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Ο Σαρωνικός απαλλάσσεται οριστι-
κά από τον πολιτικό δεινόσαυρο

Λίγοι μήνες απέμειναν μέχρι να απαλλαγεί ορι-
στικά ο Δήμος Σαρωνικού από τον πολιτικό δει-
νόσαυρο των τελευταίων χρόνων και τα Καλύβια 
από την 24ετή διοίκηση Φιλίππου. Την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2014, αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή.
Ο ΣΥΡΙΖΕος Δήμαρχος, παρά τις πιέσεις που 
δέχτηκε από τους ανθρώπους που τον περιτρυ-
γύριζαν όλα αυτά τα χρόνια και αναριχήθηκαν σε 
αξιώματα χάριν αυτού, δεν θα είναι υποψήφιος για 
τον Δήμο. 
Ανοίγει πλέον ο δρόμος στην επιλογή ενός άλ-
λου Δημάρχου, που θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα 
εμπνεύσει ένα νέο ήθος και ύφος στα πολιτικά 
πράγματα του τόπου και δεν θα έχει καμία σχέ-
ση με αυτό που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ο 
Φιλίππου.
Ο Φιλίππου έγινε Κοινοτάρχης Καλυβιών, για 
πρώτη φορά το 1990, μέλος τότε του ΚΚΕ. Τότε 
στηρίχτηκε από τις λεγόμενες «δημοκρατικές δυ-
νάμεις» (ΠΑΣΟΚ, ΕΑΡ, ΚΚΕ κ.λπ.),  για να στη-
ρίξει το ΚΚΕ υποψήφιους αυτών των κομμάτων 
σε ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής. Στις  εκλογές του 
1986, το ΚΚΕ με υποψήφιο τον Φιλίππου, είχε 
λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με άλλες 
περιοχές και δυστυχώς για τα Καλύβια, το ΚΚΕ 
επέλεξε να διεκδικήσει εκεί την εκλογή ενός δικού 
του στελέχους.
Από τότε εκλέγεται συνεχώς επί 24 χρόνια, στη-
ριζόμενος από τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και 
της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν διαπλέξει 
τις σχέσεις τους με τον Φιλίππου και ο οποίος δεν 
είχε πλέον ανάγκη τις λιγοστές, έτσι κι΄ αλλιώς,  
ψήφους του ΚΚΕ και αργότερα του ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΜΟΥ, στον οποίο  προσχώρησε.
Μεταξύ των υποστηριχτών του Φιλίππου και άμε-
σα υπεύθυνων για την πολιτική του επιβίωση στα 
Καλύβια, αλλά και άμεσων συνεργατών, συμπε-
ριλαμβάνεται και ο αείμνηστος Ανδρέας Χριστο-
φάκης, πατέρας της σημερινής επικεφαλής της 
Αντιπολίτευσης Χριστίνας Χριστοφάκη, ο οποίος 
διετέλεσε και Αντιδήμαρχος του Φιλίππου στον 
Δήμο Καλυβίων.
Οι πολιτικές επιδιώξεις του Φιλίππου, όπως ο 
ίδιος φέρεται να τις έχει σχεδιάσει, είναι να εντα-
χθεί στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες  
Βουλευτικές εκλογές, στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι πιθανότητες να είναι υποψήφιος Βουλευτής εί-
ναι από λίγες έως ελάχιστες, μια και δεν φαίνεται 
να χαίρει της πολιτικής εκτιμήσεως της ηγετικής 
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα κατά καιρούς show 
που οργανώνει για να δείξει πόσο δυναμικό στέ-
λεχος είναι.
Πρόσφατα οργάνωσε φύτευση ενός δέντρου στα 
Καλύβια προς τιμήν του Τσάβες και για να υπάρ-
χει κοινό επιστρατεύτηκαν οι μικροί μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου των Καλυβίων. Ουδείς άλλος 
επίσημος καταδέχτηκε να παραστεί σε μια τέτοια 
εκδήλωση.
Απ΄ ότι φαίνεται όμως θα τον δούμε, στο ψηφο-
δέλτιο της υποστηριζόμενης από τον ΣΥΡΙΖΑ υπο-
ψήφιας για την Περιφέρεια Αττικής Ρένας Δούρου, 
ως υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη. 
Η θέση του Αντιπεριφερειάρχη δεν απαιτεί ψήφο 
προτίμησης και επομένως, στην απίθανη περί-
πτωση που η οπαδός του Τσάβες Ρένα Δούρου 
εκλεγεί Περιφερειάρχης, ο Φιλίππου θα είναι Αντι-
περιφερειάρχης στην Ανατολική Αττική.
Ελπίζοντας στο αισθητήριο του λαού και με δεδο-
μένο ότι για την Περιφέρεια Αττικής, δεν ψηφίζουν 
μόνο οι πολίτες του Σαρωνικού, θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι σ΄ αυτούς τους πολιτικούς στόχους ο 
Φιλίππου θα αποτύχει, ώστε να πάψει οριστικά να 
απασχολεί τον τόπο μας. Site: http://www.attikos.gr  Blog: http://attikosparatiritis.wordpress.com E:mail: paratiritis@attikos.gr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004638609350 Twitter https://twitter.com/attikos_paratir
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Συνέχεια στην 3η σελίδα 

Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στην επικεφαλίδα, συνήθως συναντώνται στο είδος των 

επαγγελματιών πολιτικών, που διοίκησαν την Ελλάδα όλα 
αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για αυτούς που στην πλειοψηφία 
του ο Λαός μας κατονομάζει, ως τους υπεύθυνους, για την 
κατρακύλα της χώρας μας στην κρίση που βιώνουμε. Σπανίως 
όμως όλα αυτά μαζί, τα συναντάει κάποιος σε ένα πρόσωπο. 

Ολόκληρο το άρθρο στις σελίδες 6 & 7 

Η Ανικανότητα, η Αλαζονεία, ο Αυταρχισμός & 
η Αμετροέπεια, υποψήφιες για το δημαρχιακό 

αξίωμα στον Σαρωνικό

ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
θα διεκδικήσουν την διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού 

Υποψήφιος δήμαρχος 
Γιώργος Μπιθυμήτρης,

Υποψήφιος δήμαρχος  
Γιώργος Σωφρόνης

Υποψήφια δήμαρχος 
Αγγελική Ράπτη

Υποψήφιος δήμαρχος 
Νίκος Βολάκος

Πέντε θα είναι τελικά οι συνδυασμοί 
που θα επιδιώξουν να αναλάβουν 
τις τύχες του Σαρωνικού για την 

πενταετία, 2014 – 2019. Όπως και στις 
προηγούμενες εκλογές ένας συνδυασμός, 
αυτός του κ. Χρήστου Γκίνη, διαλύθηκε 
πριν προλάβει να εκδώσει την ανακοίνωση, 
με την οποία θα πληροφορούσε τους 
δημότες ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την 
ψήφο τους. Κάτι ανάλογο με αυτό που 
είχε γίνει και στις προηγούμενες εκλογές 
με την κα Νικολέττα Καπερώνη. 

Σ΄ αυτό το άρθρο θα εντοπίσουμε τις 
ομοιότητες και τις διαφορές, από τις 

προηγούμενες εκλογές του 2010. 
Η μεγάλη διαφορά είναι η απουσία από 
τις δημοτικές εκλογές του πολιτικού 
δεινόσαυρου Πέτρου Φιλίππου, ο 
οποίος απέρχεται του δήμου Σαρωνικού 
κουβαλώντας μαζί του το «ανάθεμα» 
των πολιτών σε ότι αφορά τον Δήμο, 
αλλά με αρκετούς διατεθειμένους να τον 
ψηφίσουν στην Περιφέρεια Αττικής , ως 
υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη υπό την 

«καθοδήγηση» της κας Ρένας Δούρου. 

Μια ακόμα μεγάλη διαφορά, 
αυτών των εκλογών, την οποία 

θεωρούμε αρνητική, είναι η απουσία 
της επικεφαλής της μειοψηφίας κας 
Χριστίνας Χριστοφάκη, η οποία δεν θα 
μετάσχει των εκλογών, όπως επίσης της 
Αντιπροέδρου του δημοτικού Συμβουλίου 
της κας Αναστασίας Τσιακάλου. 

Υποψήφιος δήμαρχος 
Μανώλης Τσαλικίδης

Αποκάλυψη: 
Ήθελαν(;) Γυμνάσιο στη Σαρωνίδα 

αλλά... ψήφισαν πλατεία!!!
Ρεπορτάζ στην σελίδα 20

Προκαταρκτική εξέταση για 
παράβαση καθήκοντος, σε βάρος του 

Δημάρχου και 20 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαρωνικού

Ρεπορτάζ στη 19η σελίδα
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Ο πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Γιώργος 
Πατούλης μαζί με 13 δημάρχους, ανακοίνωσαν τη 

δημιουργία ΚΕΠ Υγείας. Σε πρώτη φάση, θα εφαρμοστεί 
σε κατοίκους 14 δήμων. Περί ανεξαρτησίας ο λόγος, των συνδυασμών που διεκδικούν 

το Δήμο Σαρωνικού. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Σε 
ολόκληρη τη χώρα, αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί αποποιούνται 

την κομματική ταυτότητά τους και δείχνουν να συμφωνούν 
ότι σε τοπικό επίπεδο, σημασία έχει το κοινό καλό, η βελτίωση 
της καθημερινότητας των πολιτών, η ανάπτυξη υποδομών, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας.  Σε αυτό το σκεπτικό είχε στηριχθεί 
η δημοτική κίνηση Σύγχρονη Πόλη από τη δημιουργία της, το 
2010, δηλώνοντας και παραμένοντας ανεξάρτητη μέχρι σήμερα 
που διεκδικεί και πάλι την ψήφο των πολιτών.

Ανεξάρτητοι και ...εξαρτημένοι 
στο Δήμο Σαρωνικού
Άρθρο του υποψήφιου Δημάρχου, κ. Νίκου Βολάκου 
με τη δημοτική κίνηση «Σύγχρονη Πόλη»

Περί ανεξαρτησίας λοιπόν ο λόγος, πρωτίστως κομματικής. Με 
μια διαφορά: στο Δήμο Σαρωνικού, η υπόθεση ανεξαρτησία 

δεν περιορίζετε στο ακομμάτιστο. Διότι στο Δήμο μας, ο οποίος 
διοικείται για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα από την ίδια 
δημοτική αρχή, ανεξαρτησία σημαίνει και αποχή από το σύστημα 
που αυτή έχει θρέψει, συντηρεί και προστατεύει. 

Πέντε συνδυασμοί διεκδικούν σήμερα το Δήμο μας. Οι δύο, του 
ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ με την παράταξη ΡΙ.ΖΕ.Σ, δεν μπορούν 

να αποποιηθούν την κομματική ταυτότητά τους. Θεμιτό, εφόσον 
είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, τόσο οι ΡΙ.ΖΕ.Σ όσο και οι συνδυασμοί 
«Σαρωνικός Αύριο» και «Σαρωνικός 5+» αποτελούν παραφυάδες 
του υπάρχοντος συστήματος και στηρίζονται από αυτό. Το 
γεγονός δεν αποδεικνύεται αποκλειστικά από τις συνεργασίες 
του παρελθόντος και από τα πεπραγμένα των επικεφαλής τους, 
ή από την κομματική ταύτιση του συνδυασμού ΡΙ.ΖΕ.Σ με τον 
νυν δήμαρχο. Αποδεικνύεται και από την κινητικότητα μελών του 
δημοτικού συμβουλίου, που βρίσκονται σήμερα στην συμπολίτευση 
και συμμετέχουν στους εν λόγω συνδυασμούς, από την παρουσία 
αλλά και από δηλώσεις του Δημάρχου, κ.λ.π.  Απώτερος στόχος 
η διατήρηση ενός κατεστημένου στο Δήμο Σαρωνικού, το οποίο 
φωνάζει για μια «ανατροπή» αλλά στην πραγματικότητα μάχεται 
για την αυτοσυντήρησή του. 

Σε ό,τι αφορά στη Σύγχρονη Πόλη, ορισμένοι μιλούν για 
δονκιχωτισμούς και χαμένες ψήφους, αφού όπως διαδίδουν, 

δεν μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις το Δήμο. Αυτά έρχονται να 
επαυξήσουν δημοτικοί σύμβουλοι, που εντάσσονται σε άλλους 
συνδυασμούς, σύμβουλοι με «βαριά ονόματα» μεν αλλά με 
«παρελθόν» δε, όπως και οι επικεφαλής αυτών των συνδυασμών. 
Αλήθεια, τι άλλο αντιπροσωπεύουν αυτά τα βαριά ονόματα, εκτός 
του κατεστημένου; 

Η Σύγχρονη Πόλη είναι ο μοναδικός πραγματικά ανεξάρτητος 
συνδυασμός, από κόμματα ασφαλώς αλλά και από το υπάρχον 

σύστημα. Ζητάει την ψήφο σας για να κάνει την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο 
Δήμο Σαρωνικού. Η δύναμη της είναι οι πολίτες και η μοναδική της 
εξάρτηση είναι από την ψήφο σας. Η Σύγχρονη Πόλη θεωρεί ότι 
το υπάρχον σύστημα «ποντάρει» στην άγνοια των πολιτών για τα 
πεπραγμένα και τις μεθοδεύσεις του, άγνοια που καλλιεργήθηκε 
μέσα από τη συστηματική παραπληροφόρηση αλλά και άρνηση 
του βασικού αγαθού της Δημοκρατίας, που είναι η διαφάνεια. 

Θεωρούμε ψευδοδίλλημα τα περί χαμένης ψήφου αλλά και 
προσβολή για τη Δημοκρατία. Καμία ψήφος δεν πάει ποτέ 

«χαμένη.» Η ψήφος εκφράζει τη βούληση κάθε πολίτη. Και ο/η 
κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράζει τη βούληση 
του, ισότιμα με όλους τους άλλους.

Είναι βέβαιο ότι αν δεν ανατραπεί τώρα το ΣΥΣΤΗΜΑ, σε μια 
πενταετία από σήμερα «τόπος» μας θα είναι το περιθώριο. 

Αδιανόητο για έναν Δήμο με τον φυσικό πλούτο, τη γεωγραφική 
θέση και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Σαρωνικού!

Η Σύγχρονη Πόλη ξεκίνησε την εκστρατεία της με ομιλίες αλλά και 
συζητήσεις με τους πολίτες σε όλες τις κοινότητες του Δήμου. 

Είδατε στην πράξη, ότι η φωνή σας είναι το «υλικό» μας. Υψώστε 
μαζί μας τη φωνή σας, γίνετε η δύναμή μας με την ψήφο σας!  

Κ.Ε.Π. Υγείας στην Λαυρεωτική

Ο νέος αυτός θεσμός, που 
ξεκινά πιλοτικά, αφορά 

τη δημιουργία ενός δικτύου 
Κοινωνικής Μέριμνας και 
Φροντίδας για τον Πολίτη, που 
θα κάνει την Πρόληψη και την 
Προαγωγή της Υγείας πράξη 
μέσα από δύο κεντρικούς 

άξονες λειτουργίας: 1) την 
προληπτική ιατρική και 2) την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
σε θέματα υγείας.
Μεταξύ των πόλεων που θα 
φιλοξενήσουν τα ΚΕΠ υγείας 
περιλαμβάνεται και ο Δήμος 
Λαυρεωτικής
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Ως κύριος διεκδικητής 
της δημαρχίας, 
εμφανίζεται ο 

35χρονος κ. Γιώργος 
Σωφρόνης, ο οποίος 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε 
την πρώτη του νίκη, 
σ υ σ π ε ι ρ ώ ν ο ν τ α ς 
στον συνδυασμό του, 
τους περισσότερους 
αυτοδιοικητικούς απ΄ 
όσους αποτέλεσαν το 
πολιτικό προσωπικό του 

Δήμου Σαρωνικού την 
πρώτη θητεία του ως «Καλλικρατικός» Δήμος. Οι 
υποψήφιοι σύμβουλοι προέρχονται κυρίως από 
τον συνδυασμό του Πέτρου Φιλίππου και από 
τον συνδυασμό της κας Χριστίνας Χριστοφάκη 
αλλά και τον συνδυασμό του κ. Σταμάτη Γκίνη, 
δηλαδή τον ίδιο και τον κ. Δημήτρη Σόφο. 

Ο κ. Σωφρόνης, χειρίστηκε τα οικονομικά 
ενός υπερχρεωμένου Δήμου, καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της παρούσας θητείας και 
από την θέση του Αντιδημάρχου. Χάριν της 
πολιτικής της κυβέρνησης να απαλλάξει την 
ΕΥΔΑΠ, από τις ανείσπρακτες οφειλές των 
Δήμων, μιας ολόκληρης δεκαετίας και να τους 
επιχορηγήσει με χρήματα των μνημονίων, 
τακτοποίησε το έλλειμμα των 10.700.000 € του 
Δήμου Σαρωνικού. Παρ΄ όλα αυτά ο Δήμος 
δεν έπαψε να είναι χρεωμένος και ακόμα και 
σήμερα διαγράφει οφειλές του προς τους 
επαγγελματίες και προμηθευτές, που είχαν την 
ατυχία να εμπλακούν σε δοσοληψίες μαζί του, 

με το πρόσχημα της παρέλευσης πενταετίας. 
Δεν ξέρουμε, τι θα συνέβαινε αν παρέρχετο  
πενταετία  από οφειλές των δημοτών, ποια θα 
ήταν άραγε η αντιμετώπισή από τον Δήμο;

Ο κ. Σοφρώνης, ως πρωτοκλασάτο στέλεχος 
του Δήμου και άμεσος συνεργάτης του 

Πέτρου Φιλίππου, περιφρούρησε με ευλάβεια  
το προσωπικό του προφίλ. Ουδέποτε 
τοποθετήθηκε σε κάποιο από τα κύρια θέματα 
που απασχόλησαν τον Δήμο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της θητείας του. Είναι στην κρίση 
των πολιτών να σκεφτούν αν ο κ. Σωφρόνης, 
ως ιδεολογικά κινούμενος στον πολιτικό χώρο 
της Νέας Δημοκρατίας,  θα έπρεπε να παίρνει 
θέση και να διαφοροποιείται από τις πολιτικές 
επιλογές του άκρως κομματικοποιημένου στον 
ΣΥΡΙΖΑ Δημάρχου. Με την ανοχή του, όπως 
και με την ανοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των δημοτικών συμβούλων, που κινούντο σε 
πολιτικούς χώρους πλην του ΣΥΡΙΖΑ, επέτρεψαν 
στον καθεστωτικό Δήμαρχο να συμπεριφέρεται 
ως ο Δήμος να είναι κομματικό φέουδο. 

Δεν είναι στις προθέσεις μας να κρίνουμε 
και να αποδώσουμε εκ προοιμίου ευθύνες 

στον κ. Σωφρόνη, για την προηγούμενη θητεία 
του, πέρα όσων του αναλογούν. Με βασικό του 
προσόν και σύμμαχο την νεότητα, πρέπει να 
αγωνιστεί και να αποδείξει ότι παράλληλα με την 
καριέρα και την καταξίωσή του ως πολιτικός, θα 
αγωνιστεί για τον Δήμο Σαρωνικού και θα αφήσει 
το αποτύπωμά του σ΄ αυτόν τον τόπο, σε όποια 
θέση και αν τον καταξιώσουν οι πολίτες του 
Σαρωνικού.

Πέντε συνδυασμοί θα διεκδικήσουν 
την διοίκηση του Σαρωνικού 

Υποψήφιος για δεύτερη φορά για το 
Δημαρχιακό αξίωμα, είναι ο 46χρονος 
Πολιτικός Μηχανικός κ. Νίκος Βολάκος. 

Στις προηγούμενες εκλογές ο κ. Βολάκος με μια 
ομάδα νέων στην πολιτική ανθρώπων, έκανε το 
πρώτο βήμα ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο 
των Καλυβίων, που εκτός από «καλά λόγια» 
για έναν νέο άνθρωπο, δεν έδειχναν κανένα 
ενδιαφέρον για τις απόψεις του και κυρίως για τις 
προθέσεις του. 

Ο Βολάκος όμως τόλμησε και κατέγραψε μεν 
ένα μικρό εκλογικό ποσοστό 3,2%, ικανό 

όμως να τον στείλει στο δημοτικό συμβούλιο, 
όπου δεν πέρασε απαρατήρητος. Οι παρεμβάσεις 

του ενόχλησαν τον Φιλίππου και έγινε συχνά στόχος υποτιμητικών 
σχολίων των αμετροεπών συνεργατών του Δημάρχου, όπως ο Τσαλικίδης, 
ο Τζιβίλογλου, ο Αθανασόπουλος και ο Ζεκάκος. 

Με όπλο τις παρεμβάσεις του και το έμφυτο χιούμορ του ο κ. Νίκος 
Βολάκος, ήταν παρών σε ότι συντελέστηκε αυτή την περίοδο και 

παράγοντας προσπαθειών αποτροπής πολλών δυσμενών αποφάσεων 
της πλειοψηφίας.

Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δηλώνουν, ότι θαυμάζουν και σέβονται την 
προσπάθεια του Νίκου Βολάκου και υποστηρίζουν ότι αν είχε «δύναμη», 

θα είχε ελπίδες να διεκδικήσει τον Δήμο. Ξέρουν όμως ότι την «δύναμη» 
στους πολιτικούς την δίνουν οι πολίτες και όσοι λοιπόν πιστεύουν στον 
Νίκο Βολάκο, έχουν τώρα την ευκαιρία να συμπαραταχθούν μαζί του, αντί 
να αρκούνται στο να καταγγέλλουν το δημοτικό κατεστημένο και τα πολιτικά 
«μπάζα» όπως αποκαλούν, πολλούς από αυτούς που το συνθέτουν. 

Ο Σαρωνικός χρωστάει στον Νίκο Βολάκο, μια ευκαιρία. Όσοι δηλώνουν 
απογοητευμένοι, όσοι δηλώνουν αηδιασμένοι απ  αυτούς που 

βλέπουν τον Δήμο ως μέσο προσωπικής τους επιβίωσης, έχουν τώρα μια 
επιλογή για τον πρώτο γύρο των εκλογών και γιατί όχι και για τον δεύτερο, 
αν οι συνθήκες το ευνοήσουν. 

Η συμμετοχή στις 
εκλογές του 
Συνδυασμού 

του ΚΚΕ «Λαϊκή 
Σ υ σ π ε ί ρ ω σ η 
Σαρωνικού» με 
επικεφαλής τον κ. 
Γιώργο Μπιθιμήτρη, 
δεν προκείπτει από 
κάποια ανακοίνωση 
του κόμματος, 
αλλά εικάζουμε ότι 
θα μετάσχει των 

εκλογών. 

Ως συνδυασμός δεν φαίνεται ότι θα μας 
εκπλήξει σ΄ αυτές τις εκλογές, όπως δεν 

μας εξέπληξε και στις προηγούμενες. Μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει καμία κινητικότητα 
και οι παράγοντες του κόμματος στον 
Σαρωνικό δεν δείχνουν να βιάζονται, μια και 
θα απευθυνθούν στο υπάρχον κομματικό 
κοινό, που θα ψηφίσει όποιος και αν είναι ο 
υποψήφιος Δήμαρχος, όποια και αν είναι τα 
στελέχη του ψηφοδελτίου, όποιες και αν είναι 

οι «θέσεις» που θα παρουσιάσει.

Οι ψηφοφόροι του συνδυασμού 
θα αρκεστούν να διαβάσουν τις 

αντιμνημονιακές κορώνες, που θα έχει 
προδημοσιεύσει ο Ριζοσπάστης ως 
κατεύθυνση και οι οποίες θα αντιγραφούν 
στα φυλλάδια με την φωτογραφία του 
υποψηφίου Δημάρχου, για να διανεμηθούν 
στις λαϊκές αγορές του Δήμου. Η φωτογραφία 
του υποψηφίου Δημάρχου, θα είναι το 
διαφορετικό, αν θέλει οποιοσδήποτε 
να συγκρίνει το φυλλάδιο της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης Σαρωνικού» με το φυλλάδιο 
της αντίστοιχης «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
οποιουδήποτε δήμου στην Ελλάδα. 

Ο κ. Γιώργος Μπιθιμήτρης, παρ΄ ότι 
νέος άνθρωπος, είναι το πρότυπο 

του κομματικού φερέφωνου που δεν είχε 
τίποτα να προτείνει για οποιοδήποτε θέμα 
συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέραν 
της καταγγελίας των μνημονίων και της 
προτροπής σε «αγώνες» για οποιοδήποτε 
λόγο και αιτία και πολύ συχνά χωρίς αιτία. 

Τον κ. Τσαλικίδη τον σχολιάζουμε 
επαρκώς στο άρθρο που 
δημοσιεύουμε με τον τίτλο 

«Η Ανικανότητα, η Αλαζονεία, ο 
Αυταρχισμός και η Αμετροέπεια, 
υποψήφιες για το δημαρχιακό 
αξίωµα στον Σαρωνικό», και δεν θα 
επαναλάβουμε όσα τον χαρακτηρίζουν. 
Μέσα από αυτό το άρθρο κρινόμαστε 
και εμείς για όσα του αποδίδουμε, γιατί 
η μη επιτυχία του σ΄ αυτές τις εκλογές 
είναι ένα μεγάλο στοίχημα που θέλουμε 
να κερδίσουμε. 

Στοίχημα ήταν για εμάς, όταν το 
2006 τον στηρίξαμε να εκλεγεί 

κοινοτάρχης, παραμερίζοντας τις 
έντονες επιφυλάξεις τις δικές μας και 
πολλών αναγνωστών μας, το οποίο 
τότε δυστυχώς κερδίσαμε. 

Τότε στηρίξαμε έναν νέον πολιτικό 
που υποσχόταν πρωτίστως 

πολιτικό ήθος, 
αξιοπρέπεια, 
δ ι α φ ά ν ε ι α , 
έννοιες που 
δεν υπάρχουν 
στο πολιτικό 
DNA του. 
Δεν χρειά-
στηκε παρά 
δύο μόλις 
χρόνια διοί-
κησης στην 
Κ ο ι ν ό τ η τ α 
της Παλαιάς 
Φώκαιας για να αποδειχτεί περίτρανα 
η πλάνη μας.

Σήμερα ο εκδότης του Αττικού 
Παρατηρητή ζητάει την συγνώμη 

από τους πολίτες, κυρίως της Παλαιάς 
Φώκαιας, για εκείνη την λανθασμένη 
επιλογή του. 

Μια από τις διαφορές των 
εκλογών του 2014, είναι 
η ίδρυση της Δημοτικής 

Παράταξης «Ριζοσπαστική Ενότητα 
Σαρωνικού» (ΡΙΖ.Ε.Σ.). Στην  
παράταξη, η οποία δημιουργήθηκε 
από τα κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ηγείται η Γιατρός 
κα Αγγελική Ράπτη. Η κα Ράπτη, 
είναι Διευθύντρια στο νοσοκομείο 
«Σωτηρία» και ασχολείται για πρώτη 
φορά με τα δημοτικά πράγματα 
του Σαρωνικού ή των Καλυβίων, 
απ΄ όπου κατάγεται ενώ η μόνιμη 
διαμονή της είναι εκτός Σαρωνικού. 

Στις προηγούμενες εκλογές 
ο εκφραστής της πολιτικής 

του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Φιλίππου 
δεν τόλμησε να δώσει κομματικό 
χρώμα στον συνδυασμό του, αλλά 
ακολούθησε την πεπατημένη 
συνταγή του δήθεν «ανεξάρτητου», 
για να προσθέσει την εκλογή του, 
αμέσως μετά τις εκλογές, στην λίστα 
των προσκείμενων στο ΣΥΡΙΖΑ 
δημάρχων. 

Η παράταξη δημιουργήθηκε 
τον περασμένο Οκτώβριο. 

Έγινε αρχικά προσπάθεια να 
εμφανιστεί ως ανεξάρτητη και 
ευρύτερης αποδοχής, εντάσσοντας 
δημότες μη κομματικά μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στην 
πορεία υπερίσχυσαν οι απόψεις 

των σκληροπυρηνικών μελών του 
κόμματος, οι οποίοι εξεδίωξαν 
όσους δεν είχαν ταυτόσημες με 
αυτούς κομματικές απόψεις. 

Οι βασικές θέσεις της παράταξης,  
οι οποίες είδαν το φως της 

δημοσιότητας, είναι αυτές που 
έχει υιοθετήσει και υποστηρίζει η 
αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ 
(Λαφαζάνης, Στρατούλης, Θεωνάς), 
και έχουν ως κύριο γνώμονα 
και στόχο την καταγγελία των 
λεγόμενων μνημονιακών πολιτικών, 
δίνοντας δημοψηφισματική σημασία 
στις εκλογές. 

Στους στόχους τους για τούς 
οποίους προτίθενται να 

αγωνιστούν, περιλαμβάνεται η 
αποτροπή των επενδύσεων από 
επιχειρηματικούς ομίλους στο 
παράκτιο μέτωπο.

Κατά την διάρκεια των διαδικασιών 
ανάδειξης υποψηφίου Δημάρ-

χου, η παράταξη δέχτηκε τις πιέσεις 
του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου, 
να υποστηριχθεί ως υποψήφιος 
ο κ. Μανώλης Τσαλικίδης, αλλά 
συνάντησε την αντίδραση πολλών 
μελών του κόμματος, οι οποίοι 
δεν έχουν καμία εκτίμηση στον 
ευνοούμενο του απερχόμενου 
Δημάρχου και λόγω της πολιτικής 
του αλλά και λόγω της κομματικής 
του ένταξης στο ΠΑΣΟΚ. 
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Επιμέλεια:
Άγγελος 
Φραγκόπουλος

Ένας νέος άνθρωπος, ο κ. Γιώργος 
Σωφρόνης, είναι υποψήφιος 

Δήμαρχος Σαρωνικού. Μόλις 35 
χρόνων φιλοδοξεί να ξεκινήσει μια 
ελπιδοφόρα καριέρα και να κρατήσει 
τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης, 
εξυγίανσης, χρηστής διοίκησης, 
ισονομίας και διαφάνειας, όπως 
αναφέρει ο ίδιος στην διακήρυξη του 
συνδυασμού του. Του το ευχόμαστε 
ολόψυχα, για τον ίδιο αλλά και κυρίως 
για τον Δήμο μας.  

Επί τριάμισι χρόνια, δεν ακούσαμε από 
τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Σωφρόνη, την 

παραμικρή άποψη για τα σημαντικά θέματα που 
απασχόλησαν τον Σαρωνικό. Πλην των θεμάτων 
που αφορούν τα οικονομικά, προϋπολογισμούς, 
απολογισμούς, τροποποιήσεις αλλαγή κωδικών. 
Τίποτε άλλο πέραν αυτών. Ο κ. Σωφρόνης 
δικαιούται να υποστηρίζει ότι λόγω αυτής ακριβώς 
της τακτικής του, δεν είναι συνυπεύθυνος για όσα 
διέπραξε ο απερχόμενος Δήμαρχος.  Ελπίζουμε 
να κατανοεί, ότι τα πράγματα δεν μπορεί να 
είναι τόσο απλά. 

Περιμένουμε λοιπόν ο κ. 
Σοφρώνης να τοποθετηθεί 

και να δικαιολογήσει την ψήφο 
του για όσες από τις εισηγήσεις 
του Φιλίππου ψήφισε και όσες 
απέφυγε να υπερψηφίσει, 
άλλοτε απουσιάζοντας και άλλοτε 
απέχοντας, γιατί δεν γνωρίζουμε 
ΟΥΤΕ ΜΙΑ που να καταψήφισε.

Περιμένουμε λοιπόν να μας πει: Για τις χωματερές, 
για το αποχετευτικό, για τις ιχθυοκαλλιέργειες, 

για τα «απολεσθέντα» οχήματα, για τις απευθείας 
αναθέσεις, για τις σπατάλες εκατοντάδων χιλιάδων 
€. Και τέλος να αναφερθεί και στο μεγάλο θέμα που 
προβάλει ως δικό του επίτευγμα. Πως «μηδένισε» 
το χρέος των 11.000.000 € του  Δήμου, αφού 
επιχορηγήθηκε με το ίδιο ακριβώς ποσό, με τα 
χρήματα του μνημονίου, από το ΥΠΕΣ για την 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών; 

Θεωρούμε την απουσία από 
αυτές τις εκλογές της κας 

Χριστοφάκη, ως μεγάλη απώλεια για 
τον Δήμο. Ήταν η ίδια η οποία μαζί 
με την Αντιπρόεδρο κα Αναστασία 
Τσιακάλου σήκωσαν το βάρος της 
κριτικής απέναντι στον Φιλίππου, 
όταν οι άντρες συνάδελφοί τους 
προσέτρεξαν να τον συνδράμουν 
στις απεχθείς εισηγήσεις του, που 
έβαλαν βαθύτερα τον Δήμο στο 
τέλμα, ο καθένας για τους δικούς 
του σκοπούς.

Και αν η απουσία της κας Χριστοφάκη 
οφείλεται στην έλλειψη επικοινωνιακής 

πολιτικής και αποξένωσης από τους ανθρώπους 
που την στήριξαν, η απουσία της κας Τσιακάλου 
είναι πραγματικά μεγίστη απώλεια, η οποία έχει 
να κάνει με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
Κάποτε η ανεκτικότητα στην αμετροέπεια, στην 
αλαζονεία και στον αυταρχισμό έχουν τα όριά 
τους. Εκτός αυτών η κα Τσιακάλου δεν έχει καμία 
ανάγκη πολιτικών αξιωμάτων για να καταξιωθεί, 
έχει επιτελέσει και επιτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό 
έργο που δεν υπάρχει κανείς του ιδίου κοινωνικού 
ισοδύναμου για να το κριτικάρει.

Η απόδειξη όσων γράφουμε, είναι οι εκατοντάδες συμπολίτες, φίλοι της απ΄ όλο το 
Σαρωνικό, που εκφράζουν την θλίψη τους που δεν θα είναι υποψήφια. Και δεν 

περιορίζονται στο ότι δεν θα είναι υποψήφια σύμβουλος σε κάποιο συνδυασμό, αλλά 
υποψήφια Δήμαρχος Σαρωνικού. Θα είχε ενδιαφέρον, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να 
διαπιστώναμε, πόσοι από τους σημερινούς υποψήφιους δημάρχους θα έσπευδαν να 
αναζητήσουν μια θέση στο ψηφοδέλτιό της. 

Υποψήφια Περιφερειάρχης Δούρου 
του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεοπτικό σταθμό: 

«Είναι σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιό 
μας για τα σκουπίδια στην Αττική». Το 
κόμμα που είναι έτοιμο να κυβερνήσει τη 
χώρα (λέμε τώρα) και διεκδικεί την πρώτη 
Περιφέρεια των 5.000.000 κατοίκων, ΤΩΡΑ 
διαβουλεύεται για να μας πει τι θα κάνει με 
τα σκουπίδια. Αμ!!! δεν θα μας πει. 

Δημοσιογράφος στην ίδια εκπομπή: 
«Πείτε μου κα Δούρου, τρία μέρη στα 

οποία θα πάτε τα σκουπίδια». Δούρου: «Όχι 
, δεν θα σας πω. Υπάρχει πρόγραμμα και για 
όλα θα γίνει δημόσια διαβούλευση». Κάπως 
έτσι, πετώντας την μπάλα στην κερκίδα, 
πληρώσαμε χρυσάφι τον Κουρουπητό, γίνανε 
τα παιγνίδια στην Φυλή και οργανώθηκε η 
«αντίσταση» στην Κερατέα.

Ένα παράδειγμα για το τι θα κάνει η Δούρου, είναι το έργο του υποψήφιου 
Αντιπεριφερειάρχη του συνδυασμού της κ. Πέτρου Φιλίππου. Παράνομες χωματερές 

σε λειτουργία, συγγενείς εργολάβοι στις χωματερές, κάψιμο σκουπιδιών σε αυτοσχέδιες 
χωματερές, λόφοι σκουπιδιών δεξιά και αριστερά, βρώμα και δυσωδία στους δρόμους, 
στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους των πόλεων του Σαρωνικού. 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2010, αποχώρησε 
από την προεκλογική κούρσα η κα Νικολέττα Καπερώνη, όταν την εγκατέλειψαν 

οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού της, αφήνοντάς την στα κρύα του λουτρού. 
Σ΄ αυτές τις εκλογές ήταν η σειρά του κ. Χρήστου Γκίνη, να δοκιμάσει το πικρό ποτήρι 
της εγκατάλειψης. Δεν συγκρίνουμε τις δύο προσωπικότητες, γιατί με την Νικολέττα δεν 
συγκρίνεται κανένας.

Ο κ. Γκίνης ξεκίνησε ως φαβορί. «Τρέχει 
με χίλια» ακούστηκε να λέει ισχυρός 

παράγοντας του Δήμου. Όμως είχε την 
τύχη του λαγού όταν συναγωνιζόταν την 
χελώνα. Δεν εκτίμησε καλά τις καταστάσεις 
και κυρίως τα συγκοινωνούντα δοχεία στον 
Σαρωνικό και την έπαθε. Επί τέσσερα χρόνια 
δεν είχε επαφές με τα τεκταινόμενα στον 
Δήμο Σαρωνικού και πίστεψε στη θεωρία του 
«σωτήρα», μόνο που αποδείχτηκε ότι δεν 
ήταν αυτός.

Γράψαμε σε προηγούμενο τεύχος στα 
παραλειπόμενα, ότι ο κ. Γκίνης ήταν 

από άγνωστος έως ανύπαρκτος στις 
παραλιακές κοινότητες και μας εξέφρασε 
την ενόχλησή του. Σήμερα θα έχει 
επιβεβαιώσει και ο ίδιος την ορθότητά 
της άποψής μας. Ήταν γνωστός σε ένα 
στενό κύκλο αιρετών, μέσω των οποίων 
έλπιζε να γίνει γνωστός και όταν αυτοί 
τον εγκατέλειψαν, παρέμεινε άγνωστος.

Αλλά και με την αποχώρησή του 
ο κ. Γκίνης έδειξε πόσο ελλιπής 

ήταν για το αξίωμα που επεδίωκε 
να καταλάβει. Δεν δημοσιοποίησε 
επίσημα ποτέ την υποψηφιότητά του, 
περιμένοντας να σιγουρευτεί ότι θα 
είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής. Δεν είχε 
διαθέσει ούτε ένα ευρώ, για να βγάλει 
μερικές φωτογραφίες ώστε να τον δουν 
οι πολίτες και να γνωρίζουν σε ποιον 
αναφέρονται. Οι φωτογραφίες που μας 
έδωσε, ήταν τραβηγμένες το 2002. 

Η εντύπωση από την μία και μοναδική 
προσωπική επαφή που είχαμε μαζί 

του, ήταν ότι επρόκειτο για έναν πολιτικό της 
δεκαετίας του ’60, που τα μόνα επιχειρήματα 
που προέβαλε ήταν οι χαιρετούρες, οι κολακείες, 
η συμφωνία του με όλους και η πυκνή θολούρα 
σε όσα θέματα χρειαζόταν να υπάρξουν 
απαντήσεις. Έχοντας αποκομίσει αυτές τις 
εντυπώσεις, ουδεμία έκπληξη νοιώσαμε για 
την αποχώρησή του, την οποία επίσης δεν 
ανακοίνωσε ποτέ, αφού δεν είχε ανακοινώσει 
ούτε την είσοδό του στην μάχη των εκλογών.

Ρωτηθήκαμε από δύο 
υποψήφιους Δημάρχους, 

ποια είναι η γνώμη μας για 
την υποψηφιότητα του κ. 
Σάββα Γκέραλη. Η ερώτηση 
τέθηκε όχι γιατί δεν ήξεραν 
την γνώμη μας, αλλά για να 
δουν αν θα υπάρξει κάποια 
αντίδραση εκ μέρους μας, 
σε περίπτωση συνεργασίας 
τους με τον πρώην 
Δήμαρχο. 

Η απάντησή μας ήταν ίδια και στους  
δύο. Έχουμε καταγράψει σ΄ αυτήν 

την εφημερίδα, την άποψή μας για τον κ. 
Γκέραλη, από τα μέσα του 2008 έως και 
πριν από τέσσερις μήνες και δεν άλλαξαν οι 
συνθήκες ώστε να μεταβάλλουμε αυτήν την 
άποψη. Την απόφαση για την συνεργασία 
τους με τον κ. Γκέραλη θα έπρεπε να την 
πάρουν οι ίδιοι και να επωμιστούν και τις 
όποιες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές του 
εγχειρήματος. Ο κ. Γκίνης, δεν τόλμησε. Ο 
κ. Σοφρώνης τόλμησε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε 
σε ιστοσελίδα, ο υποψήφιος 

Δήμαρχος κ. Τσαλικίδης, αναφέρθηκε 
στον ρόλο που θα παίξουν τα κόμματα 
στη «μάχη» του Δήμου Σαρωνικού, 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη 
δυσκολία που θα αντιμετωπίσει ο 
απερχόμενος δήμαρχος (Φιλίππου), 
σχετικά με την επιλογή στήριξης(!!!) 
που θα πρέπει κάποια στιγμή να 
κάνει. Δηλαδή ποιον συνδυασμό θα 
υποστηρίξει. Έκανε πάντως σαφές 
ότι θεωρεί τη δική του υποψηφιότητα 
ως μία «φυσιολογική συνέχεια» 
της δημοτικής αρχής του Πέτρου 
Φιλίππου. Ας μην το ξεχάσουν 
αυτό οι ψηφοφόροι, αν προς στιγμή 
μπουν σε κάποιο δίλλημα, δεκανίκι 
του Φιλίππου ήταν ο άνθρωπος και 
παραμένει.

Ο κ. Τσαλικίδης, υπογράμμισε σε ομιλία 
του την ανεξάρτητη ταυτότητα  της 

παράταξης του, τονίζοντας την αναγκαιότητα 
αυτής της επιλογής: «Εμείς δεν ξεκινάμε ως 
αρεστοί κάποιου κομματικού μηχανισμού γιατί 
πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι το 
άθροισμα των κομματικών δυνάμεων, αλλά ο 
πολλαπλασιασμός των δυνάμεων της κοινωνίας. 
Εμείς δεν ξεκινάμε με στηρίξεις από κόμματα γιατί 
πιστεύουμε ότι η δημοτική αρχή δεν είναι το μακρύ 
χέρι κανενός κόμματος στην τοπική κοινωνία, 
αντίθετα η δημοτική αρχή είναι η προέκταση της  
ίδιας της τοπικής κοινωνίας στη διοίκηση του 
Δήμου». Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος γύρισε 
όλα τα κόμματα ζητώντας να τον προτείνουν ως 
υποψήφιο δήμαρχο και έφαγε πόρτα απ΄ όλους, 
πλην του ΠΑΣΟΚ στο οποίο παραμένει μέλος 
και ιδιαίτερα ευνοούμενος της Υφυπουργού κας 
Χριστοφιλοπούλου. 

Το βιογραφικό του δημοσίευσε ο κ. Τσαλικίδης και μέσα στην παράθεση των προσόντων 
του, απέφυγε να αναφέρει το πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, που απέκτησε φοιτώντας 

στην αντίστοιχη σχολή του ΚΑΤΕΕ. Είναι περίεργη αυτή η παράληψη, γιατί απαξίωσε 
τρία χρόνια σπουδών, χάριν των οποίων βρήκε εργασία στο ΕΚΠΑ ως βιβλιοθηκονόμος. 
Λογική εξήγηση δεν μπορούμε να δώσουμε, μια και όταν κάποιος βρίσκει δουλειά 
αξιοποιώντας τις σπουδές του, αυτό είναι προς έπαινο. Εξάλλου είναι γνωστό ότι καμιά 
δουλειά δεν είναι ντροπή. 

Ακομμάτιστοι, ανεξάρτητοι, είναι όλοι 
ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι για την 

τοπική αυτοδιοίκηση. Το ενδιαφέρον τους 
εστιάζεται μόνο στο συμφέρον του πολίτη 
και όχι του κόμματος. 1) ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: 
Ευρωβουλευτής της ΝΔ, 2) ΔΟΥΡΟΥ: 
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 3) ΠΑΦΙΛΗΣ: 
Βουλευτής του ΚΚΕ, 4) ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Βουλευτής 
ΑΝΕΞΕΛ, 5) ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Βουλευτής 
ΔΗΜΑΡ, 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Βουλευτής Χ.Α., 
και 7) ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ο μοναδικός μη 
Βουλευτής, είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής. 
Και θα είναι Περιφερειάρχης Αττικής.

Εκτός και αν γίνει η έκπληξη και 
Περιφερειάρχης αναδειχτεί ο 

Αντώνης Γάκης. Ο ταλαντούχος 
πολιτικός «ηγέτης», αναμένεται 
να ταράξει τα πολιτικά πράγματα 
της Αττικής, οι πολίτες της οποίας 
περιμένουν με κομμένη την ΑΝΑΣΑ 
να ανοίξει η κάλπη και να βγουν τα 
αποτελέσματα. Ευτυχώς που με κάτι 
τέτοια, θα εξαφανιστούν από το πολιτικό 
σκηνικό κάποια πολιτικά ψώνια που 
επιμένουν να μας ταλαιπωρούν χρόνια 
τώρα.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης επρόκειτο 
να κατέβει και ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ 

Βασίλης Οικονόμου. Μετά όμως τις 
πρώτες επίσημες δημοσκοπήσεις όπου ο 
κ. Οικονόμου συγκέντρωνε ποσοστά του 
2,3% η ΔΗΜΑΡ τον απέσυρε.  Το 2010, 
παρ΄ ότι ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 
είχε ανεξαρτητοποιηθεί, όταν δεν τον έκανε 
ο Γιωργάκης Παπανδρέου υπουργό εθνικής 
άμυνας, όπως το είχε σίγουρο, έθεσε 
υποψηφιότητα για Δήμαρχος Ωροπού. Τότε 
κατέλαβε την 4η θέση στους πέντε. 

Ο συγκεκριμένος κ. Βασίλης 
Οικονόμου, φρόντισε να 

διαγράψει από το βιογραφικό 
του την παράγραφο, ότι 
υπήρξε συνεργάτης στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
από το 1997 έως το 2000, 
μετά την αποκάλυψη 
των δραστηριοτήτων του 
μεγαλοαπατεώνα πρώην 
υπουργού του ΠΑΣΟΚ Άκη 
Τσοχατζόπουλου.

Υποψήφιοι Δήμαρχοι 
Ράπτη και Βολάκος 

δίνουν μήνυμα ήπιου 
προεκλογικού Αγώνα, 
γράφει ιστοσελίδα που 
ειδικεύεται στην δημοσί-
ευση καινοφανών ειδήσε-
ων. Κανονικά θα έπρεπε 
να μαλλιοτραβηχτούν. 
Το ότι χαιρετήθηκαν και 
συνομίλησαν, Ε!!! είναι 
είδηση.
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Για να κάνεις εχθρούς δεν 

χρειάζεται να κηρύξεις πόλεμο,
αρκεί να πεις ανοικτά αυτό που 

σκέφτεσαι.
Martin Luther king

Δημοσκόπηση διεξήγαγε, η κυρία που διαχειρίζεται το χαλκείο ψευδών ειδήσεων του 
Σαρωνικού και έχει αναλάβει εργολαβικά να εκθειάζει ότι μασκαριλίκι διαπράττει ο 

Δήμαρχος. Στην αρχή ανακάλυψε μια δημοσκόπηση  που έγινε δήθεν στις πλατείες του 
Σαρωνικού και διαπίστωσε ότι ο ΣΥΡΙΖήτικος συνδυασμός της κας Ράπτη, κατέγραφε 
ποσοστό 10%, «ισότιμα μοιρασμένο σε όλες τις κοινότητες»(!!!) Την επόμενη μέρα 
διεξήγαγε διαδικτυακή δημοσκόπηση όπου ανέβασε το ποσοστό στο 25%. Ευτυχώς δεν 
διεξήγαγε και 3η δημοσκόπηση, γιατί ίσως να μην χρειαζόταν να πάνε στις κάλπες οι 
δημότες. Θα ξεπερνούσε το 60% οπότε μάταια τα έξοδα και ο κόπος, θα ανέθεταν τα 
καθήκοντα Δημάρχου στην κα Ράπτη και θα τελειώναμε.

Καλά να μην αναφερθούμε στο γλέντι που έγινε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
Το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνούσε το 100%, το οποίο είθισται να καταγράφεται 

και έφτασε το 101%. Δηλαδή κάτι σαν το, επί 100 ψηφισάντων ψήφισαν 101. Ούτε 
την εποχή που ψήφιζαν και τα δέντρα, δεν καταγράφηκαν τέτοια ποσοστά. Αλλά όσοι 
πίστεψαν και πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις των ΣΥΡΙΖέων είναι λίγο – πολύ δέντρα, 
δηλαδή φυτά.

Εμβρόντητος εμφανίστηκε ο κ. Τσαλικίδης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, με κάποιους οι οποίοι 

αντί να κατακεραυνώσουν τον Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Καλογερόπουλο, 
που ενέκρινε την μεταφορά των Ιχθυοκαλλιεργειών 
Καστελόριζο στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας, έκαναν 
κριτική στον ίδιο. Δεν βρέθηκε όμως κανένας να του 
υπενθυμίσει, ότι με την παραποίηση των πρακτικών 
της Κοινότητας της Φώκαιας και με την εισήγησή του 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, υπέρ 
της μεταφοράς των Ιχθυοκαλλιεργειών, άνοιξε τον 
δρόμο για να μας φέρουν τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς 
σκηνικό με την βοθροχαβούζα 

στην Γερακίνα. Αφού έκανε τις 
κωλοτούμπες του, αρχικά να μην 
γίνει και μετά να γίνει και μετά ξανά 
να μην γίνει το Κ.Ε.Λ., 200 μέτρα 
από το χωριό, κατακεραύνωνε 
όσους του θύμιζαν, ότι αυτός 
ήταν υπεύθυνος για την κρίση 
που πέρασε η πόλη και είχε ως 
αποτέλεσμα να ξεβράσει τον ίδιο 
ως πολιτικό απόβλητο.

Εκεί που ξεπέρασε τον εαυτό του ο Τσαλικίδης ήταν με την κατάργηση της εκδήλωσης 
βράβευσης των μαθητών της Παλαιάς Φώκαιας που πέρασαν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ενώ 

η εκδήλωση έγινε σε όλες τις πόλεις του Σαρωνικού, είτε από τις Κοινότητες, είτε από 
Συλλόγους, στην Φώκαια δεν έγινε τίποτα μετά από 15 και πλέον χρόνια που είχε 
καθιερωθεί η εκδήλωση. Ο λόγος, όπως μας επιβεβαίωσε στην αφέλειά του ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας και συνυπεύθυνος με τον Τσαλικίδη κ. Μακροδημήτρης ήταν, ότι μεταξύ 
των νέων που θα βραβεύονταν ήταν οι δύο γιοι του κ. Ντίνου Χασάπη, οι οποίοι πέρασαν 
από τους πρώτους στο ΕΜΠ.

Ο κ. Χασάπης έχει καταγραφή τα τελευταία 5 – 6 χρόνια ως επικριτής του Τσαλικίδη για 
την πολιτική του ως Κοινοτάρχη και Αντιδημάρχου και αυτό έχει στοιχίσει τα μέγιστα 

στον τελευταίο. Ότι όμως θα συμπεριφερόταν με τέτοιον αήθη τρόπο σε βάρος των 
νέων της πόλης που πέρασαν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, για να εκδηλώσει το μίσος του στον πολιτικό 
αντίπαλό του, αυτό δεν το περίμενε κανείς ούτε και από τον Τσαλικίδη.

Η βαθιά μου επιθυμία είναι, αυτό το αποκρουστικό 
βιβλίο - πόνημα του αρχιδολοφόνου της 17 

Νοέμβρη Κουφοντίνα να πάει άπατο. Είναι το ελάχιστο, 
συμβολικό έστω, που μπορώ να πω απέναντι σε 
αυτό το κατασκεύασμα μέσω του οποίου εκφράζεται 
η νομιμοποίηση της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής 
στο όνομα κάποιας ιδεολογίας. Δεν είμαι σίγουρος ότι 
θα συμβεί, γιατί κάποιοι οι οποίοι εμφορούνται από 
αυτές τις ιδέες θα συνεχίσουν να το προπαγανδίζουν, 
ώστε να πετύχει τον σκοπό της έκδοσής του, που 
είναι το ματωμένο κέρδος για τον εκδοτικό οίκο και τον 
συγγραφέα του.

Αυτά τα καθάρματα που 
χάριν της «ιδεολογίας» 

τους αφαιρούσαν ζωές 
ανυπεράσπιστων ανθρώπων, 
καλύπτονταν πίσω από τις 
ρυθμίσεις του συστήματος, το 
οποίο υποτίθεται πολεμούν, 
ώστε να μην υποστούν για 
τις πράξεις τους, τις ίδιες 
συνέπειες που επιφύλαξαν 
για τα θύματά τους, δηλαδή να 
εκτελεστούν.

Το χειρότερο όμως όλων είναι, ότι μεταξύ μας, υπάρχουν άνθρωποι που εκθειάζουν 
τις δολοφονικές πράξεις αυτών των εγκληματιών, δηλώνουν φίλοι τους και εκτίθενται 

ως υποψήφιοι στις εκλογές για να αντιπροσωπεύσουν τους πολίτες. Είναι περίεργο να 
σκεφτεί κάποιος ότι στο δημοτικό συμβούλιο θα αντιπροσωπεύσουν αυτές ακριβώς τις 
εγκληματικές απόψεις, αν εκλεγούν;

Έξαλλη μπήκε στα γραφεία 
της κοινότητας Σαρωνίδας η 

Σύμβουλος κα Φανή Νικολοπούλου, 
την επομένη του δημοσιεύματος του 
«Αττικού Παρατηρητή», το οποίο 
αναφερόταν στο Γυμνάσιο της 
Σαρωνίδας και στο ότι αυτοί που 
κατηγορούσαν, όπως και η ίδια, 
τον Αντρέα Πέγκα, είχαν επιλέξει ο 
χώρος που προοριζόταν για σχολείο 
να γίνει πλατεία.

Η κα Νικολοπούλου, φωνάζοντας επικριτικά 
σχόλια για τον Αντιδήμαρχο τον αποκάλεσε 

εμμέσως «βλάχο» (αν αυτός είναι από το 
Καρπενήσι….), προκειμένου να επιβεβαιώσει την 
ακρίβεια των επιχειρημάτων της. Βέβαια ο Αντρέας 
Πέγκας, που μάλλον δεν θεωρεί ως ύβρη, το να 
τον αποκαλέσει κάποιος βλάχο ή Καρπενησιώτη, 
δεν έκανε κάποιο σχολιασμό συναντώντας την 
κα Νικολοπούλου, μέχρι που η ίδια του είπε ότι 
«αυτοί που σου είπαν ότι σε αποκάλεσα βλάχο 
ψεύδονται».

Που ήξερε άραγε η ίδια ότι κάποιοι μετέφεραν στον Αντρέα Πέγκα ότι τον έλουσε πρωί 
– πρωί Δευτεριάτικα; Φαντάστηκε, ότι δεν μπορεί, κάποιος απ΄ όσους την άκουσαν 

θα του το είχε μεταφέρει και προσφέρθηκε να καρφωθεί μόνη της. Αυτά παθαίνει όποιος, 
εκτελεί εντολές τρίτων για καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες και τα βάζει με ανθρώπους 
που έχουν εμπειρία και στην πολιτική και στο να αποφεύγουν τις τρικλοποδιές.

Ο συνδυασμός του κ. Σωφρόνη είναι ο βέβαιος νικητής των εκλογών. Ουδεμία 
αμφισβήτηση σηκώνουμε γι΄  αυτό, αφού μ΄ αυτόν επέλεξε να κατέβει στις εκλογές 

ο κ. Σοφοκλής Σαρρής. Είναι γνωστό ότι διέδιδε προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα πάει με 
τον νικητή και αφού επέλεξε «Σωφρόνη», το θέμα έκλεισε. Πλάκα θα έχει όμως, να φάει  
μαύρο ώστε κι΄ αν ακόμα κερδίσει ο Σωφρόνης, αυτός να μην εκλεγεί. Θα είναι η εκδίκηση 
των πολιτών. 

Με τον Γιώργο Σωφρόνη φιλοδοξεί να εκλεγεί και ο πρώην Κοινοτάρχης της Φώκαιας, 
Μήτσος Φιλίππου. «Εγώ είμαι συνταξιούχος» μας είπε «και δεν έχω τι να κάνω 

όλη μέρα, θα μπορούσα να γίνω Πρόεδρος και να πηγαίνω να κάθομαι εκεί στην 
κοινότητα……». Ε!!! καλά λέει ο άνθρωπος, έτσι κι΄ αλλιώς ο Τσαλικίδης, ο Λάμπρου και 
ο Μακροδημήτρης, έκαναν την κοινότητα καφενείο, που θα βρει καλύτερα ο Μήτσος; 

Είχαμε γράψει ότι ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σαρωνίδας, είχε 

διαθέσει τον τηλεφωνικό κατάλογο 
των μελών του στον υποψήφιο 
Δήμαρχο κ. Τσαλικίδη, προκειμένου 
να προσκληθούν τηλεφωνικώς να 
συμμετάσχουν σε πολιτική εκδήλωση 
που οργάνωσε στην Σαρωνίδα. 
Είχαμε κάποιες αναφορές από 
κυρίες μέλη του Συλλόγου, οι οποίες 
διερωτήθηκαν, ποιος και γιατί έδωσε 
τα τηλέφωνά τους σε έναν υποψήφιο, 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους.

Θέτοντας το σχετικό ερώτημα στην Πρόεδρο 
του Συλλόγου κα Φανή Νικολοπούλου, 

διέψευσε οποιαδήποτε ανάμειξη δική της ή του 
Συλλόγου, υποδεικνύοντας άλλον γι΄ αυτήν 
την απρέπεια. Ελάτε όμως που ο «άλλος» 
που υποδείχτηκε δεν ανήκε στον κύκλο των 
υποψηφίων συνεργατών του Τσαλικίδη, ενώ 
αντίθετα η κα Νικολοπούλου είναι που δήλωσε 
ότι θα είναι υποψήφια του συνδυασμού του. 
Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι ο «άλλος» που 
υποδείχτηκε ως υπαίτιος, δεν έχει τα τηλέφωνα 
των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά τα 
έχει οπωσδήποτε η κα Πρόεδρος.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδιοι να το κρίνουν είναι τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
της Σαρωνίδας και οι πολίτες της πόλης. Όμως το ότι ένας κοινωνικός φορέας 

χρησιμοποιείται όχι για τους λόγους που τα μέλη του τον εμπιστεύονται, αλλά για να 
εξυπηρετήσει τις προσωπικές επιλογές της Προέδρου και ενός εκ των υποψηφίων 
Δημάρχων, αυτό εμείς το θεωρούμε ανεπίτρεπτο και μας λυπεί. Ιδιαίτερα που κυρίως 
υπεύθυνη είναι η κα Νικολοπούλου ως Πρόεδρος του Συλλόγου.  

Την άμεση είσπραξη των οφειλών 
από λογαριασμούς ύδρευσης 

ζήτησε ο Αντιδήμαρχος κ. Πέγκας, 
για δεχτεί την παρατήρηση του 
Δημάρχου… «Τι θέλεις να κόψουμε 
το νερό από τους οικογενειάρχες». 
«Όχι» του απάντησε ο Πέγκας, 
«…αυτά είναι καπιταλιστικά, 
εγώ προτείνω να εισπραχτούν 
τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ 
που χρωστάνε ξενοδοχεία και 
επιχειρήσεις». Τώρα γιατί να τον 
θέλουν στον συνδυασμό τους κάποιοι 
τον παλαίμαχο πολιτικό; 

Την Διαμόρφωση κόμβου στην ανατολική 
είσοδο των Καλυβίων, με χρήματα από την 

εκποίηση  ακινήτων του Δήμου, διαφήμισε ο 
αριστερός Δήμαρχος του Σαρωνικού. Βέβαια αν 
αυτή την εκποίηση την είχε κάνει κάποιος άλλος 
Δήμαρχος στη θέση του, ας πούμε ο Σάββας 
Γκέραλης στην Ανάβυσσο, τότε δεν θα ήταν 
εκποίηση αλλά ξεπούλημα. Εμείς χειροκροτούμε 
την ενέργεια του Δημάρχου, να ολοκληρώσει ένα 
αναγκαίο έργο, εκποιώντας περιουσιακά στοιχεία 
που δεν απέφεραν τίποτα στα έσοδα του Δήμου. 
Μια ένσταση έχουμε μόνο, ότι έπρεπε τα χρήματα 
αυτά να διατεθούν για το Λαγονήσι, όπου και 
ανήκαν τα εκποιηθέντα.

Διαβάζω ότι η τοκογλυφική τρόικα του Δ΄ 
Ράιχ, πιέζει την ελληνική κυβέρνηση, ώστε 

η διανομή του πλεονάσματος να μην πάει σε 
ένστολους κ.λπ. αλλά στην αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, στις 
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Παρά ταύτα 
όμως ο ηρωικός πρωθυπουργός μας αντιστέκεται 
σθεναρά, κρατώντας ψηλά τη σημαία της εθνικής 
υπερηφάνειας και ξεκαθαρίζοντας προς κάθε 
κατεύθυνση ότι το πλεόνασμα δεν θα πάει στην 
πραγματική οικονομία, αλλά εκεί που βολεύει τη 
Νέα Δημοκρατία.

Εμ!! Για χαζό τον έχετε τον γίγαντα 
Πρωθυπουργό της Ελλαδάρας 

μας; Να δώσει τα λεφτά στις 
επιχειρήσεις, να επιστρέψει τον Φ.Π.Α. 
στους επαγγελματίες, για να κάνουν 
επενδύσεις και να προσλάβουν 
μερικές χιλιάδες ανέργους; Πότε θα 
βρουν δουλειά οι άνεργοι και πότε θα 
ψηφίσουν; Ζήσε Μάη μου. Εδώ, σε 
2 μήνες έχουμε ευρωεκλογές και οι 
ένστολοι είναι πάντα διαθέσιμοι. 

Επίθεση στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή της Περιφέρειάς μας Αλέξη 
Μητρόπουλο, έκανε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, 

λέγοντας: «Μου ζητήσατε να διατηρήσω το σωματείο «ο Γέρος του Μοριά». Πιστεύετε ότι 
για να διατηρηθεί η μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη χρειάζεται ένα νομικό πρόσωπο; 
Τότε να φτιάξουμε από ένα και για τον Καραϊσκάκη και τον Ανδρούτσο. Είναι σοβαρά 
πράγματα να μας λέτε ότι προσβάλουμε τον μεγάλο αγωνιστή;» Τον Μητρόπουλο αυτό 
τον έκαιγε, πώς να μην προσβληθεί ο αγωνιστής. Το σύνθημα «Η Τουρκία κατακτά τη 
Δυτικής Θράκη» που είχαν οι δύο υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ροδόπη, 
ουδόλως τον ενόχλησε. 

Όχι στη βία του διαλόγου. Ακούς εκεί να τολμήσει ο Άδωνις να δώσει μικρόφωνο στον 
ΣΥΡΙΖΕΟ για να γίνει λέει "διάλογος". Τι λε'ρε!!! Όχι μερκελικά προσκοπάκια και 

δοσίλογοι. Δεν τσιμπάμε. Δε θα μας βάλετε εσείς στο τριπάκι σας. Ο διάλογος είναι αστική 
συνήθεια. Εμείς μόνο να γκαρίζουμε θέλουμε και άμα βρούμε τα δύσκολα διώχνουμε 
δημοσιογράφους, πετάμε κανένα γιαούρτι, διαμαρτυρόμαστε για τη "φτωχοποίηση" ενώ 
σπουδάζουμε στην καπιταλιστικότερη χώρα του κόσμου με τα λεφτά του μπαμπάκα μας. 
Τόσο άνδρες είμαστε.
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Μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής αναρτήθηκε η πινακίδα 
που δημοσιεύουμε, όπου φαίνεται ότι το αντιπλημμυρικό έργο της 
Αναβύσσου, όπως εξάλλου και τα αντίστοιχα της Π. Φώκαιας, της 

Σαρωνίδας και της Κητέζας, είναι έργα που χρηματοδότησε και επιβλέπει 
η Περιφέρεια Αττικής και όχι ο Δήμος Σαρωνικού. 

Οι ταμπέλες αυτές είναι 
υποχρεωτικό να αναρτώνται σε 

όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται 
από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 
αλλά οι αιρετοί της περιοχής μας, 
κατεβάζουν τις πινακίδες μια και 
σκοπεύουν να παρουσιάσουν τα 
έργα αυτά ως δικά τους. Τέτοιες 
πινακίδες απουσιάζουν και από την 
λεωφόρο Λαγονησίου - Καλυβίων 
και από τα αντιπλημμυρικά που 
προαναφέραμε. 
Το ότι έχουν διατεθεί αυτά τα χρήματα 
για έργα υποδομής στον Σαρωνικό, 
δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί 
θετικό και μέρος της επιτυχίας 
σαφώς ανήκει και στον δήμο, αλλά 
για να διαπιστωθεί το μέτρο της 
ανικανότητας και της απραξίας των 
αιρετών της περιοχής μας, αυτά τα 
κονδύλια δεν καλύπτουν ούτε το 40% 
των κονδυλίων που μπορούσαν να 
διατεθούν για τον Δήμο μας.

Η σχετική πινακίδα έχει αφαιρεθεί και 
από τον Βρεφονηπιακό σταθμό της 
παραλίας Αναβύσσου, επίσης έργο 
της Περιφέρειας. Η πινακίδα υπήρχε 
κατά την τελετή θεμελίωσης και 
ενώ ήταν παρών ο Περιφερειάρχης 
Αττικής κ. Σγουρός.

Μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας, 
αναγκάστηκαν να αναρτήσουν την 
πινακίδα του αντιπλημμυρικού έργου!!!

Φίλες και φίλοι συμπολίτες,

Αισθάνομαι την ανάγκη να 
απευθυνθώ σε εσάς εκ μέρους 
της Ριζοσπαστικής Ενότητας 

Σαρωνικού για να συστηθούμε και να 
σας παρουσιάσουμε  τις προτεραιότητές 
μας  για τον τόπο μας.
Κυρίως όμως για να σας πούμε γιατί 
η Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού 
διεκδικεί τώρα την προσοχή σας, την 
εμπιστοσύνη σας και την συμμετοχή σας 
στα δημοτικά πράγματα.
Είμαστε λοιπόν πολίτες από τη μια ως 
την άλλη άκρη του Δήμου Σαρωνικού, 
που παραμερίζοντας  κομματικές 
ταυτότητες, προσωπικές σκοπιμότητες 
και επιδιώξεις, πασχίζουμε να έχουμε 
ουσιαστικό λόγο για το μέλλον του τόπου 
μας και της ζωής μας σ΄ αυτόν.
Είμαστε μια Δημοτική Παράταξη 
-  και όχι μία «εκλογική κίνηση» –  
που δημιουργήθηκε και αποτελείται 
από πολιτικοποιημένους και όχι 
κομματικοποιημένους εραστές της ουσίας 
της πολιτικής και της αδιαμεσολάβητης 
Δημοκρατίας.
Συναντηθήκαμε από διαφορετικούς 
δρόμους, συζητήσαμε και καταλήξαμε 
πως στην σημερινή σκληρή εποχή που 
ζούμε δεν έχουμε πλέον καμία δικαιολογία 
για να αναθέτουμε σε «τρίτους», 
σε «έμπειρους διαμεσολαβητές και 
παραγοντίσκους» την καθημερινότητα 
και την ποιότητα της ζωής μας, το μέλλον 
το δικό μας και του τόπου μας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας:
Κοινωνική Πολιτική. 
Δημοκρατική λειτουργία του Δήμου.
Υλοποίηση αναπτυξιακών 
καινοτόμων προγραμμάτων και 
πολιτικών. 
Πολιτισμός – Παιδεία- Αθλητισμός. 
Με αυτές τις πρώτες σκέψεις γνωριμίας 
σας καλούμε να συζητήσουμε και να 
συνδιαμορφώσουμε το αύριο του Δήμου 
μας.
Με εκτίμηση
Αγγελική Ράπτη
Υποψήφια Δήμαρχος Σαρωνικού

Ανοιχτή επιστολή της υποψήφιας 
δημάρχου Αγγελικής Ράπτη προς όλους 

τους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού
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Εντυπωσιακή η πρώτη 
συγκέντρωση του Γιώργου 

Σωφρόνη στο Λαγονήσι

Μια εντυπωσιακή συγκέντρωση, 
από την πλευρά της προσέλευσης 

κοινού, κατάφερε να επιτύχει ο υποψήφιος 
Δήμαρχος κ. Γιώργος Σοφρώνης και το 
επιτελείο του, την Κυριακή 16/3/2014 στον 
Πολυχώρο “Ανθέλεια“. Η απροσδόκητη 
κατά τους οργανωτές και τον υποψήφιο 
Δήμαρχο προσέλευση του έδωσε την 
ευκαιρία να δηλώσει ότι «η μεγάλη 
συμμετοχή των συμπολιτών μας 
δίνει δύναμη, όχι μόνο σε μένα, αλλά 
χαλυβδώνει όλους όσους ασχολούνται 
με τα κοινά του Δήμου».

Στην εκδήλωση, ο κ. Γιώργος Σωφρόνης 
παρουσίασε τους 52 υποψηφίους 

συμβούλους που συγκροτούν μέχρι τώρα 
τον συνδυασμό “Σαρωνικός αύριο”
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Σε κομματική φιέστα εξελίχθηκε η ημέρα μνήμης που οργάνωσε ο 
Φιλίππου, για να τιμηθούν οι 4.100 αδικοχαμένοι Ιταλοί  στρατιώτες 
που πριν από 70 χρόνια επέβαιναν στο πλωτό φέρετρο  Όρια και το 

οποίο βυθίστηκε έξω από το νησί Πάτροκλος.
Σε μια ακόμα αθλιότητα προχώρησε ο 

εγκάθετος του ΣΥΡΙΖΑ, Δήμαρχος Σαρωνικού  
Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος επιστράτευσε 

τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου των 

Καλυβίων, για να τον χειροκροτήσουν και να 
παίξει η υποψηφιότητά του στον αγώνα της 
κατάληψης μιας θέσης στο ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ, στις επόμενες εκλογές.

Σε κομματική φιέστα του ΣΥΡΙΖΑ 
εξελίχθηκε η ημέρα μνήμης των 4.100 
αδικοχαμένων Ιταλών στρατιωτών 
στον Πάτροκλο

Από ένα τέτοιο 
γ ε γ ο ν ό ς , 

α π ο υ σ ί α ζ ε 
ε κ π ρ ό σ ω π ο ς 
της Κυβέρνησης, 
εκπρόσωποι των 
συντεταγμένων 
οργάνων της 
π ο λ ι τ ε ί α ς 
( Υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν 
- Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας 
- Περιφέρεια 
κ.λπ.), οι οποίοι 
δεν κλήθηκαν και 
ήταν παρούσα η υποψήφια Περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου 
και ο βουλευτής του κόμματος Αθανασίου, οι οποίοι προφανώς είχαν 
προσκληθεί επιλεκτικά από τον κομματικό εγκάθετο στην περιοχή μας.  
Δεν γνωρίζουμε ποιες ήταν οι εντυπώσεις των Ιταλών επισήμων και των 
συγγενών των θυμάτων, από την παντελή απουσία της Πολιτείας, αλλά και 
την απουσία της 
Δημοτικής Αρχής 
ακόμα και της 
Λαυρεωτικής.

Επί του τελε-
το υ ρ γ ι κ ο ύ , 

στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν 
50 συγγενείς των 
αδ ικοχαμένων 
Ιταλών στρατιω-
τών, που αντί-
κρισαν τον 
υγρό τάφο που 
κράτησε τους 
α γ α π η μ έ ν ο ς 
τους, πριν από 
70 χρόνια. 
Θύματα ενός 

π ο λ έ μ ο υ 
για τον 
οποίο οι 
ίδιοι, δεν έριξαν ούτε μία σφαίρα, αφού στην πλειοψηφία τους δεν 
βρέθηκαν στο πεδίο κάποιας μάχης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στη 
μνήμη των θυμάτων από τον Αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις 

Καθολικών κ. Νικόλαο. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια 
του μνημείου που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Θύμιος Πανουργιάς από 
τον Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Πέτρο Φιλίππου, τον Γραμματέα Α΄ της 
Ιταλικής Πρεσβείας κ. Marco Midolo, τον εκπρόσωπο του Δικτύου 
Θυμάτων ORIΑ κ. Michele Ghirardelli και τον κ. Γιώργο Ιατρού από 
τη «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε ακόμα σύντομους 
χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου, τον 

κ. Marco Midolo εκ μέρους της Πρεσβείας της Ιταλίας, τον δύτη κ. 
Αριστοτέλη Ζερβούδη, τον κ. Γιώργο Ιατρού από τη ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 
και τον κ. Michele Ghirardelli ως εκπρόσωπο των οικογενειών των 
θυμάτων. Αμέσως μετά έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμο 
Σαρωνικού, την Ιταλική Πρεσβεία, το Δίκτυο Συγγενών Θυμάτων 
ORIA και τη «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για 
τους νεκρούς του ORIA.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι Ιταλοί επισκέφθηκαν το σημείο 
όπου ετάφησαν δεκάδες θύματα του ναυαγίου, που είχε 

ξεβράσει η θάλασσα εκείνη την τραγική νύκτα του Φεβρουαρίου του 
1944 και στη συνέχεια τους δεξιώθηκε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος 
του Μαύρου Λιθαριού Αναβύσσου, ο οποίος την ημέρα αυτή 
διοργάνωσε την καθιερωμένη πλέον παραδοσιακή ρεβυθάδα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του υπερενενηντάχρονου 
κ. Antoniazzi ο οποίος υπήρξε μεταξύ των Ιταλών αιχμαλώτων, 

αλλά η τύχη του επιφύλαξε να μην επιβιβαστεί στο Όρια όταν 
στοιβάχτηκαν σ΄ αυτό οι 4.100 Ιταλοί αιχμάλωτοι.

Ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου του 
Μαύρου Λιθαριού κ. Απόστολος Κούτσιος με τον 

υπερενενηντάχρονο Ιταλό κ. Antoniazzi

Επιστράτευσαν τους μαθητές του Α΄Δημοτικού Σχολείου 
Καλυβίων,για να χειροκροτήσουν τον Τσάβες!!!

Την ώρα που στους δρόμους των 
μεγαλουπόλεων της Βενεζουέλας 

δολοφονούνται νέοι άνθρωποι, ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού οργανώνει παραστάσεις για να 
τιμήσει τον Τσάβες.
Σύμφωνα με τον Πρέσβη της Μπολιβαριανής 
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελληνική 
Δημοκρατία, Φαρίντ Φερνάντες «αποτίουμε 
φόρο τιμής στα θύματα της κοινωνικής 
αναταραχής του 1989, που σημάδεψε την 
ιστορία της Βενεζουέλας και έσπειρε τους 
σπόρους της Μπολιβαριανής διαδικασίας, 
φυτεύοντας ελιές, που αποτελούν σύμβολο 
ζωής και ζούν πολλά χρόνια.»

Εκτός από τους μαθητές (δεν ξέρουμε αν 
ρωτήθηκαν οι γονείς τους, αν επιθυμούσαν να 

παραβρεθούν τα νήπια σε μια τέτοια εκδήλωση) 
και τους εκπροσώπους της πρεσβείας, δεν 
παρέστη ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ δημοτικός 
σύμβουλος ή εκπρόσωπος δημόσιας αρχής που 
συνήθως σπεύδουν σε ανάλογες εκδηλώσεις.

Ο Φιλίππου με 
τον εκπρόσωπο 
του καθεστώτος 
φυτεύουν 
το δέντρο, στον 
"τόπο απ΄ όπου 
πέρασε 
ο Τσάβες"!!!
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Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου με συνέντευξη του Δημάρχου, σε 
περιοδικό του εκδοτικού ομίλου του κ. Μπόμπολα και η οποία θα δημοσιευτεί 
προεκλογικά (10 Μαΐου 2014), πρότεινε να καλύψει οικονομικά ο Δήμος, ο 

ίδιος ο Δήμαρχος κ. Φιλίππου 
Τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 

2013 παρουσίασε  ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός σε ειδική 
δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά τα κύρια σημεία που προκύπτουν από τον Απολογισμό του 2013 
είναι:

Απολογισμός Πεπραγμένων 2013 
Περιφέρειας Αττικής

Πρωτοφανής μείωση των πόρων 
που έφθασε την τριετία 2011-2013 

στο ιλιγγιώδες ποσοστό του 64%
Αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 7% 
σε σχέση με το 2013
Η Νομαρχία Αθηνών κληροδότησε 
στην Περιφέρεια Αττικής ένα μεγάλο 
πλεόνασμα, ύψους 222 εκ., το οποίο 
την 31.12.2013 έχει ανέλθει στα 313 
εκ. ευρώ
Υλοποιούμε περισσότερα από 1.000 
έργα και στους 66 Δήμους της Αττικής 
και σε συνεργασία μαζί τους
Η συνολική χρηματοδότηση από το 
ΠΕΠ Αττικής, το ΠΔΕ και τους πόρους 
της Περιφέρειας Αττικής υπερβαίνει τα 
3,5 δις ευρώ.
Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 
στα έργα αυτά ξεπερνούν τις 100.000
Ο ΦΠΑ που επιστρέφουμε στο κράτος 
είναι 800 εκ. ευρώ
Έχουμε υλοποιήσει όλους τους στόχους 
που είχαμε θέσει από την αρχή
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης 
Σγουρός, στην εισήγησή του, τόνισε:
«Ο Απολογισμός είναι πλήρης και 
ειλικρινής. Σηματοδοτεί το παρόν 
και εγγυάται το αύριο. Δουλέψαμε 
σκληρά με στρατηγική, πρόγραμμα, 
μέθοδο και διαφάνεια. Δημιουργήσαμε 
πλεόνασμα 313 εκ. ευρώ, το οποίο 
είναι κωδικοποιημένο σε νέα έργα, γιατί 
διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα με 
σεβασμό και διαφάνεια.
Υλοποιούμε περισσότερα από 1.000 
έργα, ύψους 3,5 δις ευρώ και στους 
66 Δήμους σε συνεργασία μαζί τους, 
δημιουργώντας 100.000 θέσεις 
εργασίας και επιστρέφοντας στο 
Κράτος 800 εκ. ευρώ ΦΠΑ.
Τιμήσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών 
με έργο και όχι με λόγια, βελτιώνοντας 

την ποιότητα ζωής τους. Δουλέψαμε 
σκληρά για τους πολίτες και δεν τους 
«δουλέψαμε».
Αντιμετωπίσαμε ένα τεράστιο 
πρόβλημα με την πρωτοφανή μείωση 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που 
έφτασε το 65% και φέτος αναμένεται 
να φτάσει το 71%, το οποίο όμως δεν 
στάθηκε ικανό να φρενάρει τη μεγάλη 
μας προσπάθεια να υλοποιήσουμε το 
πρόγραμμά μας.
Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει 
καταφέρει να αναβαθμίσει τις υποδομές 
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους 
κατοίκους.
Το έργο αυτό πρέπει να συνεχιστεί 
ακολουθώντας την ίδια συνταγή της 
επιτυχίας:
Σεβασμός στο δημόσιο χρήμα και 
τις ανάγκες των πολιτών, πλήρης 
διαφάνεια, στοχευμένες δράσεις και 
συνεργασία με όλους τους Δήμους.
Με έργο πάμε μπροστά».

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος 
Σαρωνικού, ανακοινώνει ότι 
διοργανώνει σεμινάριο με θέμα, 

«Γενικά μαθήματα μελισσοκομίας - 
παραγωγή βασιλισσών και βασιλικού 
πολτού», το δεύτερο δεκαήμερο του 
Μαρτίου 2014, θεωρία και πρακτική 30 ώρες 
συνολική διάρκεια περίπου. Τα μαθήματα 
θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα 
17.00-21.00,εκτός Σαββατοκύριακου, από 
διακεκριμένο,καθηγητή μελισσοκομίας, 
στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας Αττικής. 
Τα μαθήματα παρέχονται,”ΔΩΡΕΑΝ”, για 
όλα τα μέλη του συλλόγου.

Την Τετάρτη 26-03-2014 από ώρα 17.00 
- 21.00 και την Παρασκευή 28/03/2014 

από ώρα 17.00 - 21.00 θα συνεχιστούν 
τα μαθήματα - σεμινάριο μελισσοκομίας 
με εισηγητή τον κ. Εμμανούλ Γ. Νικόλαο 
καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διευθυντή Εργαστηρίου Γεωρ-
γικής Ζωολογίας και Εντομολογίας με 
θέμα «Εντομολογία - Μέλισσα - Ασθένειες 
- Γενικά περί Μελισσοκομίας». 
Στην παραπάνω εισήγηση θα είναι 

παρών και εκπρόσωπος των φοιτητών 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με την φοιτήτρια ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ Μαρία, 
κόρη του γεωπόνου και επιχειρηματία 
της περιοχής Αναβύσσου ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ 
Κωνσταντίνου τους οποίους ο σύλλογος 
ευχαριστεί για την βοήθεια και προσφορά 
τους. 
Τα μαθήματα θα γίνουν στον ίδιο 
χώρο στο δημοτικό κατάστημα του 
Δημαρχείου Αναβύσσου (αίθουσα 
συνεδριάσεων). Επίσης ενημερώνουμε 
τα μέλη του συλλόγου τα οποία είναι 
αρχάριοι με την μελισσοκομία και τα 
οποία παρακολουθούν τα μαθήματα, ότι 
ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει στη 
συνέχεια των παραπάνω μαθημάτων 
και άλλα ειδικά μαθήματα για αρχαρίους. 
Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με 
νέο δελτίο τύπου.

Για τυχόν απορίες, ενημερώσεις, 
καταγγελίες απευθύνεστε στον 

πρόεδρο του συλλόγου Ακρίβο Προκόπη 
στα τηλ.6999936775 και 6999244444.

Μελισσοκομικός σύλλογος 
Σαρωνικού «ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ».

 Διοργάνωση σεμιναρίου

Προεκλογική διαφημιστική καταχώρηση 
του Δημάρχου Σαρωνικού, ύψους 2.700 € 
σε περιοδικό του Μπόμπολα, αποφάσισε 
το Δημοτικό Συμβούλιο

Το κόστος καταχώρησης στο περιοδικό, 
το οποίο είναι ένθετο σε ημερήσια 

εφημερίδα του ομίλου Μπόμπολα, είναι 
για ολοσέλιδη  1.500 € συν ΦΠΑ, για 
δισέλιδη 2.200 € συν ΦΠΑ, για δισέλιδη 
με συνέντευξη του Δημάρχου 2.850 € συν 
ΦΠΑ και 3.350 € συν ΦΠΑ η τρισέλιδη 
καταχώρηση, επίσης με συνέντευξη του 
Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος δικαιολογώντας την εισήγησή 
του, είπε ότι μέσω αυτής της καταχώρησης 
θα διαφημιστεί ο Δήμος και όχι ο ίδιος 
που δεν θα είναι υποψήφιος(!) στον 
Δήμο. Όλοι βέβαια γνωρίζουν ότι θα 
είναι υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης 
με τον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Περιφέρεια Αττικής.

Η αντιπολίτευση επέκρινε την 
πρόταση του Δημάρχου, 

χαρακτηρίζοντας την ως 
διαφημιστική του ιδίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Βολάκος που καταψήφισε την 
πρόταση, είπε ότι θα μπορούσε 
να φέρει προτάσεις από 
άλλα περιοδικά με πολύ λιγότερα 
χρήματα, αλλά βέβαια η πρότασή του δεν 
έγινε δεκτή.

Τελικά  η πλειοψηφία έκανε δεκτή μια 
δισέλιδη καταχώρηση ύψους 2.200 

€ συν ΦΠΑ (2.700 € ) χωρίς να υπάρχει  
συνέντευξη του Δημάρχου, πράγμα που 
φάνηκε να τον ενόχλησε.

Ήδη δύο δημότες έχουν καταθέσει 
ένσταση κατά της απόφασης, στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με το σκεπτικό, 
ότι η δαπάνη αυτή εγκρίθηκε για την 
προεκλογική διαφήμιση του Δημάρχου και 

όχι για να διαφημιστεί ο δήμος σε έντυπο 
το οποίο είναι ουσιαστικά τουριστικός 
οδηγός.
Επίσης στην ένσταση αναφέρεται ότι ο 

Δήμος είναι υπερχρεωμένος και 
δεν μπορεί να καλύψει 

δαπάνες σε 

προμηθευτές 
του και επομένως είναι υπερβολικό 
να δαπανήσει 2.700 €, για την διαφήμιση 
της υποψηφιότητας του Δημάρχου στην 
Περιφέρεια Αττικής.

Τέλος προειδοποιούν τον Δήμο να μην 
υλοποιήσει την απόφαση μέχρι την 

εκδίκαση της ένστασης στην αρμόδια 
επιτροπή του άρθρου 152 και την έκδοση 
της σχετικής απόφασης. 
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Μόνο μετά από τελεσίδικη κατα-
δικαστική απόφαση θα τίθενται σε 
αυτοδίκαιη αργία οι αιρετοί των ΟΤΑ 

σε περίπτωση πλημμελημάτων και για την 
περίπτωση των κακουργημάτων μετά την 
καταδίκη σε πρώτο βαθμό, σύμφωνα με 

το άρθρο 24 του σχεδίου Νόμου «Θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α.» (ΥΠΕΣ). 
Αυτή η ρύθμιση είναι πολύ πιο ευνοϊκή σε 
σχέση με όσα ισχύουν για τους εργαζόμενους 
στο Δημόσιο που τίθενται σε αργία μόνο με 
την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Την εκδήλωση αυτή την οργάνωνε 
ο Τσαλικίδης ως πρόεδρος του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου «Αγία Ειρήνη», 
για όσα χρόνια στην διοίκηση της 
Κοινότητας ήταν ο Δημήτρης Φιλίππου. 
Μετά την εκλογή του Τσαλικίδη στην 
Κοινότητα την εκδήλωση ανέλαβε η 
κοινότητα όπως και επί  «Καλλικράτη». 
Η μη οργάνωση της εκδήλωσης 
συμβαίνει για πρώτη φορά, μετά από 15 
χρόνια και ειδικά φέτος η μη οργάνωσή 
της  δείχνει την μικροπρέπεια του 
Τσαλικίδη, έναντι των πολιτικών του 
αντιπάλων  και στις ευτελείς επιδιώξεις 
του που τον καθιστούν  επικίνδυνο.

Ο λόγος λοιπόν που δεν 
πραγματοποιήθηκε η φετινή 

εκδήλωση, όπως τουλάχιστον 
συζητείται στην πόλη, ήταν γιατί φέτος 
μεταξύ των νέων που εισήχθησαν 
στα ΑΕΙ/ΤΕΙ ήταν οι δίδυμοι γιοι του 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Ντίνου Χασάπη.
Οι νέοι που εισήχθηκαν φέτος στα 
ΑΕΙ/ΤΕΙ τιμούν τον τόπο και πρώτος 
ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και ο 
Κοινοτάρχης, θα έπρεπε να αισθάνονται 
να τους πνίγει η υπερηφάνεια και όχι η 
κακομοιριά και η ποταπότητα. Ειδικά 
όταν πρόκειται για δύο παιδιά, μιας 
διακεκριμένης οικογένειας της Παλαιάς 
Φώκαιας, που διαπρέπουν σε πολλούς 
τομείς εκτός από τις σπουδές τους, 
μεταξύ των οποίων και ο αθλητισμός. 
Δεν είναι στην πρόθεσή μας να 
υποτιμήσουμε τις άλλες οικογένειες 
των οποίων τα παιδιά εισήχθηκαν στα 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, αλλά η αναφορά μας στην 
οικογένεια του κ. Ντίνου Χασάπη και 
της κας Αλίκης Ροντογιάννη, γίνεται 
γιατί είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι αν 
δεν είχαν πετύχει τα δύο παιδιά τους 
στο Ε.Μ.Π., η εκδήλωση επιβράβευσης 
θα είχε πραγματοποιηθεί.
Ο κ. Χασάπης, τα τελευταία 5 χρόνια, 
έχει ασκήσει ιδιαίτερα σκληρή κριτική 
εναντίον του Αντιδήμαρχου για 
πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων η 
υπόθεση του Κέντρου Επεξεργασίας 
Λυμάτων στην Γερακίνα, η υπόθεση 

των Ιχθυοκαλιεργειών, για την οποία 
έχει καταθέσει μήνυση μαζί με άλλους 
πολίτες, για την πλαστογραφία της 
απόφασης της κοινότητας Παλαιάς 
φώκαιας και για άλλα θέματα. 
Την ίδια ευθύνη έχει και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Γιάννης Μακροδημήτρης 
και όλο το κοινοτικό Συμβούλιο. 
Ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις του 
αντιδημάρχου, θα έπρεπε να τον 
παραμερίσουν και να είχαν οργανώσει 
αυτοί την εκδήλωση, ζητώντας την 
βοήθεια, αν χρειαζόταν και όλων 
των κοινωνικών φορέων της πόλης, 
οι οποίοι θα έσπευδαν αμέσως για 
την υλοποίησή της. Με αυτή τους 
την συμπεριφορά απέδειξαν ότι είναι 
πειθήνια όργανα του Τσαλικίδη και των 
επιδιώξεών του.
Ο κ. Μακροδημήτρης απαντώντας στην 
ερώτησή μας, αν η εκδήλωση δεν έγινε 
για τον λόγο που προαναφέρουμε, 
το επιβεβαίωσε και προφανώς 
ευρισκόμενος σε μέτρια σύγχυση, 
είπε ότι αυτός ο λόγος ήταν «ήσσονος 
σημασίας».  Ως κύρια αιτία της μη 
διοργάνωσης της εκδήλωσης είπε 
ότι, «δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες 
ημερομηνίες»!!! Δεν βρήκαν 
ημερομηνία μέσα σε τρεις μήνες;
Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμαρχο 
κ. Φιλίππου. Εάν δεν ρώτησε να 
πληροφορηθεί, γιατί στην Παλαιά 
Φώκαια δεν οργανώθηκε η εκδήλωση 
αυτή, η οποία οργανώθηκε σε ΟΛΕΣ 
τις άλλες Δημοτικές Κοινότητες και στις 
οποίες παραβρέθηκε ο ίδιος, τότε είναι 
συνυπεύθυνος. Η πεποίθηση μας είναι, 
ότι γνώριζε και δυστυχώς συνέργησε 
στα ευτελή κίνητρα του Τσαλικίδη.  
Αν θέλουν οι κύριοι αυτοί να αποδείξουν 
ότι δεν ισχύουν γι΄ αυτούς, οι 
χαρακτηρισμοί μας, είναι υποχρεωμένοι 
το επόμενο κιόλας Σαββατοκύριακο, να 
οργανώσουν μεγαλοπρεπή εκδήλωση 
για τα παιδιά της πόλης και να ζητήσουν 
δημοσίως συγνώμη, από τους νέους και 
τους γονείς τους, αλλά και από όλους 
τους πολίτες. 

Η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στους 
υπόδικους αιρετούς 
Σε αργία μόνο μετά από τελεσίδικη απόφαση

Με το άρθρο 24 του 
σχεδίου Νόμου 

«Θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας Ο.Τ.Α.», το οποίο 
φέρατε προς συζήτηση 
στις αρμόδιες επιτροπές, 
η κυβέρνηση επανέρχεται 
νομοθετικά στο ζήτημα της 
αυτοδίκαιης αργίας των 
αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. 
σε περιπτώσεις, που αυτοί 
εμπλέκονται με ποινικές 
υποθέσεις, που άγονται 
ενώπιον της Δικαιοσύνης. 
Με το άρθρο 24 του ως 
άνω σχεδίου λοιπόν, 
προβλέπεται ότι, οι αιρετοί 
τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία 
μόνο μετά από την έκδοση 
τελεσίδικης καταδικαστικής 
αποφάσεως σε περίπτωση 
πλημμελημάτων και 
για την περίπτωση των 
κακουργημάτων, μετά την 
καταδίκη σε πρώτο βαθμό. 
Την ίδια στιγμή, ο Νόμος 
4093/2012 προβλέπει ότι, 
εργαζόμενος του Δημοσίου 
ή Ο.Τ.Α. που παραπέμπεται 
ενώπιον Ποινικού 
Δικαστηρίου, τίθεται 
αυτοδικαίως σε αργία με 
την παραπομπή του, χωρίς 
να εκδικαστεί η υπόθεσή 
του σε πρώτο έστω βαθμό, 
χωρίς να έχει κριθεί εάν 
είναι αθώος ή ένοχος από 
το αρμόδιο δικαστήριο και 
χωρίς να του παρέχεται η 
δυνατότητα να αντιδράσει 
νομικά.

Συνέπεια αυτής της 
παράλογης και 

αντισυνταγματικής ρυθμί-
σεως είναι η παράλυση 
των Υπηρεσιών, καθώς 
αφενός δεκάδες υπάλληλοι 
έχουν τεθεί σε αργία με 
μια απλή παραπομπή για 
πλημμελήματα και αφετέρου, 

οι εναπομείναντες, ζώντας 
σε ένα κλίμα πραγματικής 
τρομοκρατίας, φοβούνται 
ακόμα και τον… ίσκιο 
τους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Το πιο ειρωνικό δε απ’ όλα 
είναι ότι, το Υπουργείο 

Εσωτερικών προκειμένου 
να δικαιολογήσει την 
διαφορετική μεταχείριση 
δύο ίδιων ουσιαστικά 
περιπτώσεων, κάνει 
χρήση του τεκμηρίου της 
αθωότητας, της ανάγκης 
προστασίας των ατομικών 
δικαιωμάτων των αιρετών 
και του κινδύνου να τρωθεί 
η φήμη και το κύρος τους. 

Από την αιτιολογική έκθεση 
του Νόμου προκύπτει 

λοιπόν ότι ο Υπουργός 
Εσωτερικών περιβάλλει 
με τεράστιο σεβασμό το 
τεκμήριο της αθωότητας 
των αιρετών των Ο.Τ.Α. 
και  κόπτεται ιδιαιτέρως 
για την προσωπική τους 
τιμή και υπόληψη, που θα 
στιγματίζονταν εάν αυτοί 
έμπαιναν σε αυτοδίκαιη αργία 
με μια απλή παραπομπή 
ενώπιον της ποινικής 
δικαιοσύνης. Δυστυχώς 
όμως, ο Υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
δεν δείχνει τον ίδιο σεβασμό 
στην περίπτωση των 
εργαζομένων (Δημοσίων 
Υπαλλήλων), για τους 
οποίους αρκεί μια απλή 
παραπομπή για πλημ-
μέλημα ενώπιον του 
ακροατηρίου ενός ποινικού 
δικαστηρίου για να τεθούν 
σε αυτοδίκαιη αργία, χωρίς 
να μετράει στην περίπτωση 
αυτή το τεκμήριο της 
αθωότητας και χωρίς 
βεβαίως να νοιάζεται κανείς 

για τον στιγματισμό, την τιμή 
και την υπόληψη των απλών 
υπαλλήλων.

Μάλλον, η κυβέρνηση 
θεωρεί ότι μόνο οι αιρετοί 

έχουν τιμή και υπόληψη, 
που μπορεί να θιγεί, ενώ 
αντιθέτως, οι υπάλληλοι 
μπορούν να στιγματίζονται, 
να απομακρύνονται από 
την εργασία τους και να 
συνθλίβονται ηθικά και 
οικονομικά, στον βωμό 
ενός αόριστου και ασαφούς 
Δημοσίου συμφέροντος, 
που επιβάλει την απο-
μάκρυνσή τους από την 
εργασία τους, μέχρι την 
τελεσίδικη απαλλαγή τους 
από τις κατηγορίες που τους 
έχουν αποδοθεί.

Ποιό όμως Δημόσιο 
συμφέρον επιβάλλει 

να απομακρυνθεί ο απλός 
υπάλληλος με μια απλή 
παραπομπή χωρίς καν 
να έχει καταδικαστεί έστω 
σε πρώτο βαθμό, χωρίς 
η υπόθεσή του να έχει 
συζητηθεί ενώπιον ενός 
ποινικού δικαστηρίου, την 
στιγμή, που ο αιρετός, που 
κατά κοινή παραδοχή ασκεί 
πολύ μεγαλύτερη Δημόσια 
εξουσία, παραμένει στην 
θέση του και συνεχίζει να 
διαχειρίζεται μεταξύ άλλων 
Δημόσιο χρήμα, μέχρι 
την τελεσίδικη καταδίκη 
του; Τι είναι τάχα αυτό, 
που ο υπάλληλος, που 
έχει παραπεμφθεί για 
πλημμεληματικές πράξεις 
μπορεί να διαπράξει εις 
βάρος του Δημοσίου, που να 
μην μπορεί να το διαπράξει 
στο πολλαπλάσιο ένας 
αιρετός;

Ως μέγιστο ατόπημα πρέπει να χαρακτηριστεί, η μη οργάνωση φέτος 
της εκδήλωσης βράβευσης των νέων που εισήχθηκαν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ το 
2013. Αναφέρουμε το γεγονός το οποίο είναι γνωστό αρκετό καιρό, αλλά 

περιμέναμε μήπως πρυτανεύσουν δεύτερες σκέψεις, από τους υπεύθυνους της 
Παλαιάς Φώκαιας και του Δήμου, Τσαλικίδη και Μακροδημήτρη.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ!!!

Από την 
βραύευση 

των 
επιτυχόντων 

στα ΑΕΙ 
του 2012, 

στην οποία 
παραυρέθηκε 

και ο 
Δήμαρχος.
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Τον συνάδελφό του Αντιδήμαρχο κ. 
Ανδρέα Ζεκάκο και Πρόεδρο της 
Μονομετοχικής εταιρείας του Δήμου 

(ΑΔΜΚΕΣ), «κάρφωσε» ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Ανδρέας Κωνσταντέλος, 
λέγοντάς του ότι έχει διαλύσει την εταιρεία. 
Ο κ. Κωνσταντέλος, έχει αναλάβει να 
επιτίθεται στους πολιτικούς αντιπάλους 

αναλαμβάνοντας τις  δύσκολες απο-
στολές του κ. Τσαλικίδη, μόνο που αυτή 
τη φορά βιάστηκε, γιατί αφενός έδωσε 
την αφορμή να αποκαλυφθεί ζημιά στο 

Πέτρινο αναψυκτήριο που διαχειριζόταν, 
αφετέρου ο Ζεκάκος θα είναι τελικά 
συνυποψήφιός του στο ψηφοδέλτιο του 
Τσαλικίδη.

Αλληλοκατηγορούνται οι πολιτικές φατρίες του δημοτικού 
καθεστώτος. Έβγαλαν τα μαχαίρια
Ζεκάκος καταγγέλλει τον Κωνσταντέλο ότι:  «ζημείωσε με 6.500 € » το πέτρινο” της Αναβύσσου» 

Κωμικοτραγικά γεγονότα 
εξελίχθηκαν στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο, όταν ο κ. 
Κωνσταντέλος με αφορμή 
προσπάθεια ιδιώτη να εκδιώξει 
καντίνα που έχει μισθώσει ο 
Δήμος στην περιοχή της Γαλάζιας 
Ακτής, απευθυνόμενος προς τον 
Δήμαρχο, είπε για τον Βαγγέλη 
Ζεκάκο ότι «ο τρόπος που 
λειτουργεί και ο τρόπος που 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
είναι απαράδεκτος και δεν 
βοηθάει στη σωστή λειτουργία 
της ΑΔΜΚΕΣ».
Ο Βαγγέλης Ζεκάκος, δεν 
άφησε βέβαια την πρόκληση να 
πέσει κάτω, πήρε τον λόγο επί 
προσωπικού και αναφερόμενος 
στον Κωνσταντέλο είπε: «Ο κ. 
Κωνσταντέλος που βιάζεται να 
ρίξει χολή στο πρόσωπό μου, 
θα του συστήσω να είναι λίγο 
πιο προσεκτικός. Αν κόπτεται 
ο κ. Κωνσταντέλος για τα 
συμφέροντα της εταιρείας, θα 
έπρεπε να είχε φροντίσει , να 
μην ζημιώσει το «Πέτρινο» 
το οποίο διαχειρίστηκε το 
καλοκαίρι. Διότι η διαχείριση 

του κ. Κωνσταντέλου στο 
«Πέτρινο», κατέληξε σε 6.500 
€ ζημιά, εν αντιθέσει με το 
«Κιόσκι» (Λαγονήσι), που 
είχε 21.000 € κέρδος που 
διαχειρίστηκα εγώ».

Μετά την πρώτη επίθεση στον 
Αντιδήμαρχο Ζεκάκο, όπου 

τελικά του γύρισε μπούμερανγκ, 
ο Κωνσταντέλος, δεν συνετίστηκε 
και έκανε και δεύτερη επίθεση  
εναντίον του Αντιδημάρχου 
αλλά και εναντίον του Δημοτικού 
Συμβούλου Αλέκου Αθανασό-

πουλου.
Ανέφερε λοιπόν ότι ξενοδοχειακή 
επιχείρηση της Αναβύσσου στο 
Μαύρο Λιθάρι, έχει καταλάβει 
κοινόχρηστο χώρο, για τον οποίο 
δεν καταβάλει τέλη κατάληψης 
στον Δήμο Σαρωνικού. Ρώτησε αν 
έχει γίνει κάποια ενέργεια προς το 
ξενοδοχείο ώστε να αναγκαστεί να 
καταβάλει τα αναλογούντα τέλη.

Η απάντηση από τον υπεύθυνο 
οικονομικών Γιώργο Σωφρό-

νη, ήταν, ότι δεν γνωρίζει να 
υπάρχει επιχείρηση που να 

μην καταβάλει 
τέλη και είπε ότι  
αν πραγματικά 
συμβαίνει κάτι 
τέτοιο θα πρέπει η 
Τεχνική Υπηρεσία 
να το ερευνήσει 
και να κάνει την 
σχετική εισήγηση.

Ο Κωνσταντέλος 
επανερχόμενος, 

είπε ότι: «…δεν 
είναι τίμιο, ούτε 
ηθικό, να κάνει 
εκδηλώσεις το 
ΚΑΠΗ Λαγονη-

σίου,  στο  συγκε-
κριμένο ξενοδοχείο, και από 
την άλλη να μην εισπράττονται 
τέλη από την κατάληψη του 
κοινόχρηστου χώρου».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος 
στον κ. Ζεκάκο, τον κατηγόρησε 
ότι «έχει ζημιώσει με δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ τον Δήμο, 
λόγω των ρουσφετολογικών 
αποφάσεων της επιτροπής 
που εξέταζε τις αιτήσεις και 
χάριζε τις οφειλές δημοτών 
από την ύδρευση».

Η απάντηση   του Ζεκάκου ήταν 
και πάλι καταπέλτης. «Να 

υπενθυμίσω είπε, στον άσπιλο 
και αμόλυντο κ. Κωνσταντέλο 
ότι τις προτάσεις για διαγραφές 
στους λογαριασμούς ύδρευσης 
τις ψήφιζαν ομόφωνα  στην 
αρμόδια επιτροπή, στην οποία 
συμμετείχε και ο ίδιος». 

O αποκαλυπτικός διάλογος,  
μας έδειξε τον τρόπο που 

αποφάσιζε και χάριζε τις οφειλές 
του λογαριασμού ύδρευσης, στους 
φίλους του, το  καθεστωτικό τσίρκο 
του Σαρωνικού. Δυστυχώς δεν θα 
έχουμε άλλα τέτοια επεισόδια 
μεταξύ των συγκεκριμένων 
κυρίων, γιατί τελικά κατεβαίνουν  
στις εκλογές με το ίδιο ψηφοδέλτιο. 
Προφανώς θα υπάρξει μεταξύ 
τους ομερτά. Ο Ζεκάκος έμεινε 
«ορφανός» λόγω αποχώρησης 
του κ. Χρήστου Γκίνη και τον 
μάζεψε ο Τσαλικίδης στον 
συνδυασμό του, μη βρίσκοντας 
άλλους υποψήφιους. 
Έτσι θα τους απολαύσουμε ξανά  
μετά  τις εκλογές.
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Μια περιήγηση στα «έργα και τις ημέρες» του κ. 
Τσαλικίδη, θα αποδείξουν την ανικανότητά του και την 
επικινδυνότητά του, ως εκλεγμένου αντιπροσώπου 

των δημοτών.

Κατασπατάληση των 
ανταποδοτικών τελών ύδρευσης

Το 2007, όταν ο κ. Τσαλικίδης ανέλαβε την Διοίκηση της 
Παλαιάς Φώκαιας, έκανε ρύθμιση των χρεών που είχε 

αφήσει η 8ετής θητεία του πρώην Κοινοτάρχη Δημήτρη 
Φιλίππου προς την ΕΥΔΑΠ. Τα χρέη αυτά δεν υπερέβαιναν 
τις 400.000 €, αλλά ήταν ήδη πολλά για μια μικρή πόλη. 
Δύο χρόνια αργότερα ο κ. Τσαλικίδης ακολουθώντας κατά 
γράμμα την συνταγή του Φιλίππου, όχι μόνο σταματά να 
αποπληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ, 
αλλά και τις δόσεις της ρύθμισης, με αποτέλεσμα να φτάσει 
το χρέος από τις 400.000 € στα 1.500.000 € μόλις σε δύο 
χρόνια. Για το που κατασπαταλήθηκαν αυτά τα χρήματα, 
δεν έχει πει λέξη ο κ. Τσαλικίδης και απ΄ ότι όλα δείχνουν 
δεν πρόκειται να πει ποτέ. Όπως δεν έχει αποκαλύψει πως 
πληρώθηκαν οι υπερπολυτελείς εκδόσεις διαφημιστικών 
φυλλαδίων, που μοιράστηκαν προεκλογικά το 2010 κατά 
δεκάδες χιλιάδες σε όλο το Σαρωνικό κ.α.

Αλιευτικό Καταφύγιο

Την 1/1/2011, έλεγε προεκλογικώς ο κ. Τσαλικίδης, θα 
ξεκινήσουν τα έργα για την διαμόρφωση του αλιευτικού 

καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας. Το αίτημα των ψαράδων 
του χωριού, επαγγελματιών και ερασιτεχνών ήταν να 
κατασκευαστεί ένα λιμανάκι, που να μπορεί να εξασφαλίσει 
τα σκάφη τους στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Λίγες 
εβδομάδες πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Τσαλικίδης 
παρουσίασε για μια φορά ακόμα την μελέτη του έργου. 
Προφανώς η κατασκευή του αλιευτικού Καταφυγίου θα 
κοσμήσει και πάλι το προεκλογικό φυλλάδιο του Τσαλικίδη. 
Το θέμα είναι αν θα κοροϊδέψει και πάλι τους ψαράδες, 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Δημοτικό κτήριο στην παραλία

Ο κ. Τσαλικίδης, 
ως Πρόεδρος 

της Κοινότητας, 
παρέλαβε ένα 
κτήριο που είχε 
κατασκευαστεί σε 
Κοινοτική έκταση 
στην παραλιακή 
λεωφόρο. Το είχε 
κατασκευάσει η 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η 
κοινοτική αρχή (Δημήτρης Φιλίππου), για να νοικιαστεί και να 
αποκομίσει κάποια έσοδα η Κοινότητα ή για να μεταφερθούν 
εκεί κοινωνικές υπηρεσίες της. Οκτώ χρόνια μετά το κτήριο 
καταστρέφεται αναξιοποίητο παραμένοντας ακόμη στην 
κατάσταση που αφέθηκε το 2005.

Επέκταση του σχεδίου πόλης Α΄ Κατοικίας.

Το κυρίαρχο αίτημα πολιτών της Παλαιάς Φώκαιας ήταν 
η επέκταση του σχεδίου πόλης Α΄ Κατοικίας. Από το 

2006 μέχρι σήμερα, δηλαδή σχεδόν 8 χρόνια από τότε 
που ανέλαβε την διοίκηση της πόλης, δεν έχει γίνει ούτε 
ΕΝΑ βήμα προς την υλοποίησή του, σε αντίθεση βέβαια 
με το αντίστοιχο σχέδιο Α΄ Κατοικίας της Αναβύσσου. Με 
ενημερώσεις που κατά καιρούς δημοσιεύει εμπαίζει τους 
δημότες ότι προχωράει η επέκταση, κατόπιν ενεργειών του. 
Τώρα προεκλογικά θα το θυμηθεί και πάλι.

Κοιμητήριο της Παλαιάς Φώκαιας
Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι δημότες της Φώκαιας, 
με το κοιμητήριο της πόλης είναι τριτοκοσμική. Οι συγγενείς 
που βρίσκονται μπροστά στο δύσκολο καθήκον να κηδέψουν 
τους δικούς τους ανθρώπους, καταβάλλουν αγωνιώδεις 
προσπάθειες να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο χώρο στο 
κοιμητήριο.
Έχουν περάσει ακριβώς δεκαπέντε χρόνια 

(1999), από τότε που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή πάνω από την 
χωματερή για να κατασκευαστεί κοιμητήριο. Οκτώ χρόνια 
θητείας του Τσαλικίδη, στις πλέον αρμόδιες θέσεις, δεν ήταν 
αρκετά για να λύσει ούτε αυτό το πρόβλημα. Μία ακόμα 
απόδειξη της ανικανότητας και κυρίως της αδιαφορίας του, 
για τα πλέον σοβαρά προβλήματα της πόλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Παλαιάς Φώκαιας.

Σε μια πόλη, το πολεοδομικό συγκρότημα της οποίας έχει 
πολύ καλή ρυμοτομία, με φαρδείς δρόμους, πεζοδρόμια 

με ικανοποιητικό πλάτος και στην οποία ουδέποτε υπήρχαν 
κυκλοφοριακά προβλήματα, ο Τσαλικίδης αποφάσισε 
πως έπρεπε να χρηματοδοτήσει μελέτη «κυκλοφοριακής 
ρύθμισης». Τα προβλήματα που δημιούργησε τα 
περιέγραψαν οι ίδιοι οι δημότες και  ίσως δικαιολογημένα 
δεν υπάκουαν στα σήματα κυκλοφορίας που εγκατέστησε ο 
Τσαλικίδης. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά τις αντιδράσεις των 
πολιτών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να καταργηθούν στις 
περισσότερες οδούς της πόλης και να χαθούν τα χρήματα 
που δόθηκαν για τις μελέτες.

Η χρήση JEEP  ιδιοκτησίας του Δήμου 
Σαρωνικού ως Ι.Χ. οχήματος

To υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δήμου (JEEP), που θα 
έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο, να είχε παραδοθεί από 

το 2011 στον ΟΔΔΥ, χρησιμοποιούσε ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τσαλικίδης ως Ι.Χ., με δαπάνες (καύσιμα – συντήρηση – τέλη 
κυκλοφορίας) που χρεώνονταν στον Δήμο. Το αυτοκίνητο 
θα  έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο από υπηρεσιακούς 
παράγοντες για την μεταφορά τους σε δύσβατες περιοχές 
απάντησε σε σχετικό ερώτημα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής και όχι για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του Τσαλικίδη 
Διαβάστε εδώ. Γι΄ αυτή την υπόθεση ο Τσαλικίδης πέρασε 
από πειθαρχικό συμβούλιο, χωρίς να έχει γίνει ακόμα 
γνωστή η απόφασή του.

Αποχετευτικό όμβριων Παλαιάς Φώκαιας.

Ένα σημαντικό 
έργο υλοποι-

ήθηκε, στην Πα-
λαιά Φώκαια 
και αφορούσε 
το αποχετευτικό 
δίκτυο όμβριων 
υδάτων της πόλης. 
Το έργο αυτό που 
χρηματοδοτήθηκε 
από την Περιφέ-
ρεια Αττικής 
(πρώην Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής), ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 και 
διαφημίστηκε από την τότε κοινότητα και τον Κοινοτάρχη 
Μανώλη Τσαλικίδη, ως έργο που θα επίλυε και θα προστάτευε 
την πόλη από τις πλημμύρες Διαβάστε εδώ, .
Όμως οι συνέπειες από την ανικανότητα του Τσαλικίδη, ως 
υπεύθυνου κοινοτάρχη και αντιδημάρχου, να παρακολουθήσει 
και να ελέγξει την κατασκευή ενός τόσο σοβαρού έργου, είχε 
ως αποτέλεσμα τα γεγονότα της 20/11/2012 όταν το κέντρο 
της πόλης και πολλά σημεία της καλύφθηκαν από μαύρη 
λάσπη. Είναι χαρακτηριστική η καταγγελία που έκανε ο ίδιος 
ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου σε συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου (5/12/2012) όταν είπε: «Πρώτη 
φορά είδα αποχετευτικό όμβριων να ξεκινά από το βουνό. 
Όλα τα δίκτυα ξεκινούν από τη θάλασσα».
Το έργο ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες, αφού ταλαιπώρησε 
την πόλη, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες επί τέσσερα 
καλοκαίρια, όπου διαβίωναν μέσα στην σκόνη και στις 
λακκούβες.

Χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας.

Ο κ. Τσαλικίδης, το 2007 οικειοποιήθηκε ως δικό του έργο, 
το κλείσιμο της παράνομης χωματερής της πόλης. Το 

κλείσιμό της ήταν αναγκαστική κατάληξη μετά από δύο 
εφετειακές καταδικαστικές αποφάσεις σε 9 μήνες φυλάκιση, 
με τριετή αναστολή, σε βάρος του πρώην κοινοτάρχη 
Δημήτρη Φιλίππου, η οποία προκλήθηκε μετά από μήνυση 
του εκδότη του Αττικού Παρατηρητή. Ο κ. Τσαλικίδης όλη 
την προηγούμενη τετραετία που ήταν αντιπολίτευση στην 
κοινότητα, δεν έκδωσε ούτε μία (1) ανακοίνωση στην οποία 
να αναφέρει ό,τι όταν εκλεγεί κοινοτάρχης θα κλείσει τη 
χωματερή. Δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση στήριξης του 
δικαστικού αγώνα. Και όταν βέβαια εκδόθηκαν οι τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις και σημειώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά το 
καλοκαίρι του 2006, έσπευσε να καταγγείλει και αυτός τον Δ. 
Φιλίππου για την λειτουργία της χωματερής!!!

Η χωματερή που δεν έκλεισε ποτέ.

Έκλεισε στην 
πραγματικότητα 

η χωματερή; 
Όχι μόνο δεν 
έκλεισε, όπως 
ψευδώς ισχυριζόταν 
ο  κ. Τσαλικίδης,  
και οργάνωνε και 
εκδηλώσεις για το 
κλείσιμό της, αλλά 
εγκατέστησε εκεί 
συγγενή του, χωρίς 
καμία διαγωνιστική 
διαδικασία, ο οποίος 
διαχειριζόταν (έθαβε και θάβει) τα φυτικά απορρίμματα αλλά 
και άλλα ογκώδη αντικείμενα, που μεταφέρονταν παρανόμως 
στην χωματερή, δαπανώντας μεγάλα ποσά ετησίως για 
αμοιβές. Πολύ συχνά τα φυτικά απορρίμματα που κατέληγαν 
και καταλήγουν εκεί καίγονται με συνέπεια την ρύπανση 
του περιβάλλοντος από τοξικά αέρια. Σε μία τουλάχιστον 
περίπτωση (26/10/2011) η φωτιά που πυροδοτήθηκε, για 
να καούν τα σκουπίδια ξέφυγε, με αποτέλεσμα να υπάρξει 
σοβαρός κίνδυνος επέκτασής της σε γειτονικές περιοχές.

Αποκατάσταση χωματερής.

Αυτοδιαφημιζόμενος ο κ. Τσαλικίδης το 2008, υποστήριζε 
ότι πέτυχε να εγκριθεί κονδύλι ύψους 450.000 € για 

την αποκατάσταση της χωματερής. Όπως διαπιστώθηκε, 
έγινε προσπάθεια η μελέτη του έργου, ύψους 45.000 €, να 
ανατεθεί σε συγκεκριμένη μελετητική εταιρεία ως μοναδική 
που είχε την σχετική εμπειρία. Μετά από παρέμβαση του 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τότε Κοινοτικού 
Συμβούλου Παλαιάς Φώκαιας κ. Ντίνου Χασάπη και του 
εκδότη του Αττικού Παρατηρητή, δημοσιοποιήθηκε η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τη μελέτη και εμφανίστηκε 
και άλλη εταιρεία, η οποία στον σχετικό διαγωνισμό έδωσε 
καλύτερη προσφορά. Αποτέλεσμα, να αναστείλει η ανάθεση 
της μελέτης και  να χαθούν τα 450.000 € που είχαν εγκριθεί.

Η δικαιολογία για την ακύρωση του έργου, που άφηνε 
να διαρρέει ο κ. Τσαλικίδης ήταν, ότι το υπουργείο δεν 

μπορούσε να διαθέσει χρήματα για την εθνική συμμετοχή. 
Μία ακόμα τεράστια ανακρίβεια. Η εθνική συμμετοχή, 
για παρόμοιες δράσεις ήταν από ελάχιστη έως μηδενική 
και δεν ήταν δυνατόν να μην μπορούσε να διαθέσει το 
υπουργείο, αυτά τα κονδύλια. Εξάλλου τα πρόστιμα τα οποία 
καταδικάστηκε η χώρα μας να πληρώσει για τις ανοικτές 
χωματερές, ήταν υπέρπολλαπλάσια της δαπάνης που 
απαιτείτο για την εθνική συμμετοχή για την αποκατάσταση 
των χωματερών, σε όλη την επικράτεια.

Ο κ.Τσαλικίδης απαντώντας στην καταγγελία της 
απώλειας των κονδυλίων και της μη αποκατάστασης 

της χωματερής, έλεγε ότι οι χωματερές θα αποκατασταθούν 
με κονδύλια που θα διαθέσει μέσω του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια 
Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Πραγματικά η Περιφέρεια χρηματοδότησε 
μελέτη και επρόκειτο να αναθέσει σε εργολάβο την 
αποκατάσταση της χωματερής. Όμως, από τον επιτόπιο 
έλεγχο της αρμόδιας διεύθυνσης διαπιστώθηκε, ότι στη 
χωματερή είχαν αποτεθεί πρόσφατα απορρίμματα και 
αδρανή υλικά, γεγονός που μετέβαλε το ανάγλυφο, την 
έκταση και τον όγκο της. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, 
ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, δεν χρηματοδοτήθηκε το έργο 
και πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα μελέτη, στο μέλλον και 
να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα, αν υπάρξει. 

Με ευθύνη λοιπόν του κ. Τσαλικίδη και του κ. Φιλίππου 
χάθηκε ακόμα μία ευκαιρία να αποκατασταθεί η 

ρυπογόνος και παράνομη χωματερή της Φώκαιας.

Η Ανικανότητα, η Αλαζονεία, ο Αυταρχισμός, και η Αμετροέπεια,
Έχοντας ήδη βαρύτατο 

πολιτικό παρελθόν, θεωρείται 
ήδη αμφιλεγόμενο το παρόν 

και μέλλον του.
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Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Γερακίνα

Η μεγαλύ-
τ ε ρ η 

π ο λ ι τ ι κ ή 
απάτη του 
κ. Τσαλικίδη, 
υπήρξε η 
υπόθεση της 
α π ό π ε ι ρ α ς 
κατασκευής 
του Κ.Ε.Λ. 
στην Γερακίνα 
της Παλαιάς 
Φ ώ κ α ι α ς 
(χωματερή). 

Ενώ  βομβάρδιζε επί χρόνια τους δημότες της πόλης, 
ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ την κατασκευή κέντρου 

επεξεργασίας βοθρολυμάτων στην Γερακίνα και ότι 
θα αγωνιζόταν για την εύρεση άλλου κατάλληλου χώρου, 
αν δεν δεχόντουσαν τα λύματα στο Κ.Ε.Λ. Λαυρεωτικής, 
αμέσως μετά τις εκλογές του 2010, επεδίωξε με κάθε 
τρόπο να οδηγήσει τον Δήμο Σαρωνικού, στην κατεύθυνση 
να κατασκευαστεί η χαβούζα σε απόσταση 200 μέτρων 
από την πόλη.  Να σημειωθεί ότι σε όλη την προεκλογική 
περίοδο, εκμεταλλευόταν πολιτικά το θέμα, σε βάρος της 
υποψήφιας Δημάρχου Σαρωνικού, Χριστίνας Χριστοφάκη, 
η οποία είχε σπεύσει να υιοθετήσει την μελέτη της ΕΥΔΑΠ, 
για κατασκευή του Κ.Ε.Λ. στη Γερακίνα.

Σοβαρό κίνητρο για την υιοθέτηση της Γερακίνας, 
αποτέλεσε οπωσδήποτε η προοπτική διαχείρισης 

από τον Δήμο των 70 – 100 εκατ. ευρώ, που θα κόστιζε 
συνολικά το συγκεκριμένο έργο.
Δεν φειδόταν ψευδών όταν έλεγε στους οικιστές, των εκτός 
σχεδίου παραθεριστικών περιοχών, ότι θα κατασκευαστεί 
αποχέτευση και σ΄ αυτούς τους οικισμούς, παρ΄ ότι σήμερα 
γνωρίζουμε, ότι αν γίνει ποτέ η αποχέτευση με κατεύθυνση 
την Ψυτάλλεια, μόλις το 1/3 των εντός σχεδίου οικιστικών 
περιοχών θα έχουν αποχέτευση. Δεν θα έχει αποχέτευση 
η ΑΤΕ, το Θυμάρι, Το Μαύρο Λιθάρι, το Λαγονήσι, τα 
Βλάχικα και τα 2/3 της Σαρωνίδας.
Στην προσπάθεια του να περάσει η πρόταση του, 
απαξίωσε την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της 
Παλαιάς Φώκαιας, υποστηρίζοντας ότι αυτός εκπροσωπεί 
την πλειοψηφία της πόλης και όχι το Κοινοτικό Συμβούλιο 
το οποίο είχε αντιδράσει.
Όταν η αντίδραση γενικεύθηκε άλλαξε όλα τα επιχειρήματα 
υπέρ του έργου με μία «θεαματική κωλοτούμπα», 
υποστηρίζοντας πλέον ότι το έργο στην Γερακίνα ήταν 
ακριβό και επικίνδυνο για το περιβάλλον και ότι η λύση 
είναι η Ψυτάλλεια.

Η μεταφορά της ιχθυοκαλλιέργειας 
«Καστελόριζο» από τον Πάτροκλο                         
στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας.

Χονδροειδέστατη ήταν η παραποίηση απόφασης του 
Κοινοτικού Συμβουλίου που αποκαλύφθηκε στην 

Παλαιά Φώκαια, με στόχο την μεταφορά των ρυπογόνων 
ιχθυοκαλλιεργειών που υπάρχουν στο νησί Πάτροκλος, 
στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας και συγκεκριμένα στο 
59,5 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου.
Η υπόθεση που εξυφάνθηκε στην Κοινότητα της 
Παλαιάς Φώκαιας, με εμπλεκόμενους τον Αντιδήμαρχο 
κ. Μανώλη Τσαλικίδη και τον τέως Πρόεδρο κ. Γεώργιο 

Λάμπρου, είχε ως στόχο, την μεταφορά ιχθυοκαλλιέργειας, 
ερήμην των πολιτών και των κοινωνικών φορέων της 
Παλαιάς Φώκαιας, μια και πρόκειται για μια δραστηριότητα 
για την οποία απαιτούνται ιδιαίτεροι περιβαλλοντικοί όροι 
για την εγκατάστασή της.
Μετά την ανακάλυψη της υπόθεσης από τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ. Δημήτρη Σόφο, και ομάδα πολιτών και την 
δημοσιοποίησή του από τον Αττικό Παρατηρητή, ο κ. 
Τσαλικίδης προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποκρύψει το 
γεγονός εμπλέκοντας στενούς συνεργάτες του, νομίζοντας 
ότι έτσι θα αποσείσει τις ευθύνες από πάνω του. Η υπόθεση 
έχει δικαστική εξέλιξη μετά την αναφορά στην Εισαγγελία 
που έκαναν οι πολίτες της Π. Φώκαιας.

Δηλητηρίαση νηπίων στο Νηπιαγωγείο      
της Παλαιάς Φώκαιας, με ποντικοφάρμακο.

Με μια θρασύτατη ανακοίνωσή του ο Τσαλικίδης, 
αναφέρθηκε σε «εσκεμμένη καταστροφή 

ποντικοπαγίδας», που ήταν η αιτία της δηλητηρίασης 
πέντε νηπίων στο νηπιαγωγείο της πόλης. Προσπαθούσε 
με αυτό τον τρόπο να μεταθέσει τις εγκληματικές ευθύνες 
των υπευθύνων σε αγνώστους, που δήθεν «εσκεμμένα» 
κατέστρεψαν την ποντικοπαγίδα, για να δηλητηριάσουν 
νήπια!!! Ήταν τότε που ο υπεύθυνος για την παιδεία του 
Δήμου Σαρωνικού κ. Μανώλης Τσαλικίδης, δεν απαγόρευσε  
τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, παρ΄ ότι απεργούσαν οι 
δάσκαλοι. Ευτυχώς δεν χάθηκε η ζωή κάποιου νηπίου, 
από αυτή την τραγική αμέλεια και ανευθυνότητα. Και 
αυτή η υπόθεση ερευνάται από την δικαιοσύνη.

Λάθος ο Δήμος Σαρωνικού!!!

Προσπαθώντας ο κ. Τσαλικίδης να συσπειρώσει 
δυνάμεις, που θα στηρίξουν την υποψηφιότητά του ως 

υποψηφίου Δημάρχου στις επόμενες εκλογές, ανακάλυψε 
όψιμα, ότι ο δήμος Σαρωνικού λειτουργεί με ανισοβαρή 
κατανομή υπέρ των Καλυβίων και σε βάρος των υπόλοιπων 
τεσσάρων ενοτήτων. Διαδίδει λοιπόν, όταν βρει ευκαιρία να 
κάνει την προπαγάνδα του, ότι ο δήμος δεν είναι «Δήμος 
Σαρωνικού» αλλά «Δήμος Καλυβίων» και ότι θα έπρεπε 
να υπάρξει συνένωση των τριών κοινοτήτων (Αναβύσσου, 
Φώκαιας, Σαρωνίδας).
Όταν ο Δήμαρχος Αναβύσσου κ. Σάββας Γκέραλης, 
προκαλούσε τον διάλογο μεταξύ των τριών κοινοτήτων το 
2008, με θέμα την εθελοντική συνένωσή τους, η υποκρισία 
και ο καιροσκόπισμός του κ. Τσαλικίδη, δεν του έφηναν 
περιθώριο να συμμετέχει σ΄ αυτές, αλλά με ανακοινώσεις 
του και σχόλια χλεύαζε την πρωτοβουλία. 
Στη συνέχεια, πριν ακόμα ανακοινωθεί το χωροταξικό του 
Καλλικράτη, έσπευσε να συμφωνήσει με τον κ. Φιλίππου, 
έναντι ανταλλαγμάτων (αντιδημαρχία, αναπλήρωση του 
δημάρχου, δωρεάν χρήση πολυτελούς αυτοκινήτου, 
παχουλότατου μισθού), να συνεργαστεί μαζί του. Πώς να 
συμφωνούσε με τον Γκέραλη για τον δήμο των τριών;

Η Υποψηφιότητα του Τσαλικίδη 
για την Δημαρχία του Σαρωνικού

Με ένα απίστευτο θράσος ο κ. Τσαλικίδης, μετά από 
αυτή την θυελλώδη και απολύτως καταστροφική 

περίοδο για την περιοχή μας γενικότερα, αλλά ειδικότερα 
για την Παλαιά Φώκαια, διεκδικεί την ψήφο των δημοτών για 
να εκφράσει, όπως υποστηρίζει, τους παραλιακούς Ο.Τ.Α.,  
Φώκαια, Ανάβυσσο, Σαρωνίδα και το Λαγονήσι, απέναντι 
στην πολιτική των Καλυβίων. Ο Τσαλικίδης επί τριάμισι 

χρόνια υπήρξε Αντιδήμαρχος αλλά και Αναπληρωτής του 
Δημάρχου, ανώτατα αξιώματα που ουσιαστικά ρύθμισαν 
τις τύχες του δήμου μας. Ουδέποτε ο κ. Τσαλικίδης, όπως 
εξάλλου και οι άλλοι τέσσερεις Αντιδήμαρχοι, Τζιβίλογλου 
(Ανάβυσσος), Πέγκας (Σαρωνίδα) και Πρίφτη (Κουβαράς), 
αντιτάχθηκε σε κάποια από τις εισηγήσεις του Δημάρχου, 
που υποβάθμιζαν την παραλιακή ζώνη. Ουδέποτε 
απαίτησε δυναμικά, από τον Δήμαρχο, περισσότερη 
φροντίδα για τις περιοχές που σήμερα θέλει δήθεν να 
«εκφράσει». Ουδέποτε έθεσε ΒΕΤΟ στην ψήφιση των 
τεχνικών προγραμμάτων και των προϋπολογισμών, 
που έδιναν την μερίδα του λέοντος στα Καλύβια. Καμία 
αντίδραση στην μεταφορά του προσωπικού του Δήμου 
από την Κοινότητα στα Καλύβια, παρά τις διαμαρτυρίες του 
Κοινοτικού Συμβουλίου της πόλης. Ο λόγος ήταν, ότι ο 
Τσαλικίδης δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις του με 
τον «άρχοντα» των Καλυβίων κ. Φιλίππου, την εύνοια 
του οποίου ήθελε στην κούρσα διαδοχής.

Η προσωπικότητα Τσαλικίδη 

Η εικόνα του είναι πλήρης επικοινωνιακών «χαρισμάτων». 
Η ευκολία με την οποία χρησιμοποιεί ψεύδη για να 

καλύψει ή να στηρίξει τις επινοήσεις του είναι χαρακτηριστική. 
Συνεχείς είναι οι αντιφάσεις και οι παλινωδίες, αναλόγως 
του συγκυριακού προσωπικού πολιτικού συμφέροντος. 
Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος του «κωλοτούμπα», που ευρέως 
χρησιμοποιείται, όταν αναφέρονται κάποιοι σ΄ αυτόν.

Όλοι, σχεδόν, οι κατά καιρούς συνεργάτες του τον 
εγκατέλειψαν. Πολλοί από αυτούς πέρασαν σε 

αντίπαλα στρατόπεδα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς 
χαρακτηρισμούς, για την πολιτική του δραστηριότητα.

Η πολιτική του παρουσία αναλώνεται στις πελατειακές 
σχέσεις και στην ψηφοθηρία. Χαρακτηριστικό της 

παλαιοκομματικής νοοτροπίας του στην διαχείριση δημόσιου 
χρήματος είναι η προκλητική χρήση κρατικού JEEP 
μεγάλου κυβισμού. Ερμηνεύει με ιδιοτέλεια και αυθαιρεσία, 
τους λόγους για τους οποίους διατηρεί ως Ι.Χ. το κρατικό 
αυτοκίνητο, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τις επικρίσεις των 
δημοτών.
Τα έργα που προσπάθησε να κάνει στα διαλείμματα των 
καθημερινών εξυπηρετήσεων για την διαμόρφωση της 
προσωπικής του εικόνας, χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, 
έλλειψη σχεδιασμού και αναποτελεσματικότητα, 
χαρακτηριστικά ανίκανου πολιτικού παλαιάς κοπής.

Η λαϊκή θυμοσοφία λέει ότι, μπορεί κάποιος να 
κοροϊδεύει λίγους για πολύ καιρό, μπορεί να 

κοροϊδεύει πολλούς για λίγο καιρό, δεν μπορεί 
όμως να κοροϊδεύει πολλούς για πάντα. Σήμερα που 
δημοσιεύονται αυτές οι γραμμές, έχει φτάσει η ώρα 
της κρίσης. Οι πολίτες σε λιγότερο από δύο μήνες θα 
επιλέξουν την δημοτική αρχή για την επόμενη πενταετία. 
Έχουν λοιπόν μπροστά τους ένα πλούσιο υλικό για να 
κρίνουν και να επιβραβεύσουν ή να στείλουν σπίτι τους, 
τους ανίκανους, τους αποτυχημένους, τους αλαζόνες, 
τους αυταρχικούς, τους αμετροεπείς και τους ψοφοδεείς. 

υποψήφιες για το δημαρχιακό αξίωμα στον Σαρωνικό
Έμεινε παροιμιώδης η έκφραση 

του για την υπόθεση του Κ.Ε.Λ. , ότι 
αυτός εκπροσωπεί την πλειοψηφία 
των κατοίκων της Φώκαιας και όχι 

το Κοινοτικό Συμβούλιο.
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Αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια ένας μνημονιακός και αλλιώς ένας αντιμνημονιακός», 
δήλωσε  η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Αττικής, Ρένα Δούρου, 
δίνοντας έτσι ένα σαφές δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει κατά την 

προεκλογική αντιπαράθεση εν όψει αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η δήλωσή της περί του τρόπου 
μαζέματος των σκουπιδιών 

από έναν μνημονιακό ή έναν 
αντιμνημονιακό, πυροδότησε 
πλήθος ειρωνικών σχολίων και 
γελοιογραφιών, που αποδίδουν 
την εντύπωση που προκάλεσαν 
οι τουλάχιστον αστείες δηλώσεις 
της. 
Η κα Δούρου δεν διευκρίνισε  
επαρκώς ποιος μαζεύει καλύτερα 
τα σκουπίδια,  ο μννημονιακός ή 
ο αντιμνημονιακός και δυστυχώς 
δεν ξέρουμε τώρα τι “σκουπίδια” 
να ψηφίσουμε.
Η Ρένα Δούρου, μιλώντας σε 
πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης 
του Σκάι, ξεκαθάρισε ότι δεν 
σκοπεύει να παραιτηθεί από 
τη Βουλή για να διεκδικήσει 
την περιφέρεια, αφήνοντας να 
εννοηθεί η τακτική αυτή σχετίζεται 
και με τους όρους διεξαγωγής 
των εκλογών και τονίζοντας πως 
για εκείνη και τον υποψήφιο του 
ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, υπάρχει 
και η παράμετρος της καταβολής 
μεγάλου μέρους της βουλευτικής 
αποζημίωσης υπέρ του 
κόμματος ή δικτύων κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Στη συνέχεια 
βέβαια θέλωντας να υποστηρίξει 
ότι η ίδια είναι αυτοδιοικητικό 
στέλεχος και όχι κομματικό, όπως 
ο βασικός αντίπαλός της ο κ. Γιάννης 
Σγουρός(!!!) και ότι θα παραμείνει στην 
Περιφέρεια ως Σύμβουλος, ακόμα και 
αν χάσει τις εκλογές, άλλαξε άποψη και 
παραιτήθηκε από το βουλευτικό της 
αξίωμα. 

Ο κ. Σγουρός συνεχάρη την κ. Δούρου 
για την απόφαση της να παραιτηθεί 

από την Βουλευτική έδρα της και κάλεσε 
και τους υπόλοιπους Βουλευτές που έχουν 
θέση υποψηφιότητα στις Αυτοδιοικητικές 
εκλογές να την μιμηθούν. 

Ρένα Δούρου: «Αλλιώς μαζεύει τα 
σκουπίδια ένας μνημονιακός και αλλιώς 
ένας αντιμνημονιακός»

Γιάννης Σγουρός: «Συγγνώμη που δεν... 
χρεωκόπησα την περιφέρεια της Αττικής»

Απάντηση στις επικρίσεις που έχει ακούσει τόσο από την 
υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ρένα Δούρου όσο κι από αυτόν της 
ΝΔ κ. Γιώργο Κουμουτσάκο για το πλεόνασμα της Περιφέρειας 

Αττικής προσπάθησε να δώσει ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης 
Σγουρός με την φράση… «συγγνώμη που δεν χρεοκοπήσαμε».

Η αφορμή γι’ αυτή την αναφορά 
δόθηκε κατά την ομιλία του 

κ. Σγουρού για τον απολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής όπου 
προσδιόρισε το πλεόνασμα στα 
313.344.677,78 € εκ των οποίων 
τα 311.778.210,51 € αφορούν 
διαθέσιμα του Περιφερειακού 
Προϋπολογισμού και 
1.566.467,27 ευρώ διαθέσιμα 
του προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.
Μάλιστα ο Περιφερειάρχης 
επέκρινε όσους τον κατηγορούν 
ότι «πάρκαρε» τα χρήματα, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά: 
«Ναι, παρκάραμε τα χρήματα 
σε έργα. Παρκάραμε 121 εκατ. 
€ στην κατασκευή 65 παιδικών 
σταθμών. Παρκάραμε 450 εκατ. 
€ σε έργα οδοποιίας. Παρκάραμε 
370 εκατ. ευρώ στην κατασκευή 

αντιπλημμυρικών έργων. 
Παρκάραμε 50 εκατ. € σε 
έργα Πολιτισμού. Παρκάραμε 
175 εκατ. ευρώ για υποδομές 
Εκπαίδευσης. Παρκάραμε 148 
εκατ. € για αθλητικές υποδομές. 
Παρκάραμε 130 εκατ. € για την 
ενίσχυση των Μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Παρκάραμε 217 
εκατ. € για έργα επεξεργασίας 
λυμάτων. Κάθε έργο έχει 
κωδικοποιημένο όλο το ποσό 
του προϋπολογισμού του και 
εκτελείται κανονικά έχοντας 
από την αρχή εξασφαλισμένη 
όλη τη χρηματοδότησή του. Δεν 
λειτουργούμε με «έναντι»… Δεν 
παρκάραμε τα χρήματα ούτε 
σε ομόλογα, ούτε σε προβολή, 
ούτε σε γιορτές. Δεν παρκάραμε 
τη λογική…».
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Υπογράφτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη η Αναθεώρηση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού και έκλεισε μετά και από 

αυτήν την εξέλιξη μια εκκρεμότητα που υπήρχε εδώ και επτά χρόνια.

Η μελέτη είχε ήδη υποβληθεί στον 
Οργανισμό Αθήνας από το 2007 και 

για διάφορους λόγους είχε καθυστερήσει 
η όλη διαδικασία. Με τη μελέτη αυτή 
ορίζονται:
Oι περιοχές για Α’ Κατοικία: 
βορειοανατολικά της πόλης των Καλυβίων 
293 στρέμματα, δυτικά των Καλυβίων 
872 στρέμματα (προαστιακή κατοικία), 
νότια των Καλυβίων 360 στρέμματα 
και νότια του Ολυμπιακού Χωριού 640 
στρέμματα.
Οι περιοχές για Β’ Κατοικία: στη θέση 
Φοινικιά 377 στρέμματα, βόρεια του 
Λαγονησίου 98 στρέμματα και έκταση 
στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Στο ΒΙΟΠΑ: επέκταση στα νότια του 
ΒΙΟΠΑ κατά 160 στρέμματα.
Καθορισμός χρήσης Γενικής Κατοικίας 
στα οικόπεδα που έχουν «πρόσωπο» 
στη Λεωφόρο Καλυβίων.
Με την υπογραφή της Αναθεώρησης 
ολοκληρώνεται ο Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός της περιφέρειας της 
Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων με ήπιο 
συντελεστή δόμησης, με την επέκταση 
του Βιοτεχνικού Πάρκου και τη δημιουργία 
Αρχαιολογικού Πάρκου στην περιοχή των 
Εννέα Πύργων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού 
Πέτρος Φιλίππου, θεωρώντας 

σημαντική επιτυχία την υπογραφή της 

Αναθεώρησης του ΓΠΣ Καλυβίων, αφού 
ευχαρίστησε τον Υπουργό ΠΕΚΑ και 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες του 
υπουργείου, τον Οργανισμό Αθήνας και 
ιδιαίτερα την πρόεδρο του Βιβή Μπάτσου, 
την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο 
Τζιβίλογλου, καθώς και τον μελετητή του 
έργου Ιωακείμ Σπανούδη, επισήμανε ότι 
με την υπογραφή αυτή ολοκληρώνεται 
μια προσπάθεια χρόνων που δίνει 
νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των 
Καλυβίων και του Λαγονησίου αλλά 
και της βιοτεχνικής ζώνης πάντα στην 
ίδια κατεύθυνση, δηλαδή με χαμηλό 
συντελεστή δόμησης και ήπια και φιλική 
προς το περιβάλλον ανάπτυξη.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο 
αρχαιολογικός χώρος των Εννέα Πύργων 
χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικό πάρκο, 
γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον 
δήμο να αποκαταστήσει τις δεσμευμένες 
ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή 
του σχεδίου πόλεως και ο χώρος να 
μείνει ελεύθερος για να αναπτυχθεί ένα 
αρχαιολογικό πάρκο που θα λειτουργεί 
ως χώρος αναψυχής της ευρύτερης 
περιοχής.
Πλέον στην άμεση προτεραιότητα του 
Δήμου Σαρωνικού είναι να ξεκινήσουν οι 
διαδικασίες υλοποίησης των ρυθμίσεων 
και πολεοδόμησης της περιοχής.

Υπογράφτηκε η Αναθεώρηση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου Καλυβίων Θορικού 
του Δήμου Σαρωνικού

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία των 
υδατοδρομίων σε Κέρκυρα, Βόλο και Λαύριο, σύμφωνα με την απάντηση του 
Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε σχετική επίκαιρη ερώτηση 

της Α. Γκερέκου για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης λειτουργίας των 
υδατοδρομίων.

Η βουλευτής ζήτησε από τον κ. 
Παπαδόπουλο να ενημερωθεί 

για την καθυστέρηση συγκρότησης 
της επιτροπής Υδατοδρομίων, η 
οποία αποτελεί   βασικό ζήτημα για 
την προώθηση των αδειοδοτήσεων. 
Ο Υφυπουργός Μεταφορών, 
Υποδομών και Δικτύων τόνισε ότι 
προ τριών ημερών υπογράφηκε από 
τα συναρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και Οικονομικών η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση 
της Επιτροπής Υδατοδρομίων που 
ολοκληρώνει, μαζί με τις ΚΥΑ για 
τα τιμολόγια υπηρεσιών και τα τέλη 
λειτουργίας υδατοδρομίων, το θεσμικό 
πλαίσιο για τα υδατοδρόμια. Σχετικά 
με τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, 
υπογράμμισε ότι οι τεχνικοί φάκελοι 
που συνοδεύουν τις αιτήσεις των 
Οργανισμών Λιμένος Κέρκυρας, Βόλου 
και Λαυρίου έχουν προωθηθεί στις 
αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν παραληφθεί 
οι περισσότερες γνωμοδοτήσεις 
ενώ εκκρεμούν αποφάσεις έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΚΑ.
«Η άρση της απομόνωσης ολόκληρων 
περιοχών και των κατοίκων τους δεν 
είναι εφικτή δίχως ένα περιφερειακό 
δίκτυο μεταφορών που θα συνδυάζει 
διαφορετικά μέσα συγκοινωνίας. Ένα 
δίκτυο πιο ευέλικτο και πιο πυκνό από 
αυτό που έχουμε σήμερα, και το οποίο 
θα προσθέσει αξία και σε τουριστικά 
προϊόντα, όπως η κρουαζιέρα», 
δήλωσε η κα Γκερέκου.

Το καλοκαίρι οι πρώτες πτήσεις 
υδροπλάνων στο Λαύριο

EΠΙΚΕΝΤΡΟ όλων ο Σαρωνικός με τα στοιχεία που τον αποτελούν: η θάλασσα, 
η ενδοχώρα, τα δάση, η ήπια οικιστική ανάπτυξη. Αυτά είναι τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα που τελούν κάτω από την απόλυτη προστασία μας.

Η Δημοτική παράταξη του υποψηφίου 
Δημάρχου κ. Μανώλη Τσαλικίδη 
«ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 5+»

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ της παράταξής μας η συνύπαρξη, η συνεργασία και η 
συνδημιουργία των συμπολιτών μας. Αυτές είναι οι βάσεις που θέτουμε, ώστε η 
επόμενη ημέρα να είναι στέρεη, παραγωγική και αποτελεσματική.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μας η ανεξαρτησία και η πολυσυλλεκτικότητα που αποκαλύπτουν και 
τα χρώματά μας. Αυτή είναι η προϋπόθεση για Δημοτική Αρχή που δεν αποτελεί 
το μακρύ χέρι κανενός κομματικού μηχανισμού στην τοπική κοινωνία, αλλά είναι 
η προέκταση και η έκφραση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας στη διοίκηση του 
Δήμου.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ οι 5 διοικητικές μονάδες του Δήμου μας σε σχέση 
ισοτιμίας, ίδιων ταχυτήτων, ίσων ευκαιριών και ταυτόχρονης ανάπτυξης. Αυτοί 
είναι οι όροι για να ξεφύγουμε από τον αδιέξοδο τοπικισμό που μας διαιρεί και να 
περάσουμε στην επόμενη ημέρα πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ τα 5 επόμενα χρόνια να είναι χρόνια κερδισμένα για το Δήμο μας. 
Αυτή είναι η πρότασή μας για το μέλλον, με την οργάνωση ενός τεκμηριωμένου 
αναπτυξιακού σχεδίου και την ενίσχυση των κοινωνικών μας δομών.
Ξεκινάμε με τη δύναμη της εμπειρίας μας και την ορμή του νέου!!!
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Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στο πλαίσιο επισκέψεων που 
πραγματοποιεί σε Δήμους της Αττικής στους οποίους εκτελούνται έργα που 
χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής 

2007-2013 , επισκέφτηκε το Δήμο Σαρωνικού.

Τα έργα ύψους 65,4 εκ. ευρώ στο Δήμο 
Σαρωνικού, που χρηματοδοτεί και εκτελεί 
η Περιφέρεια, επιθεώρησε ο Γιάννης Σγουρός

Ο περιφερειάρχης Αττικής, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής, Χρυσάνθη Κισκήρα,  επισκέφτηκε αρχικά ένα σημαντικό έργο που αφορά 

τη «Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι, 
προϋπολογισμού 29 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια ο κ. Σγουρός επισκέφτηκε, 
το έργο αποχέτευσης ομβρίων 

Αναβύσσου, προϋπολογισμού 18,3 
εκ. ευρώ, απ΄ όπου και η φωτογραφία, 
το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων, 
προϋπολογισμού 3,3 εκ. ευρώ, το 2ο 
Γενικό Λύκειο Καλυβίων, προϋπολογισμού 
3,3 εκ. ευρώ, το έργο κατασκευής 
κεντρικού αγωγού ομβρίων του οικισμού 
Λαγονησίου, προϋπολογισμού 3,3 εκ. 
ευρώ και τέλος, τον βρεφονηπιακό 
σταθμό στην παραλία Αναβύσσου, 
προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης 
Σγουρός, αφού εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για την πορεία 
υλοποίησης των έργων, αναφέρθηκε 
καταρχήν στην άριστη συνεργασία με το 
Δήμαρχο Σαρωνικού και τις υπηρεσίες 
του Δήμου, επεσήμανε ότι «η περιοχή 
του Σαρωνικού, παρά τη μεγάλη οικιστική 
ανάπτυξη, στερείται υποδομών. Η 
Περιφέρεια Αττικής με ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους 
65 εκατ. ευρώ, επιχειρεί να καλύψει τις 
ανάγκες των πολιτών».
Ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι «είμαστε 
εδώ, για να συνδράμουμε όσους το 
έχουν ανάγκη αλλά κυρίως όσους είναι 

εργατικοί και καινοτόμοι. Θέλουμε σε 
πείσμα των καιρών να αποδείξουμε ότι 
η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και υλοποιεί 
μεγάλης σπουδαιότητας και σημαντικής 
δυσκολίας έργα. Και δεν θα σταματήσουμε 
εδώ, μέχρι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο 
τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους 
πολίτες».
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος 
Φιλίππου, ευχαρίστησε τον κ. Σγουρό για 
την άριστη συνεργασία και για το γεγονός 
ότι η Περιφέρεια έχει σταθεί πάντα αρωγός 
στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής 
για ένταξη όσο το δυνατόν περισσοτέρων 
έργων στο ΕΣΠΑ.

Δεν γνωρίζουμε αν ενημερώθηκε ο κ. 
Περιφερειάρχης για την πλημμύρα 

που έπληξε την περιοχή όπου “λειτουργεί” 
ο κεντρικός αγωγός ομβρίων του οικισμού 
Λαγονησίου, και τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε το 2ο Λύκειο Λαγονησίου. 
Δημοτικός σύμβουλος επεσήμανε 
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
στατικότητας της σκεπής του Λυκείου. 
Έδειξε άραγε κάποιος από τους 
Αντιδημάρχους Τζιβίλογλου – Τσαλικίδη, 
στον κ. Περιφερειάρχη την λεωφόρο – 
καρμανιόλα, Καλυβίων –  Αναβύσσου;

Και μέσα στη γενική κατάπτωση, μαρασμό και ηττοπάθεια ανθρώπων και 
καταστάσεων, μια χαραμάδα χαράς και αισιοδοξίας. Και η μεγάλη αίθουσα 
του πνευματικού κέντρου του ΕΞ. ΣΥΛ. Μ. Λιθάρι γέμισε από παιδικές 

φωνές, γέλια και ελπίδα.

Μια χαραμάδα Ελπίδας 
Της κας Τούλας Καραμπεσίνη

Τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου του Μαύρου Λιθαριού κόβουν την πίτα τους. 
Δεν είναι οι ευχές για το 2014, είναι η προβολή του μέλλοντος, ενός μέλλοντος, 

που τους ανήκει, το απαιτούν με την παρουσία τους, τους το οφείλουμε.
Οι ευχές είναι για τους μεγάλους, γι’ αυτούς που δεν μπορούν να δώσουν ή να 
εγγυηθούν τίποτα πλέον.
Τα παιδιά ονειρεύονται, αξιώνουν. Οι μεγάλοι χρωστάνε. Άλλωστε τι έμεινε να 
τους δώσουμε; Ένα σπασμένο χαμόγελο, υποκριτικό, ότι όλα θα πάνε καλά!!!
-Αλλά όταν έχεις να διαχειριστείς μια αχτίδα ελπίδας έστω για το μέλλον τους, 
σπεύδεις να μην τη χάσεις. Από τα μικρά φτάνεις στα μεγάλα. Μικρό το Λιμανάκι 
μας, χωράει όμως όλες τις δεκάδες μικρές ψυχούλες, που γεμίζουν την παραλία 
το καλοκαίρι. Μεγάλες δυσανάλογα οι ευθύνες και προσπάθειές των Διοικητικών 
Συμβουλίων του Ναυτικού Ομίλου, να κρατήσουν το χώρο μακριά από τα 
αδηφάγα, παντός τύπου, αρπακτικά γείτονες, διαχειριστές συμφερόντων και ό,τι 
άλλα μπορεί να προκύψει σε μια εποχή γενικής κατάπτωσης και ασυδοσίας. Και 
οι ευθύνες πέφτουν πλέον στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Νέοι άνθρωποι 
στην πλειοψηφία τους. Η πολλά υποσχόμενη, γενιά των σαραντάρηδων.
Πρόσκληση για κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο.
Ελπίδα αλλά και σταθερά η εκλεγμένη πρόεδρος κ. Δροσούλα Ζήρα. Λέμε 
σταθερά, γιατί είναι δοκιμασμένη ως Αντιπρόεδρος του Ομίλου, αλλά κυρίως, 
ως η ψυχή του μικρού Λιμανιού.
Τα παιδιά και όλα τα μέλη και φίλοι του Ν. Ομίλου, τίμησαν και έναν άλλο 
ογκόλιθο της προσφοράς στο Λιμανάκι, τον απερχόμενο Πρόεδρο του, τον κ. 
Χερουβείμ. «Μας δίδαξε ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό είπε η πρόεδρος, όταν 
του παρέδιδε την τιμητική πλακέτα, του επιτίμου προέδρου, για την πολυετή 
προσφορά του.
Η Γιορτή όμως, ανήκε στα παιδιά. Δεκάδες παιδιά κατέκλυσαν την αίθουσα και 
τιμήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο απλόχερα. Για να χαρούν, προσέλαβε 
ειδική Νηπιαγωγό, που τους προσέφερε επί δύο ώρες, παιδαγωγικά παιχνίδια 
και ψυχαγωγία. Τους προσφέρθηκε μπουφές με λιχουδιές που αρέσουν στα 
παιδιά.
Και επειδή τα παιδιά πάντα προηγούνται της εποχής τους και ανοίγουν δρόμους 
για το μέλλον, κατάφεραν να φέρουν τους νέους γονείς τους στην αίθουσα του 
πνευματικού κέντρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου μας. Σε μια αίθουσα που οι 
πατεράδες τους, μέλη του Εξ. Συλλόγου, έφτιαξαν από το υστέρημα της ψυχής 
τους, για να την παραδώσουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Αυτό είναι μια ανοιχτή πρόκληση – πρόσκληση στους νέους μας, να 
υπερασπιστούν αυτό το χώρο και να αναλάβουν τη διαχείριση και λειτουργία 
του, με φρέσκιες ιδέες, για το καλό του τόπου.
Όλοι μεγάλοι και μικροί έφυγαν ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι, γιατί βρέθηκαν 
μέσα στην καρδιά του χειμώνα, με τους φίλους του καλοκαιριού, ανανέωσαν τη 
φιλία τους και αντάλλαξαν ευχές και συναισθήματα.
Αυτός είναι ο λαός μας, συναίσθημα, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, φιλότητα, 
προσφορά, σεβασμός στην παράδοση και τα έθιμά μας. έθιμα που έρχονται 
μέσα από τους αιώνες, τις χιλιετίες. «οὐ γαρ τι νύν γε κ’αχθὲς, ἀλλ αείποτε ζῇ 
ταῦτα, κουδείς οἶδεν εξ ὅτου’φάνη». Γιατί όχι τώρα, ούτε χθες, αλλά ανέκαθεν 
ζουν αυτά (έθιμα) και κανείς δε γνωρίζει από πότε εμφανίστηκαν αυτά, μας 
διδάσκει ο μεγάλος μας τραγωδός ΣΟΦΟΚΛΗΣ.
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Την Δευτέρα 17/2/2014 κατελήφθη φορτηγό με οδηγό τον συγγενή του Αντιδήμαρχου κ. 
Τσαλικίδη, να μεταφέρει μπάζα από την εκσκαφή του αντιπλημμυρικού της Αναβύσσου 
στην χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας.

Στη χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας και στον 
Άγιο Παντελεήμονα τα μπάζα από την εκσκαφή 
του αντιπλημμυρικού της Αναβύσσου

Η καταγγελία έγινε το Σάββατο 15/2/2014 και δεν 
χρειάστηκε παρά λίγων λεπτών παρακολούθηση των 

φορτηγών την Δευτέρα για να διαπιστωθεί η ακρίβειά της.

Ο οδηγός του φορτηγού, όταν διαπίστωσε ότι έχει 
φωτογραφηθεί, εισερχόμενος στην χωματερή, μας 
τηλεφώνησε ο ίδιος και απαντώντας στην ερώτηση αν έχει 
άδεια από τον δήμο, είπε ότι τα μπάζα τα αποθέτει στην 
χωματερή με δική του πρωτοβουλία και δεν έχει σχετική 
εντολή από τον Δήμο. Η ομολογία του αυτή επιβεβαίωσε 
ότι αυτός ο κύριος έχει ελευθέρας να χρησιμοποιεί κατά 
το δοκούν τον δημοτικό χώρο της χωματερής χωρίς 
οποιαδήποτε επιτήρηση από τον Δήμο.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας κ. Γιάννης Μακροδημήτρης 
στον οποίο απευθυνθήκαμε επιβεβαίωσε ότι του έχει δοθεί 
άδεια από τον Δήμο να αποθέτει εκεί φυτικά απόβλητα τα 
οποία καίγονται, αλλά δεν του έχει δοθεί καμία εντολή να 
αποθέτει μπάζα.

Μπάζα όμως δεν αποθέτουν μόνο στην χωματερή 
της Φώκαιας, αλλά και σε αλάνα πίσω από το κλειστό 
της Αναβύσσου στον Άγιο Παντελεήμονα. Μετά την 
“κυκλοφορία” της είδησης ότι τραβήχτηκαν φωτογραφίες με 
το φορτηγό στην χωματερή της Φώκαιας, έπεσε “σύρμα” 
και τα υπόλοιπα φορτηγά σταμάτησαν να αποθέτουν τα 
μπάζα στον Άγιο Παντελεήμονα και συνέχιζαν την πορεία 
τους προς τα Καλύβια.

Σε ερώτησή μας προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας 
Αναβύσσου κ. Μανόλη Χαρήτο, αν έχει δοθεί σχετική 
άδεια για την απόθεση μπάζων σ΄ αυτό το σημείο, δήλωσε 

ότι δεν έχει δώσει αυτός καμία άδεια και πιθανολόγησε ότι 
η άδεια έχει δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο κ. Τζιβίλογλου ως υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου, αποδεχόμενος ότι ο ίδιος έδωσε την σχετική 
άδεια για τον Άγιο Παντελεήμονα, απάντησε, ότι τα μπάζα  
αποθέτονται εκεί προσωρινά και ότι είναι στις υποχρεώσεις 
του εργολάβου να τα αποσύρει και να επαναφέρει στην 
πρότερη κατάσταση τον χώρο. Επίσης είπε ότι μέρος 
των μπάζων τα πηγαίνουν στα Καλύβια για επικάλυψη σε 
άλλο έργο. Για την απόθεση μπάζων στην χωματερή της 
Φώκαιας  απάντησε ότι δεν γνωρίζει οτιδήποτε.

Τα 

Μπάζα από τις εκσκαφές πρέπει να αποθέτονται 
σε εγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα πρώην 
λατομεία Μαρκοπούλου, αλλά οι εργολάβοι και οι 
φορτηγατζήδες προσπαθούν να το αποφεύγουν, 
γιατί αφενός κάνουν πολλά χιλιόμετρα και 
αφετέρου πληρώνουν κάποιο χρηματικό 
ποσό για την απόθεση. Είναι φανερό ότι είναι 
οικονομικότερο να απορρίπτουν τα μπάζα, στις 
χωματερές και στις αλάνες με την σύμφωνη ή μη 
γνώμη της δημοτικής αρχής. 
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Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Στον κλοιό της ανέχειας, φτώχεια η «επιδημία» του αιώνα

Σε ένα κλίμα έντονων ανακατατάξεων που οφείλονται σε 
αυτό που ορίζεται ως “νέα τάξη πραγμάτων” - “οικονομική 
κρίση”, μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες χρήζουν άμεσης 

και πολυεπίπεδης αντιμετώπισης για στέγη, τροφή, υγεία, 
μόρφωση, εργασία.

Κοινωνικές συνθήκες που υψώνουν σύνορα στις κοινωνίες και 
οριοθετούν διαφορετικές ταχύτητες στην εξέλιξή τους.

Η ανεπάρκεια των επίσημων δομών εξουσίας να ανταποκριθούν 
σε αυτό το έργο αφήνει ένα τεράστιο κενό.

Αυτή η διαπίστωση βρίσκεται στη ρίζα της κοινωνίας των πολιτών, 
του εθελοντισμού, της φιλανθρωπίας, της δωρεάς, της χορηγίας, 
της ευεργεσίας.

Μέσα σε αυτό τον «κύκλο της φτώχειας» η 
Κοινωνική Στήριξη πιστεύει σταθερά στην 
αλληλεγγύη, στη συμμετοχή και τη δράση.

Κρατά σταγόνες ελπίδας για χάρη του οράματος 
και του σεβασμού απέναντι στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια.

Στιγμές, λοιπόν, από τις παρεμβάσεις και τα νέα 
της στο πρώτο τρίμηνο της Νέας Χρονιάς: 
Η Κοινωνική Στήριξη προσφέρει ΖΕΣΤΑΣΙΑ

Λίγο μετά την έλευση του νέου έτους υποστήριξε με 
πετρέλαιο θέρμανσης την Έγνυα, έναν οργανισμό 
που φιλοξενεί 75 παιδιά ΑΜΕΑ.

Ο ανεφοδιασμός συνεχίστηκε την 1/3/2014 
προσφέροντας ταυτόχρονα ένα αναπηρικό κρεβάτι. 

Κάθε 15ήμερο στο Ίδρυμα οργανώνονται τα 
δείπνα αγάπης με μουσική,  χορό και τη συμμετοχή 
πολλών εθελοντών.

Κοινωνική Στήριξη και Χριστιανική ένωση κοριτσιού 
Αγία Άννα στη Ν. Κηφισιά 

Προσέφερε πετρέλαιο θέρμανσης και έτσι τα 26 ορφανά κορίτσια 
δεν θα κρυώνουν τον χειμώνα, παράλληλα προσέφερε μεγάλες 
ποσότητες τροφίμων-ειδών καθαριότητας και ένδυσης.

Κοινωνική Στήριξη κοντά σε αναξιοπαθείς σε όλη την Ελλάδα

• Προσέφερε στήριξη οικονομική σε παραπληγικό ανήλικο από το 
Ηράκλειο Κρήτης

• Προσέφερε στήριξη  οικονομική σε 
παραπληγικό από τη Νάουσα της 
Πάρου Μ.Π.

• Σε άπορη άνεργη οικογένεια από 
το Λαύριο Ε.Μ. με ΑΜΕΑ.

Κοινωνική Στήριξη και Ένωση 
Ελληνίδων κυριών Γενεύης

Ο δραστήριος Σύλλογος με 
την έντονη πολιτισμική και 
φιλανθρωπική δράση στήριξε δύο 
Ιδρύματα παιδικής προστασίας 
(Αγία Άννα και  Ι Π Ε Κ Β Ε) και 
συμπαρίσταται στα «Δείπνα 
αγάπης» του σωματείου.

Κοινωνική Στήριξη και Ι Π Ε Κ Β Ε

Υποστήριξη των κωφαλάλων και 
βαρήκοων παιδιών με τρόφιμα 
και είδη ένδυσης στο ίδρυμα στη 
Δροσιά Αττικής. 

Κοινωνική Στήριξη και Ολυμπιακός- επισιτιστική βοήθεια

Με την παρουσία Στελεχών και παιχτών του Ολυμπιακού 
υποστηρίχτηκαν άπορες οικογένειες. Είναι περισσότερο από 
αναγκαίο να σταθούμε  δίπλα στους συμπολίτες μας, για να 
ενισχύσουμε την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά  τους.

Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό για την ανεκτίμητη συνδρομή!

Και το ταξίδι της αλληλεγγύης συνεχίζεται… 
Κοινωνική Στήριξη και Ίδρυμα Α. Λεβέντη

Γεύματα αγάπης για τα παιδιά Ιδρυμάτων.

Με αφορμή την γιορτή της Τσικνοπέμπτης εστάλη 
κρέας για να γιορτάσουν τα παιδιά της Στέγης και να 
διασκεδάσουν με τον dj Μιχάλη.

Μια άλλη νότα χαράς και αισιοδοξίας.

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Α. Λεβέντη για την θερμή 
στήριξη.

Κοινωνική Στήριξη και Ε.Κ.Κ.Α.

Συμμετοχή στην ημερίδα του Ε.Κ.Κ.Α. που 
πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ με θέμα την 
«Προστασία Γυναικών Θυμάτων Βίας» στον ξενώνα του 
Ε.Κ.Κ.Α.

Το σωματείο εκπροσώπησε η κα  Ίνα Χανδρινού.

Κοινωνική Στήριξη και ενίσχυση απόρων με 
τρόφιμα

Η Κοινωνική Στήριξη διένειμε σε άπορες οικογένειες 
τρόφιμα. 

Κοινωνική Στήριξη και Μέγαρο Μουσικής

50 εθελοντές της Κοινωνικής Στήριξης παρακολούθησαν 
την υπέροχη παράσταση «Η λίμνη των Κύκνων» του 
Τσαϊκόφσκι.

Ευχαριστούμε το χορηγό μας.

Κοινωνική Στήριξη και Πασχαλινή 
Γιορτή

Η Κοινωνική Στήριξη προετοιμάζει τη 
μεγάλη Πασχαλινή Γιορτή για παιδιά 
που ζουν σε ιδρύματα.

Ανοίγει την αγκαλιά της για να 
υποδεχθεί παιδιά 10 ιδρυμάτων να 
τους προσφέρει χαρά, ψυχαγωγία 
και πλούσια δώρα, με την Ευγενική 
Υποστήριξη χορηγών και φίλων.

Κοινωνική Στήριξη και άστεγοι

Τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ σε 
συνεργασία με Κοινωνικό Φορέα θα 
υποστηρίξει άστεγους που ζουν σε 
δρόμους της Αθήνας(Street Social 
Worker).

Μία μεγάλη κοινωνική προσφορά για την ευάλωτη αυτή 
ομάδα, αποδέκτη των πιο σκληρών συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης.

Και το ταξίδι της προσφοράς συνεχίζεται…
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Το φορτηγό που φαίνεται στην φωτογραφία, όπως και το 
σκαπτικό μηχάνημα που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο 
ιδιώτη, ανήκουν στον Δήμο Σαρωνικού και μάλιστα στη 

Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου. Η φωτογραφία έχει ληφθεί 
από τις 13 Νοεμβρίου του 2012 και ώρα 13:15. 

“Εξυπηρέτηση” ιδιωτών με 
μηχανήματα του Δήμου;

Ο χώρος στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού 
το δημοτικό μηχάνημα βρίσκεται στην Σαρωνίδα 
(Λεωφόρος Σαρωνίδας) και συγκεκριμένα δίπλα στην 

EUROBANK.
Ρωτήσαμε τον Αντιδήμαρχο Αναβύσσου κ. Γιώργο 
Τζιβίλογλου(;):
Αν γνωρίζει ποιος έδωσε την εντολή για την διάθεση των 
δημοτικών οχημάτων σε ιδιώτη;
Αν γνωρίζει σε ποιον ανήκει η έκταση που καθαρίζει το 
δημοτικό μηχάνημα;
Επειδή δεν απάντησε ο κ. Τζιβίλογγλου, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα, ότι με δική του πρωτοβουλία, διέθεσε τα 
δημοτικά οχήματα για να εξυπηρετήσει ιδιώτη. 

Προκαταρκτική εξέταση έχει παραγγελθεί 
σε βάρος του Δημάρχου Σαρωνικού και 
24 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 

για συναυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, 
ύστερα από μήνυση που έχει καταθέσει 
εναντίον τους η ΕΤΑΔ Α.Ε.  

Προκαταρκτική εξέταση για παράβαση καθήκοντος 
σε βάρος του Δημάρχου και 20 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαρωνικού

Η μήνυση αφορά την μίσθωση 
για απλή χρήση  αιγιαλού, 

της παραλίας Αγίου Νικολάου 
Αναβύσσου, στην κα Κοντογιάννη 
το καλοκαίρι του 2011, χωρίς να 
υπάρχει η σχετική άδεια από την 
ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία είναι ιδιοκτήτης 
του αιγιαλού. Μεταξύ των κληθέντων 
σε απολογία είναι ο Δήμαρχος, η 
επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κα 
Χριστοφάκη, ο κ. Νίκος Βολάκος 
και όλοι οι Αντιδήμαρχοι.

Όταν ανακοινώθηκε η ολοκλή-
ρωση του διαγωνισμού για 

την μίσθωση της παραλίας του 
Αγίου Νικολάου, είχαμε θέσει το 
ερώτημα στον τότε Πρόεδρο της 
Μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου 
Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ) κ. Θανάση 
Καραγιάννη, ο οποίος επιβεβαίωσε 
την πληροφορία ότι δεν υπήρχε 
άδεια παραχώρησης  από την ΕΤΑΔ 
Α.Ε. Αντιθέτως υπήρχε απαντητική 
επιστολή της κρατικής εταιρείας στο 
σχετικό αίτημα, η οποία δήλωνε 
ότι δεν παραχωρεί καμία από τις 
εκτάσεις της για εκμετάλλευση στον 
δήμο. Ο κ. Καραγιάννης, δήλωσε 
τότε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση 
του δήμου να δημοπρατήσει 
την μίσθωση του αιγιαλού για 
την τοποθέτηση καντίνας στο 

συγκεκριμένο χώρο.

Η σχετική απόφαση λήφθηκε με 
μεγάλη πλειοψηφία από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, παρ΄ ότι τα 
προηγούμενα χρόνια η ύπαρξη 
καντίνας στον Άγιο Νικόλαο, είχε 
δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις 
στον Δήμο Αναβύσσου.

Οι μόνοι δημοτικοί σύμβουλοι 
που δεν κλήθηκαν να απολο-

γηθούν ως κατηγορούμενοι, είναι 
η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κα Αναστασία 
Τσιακάλου, ο πρώην Δήμαρχος 
κ. Σάββας Γκέραλης και ο πρώην 
Κοινοτάρχης Κουβαρά κ. Σταμάτης 
Γκίνης, οι οποίοι είχαν καταψηφίσει 
την εισήγηση. 
Επίσης δεν είναι κατηγορούμενοι 
ο κ. Γιώργος Σωφρόνης και ο κ. 
Γιώργος Μπιθιμήτρης οι οποίοι 
απουσίαζαν από την συγκεκριμένη 
συνεδρίαση. Για άγνωστους λόγους 
δεν έχει κληθεί να απολογηθεί 
και η Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία δεν φαίνεται 
στο πρακτικό να έχει ψηφίσει την 
εισήγηση, παρ΄ ότι η ίδια δήλωσε 
ότι την υπερψήφισε.

Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι 
επί δημαρχίας Σάββα Γκέραλη, 

υπήρξαν σωρηδόν καταγγελίες για 
την λειτουργία της καντίνας Bolivar, 
πλην όμως, όπως αποδεικνύεται, 
δεν είχε διαπραχθεί κανένα αδίκημα 
γιατί ο Δήμος Αναβύσσου είχε 
έγγραφη άδεια από την ΕΤΑΔ ΑΕ, 
να μισθώνει τον αιγιαλό. Η καντίνα 
τελικά έκλεισε, όταν διαπιστώθηκε 
ότι ο χώρος στον οποίο είχε 
στηθεί ήταν αρχαιολογικός και 
έκτοτε η ΕΤΑΔ ΑΕ δεν έδωσε νέα 
άδεια παραχώρησης στον Δήμο. 
Σήμερα είναι κατηγορούμενοι, 
όσοι κατάγγελλαν τότε αορίστως 
τον Σάββα Γκέραλη, μια και οι 
ίδιοι διέπραξαν αδικήματα όταν 
δήλωναν ότι με τον “τσαμπουκά” 
θα μισθώσουν τις παραλίες.

Θέμα πλέον υπάρχει και με 
την διεκδίκηση οφειλομένων 

από την επιχειρηματία που είχε 
μισθώσει τον αιγιαλό, η οποία 
σύμφωνα με πληροφορίες δεν 
έχει καταβάλει το σύνολο των 
χρημάτων που προβλεπόντουσαν 
στην σχετική σύμβαση. Εφόσον 
κριθούν ως βάσιμες οι κατηγορίες 
κατά των Δημοτικών Συμβούλων, 
για παράβαση καθήκοντος, τότε θα 
είναι δύσκολο να διεκδικηθούν εκ 
μέρους του Δήμου οι οφειλές ακόμα 
και δικαστικώς.
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Η ετήσια συνδρομή για το 2013 
είναι 20 € και περιλαμβάνει 

την αποστολή της εφημερίδας τα-
χυδρομικώς.

Δημοσιεύουμε τους λογαρι-
ασμούς σε τρεις τράπεζες, 

αλλά μπορούν οι φίλοι μας να 
στέλνουν την συνδρομή τους ή 
μέσω ταχυδρομικής επιταγής στη 
διεύθυνση: 

Για τον «Αττικό Παρατηρητή» 
Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Αστική ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερου 
κοινόχρηστου χώρου», πρότειναν στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του 2014, για την έκταση που ήθελαν 

να ανεγερθεί Γυμνάσιο!!!
Με θέμα την αλλαγή χρήσεων για 

τον χώρο που έχει επιλεγεί να 
ανεγερθεί σχολείο, αλλά και τη 

μεταφορά των σχολικών κοντέινερ που 

βρίσκονται στο Λαγονήσι, προκειμένου 
να στεγαστεί προσωρινά το Γυμνάσιο  
Σαρωνίδας, συνεδρίασε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σαρωνικού, ύστερα από 

αίτημα που υπέβαλε η Κοινότητα της 
πόλης και οι Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του 
Δημοτικού Σχολείου.

Μαλλιά – κουβάρια έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Σαρωνικού για το Γυμνάσιο της Σαρωνίδας

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πέγκας στην 
εισήγησή του έκανε αναφορά 

στο ιστορικό ίδρυσης του Γυμνασίου 
από το 2007 και στις ενέργειες 
της κοινότητας Σαρωνίδας για 
την εξεύρεση κατάλληλου χώρου. 
Προτάθηκε στον Ο.Σ.Κ., είπε , 
απαλλοτρίωση τμήματος του 121 
οικοδομικού τετραγώνου, εκτάσεως 
4 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του 
Συνεταιρισμού Υπαλλήλων της 
Εθνικής Τράπεζας για την ανέγερση 
σχολείου. Το 2009 η επιτροπή 
καταλληλότητας σχολικού χώρου, 
γνωμοδότησε θετικά. Επίσης το 
Κοινοτικό Συμβούλιο το 2010 
χαρακτήρισε την έκταση σχολικό 
χώρο. Τον Ιούνιο του 2011 ο 
Συνεταιρισμός με έγγραφό του προς 
τον Δήμαρχο Σαρωνικού αντέδρασε 
στον χαρακτηρισμό της έκτασης ως 
σχολικής και ζητούσε την ανάκλησή 
του. Το ίδιο διάστημα υπήρξαν 
και διαμαρτυρίες κατοίκων της 
περιοχής (σ.σ. μεταξύ των οποίων 
και ο σημερινός Αντιδήμαρχος κ. 
Δημητρίου). Η οικονομική κρίση είχε 
αποτέλεσμα ο Ο.Σ.Κ. να μην έχει 
χρήματα  για την απαλλοτρίωση και 
σταμάτησε κάθε ενέργεια.
ο Αντιδήμαρχος συνέχισε λέγοντας 
ότι: Οι μελέτες χρήσεις γης για 
την Σαρωνίδα, θα συμπεριλάβουν 
τον χαρακτηρισμό της έκτασης 
αυτής, ως σχολικής, προβλέποντας 
παράλληλα ότι οι διαδικασίες θα είναι 
χρονοβόρες. Τέλος εισηγήθηκε, το 
τμήμα των 4 στρεμμάτων του 121 ο.τ.,  
να χαρακτηριστεί ως σχολικό και να 
ανατεθεί άμεσα στην τεχνική υπηρεσία 
να γίνει τοπικό ρυμοτομικό με αύξηση 

του συντελεστή δόμησης. Επίσης  οι 
προκατασκευασμένες αίθουσες  να 
χρησιμοποιηθούν προσωρινά για το 
Γυμνάσιο της Σαρωνίδας.

Η γνωμοδότηση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος της Κοινότητας κα 
Γκούμα, ανέγνωσε γνωμοδότηση 

του Κοινοτικού Συμβουλίου της 
21/1/2014, το οποίο τάσσεται υπέρ 
του χαρακτηρισμού ως σχολικής 
όλης της κοινόχρηστης έκτασης. 
Επίσης ζήτησε την αλλαγή των 
όρων δόμησης και κάλυψης για την 
ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, 
πριν την εξέταση της απαλλοτρίωσης 
γιατί ίσως να μην χρειάζεται να 
γίνει η απαλλοτρίωση, όπως 
σημείωσε. Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία, υπέρ 
της προσωρινής εγκατάστασης 10 
προκατασκευασμένων αιθουσών, 
έως ότου λυθεί το πρόβλημα του 
σχολείου.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τζιβίλογλου, 
εκ μέρους της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα να υπάρξουν νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις για το 
Γυμνάσιο, όμως, όπως  είπε, «..δεν 
είναι δυνατόν σε οποιοδήποτε 
χώρο να τοποθετούνται αίθουσες 
και μάλιστα κοντέινερ, για να 
στεγαστούν μαθητές». Χαρακτήρισε 
παράνομη μια τέτοια ενέργεια. Είπε 
ακόμα ότι πρέπει να αλλάξει η χρήση 
του Κ/Χ και να γίνει κοινωφελής, 
μια και αυτό προβλέπει ο νόμος. 
Προϋπόθεση είναι να εξευρεθεί στη 
θέση του άλλος κοινόχρηστος χώρος, 
επισημαίνοντας ότι θα απαιτηθούν 

από 6 μήνες έως 2 χρόνια, μη 
υπολογίζοντας πιθανές ενστάσεις και 
προσφυγές και άλλους αστάθμητους 
παράγοντες. 
«Επίθεση» στον Ανδρέα Πέγκα

Επίθεση δέχτηκε ο κ. Πέγκας 
από την Κοινοτική Σύμβουλο κα 

Νικολοπούλου Φανή και την Πρόεδρο 
του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού 
σχολείου κα Ακριβή Κουρούμπαλη, 
η οποία είπε ότι ο Αντιδήμαρχος 
εξέφρασε την προσωπική του άποψη 
και όχι των Συλλόγων Γονέων. 
Κατηγόρησε τον Αντιδήμαρχο, ότι 
με ευθύνη του δεν έγινε η αλλαγή 
της χρήσης αφού σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση επιτροπής, έπρεπε να 
χαρακτηριστεί η έκταση ως σχολική.  

Έντονα εκνευρισμένος ο κ. Πέγκας, 
απέδωσε κατ΄ αρχήν σε πολιτικά 

κίνητρα την επίθεση που δέχτηκε, 
μια και οι δύο κυρίες είναι υποψήφιες 
σύμβουλοι του συνδυασμού του κ. 
Μανώλη Τσαλικίδη, λέγοντας τους: 
«μην καίτε τα προεκλογικά σας 
χαρτιά» .  Ο κ. Πέγκας είπε: «ζήσαμε 
ωραίες στιγμές στην Σαρωνίδα» 
και ρώτησε: «Ποιος ίδρυσε το 
Γυμνάσιο; Είμαι ο μόνος που 
ενδιαφέρομαι για το Γυμνάσιο», 
Καταλήγοντας διερωτήθηκε αν 
πρόκειται περί κακοπιστίας τα όσα 
αναφέρθηκαν από την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Γονέων.  

Ο Δήμαρχος κλείνοντας την συζή-
τηση επί του θέματος, είπε ότι: 

«δεν μπορεί να μεταφερθούν οι 
προκατασκευασμένες αίθουσες 
από το Λαγονήσι,  γιατί με την 
πρώτη εκσκαφή σε χώρο που 
είναι κοινόχρηστος, θα κληθεί η 
πολεοδομία και θα σταματήσει το 
έργο. Μιλάμε, είπε, για σχολείο 
όπου θα πάνε παιδιά» και διερω-
τήθηκε, «πως θα πάρει ρεύμα 
το σχολείο; Πως θα πάρει άδεια 
λειτουργίας; Χρειάζονται γραφεία 
των καθηγητών, χρειάζονται τουα-
λέτες  κ.λπ.   Όποιος μιλάει  για 
βαρέλες με μπετό για να γίνουν οι 
βάσεις για τις αίθουσες κοροϊδεύει». 
Ουσιαστικά ο Δήμαρχος απέκλεισε 
κάθε ενδεχόμενο άμεσης επίλυσης του 
θέματος, υποστηρίζοντας τις θέσεις 
που εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τζιβίλογλου.

Αποφασίστηκε να προωθηθεί η 
διαδικασία αλλαγής των χρήσεων 

γης για την συγκεκριμένη έκταση και 

Αποκάλυψη: Ήθελαν(;) Γυμνάσιο 
αλλά... ψήφισαν πλατεία!!!

Με αφορμή την ένταση που δημιουργήθηκε στην 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (27/1/2014), 

σε σχέση με ενέργειες που δήθεν ΔΕΝ έγιναν από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Πέγκα, για την αλλαγή χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου του Οικοδομικού Τετραγώνου 121, 
ανατρέξαμε στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας στις 18/9/2013, για 
την γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του 
Δήμου Σαρωνικού του 2014. Με έκπληξη διαπιστώσαμε 
ότι στο πρακτικό που εστάλη για να ενσωματωθεί στην 
εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει καμία 
αναφορά στην ανέγερση Γυμνασίου στο Ο.Τ. 121. και 
η πρόταση η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα, πρότεινε: 
«Αστική ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερου χώρου 
στο Ο.Τ. 121 Σαρωνίδας (αίτηση για χρηματοδότηση 
από ΕΣΠΑ)».
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/10/2013), 
ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Πάγκας, εξέφρασε την 
αντίθεσή του με αυτή την εισήγηση και πρότεινε να αλλάξει 
η απόφαση και αντ΄ αυτού να προβλεφθεί, «μελέτη 
χαρακτηρισμού του Κ/Χ του Ο.Τ. 121 ως σχολικού 
και την ανέγερση σχολικών μονάδων, Γυμνασίου και 
Νηπιαγωγείου», όπως και ψηφίστηκε τελικά. 
Στην πρόταση, του Αντιδημάρχου αντέδρασε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Σπύρος Δημητρίου, ο οποίος ανέπτυξε 
επιχειρήματα εναντίον της πρότασης Πέγκα. Να θυμίσουμε 
ότι ο κ. Δημητρίου, όταν για πρώτη φορά προτάθηκε να 
ανεγερθεί Γυμνάσιο στο Ο.Τ. 121, (το οποίο βρίσκεται 
πλησίον της κατοικίας του), σε συνεδρίαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου της Σαρωνίδας (2009), είχε εκφράσει την 
αντίθεσή του υποστηρίζοντας ότι «θα γίνει η περιοχή 
Γκράβα» (σ.σ. αναφερόταν στο συγκρότημα που 
βρίσκεται στην περιοχή των Πατησίων όπου στεγάζονται 
22 σχολεία με 6.500 μαθητές!!!).
Παραμένουν όμως τα ερωτήματα, σε ότι αφορά 
τις πραγματικές προθέσεις όσων οργάνωσαν την 
«επίθεση» εναντίον του Ανδρέα Πέγκα στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της 27/1/2014.

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, κα Κατερίνα 
Γκούμα και η κα Φανή Νικολοπούλου οι οποίες 

καθοδηγούν την «επίθεση» εναντίον του Αντιδημάρχου, 
γιατί ψήφισαν την αστική ανάπλαση του Ο.Τ. 121 και όχι 
τον χαρακτηρισμό ως σχολικού; 

Όταν η υποψήφια σύμβουλος του κ. Τσαλικίδη, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού, 

κα Κουρούμπαλη, εξαπέλησε το βαρύτατο κατηγορώ 
εναντίον του Πέγκα, γνώριζε ότι το Κ.Σ. της Σαρωνίδας 
είχε προτείνει «Αστική ανάπλαση και αξιοποίηση 
ελεύθερου χώρου» και όχι την αλλαγή χρήσης για την 
ανέγερση σχολείου;

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπύρος Δημητρίου γνώριζε 
την εισήγηση, για αστική ανάπλαση κ.λπ. ή μήπως 

ήταν αυτός μεταξύ των συντακτών της εισήγησης;

Ο Αντιδήμαρχος για την εκπαίδευση κ. Τσαλικίδης, ο 
οποίος στην συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 

(23/10/2013) είχε συμφωνήσει με τον κ. Πέγκα, γιατί δεν 
τοποθετήθηκε στην συνεδρίαση (27/1/2014), ώστε να 
αντικρούσει την άδικη επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφός 
του, όπως όφειλε; Μήπως γιατί οι δύο κυρίες που έκαναν 
την «κριτική» στον Πέγκα, είναι υποψήφιες με τον 
συνδυασμό του;

Ο κ. Πέγκας γιατί δεν αναφέρθηκε στο γεγονός της 
συνεδρίασης του Τεχνικού Προγράμματος, που 

καταγράφηκε στα πρακτικά και δεν το υπενθύμισε στις 
27/1/2014, ώστε να αποστομώσει όσους του καταλόγισαν 
ευθύνες για την μη αλλαγή χρήσης της έκτασης;

των όρων δόμησης, 

Από την συζήτηση αποδείχτηκε και μετά την παρέμβαση του 
Αντιδημάρχου κ. Τζιβίλογλου αλλά και του Δημάρχου, ότι 

η όποια υπόσχεση για μεταφορά και εγκατάσταση κοντέινερς 
από το Λαγονήσι, είναι τουλάχιστον αίολη, παράνομη και κυρίως 
επικίνδυνη.
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Το χειρότερο που μπορεί να μας 
συμβεί, εάν κάποιος επιδιώξει 
να ληστέψει το σπίτι μας, είναι να 

βρισκόμαστε μέσα σ΄ αυτό και ιδίως την 
νύχτα. Οι κίνδυνοι είναι πολλαπλάσιοι, 
γιατί πιθανόν να είναι οπλισμένος και 
μια οποιαδήποτε αντίδρασή μας να 
έχει ολέθρια αποτελέσματα. Αλλά και το 
γεγονός ότι μπορεί το θύμα να δει το ή τα 
πρόσωπα των κακοποιών, αποτελεί αιτία 
να δεχτεί κάποιος δολοφονική επίθεση, 
γιατί θα μπορεί ενδεχομένως να τους 
αναγνωρίσει.
Κάποιες απλές κινήσεις που μπορεί να 
αποτρέψουν την επίθεση ληστών είναι οι 
παρακάτω:

Πηγαίνοντας στην τράπεζα, ποτέ 
να μην κάνουμε ανάληψη τόσων 

χρημάτων ώστε να αποτελέσουν δέλεαρ 
για κάποιον που μας παρακολουθεί, 
ώστε να μας επιτεθεί ή στο δρόμο ή 
στο σπίτι, εφόσον μας παρακολουθήσει 
και διαπιστώσει ότι μετά την ανάληψη 
πήγαμε εκεί. Αυτό ισχύει, είτε πάρουμε 
χρήματα από το ATM είτε από το γκισέ. 
ΜΗΝ ΔΕΙΧΝΕΤΕ εμπιστοσύνη, ούτε 
στους υπαλλήλους που σας εξυπηρετούν. 
Καλύτερα οι συναλλαγές μας να γίνονται 
με την χρήση του web banking. Όλο 
και κάποιος συγγενής θα δεχτεί να μας 
βοηθήσει αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι 
με το διαδίκτυο.

Είτε έχουμε χρήματα στο σπίτι, 
είτε όχι (καλύτερα να μην έχουμε 

περισσότερα από 50 ευρώ), πρέπει 
πάντα να κλειδώνουμε τις εξώπορτες και 
να αφήνεται τα κλειδιά πάνω σ΄ αυτές. 
Καλύτερο για την περίπτωση είναι να 
υπάρχουν κλειδαριές που δεν επιτρέπουν 
την εισχώρηση κλειδιού, όταν από την 
άλλη πλευρά υπάρχει ήδη τοποθετημένο 
κλειδί.
Το κλείδωμα των εξωτερικών θυρών 
πρέπει να γίνεται και κατά τη διάρκεια της 
ημέρας αλλά οπωσδήποτε τη νύχτα.

Να κλειδώνουμε την πόρτα της 
κρεβατοκάμαρας, με το κλειδί όταν 

ξαπλώσουμε για ύπνο. Τα παντζούρια 
των παραθύρων της κρεβατοκάμαρας, 
αν όχι όλων των παραθύρων, να είναι 
επίσης πάντα κλειστά και ασφαλισμένα. 
Σκοπός και των δύο αυτών μέτρων, είναι 
να καθυστερήσουμε τους εισβολείς, να 
προσεγγίσουν τον χώρο που βρισκόμαστε 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα έχουμε 
έτσι χρόνο να ζητήσουμε  βοήθεια.

Να έχουμε το κινητό μας πάντα 
φορτισμένο μαζί μας και στην 

κλίση ανάγκης να υπάρχει εκτός από 
το τηλέφωνο της αστυνομίας  και το 
τηλέφωνο ενός ή δύο γνωστών γειτόνων ή 

συγγενών που κατοικούν πλησίον 
του σπιτιού μας. Αν υπάρχουν 
δύο κινητά στην κρεβατοκάμαρα 
είναι ακόμα ασφαλέστερο, μια 
και ταυτόχρονα θα καλέσουμε 
σε βοήθεια περισσότερους 
ανθρώπους, χωρίς καθυστέρηση.

Ένα μικρού μεγέθους σκυλάκι, 
που δεν χρειάζεται να είναι 

ράτσας, αρκεί κάποιο απ΄ όσα 
κυκλοφορούν αδέσποτα και το 
οποίο θα βρίσκεται μέσα στο 
σπίτι θα ήταν ότι  καλύτερο, 
γιατί θα γαβγίσει και θα μας 
προειδοποιήσει για την επίθεση.  Ίσως 
και να αποτρέψει την επίθεση, γιατί ο 
ληστής δεν θα θέλει να μπλέξει σε κάτι 
που δεν έχει δει εκ των προτέρων και δεν 
ξέρει πόσο άγριο είναι.
Βοηθάει επίσης πολύ ένας σκύλος απ΄ 
έξω από το σπίτι αν υπάρχει κήπος. Θα 
είναι ο πρώτος που θα ειδοποιήσει για 
την προσέγγιση κάποιου ξένου ατόμου.

Μέσα στο σπίτι, πρέπει να υπάρχει  
πάντα ένα αναμμένο φως, γιατί είναι 

δύσκολο να εξοικειωθούμε με το φως 
από το σκοτάδι, ενώ ο ληστής που έχει 
σίγουρα φακό μαζί του, πλεονεκτεί σ΄ αυτό 
και μπορεί να μας αιφνιδιάσει. Αναμμένο 
φως πρέπει να υπάρχει 
και όταν απουσιάζουμε 
από το σπίτι και μάλιστα 
να φαίνεται απ΄ έξω ότι 
είναι αναμμένο, ώστε ο 
επίδοξος ληστής να μην 
ξέρει αν μέσα βρίσκεται 
κάποιος ένοικος ή όχι 
και ακόμα αν ο ένοικος 
κοιμάται ή όχι.
Χρήσιμο είναι να 
υπάρχει μέσα στο σπίτι 
φωτισμός ασφαλείας, ο 
οποίος ανάβει αυτόματα, 
μόλις υπάρξει διακοπή 
του ρεύματος, μια και 
πιθανόν οι διαρρήκτες, 
να επιδιώξουν να 
κόψουν το ρεύμα.  

Φως και μάλιστα 
δυνατό, πρέπει 

να υπάρχει και στον 
εξωτερικό χώρο του 
σπιτιού. Είναι καλό να 
είναι με φωτοκύτταρο 
ώστε να ανάβει αυτόματα 
μόλις πλησιάσει 
κάποιο άτομο, οπότε 
θα αιφνιδιαστεί αυτός. 
Πρέπει μόνο να βρίσκεται 
σε τέτοιο ύψος ώστε να 
μην το φτάνει κάποιος 
ψηλός άνθρωπος.

Δεν συστήνουμε την χρήση όπλου 
(καραμπίνας ή άλλου), από μη 

εκπαιδευμένους πολίτες, γιατί το 
πιθανότερο είναι να βρεθεί στα χέρια 
του εκπαιδευμένου ληστή και να 
χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Εκτός αυτού 
δεν είναι σωστό να τραυματίσουμε ή να 
σκοτώσουμε κάποιον άνθρωπο, επειδή 
ήρθε να κλέψει κάποια τηλεόραση ή ένα 
δύο πενηντάρικα. Θα υπάρξουν ποινικές 
εμπλοκές που θα μας ταλαιπωρήσουν 
για χρόνια. Το καλύτερο όλων είναι η 
αποτροπή των επίδοξων διαρρηκτών.
Το κυριότερο όλων είναι να 
κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. 

Μπαράζ  διαρρήξεων έχει ενσκήψει τις τελευταίες 
εβδομάδες σε όλο το Σαρωνικό και ειδικότερα  
στις παραθεριστικές περιοχές. Τις τελευταίες 

εβδομάδες στο επίκεντρο ήταν ο οικισμός Καταφύγι 
της Παλαιάς Φώκαιας.

Πρ α γ μ α τ ο -
ποιήθηκαν οι 

αρχαιρεσίες στην 
Ένωση Κρητών 
Σ α ρ ω ν ι κ ο ύ 
Ε θ ν ά ρ x η ς 
Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς 
Βενιζέλος 

Το νέο Δ.Σ της 
Ένωσης Κρητών Σαρωνικού που προέκυψε 
από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν χθες 
Κυριακή 26/1/2014 απαρτίζεται από τους:

1. Λιονής Νικόλαος (Πρόεδρος)
2. Δραμουντάνη Άννα (Αντιπρόεδρος)
3.Μακροδημήτρης Σταύρος (Γεν.
Γραμματέας)
4. Βυζιργιαννάκη Ευαγγελία (Ταμίας)
6. Πετρινόλης Γιώργος (Πολιτιστικά)
6. Σταματούλης Ελευθέριος (Κοσμήτωρ)
7. Μανουσάκη Ειρήνη (Μέλος)
8. Βανταράκης Νικόλαος (Μέλος)
9. Θεοδωράκης Ανδρέας (Μέλος)
10. Καλοϊδάς Κωνσταντίνος (Μέλος)
11. Λιοδακάκης Δημήτριος (Μέλος)

Το ΔΣ της Ένωσης Κρητών Σαρωνικού 
ευχαριστεί όλους όσους παραβρέθηκαν 

στις αρχαιρεσίες της Ένωσης και την 
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου για την 
παραχώρηση της αίθουσας για την εκλογική 
διαδικασία.

 ΜΠΑΡΑΖ Διαρρήξεων σε κατοικημένα σπίτια στον Σαρωνικό

Τα σπίτια που έχουν 
ανοίξει οι διαρρήκτες ήταν 

κατοικημένα αλλά απουσίαζαν 
οι ένοικοι. Αυτό αποδεικνύει 
ότι παρακολουθούν και όταν 
διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει 
κάποιος  ένοικος μέσα το 
ανοίγουν.
Εκτός από ηλεκτρονικά 

τα οποία αφαίρεσαν, 
αναζητούσαν χρήματα και 
κοσμήματα, γιατί σε όλες τις 
διαρρήξεις έχουν αναστατώσει 
ντουλάπια και συρτάρια 
και οτιδήποτε πίστευαν ότι 
μπορεί να κρύβει χρήματα. 
Μέχρι στιγμής στα σπίτια 
που διέρρηξαν δεν έχουν 
αφαιρεθεί χρήματα.

Σε πολλά από τα σπίτια που 
κτύπησαν αφαίρεσαν ακόμη 
και τρόφιμα από τα ψυγεία
Η αστυνομία που κλήθηκε, 
δεν μπόρεσε να βρει κανένα 
στοιχείο και αρκέστηκε 
στην καταγραφή των 
περιστατικών.
Οι πολίτες που επλήγησαν, 

εκφράζουν τα παράπονά τους, 
για την έλλειψη οποιασδήποτε 
ασφάλειας, εκ μέρους των 
αρχών ασφαλείας, αλλά και 
από τον Δήμο και σε πολλές 
περιπτώσεις  εντείνοντας 
τα μέτρα αυτοπροστασίας 
τα οποία δεν είναι πάντα τα 
πλέον κατάλληλα. 

Απλές κινήσεις για να αποτρέψουμε μια επίθεση διαρρηκτών

Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο 
Κρητών Σαρωνικού
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Σύγκρυο κατέλαβε τους ανά τον 
Σαρωνικό ΣΥΡΙΖέους, διαβάζοντας 
την ανακοίνωση που αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου 
αναφέρεται ότι διαμορφώθηκε ο κόμβος 

της ανατολικής εισόδου της πόλης των 
Καλυβίων με αυτοχρηματοδότηση από 
χρήματα που προήλθαν από εκποίηση 
ακινήτων της παραλίας Καλυβίων, δηλαδή 
το Λαγονήσι.

Διαμόρφωση κόμβου στην ανατολική 
είσοδο των Καλυβίων με χρήματα από 
την “εκποίηση” ακινήτων του Δήμου

Η Ανακοίνωση του Δήμου 

Ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες διαμόρφωσης 

του κόμβου στην είσοδο των 
Καλυβίων και συγκεκριμένα 
στη συμβολή των οδών 
Σουνίου και Ρήγα Φεραίου. 
Με αυτόν τον τρόπο λύνεται 
πλέον ένα σημαντικό 
κυκλοφοριακό πρόβλημα 
που υπήρχε στην ανατολική 

είσοδο της πόλης, όπου 
είχαν σημειωθεί αρκετά 
τροχαία ατυχήματα, ενώ 
παράλληλα αναβαθμίζεται η 
περιοχή αυτή των Καλυβίων. 
Επιπλέον, έγιναν και 
εργασίες για τη συντήρηση 
οδοποιίας σε δρόμους της 
πόλης.

Με τις παραπάνω εργασίες 
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
συντήρησης δρόμων που 
είχε προγραμματιστεί από 
την προηγούμενη διοίκηση. 
Και τα δύο έργα χρημα-
τοδοτήθηκαν από εκποίηση 
ακινήτων από την παραλιακή 
περιοχή της Δημοτικής 
Κοινότητας Καλυβίων. 

Δεν θα ασκήσουμε καμία κριτική στην 
ενέργεια του δημάρχου, γιατί δεν είναι 

λάθος πολιτική όταν εκποιείται ένα ακίνητο, 
που δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα 
αναπτυξιακό έργο, που θα βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσης τον πολιτών και θα 
εισφέρει σε έσοδα, περισσότερα από το 
ακίνητο που εκποιήθηκε. Εξάλλου αυτό 
έκαναν και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και 
της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούν να 
κάνουν κάτω από τις πιέσεις της τρόικας.
Απλώς ρωτάμε:
- Όταν καταγγέλλει τις «μνημονιακές» 
κυβερνήσεις για εκποίηση του «πλούτου» 
της χώρας (παραλιακό μέτωπο), πως είναι 

δυνατόν να κάνει αυτός ακριβώς τα ίδια;
- Όταν καταγγέλλεις τον πολιτικό σου 
αντίπαλο κ. Σάββα Γκέραλη και την κα. 
Χριστίνα Χριστοφάκη, ότι έκανε ο πρώτος 
εκποιήσεις στην Ανάβυσσο και η δεύτερη 
ήθελε να κάνει στον Σαρωνικό, πώς κάνει 
αυτός ακριβώς τα ίδια;
- Τα χρήματα από τα εκποιούμενα ακίνητα, 
δεν θα έπρεπε να διοχετεύονται στην 
περιοχή στην οποία ανήκουν τα ακίνητα, 
π.χ. στο Λαγονήσι;
- Στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο θέλει 
να συμπορευτεί στις εκλογές αυτές τις 
πολιτικές; 
Το τελευταίο ερώτημα είναι καθαρά 
ρητορικό. 

Τα ερωτήματά μας προς τον ΣΥΡΙΖέο δήμαρχο του Σαρωνικού 
κ. Πέτρο Φιλίππου είναι τα ακόλουθα:

Προς τον 
ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Αισθανόμενος την 
υποχρέωση να 

ενημερώσω τους 
αγαπητούς αναγνώστες 
της εγκρίτου υμών εφη-
μερίδος «ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» συ-
νέχεια της επιστολή; 
μου την οποία ευγενώς 
δημοσιεύσατε στο φύλλο 
ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2013 στη σελίδα 8, ότι 
παρ’ όλο που παρήλθαν 
επτά (7) μήνες αφ’ ότου 
υπέβαλα την αίτησή μου 
στο Δήμο Σαρωνικού 
(Καλύβια) μέχρι σήμερα 
ουδεμία απάντηση 
έλαβα. 

Ζητούσα από το Δήμο 
να μου χορηγήσει 

βεβαίωση περί του 
αριθμού της κατοικίας 
μου στα Καλύβια για 
να την προσκομίσω 
στη ΔΕΗ, επειδή κατά 
περιόδους άλλαζε η 
ονομασία της οδού.
Πρόσφατα πληροφορή-
θηκα από συνδημότες 
μου ότι ο Δήμος 
κυκλοφόρησε οδικό 
χάρτη της πόλεως των 
Καλυβίων στον οποίον η 
οδός Θεμιστοκλέους που 
διαμένω, για μια ακόμη 
φορά άλλαξε όνομα 
με νέα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
και μετονομάστηκε σε 
οδό Μακρυγιάννη. Αυτή 
είναι η πέμπτη αλλαγή 
της ονομασίας της οδού 
Θεμιστοκλέους με την 
αλλαγή της οποίας οι 
δημότες θα υποστούν 
για μια ακόμη φορά τη 
μεγάλη ταλαιπωρία με 

την αλληλογραφία τους 
και επί του θέματος αυτού 
διερωτώμαι. Δεν υπάρχει 
ίχνος σεβασμού προς 
τους δημότες του Δήμου 
αυτού; Δεν γνωρίζουν οι 
αρμόδιοι του Δήμου ότι 
έχουν ιερό καθήκον να 
υπηρετούν τους δημότες 
των; Γι’ αυτό άλλωστε 
δεν βρίσκονται εκεί;
Είναι επιτρεπτό να μην 
απαντά ο δήμος σε 
υποβληθείσα προ επτά 
μηνών αίτηση και να 
προβαίνει σε κυκλοφορία 
οδικού χάρτη για τη νέα 
αλλαγή της ονομασίας 
της οδού Θεμιστοκλέους 
που ο ίδιος με έγκριση 
του Δ.Σ. ονόμασε; Και 
αυτό χωρίς να γίνει 
καμία ενημέρωση 
στους ενδιαφερόμενους 
δημότες
Εάν ΝΑΙ τότε ΕΥΓΕ 
τους. Εάν όχι τότε ας 

αναλογιστούν οι ίδιοι 
τις ευθύνες τους και να 
παύσουν να προκαλούν 
το δημόσιο αίσθημα 
με τις ενέργειες και τις 
αποφάσεις αυτές, διότι 
και οι δημότες έχουν 
δικαιώματα.
Οι Δήμοι δεν είναι 
ιδιοκτησία κανενός.
Οι Δήμοι δεν είναι 
τσιφλίκια, αλλά είναι οι 
ΝΑΟΙ των δημοτών οι 
οποίοι έχουν τα ίδια και 
ίσα δικαιώματα.
Αυτό ας το εννοήσουν 
όλοι αυτοί που 
επιδιώκουν να ενεργούν 
κατά τον τρόπο αυτό.
Ευχαριστώ δια την 
φιλοξενία
Βασίλειος Α. Βαφειάδης
Δημότης Δήμου 
Σαρωνικού
Κάτοικος Καλυβίων

Λειτουργία του δήμου Σαρωνικού. 
Επιστολή αναγνώστη

Βουλευτική τροπολογία με την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι 
αποσπασμένοι στα βουλευτικά γραφεία και τα γραφεία των κομμάτων θα 
αξιολογούνται από τα πρόσωπα στα οποία είναι αποσπασμένοι, ψήφισε η 

κυβέρνηση στον Κώδικα Μετανάστευσης.

Οι βουλευτές διασώζουν τους 
υπαλλήλους που έχουν αποσπάσει στα 
γραφεία τους – Ψήφισαν τροπολογία 
για να τους αξιολογούν οι ίδιοι!

Οι βουλευτές επικαλούνται ότι οι 
συγκεκριμένοι υπάλληλοι, επειδή 

είναι αποσπασμένοι, δεν μπορούν 
να αξιολογηθούν στις υπηρεσίες που 
έχουν διοριστεί, και γι’ αυτό πρότειναν 
να αξιολογούνται από τους… ίδιους 
τους βουλευτές.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «η αξιολόγηση 
γίνεται από τα πρόσωπα και τους φορείς 
στους οποίους τα πρόσωπα αυτά έχουν 
διατεθεί ή από εκπροσώπους τους».
Την τροπολογία υπογράφουν μεταξύ 
άλλων και οι βουλευτές της Περιφέρειας 
Αττικής, Θανάσης Μπούρας και Γιώργος 
Βλάχος.

Στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΠΥΥ 
(210-3803470) θα μπορούν να καλούν 

από σήμερα οι ασφαλισμένοι προκειμένου 
να ενημερώνονται για το δίκτυο των 
συμβεβλημένων γιατρών που μπορούν να 
επισκεφτούν, καθώς και το πού μπορούν να 
βρουν ελεγκτές ιατρούς.Η γραμμή λειτουργεί 
με αστική χρέωση από τις 8.00 έως τις 15.00.
Σημειώνεται, ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει αποστείλει σε 
όλους τους δημάρχους της χώρας κατάλογο 
με τους συμβεβλημένους γιατρούς του κάθε 
δήμου, ώστε να αναρτηθούν στα δημαρχεία, 
στα ΚΕΠ ή σε όποιο σημείο κριθεί απαραίτητο, 
για να ενημερώνονται οι κάτοικοι του κάθε 
δήμου.

Πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι 
ενδιαφερόμενοι και στο site του ΕΟΠΥΥ. 

www.eopyy.gov.gr
Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, μπορεί ο 
ενδιαφερόμενος να επιλέξει την Περιφέρεια 
που ανήκει (Αττική), την πόλη (π.χ. Καλύβια, 
Λαγονήσι, Ανάβυσσος, Φώκαια, Κουβαράς, 
Σαρωνίδα και όχι Σαρωνικός), την ειδικότητα 
του Γιατρού που έχει ανάγκη και κατεβαίνει 
η λίστα των συμβεβλημένων Γιατρών. 
Όταν επιλέξει και τον Γιατρό που θέλει να 
επισκεφθεί, κατεβαίνει στην οθόνη του το 
τηλέφωνο, η ακριβής διεύθυνση και ο οδικός 
χάρτης για να διευκολυνθεί η πρόσβασή 
του. 

Δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών ΕΟΠΥΥ
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Την επιφύλαξή τους, προς 
τις ενέργειες του Δήμου και 
συγκεκριμένα του Αντιδημάρχου κ. 

Τσαλικίδη, εξέφρασαν σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 1/3/2014, 

στα γραφεία του Εξωραϊστικού Ομίλου 
Αίολος στο Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, 
εκπρόσωποι φορέων της Παλαιάς Φώκαιας 
και της Αναβύσσου και ενεργοί πολίτες της 
περιοχής.

Την επιφύλαξή τους στις ενέργειες 
του Τσαλικίδη για τα Ιχθυοτροφεία, 
εκφράζουν φορείς της Παλαιάς Φώκαιας 
και της Αναβύσσου.

Την εισήγηση στη 
συνάντηση έκανε ο 

Γενικός Γραμματέας του 
Αίολου κ. Απόστολος 
Μενεγάκης,  ο οποίος 
ανέλυσε το ιστορικό της 
προσπάθειας του κ. 
Τσαλικίδη, να περάσει 
από τα όργανα του Δήμου 
Σαρωνικού αποφάσεις 
έγκρισης της μεταφοράς των 
ιχθυοκαλλιεργειών.
Όλες οι τοποθετήσεις των 
συγκεντρωθέντων υποστή-
ριξαν την άποψη, ότι οι 
κινήσεις του κ. Τσαλικίδη, 
κατατείνουν στο να δημι-
ουργηθούν τετελεσμένα και 
η εταιρεία να μεταφέρει τους 
κλωβούς των θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων στις ακτές 
της Παλαιάς Φώκαιας.
Ο κ. Ντίνος Χασάπης 
εκ μέρους των ενεργών 
πολιτών, εξέφρασε την 
έντονη αμφισβήτηση των 
προθέσεων του Δήμου και 
πρότεινε να απευθυνθούν σε 

ειδικευμένο νομικό γραφείο, 
το οποίο θα εξετάσει την 
δυνατότητα αμφισβήτησης 
των περιβαλλοντικών όρων.
Η πρόταση του κ. Χασάπη 
έγινε δεκτή και αποφασίστηκε  
να συγκροτηθεί τριμελής 
επιτροπή, στην οποία θα 
μετάσχουν οι κ.κ. Ντίνος 
Χασάπης, Απόστολος 
Μενεγάκης και Βαγγέλης 
Βάκουλας, με σκοπό να 
διερευνηθούν τα νομικά 
μέσα ενάντια στην απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην συνάντηση συμ-
μετείχαν οι παρακάτω 
κοινωνικοί φορείς και 
πολίτες
Αίολος Θυμαριού Παλαιάς 
Φώκαιας, Φάνης Βρυώνης
Ναυταθλητικός Όμιλος 
ΠΥΘΕΑΣ Παλαιάς Φώκαιας, 
Ζαχαρώ Φρατζέσκου
Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Ποσειδών Τουρκολίμανου 
Παλαιάς Φώκαιας, 
Βαγγέλης Βάκουλας
Ναυτικός Όμιλος 
Ερασιτεχνών Αλιέων 
Παλαιάς Φώκαιας, Νάσος 
Παπουτσής
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Βούρλων Αναβύσσου η Αγία 
Τριάδα, Νίκος Πάστρας
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Αγίου Νικολάου 
Αναβύσσου, Δημήτρης 
Ράλλης
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λάκκας Αναβύσσου, 
Οδυσσέας Μανουσαρίδης
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Μαύρου Λιθαριού 
Αναβύσσου, Απόστολος 
Κούτσιος
Και πολίτες: Ντίνος 
Χασάπης, Δημήτρης 
Μάγειρας, Σωτήρης 
Μαρινάκης, Μανώλης 
Μαρινάκης, Θωμάς Μένης, 
Γιάννης Αλιβιζάκης κ.α.

Με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλογερόπουλου, 
μεταφέρουν τις ρυπογόνες ιχθυοκαλλιέργειες από τον Πάτροκλο στην Παλαιά 
Φώκαια, στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου.  

Όπως έγινε γνωστό στις 26/2/2014, 
σύμφωνα με την απόφαση 925/23/12/2013  

του Γ.Γ.Α.Δ. Α. η εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε την μεταφορά των 
εγκαταστάσεων στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας 
, παρακάμπτοντας και τις αρνητικές αποφάσεις 
του Δήμου Σαρωνικού αλλά και της Περιφέρειας 
Αττικής που είχαν απορρίψει σχετικό αίτημα 
της εταιρείας. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει 
εγκρίνει ούτε Περιβαλλοντικούς όρους που 
είναι προϋπόθεση για την εγκατάσταση 
και την χορήγηση άδειας λειτουργίας της 
Ιχθυοκαλλιέργειας.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε από διερχόμενους 
από το 59,5 χιλ της Ε.Ο. Αθηνών - Σουνίου, 

αλλά δεν υπήρξε ουδεμία ανακοίνωση από τον 
Δήμο Σαρωνικού, ο οποίος ήταν γνώστης της 
απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, η οποία είχε κοινοποιηθεί 
στον Δήμο από τις 17/1/2014.
Ήδη κατατέθηκε ένσταση από τον Δήμο 
στις 12 Φεβρουαρίου του 2014 (και πάλι 
χωρίς καμία δημοσιοποίηση), η οποία είναι 
άγνωστο πότε θα εκδικαστεί και ενώ η 
μεταφορά των εγκαταστάσεων πιθανόν θα 
έχει ολοκληρωθεί. Είναι φανερό ότι η εταιρεία 
σπεύδει να δημιουργήσει τετελεσμένα, ώστε 
να συνεχίσει την λειτουργία της, έστω και αν 
δεν καταφέρει να εκδοθούν οι απαραίτητες 
άδειες. Η μη δημοσιοποίηση της απόφασης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον Δήμο 

και των όποιων ενεργειών  του κ. 
Τσαλικίδη, μας βάζουν στον πειρασμό 
να υποψιαστούμε, ότι κατέτειναν στο 
να υπάρξει αρκετός χρόνος, ώστε 
να δημιουργηθούν αυτά τα τετελεσμένα από 
την εταιρεία. Η άποψή μας αυτή ενισχύεται 
εκτιμώντας το παρελθόν του κ. Τσαλικίδη, ο 
οποίος προσπάθησε να εκμαιεύσει θετική 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Σαρωνικού υπέρ της μεταφοράς 
της εγκατάστασης στις ακτές της Φώκαιας, 
παρουσιάζοντας την πλαστογραφημένη 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 
Φώκαιας, με την δήθεν συνένεσή του στο να 
μεταφερθούν στις ακτές της Φώκαιας, οι κλωβοί 
των ψαριών.

Αυτήν την παραποιημένη απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου, χρησιμοποίησε 

η εταιρεία, προκειμένου να εκδοθεί η 
απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Α. 
αφού ουδέποτε γνωστοποιήθηκε η 
ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Σαρωνικού, που δήλωνε την 
αντίθεσή τους σ΄ αυτή την ενέργεια.

Καμμία ενέργεια δεν φαίνεται να έχει 
γίνει και προς την κατεύθυνση της 

αποξήλωσης των αυθαίρετων χερσαίων 
εγκαταστάσεων, για την οποία έχουν 
επίσης εκδόσει ομόφωνη απόφαση τα 
όργανα του Δήμου Σαρωνικού

Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Καλογερόπουλου, για την μεταφορά των 
Ιχθυοκαλλιεργειών στις ακτές της Φώκαιας
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Εξασφαλίστε εντελώς δωρεάν, την 
καθημερινή σας έγκυρη ενημέρωση, 

για όλα τα γεγονότα (πολιτικά, κοινωνικά, 
αθλητικά), του δήμου Σαρωνικού, 
πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: 
http://attikosparatiritis.wordpress.com.

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.

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ»

Δημοσιεύουμε τους φίλους επαγγελματίες που έχουν την καλοσύνη να διαθέτουν δωρεάν την εφημερίδα 
«Αττικός Παρατηρητής» στους αναγνώστες μας.

ΚΑΛΥΒΙΑ 
• Περίπτερο - Μανέτα Μιχαήλ - Πλατεία Σωτήρχου
• DAILY MARKET - Καραγεώργου Βάγια - Γκαρόν 40 
• Εθνική Τράπεζα 
• Καφετέρια PLAZA 28ης Οκτωβρίου
• Κατάστημα Ψιλικών Μερκούρη Μαρία Π. Θεοδώρου 2 
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Ν. Μητρόπουλου - Λ. Αναβύσσου & Λαμπράκη
• Ψιλικά-τυπ/μένα προϊόντα - Πολίτου Γρηγορία - 
   Γαλάζιας Ακτής 109
• MINI MARKET - Γεωργακάς Αθανάσιος - Γαλάζιας 
   Ακτής & Χάριτος
• Φούρνος Πολίτη - οδός Παναγιώτη Μιχάλη
• Αrtissimo cafe - Λεωφ. Καλυβίων 
• ΦΕΓΓΑΡΟΠΕΤΡΑ Λεωφ. Καλυβίων 76
• Φούρνος Αναγνώστου Λεωφ. Καλυβίων & Αναβύσσου
• Χρώματα - Σιδηρικά - Εργαλεία ΣΚΟΥΠΑΣ - 
   Γαλάζιας Ακτής 304 
•  BIΟΕΣΤΙΑ Παπαφλέσσα & Πιπίνου 
•  Κτηνιατρικό κέντρο Λεωφόρος Καλυβίων 76
•  Φούρνος Σπυρονίκου, 38 χιλ. Αθηνών - Σουνίου 
•  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ψειλορίτης, Μονής Αρκαδίου
•  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σωφρόνης Γαλάζιας Ακτής
•  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ PROTON Γαλάζιας Ακτής
•  Υλικά Οικοδομών Μωραϊτόπουλος. Λεωφ. Καλυβίων
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
• Βιβλιοπωλείο «Τριλογία» Βασ. Κων/νου & Φρει/κης 4
• Αρτοποιεία Προδρομίδη - Μεγ. Αλεξάνδρου 
• Φωτο - Θεόφιλος, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 22 
• Καφενείο Ουζερί - Αθ. Μάνου - Πλαστήρα 20 
• PET-SHOP Χονδρόπουλος - Βασ.Γεωργίου 20
• Πράσινο Μπαλόνι  παιδικά δώρα - Λ. Καραμανλή
• Βιομηχανικά εργαλεία - Γ.Αβραμίδης - Καραμανλή 
• Κρεοπωλείο Σωτήρη Μακροδημήτρη -  Λ. Καραμανλή
• ALPHA BANK - Πλατεία Ηρώων 
• ΕΛ.ΤΑ. Αναβύσσου
• Κρητικός Φούρνος Μαρία Βαρελτζή- Πλατεία Ηρώων 
• Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ - Ευ. Σιδέρη - Β. Γεωργίου 2 
• Coffe Station - Λ. Αναβύσσου - Σαρωνίδας - Βλάχικα
• Βιβλιοπωλείο Παρ΄ Υμίν Πλατεία Ηρώων - Μαρίας Τζιβίλογλου
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πιερρίδου Χαρ. 49ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου
• Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
• ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.Σουνίου 15 

• Κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων Κων/νου Καλημέρη  
   Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου
• Ψιλικά - Χαρτικά - Φράρος Νικόλαος 28ης Οκτωβρίου 14
• Pet Shop, Μ. Ασίας και Κυριακοπούλου 
• Κρεοπωλείο Ρέρρας Λεωφ.  Αθηνών - Σουνίου
ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
• Περίπτερο, Ηλέκτρας & Παραλιακής Λεωφόρου 
• Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαύρου Λιθαριού
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
• Πρακτορείο Τύπου, κατάστημα ψιλικών Ε.Κοντογιάννη,  
  Πλ.Ελευθερίας
• Αρτοποιεία Μακροδημήτρη, Ευέλπιδος Κούτσια 7 
• Περίπτερο κ. Αλέκου, Πλ. Ελευθερίας, αφετηρία ΚΤΕΛ 
• Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Παν.Γιαννούχου Αγ.Ειρήνης 
• Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Α.Γκρούαζα 
• Αρτοποιεία Δαμασέ, πλ. Ελευθερίας 
• Πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ. Αγίας Ειρήνης
• Πρατήριο άρτου Μπουκουβάλα, Β. Τζούρου 2 
ΘΥΜΑΡΙ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ «Το Θυμάρι» Αγίας Φωτεινής
• Περίπτερο κ. Ε. Προύσαλη, Λεωφ. Σουνίου & Αγ.   
  Φωτεινής
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
• Αρτοποιείο κ. Σηφάκη Πλατεία Σαρωνίδας 
• Περίπτερο κ. Σοφιανού Λ. Σαρωνίδας & Κεφ/νίας 
• Περίπτερο κ. Σμπόνια Πλατεία Σαρωνίδας 
• Περίπτερο κ. Αρμιριώτη Λ. Σουνίου & Σπάρτης 
• Καφετέρεια REVERSO Λεωφόρος Σαρωνίδας 
• Καφετέρεια IDEAL FRESH Λ. Σαρωνίδας 
• MULTIMANIA ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ, Λ. Σαρωνίδας. 
• Μίνι Μάρκετ Λ. Σαρωνίδας 28 - 30
• Ταβέρνα Gourme παραπλ. My Market
• Πρακτ. ΟΠΑΠ Ιωαννίδης Βαλέριος Λ. Σαρωνίδας 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 
• Στα καφενεία της πόλης και στο κοινοτικό κατάστημα

Μπορείτε ακόμα να βρείτε την εφημερίδα 
στα δημοτικά καταστήματα  και σε όλες 
τις επιχειρήσεις των οποίων υπάρχουν 

καταχωρήσεις.
Όποιος επιχειρηματίας επιθυμεί να διανέμει 
την εφημερίδα, μπορεί να μας τηλεφωνήσει 
ώστε να βάλουμε την επιχείρησή του στην 

λίστα των διανομέων. 

Ακολουθήστε μας στο Twitter 
attikos_paratir

Γίνεται φίλοι μας στο facebook
πληκτρολογήστε Αττικός Παρατηρητής

Επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνωντας μας ειδήσεις και πληροφορίες για όσα σας ενοχλούν 
και όσα θέλετε να αλλάξουν στην περιοχή μας στο e-mail: paratiritis@attikos.gr


