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Καταφύγι Πέμπτη 18/1/2018

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Της Ένωσης Συλλόγων Σαρωνικού
Κυρίες & Κύριοι,
Είμαστε μάρτυρες μιας άθλιας και μεθοδευμένης σκευωρίας σε βάρος του Συλλόγου μας και σε βάρος
του προέδρου μας και εκλεγμένου εκπροσώπου μας κ. Άγγελου Φραγκόπουλου, από το προεδρείο της
Ένωσης Συλλόγων Σαρωνικού, με καθαρά παραταξιακά κίνητρα, που δεν συνάδουν με καμία έννοια
δημοκρατικής διοίκησης αλλά και με κάθε διάταξης του καταστατικού της.
Μετά την από 10/1/2018 τετρασέλιδης επιστολής του Προέδρου του Συλλόγου και εκπροσώπου μας κ.
Άγγελου Φραγκόπουλου προς τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, στην οποία υπήρξε λεπτομερής ανάλυση
συγκεκριμένων αντικαταστατικών και αντιδημοκρατικών ενεργειών του συνόλου του προεδρείου της
Ένωσης, καθώς και την πρότασή του να συζητηθεί αυτή στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., περιμέναμε να
υπάρξει ελάχιστη ευαισθησία και να τεθεί αυτή σε συζήτηση στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της
18/1/2018.
Δυστυχώς το ελεγχόμενο και κατευθυνόμενο προεδρείο της Ένωσης και συγκεκριμένα ο πρόεδρος κ.
Πρέκας, ο αντιπρόεδρος κ. Παπαχρήστου και ο γενικός γραμματέας κ. Κόλλιας, καταχρώμενοι την ιδιότητά
τους επιμένουν να μετατρέψουν το Δ.Σ. της Ένωσης σε ανακριτικό τμήμα και δικαστήριο σε βάρος των
καταστατικών δικαιωμάτων ενημέρωσης των μελών της και των μελών των Συλλόγων.
Επειδή ο σκοπός ένταξης του Συλλόγου μας στην Ένωση Συλλόγων Σαρωνικού, που είναι η συνεργασία και η
αλληλεγγύη των μελών της, για την επίλυση των κοινών προβλημάτων των κατοίκων του Δήμου μας, δεν έχει
επιβεβαιωθεί,
Επειδή η Ένωση στους οκτώ μήνες της συμμετοχής μας, δεν ασχολήθηκε και δεν έχει τοποθετηθεί σε
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ από τα μείζονα θέματα που απασχολούν τους οικιστές κατοίκους του Δήμου μας και τα
οποία επανειλημμένα προτείναμε,
Επειδή το προεδρείο σκοπίμως επιδιώκει τον αποκλεισμό από την δύναμή της ιστορικών συλλόγων της
περιοχής μας,
Επειδή το προεδρείο της, μεθοδευμένα και αντικαταστατικά λειτουργεί ως πειθήνιο όργανο δημοτικών
παρατάξεων,
Για τους λόγους αυτούς, σας δηλώνουμε ότι υλοποιούμε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου μας και ΑΠΟΧΩΡΟΥΜΕ από την Ένωση Συλλόγων Σαρωνικού.
Για του Δ.Σ.

