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Καταφύγι 10 Ιανουαρίου 2017  

 

Προς τα μέλη του Δ.Σ.  

της Ένωσης Συλλόγων Σαρωνικού 

Κύριοι, 

Τον Μάϊο του 2017 η γενική συνέλευση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικιστών του Καταφυγιού Παλαιάς 

Φώκαιας, αποφάσισε μετά από πρόταση – εισήγησή μου, να εγγραφεί στην Ένωση Συλλόγων Σαρωνικού, 

πιστεύοντας ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί είναι κοινά και απαιτούν 

την προώθησή τους από περισσότερους φορείς ίδιων σκοπών. Ως εκ τούτου αρμοδιότερος φορέας 

συντονισμού ήταν η Ένωση Συλλόγων Σαρωνικού.    

Πιστεύουμε ως Σύλλογος, ότι οι Κοινωνικές οργανώσεις, Εξωραϊστικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, δεν είναι 

φορείς δημοσίων σχέσεων και αυτοπροβολής των στελεχών της, αλλά ουσιαστικά όργανα συλλογικής 

έκφρασης και άμεσης δημοκρατίας των πολιτών. Η λειτουργία τους πρέπει να συνάδει με τους σκοπούς 

ίδρυσής τους και οι εκπρόσωποί τους να τηρούν απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, χωρίς 

τακτικισμούς, καιροσκοπισμούς και κυρίως χωρίς να τους μετατρέπουν σε όργανα στήριξης κομματικών και 

παραταξιακών δημοτικών σχηματισμών.  

Τον Ιούνιο του 2017 στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας, μετά από 

πρόσκληση της Ένωσης, καταθέσαμε εγγράφως προτάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, οι οποίες προτείναμε 

να αποτελέσουν την θεματολογία της Ένωσης του επόμενου διαστήματος. Να συζητηθούν και να ληφθούν 

αποφάσεις για την προώθησή τους στον Δήμο Σαρωνικού, σε συνάντηση που θα πραγματοποιείτο με τον 

Δήμαρχο κ. Σωφρόνη.  

Τα θέματα τα οποία κοινοποιήσαμε εγγράφως από τις 11/6/2017 στην Ένωση και εισηγηθήκαμε στις 

23/6/2017, με τις αντίστοιχες προτάσεις επίλυσής τους, ήταν τα ακόλουθα:  

Α. Καθαριότητα στον Δήμο Σαρωνικού: Διαχείριση οικοδομικών υλικών (μπάζων) και φυτικών υπολειμμάτων 

από τους Δημότες. 

Β. Προστασία και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων του Σαρωνικού. 

Γ. Ασφάλεια του Σαρωνικού με την ενίσχυση των περιπολίων της Ομάδας ΔΙΑΣ σε όλο τον Δήμο. 
Δ. Προώθηση με γοργούς ρυθμούς του έργου ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και δημιουργία 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο ΒΙΟΠΑ του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια. 
Ε. Διαχείριση των παραλιών των Αλυκών της Αναβύσσου. 
(επισυνάπτουμε το κείμενο προτάσεων του Συλλόγου μας).  

Το Δ.Σ. αποδέχτηκε ομόφωνα το σχετικό με το Κ.Ε.Λ. στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων, ως θέμα άμεσης προτεραιότητας 

και δηλώθηκε από το προεδρείο ότι θα ορισθεί ημερομηνία για την συζήτησή του και την λήψη απόφασης. 

Μεσολάβησαν τέσσερεις μήνες (4), χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε συνεδρίαση του Δ.Σ., ή τουλάχιστον δεν 

προσκληθήκαν οι δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου μας να παρασταθούν. Επομένως δεν θεωρούμε ότι 

πραγματοποιήθηκε κάποια επίσημη συνεδρίαση. Κανένα από τα υπόλοιπα θέματα που θέσαμε δεν ετέθη στην 

Η.Δ. του Δ.Σ. της Ένωσης, παρ΄ ότι κατά γενική ομολογία ήταν θέματα που απασχολούσαν όλους ανεξαιρέτως 

τους Συλλόγους μέλη της Ένωσης. 

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, υπήρξε πρόσκληση συνεδρίασης, με θέμα το ΚΕΛ του Σαρωνικού. Η πρόσκληση 

αφορούσε την λήψη απόφασης γι΄ αυτό το μείζον θέμα για ολόκληρο τον Δήμο και είχε ήδη δημιουργήσει 

εντάσεις. Πουθενά δεν υπήρχε η οποιαδήποτε αναφορά ότι επρόκειτο για «συνεδρίαση ενημέρωσης» και ότι 

θα παρευρισκόταν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σωφρόνης, ο οποίος προσκλήθηκε παράτυπα με πρωτοβουλία του 

προέδρου κ. Πρέκα και χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ.  

Μεθοδευμένα η προγραμματισμένη συνεδρίαση για λήψη απόφασης σχετικά με το ΚΕΛ, μετατράπηκε σε 

ενημερωτική, με επίκληση της ενημέρωσης μελών του Δ.Σ.  από τους επικεφαλής παρατάξεων, γιατί όπως 



 
 

2 
 

δήλωσαν μέλη του προεδρείου (γραμματέας και αντιπρόεδρος) αγνοούσαν το θέμα ή είχαν ελλιπή 

ενημέρωση. Είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, μέλη του Προεδρείου της Ένωσης και στελέχη Εξωραϊστικών 

Συλλόγων, οι οποίοι έχουν διατελέσει και υποψήφιοι των δημοτικών εκλογών με συνδυασμούς της 

μειοψηφίας, να δηλώνουν ότι, μετά από δύο συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, έξη (6) περιφερειακές 

ενημερωτικές εκδηλώσεις με πρωτοβουλία του Δημάρχου, δύο (2) εκδηλώσεις που οργάνωσε η ομάδα 

αντιτιθέμενων στο ΚΕΛ και με δεκάδες αναρτήσεις στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία 

παρακολούθησαν ανελλιπώς, να δηλώνουν ότι χρειάζονται «ενημέρωση». Αυτή τους η δήλωση δεν συνάδει 

με τις ιδιότητές τους στην Ένωση. 

Παρ΄ όλα αυτά, κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους οι εκπρόσωποι και των τριών υπολοίπων 

δημοτικών παρατάξεων, σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν την προγραμματισμένη μετά από αίτημα 

δημοτικών συμβούλων να συζητηθεί εκ νέου το θέμα του ΚΕΛ στο Δημοτικό συμβούλιο στις 3/11/2017.  

Παρουσιάστηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους η κα Ράπτη και ο κ. Νίκος Βολάκος. Απαξίωσε την Ένωση ο 

κ. Τσαλικίδης, ο οποίος προφασιζόμενος φόρτο εργασιών δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη 

ημερομηνία. Ο κ. Τσαλικίδης δεν εκδήλωσε κανένα ενδιαφέρον να γνωστοποιήσει στην Ένωση τις απόψεις του 

και κυρίως να δεχτεί ερωτήσεις επί αυτών και μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Το προεδρείο δεν 

εξέδωσε καμία ανακοίνωση να στιγματίσει την απαράδεκτη και απαξιωτική για την Ένωση συμπεριφορά του 

κ. Τσαλικίδη. 

Στην τρίτη «ενημερωτική» συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30 Οκτωβρίου, ο σύμβουλος της Ένωσης κ. Νίκος 

Πάστρας, κατέθεσε σχέδιο απόφασης, με ενωτικό περιεχόμενο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, ενόψει της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 3/11/2017. Ο πρόεδρος κ. Πρέκας και ο αντιπρόεδρος κ. 

Παπαχρήστου, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης μετήλθαν αντιδημοκρατικών 

μεθοδεύσεων και το κατάφεραν. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Πρέκας προσπαθώντας να επιβάλει την άποψή 

του κτύπησε το τραπέζι της συνεδρίασης και παραλίγο να το ανατρέψει. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. 

Παπαχρήστου, προσπάθησε με αντιδημοκρατικό τρόπο και κατάφερε να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση, 

επικαλούμενος την αποχώρηση 4 συμβούλων και δηλώνοντας ότι μετά την αποχώρησή τους δεν θα υπήρχε 

απαρτία. Μάταια ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Φραγκιαδουλάκης, διάβασε τα σχετικά άρθρα του 

καταστατικού που επέτρεπαν την λήψη απόφασης.  

Ο πρόεδρος αρνήθηκε κατά παράβαση του καταστατικού να θέσει σε ψηφοφορία το σχέδιο ψηφίσματος του 

κ. Πάστρα, όπως επίσης αρνήθηκε να βάλει σε ψηφοφορία την πρότασή του (ευθεία παράβαση των άρθρου 

12 παρ.3), να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με πολίτες που αντιτίθεντο στο ΚΕΛ στο 

ΒΙΟΠΑ, μια και η Ένωση έχει ως κοινό τους Συλλόγους μέλη της και όχι πολίτες.  

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε ομοφώνως, ότι θα συγκαλείτο εκ νέου συνεδρίαση του Δ.Σ., δύο 

ημέρες μετά, δηλαδή την Πέμπτη 2/11/2017, με θέμα την συζήτηση του σχεδίου ψηφίσματος του κ. Πάστρα, 

η οποία δεν συγκλήθηκε με απόλυτη ευθύνη του προεδρείου και κατά παράβαση του καταστατικού (επίσης 

του άρθρου  12 παρ. 6). Οι μεθοδευμένες ενέργειες του προεδρείου αποσκοπούσαν ευθέως, στο να 

αποτρέψουν την λήψη απόφασης της Ένωσης, που δεν θα τους ικανοποιούσε και δεν θα εξυπηρετούσε τους 

σχεδιασμούς των δημοτικών παρατάξεων που απροκάλυπτα υποστηρίζουν.     

Το προεδρείο, όχι μόνο προσπαθεί μεθοδευμένα να ευνουχίσει την Ένωση από την υποχρέωσή της να 

παρεμβαίνει στα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες του Δήμου μας, αλλά προσπαθεί να 

απαξιώσει νομοθετημένα θεσμικά όργανα συμμετοχής και δημόσιου διαλόγου. Το προεδρείο απουσίασε από 

τις προγραμματισμένες και δημοσιοποιημένες συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων του Δήμου Σαρωνικού, όπως 

την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για σημαντικότατα όργανα που η λειτουργία τους άπτεται της θεσμικής 

λειτουργίας της Ένωσης και των Συλλόγων μελών της, στις οποίες είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει βάσει 

των διατάξεων του καταστατικού της. (άρθρο 3 παρ. γ). Η απουσία της Ένωσης από τις συγκεκριμένες 
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συνεδριάσεις δείχνει την απαξίωση του ρόλου της και προσπάθεια απαξίωσης των θεσμών, και είναι 

σοβαρότατη αντικαταστατική ενέργεια.   

Στις 9/11/2017, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, στην οποία εγώ 

προσωπικά αλλά και ο κ. Απόστολος Μενεγάκης, ως εκπρόσωποι του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Καταφυγιού, 

δεν προσκληθήκαμε. Δεν μας εστάλη καμία πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και 

τον χρόνο της συνεδρίασης και σύμφωνα με την πάγια τακτική όλων των οργανώσεων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  Μισή περίπου ώρα, πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης, μου 

τηλεφώνησε ο πρόεδρος κ. Πρέκας και με ενημέρωσε ότι υπήρχε προγραμματισμένη συνεδρίαση με θέμα «το 

καταστατικό της Ένωσης. Σε ερώτησή μου γιατί δεν ενημερωθήκαμε εγκαίρως, μου απάντησε ότι «αυτό ήταν 

υποχρέωση του γενικού γραμματέα και όχι δική του και ότι ο ίδιος έκανε κάποια τηλεφωνήματα για να 

διαπιστώσει αν θα υπάρξει απαρτία». Η δήλωση αυτή του προέδρου είναι ψευδής μια και ο ίδιος μαζί με τον 

γενικό γραμματέα υπογράφουν όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης και επομένως και τις προσκλήσεις για 

συνεδριάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν σταλεί έγκαιρα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να είναι ενήμερα για 

την θεματολογία της συνεδρίασης και να έχουν τις επεξεργασμένες θέσεις των συλλόγων τους. Βεβαίως ήταν 

αδύνατον να παραβρεθώ, όπως επίσης και ο κ. Μενεγάκης ο οποίος ενημερώθηκε από εμένα και δήλωσε ότι 

δεν είχε δυνατότητα να παραβρεθεί, επίσης λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσής του.  

Όπως πληροφορήθηκα σ΄ αυτήν την συνεδρίαση δεν υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση περί τροποποίησης 

άρθρων του καταστατικού της Ένωσης, όπως θα έπρεπε, αλλά γενική συζήτηση περί εφαρμογής του 

καταστατικού και εξεύρεση τρόπου ενημέρωσης και πρόσκλησης των μελών του Δ.Σ.(!!!) Η συνεδρίαση όμως 

εξετράπη σε μια αντιδημοκρατική καταγγελιολογία σε βάρος μου, παρά την απουσία μου. Είναι πλέον 

αυταπόδεικτος ο λόγος της εσκεμμένης μη ενημέρωσης των δύο εκπροσώπων του Συλλόγου μας, 

προκειμένου να μην παραβρεθούν στην συνεδρίαση και να μην υπάρξει αντίλογος στα όσα θα συζητούντο.  

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, στην ίδια συνεδρίαση της 9/11/2017, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης κ. 

Κόλλιας, ισχυρίστηκε ότι παραβιάστηκε εκ μέρους μου το «fair play» (sic) γιατί όπως είπε, η Ένωση είχε 

αποφασίσει να τηρήσει «ουδετερότητα» στο θέμα του ΚΕΛ και ότι εγώ δεν το σεβάστηκα(!!!). Τέτοια άποψη 

όχι μόνο είναι ψευδής και απαράδεκτη για τον ρόλο μιας οργάνωσης όπως η Ένωση, σύμφωνα με το βασικό 

σκοπό της ίδρυσής της, αλλά προσπαθεί να την ευνουχίσει, από τον κυρίαρχο ρόλο της. Αποκαλυπτική ήταν η 

τοποθέτηση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα κ. Φραγκιαδουλάκη, ο οποίος έδωσε την πρέπουσα 

απάντηση και την σωστή διάσταση.  Η όλη αντιδημοκρατική συμπεριφορά του προεδρείου, δημιούργησε 

αλγεινή εντύπωση και σε μας την πεποίθηση ότι πρόκειται για προεδρείο καθοδηγούμενο από δημοτικές 

παρατάξεις των οποίων έχουν καταστεί βραχίονας στην Ένωση. Εξάλλου ο πρόεδρος κ. Πρέκας έχει δηλώσει 

επανειλημμένα σε ιδιωτικές συζητήσεις μας, αλλά και παρουσία τρίτων, ότι είχε την παρότρυνση του 

Δημάρχου κ. Σωφρόνη, στο να αναβιώσει την Ένωση. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα την εξάρτησή του από τον 

φορέα εξουσίας, από τον οποίο η Ένωση έχει υποχρέωση να διεκδικεί και να κρίνει τις όποιες αποφάσεις του 

θεωρεί ότι θίγουν τα συμφέροντα των μελών της και των φυσικών προσώπων που εκπροσωπεί. (Αριθ. 3 σκοποί 

της Ένωσης). 

Οι κοινωνικές οργανώσεις όπως οι Εξωραϊστικοί  και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και κατ΄ επέκταση η Ένωση, δεν 

είναι κλειστές λέσχες και από το καταστατικό δεν προβλέπονται κρυφές συνεδριάσεις από τα μέλη τους και 

τους πολίτες. Πολλές μάλιστα, περιγράφουν ως υποχρέωση των Δ.Σ. τους, να συνεδριάζουν δημοσίως και 

παρουσία όσων μελών θέλουν να τις παρακολουθήσουν. Το ίδιο περιγράφει και το καταστατικό της Ένωσης 

(άρθρο 12 παρ. 11), όπως εξάλλου και το καταστατικό του Εξωραϊστικού συλλόγου του Καταφυγιού. Με τον 

ίδιο τρόπο συνεδριάζουν, το Κοινοβούλιο, τα Περιφερειακά Συμβούλια, τα Δημοτικά Συμβούλια και όλοι 

ανεξαιρέτως οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας και όλου του σύγχρονου δημοκρατικού κόσμου. Οι 

περισσότεροι δε από αυτούς συνεδριάζουν με την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων και αναρτώνται στο 

διαδίκτυο οι συζητήσεις που διεξάγονται. Με κλειστές διαδικασίες συνεδριάζουν μόνο οι αποκρυφιστικές 

οργανώσεις, όπως οι μασονικές στοές, οι φασιστικές οργανώσεις, και τα Σταλινικά καθεστώτα. Το προεδρείο 
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της Ένωσης κατά παράβαση κάθε δημοκρατικής διαδικασίας, προσπάθησε να με λογοκρίνει και να με φιμώσει, 

ώστε να μην μεταφέρω τις προσωπικές μου απόψεις για την θεματολογία και τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις 

της Ένωσης και ιδιαιτέρως τις συμπεριφορές του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα, 

στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και στα Κοινωνικά Δίκτυα, τα οποία πλέον είναι τα δημοκρατικότερα μέσα έκφρασης και 

διαλόγου. Μέσω αυτών των δημοσιεύσεων επεδίωξα ως αναφαίρετο δικαίωμά μου, να ενημερώσω τα μέλη 

του Συλλόγου μου που με εξέλεξαν και τους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού.  

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση έγινε επίθεση στον Εξωραϊστικό Σύλλογο του Καταφυγιού, από τον 

αντιπρόεδρο κ. Παπαχρήστου, γιατί κατά την αντιδημοκρατική άποψή του, ο Σύλλογος προέτρεξε να πάρει 

απόφαση για το ΚΕΛ και για το κοιμητήριο του Σαρωνικού. Η τοποθέτηση του Συλλόγου μας, για αυτά τα καίρια 

προβλήματα που ταλανίζουν τον δήμο μας, είναι καταστατική του υποχρέωση και απόφαση της Γενικής του 

Συνέλευσης. Προβλήματα για τα οποία το προεδρείο, δεν τόλμησε και υπονόμευσε εσκεμμένα και 

μεθοδευμένα, ώστε να μην πάρει θέση η Ένωση, όπως είχε υποχρέωση ως φορέας που έχει σκοπό να 

συνδράμει με τις πολιτικές αποφάσεις του, στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες του 

Δήμου μας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της (άρθρο 3, σκοπός ίδρυσης της Ένωσης).  

Τέλος κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοκρατίας, με επιστολή που κοινοποιήθηκε στον Εξωραϊστικό Σύλλογό 

του Καταφυγιού, κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις για την «μη συμμόρφωσή» μου στις αντιδημοκρατικές αιτιάσεις 

του προεδρείου της Ένωσης, το οποίο είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι εξυπηρετεί κομματικές δημοτικές 

παρατάξεις, των οποίων υπήρξαν υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές.  

Συμπερασματικά: 

- Επειδή το προεδρείο της Ένωσης και συγκεκριμένα ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός 

γραμματέας, παρέβησαν συστηματικά και κατ΄ επανάληψη βασικά και θεμελιώδη άρθρα του 

καταστατικού.   

- Επειδή προσπάθησαν να φιμώσουν με αντιδημοκρατικές ενέργειες εμένα ως μέλος του Δ.Σ. και τον 

Σύλλογο που εκπροσωπώ στην Ένωση, διαβάλλοντάς με και ψευδόμενοι. 

- Επειδή εσκεμμένα μεθόδευσαν την μη παρουσία των εκπροσώπων του Συλλόγου μας σε 

αντικαταστατική συνεδρίαση του Δ.Σ.  όπου συζητήθηκαν θέματα που μας αφορούσαν.  

- Επειδή απαξίωσαν τον ρόλο της Ένωσης με την μη συμμετοχή της σε νομοθετημένους θεσμούς 

δημόσιου διαλόγου του Δήμου Σαρωνικού. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου του Καταφυγιού, καλώ το προεδρείο να συγκαλέσει άμεσα το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ένωσης, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα που αναφέρω και αφορούν τον πρόεδρο κ. 

Πρέκα, τον αντιπρόεδρο κ. Παπαχρήστου και τον γενικό γραμματέα κ. Κόλλια.  

Επιφυλάσσομαι στην συνεδρίαση να τοποθετηθώ και να προτείνω συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή 

αντιδημοκρατικών και αντικαταστατικών ενεργειών στο μέλλον.  
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Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Καταφυγιού 
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