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«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ  ΣΤΟ ΣΤΕ (2/2/2015) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΑΚΙΝΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ. –  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΟΜΩΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

(8/2/2017) ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ. 

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι ο Δήμος Κορωπίου κατέθεσε στις 2/2/2015 «Παρέμβαση» στο 

Συμβούλιο Επικρατείας, εναντίον της «Προσφυγής» που είχαν καταθέσει στις 21/11/2011 Δήμος 

Σαρωνικού και πολίτες του Δήμου, αντιδρώντες στην κατασκευή ΚΕΛ στην Γερακίνα Π. Φώκαιας. 

Η «Παρέμβαση» του Δήμου Κορωπίου περιέχει σοβαρές ανακρίβειες και 

αυτοαναιρούμενες  αιτιάσεις τις οποίες ελπίζουμε ότι ο Δήμος Σαρωνικού θα έχει με επάρκεια 

αντιμετωπίσει. 

Είναι όμως πρωτοφανές και προκλητικό ο Δήμαρχος Κορωπίου, από τη μία να προσβλέπει στη 

βοήθεια του Δήμου Σαρωνικού και των πολιτών του για να λύσει το πρόβλημα της αποχέτευσης «στο 

νότιο τομέα του Δήμου του», όπως ό ίδιος δηλώνει και από την άλλη να στρέφεται εναντίον τους. 

Είναι προκλητικό ο Δήμαρχος Κορωπίου να εμφανίζεται στις 11/2/2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Σαρωνικού, να μιλάει για «υποστήριξη, συνεργασία και αλληλεγγύη», ενώ μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 

2/2/2015, είχε ήδη στραφεί εναντίον μας (!), να δηλώνει ότι η λύση της Ψυττάλειας είναι «η καλύτερη 

και η πιο φθηνή», ενώ έχει ήδη προσφύγει και ζητά να γίνει το ΚΕΛ στη Π. Φώκαια (!!). 

Δεν γνωρίζουμε εάν ο Δήμαρχος Σαρωνικού ήταν ενημερωμένος για την εχθρική αυτή ενέργεια του 

«συναδέλφου» του, με τον οποίο είναι γνωστό ότι συνεργάζεται σε πολλά θέματα, όπως επίσης δεν 

γνωρίζουμε εάν είχε ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου για αυτή την παρέμβαση. 

Καλούμε όμως τον Δήμαρχο Σαρωνικού, ο οποίος έχει πλέον την ευθύνη για την υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου και εν όψει και της εκδίκασης της υπόθεσης στις 8/2/2017, να απαιτήσει από 

τον Δήμαρχο Κορωπίου, να αποσύρει την απαράδεκτη «Παρέμβαση» και να σταματήσει να επιτίθεται 

εναντίον του Δήμου Σαρωνικού και των πολιτών του. 



Τον καλούμε, στα πλαίσια των αποφάσεων που είχαν ληφθεί από την προηγούμενη διοίκηση και 

βάση της εκφρασμένης βούλησης των πολιτών του Σαρωνικού να μην δεχθούν το ΚΕΛ στην Π. 

Φώκαια, να προετοιμάσει κατάλληλα την παρουσία και τις θέσεις του Δήμου Σαρωνικού, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί θετικά η υπόθεση. 

Υ.Γ. 

Θυμίζουμε ότι στο επίμαχο Δημοτικό Συμβούλιο (11-2-2015) που είχε συγκληθεί με τις υπογραφές 

της μειοψηφίας, ο Δήμαρχος Κορωπίου, στηρίζοντας τη θέση του Δημάρχου Σαρωνικού, δήλωσε ότι 

για την Ψυττάλεια «δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους, να μην 

φαινόμαστε πολλοί» και κατηγορούσε τον Δήμαρχο Παλλήνης, που κινητοποιούσε τους πάντες, για 

λάθος τακτική (!). 

Ποιό είναι το αποτέλεσμα σήμερα; 

–  Ο Δήμος Παλλήνης με τη «λάθος» τακτική έχει κερδίζει την σύνδεσή του με την Ψυττάλεια. 

– Ο Δήμαρχος Κορωπίου, μπορεί να μην φάνηκε χρήσιμος στον Δήμο Σαρωνικού, αλλά για το Δήμο 

του μια χαρά τα κατάφερε, αφού και με τις νέες αποφάσεις, ένα μέρος του Δήμου του (Κίτσι) 

συνδέεται με την Ψυττάλεια και ένα άλλο μέρος (Αγ. Μαρίνα) προγραμματίζεται για το ΚΕΛ στο 

ΒΙΟΠΑ Καλυβίων. 

– Ο Δήμος Σαρωνικού με τη «σωστή» του τακτική αυτά τα δύο χρόνια αλήθεια τι έχει καταφέρει;» 

 


