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Είναι “αριστερή στάση “
η επιστροφή στη Δραχμή;

Σε προηγούμενο τεύχος του Α.Π. σ΄ αυτή 
τη στήλη, τεκμηριώναμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
χρησιμοποιεί μια έντεχνη μέθοδο 

διολίσθησης στην έξοδο από το Ευρώ, με 
την παράλληλα απόδοση της ευθύνης στους 
“δανειστές”.
Αυτή η επιλογή τους συνδέεται δήθεν 
ιδεολογικά με την έννοια της Αριστεράς. Το 
ισχυρίζονται οι ίδιοι και το προβάλουν ανοικτά 
πλέον μέσα από ΜΜΕ. Άρα, σύμφωνα με 
αυτή την εξίσωση, επιστροφή στη δραχμή 
ισοδυναμεί με αριστερή στάση.
Καταγράφω ένα μικρό απόσπασμα από 
παλαιότερη αναφορά του Γ. Βαρουφάκη, 
ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο έγραφε με 
γλαφυρό τρόπο στο protagon.gr τι θα 
συνέβαινε στο ενδεχόμενο που η χώρα 
βρισκόταν εκτός κοινού νομίσματος: 
«Θα έχουμε τους μισθούς και τις συντάξεις 
να βγαίνουν από τα ΑΤΜ των τραπεζών σε 
δραχμές. Με το που θα εισπράττονται, οι 
πολίτες θα προσπαθούν να ανταλλάσσουν τις 
δραχμές με ευρώ, γνωρίζοντας ότι σε μερικές 
ώρες οι δραχμές τους θα υποτιμηθούν. Έτσι, θα 
έχουμε δύο Ελλάδες. Την Ελλάδα εκείνων που 
δεν έχουν πρόσβαση σε ευρώ, και οι οποίοι θα 
εγκλωβιστούν σε μια τριτοκοσμική Ελλάδα. Και 
την Ελλάδα όσων θα έχουν πρόσβαση σε ευρώ, 
η εξουσία των οποίων θα είναι μεγάλη επί των 
υπόλοιπων. Για να νοικιάσεις ένα αξιοπρεπές 
διαμέρισμα θα πρέπει να έχεις ευρώ. Για να 
στείλεις τα παιδιά σου σε ιδιωτικό σχολείο, το 
ίδιο. Πολλοί έμποροι θα εμπορεύονται μόνο 
σε ευρώ ή θα ζητούν “τοκογλυφικά” ποσά σε 
δραχμές. Όμως οι μισθοί και οι συντάξεις θα 
παρέχονται σε δραχμές. Εν πολλοίς, η Ελλάδα 
θα θυμίζει την Τουρκία της δεκαετίας του ‘80 όπου 
η διττή οικονομία (μία για τους εξαθλιωμένους 
“ανατολίτες” που λειτουργούσε με ντόπιο 
νόμισμα και μία για τους “εξευρωπαϊσμένους” 
πολίτες που χρησιμοποιούσαν μάρκα, φράγκα 
και δολάρια) δεν επέτρεπε την ανάπτυξη 
παρά μόνο ενίσχυε την ανισότητα και την 
υποανάπτυξη».
Πολλά μπορεί να καταλογίσει κάποιος 
στον υπουργό Οικονομικών, αλλά σ’ 
αυτήν την περιγραφή έχει απόλυτο δίκιο. 
Μια περιγραφή από την οποία προκύπτει 
σαφέστατα ότι κερδισμένοι από μια τέτοια 
εξέλιξη (επιστροφή στη δραχμή) δεν θα ήταν 
οι οικονομικά αδύνατοι, αλλά αυτοί οι οποίοι 
θα είχαν πρόσβαση στο κοινό νόμισμα, έχουν 
καταθέσεις στο εξωτερικό και γενικά είναι 
ισχυροί και με προσβάσεις σε οικονομικά 
ή πολιτικά κέντρα εξουσίας. Συνάδει με την 
Αριστερά αυτό;
Την άποψη Βαρουφάκη, ότι δηλαδή 
επιστροφή στη δραχμή θα σημαίνει μεγάλη 
εξαθλίωση για τους πολλούς και οικονομικά 
αδύνατους πολίτες, την εστερνίζονται οι 
περισσότεροι οικονομολόγοι στη χώρα μας 
αλλά και στο εξωτερικό.
Δραματική συρρίκνωση του ακαθάριστου 
εθνικού προιόντος, μισθοί και συντάξεις 
επιπέδου 200 - 300 ευρώ, αύξηση του ιδιωτικού 
και δημόσιου χρέους, ανεπάρκεια σε βασικά 
εισαγόμενα προϊόντα, εισβολή ξένων αλλά 
και Ελλήνων οικονομικά ισχυρών που θα 
αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές επιχειρήσεις, 
ακίνητα, δημόσια περιουσία κ.ο.κ.
Και αναρωτιέμαι: είναι αριστεροί αυτοί που 
επιμένουν σε μια τέτοια επιλογή;
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Με αίτημα που κατέθεσαν στο Δήμο 
Σαρωνικού, 18 επαγγελματίες 
επιχειρήσεων εστίασης, ζητούν 

από το Κοινοτικό Συμβούλιο της πόλης, 
να συγκληθεί εκ νέου και να συνεδριάσει 
με την παρουσία τους, επιθυμώντας να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και οι ίδιοι, για 
το θέμα της παραχώρησης της πλατείας 
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
Το συμβούλιο στις 27/4/2015 είχε πάρει 
τη σχετική απόφαση – γνωμοδότηση, 
χωρίς να τους καλέσει να παραστούν και 

να εκφράσουν τις απόψεις τους, όπως 
δήλωσαν στον «Α.Π.»

Ενημερώνουν επίσης, ότι και κανένας 
άλλος κοινωνικός φορέας της πόλης 

δεν εξέφρασε τις απόψεις του, στην 
πρόθεση της Κοινότητας να παραχωρήσει 
την κεντρική πλατεία της πόλης σε 
επαγγελματίες, οι οποίοι τελικά θα 
καταλάβουν όλη την επιφάνειά της όπως 
πιστεύουν, αλλάζοντας και την χρήση της 
από χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
όπως έχει καθιερωθεί. 

Με δύο αστοχίες σημαδεύτηκε 
ο πρώτος χρόνος διοίκησης 
του Δημάρχου Σαρωνικού κ. 

Γ. Σοφρώνη. Η πρώτη, αφορά την 
καθυστέρηση του αποχετευτικού έργου 
της Παραλίας Αναβύσσου και την 
ταλαιπωρία για ένα ακόμα καλοκαίρι των 
κατοίκων της περιοχής και η δεύτερη, η 
διαφαινόμενη ακύρωση του έργου της 

Βελτίωσης και Εκσυγχρονισμού του 
Αλιευτικού Καταφυγίου της Παλαιάς 
Φώκαιας. 

Και στις δύο περιπτώσεις, την κύρια 
ευθύνη για την καθυστέρηση, ή 

την εγκατάλειψη των έργων, έχει η 
αρχαιολογική υπηρεσία. Ένας κρατικός 
φορέας ο οποίος αντί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της χώρας με την ανάδειξη 
των αρχαιολογικών της θησαυρών, 
στέκεται εμπόδιο με την γραφειοκρατική 
και δημοσιοϋπαλληλική της λειτουργία 
και καθυστερεί ή ακυρώνει τις όποιες 
αναπτυξιακές προσπάθειες του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.  

Άμεσος κίνδυνος ακύρωσης του εκσυγχρονισμού 
του Αλιευτικού Καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας

Αντιδρούν οι επαγγελματίες της Σαρωνίδας, 
στην παραχώρηση της πλατείας για τραπεζοκαθίσματα

ΣΟΚ!!! 
Σε μαθητές και δασκάλους. 
Επιδειξίας – παιδόφιλος 
σε  Δημοτικό σχολείο του Λαγονησίου
Ρεπορτάζ στην 6η Σελίδα

Συνέχεια στις Σελίδες 8 & 9

Ξαπλώστρες πάνω στο 
κύμα. 
Ερώτηση – καταγγελία 
Δημοτικού Συμβούλου
Πληροφορίες στη 15η Σελίδα

Ταξίδι στη Παλαιά 
Φώκαια της Μικράς 
Ασίας διοργανώνει 
η Φωκαέων Πολιτεία
Λεπτομέριες στην 7η Σελίδα

Δήμαρχος Σαρωνικού 
Γιώργος Σωφρόνης: 
Πραξικοπηματική η Π.Ν.Π. 
δέσμευσης των Ταμειακών 
Διαθέσιμων των Δήμων 
Η ανακοίνωση στην 11η Σελίδα
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Στη Νοτιοανατολική Αττική 
προτείνεται η συγχώνευση των 

αστυνομικών τμημάτων Α’ και Β’ ( 
Α.Τ. Γλυφάδας), των Αργυρούπολης 
και Ελληνικού, των Βάρης, Βούλας 
και Βουλιαγμένης, των Αναβύσσου 
και Καλυβίων (Α.Τ. Σαρωνικού) 
αλλά και των Κερατέας και Λαυρίου 
(Α.Τ. Λαυρεωτικής). Προτείνεται η 
κατάργηση των Αστυνομικών Σταθμών 
Σουνίου, Πόρτο Ράφτη, Σαρωνίδας.

Με ψήφισμά του το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σαρωνικού ζήτησε 

να παραμείνουν τα Α.Τ. του Δήμου Σαρωνικού και να ενισχυθούν με  προσωπικό και 
υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να εμπνεύσουν αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους.

Σημαντικές αλλαγές στον χάρτη αστυνόμευσης στην πρωτεύουσα και κατάργηση 
δεκάδων αστυνομικών τμημάτων και σταθμών προσδιορίζονται σε διαταγή 
των αστυνομικών αρχών που εκδόθηκε, με στόχο την ετήσια εξοικονόμηση 

περίπου 1,4 εκατ. ευρώ και την αποδέσμευση περίπου 800-1.000 αστυνομικών από 
γραφειοκρατικά καθήκοντα.

Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ενέκρινε ομόφωνα την εισηγητική 
τεχνική έκθεση για τη μελέτη του έργου «Αναβάθμιση και Άρση Επικινδυνότητας 
παιδικών χαρών». 

Κατάργηση - συγχώνευση Αστυνομικών 
τμημάτων και Σταθμών των Δήμων 
της Περιφέρειας Αττικής. Η διασφάλιση της σωματικής 

ακεραιότητας των παιδιών 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
τους στους χώρους αναψυχής 
είναι υποχρέωσή μας. Αφού 
μελετήσαμε ενδελεχώς την 
υφιστάμενη κατάσταση των 
παιδικών χαρών στον Δήμο μας, 
καταγράψαμε όλες τις ανάγκες και 
συντάξαμε τη σχετική μελέτη, ώστε 
οι μικροί μας φίλοι να χαίρονται με 
ασφάλεια το παιχνίδι τους αλλά 
και οι γονείς να μην ανησυχούν για 
τα παιδιά τους. 
Ευελπιστούμε ότι η Περιφέρεια θα 
δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία 
και θα προβεί στην άμεση χρηματοδότηση του έργου, το οποίο αφορά την ασφάλεια 
των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών», τονίζει ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Γιώργος 
Σωφρόνης.

Άρση Επικινδυνότητας παιδικών 
χαρών του Σαρωνικού

Χασισοφυτεία στη Σαρωνίδα!!!!

Πυρκαγιά που ξέσπασε τις απογευματινές ώρες, σε 
θαμνώδη έκταση μερικές εκατοντάδες μέτρα από την 

κεντρική παραλία της Σαρωνίδας, προς την κατεύθυνση του 
Μαύρου Λιθαριού και προς την πλευρά της θάλασσας, έγινε 
αφορμή να αποκαλυφθεί χασισοφυτεία. 

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά οι 
πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, ανακάλυψαν 

έκπληκτοι τη φυτεία. Κάλεσαν την ασφάλεια η οποία μάζεψε τα 
δενδρύλλια και κάνει ανακρίσεις για τα περαιτέρω. 
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Μια έκταση περίπου 150 στρεμμάτων, η οποία ανήκει 
στο Δημόσιο, κινδυνεύει άμεσα να καταστραφεί 
από πυρκαγιά και να χάσει η Ανάβυσσος ένα 

πνεύμονα απαράμιλλου φυσικού κάλλους με θέα τον όρμο 

της Αναβύσσου.
Η έκταση η οποία έχει απαλλοτριωθεί από το 1971, 
διεκδικείται από τον Δήμο Σαρωνικού με δικαστικές 
προσφυγές, ώστε να επιστραφεί στην ιδιοκτησία του. 

Αυθαίρετο κάμπινγκ στα «Κόκκινα» Αναβύσσου, 
απειλεί με καταστροφή το δάσος.
Κανένα ενδιαφέρον από το Δήμο Σαρωνικού και την Κοινότητα Αναβύσσου

Πρόκειται για τα «Κόκκινα» Αναβύσσου, περιοχή που 
εκτείνεται από το τέλος της παραλίας Αναβύσσου, 

μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, 
κάποιοι συμπατριώτες μας, εδώ και πολλά χρόνια 
καταπάτησαν μέρος της έκτασης και δημιούργησαν ένα 
αυτοσχέδιο κάμπινγκ, από τροχόσπιτα και κατασκευές, ενώ 
δεν είναι λίγοι αυτοί που έριξαν μπετά και κατασκεύασαν 
πλινθόκτιστες βάσεις επί των οποίων τοποθέτησαν τα 
τροχόσπιτα. 

Το θέμα δεν αφορά μόνο κάποιους, ενδεχομένως 
φτωχούς συμπολίτες μας, οι οποίοι μη έχοντας άλλες 

διεξόδους, δημιούργησαν αυτοσχέδιο κάμπινγκ, το οποίο 
ούτως ή άλλως είναι παράνομο, το κυριότερο είναι ότι η 
περιοχή είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος, τον οποίο οι 

καταληψίες δεν δείχνουν την παραμικρή ευαισθησία να 
το διατηρήσουν καθαρό. 
Το χειρότερο όλων είναι ότι πολύ πρόσφατα (προ 
τετραμήνου), σημειώθηκε πυρκαγιά η οποία κατάστρεψε 
ολοσχερώς ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα. Μαζί του κάηκαν 
δύο πανύψηλα πεύκα από τα πολλά που καλύπτουν 
ολόκληρη την  έκταση. Αν αυτή η πυρκαγιά συνέβαινε τη 
θερινή περίοδο είναι απολύτως βέβαιο ότι η καταπράσινη 
αυτή έκταση θα είχε καεί. 

Ο Αττικός Παρατηρητής, προ οκταετίας 
(2007) είχε δημοσιεύσει σχετικό άρθρο, 

με εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ, για 
την ίδια περιοχή και είχε καλέσει τον τότε  Δήμο 
Αναβύσσου, να παρέμβει ώστε να εκδιώξει 
τους καταπατητές και να αποκαταστήσει το 
φυσικό περιβάλλον, όπως έπραξε ο πρώην 
Κοινοτάρχης Παλαιάς Φώκαιας κ. Τσαλικίδης, 
εκδιώκοντας τους καταληψίες τροχοσπιτάδες 
από την παραλία του Θυμαριού Β΄. 
Δυστυχώς, ο πρώην Δήμαρχος Αναβύσσου 
κ. Σάββας Γκέραλης, αδιαφόρησε  για το 
πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι θα το πράξει 
τώρα ως Αντιδήμαρχος Σαρωνικού, όπως 
επίσης αναμένουμε την άμεση παρέμβαση 
της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 
Αναβύσσου κας Όλγας Κετέογλου.

Περίεργη αδιαφορία έχουν επιδείξει και οι Εξωραϊστικοί 
Σύλλογοι των παρακείμενων οικισμών, τους οποίους 

απ΄ ότι φαίνεται δεν τους απασχολεί ένα τόσο σοβαρό 
περιβαλλοντικό θέμα.

Την άμεση παρέμβαση περιμένουμε και από τον 
ίδιο τον Δήμαρχο κ. Σωφρόνη.
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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
Απολογισμό των έργων της 

Αντιπεριφέρειας(;) έκανε ο κ. Φιλίππου 
στα «εγκαίνια» των έργων του λιμανιού της 
Φώκαιας και αναφέρθηκε στο αποχετευτικό 
των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, μεταξύ 
των οποίων του Σαρωνικού (βέβαια), της 
Ραφήνας, των Σπάτων του Μαραθώνα και 
της Παλλήνης. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν 
ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη Ψυτάλλεια. 
Μα ούτε μία φορά!!!

Και με την ευκαιρία κ. Δήμαρχε, 
η «κόκκινη γραμμή» για το 

αποχετευτικό έφτασε  και ήδη τελειώνει 
ο Μάϊος. Μήπως να ξεκινάγατε την 
προεργασία για ένα Κ.Ε.Λ. στο Σαρωνικό; 
Στις 27/6/2015 συζητείται και η προσφυγή 
στο ΣτΕ, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της Γερακίνας και κάποιοι 
κύκλοι υποστηρίζουν ότι είναι χαμένη 
υπόθεση. 

Στην Κύπρο βρέθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου 
Σαρωνικού με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Γιώργο 

Σωφρόνη, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση 
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Μέσα Γειτονιά 
της Λεμεσού, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο 
Φύλλο» και περιλαμβάνει διετείς συμπράξεις σχολείων 
από Ελλάδα και Κύπρο. Σ΄ αυτή την αποστολή 
συμμετείχε και ο κ. Φιλίππου καθώς και Αντιδήμαρχοι. 
Πριν ακόμα επιστρέψει η αντιπροσωπεία, ο Φιλίππου 
εξέδωσε ανακοίνωση με πληροφορίες για την επίσκεψη 
και τις δραστηριότητές του, χωρίς να αναφέρει κανέναν 
άλλον από τους συμμετέχοντες. Ούτε τον Δήμαρχο 
Σαρωνικού, ούτε τους Αντιδημάρχους.

Εντύπωση προκαλεί ο 
τρόπος με τον οποίο ο 

Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος 
Φιλίππου, καπελώνει κάθε 
εκδήλωση που πραγματοποιείται 
στην Ανατολική Αττική. Δεν 
προλαβαίνει κάποιος Δήμαρχος 
να εκδώσει μια ανακοίνωση 
για εκδηλώσεις που οργάνωσε 
και πραγματοποίησε και τον 
προλαβαίνει ο Φιλίππου με δική 
του ανακοίνωση στην οποία 
αναφέρεται αποκλειστικά στον 
εαυτό του.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε, 
τον ορισμό νομικού συμβούλου ως 

συνηγόρου για τον πρώην Δήμαρχο Σαρωνικού 
κ. Πέτρου Φιλίππου, για κάποιες υποθέσεις 
που εκκρεμούν σε βάρος του. Όταν τα μέλη της 
επιτροπής ρώτησαν ποιες υποθέσεις αφορούν 
αυτές οι δίκες, απάντηση δεν πείραν. Έλαβαν 
απλώς μια γενική απάντηση, ότι ο κ. Φιλίππου 
έχει διάφορες υποθέσεις που προκλήθηκαν από 
την δραστηριότητά του ως δήμαρχος και ο Δήμος 
έχει υποχρέωση να του παρέχει νομική κάλυψη. 

Είναι σωστό να καλύπτει η νομική 
υπηρεσία του Δήμου τον πρώην 

Δήμαρχο, αλλά γιατί να μην γνωρίζει το 
πόπολο για ποιες υποθέσεις διώκεται; 
Και αν (λέμε ΑΝ), κάποιες από 
αυτές τις υποθέσεις είχαν σχέση, με 
υπέρβαση των καθηκόντων του, γιατί 
θα έπρεπε οι δημότες να πληρώνουν 
την υπεράσπισή του; 
Και μία ερώτηση: Στη διαύγεια 
αναρτώνται αυτές οι αποφάσεις;

Για τους στόχους της Περιφέρειας Αττικής 
μίλησε μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, στο 

πλαίσιο συμμετοχής της σε σειρά διαλέξεων του 
Πανεπιστημίου του Πρίνστον στη Νέα Υόρκη. 
Η κ. Δούρου αναφέρθηκε στη δυνατότητα 
της Αττικής να δράσει ως «παγκόσμιος 
παίκτης». Φιλόδοξος στόχος και ευχόμαστε 
να τον πετύχει. Θα λέγαμε όμως να ξεκινήσει 
πρώτα ως σκουπιδιάρης, πριν επεκτείνει την 
δραστηριότητά της παγκοσμίως, προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι στόχοι της σχετικά με την 
διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί πνιγόμαστε 
στο σκουπίδι.

Ευτυχώς δεν ιδιωτικοποιήθηκε η 
ΕΥΔΑΠ και μπόρεσε η Ρένα, η 

περιφερειάρχης της καρδιάς μας, 
να παρκάρει τον σύντροφό της ως 
διευθύνοντα σύμβουλο για μια 5ετία. 
Διορίστηκε ο σύντροφος της Δούρου 
στην ΕΥΔΑΠ, διορίστηκε η σύντροφος 
του Βίτσα Γενική Γραμματέας στο πρώην 
Υπουργείο Υποδομών, διορίστηκε 
Υπουργός η σύντροφος του Δρίτσα. 
Τώρα με «Πρώτη φορά Αριστερά» μας 
λύθηκε η απορία γιατί αποκαλούνται 
μεταξύ τους όλοι "σύντροφοι".

Περί παιδικών χαρών η συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Σαρωνικού και το 

θέμα είναι η άρση της αναστολής λειτουργίας 
τους, λόγω επικινδυνότητας. Πήραν διάφοροι 
το λόγο και μεταξύ αυτών και ο πρώην 
Αντιδήμαρχος κ. Τζιβίλογλου, για να δεχτεί ως 
απάντηση ένα καρφί (τι καρφί πρόκα 45άρα 
ήταν), από τον Αντιδήμαρχο  κ. Δημητρίου: «Να 
μην αναφερθούμε σε παιδικές χαρές που δεν 
συναντάς ούτε δύο παιδιά την εβδομάδα» 
είπε. Αυτές κατασκευάστηκαν την προηγούμενη 
τετραετία και ξοδεύτηκαν μερικές χιλιάδες ευρώ, 
αλλά τότε…. δεν μιλούσε κανένας.

Πρωτοφανές για τα Ελληνικά 
δημοτικά χρονικά. Απελθής  από 

το αξίωμά του Δημοτικός Σύμβουλος,  
στον οποίο είχε ανατεθεί η προεδρία 
της Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης σχολικής 
επιτροπής, έκανε απολογισμό της 
οικονομικής διαχείρισης και ήταν και 
πλεονασματικός κατά 32.000 €.!!! Ο 
Ο.Τ.Α. που σημειώθηκε το απίστευτο 
συμβάν, είναι ο Δήμος Σαρωνικού 
και ο Δημοτικός σύμβουλος ο Ντίνος 
Μπούκης. Πανηγυρίζουμε και για τα 
αυτονόητα σε τούτη εδώ τη χώρα.

Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σαρωνικού για 
αποδοχή «δωρεάν» μελέτης επικαιροποίησης του σχεδίου 

πόλης της Λάκκας εκ μέρους του εργολάβου και Δημοτική 
Σύμβουλος ρωτάει να της απαντηθεί, αν στο παρελθόν έχει 
γίνει παρόμοια μελέτη και αν έχει ήδη πληρωθεί από τον Δήμο 
Αναβύσσου. Η απάντηση του μελετητή ήταν αποκαλυπτική: 
Ναι… ναι α μπράβο, μας είπανε αυτοί...... κοιτάξτε....... για να 
γίνει η μελέτη θέλαμε κι εμείς και αυτοί...... Μετά εμείς αφού 
είπαμε θέλουμε, αυτοί είπανε ότι δεν θέλουνε...... κι τότε εμείς 
το αλλάξαμε και λέμε εντάξει τότε ούτε κι εμείς θέλουμε ..... 
Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς θέλουμε να γίνει... 
οπότε  κι΄εμείς δεχτήκαμε ..... και μετά απ' όλα αυτά είπαμε 
να..γίνει η μελέτη, καταλάβατε; Έπρεπε να βλέπατε την 
απόγνωση στο πρόσωπο της Δημοτικής Συμβούλου!!!

Καλά, στα 25 χιλιόμετρα 
ακτογραμμής που δια-

θέτει ο Δήμος Σαρωνικού 
μόνο ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) γαλάζιες 
σημαίες;(!!!) και όλες σε 
ιδιωτικές παραλίες; 
Και μετά σου λένε παραθα-
λάσσιος Δήμος, του οποίου ο 
οικολόγος και αριστερός πρώην 
Δήμαρχος αγωνιζόταν για να 
μην «ξεπουληθούν» οι παραλίες 
σε ιδιώτες  επιχειρηματίες, που 
θα τις μπετοποιούσαν και θα 
τις κατάστρεφαν!!! 

Επεισόδιο στο λιμάνι. Ο Πρόεδρος της Π. 
Φώκαιας, τριγυρίζοντας στην παραλία, 

βλέπει μια ομάδα μαθητών συνοδευόμενη 
από την Δασκάλα, κάποιους γονείς και τον 
πρώην Κοινοτάρχη Μανώλη Τσαλικίδη, να 
κυκλοφορούν στο λιμάνι. Ξαφνιασμένος 
από την παρουσία τους, αλλά κυρίως 
από την συνοδεία τους, ρωτά τι κάνουν 
εκεί, για να του πουν ότι οι μαθητές 
ενημερώνονται για την ιστορία της πόλης 
με την ευγενική προσφορά της ξενάγησης 
από τον κ. Τσαλικίδη.

Ποιος είδε τον Πρόεδρο και δεν τον 
φοβήθηκε. Έξαλλος άρχισε να 

φωνάζει στον διευθυντή του σχολείου, ότι 
έπρεπε να ερωτηθεί γι΄ αυτή την ξενάγηση 
και ως Πρόεδρος έπρεπε να οργανώσει και 
να αναλάβει αυτός την ξενάγηση. Να μην 
τα πολυλογούμε, διακόπηκε η εκδρομή, 
απογοητευμένοι οι μαθητές επέστρεψαν 
στο σχολείο, με τις χειρότερες εντυπώσεις 
και η φασαρία συνεχίστηκε στο γραφείο 
του Προέδρου, ο οποίος τα άκουσε 
χοντροκομμένα από κάποιους γονείς.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί οδηγούν σε ακρότητες 
και όταν οι Σύλλογοι Γονέων αλλά και Εξωραϊστικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 

εμπλέκονται στο πολιτικό παιχνίδι δείχνοντας ασέβεια προς τα παιδιά τους και τα μέλη 
τους και κυρίως  όταν οι πολιτικοί επιχιερούν να “αξιοποιήσουν” κοινωνικούς φορείς γιατί 
πιστεύουν ότι έτσι μεγιστοποιούν ή διατηρούν την πολιτική επιρροή τους. Και σ΄ αυτόν τον 
τομέα οι πολιτικές φαμίλιες της Φώκαιας έχουν διαπρέψει. 

Καταμετρά τις ψήφους των Δημοτικών 
Συμβούλων η Πρόεδρος κ. Κόλλια 

υπέρ ή κατά των εισηγήσεων του 
Συμβουλίου και ρωτάει έναν προς έναν με 
την σειρά τους συμβούλους αν ψηφίζουν 
ή όχι εισήγηση. Παρακάμπτει  όμως τον 
σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Ανδρέα 
Πέγκα, χωρίς να τον ρωτήσει όπως όφειλε. 
Στην ερώτησή του, γιατί κυρία Πρόεδρε με 
παρακάμψατε και δεν με ρωτήσατε, πήρε 
την εξωφρενική απάντηση: Γιατί κύριε 
Πέγκα θα ψηφίζατε υπέρ;

Για κακή τύχη της Προέδρου, ο κ. Πέγκας 
μετέχοντας εκ μέρους της μειοψηφίας 

στην Οικονομική Επιτροπή, είχε υπερψηφίσει 
λίγες ώρες πριν την συγκεκριμένη εισήγηση, 
πράγμα που υπενθύμισε στην Πρόεδρο και 
ο Δήμαρχος κ. Σωφρόνης. Ελπίζουμε ότι 
η κυρία Πρόεδρος θα πήρε ένα μάθημα, 
ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι λόχος 
που υπακούει στις διαταγές του επικεφαλής 
λοχαγού, όπως είχε συνηθίσει επί Φιλίππου. 
Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο Ανδρέας 
Πέγκας στρατευμένος. 

Ερώτηση – Καταγγελία έκανε 
ο Δημοτικός Σύμβουλος της 

μειοψηφίας κ. Κωνσταντέλος, 
για κάποιες καντίνες που έχουν 
στρώσει ομπρελοξαπλώστρες 
και τραπεζοκαθίσματα πάνω στο 
κύμα, χωρίς να αφήνουν ελεύθερα 
τα απαραίτητα 5 μέτρα που 
προβλέπει ο νόμος. «Δεν πήγαν 
τις ομπρελοξαπλώστρες προς 
τη θάλασσα, η θάλασσα ήρθε 
προς τις ομπρελοξαπλώστρες», 
είπε χαριτολογώντας ο Δήμαρχος. 
Χαριτολογώντας το είπες 
Δήμαρχε…. ή όχι; 

Θυμηθήκαμε όμως ότι αρχές του 2014, ο 
κ. Κωνσταντέλος (και οι κ.κ. Τσαλικίδης, 

Χαρήτος και Τζιβίλογλου), συνοδεύοντας 
Εξωραϊστικό Σύλλογο της Αναβύσσου, 
προσπαθούσε να κλείσει χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων, επειδή θα τον χρησιμοποιούσε 
παρακείμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Έγινε τότε μεγάλος σαματάς και κλήθηκε η 
αστυνομία για να αποφευχθούν τα χειρότερα. 
Μήπως να οργάνωνε ο κ. Κωνσταντέλος μια 
τέτοια επιχείρηση, εφαρμογής του νόμου για 
τις καντίνες που κατήγγειλε; Οι κ.κ. Τσαλικίδης, 
Χαρήτος και Τζιβίλογλου ενδεχομένως να μην 
είναι μαζί του αυτή τη φορά, αλλά θα είναι σίγουρα 
στο πλάι του ο Εξωραϊστικός Σύλλογος. 

Μην ακουστεί 
κάτι για τον 

ΣΥΡΙΖΑ στο δημοτικό 
Συμβούλιο, σπεύδει 
η κα Ράπτη να 
απαντήσει σε κάθε 
σχόλιο, μην τυχόν και 
θίξουν το κόμμα της. 
Ούτε κυβερνητικός 
επίτροπος η κα 
επικεφαλής της 
παράταξης ΣΥ-
ΡΙΖ.Ε.Σ. 
Η ενσάρκωση  της κομ-
ματικής αυτοδιοίκησης

Ερώτηση της κας Ράπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο: Υπάρχει 
κάποιο επίσημο έγγραφο που να λέει ότι συγχωνεύονται 

ή καταργούνται τα αστυνομικά τμήματα του Δήμου; Σκοπός 
της να αμφισβητήσει ότι υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησή της 
να καταργήσει τα  Α.Τ. του Σαρωνικού και ότι όλα αυτά είναι 
διαδόσεις για να πληγεί η «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνησή 
της. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν, ότι έχει στα χέρια του 
έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης που καλούσε τα Α.Τ. του 
Σαρωνικού να βρουν ένα κτήριο να στεγαστεί το ενιαίο τμήμα. 
Πέραν του αν τελικά  συγχωνευτούν ή όχι τα τμήματα, είναι 
άξιο προσοχής το άγχος της κας Ράπτη να υπερασπιστεί την 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβέρνηση. Σκεφτείτε τι θα έλεγαν όλοι αυτοί, 
αν καταργούσε τα αστυνομικά τμήματα η κυβέρνηση των 
ΣαμαροΒενιζέλων

Για το θέμα της συγχώνευσης των 
τμημάτων κλήθηκε να τοποθετηθεί και 

ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιοδακάκης, ο 
οποίος προέρχεται από το αστυνομικό σώμα. 
Έδωσε λοιπόν μια πληροφορία ως κατ΄ 
εξοχήν ειδικός για το θέμα. Το Λονδίνο με 10 
εκ. κατοίκους έχει ΤΕΣΣΕΡΑ (4) αστυνομικά 
τμήματα. Άρα, άλλα προβλήματα πρέπει 
να λύσει η αστυνομία και όχι να διατηρεί 
αστυνομικά τμήματα σε κάθε γειτονιά. Τα 
προβλήματα αστυνόμευσης υπάρχουν και 
σήμερα παρά τη λειτουργία αστυνομικών 
σταθμών, που υπάρχουν μόνο και μόνο ως 
τηλεφωνικά κέντρα. 

Διασπάστηκε η Τοπική Οργάνωση 
του ΣΥΡΙΖΑ στο Σαρωνικό, σε 

Καλυβιώτες και Αναβυσσιώτες. Όπως 
μας πληροφορούν οι γνωρίζοντες 
τα παραλειπόνα της διάσπασης, 
δεν είναι χωροταξικό το θέμα των 
διαφωνιών αλλά ιδεολογικοπολιτικό. 
Δηλαδή οι Καλυβιώτες ΣΥΡΙΖέοι, 
πρόσκεινται στο Αριστερό ρεύμα των 
Λαφαζάνη, Στρατούλη, Λεουτσάκου, 
& άλλων αστέρων της νεοσταλινικής 
αριστεράς, ενώ οι Αναβυσσιώτες 
είναι προσκείμενοι στον Τσίπρα και 
ευρωλιγούρηδες επονωμαζόμενοι.



Μάιος 2015 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα  - 5 -

Και μια και αναφερόμαστε σε όργανα 
της τάξης, να αναφερθούμε σε ένα 

έντονο περιστατικό που εξελίχθηκε 
σε συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος 
Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
του Σαρωνικού. Φραστική επίθεση 
δέχτηκε ο Πρόεδρος, από μέλος 
του Δ.Σ. ακροαριστερής ιδεολογικής 
προσέγγισης, γιατί στο πρόγραμμα 
δράσης του, συμπεριέλαβε και 
την συνάντηση με τις διοικήσεις 
των αστυνομικών τμημάτων του 
Σαρωνικού. Η κυρία σύμβουλος 
μίλησε για πρακτικές και εποχές 
«χούντας».

Δεν γνωρίζουμε τι της απάντησε ο Πρόεδρος 
και δεν έχει και μεγάλη σημασία, μια και 

φανταζόμαστε ότι υπερασπίστηκε τις απόψεις 
του. Κατά κακή τύχη όμως λίγες ημέρες μετά, 
εμφανίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο του 
Λαγονησίου επιδειξίας – παιδόφιλος, ο οποίος 
αφού έδωσε την παράστασή του μπροστά 
στους δεκάχρονους μαθητές εξαφανίστηκε. 
Μήπως λοιπόν η συνάντηση της Ένωσης και 
των Συλλόγων Γονέων, με τους επικεφαλής των 
Α.Τ. του Σαρωνικού είναι επιβεβλημένη, ώστε 
να τεθούν προ των ευθυνών τους, μπροστά  
σε ενδεχόμενο νέο περιστατικό, σαν αυτό 
του Λαγονησίου, αλλά και για περιπτώσεις 
διακίνησης ναρκωτικών έξω από τα σχολεία;  

Ελπίζουμε ότι το νέο 
Δ.Σ. της Ένωσης θα 

αναλάβει πρωτοβουλίες 
προς αυτή την 
κατεύθυνση, αφήνοντας 
την ακροαριστερής ιδεο-
λογίας Σύμβουλο μόνη 
της με τις ιδεοληψίες της. 
Αρκετά πια μ΄ αυτούς.

Χαρακτηριστικό της προχειρότητας με την οποία 
αντιμετωπίστηκε ο προγραμματισμός έναρξης των 

εργασιών, του αλιευτικού καταφυγίου της Φώκαιας, 
αποδεικνύει έγγραφο που κοινοποίησε στις 27/1/2015 ο 
Πρόεδρος κ. Νάσος Παπουτσής. Καλούσε τους αλιείς να 
απομακρύνουν τα σκάφη τους από το λιμάνι εντός ΔΕΚΑ 
(10) ημερών!!! Ήταν τόσο τεκμηριωμένο και πιστικό το 
«τελεσίγραφο» απομάκρυνσης σκαφών και αγκυροβολίων 
που απευθύνθηκε  στους αλιείς, που κανένας από αυτούς 
δεν ανταποκρίθηκε. Και ευτυχώς!!!

Θυμάστε το κίνημα «δεν πληρώνω τα διόδια» στο οποίο συμπαραστεκόταν ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος Φιλίππου και λοιποί βουλευτές και υποψήφιοι του 

ΣΥΡΙΖΑ; Ξεχάστε το. Ηλεκτρονική παρακολούθηση και 200 ευρώ πρόστιμο, εξήγγειλε 
το αρμόδιο Υπουργείο, για όσους δεν πληρώνουν διόδια. Όλα αυτά ισχύουν μετά τη 
"χούντα" που έπεσε στις 25/1/2015 και η οποία ενδιαφερόταν για τον Μπόμπολα και 
τους εργολάβους, ενώ τώρα η κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο για το καλό του λαού.

Αυτό που υπάρχουν 20.000 κενά 
καθηγητών στην εκπαίδευση, για 

τα οποία έχουν χυθεί στο πρόσφατο 
παρελθόν χιλιάδες κυβικά μέτρα 
δακρύων, από κάθε λογής ΣΥΡΙΖΟ 
– ΑΝΤΑΡΣΥΕΣ, αλλά (επανα)
προσλαμβάνονται ΕΡΤατζήδες και 
καθαρίστριες, τι φάση Ε!!!;

Γ@μ@...... την ατυχία μου. Ανοίγω MEGA, 
μιλάει ο Αλέξης και λέει πως ακόμα 

και η Μέρκελ θαύμασε τις καθαρίστριες 
του ΥΠΟΙΚ, οι οποίες είναι παράδειγμα 
προς μίμηση... Εμ!!! ποιοι άλλοι θα ήταν 
παραδείγματα προς μίμηση για τον Τσίπρα; 
Οι αριστούχοι των πανεπιστημίων μας, που 
φεύγουν μιλούνια για το εξωτερικό; 

Παρά την φυγή χιλιάδων νέων επιστημόνων 
από τη χώρα, υπάρχουν και κάποιοι οι 

οποίοι μένουν εδώ και διαπρέπουν.  Δείτε π.χ. 
το βιογραφικό του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Τάσου Κορωνάκη. Γράφει: «Μεγάλωσε στην 
Νίκαια και πήγε στην Πάτρα να σπουδάσει 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Εκεί εντάχθηκε στο 
φοιτητικό κίνημα και την Αριστερά. Από τότε 
και μέχρι σήμερα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες 
ενάντια στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον 
πόλεμο. Γύρισε το 2002 στην Αθήνα. Το 2003 
διαδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα ως γραμματέας 
του Κ.Σ. της Νεολαίας του ΣΥΝ. (Για πτυχίο 
ούτε λόγος).

Συμμετείχε στο αντιπαγκοσμιο-
ποιητικό (!!!) κίνημα, το Ελληνικό 

και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ και 
σε πολλές διεθνείς συναντήσεις και 
αποστολές αλληλεγγύης στην Μέση 
Ανατολή. Από το 2007 εκλέγεται στην 
Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική 
Γραμματεία του ΣΥΝ και στην συνέχεια του 
ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχει από την ίδρυσή της στην 
“Ανοιχτή Πόλη”, στο εγχείρημα της Αγοράς 
της Κυψέλης (!!!) και μετά το βίαιο κλείσιμο 
της, συμμετείχε στην ίδρυση του δικτύου 
αλληλεγγύης 6ης δημ. Κοινότητας «το 
μυρμήγκι». (Μέρμηγκας  ο τύπος).

Από το βιογραφικό του Γραμματέα καταλαβαίνουμε, ότι εκτός από αιώνιος φοιτητής, είναι και 
ανεπάγγελτος, αφού πουθενά δεν αναφέρει ότι δούλεψε κάπου, κάποτε και δεν διευκρινίζει 

το πως βγάζει το ψωμί του. Αυτός λοιπόν ο αιώνιος ανεπάγγελτος φοιτητής, συμμετέχει στην 
διαπραγματευτική ομάδα της πατρίδας μας με τους δανειστές!!! Έλεγε ο μεγαλοφυής 
λογοτέχνης και διανοητής Βόλφγκανγκ Γκαίτε: «Πρέπει να είσαι κάτι, προτού γίνεις κάτι». 
Και μια σχετική  ρήση του Σωκράτη που ταιριάζει με την περίσταση: «Τους μεν κενούς ασκούς 
η πνοή διίστησι, τους δ’ ανοήτους, το οίημα». Δηλαδή, «Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο 
αέρας και τους ανόητους η έπαρση». Και όπως διαπιστώνεται αυτός ήταν και παραμένει ένα 
ΤΙΠΟΤΑ, ένα παραφουσκωμένο άδειο σακί. Ελλάδα, σου άξιζε άραγε κάτι τέτοιο;

Αν ξέρει κάποιος 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, 

παρακαλούμε να μας 
ενημερώσει, πότε 
θα γίνει η περιφορά 
των λειψάνων του 
προγράματος της 
θεσσαλονίκης;

Λέγαμε (ως κυβέρνηση) στους τοκογλύφους δανειστές, δε 
θέλουμε τη δόση, απαντούσαν εντάξει μη την πάρετε. Μετά 

τους είπαμε ότι θα δανειστούμε από Ρωσία, μας είπαν βεβαίως, 
καλή τύχη. Τώρα τους λέμε θα κάνουμε δημοψήφισμα, μας λένε 
κάντε, κανένα πρόβλημα. Και μετά εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε 
και αυτοί είπαν ότι και αυτοί δεν θέλουν, αλλά μετά θέλαμε και 
αυτοί είπαν ότι και αυτοί θέλουν και τους είπαμε ότι θα τα κάνουμε 
και είπαν Ο.Κ. κάντε τα..... Αυτά τίποτε άλλο..... Είναι προφανές ότι 
έχουμε στριμώξει τους τοκογλύφους και είναι σε δύσκολη θέση!

Υποχωρούν φωνάζοντας επίθεση, 
ζητιανεύουν φωνάζοντας αξιο-

πρέπεια, κοροϊδεύουν φωνάζοντας 
ειλικρίνεια. Τι άλλο μας μένει να 
ακούσουμε για να καταλάβουμε 
πόσο ηλίθιοι είμαστε όλοι μας που 
τους ανεχόμαστε.

FREI FOUNTA. Αυτή είναι μια 
πραγματική μεταρρύθμιση και πόλος 

έλξης τουριστών. Με την νεολαία του 
ΣΥΡΙΖΑ μπροστάρα, πάμε γερά με 
χασισομαστούρα στο Σύνταγμα. Το 
επόμενο που χρειάζεται είναι επιδότηση 
για την καλλιέργεια κάνναβης. Είναι 
ευκαιρία να ανοίξουν οι (λαϊκές) αγορές 
και να πωλούνται οι φούντες μαζί με το 
σπανάκι, τα λάχανα και τα ραδίκια.

Λαύρα εναντίον του Δημάρχου 
κ. Σωφρόνη η κ. Αγγελική 

Ράπτη, επικεφαλής της παράταξης 
του Δήμου ΣΥ-ΡΙΖ.Ε.Σ., για την 
ανακοίνωσή του ενάντια στην 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
για την αφαίμαξη των διαθέσιμων 
των Δήμων. «Τι λέγατε όλοι 
εσείς τα προηγούμενα χρόνια, 
για τις περικοπές, για το 
παρατηρητήριο Ελέγχου, για 
τις απολύσεις στους Ο.Τ.Α.;» 
Ρώτησε δηκτικά. 

Φαίνεται ότι η κα Ράπτη την προηγούμενη τετραετία 
ήταν νυχτωμένη μακριά από το Σαρωνικό, γιατί 

διαφορετικά θα γνώριζε ότι ο πρώην Δήμαρχος κ. Πέτρος 
Φιλίππου, ήταν συνεχώς και καθημερινώς στα κάγκελα, 
ενάντια σε κάθε απόφαση της προηγούμενης μνημονιακής 
κυβέρνησης και των επιλογών της. 
Έσερνε δε μαζί του και το Δ.Σ. παρ΄ ότι στην πλειοψηφία 
του πρόσκοιτο πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπορεί 
ο κ. Φιλίππου να υποστηρίζει με πάθος τις Π.Ν.Π. για την 
αφαίμαξη των διαθέσιμων των Ο.Τ.Α., αλλά φαντάζεστε τι 
θα έκανε αν όλα αυτά συνέβαιαναν επί Σαμαρά; Θα είχε 
αυτοπυρποληθεί… Τουλάχιστον.

Μήπως να βάζαμε την ΠουΤουΒου Ζωή 
Κωνσταντοπούλου, να πείσει τους 

δημάρχους να μας δώσουν τα αποθεματικά 
τους; Ρωτάει υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, 
για να πάρει την απάντηση: Και τη Ζωή ποιος 
θα την πείσει να μας δώσει τα δικά της; 

Με «δηλητηριώδη» τρόπο σχολίασε ο 
Κώστας Μπακογιάννης, την ιστορία που 

προέκυψε με την άρνηση της ΠουΤουΒου 
Ζωής Κωνσταντοπούλου, να δώσει τα ταμειακά 
διαθέσιμα της Βουλής στην κυβέρνηση. Ο 
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, σχολιάζει με 
τρόπο δηκτικό: «Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε 
απέναντί μας πως το μέτρο για τα διαθέσιμα 
είναι έκτακτο και προσωρινό. Όλοι μας 
λοιπόν συμφωνήσαμε να συμβάλλουμε στην 
εθνική προσπάθεια. Η κ. Κωνσταντοπούλου 
φέρεται να αρνείται. Ξέρει κάτι που εμείς 
δεν ξέρουμε ή η ίδια δεν πείθεται από τις 
δεσμεύσεις του πρωθυπουργού; Σε κάθε 
περίπτωση, ας μας το διευκρινίσει. Και 
εκείνη και ο πρωθυπουργός. Εκτός και αν 
όταν λένε “εθνική προσπάθεια” εννοούν να 
μαζευτούμε να προσπαθήσετε!»
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Από τους σοκαρισμένους μαθητές 
και την δασκάλα, ειδοποιήθηκε η 

διευθύντρια του σχολείου η οποία στη 
συνέχεια ειδοποίησε το Α.Τ. Καλυβίων, 
αλλά όταν έσπευσαν τα όργανα στο 
σημείο που υποδείχτηκε, ο επιδειξίας είχε 
εξαφανιστεί. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιδειξίας 
ήταν λευκός άντρας με μαύρα μαλλιά, 
περίπου 40 χρονών, ύψους έως 1,75, 
φορούσε δίχρωμα γυαλιά ηλίου μαύρα 
με πράσινο σκελετό. Η μοτοσυκλέτα ήταν 

μάρκας HONDA, γκρι  χρώματος (παπάκι).
Γονείς δήλωσαν ότι η παρουσία του 
θρασύτατου επιδειξία – παιδόφιλου έξω 
από το σχολείο, είναι αποτέλεσμα της 
ελλειπούς επιτήρησης από την αστυνομία 
και η έλλειψη συστημάτων επίβλεψης 
(κάμερες ασφαλείας), που στο παρελθόν 
είχε ζητηθεί να τοποθετηθούν στα 
σχολεία, αλλά συνάντησε την άρνηση του 
πρώην Δημάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου 
Φιλίππου.  

Γεγονός που έχει άμεση 
σχέση με το παραπάνω 

είναι, η «επίπληξη» που 
δέχτηκε ο νέος Πρόεδρος 
της Ένωσης Γονέων 

Σαρωνικού κ. Κυνηγαλάκης, από μέλος 
του συμβουλίου, επειδή προγραμμάτισε 
συνάντηση με τις  διοικήσεις των Α.Τ. του 
Σαρωνικού, για να συζητήσουν μαζί τους 
τις δυνατότητες έντασης των περιπολιών 
και των ελέγχων γύρο από τα σχολεία του 
Δήμου, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια 
φαινόμενα, αλλά και φαινόμενα διακίνησης 
και χρήσης ναρκωτικών. 
Η εν λόγω σύμβουλος, παρομοίασε την 
πρόθεση επικοινωνίας του Προέδρου της 
Ένωσης Γονέων με τις τοπικές αστυνομικές 
αρχές, για θέματα ασφάλειας των μαθητών, 
με πρακτικές της εποχής της χούντας!!!  
Πρόκειται για αποτύπωση της νοοτροπίας 
κάποιων αριστερίστικων κύκλων, που 

δυστυχώς έχουν θεσμικό ρόλο στο 
κίνημα των γονέων και κηδεμόνων του 
Σαρωνικού. 

Χώρισαν την οργάνωσή τους 
οι Καλυβιώτες του ΣΥΡΙΖΑ 
από τους Αναβυσσιώτες

Οι συνεχείς 
αντιπαρα-
θ έ σ ε ι ς , 

μεταξύ των μελών 
της οργάνωσης, 
οδήγησαν στην 
διάσπαση της 
ο ρ γ ά ν ω σ η ς 
του ΣΥΡΙΖΑ 
Σαρωνικού και 
41 μέλη που 
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι 
από τα Καλύβια 
προχώρησαν στην 
ίδρυση νέας οργάνωσης με έδρα τα Καλύβια, εκλέγοντας 5μελές 
συντονιστικό όργανο».
Τα γραφεία της ΟΜ Καλυβίων βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία 
Καλυβίων. 

Σύμφωνα με τα παραλειπόμενα της διάσπασης οι Συριζαίοι 
των Καλυβίων πρόσκεινται στο Αριστερό ρεύμα του Παν. 

Λαφαζάνη σε αντίθεση με αυτούς των παράλιων περιοχών οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται «προεδρικοί». 

Από αυτό το γεγονός διαφαίνεται ότι η διάσπαση δεν είχε 
χωροταξικό υπόβαθρο, όπως διέδιδαν, αλλά ιδεολογικό και 

πολιτικό και λίγο πολύ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τέτοια φαινόμενα 
θα γενικευτούν, οπότε «Η ελπίδα έρχεται».   

Στο πρόβλημα του 
αποχετευτικού αναφέρθηκε ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος 

Φιλίππου, στην ομιλία – χαιρετισμό 

που έκανε στα εγκαίνια των έργων 
του αλιευτικού Καταφυγίου της 
Παλαιάς Φώκαιας. Η τοποθέτησή του, 
η οποία περιείχε πολλούς γρίφους, 

δημιούργησε πολλά ερωτηματικά όταν 
είπε ότι η επίλυση του αποχετευτικού 
είναι σε καλό δρόμο και θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις στον κατάλληλο χρόνο. 

Εντύπωση προκάλεσε και το ότι δεν 
έκανε καμία απολύτως αναφορά στην 
Ψυτάλλεια 

Σύμβαση για την κατασκευή του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά 

υπογράφηκε την Παρασκευή, 3 
Απριλίου 2015 ανάμεσα στον Δήμαρχο 
Σαρωνικού κ. Γιώργο Σωφρόνη και την 

ανάδοχο εταιρεία «Τεχνικών Έργων 
Α.Ε.», σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Δήμου Σαρωνικού.

Υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. Κουβαρά

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης 
σημασίας, το οποίο θεωρούνταν 

σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί 
εξαιτίας μακροχρόνιων δικαστικών 
διαφορών και προβλημάτων τα οποία 
έμοιαζαν απροσπέλαστα. Χάρη 
στις επίμονες και έντονες πιέσεις, 
της νέας Δημοτικής Αρχής και του 
Δημάρχου προσωπικά, όπως αναφέρει 
ανακοίνωση του Δήμου, επισπεύτηκε η 
έκδοση των απαιτούμενων δικαστικών 
αποφάσεων και προχώρησαν ταχέως οι 
απαιτούμενες διαδικασίες, καταλήγοντας 
στην ευόδωση των προσπαθειών με την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Το έργο κατοχυρώθηκε στην ανάδοχο 
εταιρεία και αφορά τη μελέτη 

και κατασκευή του Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα 
Κουβαρά προϋπολογισμού 1.953.776, 
21€. Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Εθνικούς Πόρους στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 
και του Π.Δ.Ε. Η αποπεράτωση των 
εργασιών ορίζεται έως τις 31-12-2015. 

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του 
για την εξέλιξη του έργου 

εξέφρασε ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. 
Γιώργος Σωφρόνης, σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά «Καταφέραμε να 
αναστήσουμε ένα έργο μείζονος 
σημασίας, το οποίο θεωρούνταν 
“χαμένο”. Ο νέος Βρεφονηπιακός 
Σταθμός έρχεται να προσθέσει ένα 
ακόμα λιθαράκι στις υποδομές 

σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Σαρωνικού και να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες προνηπιακής εκπαίδευσης 
των μαθητών της Τοπικής Κοινότητας 
Κουβαρά. Μέλημά μας, είναι η 
δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών 
σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες 
τις δημοτικές ενότητες. Η δημοτική 
αρχή καταβάλει κάθε προσπάθεια για 
την κατασκευή σχολικών κτιριακών 
υποδομών, ώστε το δικαίωμα στη 
μάθηση και την εκπαίδευση να είναι 
δημόσια προσβάσιμο από όλους 
τους κατοίκους. Είμαστε βέβαιοι ότι 
ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα 
συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των συνδημοτών 
μας».

Τη Δευτέρα 4/5/2015 και ώρα 15:30 εμφανίστηκε έξω 
από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγονησίου, άντρας 
επιβαίνων σε μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτα, ο οποίος 

πλησίασε τον φράχτη του σχολείου, έδειχνε τα γεννητικά 
του όργανα στους μικρούς μαθητές και αυνανιζόταν. Ήταν 
η ώρα λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου και οι μαθητές 

εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν σε διάλειμμα, ενώ στο 
σχολείο βρισκόταν μόνο μία δασκάλα, πράγμα που φαίνεται 
ότι γνώριζε ο επιδειξίας – παιδόφιλος.

ΣΟΚ!!! Σε μαθητές και δασκάλους. Επιδειξίας – παιδόφιλος σε Δημοτικό σχολείο του Λαγονησίου
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Στο πρόβλημα του 
αποχετευτικού αναφέρθηκε ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτρος 

Φιλίππου, στην ομιλία – χαιρετισμό 

που έκανε στα εγκαίνια των έργων 
του αλιευτικού Καταφυγίου της 
Παλαιάς Φώκαιας. Η τοποθέτησή του, 
η οποία περιείχε πολλούς γρίφους, 

δημιούργησε πολλά ερωτηματικά όταν 
είπε ότι η επίλυση του αποχετευτικού 
είναι σε καλό δρόμο και θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις στον κατάλληλο χρόνο. 

Εντύπωση προκάλεσε και το ότι δεν 
έκανε καμία απολύτως αναφορά στην 
Ψυτάλλεια 

Προφανώς δεν ήταν ο κατάλληλος 
χρόνος η συγκεκριμένη εκδήλωση, 

αλλά ο κ. Αντιπεριφερειάρχης στην 
αναφορά του, ότι η επίλυση του 
αποχετευτικού είναι σε καλό δρόμο, 
την συνέδεσε με την επίλυση του 
αποχετευτικού και άλλων περιοχών της 
Ανατολικής Αττικής, οι οποίες ζητούν 
επίσης να μεταφερθούν τα λύματα τους 
στην Ψυτάλλεια, αλλά ουδέποτε έλαβαν 
κάποια τέτοια υπόσχεση.  
Το τι ακριβώς εννοούσε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης με την δήλωσή του, δεν  
γνωρίζουν ούτε στο Δήμο Σαρωνικού, 
πηγές του οποίου μας ενημέρωσαν 
ότι δεν γνωρίζουν να υπάρχει 
οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα και 
ότι αν υπήρχε κάποια εξέλιξη, θα είχε 
πρωτίστως ενημερωθεί ο Δήμαρχος. 
Επίσης μας ενημέρωσαν ότι ακόμα 
αναμένεται η συνάντηση με τον αρμόδιο 

Αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ κ. Τσιρώνη, στον 
οποίο παρέπεμψε το Δήμο, το γραφείο 
του Υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη, 
μετά από ένα και πλέον μήνα αναμονής 
και τελικά άρνησής του  ιδίου να τον 
δεχτεί.   

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού έχει θέσει 

χρονικό όριο, μέχρι τον τρέχοντα Μάιο, 
για να υπογραφεί η σχετική απόφαση 
έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από 
το ΥΠΕΚΑ, μετά την παρέλευση του 
οποίου θα προχωρήσει στο σχέδιο 
Β΄, το οποίο αφορά την χωροθέτηση 
Κ.Ε.Λ. στον Σαρωνικό. 
Μια τέτοια εξέλιξη θα απεμπλέξει 
και άλλους Δήμους (Ραφήνα, 
Σπάτα, Μαραθώνας), από την 
αναποφασιστικότητα να χωροθετήσουν 
Κ.Ε.Λ. στις περιοχές τους, μια και 
αναμένουν τις εξελίξεις στον Σαρωνικό 

και την Παλλήνη. 

Σε ότι αφορά την χωροθέτηση Κ.Ε.Λ. 
στον Σαρωνικό, επικρατέστερη λύση, 

κατά την δική μας αντίληψη, θεωρείται το 
60ο χιλ. της Αθηνών – Σουνίου, χωρίς 
να αποκλείεται ακόμα και η Γερακίνα, με 
την προϋπόθεση εφαρμογής της πλέον 
εξελιγμένης τεχνολογίας και στις δύο 
περιπτώσεις.

Στις 27 Ιουνίου 2015 εκδικάζεται 
η προσφυγή στο ΣτΕ κατά των 

περιβαλλοντικών όρων για την 
Γερακίνα. Τα στοιχεία που πρόκειται να 
παραθέσουν οι νομικοί σύμβουλοι των 
προσφευγόντων, για να τεκμιριώσουν τις 
απόψεις τους είναι το ότι η ΕΥΔΑΠ έχει 
αποφασίσει να δεχτεί τα λύματα στην 
Ψυτάλεια. Η γενική εκτίμηση πάντως 
είναι ότι οι προσφυγές θα απορριφθούν 
αφήνοντας ανοικτο το θέμα της 
Γερακίνας.

Τοποθέτηση με 
γρίφους για το 
αποχετευτικό 
από τον 
Αντιπεριφερειάρχη 
κ. Πέτρο Φιλίππου!

Την Πέμπτη στις 25 Ιουνίου στις 21.00 το βράδυ, 
ξεκινάει από το Λιμάνι του Πειραιά, με το πλοίο 
Blue Star το ταξίδι στην Παλαιά Φώκαια της 

Μικράς Ασίας που οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος 
«Φωκαέων Πολιτεία». Οι εκδρομείς θα φτάσουν στη 
Μυτιλήνη 7.30 το πρωί 26/6, και θα επιβιβαστούν στο 

σκάφος που κάνει το δρομολόγιο Μυτιλήνη  –  Αϊβαλί 
(Κυδωνίες).

Ταξίδι στη Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας οργανώνει η Φωκαέων Πολιτεία

Το οδοιπορικό της εκδρομής 
έχει προγραμματιστεί ως 

ακολούθως: Μια βόλτα με το 
πούλμαν στα σοκάκια του 
Αϊβαλί, για να θαυμάσουμε 
τα πετρόχτιστα ελληνικά 
αρχοντικά, τις ελαιουργίες με 
τα μεγαλόπρεπα κτίσματα και 
συνεχίζουμε για την αρχαία 
Πέργαμο. Ο ελληνικός πολιτισμός 
στο μεγαλείο του στην Ακρόπολη 
και η θέα πανοραμική.Κατά 
τις 4.00 το απόγευμα 26/6 
αντικρίζουμε, πάνω από τα 
βουνά που την περιβάλλουν, την 
Πατρίδα. 
Θα ζήσουμε εκεί τις μνήμες που 
μιλάνε στη θέα των ελληνικών 
σπιτιών, θα αφουγκραστούμε τους 
αρχαίους προγόνους μας μέσα 
απ’ τα ερείπια των αρχαιοτήτων της Ιωνίας, 
θα νοιώσουμε το αεράκι του Αιγαίου να μας 
χαιρετίζει απ’ την απέναντι Μυτιλήνη. Και τις 
ανοιχτές αγκαλιές των ντόπιων Φωκιανών, 
που απ’ την πρώτη φορά που πήγαμε εκεί, 
το 1992, μας αισθάνθηκαν δικούς τους, μας 
έβαλαν στα σπίτια τους και έτσι άνοιξε ο 
δρόμος της φιλίας μεταξύ των δύο πόλεων, 
με την προτροπή των παππούδων που μας 
συνόδευαν.
Στην Παλαιά Φώκαια θα μείνουμε και την 
επόμενη μέρα. Λίγος ο χρόνος, αλλά μας 
περιμένει η χιλιοτραγουδισμένη Σμύρνη. 
Ξεκινάμε πρωί - πρωί στις 28 Ιουνίου 
φτάνουμε στη Σμύρνη, πολύ διαφορετική 
απ’ ότι την ακούσαμε, την είδαμε στις παλιές 
φωτογραφίες, το μικρό Παρίσι της Ανατολής, 
πριν το 22. Μια μέρα ασφαλώς είναι λίγη αλλά 
και αρκετή για να δούμε την ελληνική συνοικία, 
να προσκυνήσουμε στον Άγιο Βουκόλο, που 
λειτουργεί από φέτος. Και να κάνουμε μια 
βόλτα στη μαγευτική απέραντη παραλία της, 
το Και.
Στην ανατολίτικη αγορά της μπορούμε να 
τσιμπήσουμε, να πάρουμε μια γεύση από τις 
μυρουδιές και τα καλούδια της Ανατολής και 
το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας 
γιατί την άλλη μέρα μας περιμένει η  “Έφεσος. 
Ξενάγηση στην Βιβλιοθήκη του Κέλσου και 
το θέατρο, φαγητό στο κοντινό Σιρίγκε, στο 

χωριό της Διδώς Σωτηρίου, σ’ ένα πετρόκτιστο 
εστιατόριο, κτίσμα του ελληνικού σχολείου, με 
σεβασμό διατηρημένο. 
Τέλος επιστροφή για Τσεσμέ (Κρήνη) για να 
πάρουμε το βράδυ στις 11.00 το πλοίο για 
Πειραιά, όπου φτάνουμε στις 6.30 το πρωί της 
Τρίτης.
Αυτό το ταξίδι είναι ένα πέρασμα στην ιστορία, 
τον πολιτισμό, τις μνήμες των προγόνων μας, 
στα απέναντι παράλια, που πολλοί από μας 
το έχουμε κάνει πολλές φορές , μα δεν το 
χορταίνουμε ποτέ.
Θα υπάρχει και ελληνική ξενάγηση μαζί 
μας, όπως και μικρό φυλλάδιο για ιστορική 
ενημέρωση.
Το κόστος του ταξιδιού ανέρχεται σε 320 έως 
330 Ευρώ το άτομο ( τρίκλινο, δίκλινο δωμάτιο) 
και περιλαμβάνει:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (τετράκλινες και 
δίκλινες καμπίνες).
2. Μεταφορικά από την Λέσβο στην Τουρκία 
και επιστροφή στην Χίο. 
3. Μετακινήσεις στην Τουρκία με πούλμαν. 
4. Ξενοδοχεία με πρωινό.
5. Δύο γεύματα.
6. Ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους 
και συνοδό ξεναγό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν  με τα τηλέφωνα:
Δημήτρης Μάγειρας: 
22910.37423
Ζαχαρώ Φρατζέσκου: 
6972.996367

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι 
δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να 

υποβληθούν το δυνατόν συντομότερο, για  να 
κλειστουν καμπίνες, διότι έχει ξεκινήσει ήδη η 
τουριστική περίοδος. 
Η προκαταβολή συμμετοχής είναι 150 Ευρώ.
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Οι ενέργειες του Δήμου 
από τον Οκτώβριο του 2014

Η εξέλιξη των γεγονότων από την ανάληψη 
των καθηκόντων της νέας Δημοτικής 

Αρχής του Σαρωνικού περιγράφονται 
από τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού κ. Ηλία 
Μπουκοβάλα. 

Τον Οκτώβριο του 2014 ξεκινήσαμε τις 
επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε 

να επισπεύσουμε τις διαδικασίες έναρξης των 
εργασιών. Με δεκάδες επισκέψεις μας στις 
υπηρεσίες και αξιοποιώντας προσωπικές 
γνωριμίες, καταφέραμε να ολοκληρωθούν 
αυτές οι  διαδικασίες, παρακάμπτοντας 
πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Σε ότι αφορά 
την αρχαιολογική υπηρεσία, υπήρξε μια κατ΄ 
αρχήν έγκριση των εργασιών από την Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων η οποία είναι Ειδική 
Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α και 
προϊσταμένη είναι η κα.  Αγγελική Γ. Σίμωσι. 
Στον προϋπολογισμό του έργου υπήρχε πρόβλεψη ποσού 
75.000 €, για την χρηματοδότηση της παρακολούθησης και 
της ανάσυρσης των όποιων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
αντικειμένων βρεθούν. 

Παρ΄ όλα αυτά, βαριές αποδεικνύονται και οι ευθύνες 
της αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής και Τοπικής, για την 

ανευθυνότητά τους να οργανώσουν στις 5/4/2015 φιέστα 
έναρξης των εργασιών, με δοξολογίες και αγιασμούς. 
Όλοι σχεδόν οι παράγοντες, αναφερόντουσαν στην 
σοβαρή πιθανότητα να μην ξεκινήσουν οι εργασίες ή και 
να μην εκτελεστεί το έργο λόγω ακριβώς της ύπαρξης 
στοιχείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κάτω από το 
σημερινό λιμάνι της Φώκαιας και ακριβώς στο σημείο όπου 
πρόκειται να κατασκευαστεί ο βόρειος λιμενοβραχίονας. 

Και γενάτε το ερώτημα για την σημερινή Δημοτική 
αρχή αλλά κυρίως για τον Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Πέτρο Φιλίππου, εκπρόσωπο της Περιφέρειας η οποία 
χρηματοδοτεί του έργο μέσω του ΕΣΠΑ: 

Ποιος ήταν ο λόγος της βιασύνης να οργανώσουν μια 
φιέστα  εγκαινίων; Γιατί δεν ανέμεναν την τελική έγκριση 
της αρχαιολογίας, 
Θα ήταν απολύτως λογικό να αναμείνουν όσο χρόνο 
χρειαζόταν για να ολοκληρώσει τις έρευνες της η 
αρχαιολογική υπηρεσία και μετά την έκδοση της τελικής 
άδειας, αν δινόταν, να οργανώσουν τις φιέστες το καλοκαίρι 
όταν θα ήταν παρών και ο περισσότερος κόσμος στην 
πόλη. 
Τότε θα έπρεπε να ξεκινήσουν μόνο οι εργασίες κατασκευής 
των βάσεων στήριξης του λιμενοβραχίονα, εργασίες που 
είναι οικοδομικές και πραγματοποιούνται έξω από τη 
θάλασσα. 
Στο τέλος του καλοκαιριού, όταν δεν θα υπήρχαν λουόμενοι 
στις παραλίες του όρμου της Αναβύσσου, θα ξεκινούσε 
και ο πλωτός γερανός την εκσκαφή για την εκβάθυνση 
του λιμανιού. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε 
σοβαρότατο πρόβλημα για τους λουόμενους λόγω του 
βούρκου που θα σχηματιζόταν από την αναμόχλευση 
του βυθού. Τότε θα μετέφεραν και τα σκάφη τους από 
το λιμάνι οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες αλιείς, οι 
οποίοι διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν τεράστιο πρόβλημα, 
ελλιμενισμού κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 

Χαρακτηριστικό της προχειρότητας με την οποία 
αντιμετωπίστηκε ο προγραμματισμός έναρξης των 

εργασιών, αποδεικνύει έγγραφο που κοινοποίησε η 
Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας με ημερομηνία 27/1/2015 και 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Νάσος Παπουτσή, με 
το οποίο καλούσε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, 
να απομακρύνουν τα σκάφη τους από το λιμάνι 
εντός ΔΕΚΑ (10) ημερών!!! Ήταν τόσο σοβαρό και 
τεκμηριωμένο το «τελεσίγραφο» απομάκρυνσης σκαφών 
και αγκυροβολίων που τέθηκε στους αλιείς, που κανένας 
από αυτούς δεν ανταποκρίθηκε. Και ευτυχώς!!!

Ο κ. Μανώλης Τσαλικίδης κατά την οκταετή θητεία του 
οποίου προωθήθηκε η ένταξη και έγκριση του έργου 

στο ΕΣΠΑ, στην ομιλία του κατά την τελετή έναρξης των 

εργασιών, δεν έκανε καμία απολύτως 
αναφορά στην πιθανότητα να μην 
ξεκινήσει το έργο, λόγω της αρχαιολογίας. 
Δεν γνώριζε άραγε το πρόβλημα που θα 
προέκειπτε; 
Αποδεικνύεται ότι και οι δικές του 
ενέργειες ήταν ελλειπείς, γιατί θα έπρεπε 
να είχε απαιτήσει την ολοκλήρωση των 
ερευνών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, 
όσο χρόνο ασχολείτο ο ίδιος για την 
έκδοση των αδειών.

Εντύπωση προκάλεσε η απουσία 
από την τελετή έναρξης και της 

Περιφερειάρχου κας Ρένας Δούρου, η 
παρουσία της οποίας είχε προαναγγελθεί 
με τυμπανοκρουσίες. Τελικά η απουσία 
της αποδόθηκε στην ενημέρωσή της ότι 
δεν θα ξεκινούσε το έργο, φροντίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τη 
φήμη της από την συμμετοχή της σε μια 
παρωδία εγκαινίων. 

Μεγαλύτερη όμως εντύπωση προκάλεσε η απουσία 
των πολιτών της Παλαιάς Φώκαιας και ιδιαιτέρως η 

απουσία των επαγγελματιών αλιέων, για την διευκόλυνση 
των οποίων θα κατασκευαστεί το έργο. Σύμφωνα με 
πληροφορίες κύκλων των αλιέων, υποστήριζαν ότι δεν 
προσκλήθηκαν επισήμως στην τελετή, πράγμα που μόνο 
ως αστείο μπορεί να διατυπωθεί, μια και δεν είναι δυνατόν 
τέτοιου είδους δευτερεύοντα γεγονότα, έστω και αν είναι 
πραγματικά, να ακυρώσουν το μέγεθος ενός αναπτυξιακού 
έργου που θα λειτουργήσει κυρίως υπέρ των συμφερόντων 
των επαγγελματιών αλιέων. 

Στην τελετή έναρξης των εργασιών δεν παραβρέθηκαν 
περισσότερα από 50 άτομα και αν υπολογισθούν ότι ήταν 
παρόντες όλοι σχεδόν οι αιρετοί του Δήμου Σαρωνικού, 
Βουλευτές και άλλοι προσκεκλημένοι, γίνεται αντιληπτό 
ότι οι πολίτες της Παλαιάς Φώκαιας έλαμψαν διά της 
απουσίας τους. 

Άμεσος κίνδυνος ακύρωσης του εκσυγχρονισμού          του Αλιευτικού Καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας

Την προηγούμενη 
ημέρα των εγκαινίων 

κατέφθασε στον 
όρμο της Αναβύσσου 
πλωτός γερανός ο 
οποίος θα αναλάμβανε 
την εκσκαφή για την 
τοποθέτηση των 
βάθρων στήριξης του 
λιμενοβραχίονα και 
την εκβάθυνση του 
λιμανιού. 
Ο πλωτός γερανός 
τελικά αποσύρθηκε τη 
Παρασκευή 15/5/2015, 
μετά από 40 ημέρες, οι 
οποίες κοστολογούνται, 
σύμφωνα με πληρο-
φορίες προς 5.000 € 
ημερησίως!!!

Συνέχεια από
την 1η σελίδα
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Η προοπτική συνέχισης 
του έργου

Οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη 
σήμερα που γράφεται αυτό το άρθρο, έχουν 

ως εξής: 
Αναμένεται να συνεδριάσει το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο θα 
αποφασίσει οριστικά αν θα προχωρήσει το έργο 
ή όχι, με δεδομένο ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία 
στην αξία των αρχαιολογικών στοιχείων που 
εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. 
Αν δοθεί το «πράσινο φως», τότε οι εργασίες θα 
επαναληφθούν μετά το καλοκαίρι, αφενός γιατί σε 
περίπτωση έναρξης εκσκαφών θα δημιουργηθεί 
αναστάτωση στις παραλίες του όρμου στη μέση 
της τουριστικής περιόδου και αφετέρου γιατί η 
Τεχνική Εταιρεία απέσυρε τον πλωτό εκσκαφέα, 
ο οποίος μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή για να 
εκτελέσει προγραμματισμένες εργασίες, όπως 
ειπώθηκε.

Άμεσος κίνδυνος ακύρωσης του εκσυγχρονισμού          του Αλιευτικού Καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας

Στη φωτογραφία του Google Earth, διακρίνεται το ίχνος του 
λιμενοβραχίονα που έκλεινε από τον βοριά το αρχαίο λιμάνι της 
Αναφλύστου και είχε κατασκευαστεί το 600 π.χ.

Στην απευκταία περίπτωση που το 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν δώσει την 
έγκριση για άμεση έναρξη των εργασιών, τότε 
το έργο ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ. 

Σε μια τέτοια περίπτωση οι ευθύνες όλων των 
προαναφερόμενων παραγόντων της Δημοτικής 

και Περιφερειακής Διοίκησης, θα είναι τεράστιες 
και θα χρεωθούν το βαρύτατο πολιτικό κόστος. Θα 
ακυρωθεί ένα από τα ελάχιστα αναπτυξιακά έργα 
που έχουν προγραμματιστεί για την Παλαιά Φώκαια.
Ελπίζουμε ότι η Διοίκηση του Δήμου θα επιμείνει 
με όλα τα μέσα που διαθέτει, να ξεκινήσει και να 
ολοκληρωθεί αυτό το αναπτυξιακό έργο, ώστε να μην 
χρεωθεί μια τεράστια αποτυχία. 

Υπάρχουν και κάποιοι που βλέπουν με 
επιφύλαξη τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού, 

θεωρώντας ότι με το έργο θα αλλάξει την 
φυσιογνωμία της πόλης, την οποία θέλουν να 
παραμείνει δήθεν ως «ψαροχώρι». Πρόκειται για 
μια οπισθοδρομική άποψη γιατί:
- Η βελτίωση του λιμανιού θα βοηθήσει τους 
επαγγελματίες και όχι μόνο τους αλιείς, να 
αυξήσουν το τζίρο τους, αφετέρου θα εκλείψει 
αυτή η απαράδεκτη σημερινή εικόνα στο λιμάνι, 
που υποβαθμίζει το περιβάλλον και την πόλη. 
- Οι επιβαίνοντες στα σκάφη αναψυχής που 
προσεγγίζουν τον όρμο της Αναβύσσου, 
θα διανυκτερεύουν στο νέο λιμάνι και θα 
διευκολυνθούν στην επίσκεψή τους στα 
καταστήματα και στους χώρους εστίασης της 
περιοχής. 
- Θα υπάρξουν σημαντικά έσοδα από τον 
ελλιμενισμό ιδιόκτητων σκαφών, που σήμερα 
προσδένονται σε αυτοσχέδια ρεμέτζα που 
τοποθετούνται άναρχα, και παραμένουν έκθετα 
και ανασφαλή.
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Οι μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου μας : Χαρίτων 
Χαριτωνίδης, Γιώργος Σαρατσιώτης & Αλεξάνδρα 

Λεβέντη βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στο 
Μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο με θέμα: «Το 
Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι». Οι μαθητές 
- με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους  Άννας Πολίτου 
- δημιούργησαν ένα βίντεο διάρκειας 8 λεπτών με τίτλο  
«ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-AUSCHWITZ»

Ο μαθητής της Β’ Λυκείου Κώστας Αλεξόπουλος 
προκρίθηκε στην 4η θέση της τελικής φάσης του 

27ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής  που 
διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων 
και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΕΠΥ). Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς 
Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό 
την αιγίδα της UNESCO. 

Η μαθήτρια της Β’ λυκείου Αλεξάνδρα Μπούρα 
βραβεύτηκε στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό Ποίησης που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Στη μαθήτρια απονεμήθηκε  ο  

1ος έπαινος για το ποίημά της με τίτλο «Μετάνοια», σε 
ειδική εκδήλωση που έγινε στις 25-4-2015 στην αίθουσα 
πολιτισμού «Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη.

Ο μαθητής Μπάικας Επιφάνιος  μαθητής του 
σχολείου μας κατά το σχολ.έτος 2013 - 14 (Α’ 

Λυκείου), διακρίθηκε στους 8ους Πανελλήνιους αγώνες 
Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών  που 
πραγματοποιήθηκαν στις 7-8 Νοεμβρίου 2014 στο ΕΚΦΕ 
Αιγάλεω και συνδιοργάνωσε το Εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστημών Αιγάλεω  & η Ελληνική Συντονιστική 
Επιτροπή του Ευρωπαικού Προγράμματος  “Science on 
stage”. Ο μαθητής - σε συνεργασία με την καθηγήτριά 
του Μπούλιαρη Γεωργία - παρουσίασε την εργασία 
του «Ηλεκτρονική κατασκευή Φωτοπύλης - ηλεκτρονικού 
χρονομετρητή χαμηλού κόστους» και του απονεμήθηκε 
εύφημος μνεία.

Το 2ο ΓΕΛ Καλυβίων συμμετείχε στην 31η Εθνική 
Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων 

Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 3-5 
Απριλίου 2015, υπο την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι 
μαθήτριες Σπανουδάκη Άννα (Β΄τάξη) και Μαλκογιάννη 

Σοφία (Γ΄τάξη),οι οποίες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από δράσεις που 
ενισχύουν τη συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων νέων 
και συμβάλλουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της 
διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 
Συγχαρητήρια στους Μαθητές στους Καθηγητές και 
στους γονείς , για τις επιτυχίες που τιμούν το Σχολείο 
και ευχές για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. 

Επιτυχίες και βραβεύσεις για τους μαθητές του 2ου 
Γενικού Λυκείου Καλυβίων σημειώθηκαν την φετινή 
σχολική χρονιά. Μαθητές του Λυκείου συμμετείχαν 

στους παρακάτω διαγωνισμούς στους οποίους και 

διέπρεψαν: Στο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο, 
στο 27ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, στο 6ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, στους 8ους 
Πανελλήνιους αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων 

Φυσικών Επιστημών και τέλος το Λύκειο συμμετείχε 
στην 31η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα από 3-5 Απριλίου 2015.

Θερμή η ανταπόκριση των κατοίκων του Δήμου Σαρωνικού στο κάλεσμα του 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τη συγκέντρωση τροφίμων, με σκοπό 
την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η οποία πραγματοποιήθηκε 

σε όλες τις δημοτικές ενότητες ,το Σάββατο 4 Απριλίου 2015.

Βραβεύσεις – διακρίσεις μαθητών του 2ου ΓΕΛ Καλυβίων

Μήνυμα ανθρωπιάς & αλληλεγγύης 
από τους κατοίκους 
του Δήμου Σαρωνικού

Χάρη στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας, το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο 
ενισχύθηκε με είκοσι ένα καρότσια super market γεμάτα τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα 

οποία θα διατεθούν στις οικογένειες των δικαιούχων.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, υπεύθυνος για τη λειτουργία του  Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, κ. Σταμάτης Γκίνης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους 
προσέφεραν από το περίσσευμα αλλά και το υστέρημά τους, το οποίο είναι πάνω από όλα 
περίσσευμα ψυχής και ανθρωπιάς προς τους πάσχοντες συμπολίτες μας. Ένα μεγάλο 
μπράβο ανήκει και στους εθελοντές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και τους 
εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο, ώστε 
να πάρει σάρκα και οστά αυτή η πράξη αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σαρωνικού λειτουργεί ήδη από τις αρχές του 
2015, φροντίζοντας 180 οικογένειες. Χωρίς καμιά πρόθεση κοινωνικού στιγματισμού των 
δικαιούχων, παρέχεται βοήθεια, με απώτερο στόχο την ομαλή ενσωμάτωση των οικογενειών 
στον κοινωνικό ιστό.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι ιδιώτες εθελοντές αλλά και εταιρείες, οι οποίες 
προσφέρουν τρόφιμα για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Μέχρι σήμερα χορηγίες έχουν προσφέρει οι εταιρείες: Marathon Pack S.A., Ευρωχαρτική 
ΑΕΒΕ, STAR –καφέδες, Ίδρυμα Μποδοσάκη, My Market (Σαρωνίδας), LIDL (Καλυβίων), 
EUROBANK (Σαρωνίδας), «ΔΕΡΜΙΣΗΣ» – Μπισκότα Θεσσαλίας, «Aγνό»- Εμπορία, 
Επεξεργασία Κρεάτων & Αλλαντικών, Αρτοποιείο- «Το Λαγονήσι», Αθλητικός Όμιλος 
Λαγονησίου, Super Market – Σωφρόνης, «Ήλιος» – Βιομηχανία Ζυμαρικών, Αυγά 
Βλαχάκη, Καραμολέγκος- Αρτοσκευάσματα, Market In ΑΕΒΕ, Αρτοποιία «ΔΑΜΑΣΕΣ», 
Σωτηρόπουλος – Κατασκευαστική Εταιρεία.

Πραγματοποιήθηκαν στις 29/3/2015 
οι αρχαιρεσίες της Ένωσης 
Συλλόγων Γονέων Μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Δημόσιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Σαρωνικού Αττικής.
Επίσης στις 30/3/2015, συγκροτήθηκε σε 
Σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης.
Το νέο Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Κυνηγαλάκης Χάρης 3ο 
Δημοτικό Λαγονησίου
Α΄Αντιπρόεδρος: Διακουμάκος Παντελής 
2ο Λύκειο Λαγονησίου
Β΄Αντιπρόεδρος: Χατζή Ρία Δημοτικό 
Κουβαρά

Γ.Γραμματέας: Μανώλης Νάσος 1ο 
Δημοτικό Αναβύσσου
Ταμίας: Λάζαρη Λαμπρινή 2ο Γυμνάσιο 
Λαγονησίου
Κοσμήτορας: Αλιμπέρτη Ελένη 2ο Λύκειο 
Λαγονησίου
Αν. Γραμματέας: Τσαγκάρη Αλεξάνδρα 
Δημοτικό Π.Φωκαίας
Α. Ταμίας: Καλογεροπούλου Φρατζέσκα 
1ο Δημοτικό Καλυβίων
Μέλος: Τροχίδου Βίκυ Λύκειο 
Αναβύσσου

Αρχαιρεσίες στην Ένωση Συλλόγων Γονέων 
Μαθητών, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Δημόσιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού

Στα πλαίσια των επαφών του το νέο Δ.Σ. προγραμματίζει συναντήσεις με τον 
Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τους Αρμοδίους 

Προέδρους των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, με τους Διοικητές των Αστυνομικών 
Τμημάτων του Δήμου, με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας με τους Διευθυντές των 
Σχολείων, τα Μ.Μ.Ε. και τα Δ.Σ. Μέλη της Ένωσης. Σκοπός των συναντήσεων είναι 
η γνωριμία και η συζήτηση, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που απασχολούν τα 
σχολεία του Δήμου.
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Ψήφισμα σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) και τη μεταφορά των ταμειακών 

διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) 
υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη 

διάρκεια Συνεδρίασης, μετά από πρόταση της παράταξης 
της Ρένας Δούρου. Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος:

Με αιφνίδιο και πραξικοπηματικό τρόπο, η 
κυβέρνηση απαιτεί από τους φορείς της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να μεταφέρουν τα αποθεματικά 

των ταμείων τους σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης 
που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Δήλωση Δημάρχου Σαρωνικού κ. Γιώργου Σωφρόνη για την 
Π.Ν.Π. δέσμευσης των Ταμειακών Διαθέσιμων των Δήμων 

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση 
επιδιώκει να βάλει ταφόπλακα στην 

αυτοδιοίκηση, καθώς μας στερεί την όποια 
δυνατότητα προγραμματισμού έργων, ενώ 
συγχρόνως μας αφοπλίζει απέναντι στα 
καθημερινά προβλήματα και τη διαχείριση 
θεμάτων, που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια των πολιτών. 
Με δεδομένη την εξαιρετικά μειωμένη 
κρατική χρηματοδότηση, τη δυσχερή 
οικονομική κατάσταση των συμπολιτών 
μας και την αδυναμία τους να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους, τα ταμεία των 
Δήμων είναι ήδη σε οριακή κατάσταση. Τα 

όποια αποθεματικά διαθέτει ο κάθε Δήμος, 
αποτελούν εγγύηση για τη διενέργεια των 
απαιτούμενων διαγωνισμών προμήθειας 
καυσίμων, αναλωσίμων αλλά και 
λειτουργίας των κοινωνικών δομών, όπως 
παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κ.α. 
Η ενέργεια αυτή στοχεύει στο να πλήξει 
την αυτοτέλεια και αυτονομία της 
Αυτοδιοίκησης, οικονομικά και διοικητικά. 
Οι ΟΤΑ είναι αυτοί που έχουν επωμιστεί 
το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
Έχουν ήδη επιβαρυνθεί τόσο με περικοπές 
στις χρηματοδοτήσεις, με μειώσεις μισθών 

των υπαλλήλων αλλά και απολύσεις 
προσωπικού. Σε καμία περίπτωση δε θα 
επιτρέψουμε να δημιουργηθεί αίσθημα 
επισφάλειας στους εργαζομένους αλλά και 
στη λειτουργία του Δήμου μας. 
Αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει την 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, 
για τη διεκδίκηση των αυτονόητων και 
τη διασφάλιση των συμφερόντων των 
συμπολιτών μας. Τέτοιες μονομερείς 
ενέργειες οι οποίες πλήττουν την αξιοπιστία 
της χώρας μας, καθώς αποτελούν κινήσεις 
πανικού, δε δίνουν λύση στο πρόβλημα και 

δεν εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό, θα μας βρίσκουν απέναντι. 
Αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να 
βάλει λουκέτο στην Αυτοδιοίκηση, ας μας 
ενημερώσει να της παραδώσουμε τα 
κλειδιά.

Παράταξη Ρένας Δούρου: 
Είμαστε αλληλέγγυοι, καλά κάνατε και μας πήρατε τα λεφτά
Η χώρα μας βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης 

διαπραγμάτευσης. Η Κυβέρνηση δίνει τη μάχη, 
ώστε να βγούμε από την οικονομική και ανθρωπιστική 
κρίση με την κοινωνία όρθια, χωρίς να πάρει υφεσιακά 
μέτρα, χωρίς να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών, 
συντάξεων και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 
Επί πέντε χρόνια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
αναφορικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έκοβαν συνεχώς 
τη χρηματοδότησή της (μείωση ΚΑΠ κατά 66%), 
το προσωπικό της, υπονόμευαν την οικονομική και 
διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, εισήγαγαν θεσμούς, 
όπως π.χ. το μνημονιακό Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
Όλοι αυτοί που οδήγησαν το θεσμό της ΤΑ στην απαξίωση 

και στην οικονομική αφαίμαξη, δεν δικαιούνται να 
στάζουν σήμερα κροκοδείλια δάκρυα, υπερασπιζόμενοι 
δήθεν την αυτοτέλεια της λειτουργίας της.
Θεωρούμε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης για τη 
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος αποτελεί έναν προσωρινό χειρισμό, για να 
διευκολύνει τη βραχυπρόθεσμη ταμειακή ρευστότητα, 
ώστε να ξεφύγει η χώρα από το ασφυκτικό πλαίσιο που 
έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι δανειστές μας.
Η συγκεκριμένη επιλογή της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει 
προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
ή της ανάγκης για διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της 
Κυβέρνησης με τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και 

τα συλλογικά τους όργανα. Η Αυτοδιοίκηση, σε τόσο 
κρίσιμες και οριακές στιγμές, οφείλει να συμβάλει στις 
εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας. 
Είναι συνεπώς αυτονόητο για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια 
της χώρας ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση θα 
συνδράμει στην εθνική προσπάθεια.
Ιδιαίτερα όταν αυτή η ενέργεια της μεταφοράς των 
ταμειακών διαθεσίμων, εντάσσεται στο πλαίσιο της 
μη υποχώρησης απέναντι σε πιέσεις που ασκούνται 
από τους «δανειστές» και τους «θεσμούς», όπου με 
εργαλείο την πιστωτική ασφυξία, προσπαθούν να 
σύρουν τη χώρα μας σε άνευ όρων υποχωρήσεις και 
στην υπογραφή νέων μέτρων λιτότητας, ύφεσης και 
μνημονιακής καταστροφής. 

Όσοι επιθυμούν να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να 
χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα να το πουν ξεκάθαρα 
και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην 
ελληνική κοινωνία που αισθάνεται, για πρώτη φορά 
μετά από χρόνια λιτότητας και μνημονίου, να δίνεται από 
ελληνική Κυβέρνηση μια ειλικρινής μάχη αξιοπρέπειας 
του λαού μας.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της από 26/3 απόφασής 
μας για άνοιγμα λογαριασμού στην ΤτΕ με επωφελείς 
όρους, είμαστε αλληλέγγυοι και υποστηρίζουμε κάθε 
ενέργεια που θα επιτραπεί στη χώρα να ανταποκρίνεται 
στις οικονομικές της υποχρεώσεις και στεκόμαστε στο 
πλευρό της ελληνικής Κυβέρνησης στη δύσκολη αυτή 
προσπάθεια.
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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.

Στις φλόγες τυλίχτηκε λεωφορείο που έκανε την γραμμή 122 Σαρωνίδα – 
Ελληνικό, το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Απριλίου ευτυχώς χωρίς θύματα Ο Δήμος Σαρωνικού, στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α”) 

«Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα 
έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν 

από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη 
ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Σαρωνικού
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή 
στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 
1 Ν. 4321/2015).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το 
σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί 
έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α” και β” βαθμού και 
νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε 
χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 
των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων 
ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν 
εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 
ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 
του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη 
δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι 
επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) 
ευρώ. 
Ε. Για βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000 €) που υπάγονται σε 
πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με ετήσιο 
επιτόκιο 3%.
ΣΤ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται 
την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 
0,25%. 
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή 
αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο 
τμήμα εσόδων του Δήμου Σαρωνικού κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 13:00 
(Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Ρήγας, κ. Κόλλιας  
τηλ. 2299320367)

Στις φλόγες λεωφορείο της 
γραμμής 122 Σαρωνίδα – Ελληνικό
Συγκεκριμένα το όχημα, που είχε 30-40 

επιβάτες, αναχώρησε στις 13.35 από την 
αφετηρία της Σαρωνίδας με προορισμό το 
Ελληνικό.  Όταν βρισκόταν στη ευθεία που 
οδηγεί στην Βάρκιζα, οδηγός και επιβάτες 
άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο στο πίσω μέρος 
του, και συγκεκριμένα από την μηχανή, και 
άμεσα το καπάκι του δαπέδου πετάχτηκε 
από την θέση του με τις φλόγες και τον μαύρο 
καπνό να απλώνονται στο εσωτερικό του.
Ο οδηγός με μεγάλη ψυχραιμία άνοιξε τις 
πίσω πόρτες, από τις οποίες οι επιβάτες 
πανικοβλημένοι βγήκαν στον δρόμο και 
προσπάθησε με τον πυροσβεστήρα να σβήσει 
τη φωτιά, όμως αυτό αποδείχτηκε αδύνατο 
με αποτέλεσμα οι φλόγες να τυλίξουν όλο το 
όχημα και να καταστραφεί ολοσχερώς.
Η εξέλιξη αυτή που όπως προαναφέραμε 
ήταν χωρίς θύματα, στέλνει ένα μήνυμα 
ότι τα γερασμένα πλέον οχήματα των 
αστικών συγκοινωνιών, εγκυμονούν κινδύνους και ιδιάιτερα όταν οι οδηγοί 
αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο. 

Δραματική έκκληση από το ΠΙΚΠΑ 
Πεντέλης, για παπούτσια, ρούχα και 
παιχνίδια
Διαδώστε και βοηθήστε

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η 
κατάσταση στην κλινική που 

φιλοξενεί 35 παιδιά με σημαντικές 
ελλείψεις , ενώ οι εργαζόμενοι του 
ιδρύματος ζητούν με επιστολή 
βοήθεια. Στο κείμενο αναφέρονται 
ονομαστικά τα παιδάκια από ηλικίας 
4 μηνών έως 5,5 ετών, όπως και οι 
ανάγκες του ιδρύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
Αναρρωτηρίου (213-2059800 κα. 
Γουρνάκη Ιωάννα).
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Υποτροφίες 
για τα παιδιά 
του Συλλόγου 
Πολυτέκνων
Αγαπητοί Γονείς,

Το ΔΣ του Συλλόγου μας,  θα ήθελε να 
ευχαριστήσει δημόσια την Διευθύντρια του 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ , Κα Τατιάνα 
Τσαραμιάδου, για την ευγενική προσφορά 
της, στις Πολύτεκνες Οικογένειες – μέλη 
του Συλλόγου μας. Είναι πολύ σημαντικές 
αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες που 
αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και 
την έννοια της προσφοράς, ενώ παράλληλα 
δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας σε όλους 
μας.
Επίσης, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε 
στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , δηλώνοντας 
συμμετοχή στην κλήρωση , όπου παιδιά 
θα έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν 
ΔΩΡΕΑΝ στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ για 
την σχολική χρονιά 2015 – 2016.
Μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 
2291026240 για να υποβάλετε αίτηση 
συμμετοχής ή να επισκεφθείτε το σχολείο.
 
Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του Συλλόγου
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Πασχαλινή γιορτή για παιδιά 12 
ιδρυμάτων παιδικής προστασίας.

Η κοινωνική στήριξη και η μεγάλη αγκαλιά της δέχτηκε 
παιδιά από 12 ιδρύματα παιδικής προστασίας και 

φέτος στο Αχχίλειον (Βάρκιζα), μοιράζοντας πλούσια 
δώρα χαρά και αγάπη ,δίνοντας την ευκαιρία σε δεκάδες 
παιδιά να διασκεδάσουν, τραγουδώντας και χορεύοντας 
μαζί με γνωστούς καλλιτέχνες. Είναι η γιορτή της αγάπης 
και  ο όμορφος χώρος του Αχχιλείου γεμίζει από μικρούς 
αγγέλους, αγκαλιές και χαμόγελα. 

Την εκδήλωση μουσικά 
στήριξαν η μπάντα του 

πολεμικού μας Ναυτικού, η 
Κατερίνα Στικούδη και άλλοι. 
Στην εκδήλωση βραβεύτηκε ο 
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου 
Διονύσης Χατζηδάκης για το 
πλούσιο κοινωνικό του έργο. 
Η μπάντα του πολεμικού μας 
ναυτικού, η δημοσιογράφος 
Έμυ Λιβανίου, η κυρία Χριστίνα 
Γαβαλά. Η εκδήλωση μεταδόθηκε 
διεθνώς από την zougla.gr και 
έκλεισε με το χαιρετισμό «Η 
δύναμη της προσφοράς και της 
αλληλεγγύης να υπερισχύσει 
στην σύγχρονη κοινωνία».

Δράση υποστήριξης κοινωνικής 
πολυκατοικίας για αστέγους.

Ήταν μία ξεχωριστή μέρα για την ομάδα της Κοινωνικής 
Στήριξης. Με την συνεργασία της Μ.Κ.Ο. «Ανθρώπινοι 

Άνθρωποι» βρεθήκαμε στην καρδιά της Αθήνας, στην 
οδό Μπουμπουλίνας στα Εξάρχεια, Τετάρτη απόγευμα 
6η Μαΐου για να στηρίξουμε τις 15 οικογένειες και τα 29 
παιδιά που ζουν εκεί. Το 80% των ενοίκων είναι Έλληνες, 
μας εξήγησε η κα Βέρα Μεσσήνη ψυχολόγος και πρόεδρος 
της οργάνωσης, ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας. Η 
επισιτιστική αυτή κρίση έφερε πολλούς συμπολίτες μας 
σε μεγάλη οικονομική αδυναμία και προσπαθούμε να τους 
στηρίξουμε. Η συγκίνησή μας μεγάλη, η συμπαράστασή 
μας γενναιόδωρη.
«Θα μου δώσετε και για τον αδερφό μου» λέει ο μικρός 
ένοικος και τα λόγια του ηχούν ακόμα στα αυτιά μας. 
Υποσχεθήκαμε ότι θα ξαναπάμε.

Ας έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή για να αντιμε-
τωπίσουμε τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται 

με σεβασμό, ευαισθησία και καλοσύνη.

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

10 + 1 δράσεις της Κοινωνικής Στήριξης

Δανείστηκα τον τίτλο του σημερινού άρθρου από το 
επιτυχημένο βιβλίο που εξέδωσε το σωματείο της 
Κοινωνικής Στήριξης με τίτλο «10+1» περιπέτειες 

στην χώρα της ζωγραφικής με αφορμή την Επανέκδοσή 
του. Εκτιμώ ότι ο πολιτισμός είναι καθρέπτης μιας 
κοινωνίας που αντιστέκεται, μιας κοινωνίας που ελπίζει. 
Αντιστεκόμαστε μαζί με όσους θεωρούν την πατρίδα μας 
«τελειωμένη». Ελπίζουμε μαζί με όσους πιστεύουν ότι θα 
τα καταφέρουμε. Ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη είναι τα 
δικά μας όπλα. Πιστεύουμε σε αυτά και με κάθε τρόπο τα 
ενισχύουμε. 

Οι πρωτοβουλίες της Κοινωνικής Στήριξης απέναντι 
στην δύσκολη συγκυρία είναι η ενίσχυση των 

προγραμμάτων της για τις ευπαθείς ομάδες, που είναι 
τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες. 
Ο ρόλος της κοινωνίας των συνειδητοποιημένων 
πολιτών προβάλλει για μια ακόμη φορά πρωταρχικής 
σπουδαιότητας. Έχει ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιες 
καταστάσεις κρίσης να μην επιτρέψουμε να επικρατήσουν 
τάσεις παραίτησης, περισυλλογής, ομφαλοσκόπησης ή 
αποστροφής του προσώπου από την πραγματικότητα.

Προτείνουμε μια αλλαγή στις προτεραιότητες όλων των 
φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να στραφούν  

στην προστασία των δικαιωμάτων των συνανθρώπων 
μας, που απειλούνται άμεσα στην νέα περίοδο της 
ύφεσης. Δείτε όσα καταφέραμε χάρη και στη βοήθεια 
ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας την διάρκεια του 
τριμήνου (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος 2015)
- Τρόφιμα και είδη υγιεινής και καθαριότητας στη Στέγη 
Λαγονησίου.
- 3 διανομές τροφίμων σε άπορες οικογένειες που 

Μαγευτική συναυλία με την Ζωή 
Τηγανούρια και τον Νίκο Αβατάγγελο.

Μια εκπληκτική συναυλία με αγαπημένους ήχους 
που μάγεψε όσους παρευρέθηκαν στο θέατρο 

Άλμα, έδωσαν η σολίστ του ακορντεόν και συνθέτης 
Ζωή Τηγανούρια και ο εξαίρετος πιανίστας Νίκος 
Αβατάγγελος.
Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς 
μέρος των εσόδων διατέθηκαν στην «Κοινωνική 
Στήριξη».

Ευχαριστούμε θερμά τους καλλιτέχνες για την ευαισθησία 
τους και το υψηλό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Μετά το πέρας της μουσικής παράστασης ακολούθησε 
κοκτεϊλ στο φουαγιέ του θεάτρου.

στηρίζουμε
- Οικονομική υποστήριξη ασθενούς να χειρουργηθεί 
καλύπτοντας τα έξοδα περίθαλψης Μ.Γ.
- Υποστήριξη οικονομική απόρου που ζει με τον γιο της με 
ειδικό πρόβλημα να καλύψει ανάγκες βιοποριστικές
- Οικονομική υποστήριξη ζεύγους υπερηλίκων Β.Π.
- Οικονομική υποστήριξη ιδρύματος στη βόρειο Ελλάδα
- Οικονομική υποστήριξη παιδιού ΑΜΕΑ (τυφλού και 
παραπληγικού) στην Κρήτη. 
- Οικονομική υποστήριξη Ασύλου Ανιάτων.
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Παρελθόν αποτελεί το σχέδιο 
για την δημιουργία της 
Αθηναϊκής Ριβιέρας, που 

είχε αποτελέσει προγραμματική 

δήλωση του πρώην 
πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά 
το 2012, καθώς τα «φιλέτα» του 
παράκτιου μετώπου επιστρέφουν 

στην ΕΤΑΔ και μέσω αυτής θα 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
μετόχου της, ΤΑΙΠΕΔ.

Σε συνέχεια πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για 
την απορρόφηση της εταιρίας ειδικού σκοπού 

Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ από την ΕΤΑΔ, στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας ενός νέου φορέα, ο οποίος «θα έχει 
σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς 
όφελος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον», κοινή 

απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη 
και της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, 
Νάντιας Βαλαβάνη, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει την ΕΤΑΔ 
ως διάδοχο της απορροφούμενης εταιρίας.

Παρελθόν το σχέδιο για την Αθηναϊκή Ριβιέρα 
Κλείνει ο δρόμος για τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας

Οι αντιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετος στην Παράκτιο 
Μετώπο. Σε ερώτηση που είχαν 

καταθέσει βουλευτές του, με επικεφαλής την 
νυν αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών 
τον Οκτώβριο του 2014, χαρακτήριζαν 
την εταιρία ως «Ταµείο Ξεπουλήµατος της 

ιδιωτικής και της δηµόσιας περιουσίας του 
Δηµοσίου, έξω από κάθε πολεοδοµικό 
και χωροταξικό περιορισµό, µε δόµηση 
εκατομμυρίων τ.μ. και αποδόµηση κάθε 
περιβαλλοντικής προστασίας».

Σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, 
στον νέο φορέα, στον οποίο θα 

συγκεντρωθούν ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ και 
Παράκτιο Μέτωπο, «τα έσοδα που θα 
προκύπτουν θα αξιοποιούνται κυρίως 
για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής 

πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως ειδικότερα 
θα προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο». 
Κατά πληροφορίες, η συγκεκριμένη διάταξη 
θεωρήθηκε ως μονομερής και μάλλον 
«εχθρική» ενέργεια από την Τρόικα.

Ερώτηση κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη 
συνεδρίαση της 13/5/2015, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Ανδρέας  Κωνσταντέλος, σχετικά με την τοποθέτηση 

ομπρελοκαθισμάτων στις παραλίες που έχουν παραχωρηθεί 
προς εκμετάλλευση από επιχειρηματίες – καντινιέρηδες. 
Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντέλος, τα ομπρελοκαθίσματα (και 

όχι μόνο, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες), έχουν τοποθετηθεί 
πάνω στη θάλασσα, δεν υπάρχει πέρασμα,  δεν τηρούν την 
προϋπόθεση των πέντε μέτρων που ορίζει ο νόμος. 

Ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. 
Ερώτηση – καταγγελία Δημοτικού Συμβούλου
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι θα μεταβεί 

ο ίδιος να δει την κατάσταση που 
επικρατεί στις παραλίες που έχουν 
παραχωρηθεί για χρήση και το θέμα θα 
συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 
για το οποίο θα υπάρξει ιδιαίτερο θέμα στην 
ημερήσια διάταξη. Σε σχετική ερώτηση, 
άλλου συμβούλου, που αφορούσε και τις 

υπόλοιπες  καντίνες της παραλίας των 
Αλυκών, ο Δήμαρχος είπε ότι δεν προτίθεται 
να απαντήσει σε καμία σχετική ερώτηση 
στην παρούσα συνεδρίαση και ότι το θέμα 
θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
Σε αυτή τη συνεδρίαση, αν πραγματοποιηθεί 
αναμένεται να ακουστούν πολλά και 
ενδιαφέροντα
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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


