Λαγονήσι, 21 Ιανουαρίου 2018

Δελτίο Τύπου
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, «Ο Φοίνικας» αποχωρεί από την Ένωση Συλλόγων
Δήμου Σαρωνικού, μετά από τα νέα, πρόσφατα «επεισόδια» στο από μακρόν εξελισσόμενο «σήριαλ» απαξίωσης
του ρόλου της Ένωσης καθώς και της καταστρατήγησης αυτού, καθ’ αυτού του καταστατικού του.
Ειδικότερα,
1) Τα αλλεπάλληλα και συνεχιζόμενα κρούσματα αντικαταστατικών ενεργειών, σε μια προσπάθεια
χειραγώγησης της Ένωσης,
2) Η προσπάθεια απαξίωσής της μέσω μεθοδεύσεων για την μη λήψη και την μη δημοσιοποίηση αποφάσεων
επί θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία,
3) Η επιλεκτική αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν στον Δήμο Σαρωνικού, και αφορούν το κοινωνικό
σύνολο και την ποιότητα ζωής των πολιτών,
4) Η επιλεκτική ένταξη και απένταξη Συλλόγων, επιδεικνύοντας κατά το δοκούν είτε ολιγωρία, είτε
«υπερβάλλοντα» ζήλο,
5) Ο κατά το δοκούν χαρακτηρισμός συνεδριάσεων της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης,
ως «συνεδρίαση» ή «συνάντηση», με απώτερο στόχο την παρακώλυση στην λήψη αποφάσεων,
6) Ακόμη δε και η ελλιπής και παραπλανητική διατήρηση πρακτικών, όπως και
7) Οι δημόσιες συγνώμες ενώπιον της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ μέρους μελών του
Προεδρείου της Ένωσης, ακόμη και η έγγραφη αναγνώριση, για την μη τήρηση του καταστατικού,
8) Η έλλειψη οποιασδήποτε ευθιξίας για όλα τα προαναφερόμενα, που θα απαιτούσε το λιγότερο την
αμετάκλητη δήλωση παραίτησης του Προεδρείου της Ένωσης, καθώς και οι συνεχιζόμενες – μετά τις
συγνώμες - αντικαταστατικές μεθοδεύσεις του.
9) Τέλος η τραγική διαπίστωση ότι δεν υπάρχει η πρόθεση από το Προεδρείο της Ένωσης να ασχοληθεί με το
ουσιαστικό πρόβλημα της και η παντελής αγνόηση κατά την συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου, 2018,
επίκλησης εκ μέρους του προέδρου του ΦΟΙΝΙΚΑ, κ. Δημήτρη Φραγκιαδουλάκη αλλά και μέλους άλλου
Συλλόγου, για μια νέα, από μηδενική βάση αρχή, θέτοντας προσωπικές διαφορές και πολιτικές, κομματικές
ή παραταξιακές σκοπιμότητες κατά μέρος, ώστε να επιστρέψει η Ένωση σε εύρυθμη λειτουργία,
Οδήγησαν στην λήψη απόφασης για αποχώρηση του Συλλόγου μας από την Ένωση, θεωρώντας ότι δεν δύναται
να είναι συνένοχος στην απαξίωσή της.
Επιστολή αποχώρησης του Συλλόγου μας από την Ένωση, με αριθμό πρωτοκόλλου 23/20-01-2018 βάση
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΙΝΙΚΑ, παρεδόθη στο Προεδρείο της Ένωσης Συλλόγων,
αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα τους λόγους αποχώρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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