεις της 
πολιτικής προστασίας της περιοχής μας 
να περνάτε μηνύματα πρόληψης και 
προτροπή σαν εφημερίδα να κάνετε μια 
ημερίδα ευαισθητοποίησης των Δημοτών 
των δύο Δήμων ώστε εν κατακλείδι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερος κόσμος 
και να ακολουθήσει εθελοντικά την πολιτική 
προστασία.

Οι κ.κ. Μ.Μαθιουδάκης και Δ. Σόφος, στελέχη πολιτικής προστασίας            των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μιλούν για τα καθήκοντά τους



Μάρτιος 2015Σελίδα  - 12 - "Αττικός Παρατηρητής"

Η ανοικτή αυτή εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε για πρώτη φορά, μέχρι 

τώρα τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούντο 
μεταξύ των στελεχών του Α.Τ., ήταν η αρχή 
ενός ανοίγματος προς την κοινωνία, όπως με 
έμφαση είπε στην ομιλία του ο νέος Διοικητής 
του Αστυνομικού Τμήματος κ. Χρήστος 
Τσιγαρίδας. 
Θέλουμε την βοήθεια των Δημοτικών 
αρχών, των Κοινωνικών φορέων, των 
σχολείων, των Συλλόγων Γονέων 
& Κηδεμόνων, των Εξωραϊστικών 
Συλλόγων,  την συνεργασία των πολιτών 
για να φέρουμε σε πέρας το έργο μας, να 
αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, 
σε μια περιοχή η οποία θεωρείται υψηλής 
παραβατικότητας, σε δύσκολες συνθήκες, 
είπε με έμφαση ο κ. Τσιγαρίδας. 

Στο ίδιο μήκος κυμάνθηκε και η τοποθέτηση 
του Δημάρχου κ. Γιώργου Σωφρόνη, 

ο οποίος δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η καλή 
συνεργασία του Δήμου με το Α.Τ. Καλυβίων, 

γιατί πρέπει να βοηθηθεί το έργο του στις 
δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί 

λόγω της κρίσης. Οι Δημότες πρέπει να 
ζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, είπε με 
έμφαση, άποψη που επιδοκιμάστηκε από το 
πολυπληθές κοινό που παραβρέθηκε στην 
εκδήλωση.
Στην ίδια γραμμή ήταν και οι τοποθετήσεις όσων 

πήραν το λόγο, όπως 
ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Πέτρος Φιλίππου, ο 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
κ. Δημήτρης Λουκάς, 
ο Διευθυντής του 
πολιτικού Γραφείου του 
Υπουργού και στελέχη 
της Αστυνομίας. 
Εκτός των προανα-
φερθέντων, παραβρέ-
θηκαν στην εκδήλωση, 
η πλειοψηφία των 
Δημοτικών Συμβούλων 
του Δήμου Σαρωνικού και 
των τοπικών Ενοτήτων, 

εκπρόσωποι Εξωραϊστικών, Πολιτιστικών 
φορέων, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
καθώς και μεγάλος αριθμός πολιτών. 

Η ετήσια συνδρομή για το 2014 είναι 
20 € και περιλαμβάνει την αποστο-

λή της εφημερίδας ταχυδρομικώς.

Δημοσιεύουμε τους λογαριασμούς 
σε τρεις τράπεζες, αλλά μπορούν 

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

Για τον «Αττικό Παρατηρητή» 
Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Πώς θα απαλλαγείτε από τα 
δημοτικά τέλη σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος σε ακίνητο
Σας πληροφορούμε ότι όσοι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε 

διακοπή της παροχής ρεύματος ακινήτου τους, (οικία ή 
κατάστημα) υποχρεούνται να δηλώσουν στον Δήμο την διακοπή 
ΑΜΕΣΑ προκειμένου να απαλλαχθούν από τα Δημοτικά Τέλη (Ν. 
3345/2005). 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή είναι : 1) Βεβαίωση 
από τη ΔΕΗ ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται 2) Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο 
Εσόδων του Δημαρχείου 
Σαρωνικού, Λ. Αθηνών και Ρήγα 
Φεραίου Καλύβια τηλέφωνα 
επικοινωνίας : 2299320316.

Σε μια εκδήλωση στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν οι 
Δημοτικές αρχές, Κοινωνικοί φορείς και πολίτες, το Αστυνομικό 

Τμήμα Καλυβίων, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, την Κυριακή 
1/3/2015, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού.  

Πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυβίων
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Το έργο, το οποίο 
έχει ως στόχο την 

αποσυμφόρηση του 
Δήμου από τα σκουπίδια, 
χρηματοδοτείται κατά 100% 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(πράσινο ταμείο).  Κάθε 
κάδος αντικαθιστά περίπου 
4 συμβατικούς.
Ο κάδος, ο οποίος λειτουργεί 
με μηχανισμό ανύψωσης, 
βρίσκεται κάτω από τη γη, 
με αποτέλεσμα στα σημεία 
όπου συσσωρεύονται 
μεγάλοι όγκοι απορριμμάτων 
να διασφαλίζεται η 
καθαριότητα και να 
αποφεύγεται η δυσοσμία, 
ειδικά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Καθώς οι κάδοι 
λειτουργούν με σύστημα 
απομακρυσμένου ελέγχου 
πληρότητας, θα ενημερώνεται η 
υπηρεσία καθαριότητας για να 
προγραμματίζεται η αποκομιδή 
των σκουπιδιών. Ως εκ τούτου, 
θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 
χρόνου και χρήματος. 
Με την εγκατάσταση των κάδων 
παρουσιάστηκαν και τα πρώτα 
παράπονα εκ μέρους των 
περίοικων οι οποίοι διαφωνούσαν 
με τα σημεία τοποθέτησης.       

Ο κάδος της Αναβύσσου, πριν 
εγκατασταθεί στην είσοδο της 
πλατείας Ηρώων, άλλαξε δύο 
θέσεις, ενώ η πρώτη ήταν στην 
πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Οι διαμαρτυρόμενοι της πλατείας 
είχαν μεγαλύτερο δόντι από τους 
άλλους της πλατείας Ηρώων και 
κατάφεραν να απομακρύνουν 
τον κάδο!!!

Σε μια, κατά την άποψή μας διαβλητή διαδικασία, 
την ευθύνη της οποίας φέρει αποκλειστικά ο 
Δήμαρχος  Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης, 

επιλέχθηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της 25/2/2015, ο κ. Βαγγέλης Μιχάλης, 
ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης 
του Δήμου Σαρωνικού.Εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι βυθιζόμενοι κάδοι συλλογής 

απορριμμάτων στον Δήμο Σαρωνικού. Πρόκειται για πέντε 
κάδους, ένας σε κάθε Δημοτική Ενότητα

Εγκαταστάθηκαν οι νέας 
Τεχνολογίας βυθιζόμενοι Κάδοι 
απορριμμάτων στο Σαρωνικό.

Επιλέχθηκε με 18 ψήφους ο « Συμπαραστάτης» 
στο Δήμο Σαρωνικού

Όπως αποκάλυψαν υψη-
λόβαθμα στελέχη, ο Δήμαρχος 

δεχόμενος ασφυκτικές πιέσεις από 
τους κύκλους που επηρεάζουν 
ακόμα και σήμερα την πολιτική 
του Δήμου (εκφράσεις των ιδίων), 
αναγκάστηκε να προκηρύξει την 
θέση του Συμπαραστάτη, παρ΄ 
ότι μετά την αποτυχία να εκλεγεί 
ο κ. Μιχάλης, στη διαδικασία της 
15/10/2014, δεν είχε πρόθεση να 
την επαναπροκηρύξει. 

Για να εξασφαλίσει ο Δήμαρχος, ότι 
η παράταξή του θα υπερψηφίσει την 
πρόταση και ότι δεν θα επαναληφθεί 
το φιάσκο του Οκτωβρίου, 
πραγματοποίησε συσκέψεις με 
στελέχη της δημοτικής ομάδας, τα 
οποία έθεσε προ του διλήμματος, 
ή υπερψηφίζουν τον υποψήφιος 
που τελικά εκλέχτηκε, ή δεν 
προκηρύσσει την θέση και μένει ο 
Δήμος χωρίς Συμπαραστάτη. Αφού 
έλαβε τη δέσμευση 
όλων, προχώρησε 
στην προκήρυξη.

Αυτή η διαδικασία που 
προηγήθηκε, καθιστά την 

επιλογή του Συμπαραστάτη, 
ηθικώς διαβλητή, γιατί αντι-
στρατεύεται το πνεύμα και 
το γράμμα του νόμου, μετα-
βάλλοντάς την σε παρωδία. Θα 
ήταν ηθικό, εφόσον είχε προηγηθεί 
τέτοια δέσμευση των Δημοτικών 
Συμβούλων της πλειοψηφίας, 
αλλά και δύο ακόμα στελεχών της 
μειοψηφίας, μεταξύ των οποίων 
και ο κ. Βολάκος, έπρεπε να έχει 
ενημερώσει όποιους άλλους θα 
ενδιαφερόντουσαν να βάλλουν 
υποψηφιότητα, ώστε να απέχουν. 
Η διαδικασία θα ήταν ούτως ή 
άλλως διαβλητή, αλλά τουλάχιστον 
θα εξέθετε τον κ. Σωφρόνη λιγότερο 
απέναντι στους δημότες, οι οποίοι 
ανέμεναν μια διαδικασία συμβατή 
με το πνεύμα του νόμου και όχι 
επανάληψη πρακτικών που κατά 
κόρον εφάρμοζε το προηγούμενο 
δημοτικό καθεστώς. 

Αυτή η μεθόδευση (ση-
μαδεμένη τράπουλα την 

αποκάλεσε σύμβουλος της 
πλειοψηφίας), είχε ως αποτέλεσμα 
η κα Μαίρη Καγιάννη, η οποία 
εξέθεσε την υποψηφιότητά της, για 
την θέση του Συμπαραστάτη, με 
όλους τους τύπους να λάβει μόλις 
δύο ψήφους, προερχόμενες από 

συμβούλους του συνδυασμού του 
κ. Μανώλη Τσαλικίδη. 

Οι υπόλοιποι σύμβουλοι του 
συνδυασμού Σαρωνικός 5+, 
ψήφισαν λευκό. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι και ο κ. Τσαλικίδης 
δέχτηκε πιέσεις, από τους κύκλους 
που επέβαλαν τον κ. Μιχάλη, ώστε 
να μην υποδειχτεί υποψήφιος 
εκ μέρους της μειοψηφίας. Στις 
15/10/2014 ο συνδυασμός του 
κ. Τσαλικίδη είχε υποδείξει την 
υποψηφιότητα του κ. Νίκου 
Βιτουλαδίτη. 

Λευκό ψήφισε και η 
επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης ΡΙΖΕΣ κ. Αγγελική 
Ράπτη, υποστηρίζοντας ότι 
ο Συμπαραστάτης πρέπει να 
εκλέγεται απευθείας από τους 
πολίτες. 

Τρία κορίτσια από τον 
Σαρωνικό μεταξύ των 
τραυματιών στο τροχαίο 
που έγινε στο Μαρούσι

Μεταξύ των επιβατών του οχήματος 
που εκτράπηκε της πορείας του, για 

άγνωστους λόγους και καρφώθηκε στο 
κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
στο Μαρούσι, στις 10/3/2015,  βρέθηκαν τρία 
κορίτσια από το Σαρωνικό μεταξύ των οποίων 
και η εικοσάχρονη κόρη συμπολίτη μας 
Δημοτικού Συμβούλου.
Τα τρία κορίτσια ήταν από την Παλαιά 
Φώκαια, το Λαγονήσι και τα Καλύβια. Το 
βράδυ αυτό επέβαιναν του αυτοκινήτου και 
σώθηκαν με βαρύτατα εγκαύματα, από τους 
πυροσβέστες οι οποίοι τις απεγκλώβισαν από 
το φλεγόμενο όχημα. 
Δυστυχώς ένας εκ των επιβαινόντων ο 
νεαρός οδηγός, δεν  είχε την τύχη των τριών 
κοριτσιών και βαρύτατα τραυματισμένος 
εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο 
νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του.
Η κόρη του αιρετού συμπολίτη μας, έχει 
εγκαύματα στα πόδια της και όπως διέρρευσε 
από το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν 
διατρέχει κανένα σοβαρό κίνδυνο, σε αντίθεση 
με τις δύο άλλες κοπέλες που βρίσκονται σε 
καταστολή στην ΜΕΘ.
Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στα τρία 
κορίτσια και εκφράζουμε την συμπάθειά 
μας στις οικογένειές τους.
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Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Όπως ειπώθηκαν έτσι και εγράφησαν…

Καίριες συμπυκνώσεις ανθρώπινης ψυχής, ψιχία 
ψυχής.
Λόγος που διατυπώνεται μέσα στα αδιέξοδα και μιλά 

για την ανημπόρια εκφράζοντας βαθύτατη οδύνη.
Στα τριάντα και πλέον χρόνια κοινωνικής δραστηριότητας 
έχω ακούσει πολλά. Λόγια ευχαριστήρια, σκέψεις από τα 
βάθη της ψυχής. Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων.
Εκφράσεις και διατυπώσεις βαθύτατα ανθρώπινων 
βιωμάτων, εμπειριών και καταστάσεων, που μέσα στα 
αδιέξοδα μιλούν για την ανημπόρια αλλά και τη διάσωση 
της αξιοπρέπειας, την ευγνωμοσύνη για αυτόν που ανοίγει 
την αγκαλιά του.
Τέτοια λόγια ξεδιάλεξα από τα δεκάδες γράμματα και 
παρουσιάζω με κριτήριο την εκφραστική ευστοχία. 
Ευστοχία που χαρακτηρίζουν ευρηματικότητα, ακρίβεια, 
περιεκτικότητα, εικονοπλαστική ισχύ, έκπληξη.
Και βέβαια ο ανθρώπινος πόνος δεν είναι θέαμα. Κανείς δεν 
έχει το  δικαίωμα να είναι τουρίστας στη χώρα μιας ψυχής, 
μάλλον οφείλει να στέκεται προσκυνητής με σεβασμό.
Ας διαβάσει όμως ο 
καθένας ό,τι διαβάσε,ι 
με την ψυχή του ανοιχτή. 
Ίσως εδώ θα συναντήσει 
κάτι από τη μαγική εικόνα 
της δικής του ανθρώπινης 
ζωής.
…Δεν ξέρω πως θα τα 
βγάλω πέρα. Για κάποιο 
λόγο δεν μπορώ ούτε να 
κλάψω. Εσάς όμως σας 
περιμένω σαν Πάσχα…
…Φοβάμαι τις ευτυχι-
σμένες μου στιγμές…
…και φέτος τα παιδιά μας 
δεν θα κρυώσουν χάρις 
στη δική σας φροντίδα…
…Σας εξιστόρησα με λίγα λόγια την κατάστασή μου. Η 
πραγματική όμως που ζω δεν περιγράφεται. Ποτέ δεν 
φανταζόμουν ότι θα ταπεινωθώ τόσο και θα βρεθώ σε αυτή 
την κατάσταση για να ζητώ βοήθεια. Δεν γνωρίζω αν και 
πότε θα μπορέσω να ξεφύγω…

Δραστηριότητες 
Κοινωνική Στήριξης 

εδώ και μακριά

Πλούσιος ο απολογισμός. Γεύματα 
αγάπης, πετρέλαιο θέρμανσης 

σε Ιδρύματα Κοινωνικής Προστασίας, 
διανομή τροφίμων, επίσκεψη και 
υποστήριξη στο ορφανοτροφείο Αγία 
Άννα και το Ίδρυμα κωφαλάλων, 
οικονομική στήριξη ασθενών για να 
χειρουργηθούν εδώ και στο εξωτερικό, 
οικονομική ενίσχυση του «Σπιτιού 
Ανοιχτής Φιλοξενίας Κακοποιημένων 
Γυναικών» στη Δράμα.

Με τη συμμετοχή εθελοντών μας 
και φίλων πραγματοποιήθηκε 

και η κοπή της πίττας μας στο 
ξενοδοχείο Plaza Resort. Τιμήθηκαν 
χορηγοί μας και ευχάριστη νότα η 
παρουσία της Λυρικής Σκηνής που 
μουσικά πλαισίωσε την εκδήλωση. 
Ευχαριστούμε την διεύθυνση του Pla-
za Resort για τη φιλοξενία.
Με πολύ χαρά προετοιμάζεται η 
μεγάλη γιορτή αγάπης της Κοινωνικής 
Στήριξης για 250 παιδιά Ιδρυμάτων 
Παιδικής Προστασίας της ευρύτερης 
περιοχής.

Τον Απρίλιο στο θέατρο «Άλμα» 
θα δοθεί Μουσική Παράσταση 

από τη Ζωή Τηγανούρια και τον Νίκο 
Αβατάγγελο, όπου οι δύο βιρτουόζοι 
με τα μουσικά τους όργανα (ακορντεόν 
και πιάνο) θα συνδράμουν τους 
σκοπούς της Κοινωνικής Στήριξης.Πριν χρόνια επισκεφθήκαμε σπίτι για να δώσουμε 

τρόφιμα. Μας άνοιξε την πόρτα ένα χαμογελαστό κορίτσι. 
Η κατάσταση τραγική. Ο πατέρας ακρωτηριασμένος, η 
μητέρα με σκλήρυνση, η αδερφή ψυχασθενής. Φεύγοντας 
είπαμε «Κορίτσι μου υποκλινόμαστε στο χαμόγελό σου» 
και εκείνη απάντησε «Αν δεν είχα στήριξη από εσάς δεν 
θα μπορούσα να χαμογελώ έτσι»…
…Αισθάνομαι σαν άνθρωπος που κινείται και περπατάει, 
χωρίς να μπορεί να σταθεί πουθενά, δεν έχω ρίζες. Δεν 
είναι μόνο η μοναξιά μου είναι κάτι πιο βαθύ, ένα κενό που 
μου φέρνει τρόμο… πάρτε με σπίτι σας… Συγκλονιστική 
μαρτυρία 30χρονης που από μωρό εγκαταλείφθηκε σε 
Ίδρυμα και εξακολουθεί να φιλοξενείται εκεί.
…Έχω μια θαμπάδα στην ψυχή μου. Με έδιωξαν από το 
σπίτι. Δεν με χρειάζονται πια. Δεν ξέρω τι να αισθανθώ. 
Η λύπη πότισε την ψυχή μου… Εξομολογείται 80χρονη 
που τα παιδιά της την απέρριψαν και πήγε να ζήσει μόνη 
της στο χωριό της.
Πιστεύω ότι με το παρόν αποδίδω ελάχιστο φόρο τιμής 
στις ψυχές που κουβαλάνε μέσα τους τόσους πόνους, 
απογοήτευση, εμπόδια και όμως κατορθώνουν και 
διαμορφώνουν μία νέα ισορροπία, με «λογισμό» και 
«όνειρο».
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Ο Γραμματέας του 
Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων κ. 
Θεόδωρος Χουλιάρας 
καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους, 
ευχαριστώντας όλους 
όσους συμμετείχαν 
για την υλοποίηση της 
ημερίδας. Στη συνέχεια, 
προσκάλεσε τον 
Δήμαρχο Σαρωνικού να 
απευθύνει χαι-ρετισμό, 
πριν την έναρξη των 
ομιλιών.

Ο Δήμαρχος Σαρω-
νικού, κ. Γιώργος 

Σωφρόνης εξέφρασε 
τα συγχαρητήριά του 
προς τον Σύλλογο 
για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της 
ημερίδας, καθώς το θέμα είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητο και απασχολεί πολλούς γονείς 
και εκπαιδευτικούς. «Πρόκειται για ένα 
θέμα πολύπλοκο και πολύπλευρο, το 
οποίο χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. 
Η ψυχοσύνθεση των παιδιών και των 
εφήβων είναι εύκολο να επηρεαστεί 
και να στιγματιστεί ψυχολογικά 
από περιστατικά βίας, καθώς οι 
συνέπειες είναι καθοριστικές για 
την ψυχοσωματική και ψυχολογική 
ανάπτυξή τους», σημείωσε ο 
Δήμαρχος.

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 

Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου, η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
1ου Δημοτικού Αναβύσσου κα Κατερίνα 
Γκουρνάκου, αλλά και ο Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού κ. Χάρης 
Κυνηγαλάκης.

Στην ομιλία του ο Αναπληρωτής 
Υπουργός, κ. Πανούσης αφού 

έθεσε τα όρια ανάμεσα στην εγγενή 
επιθετικότητα, ως γνώρισμα του 

ανθρώπου και στην εγκληματική βία, 
τόνισε την ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα 
στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, 
τον Δήμο αλλά και τις κρατικές 
υπηρεσίες για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Μετά 
την εισήγησή του δέχτηκε ερωτήσεις 
από παρευρισκομένους και υπήρξε μια 
ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση.

Ομιλητές ήταν επίσης ο κ. Παύλος 
Χαραμής, Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.

ΤΕ ΟΛΜΕ, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου και η κα Καλλιόπη Αθα-

νασίου, Ψυχολόγος, 
Επιστημονικός Συνερ-
γάτης της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας, 
Νοσοκομείου Παίδων 
«Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 
Συντονιστής της 
Ημερίδας ήταν ο κ. 
Αθανάσιος Μανώλης 
Μέλος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων 
1ου Δημοτικού 
Αναβύσσου, MSC 
Διοίκηση Ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της 

ημερίδας τα παιδιά 
απασχολήθηκαν από 
ειδικούς παιδαγωγούς, 
συμμετέχοντας σε 

δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια 
με στόχο τη μετάδοση μηνυμάτων κατά 
της βίας, των στερεοτύπων και της 
περιθωριοποίησης ενώ συγχρόνως 
υπερτονίστηκε η αξία της αγάπης, της 
ομαδικότητας και της αλληλεγγύης.

Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 
Ημερίδα με πρωτοβουλία του Συλ. Γονέων & Κηδεμόνων του Α΄Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου

Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 
ήταν το θέμα της ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 

8 Μαρτίου 2015, στο αμφιθέατρο 

του Δήμου Σαρωνικού, με μεγάλη 
συμμετοχή κόσμου. Κεντρικός ομιλητής 
της ημερίδας ήταν ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 

καθηγητής εγκληματολογίας, κ. 
Γιάννης Πανούσης. Η πρωτοβουλία 
διοργάνωσης της ενημερωτικής 
εκδήλωσης ανήκει στον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου και 
τέλεσε υπό την υποστήριξη του Δήμου 
Σαρωνικού.
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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 
twitter.com/attikos_paratir
Γίνεται φίλοι μας στο facebook
www.facebook.com/attikosgr 

Μπήτε στους κύκλους μας στο Google  
Αττικός Παρατηρητής-Σαρωνικός

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


