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Πίστωση χρόνου στην νέα 
Διοίκηση;

Είθισται, κάθε νέα διοίκηση, 
οποιουδήποτε θεσμού, κυβέρνηση, 

διοίκηση οργανισμού, τοπική διοίκηση, 
όταν αναλαμβάνει νέα καθήκοντα να ζητά, 
από τους πολίτες «πίστωση χρόνου» για να 
ενημερωθεί και να εφαρμόσει το πρόγραμμά 
της. Και είναι λογικό κάθε πολίτης και κάθε 
θεσμικός κριτής των όποιων διοικήσεων, 
να παραχωρεί καλοπροαίρετα αυτή την 
πίστωση χρόνου.
Στην περίπτωση του Δήμου Σαρωνικού, δεν 
νομίζουμε ότι  υπάρχει κανένας απολύτως 
λόγος να δοθεί οποιαδήποτε πίστωση 
χρόνου για πολλούς λόγους.
1. Δεν πρόκειται για νέα Διοίκηση. Μπορεί 
να φεύγει ο Φιλίππου, αλλά ο νέος 
Δήμαρχος έχει διατελέσει επί 8 χρόνια 
Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος, 
στον πλέον νευραλγικό τομέα του Δήμου τα 
οικονομικά. Άρα γνωρίζει όλες ανεξαιρέτως 
τις λεπτομέρειες της διοίκησης του Δήμου. 
Γνωρίζει ποιες παρεμβάσεις χρειάζεται και 
μπορεί να τις δρομολογήσει από τον πρώτο 
μήνα της νέας περιόδου.
2. Πλαισιώνεται από 16 συμβούλους, οι 
14 από τους οποίους έχουν επανεκλεγεί 
στον Δήμο, άρα γνωρίζουν κάθε 
λεπτομέρεια των αναγκών του και έχουν 
δηλώσει αποφασισμένοι να δουλέψουν 
(θα αγωνιστούν είπαν), για την βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, 
αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι και οι 
καλλίτερες, αφού θέλουν να τις αλλάξουν.
3. Μεταξύ των συμβούλων, περιλαμβάνονται 
δύο πρώην επικεφαλής Ο.Τ.Α., όπως 
ο  κ. Γκέραλης και ο κ. Γκίνης, η εμπειρία 
των οποίων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, 
από κανέναν. Επίσης ο νέος Δήμαρχος 
πλαισιώνεται από την επί δύο δεκαετίες 
εμπειρότατη Πρόεδρο του Δημοτικού 
συμβουλίου και πολύτιμη βοηθό, όπως ο 
ίδιος λέει, την κα Μαίρη Κόλλια, η οποία θα 
παραμείνει και την επόμενη θητεία σ΄ αυτό 
το αξίωμα.
Αλλά και από την πλευρά της αντιπολί-
τευσης, στους 11 Δημοτικούς Συμβούλους 
περιλαμβάνονται τέσσερεις πρώην 
Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων δύο υπήρξαν 
Κοινοτάρχες. Άρα από πλευράς εμπειρίας 
θα υπάρχει έναν ισχυρός αντιπολιτευτικός 
πόλος που δεν θα αφήσει πολλά χρονικά 
περιθώρια πριν ξεκινήσει την κριτική και την 
αντιπολίτευση. 
Αλλά, δεν είναι μόνο το στελεχιακό 
δυναμικό των αιρετών που μας οδηγεί 
να υποστηρίζουμε ότι δεν χρειάζεται 
καμία πίστωση χρόνου, υπάρχουν και τα 
προβλήματα.
Τα προβλήματα είναι τόσο πιεστικά, τα 
οποία καθημερινά οξύνονται και αυτό το 
παραδέχεται και ο ίδιος ο νέος Δήμαρχος 
στην συνέντευξή του που δημοσιεύουμε σε 
άλλες σελίδες. 
Διαφάνεια: Ο νέος Δήμαρχος παραδέχεται 
ότι υπάρχουν θύλακες αδιαφάνειας στον 
Δήμο (π.χ. ΑΔΜΚΕΣ), οι οποίοι πρέπει  να 
εξαλειφθούν άμεσα. 
Καθαριότητα: Ο Δήμος  βυθίζεται στο 
σκουπιδαριό. Ολόκληρες περιοχές έχουν 
καταστεί αποκρουστικές. Ντρέπομαι να 
καλέσω επισκέπτες στο σπίτι μου, μας έλεγε 
φίλος δημότης της Αναβύσσου. Site: http://www.attikos.gr  Blog: http://attikosparatiritis.wordpress.com E:mail: paratiritis@attikos.gr

Facebook: attikos paratiritis Twitter https://twitter.com/attikos_paratir
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Χαιρετισμός του νικητή των εκλογών 
του Σαρωνικού κ. Γιώργου Σωφρόνη

Με δήλωσή του έξω από το εκλογικό του κέντρο στα Καλύβια 
ο νέος Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, ανήγγειλε 

στους περισσότερους από 1000 συγκεντρωμένους φίλους του 
συνδυασμού του, την νίκη της παράταξής του για τον Δήμο 
Σαρωνικού.
Ο Γιώργος Σωφρόνης ζήτησε την βοήθεια όλων των μελών του 
συνδυασμού του και αυτών που εκλέχτηκαν και αυτών που δεν 
εκλέχτηκαν, για την υλοποίηση του προγράμματός του. 
Επίσης όπως είπε, ζήτησε πριν από τον Β΄γύρο των εκλογών 
την βοήθεια και την συνεργασία της κας Ράπτη και του Νίκου 
Βολάκου, τώρα ζητάει και την συνεργασία του κ. Τσαλικίδη.
Ο κ. Τσαλικίδης είχε τηλεφωνήσει λίγα λεπτά πριν την δήλωση 
του Γιώργου Σωφρόνη και τον συνεχάρη αποδεχόμενος την ήττα 
του. 

Η Δήλωση του νέου Δημάρχου κ. Γιώργου Σωφρόνη
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους κατοίκους του Δήμου 
για την στήριξη τους.
Η επόμενη μέρα απαιτεί πολύ δουλειά και είναι επιβεβλημένη 
η ένωση δυνάμεων για να πετύχουμε τα καλύτερα 
αποτελέσματα για τον τόπο μας.
Τηρώντας την προεκλογική μου δέσμευση θα συνεργαστώ 
με όλους τους συνδυασμούς και θα υιοθετήσω όλες τις 
υγιείς και εποικοδομητικές προτάσεις για την πρόοδο του 
Δήμου μας.
Ο λόγος μας συμβόλαιο.
Ο Σαρωνικός Αύριο είναι γεγονός και σας ευχαριστούμε 
από καρδιάς.

Συνέντευξη του νέου Δημάρχου 
Σαρωνικού κ. Γιώργου Σωφρόνη 

στον “Αττικό Παρατηρητή”
Σελίδα 9

Ο Γιώργος Σωφρόνης, Νικητής  των εκλογών

Τα αποτελέσματα των εκλογών σε Σαρωνικό και Αττική
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Σαρωνικού 

Σελίδα 6 -7

Συνέχεια στη 2η σελίδα

Ακατάλληλες 
παραλίες στο Σαρωνικό;

Τρεις παραλίες στο Σαρωνικό χαρακτηρίζονται ως 
ακατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα με την 

ετήσια έρευνα του ΠΑΚΟΕ.
Σελίδα 10

Αδιαφορία 
και χλευασμοί, 
για ένα ορατό κίνδυνο,
 για μικρούς μαθητές 

3ο Δημοτικό Σχολείο 
Λαγονησίου

Σελίδα 2

Παραδέχεται τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και στις παράκτιες περιοχές 

από το 
ιχθυοτροφείο 

η εταιρεία 
Καστελόριζο – 

Εμπορική Α.Ε.
Ρεπορτάζ στην 15η σελίδα 

Εθελοντική αιμοδοσία 
διοργανώνουν Σύλλογοι 

του Σαρωνικού. 
Πληροφορίες σελίδα 13
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Στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαγονησίου εντοπίζεται το 
σοβαρό πρόβλημα και ο κίνδυνος που 

ελοχεύει για μικρούς μαθητές. Πρόκειται για 

τους τεράστιους ευκαλύπτους, οι οποίοι, 
έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι για την 
ασφάλεια των μαθητών.Πίστωση χρόνου στην νέα Διοίκηση;

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Αποχετευτικό: Όσο και να θέλει ο νέος Δήμαρχος να εξελιχθούν όλα ομαλά 
προς την κατεύθυνση της μεταφοράς των λυμάτων στην Ψυτάλλεια, δεν 
νομίζουμε ότι θα αποφύγει το πικρό ποτήρι των δύσκολων αποφάσεων.
Παραλιακό μέτωπο: Οι διαδικασίες αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου, 
δείχνουν να τρέχουν και οι μεγαλοστομίες, για «σθεναρή αντίσταση», 
ώστε να μην υπάρξει καμία αναπτυξιακή πρωτοβουλία στην περιοχή, από 
τον αριστερόστροφο πρώην Δήμαρχο και το συμβούλιό του, πρέπει να 
αναθεωρηθούν άμεσα. Η επεξεργασία προτάσεων και η οργάνωση σοβαρού 
διαλόγου  με την πολιτεία, θα διατηρήσει μέσα στις εξελίξεις τον Δήμο και δεν 
θα τον αποβάλει ως διαμαρτυρόμενο παρία.
Αυτές είναι σε πρώτη ανάλυση οι βασικές προτεραιότητες που δεν μπορούν να 
δώσουν καμία πίστωση χρόνου στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε ότι μας αφορά, ως μέσο ενημέρωσης, ο θεσμικός ρόλος μας είναι να 
στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην όποια διοίκηση και ευχόμαστε να μας 
δώσει τις λιγότερες αφορμές για να το κάνουμε. 

Αδιαφορία και χλευασμοί για έναν ορατό 
κίνδυνο, για τους μαθητές 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγονησίου

Η ενημέρωση του Αττικού Παρατηρητή, 
προέρχεται από γονιό και είναι 

εκπληκτικό το ότι ασκήσαμε ιδιαίτερη πίεση, 
ώστε να μας δοθούν τα σχετικά έγγραφα που 
έχουν διακινηθεί, ως να επρόκειτο για κρατικό 
μυστικό, προκειμένου να δημοσιοποιήσουμε 
το πρόβλημα!!!
Τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί με 
τα δύο μεγάλα δέντρα που βρίσκονται στο 
πίσω προαύλιο του σχολείου είναι:
Έχουν ανασηκώσει τη μάντρα και η πόρτα 
δεν ανοιγοκλείνει με ευχέρεια.
Από την μη τακτική συντήρηση επιμέλεια 
και καθαριότητα του προαυλίου χώρου, από 
την ανθοφορία των ευκαλύπτων, υπήρξε 
ολίσθηση στο έδαφος, με αποτέλεσμα να 
υπάρξει τραυματισμός μιας δασκάλας και 
μιας επισκέπτριας.

Ένα μεγάλο κλαδί έσπασε και έπεσε σε 
χώρο που κάνουν διάλειμμα οι μαθητές.
Επιπλέον οι ευκάλυπτοι που βρίσκονται 
στο μπροστινό τμήμα του σχολείου έχουν 
ανασηκώσει το έδαφος, με αποτέλεσμα 
να είναι επικίνδυνο για τους μαθητές που 
παίζουν,τρέχουν και αθλούνται
Έχουν καταστρέψει την αποχέτευση των 
βρόχινων υδάτων του προαυλίου χώρου με 
αποτέλεσμα τα στάσιμα νερά να είναι εστία 
μόλυνσης.

Σύμφωνα, με την άποψη του γεωπόνου 
κ. Ραγκούση, ο οποίος επισκέφτηκε το 

σχολείο, οι συγκεκριμένοι ευκάλυπτοι, έχουν 
σαπίσει εσωτερικά και είναι πολύ πιθανό να 
αποκοπούν και άλλα κλαδιά.
Σε Τεχνική Έκθεση που συνέταξε στις 
12/11/2013, η Μηχανικός κα. Μαρίνα 
Καρναμπάκου, η οποία έκανε αυτοψία 
στο σχολείο, επιβεβαιώνει τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί και προτείνει 
συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο των 
διακοπών, μια και θα χρειαστεί τουλάχιστον 
ένα τετραήμερο για να ολοκληρωθούν.
Τα έγγραφα που έχει κοινοποιήσει στον 
Αντιδήμαρχο κ. Ζεκάκο ως υπεύθυνο 
καθαριότητας, στην Τεχνική Υπηρεσία 
Αντιδήμαρχο κ. Τζιβίλογλου και στον 
Πρόεδρο της Α’ βάθμιας Αντιδήμαρχο κ. 

Δημητρίου, από τον Σεπτέμβριο του 2013, η 
Διευθύντρια του σχολείου Κυρία Λέκκα Νίκη, 
αλλά και ο Σύλλογος Γονέων, δεν φαίνεται 
να έχουν ευαισθητοποιήσει κανέναν από 
αυτούς.
Σε επικοινωνία που είχε γονιός του σχολείου, 
με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ζεκάκο, τον 
περασμένο Φεβρουάριο, του απάντησε, «…
μην με πιέζετε, με έχει ήδη ενημερώσει 
προσωπικά στο γραφείο μου και η 
Διευθύντρια του σχολείου για αυτό το 
θέμα…», αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή 
η «πίεση» ενός γονιού, ώστε να δράσει 
αναλόγως. Ίσως αν ο γονιός του ζητούσε να 
του καθαρίσει τον κήπο της κατοικίας του, ο 
κ. Ζεκάκος να έσπευδε με ταχύτητα, ενόψει 
εκλογών.

Είναι όμως άξιο περιέργειας ότι ο Σύλλογος 
Γονέων, έχει αρκεστεί σε ένα έγγραφο 

από τις 27 Σεπτεμβρίου 2013 και δεν έχει 
προχωρήσει στην ευρύτερη δημοσιοποίηση 
του προβλήματος και των κινδύνων που 
ελλοχεύουν για τα παιδιά τους!!!. Δεν 
θέλουμε ούτε να σκεφτούμε, τι θα ειπωθεί αν 
η τραγική τύχη φέρει κάποιο μικρό μαθητή 
να τραυματιστεί έστω και ελαφρά από την 
πτώση ενός κλαδιού.
Σε άλλη περίπτωση, με πολιτικά 
χαρακτηριστικά, ίσως οι γονείς και ο 
Σύλλογός τους, να είχαν «καθοδηγηθεί» 
αναλόγως από τον Δήμαρχο και να είχαν 
κρατήσει τα παιδιά τους στο σπίτι, ή να είχαν 
κάνει κατάληψη του σχολείου. 
Απ΄ ότι μας ενημέρωσε γονιός, ο Σύλλογος 
δεν έχει γνωστοποιήσει το πρόβλημα και 
τους κινδύνους με ενημέρωση, προς τους 
250 και πλέον γονείς των μαθητών.
Δεν κατανοούμε σε καμία περίπτωση, πως 
είναι δυνατόν η προεκλογική σκοπιμότητα 
να εμποδίζει γονείς, να δημοσιοποιήσουν 
ένα σοβαρότατο πρόβλημα, που αφορά 
την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των παιδιών ΤΟΥΣ, 
προσπαθώντας να «περιφρουρήσουν» τους 
υποψήφιους της αρεσκείας τους!!!!

Θα περιμένουμε, να δούμε πότε θα 
ευαισθητοποιηθεί ο Δήμαρχος και οι 

ΤΡΕΙΣ (3) Αντιδήμαρχοι, ελπίζοντας ότι δεν 
θα υπάρξει κάποια τραγική εξέλιξη.
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Άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του 
αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας
Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τους όρους 

του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

Έναρξη των εργασιών 
κατασκευής του αλιευτικού 
καταφυγίου Π. Φώκαιας

Το σημαντικότερο βήμα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του 
έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς 

Φώκαιας» έγινε την Παρασκευή στις 9-5-2014, όταν η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τη Διακήρυξη για τη διενέργεια Ανοιχτού 
Διαγωνισμού από τον οποίο θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.
Μέσα στις επόμενες ημέρες η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί 
για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον ελληνικό τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή 
ανέρχεται σε 4.900.000€.
«Μετά από πολλές προσπάθειες και αφού ξεπεράστηκαν όλες οι 
γραφειοκρατικές δυσκολίες, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο 
σημαντικότερο βήμα για την έναρξη των εργασιών στο Λιμάνι της Π. 
Φώκαιας. Μπορούμε πλέον να είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα, αυτό 
το μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας έργο, θα αρχίσει να υλοποιείται» 
δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού κύριος Μανώλης Τσαλικίδης.

Με εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα 
εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής 
σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς τους Δήμους και αναλύεται το 
άρθρο 51 ν. 4257/2014.

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους

Συγκεκριμένα διακρίνονται 
δύο κατηγορίες οφειλών, 

με βάση την ημερομηνία 
βεβαίωσής τους, ήτοι αυτές 
που έχουν βεβαιωθεί ως 
31.12.2009 και αυτές που 
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
και εφεξής.
Για τις πρώτες γίνεται 
παραπομπή στις διατάξεις 
περί ρυθμίσεων οφειλών του 
ν. 3801/2009. Για τις δεύτερες 
ισχύουν οι νέες διατάξεις του 
άρ. 51 του ν. 4257/2014 ήτοι 
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι 
τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις 
κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων και υπό 
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι 
μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 
10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) 
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 
20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) 
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω 
σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις 
κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων.

Προσοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση 
όλων των ανωτέρω είναι η υποβολή 
αίτησης εντός 4 μηνών, από τη 
δημοσίευση του παραπάνω νόμου του 
ενδιαφερόμενου οφειλέτη. (δημοσίευση 
νόμου 14.4.2014).
Επίσης επισημαίνεται η εγρήγορση 
των οικονομικών υπηρεσιών του κάθε 
Δήμου και η άμεση ενημέρωση όλων των 
οφειλετών τους με ατομική ειδοποίηση, για 
τις δυνατότητες ρύθμισης ή με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο. Κρίνεται απαραίτητη 
η έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης 
οφειλών προς τους Δήμους, όπου θα 
παρουσιάζεται το ύψος των οφειλών ανά 
κατηγορία. Για την αποδοχή της αίτησης 
θα αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου, κατόπιν εισήγησης του 
Διευθυντή.

Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο του Σαρωνικού, 
στην συνεδρίαση της 10/6/2014 ενέκρινε 

την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου, στη 
ρύθμιση και καθόρισε αποκλειστική προθεσμία 
υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων 
μέχρι τις 14/8/2014.

ΟΔήμος Σαρωνικού ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι δημοσιεύθηκε 
την 21.3.2014 ο Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73τεύχος α΄) ο οποίος, 

μεταξύ άλλων, στο άρθρο 57 προβλέπει και τα εξής: 

Ανακοίνωση για τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος απο τον 
δήμο Σαρωνικού

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 
80 του ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 
προστίθεται παράγραφος 7Α 
ως εξής: «7Α. Η αστυνομική 
αρχή του τόπου της έδρας των 
κέντρων διασκεδάσεως και 
των καταστημάτων του άρθρου 
1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 
46), καθώς και των λοιπών 
καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στα οποία 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά υγειονομικές 
διατάξεις προσφέρονται 
οινοπνευματώδη ποτά 
για άμεση εντός αυτών 
κατανάλωση, σφραγίζει 
υποχρεωτικά το κατάστημα 
για χρονικό διάστημα δέκα 
ημερών, αν βεβαιώνονται 

από αστυνομικούς συνολικά, 
εντός έτους, τρεις παραβάσεις 
των διατάξεων του άρθρου 
2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του 
π.δ. 180/1979, ως ισχύει. 
Αντίγραφο της απόφασης 
σφράγισης του καταστήματος 
και της σχετικής έκθεσης 
κοινοποιούνται αυθημερόν 
στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, 
ο οποίος οφείλει στο χρονικό 
αυτό διάστημα να εκδώσει 
την απόφαση αφαίρεσης 
της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος. Σε περίπτωση 
που αποφασισθεί από τον 
οικείο δήμο η αφαίρεση της 
άδειας λειτουργίας για διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα ημερών, 
η σφράγιση διατηρείται και για 
τον πέραν των δέκα ημερών 
χρόνο.»
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Επιμέλεια:
Άγγελος 
Φραγκόπουλος

Για να κάνεις εχθρούς δεν 
χρειάζεται να κηρύξεις πόλεμο,
αρκεί να πεις ανοικτά αυτό που 

σκέφτεσαι.
Martin Luther king

Δεν γλυτώσαμε τελικά. Δεν έγινε δυστυχώς δυνατό να απαλλαγούμε από τον Φιλίππου. 
Κατάφερε (σχήμα λόγου) να εκλεγεί αντιπεριφερειάρχης και θα τον κουβαλάει ο τόπος 

στην πλάτη του και τα επόμενα πέντε χρόνια. Τι να κάνουμε δεν μπορεί να έρχονται όλα 
όπως τα θέλουμε. Πάντως η Ανατολική Αττική του έδωσε το χαστούκι που του άξιζε. Και 
στον Α΄ και στον Β΄γύρο έχασε με 3.156 και 1.455 ψήφους αντίστοιχα, παρ΄ ότι είχε στην 
περιοχή της Ανατολικής Αττικής τις υποθέσεις της Κερατέας και του Γραμματικού, όπου 
έπαιζε το παιχνίδι του με τα σκουπίδια ολόκληρες δεκαετίες. 

Αλλά δεν έχασε μόνο στην Ανατολική Αττική 
ο Φιλίππου, έχασε και στον Σαρωνικό. 

Σε όλες τις ενότητες πλην Καλυβίων πρώτος 
ήρθε ο συνδυασμός του Γιάννη Σγουρού. 
Ιδιαίτερα στην Παλαιά Φώκαια το αποτέλεσμα 
ήταν 68 % – 32%, που σημαίνει ότι και οι 
ψηφοφόροι της «φυσικής του συνέχειας» 
του Τσαλικίδη τον καταμαύρισαν. Βλέπετε οι 
δημότες του Σαρωνικού ξέρουν πολύ καλά 
τις εστί «Φιλίππου» και τον περιποιήθηκαν 
καταλλήλως. 

Το πόσο ενόχλησε αυτή η ήττα του 
Φιλίππου την υποψήφια Περιφερειάρχη 

κα Ρένα Δούρου, φάνηκε την ίδια ημέρα των 
εκλογών του Α΄ γύρου, όταν ο Φιλίππου 
στήθηκε δίπλα της για να τον πάρουν οι 
κάμερες ενόψει των δηλώσεων που θα 
έκανε η επικεφαλής του συνδυασμού. « Ένα 
βήμα πίσω όλοι», είπε η Περιφερειάρχης 
και όταν κάποιος της είπε, μα είναι ο 
Αντιπεριφερειάρχης, εκείνη απάντησε 
«κανένας Αντιπεριφερειάρχης».

Οι πληροφορίες μας λένε, ότι ούτε ήθελε 
να εκλεγεί, ούτε το πίστευε ότι θα εκλεγεί. 

Το πέτυχε λόγω της μεγάλης “εκτίμησης” που 
είχε η κα Δούρου, μεταξύ των απλών λαϊκών 
στρωμάτων του Πειραιά, όπως ο κ. Μώραλης, 
ο κ. Μαρινάκης,  η κα Νταΐφά, ο κ. Κόκκαλης, 
οι οποίοι της έδωσαν το όχι ευκαταφρόνητο 
ποσοστό του 57%. Οι άνθρωποι πίστεψαν 
στην κα. Δούρου και στο σύνθημά της 
«ξεκινάμε πόλεμο με τα συμφέροντα».

Αλλά της ίδιας εκτίμησης έτυχε και 
στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, 

όπου τα συνθήματά της άγγιξαν τις 
καρδιές των λαϊκών συνδέσμων των 
ψηφοφόρων της περιοχής, οι οποίοι την 
στήριξαν μονοκούκι. Σε όλες τις άλλες 
περιοχές έχασε. Οι ψήφοι του Πειραιά και 
της Δυτικής Αττικής αρκούσαν για να για 
να υπερισχύσουν, των διαπλεκόμενων 
ψηφοφόρων του Γιάννη Σγουρού.

Ο στόχος του Φιλίππου παραμένει ένας και μοναδικός, να εκλεγεί βουλευτής. Μόνο 
αυτό το αξίωμα του δίνει την αίγλη που του αρμόζει, σύμφωνα με το προφίλ που 

έχει κατασκευάσει για τον εαυτό του. Κυρίως όμως του παρέχει και μία ασφάλεια, πώς 
να το κάνουμε. Αλλά δυστυχώς για εμάς και ευτυχώς για τον Ελληνικό λαό, δεν θα γίνει 
βουλευτής, παρ΄ ότι θα το παλέψει να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε γίνουν 
οι επόμενες εθνικές εκλογές.

Κοιτάζοντας το «νέο» δημοτικό συμβούλιο 
του Σαρωνικού, προσπαθώ να ανακα-

λύψω τί έγιναν όλοι αυτοί που περίμεναν τις 
εκλογές για να τ΄ αλλάξουν όλα. Αφού στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι 
ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αυτοί οι λεγόμενοι 
«αναγνωρίσιμοι» και αυτούς τους ψηφίσατε 
εσείς φίλοι αναγνώστες. Αν όλοι αυτοί δεν 
άξιζαν και έπρεπε να καταψηφιστούν ή τους 
είχατε πλέον βαρεθεί να τους βλέπετε, τότε 
γιατί τους ψηφίσατε;

Στα 27 μέλη του νέου ΔΣ, έχουμε 8 
νεοεκλεγέντες συμβούλους, δηλαδή 

30% ανανέωση. Ε!! για όσα είχαν ακουστεί 
την προηγούμενη τετραετία για όσους 
υπήρξαν στο απερχόμενο δημοτικό 
συμβούλιο, μάλλον μικρό πρέπει να 
θεωρηθεί το ποσοστό. Πάντως το ότι δεν 
θα ξανακούσουμε σ΄ αυτό το δημοτικό 
συμβούλιο για τον Κωνσταντέλο, δεν το 
λες και αποτυχία των φετινών δημοτικών 
εκλογών.

Τελικά ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σοφοκλής 
Σαρρής, έχει μεγάλο αισθητήριο και μάντεψε 

πολύ σωστά για το ποιος θα κερδίσει αυτές τις 
εκλογές. Εξάλλου το είχε αναφέρει δημοσίως 
ότι θα επιλέξει να εκτεθεί με τον συνδυασμό 
που θα κέρδιζε. Εκείνο που δεν μπόρεσε να 
μαντέψει με την απαράμιλλη διορατικότητά 
του ήταν αν ο ίδιος θα κατάφερνε να εκλεγεί. 
Τελικά οι ψηφοφόροι του την …έκαναν.

Ο Ανδρέας Πέγκας, τα κατάφερε να 
εκλεγεί παρά την λάσπη που του 

έριξαν αυτοί που τελικά τον φιλοξένησαν 
στον συνδυασμό τους. Τα κατάφερε 
αφήνοντας πίσω και μακριά την κυρία που 
είχε αναλάβει την αποδόμησή του. Έσπασε 
όμως την παράδοση που ήθελε, να κερδίζει 
ο συνδυασμός στον οποίο συμμετέχει ο 
Πέγκας. Ένας ακόμα μύθος κατάρρευσε.

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα, αφού σε ένα παραλήρημα μίσους ο πονηρός πολιτευτής 
Τσαλικίδης, καταφερόταν εναντίον του «Αττικού Παρατηρητή», μιλώντας για 

«εγκάθετη προπαγάνδα», για «σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας», περί 
«αμειβόμενης εγκυρότητας», στη συνέχεια επικαλέστηκε δημοσιεύματα του «Αττικού 
Παρατηρητή» για να πλήξει τον αντίπαλό του υποψήφιο Δήμαρχο Γιώργο Σωφρόνη. 
Τότε που ο Αττικός Παρατηρητής αρθρογραφούσε εναντίον των μετέπειτα στελεχών του 
συνδυασμού του κ. Σωφρόνη, ήταν αντικειμενικός, αλλά τώρα που πάλεψε να απαλλάξει 
τον τόπο από την παρουσία του Τσαλικίδη είναι «αμειβόμενη» η εγκυρότητά του!!!.

Μας έκανε λοιπόν την «τιμή», 
να αναδημοσιεύσει τα προ 

πενταετίας δημοσιεύματα της 
εφημερίδας, προκειμένου να πλήξει 
τον Σάββα Γκέραλη, ως απάντηση 
των όσων δημοσιεύτηκαν για τον 
Γιώργο Τζιβίλογλου. Προβάλλοντας 
τους πρωτοσέλιδους τίτλους, του 
Αττικού Παρατηρητή: «Κόλαφος 
για την πολιτική του Σάββα 
Γκέραλη» και «Γκρίζο Μνημόνιο 
συνεργασίας Αναβύσσου με τα 
ΕΤΑ», προσπάθησε να φέρει στην 
μνήμη των δημοτών εκείνη την γκρίζα 
εποχή για την Ανάβυσσο.

Ο «Αττικός Παρατηρητής», στα 24 χρόνια 
της έκδοσής του έχει δημοσιεύσει πολλά 

άρθρα και καταγγελίες: Για τους καταπατητές 
της Παλαιάς Φώκαιας, για τα έργα του λιμανιού 
της, που από 200 εκ. δρχ., εκτοξεύτηκαν στα 
800 εκ. δρχ., για την παράνομη χωματερή 
που λειτουργούσε και διαχειριζόταν ο κ. 
Μάγειρας και ο κ. Δ. Φιλίππου, για τα λαθραία 
κτίσματα της παραλίας Αναβύσσου που 
οικοδόμησε χωρίς άδεια η τότε κοινότητα, για 
το μνημόνιο συνεργασίας της Αναβύσσου με 
τα ΕΤΑ, και εκατοντάδες άλλα δημοσιεύματα 
που κατάγγελλαν σκάνδαλα του πολιτικού 
καθεστώτος του οποίου υπήρξε και παραμένει 
μέλος και υπηρέτης ο Τσαλικίδης. 

Η επιλεκτική όμως μνήμη του Τσαλικίδη γεννά κάποια ερωτηματικά: 
Όταν δημοσιεύτηκαν αυτά τα κείμενα στον «Αττικό Παρατηρητή» ο ίδιος ως 

Κοινοτάρχης τότε, πήρε κάποια θέση συμφωνώντας με όσα γράφτηκαν; 
Είχε εκδώσει κάποια ανακοίνωση όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξει τις καταγγελίες του 
«Αττικού Παρατηρητή», που επικαλέστηκε; 
Όταν πριν τις εκλογές προσέγγισε τον Σάββα Γκέραλη να συνεργαστεί μαζί του, για να 
«αγωνιστούν» για το παραλιακό μέτωπο, δεν τα θυμόταν; 
Τέλος ο «Αττικός Παρατηρητής» πότε ήταν αντικειμενικός όταν έγραφε εναντίον του 
Γκέραλη, όταν έγραφε εναντίον του Φιλίππου, ή τώρα που γράφει εναντίον του Τσαλικίδη; 
Γιατί αντικειμενικότητα αλά καρτ δεν υπάρχει.

Αλλά δεν χρειαζόμαστε καμία απάντηση 
από αυτόν τον ανάξιο λύπησης 

πολιτευτή, γιατί το έντυπο που κυκλοφόρησε 
από πόρτα σε πόρτα, με τα δημοσιεύματα 
της εφημερίδα μας, είναι από μόνο 
του η τρανή αποκάλυψη της αλήθειας, 
η  απόδειξη της αντικειμενικότητας του 
«Αττικού Παρατηρητή» και η παραδοχή της 
απελπισίας του Τσαλικίδη. Την απάντηση 
στην αποστροφή του Τσαλικίδη, ότι οι 
πολίτες έχουν «απομονώσει» τον «Αττικό 
Παρατηρητή», του την έδωσαν οι ίδιοι 
οι πολίτες του Σαρωνικού οι οποίοι με 
τις 19.998 επισκέψεις τους στο BLOG 
εμπιστεύθηκαν τον «Αττικό Παρατηρητή» για 
να ενημερωθούν. Τις δικές του ανοησίες 
άντε να τις διάβασαν 150 – 200 άτομα.

Στο απίστευτης ανοησίας φυλλάδιο, που 
κυκλοφόρησε στο ενδιάμεσο του Α΄ και 

Β΄ γύρου των εκλογών ο Τσαλικίδης, πάνω 
στον πανικό της ήττας του, ανάμεσα στα όσα 
έγραψε, ήταν και για το έλλειμμα των 1,5 εκ. €, 
που «ανακάλυψε» στα οικονομικά του Δήμου 
για το 2013. Ως Αντιδήμαρχος ίσως να ξέρει 
περισσότερα και αυτό το έλλειμμα να είναι 
πραγματικότητα, άλλος είναι αυτός που πρέπει 
να αποδείξει αν υπάρχει ή όχι. Το εντυπωσιακό 
όμως είναι, ότι ο Τσαλικίδης εμφανίζεται σε vid-
eo από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
να δίνει συγχαρητήρια στον Σωφρόνη και 
στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, για 
την εξαιρετική δουλειά που έκαναν!!! Πόση 
ανοησία μπορεί να καταναλώσει πλέον 
αυτός ο έρμος δημότης Σαρωνικού;

Αξιοθρήνητε πολιτευτή, μετά την επισημοποίηση της ήττα σου την Δευτέρα το πρωί, 
αν είχες ελάχιστο φιλότιμο, θα έπρεπε να είχες παραιτηθεί, από αντιδήμαρχος και 

δημοτικός σύμβουλος και να εξαφανιστείς, μέχρι ο τόπος να ξεχάσει το πέρασμά σου. 
Αυτό θα έκανε ένας οποιοσδήποτε έντιμος πολιτικός, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα το 
κάνεις εσύ, γιατί από το πολιτικό σου DNA απουσιάζει απολύτως κάθε τέτοιο στοιχείο. 
Θα μείνεις στην ιστορία του τόπου ως ο αντιδήμαρχος της βοθροχαβούζας και της 
τσιπούρας ιχθυοτροφείου, ούτε καν πελαγίσιας. 

Όλο αυτό το μεσοβδόμαδο, «συγκλόνισε»  
τους δημότες η κλάψα του Τσαλικίδη για 

την αναμνηστική πλάκα του βρεφονηπιακού 
σταθμού της Φώκαιας που έσπασαν κάποιοι 
ανόητοι. «Το έκαναν για να συντρίψουν το όνομά 
μου», έλεγε και ξαναέλεγε και δώστου στο vid-
eowall η φωτογραφία της σπασμένης πλάκας. 
Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η πλάκα, έτσι όπως είναι 
σπασμένη, θα παραμείνει σε εκείνο το σημείο 
τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές. 

Ποιος είχε ενδιαφέρον να καταστρέψει 
μια αναμνηστική πλάκα; Μην το 

ψάχνεις μου είπαν αρκετοί φίλοι με τους 
οποίους το συζητήσαμε. Αν δεν είχε 
σπάσει αυτή η πλάκα, ποια αφορμή 
θα είχε για να κλαίει, προκειμένου να 
συγκινήσει το ευαίσθητο κοινό της 
Φώκαιας που τον είχε μαυρίσει στον Α’  
γύρο; Κάτι άλλο θα εύρισκε αυτός, είναι 
ευρηματικός σε κάτι τέτοια.

Αυτές οι αναμνηστικές πλάκες (ταφόπλακες τις αποκαλώ εγώ), είναι πανευρωπαϊκό 
φαινόμενο. Έχω ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες στην Ευρώπη και πουθενά δεν είδα κάτι 

παρόμοιο. Να αυτοθαυμάζονται οι κατασκευαστές ενός βρεφονηπιακού σταθμού για την 
«μεγάλη» προσφορά τους στον λαό, λέτε και δεν είναι υποχρέωση της τοπικής διοίκησης, 
της πολιτείας γενικότερα, να φτιάχνει σταθμούς για παιδιά, κέντρα υγείας, σχολεία, ΚΑΠΗ, 
δρόμους, πλατείες κ.λπ. Μόνο από καφροπολιτικούς σε καφροχώρες με καφροπολίτες 
γίνονται αυτά. 

Το σκάνδαλο των τροποποιήσεων των σχεδίων πόλης ήταν διαρκές. Η έκταση στο Μαύρο 
Λιθάρι έγινε προσπάθεια να εμφανιστεί ότι άλλαξε και πάλι χρήση και ότι έγινε κοινόχρηστο 

πάρκινγκ. Αυτά μόνο από αφελείς μπορούν να  γίνουν πιστευτά. Αν ο κ. Τζιβίλογλου άλλαξε 
τη χρήση της περιουσίας του και την έκανε κοινόχρηστη, να μας απαντήσει με ποια έκταση 
την αντάλλαξε και που; Γιατί δεν ξέρουμε ΚΑΝΕΝΑΝ να παραχωρεί την ιδιοκτησία του στον 
Δήμο και σίγουρα δεν είναι από αυτούς που θα το έκαναν ο κ. Τζιβίλογλου.

Τέθηκε το ερώτημα, γιατί δημοσιεύτηκαν τώρα, 
προεκλογικά, οι σκανδαλώδεις ρυθμίσεις των 

σχεδίων πόλης της Αναβύσσου, που έκανε ο 
Αντιδήμαρχος κ. Τζιβίλογλου και ειδικά αυτή του 
Μαύρου Λιθαριού, η οποία έχει γίνει από το 2009.
Εύλογο το ερώτημα. Τουλάχιστον πριν από 
δύο χρόνια έγινε γνωστό σε εμάς το συμβάν το 
οποίο συζητείτο σε διάφορα στέκια. Και κάθε 
φορά που ζητούσαμε επίμονα στοιχεία για να 
τα δημοσιοποιήσουμε, μας απαντούσαν: «Δεν 
ξέρουμε». «Κάτι ακούσαμε αλλά όχι πολλά 
πράγματα». «Καλό παιδί ο Γιώργος και 
φιλαράκι, άστα τώρα» κ.λπ.

Όταν όμως οι σκανδαλώδεις 
ρυθμίσεις άρχισαν να αγγίζουν 

προσωπικά συμφέροντα ή όταν 
τα εκλογικά συμφέροντα άλλαξαν 
κατεύθυνση, τα στόματα άνοιξαν 
και άρχισαν να λύνονται οι 
γλώσσες. Ε!! τότε τι κάνει ένα Μέσο 
Ενημέρωσης, τα δημοσιεύει ή όχι; 
Καλά που έρχονται και οι εκλογές 
και μαθαίνουμε και καμιά αλήθεια 
από τους «φίλους» που τελικά την 
είδαν λάτρεις της «αλήθειας» και 
της «δικαιοσύνης».



Ιούνιος 2014 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα  - 5 -

Ασθμαίνων εισήλθε σε εκλογικό 
κέντρο των Καλυβίων ο σύζυγος της 

υποψηφίας δημάρχου και απαίτησε από 
τον δικαστικό αντιπρόσωπο να διακόψει 
την διαδικασία καταμέτρησης. Είπε, ότι 
είχε ενημερωθεί, ότι βρέθηκε στην κάλπη, 
φάκελος ο οποίος δεν ήταν από αυτούς 
που έδινε ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος. 
Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, παρά 
τις διαμαρτυρίες του Δικαστικού 
Αντιπροσώπου και οι καταγγέλλοντες 
απείλησαν και με ακύρωση των εκλογών, 
στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. 

Μέχρι σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές, 
υπάρχουν ακόμη σε κολώνες του Σαρωνικού 

αναρτημένα πανό με τις φάτσες των υποψηφίων του 
ΚΚΕ για τον Δήμο Σαρωνικού και την Περιφέρεια 
Αττικής. Δεν βοήθησαν και πολύ εκλογικά το ΚΚΕ 
αυτά τα πανό, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα 
στον Δήμο Σαρωνικού. Ούτε την έδρα που κατείχε 
στο δημοτικό συμβούλιο ο εκπρόσωπος του δεν 
κατάφερε να διατηρήσει, μειώνοντας τις ψήφους που 
είχε πάρει το 2010, παρ΄ ότι ο συνολικός αριθμός των 
ψηφοφόρων αυξήθηκε.

Διακόπηκε η εκλογική διαδικασία για να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε 

εσκεμμένη ενέργεια, δηλαδή να είχε βγει 
έξω, ένας σφραγισμένος φάκελος, ώστε να 
εφαρμοστεί η μέθοδος ελέγχου ψηφοφόρων 
(αλυσίδα) που εφαρμόστηκε κατά κόρον στην 
δεκαετία του ‘60.  Ψάχτηκαν οι σακούλες με 
τα πεταμένα ψηφοδέλτια και όλα οδηγούσαν 
στην άποψη ότι η καταγγελία μπορεί 
και να ευσταθούσε. Οπότε ο Δικαστικός 
Αντιπρόσωπος, αποφάσισε να ανοίξει τον 
ακυρωμένο φάκελο, για να διαπιστώσει ποιος 
ήταν ο συνδυασμός που έκανε τη «νοθεία».

Ω!! της εκπλήξεως, ο φάκελος περιείχε ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Ενότητας 
Σαρωνικού (ΡΙΖ.Ε.Σ.), οπότε ο σύζυγος της υποψήφιας δημάρχου, απεχώρησε 

με ελαφρά πηδηματάκια. Αν συνέχιζε να επιμένει ίσως θα έπρεπε να απολογηθεί ο 
συνδυασμός, τουλάχιστον για απόπειρα νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος ή και 
να χρεωνόταν την ακύρωση της διαδικασίας στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Όπως 
μάθαμε, στο συγκεκριμένο τμήμα πήρε αρκετούς ψήφους ο συνδυασμός και ρωτάμε, 
μήπως Κύριε Δικαστικέ Αντιπρόσωπε να το ψάχνατε λίγο παραπάνω; 

Σοβαρή καταγγελία ακούστηκε στους καφενέδες της 
Αναβύσσου, για «εικοσάευρα» και «πενηντάευρα» 

που διακινήθηκαν σε φακελάκια για να υφαρπάξουν 
ψήφους κάποιων πολιτών. Προφανώς εκεί απέδωσαν 
την ήττα τους οι καταγγέλλοντες. Αλλά τι να τους κάνεις 
ψηφοφόρους τόσο φτηνιάριδες που πωλούν την ψήφο 
τους για πενήντα ευρώ; Έτσι και αλλιώς, δεν θα ψήφιζαν 
τον συνδυασμό των καταγγελόντων, μια και αυτόν τον 
συνδυασμό τον ψηφίζουν μόνο ψηφοφόροι έντιμοι και 
ηθικοί, που αν αναγκαστούν να πουλήσουν την ψήφο 
τους, το κάνουν τουλάχιστον για μεγάλα ποσά. Κάποια 
τροποποίηση του σχεδίου πόλης, κάποιο έργο με 
ανάθεση κ.λπ.

Παρ΄ όλα αυτά, ένας από 
αυτούς τους ψηφοφόρους, 

στην Παλαιά Φώκαια, θα 
ένοιωσε μεγάλη απογοήτευση, 
όταν ψάχνοντας στις τσέπες 
του δεν βρήκε το πενηντάευρω 
που του είχαν τυλίξει μέσα 
στο σταυρωμένο ψηφοδέλτιο  
συνδυασμού. Η απορία του 
θα λύθηκε όταν άκουσε, ότι 
βρέθηκε στην κάλπη φάκελος, 
που εκτός του ψηφοδελτίου 
είχε και ένα πενηντάευρω.

Μια σπαραξικάρδια ιστορία 
διηγήθηκε υποψήφιος 

του συνδυασμού 5+, από την 
Ανάβυσσο, όταν ρωτήθηκε από 
συμπολίτη του, πως του ήρθε 
και εντάχθηκε ως υποψήφιος 
σ΄ αυτόν τον συνδυασμό. 
«Είχα πάει, στο Δημαρχείο 
στα Καλύβια και άκουσα 
δύο άτομα να συζητούν για 
τις εκλογές. Θα ψηφίσουμε 
τον Σωφρόνη; ρώτησε ο 
ένας τον άλλον. Σιγά που θα 
ψηφίσω Σωφρόνη, απάντησε 
αυτός. Ποιον να ψηφίσουμε, 
τον Τσαλικίδη; επανήλθε ο 
πρώτος. Σιγά μην ψηφίσω τον 
«Τούρκο»(!!!), είπε ο δεύτερος 
και γέλασαν και οι δύο. 
Αυτό με έκανε να τηλεφωνήσω 
αμέσως στον Τσαλικίδη και 
να του ζητήσω να με βάλει 
στον συνδυασμό», κατέληξε ο 
υποψήφιος.

Θεωρούμε ην ιστορία που είπε ο αυτός κύριος 
προϊόν της καλπάζουσας φαντασίας του. Μάλλον 

άλλοι ήταν οι λόγοι της απόφασής του και τους γνωρίζει 
όλη η Ανάβυσσος πολύ καλά. Θα ήταν ντόμπρος και 
δικαιολογημένος αν πρόβαλε τους πραγματικούς 
λόγους της απόφασής του. Είναι γνωστός ο τίτλος 
δακρύβρεχτης ταινίας με την αείμνηστη Ελένη 
Χατζηαργύρη «Αμάρτησα για το παιδί μου».

Και δεν ήταν ο μόνος, υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι 
«αμάρτησαν για το παιδί τους». Κάποιοι 

από αυτούς εκφραζόντουσαν με τους χειρότερους 
χαρακτηρισμούς για κάποιους υποψήφιους 
δημάρχους και τα μέλη του συνδυασμούς τους, 
αλλά στην συνέχεια είδαμε να βρίσκονται οι ίδιοι, ή 
άμεσοι συγγενείς τους, υποψήφιοι με αυτούς τους 
συνδυασμούς. Όταν χαρακτηρίζουν κάποιους ως 
λαμόγια και στη συνέχεια εκτίθενται μαζί τους στις 
εκλογές, τρία πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: 
Ή είναι και οι ίδιοι λαμόγια, ή τους έταξαν κάποιες 
δελεαστικές αντιπαροχές ή είναι ηλίθιοι. 
Ας αποφασίσουν οι ίδιοι σε ποια συγκεκριμένη 
κατηγορία ανήκουν.

Θυμάστε εκείνη την υπόθεση, 
«δανεισμού» 5.500 € από 

την καντίνα «Το Πέτρινο της 
Αναβύσσου»; Ο διαχειριστής   της 
καντίνας κλείνοντας το μαγαζί τον 
Οκτώβρη του 2012, πήρε μαζί του 
και τις εισπράξεις. Τότε ακουγόταν 
ότι είχε κάνει κάποια έξοδα κατά 
την προεκλογική περίοδο του 2010, 
όντας υποψήφιος του Φιλίππου, 
που δεν του τα είχαν πληρώσει 
και μια και βρήκε λεφτά στο ταμείο 
της δημοτικής επιχείρησης, είπε να 
καλύψει το έλλειμμά (του). 

Η πρώτη έκπληξη είναι ότι η καντίνα είχε κέρδος 
5.500 € και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί 

στον διαχειριστή και τιμής ένεκεν θα έπρεπε να 
του αποδοθεί το κέρδος που αυτοβούλως πήρε 
φεύγοντας. Την επόμενη χρονιά (2013), όταν την 
διαχείριση της καντίνας είχε ο τιτανοτεράστιος 
Κωνσταντέλος, είχε ζημιά 6.500 €. Η δεύτερη 
έκπληξη είναι ότι η διοίκηση της υπεύθυνης για τις 
καντίνες εταιρείας του δήμου (ΑΔΜΚΕΣ), δηλαδή 
ο Ζεκάκος και κάποιος Βιτουλαδίτης, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος (λέμε τώρα), από τον 
Οκτώβρη του 2012, αλληλογραφούσαν με τον 
διαχειριστή και τον παρακαλούσαν να φέρει πίσω 
το χρήμα και αυτός τους έγραφε κανονικότατα. 

Το 2014 ο διαχειριστής 
της καντίνας, αποκάλυψε 

στο Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ ότι ο 
«πραγματικός» λόγος που 
παρακράτησε τα χρήματα από 
τις εισπράξεις, ήταν γιατί είχε 
κάνει κάποιες εργασίες στο 
Πέτρινο και όχι για τους άλλους 
λόγους που κάποιοι σχολιάζουν 
στους καφενέδες. Συγκρότησε 
λοιπόν η ΑΔΜΚΕΣ μια 
επιτροπή, «αναγνώρισαν» εκ 
των υστέρων, τις δουλειές που 
έκανε, χωρίς να του έχει δώσει 
κάποιος σχετική εντολή και 
δικαιολόγησαν ένα ποσό 3.600 
€, απαιτώντας να καταβάλει την 
διαφορά. 

Αλλά ούτε αυτά είχε σκοπό να επιστρέψει γιατί 
ο ίδιος καταψήφισε την σχετική απόφαση στη 

συνεδρίαση της ΑΔΜΚΕΣ. Ελάτε όμως που ήθελε 
να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
συνδυασμό του κ. Σωφρόνη. Έτσι καταβλήθηκε το ποσό 
για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του στις πρόσφατες 
εκλογές. Ποιος ακριβώς κατέβαλε αυτό το ποσό δεν 
έγινε γνωστό (κάτι μισόλογα ακούστηκαν), αλλά για να 
καταβληθεί, πρέπει να είχε κριθεί απολύτως απαραίτητη 
η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού.

Δυστυχώς για τον ίδιο, για τον συνδυασμό του, για 
την Ανάβυσσο, για τον Σαρωνικό, για την ίδια την 

Ελλάδα, ο εν λόγω υποψήφιος δεν εκλέχτηκε. Και 
τίθεται το καίριο ερώτημα: Ποιος θα αναλάβει του 
χρόνου την διαχείριση της καντίνας Πέτρινο, ώστε να 
έχει και κέρδη στον απολογισμό της; 

Σε ερώτηση του Α.Π. για την διαφάνεια στον Δήμο Σαρωνικού και την ΑΔΜΚΕΣ, ο 
νέος Δήμαρχος απαντάει: «Έχω αντιδράσει πολλές φορές τόσο για τον τρόπο 

λειτουργίας  όσο και για την διαχείριση της ΑΔΜΚΕΣ. Η πραγματικότητα είναι ότι 
κανείς από την διοίκηση του Δήμου, πλην του ΔΣ της εταιρίας, δεν έχει ενημερωθεί 
ποτέ για την λειτουργία της ή την οικονομική της κατάσταση…….» 
Μετά από αυτή την καρπαζιά, ο Ζεκάκος συνεχίζει να είναι Πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ; Ας 
του πει κάποιος ότι τα νερά που του έρχονται δεν είναι από την βροχή. 

Θα μου πείτε, και που είχε 
μία έδρα στο προηγούμενο 

Δ.Σ. τι προσέφερε; Το έχουμε 
ξαναγράψει, το απόλυτο μηδέν 
και επομένως δεν χάθηκε 
και τίποτα, πέραν από την 
γραφικότητα. Αν μπορούσε να 
απαλλάξει και τους δρόμους από 
τα πανό, θα είχε καταγράψει και 
μία προσφορά στον τόπο. 
Την πλέον σοβαρή. 

Είναι πρωτοφανής η αποτυχία του Υπουργείου Εσωτερικών και όσων έχουν την ευθύνη 
της καταγραφής και της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στις Τοπικές, Περιφερειακές 

εκλογές και στις Ευρωεκλογές. Δεκαέξι ημέρες από τον 2ο γύρο των εκλογών και δεν 
έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα. Υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες για πολλούς 
απ΄ όσους φαίνονται να έχουν εκλεγεί. Τυχαίο άραγε είναι το γεγονός; Όσο τυχαίο είναι ότι 
ξεπέταξε ο Σαμαράς τον Μιχελάκη από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Δημοτικοί Σύμβουλοι

“Σαρωνικός Αύριο”
1. Δημητρίου Σπύρος
2. Βούτσης Βασίλης
3. Κόλλια Μαρία
4. Αδάμης Μιχάλης
5. Λιοδακάκης Δημήτρης
6. Αλεξόπουλος Βασίλειος
7. Αθανασόπουλος Αλέκος

“Σαρωνικός 5+”
1. Τσαλικίδης Μανώλης
2. Ευάγγελος Ζεκάκος
3. Μαρία Γκίνη
4. Παπαχρήστου Δημήτριος

“ΡΙΖ.Ε.Σ.”
1. Ράπτη Αγγελική

“Σύγχρονη Πόλη”
1. Βολάκος Νίκος

Τοπικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Κολαξής Γεράσιμος
2. Λεμπιδάκης Κων/νος
3. Γιαννούλας Κων/νος
4.Μπουλαμάτση Κων/να
5. Μπιτχαβά Μαριάνθη
6. Γιαννακού Τζέννη
7. Μπολειράκης Γιώργος 
ή  Μπατιστάτου Αγγελική 
ισοψηφούν

“Σαρωνικός 5+”
1. Λάβδας Λεωνίδας
2. Τσαλκιτζή Μαρία
3. Καλόγλου Χαράλαμπος

“ΡΙΖ.Ε.Σ.”
1. Κόλλια Αλεξάνδρα 

Ανάβυσσος: 
Δημοτικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Γκέραλης Σάββας 
2. Χαρίτος Μανώλης
3. Μιχαηλίδη Σοφία
4. Αποστόλου Ασπασία

“Σαρωνικός 5+”
1. Τζιβίλογλου Γεώργιος

“ΡΙΖ.Ε.Σ.”
1.  Κατσούλης Δημήτρης

Τοπικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Όλγα Κετέογλου
2. Αικατερίνη Τζιβίλογλου
3. Αθανασία Μανουσάκη

“Σαρωνικός 5+”
1. Πατσιαούρας Ηλίας

“ΡΙΖ.Ε.Σ.”
1. Αΐβάζη Κυριακή

Παλαιά Φώκαια:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Ηλίας Μπουκουβάλας
2. Απόστολος Αποστόλου

“Σαρωνικός 5+”
1. Μακροδημήτρης Σωτήρης

Τοπικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Νάσος Παπουτσής
2. Δημήτρης Φιλίππου
3. Αδάμ Μενεγάκης

“Σαρωνικός 5+”
1. Τσούνης Βασίλειος

“ΡΙΖ.Ε.Σ.”
1. Αντωνίου Μιχαέλα ή 
Βρεττού Ελένη 
(ισοψήφησαν)

Σαρωνίδα:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Αικατερίνη Γκούμα
2. Πέγκυ Γεωργοπούλου

“Σαρωνικός 5+”
1. Πέγκας Ανδρέας

Τοπικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Νίκος Γαλάνης
2. Ζωή Χατζηκωνσταντίνου
3. Αλέκος Γριζιώτης

“Σαρωνικός 5+”
1. Νοκολοπούλου Φανή

“Σύγχρονη Πόλη”
1. Διαμαντά Θεοδώρα

Κουβαράς:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Σταμάτης Γκίνης

“Σαρωνικός 5+”
1. Γκίκας Παναγιώτης

Τοπικοί Σύμβουλοι
“Σαρωνικός Αύριο”
1. Γιάννης Κίτσος
2. Χρήστος Βασιλείου

“Σαρωνικός 5+”
1. Στεργίου Κωνσταντίνος

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού 
Απέτυχε στην καταγραφή των αποτελεσμάτων ο Δήμος Σαρωνικού

Μια ακόμα μεγάλη ήττα κατέγραψε ο 
Δήμος Σαρωνικού στην οργάνωση 
και διεξαγωγή των φετινών εκλογών 

στην συγκέντρωση και στην αναμετάδοση των 
αποτελεσμάτων. 
Η ιστοσελίδα του Δήμου κλειστή και χωρίς 
ενημέρωση κατά τη διάρκεια των δύο ημερών 
που διεξήχθηκαν οι εκλογές για την Περιφέρεια 
Αττικής, για τον Δήμο Σαρωνικού και τις 
Ευρωεκλογές. 

Είκοσι τέσσερις ημέρες από την πρώτη ημέρα 
των εκλογών (18/5/14) και 17 ημέρες από την 
2η (25/5/14), και οι δημότες δεν γνωρίζουν 
ποιοι από τους υποψήφιους έχουν εκλεγεί  
και πως κατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
συνδυασμών.
Ακόμη οι δημότες δεν γνωρίζουν πως ψήφισαν 
για τις Περιφερειακές Εκλογές στον Δήμο, 
μια και ούτε αυτά τα αποτελέσματα έχουν 
ανακοινωθεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανοργανωσιάς 
και της έλλειψης οποιαδήποτε σοβαρότητας σε 
μια κορυφαία διαδικασία έκφρασης των πολιτών, 
είναι η περίπτωση του εκλογικού τμήματος 5022 
του Κουβαρά, όπου έστειλαν στο πρωτοδικείο 
τον σάκο με τα αποτελέσματα, χωρίς να γίνει 
καταγραφή του αριθμού των ψήφων που έλαβε 
κάθε υποψήφιος σύμβουλος, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει πιθανότητα να έχει ανατραπεί η σειρά 
εκλογιμότητας κάποιων συμβούλων. 

Σε ερωτήσεις μας ποιος έχει τα αποτελέσματα 
των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων,  
μας απάντησαν ότι τα έχει ο Δήμαρχος στο 
γραφείο του, αλλά δεν είναι τα επίσημα, τα 
οποία περιμένουν να αποσταλούν από το 
Πρωτοδικείο!!!
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής γνωστά 
αποτελέσματα από δημοσιογραφική 
πρωτοβουλία, φαίνονται να εκλέγονται οι 
παρακάτω:

Καλύβια: 

Στην καταμέτρηση δεν 
συμπεριλαμβάνεται το 5022 
εκλογικό κέντρο Κουβαρά. 

Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν 

αλλαγές, μετά την κοινοποίηση 
των επίσημων αποτελεσμάτων.
Όπως: Μία έδρα από την 
Ανάβυσσο του Συνδυασμού 

“Σαρωνικός αύριο”, να μεταφερθεί 
στα Καλύβια, οπότε να μην 
εκλεγεί η κα Ασπασία Αποστόλου 
και αντιστοίχως μία έδρα του 

Συνδυασμού “Σαρωνικός 5+” να 
μεταφερθεί από τα Καλύβια στην 
Ανάβυσσο και να μην εκλεγεί ο κ. 
Παπαχρήστου. 

Κάποιες αλλαγές  πιθανόν  να 
υπάρξουν και στους τοπικούς 
συμβούλους της Παλαιάς 
Φώκαιας και της Σαρωνίδας. 
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Απάντηση στις καταγγελίες μας, αλλά και σε 
ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοτικής 
Ενότητας Καλυβίων Μάκη Κολαξή, που αφορούσε 

την κατασκευή ιδιωτικού αγωγού ομβρίων στο Λαγονήσι, 

επιχείρησε να δώσει ο πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ Βαγγέλης 
Ζεκάκος. Ο κ. Κολαξής ανέφερε στην ανακοίνωσή του 
ότι το “έργο” είναι παράνομο και “προκαλεί την τοπική 
κοινωνία”. Η απάντησή του έχει ως εξής: 

Παραδέχθηκε ο Ζεκάκος ότι κατασκεύασε έργο για ιδιώτη, 
με δικαιολογία  ότι αναβλύζει νερό από το “υπόγειό του”!!!
Γνωρίζετε Κύριε ΚΟΛΑΞΗ ότι με βάση 

την § 8.3 του άρθρου 4 του Κανονι-
σμού Υδρευσης Αποχέτευσης ΦΕΚ β 
846/6.5.2009 όταν δεν υπάρχει αγωγός 
ομβρίων ο πολίτης οδηγεί ΝΟΜΙΜΑ τα όμ-
βρια αλλά και τα υπόγεια ύδατα που τυχόν 
υπάρχουν στην ιδιοκτησία του στο ρείθρο 
του πεζοδρομίου;
Γνωρίζετε ότι έξωθεν της συγκεκριμένης ιδι-
οκτησίας, της οποίας μάλιστα ο ιδιοκτήτης 
είναι παραθεριστής δεν είναι δημότης και 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ ΕΔΩ, δεν υπάρχει πεζοδρό-
μιο και τα νερά διαχέονταν σε όλο το μήκος 
του δρόμου μέχρι τον αγωγό ομβρίων που 
είναι 100 μέτρα πιο κάτω; 
Γνωρίζετε ότι η περιοχή βρίσκεται εντός σχε-
δίου σε ΚΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
και ότι είναι υποχρέωση του ΔΗΜΟΥ, από 
τις εισπράξεις των εισφορών σε χρήμα, να 

κατασκευάζει τις ανάλογες υποδομές, πεζο-
δρόμια , αγωγούς ομβρίων, κλπ ;
Γνωρίζετε ακόμη ότι με την κατασκευή αυ-
τού του ΝΟΜΙΜΟΥ μικροέργου λύθηκε ορι-
στικά το τεράστιο προβλημα που είχε δημι-
ουργηθεί;
Να σας ρωτήσω όμως και κάτι ακόμα. Εί-
χατε ενδιαφερθεί εσείς για την επίλυση του 
προβλήματος αφού ως Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας οφείλατε να το γνωρίζατε;
Είχατε κάνει αυτοψία για να διαπιστώσετε, 
ιδίοις όμασι, ότι στο υπόγειο της συγκεκρι-
μένης ιδιοκτησίας υπάρχει πηγή ύδατος η 
οποία αναβλύζει συνεχως ;
Είχατε προτείνει κάποια λύση;

Παραδέχεται ο Ζεκάκος, ότι κατασκευά-
ζει έργο για λογαριασμό ιδιώτη, υπο-

στηρίζοντας ότι ήταν υποχρέωσή του να 

πραγματοποιήσει αυτό το 
έργο, επειδή “αναβλύζει 
νερό στο υπόγειο ιδιώτη”.
Το ίδιο πρόβλημα φαίνε-
ται να έχει και γειτονική 
κατοικία (φωτό). Γιατί δεν 
συμπεριέλαβε και αυτήν 
στον αγωγό που κατα-
σκεύασε για τον ιδιώτη με 
την πολυτελέστατη βίλα; Και γιατί δεν συ-
μπεριέλαβε και όλες τις κατοικίες της γειτο-
νιάς;
Δεν απαντάει επίσης, ούτε σε όσα τον ρω-
τήσαμε στο προηγούμενο τεύχος: 
- Αφού το “έργο” ήταν νόμιμο και είχε υπο-
χρέωση ο δήμος να το κατασκευάσει, γιατί 
δεν το έφερε στη συνεδρίαση κάποιου νόμι-
μου οργάνου; - Γιατί δεν δημοσιεύτηκε στην 
διαύγεια η απόφαση που πήρε; 

- Γιατί δεν αναφέρει το ποσό που στοίχισε 
στον δήμο το έργο αυτό; 
- Έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν ότι 
συνεργεία του δήμου, καθαρίζουν το εσω-
τερικό κήπων στο Λαγονήσι, προς εξυπη-
ρέτηση ψηφοφόρων του;
- Τέλος ασφαλτόστρωνε προεκλογικά 
οδούς στο Λαγονήσι, όπως καταγγέλλεται, 
χωρίς αποφάσεις οποιουδήποτε δημοτικού 
οργάνου;

Και νέο κατόρθωμα του Ζεκάκου. Ασφαλτόστρωσε “τμήμα οδού” 
εντός σχεδίου πόλης, εξυπηρετώντας “φίλο” του.

Τελειωμό δεν έχουν οι καταγγελίες 
για την συμπεριφορά και την 
“δράση” του Αντιδημάρχου Βαγγέλη 

Ζεκάκου. Σωρός οι καταγγελίες φθάνουν 
καθημερινά στον Α.Π., άλλες έγγραφες 
και επώνυμες, άλλες ανώνυμες, με ή 

χωρίς φωτογραφικό υλικό, που δυστυχώς 
δεν μπορούν να δημοσιευτούν όλες.

Το νέο επεισόδιο συνέβη προεκλογικά 
και συγκεκριμένα μία εβδομάδα πριν 

τον πρώτο γύρο. Με την επίβλεψη του 
Ζεκάκου, συνεργεία  με μηχανήματα του 
δήμου πήγαν στην οδό Οδεμησίου στην 
Γαλάζια Ακτή, με σκοπό να προετοιμάσουν 
και κατόπιν να ασφαλτοστρώσουν την οδό, 
η οποία είναι εντός του σχεδίου πόλεως.

Με έκπληξή τους οι οικιστές διαπίστωσαν 
όταν αποχώρησε το συνεργείο, ότι  το 

κομμάτι που ασφαλτοστρώθηκε ήταν μόνο  
στο τέλος της οδού Οδεμησίου, αριθμός 
11-13, (φωτογραφία 3), ακριβώς έξω από 
το σπίτι κατοίκου προφανώς πολιτικού 
φίλου του.
Το τελείως παράλογο της υπόθεσης, είναι 
ότι η αρχή μιας οδού ενταγμένης στο σχέδιο 
πόλης είναι χωματόδρομος  (φωτογραφία 
2),  και το τέλος της ασφαλτοστρωμένο.
Επιπρόσθετα στην αρχή της οδού 
(φωτογραφία 1),  υπάρχει  τεραστία 
χωμάτινη λακκούβα  που προκλήθηκε 
μετά από επισκευή του δικτύου ύδρευσης, 
όπου  αποκλείεται να μην την είδε το 

συνεργείο, αλλά την προσπέρασε και δεν 
την επισκεύασε ως όφειλε, πηγαίνοντας 
κατευθείαν για το “ρουσφέτι”.
Οι κάτοικοι τηλεφώνησαν στον 
δήμο ζητώντας εξηγήσεις και βέβαια 
τους παρέπεμψαν στον Ζεκάκο. Το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας ο  Ζεκάκος  
επισκέφτηκε την περιοχή κατηγορώντας 
και λασπολογώντας  σε βάρος του νέου 
Δημάρχου Γ. Σωφρόνη, ότι δήθεν αυτός 
δεν τον άφησε να ολοκληρώσει το έργο. 
Οι κάτοικοι τον ρώτησαν  για ποιο  λόγο 
ξεκίνησε το έργο από το τέλος της οδού 
και όχι από την αρχή όπως είναι το λογικό, 
αλλά δεν πήραν καμία απάντηση. Απλά 
ο Ζεκάκος τους υποσχέθηκε ορκιζόμενος  
στην “ανδρική του τιμή” (!!!),  ότι στις 26/5 
τα μηχανήματα του δήμου θα έστρωναν 
τον δρόμο, θα έφτιαχναν πεζοδρόμιο  και 
θα επισκεύαζαν επιτέλους το σαμάρι στην 
αρχή της οδού……..

Στις 12/6/14 οι οικιστές επικοινώνησαν 
και πάλι μαζί του, για να ρωτήσουν 

πότε τελικά θα ολοκληρωθεί το έργο και 

τους απάντησε ότι δεν υπάρχουν πλέον 
εργάτες στο δήμο γιατί απολύθηκαν με 
δικαστική απόφαση την προηγούμενη 
εβδομάδα, ρίχνοντας και πάλι λάσπη 
στον νέο Δήμαρχο, λέγοντας ότι “πιθανόν 
η νέα δημοτική αρχή να μην  αφήσει να 
ολοκληρωθεί το έργο άμεσα  για να το 
υλοποιήσουν αυτοί μετά και να κερδίσουν 
την εύνοια των κατοίκων”.
Μετά και από αυτό το επεισόδιο, είναι 
πλέον υπόθεση του Δημάρχου, να 

απαλλάξει από τα καθήκοντα του 
αντιδημάρχου αυτόν τον άθλιο πολιτικό 
μαυρογιαλούρο, γιατί αποδεικνύει πλέον 
ότι σ΄ αυτόν δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο. 
Διαφορετικά θα είναι συνυπεύθυνος.

Φωτο 2
Το 
μέσον 
της 
οδού 
Οδεμη-
σίου Φωτό 3 - Το τέλος της οδού 

ασφαλτοστρωμένο.

Φωτό 1 
Η αρχή 

της οδού 
Οδεμη-

σίου
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Κύριε Δήμαρχε συγχαρητήρια για την εκλογή 
σας. Εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο 
έργο σας.

Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών, 
έμοιαζε με ντέρμπυ σε σχέση με την άνετη επικράτηση 
του πρώτου γύρου. Πως εκτιμάτε αυτήν την εξέλιξη;

Το φαινόμενο των φετινών Αυτοδιοικητικών 
Εκλογών ήταν στο δεύτερο γύρο σε 

μεγάλο ποσοστό Δήμων να επικρατήσει 
τελικώς ο δεύτερος του πρώτου γύρου και 
όχι ο επικρατέστερος. Αυτό το πρωτόγνωρο 
φαινόμενο αποδόθηκε από πολλούς στην 
πρόθεση αντίδρασης των ψηφοφόρων, όπου 

είναι ένα γενικότερο κλίμα της εποχής, λόγω των όσων 
συμβαίνουν στη χώρα μας. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, 
είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και ευχαριστούμε τόσο 
εγώ όσο και όλοι οι υποψήφιοι της δημοτικής παράταξης 
Σαρωνικός Αύριο θερμά από τα βάθη της καρδιάς μας τους 
συμπολίτες μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Τα παραπολιτικά σχόλια στο διαδίκτυο, αφή-
νουν να εννοηθεί ότι υπήρξατε ο «εκλεχτός» 
του απερχόμενου δημάρχου. Πόση αλήθεια 

περιέχουν αυτές οι εκτιμήσεις; 

Με τον απερχόμενο δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου 
είχα μία άριστη σχέση συνεργασίας, αφού 

υπήρξα επί δύο τετραετίες Δημοτικός Σύμβουλος 
και Αντιδήμαρχος του συνδυασμού του. Είμαι 
σίγουρος ότι αυτή η άριστη σχέση θα συνεχιστεί 
και στο μέλλον, αφού θα υπάρχει άμεση 
συνεργασία από τις θέσεις εμού ως Δημάρχου 

και εκείνου ως Αντιπεριφεριάρχη Ανατολικής Αττικής. 
Η δική μου θεώρηση των πραγμάτων κρίνοντας εκ των 
αποτελεσμάτων είναι πως η δημοτική μας παράταξη είναι 
η «εκλεκτή» των συμπολιτών μας και κανενός άλλου.

Συνήθως οι νικητές των εκλογών, θέλουν 
να προσδώσουν ένα πνεύμα ενότητας στην 
σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 

και να κατευνάσουν τα οξυμένα πνεύματα. Μπορεί 
να υπάρξει στον νέο Δ.Σ. αυτή η ενότητα, όταν έχουν 
εκτοξευθεί εναντίον σας ύβρεις και δυσφημιστικά 
σχόλια και δημοσιεύματα που ξεπερνούν τα όρια της 
όποιας πολιτικής αντιπαράθεσης;

Λόγω της δυσκολίας στην οποία έχει 
περιέλθει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

δεν υπάρχει χώρος για βεντέτες και εγωιστικές 
συμπεριφορές. Όπως ανακοίνωσα και το 
βράδυ της 25ης Μαϊου, οι πόρτες της νέας 
διοίκησης του Δήμου Σαρωνικού είναι ανοιχτές 
για όλους, τόσο για τους υποψηφίους μου που 

δεν εκλέχτηκαν όσο και για τους εκλεγμένους και μη 
των υπολοίπων συνδυασμών, διότι μόνο με συνένωση 
δυνάμεων θα μπορέσουμε να φέρουμε τα θετικότερα 
απότελεσματα. Βέβαια υπήρξε και μια ενέργεια όπου 
ξεπέρασε τα όρια της όποιας πολιτικής αντιπαράθεσης, 
θυμίζοντας άσχημες εποχές του παρελθόντος, όπου μέχρι 
χτες πίστευα ότι έχουμε αφήσει πίσω. Και αναφέρομαι στο 
δίφυλλο λιβελογράφημα του Σαρωνικός 5+, όπου έθιγε την 
προσωπικότητα και την υπόληψη μου με τρόπο ανήθικο 
και αξιόποινο. Λόγω όμως των όσων προανέφερα, δεν θα 
στραφώ νομικά εναντίον των δημιουργών αυτού, όμως θα 
είναι τελευταία φορά που δείχνω αυτήν την ανοχή και ιδίως 
σε μια τόσο κατάπτυστη ενέργεια.

Στο έντυπο που κυκλοφόρησε ο βασικός 
σας αντίπαλος, παρουσιάζεται ο Δήμος να 
έχει έλλειμμα 1,4 εκ. ευρώ το 2013, ενώ εσείς 

μιλήσατε για ισοσκελισμένο απολογισμό. Ποια είναι η 
πραγματικότητα; 

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμος Σαρωνικού, 
μετά από συντονισμένες ενέργειες και πολύ 

δουλειά, βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική 
κατάσταση που έχει βρεθεί ποτέ. Ωστόσο, δεν θα 
σχολιάσω οτιδήποτε δημοσιεύτηκε στο ψευδές 
και συκοφαντικό αυτό έντυπο.

Το επίπεδο της αρτιότητας του προσωπικού 
του Δήμου Σαρωνικού σε ποια επίπεδα 
κυμαίνεται; Μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις μιας σύγχρονης τοπικής διοίκησης; Το 

ερώτημά μας έρχεται ως επακόλουθο της ψήφους 
σας στο απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο, όπου 
αποφασίστηκε να μην εφαρμοστεί η αξιολόγηση 
του προσωπικού, όπως την έχει νομοθετήσει η 
Κυβέρνηση. Μπορεί ο Δήμος να μην εφαρμόσει ένα 
νόμο;

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο 
Δήμος Σαρωνικού είναι, όχι τόσο η αρτιότητα 

του προσωπικού, όσο οι ελλείψεις αυτού. Όταν 
λοιπόν η Κυβέρνηση θεσπίζει έναν Νόμο, ο 
οποίος βαπτίζεται “ αξιολόγηση”, ενώ είναι 
μετάθεση της ευθύνης για απολύσεις σε άλλους, 
αφού εκ των προτέρων προεξοφλεί ότι ένα 

ποσοστό 15% του προσωπικού θα πρέπει έτσι ή αλλιώς 
να είναι κακό και εν συνεχεία να πάει σπίτι του, με βρίσκει 
κάθετα αντίθετο και θα αντιδρώ σε κάθε τέτοια ενέργεια, 
διότι όλοι οι Νόμοι δεν είναι δίκαιοι ή σωστοί.

Οι λειτουργίες πολλών οργάνων του Δήμου 
δεν περιβλήθηκαν με διαφάνεια. Π.Χ. η 
Μονομετοχική Εταιρεία (ΑΔΜΚΕΣ) δεν έχει 

κάνει κανέναν απολογισμό του έργου της και κυρίως 
δεν έκανε οικονομικό απολογισμό.  Υπάρχει σκέψη 
η εταιρεία αυτή να πάψει να είναι κλειστό κύκλωμα 
αδιαφάνειας και να γίνει εργαλείο ανάπτυξης του 
Δήμου; 

Έχω αντιδράσει πολλές φορές τόσο για 
τον τρόπο λειτουργίας όσο και για την 

διαχείριση της ΑΔΜΚΕΣ. Η πραγματικότητα 
είναι ότι κανείς από την διοίκηση του Δήμου, 
πλην του ΔΣ της εταιρίας, δεν έχει ενημερωθεί 
ποτέ για την λειτουργία της ή την οικονομική της 

κατάσταση. Αυτού του τύπου οι εταιρίες είναι πραγματικά 
απίστευτα χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης των Δήμων και η 
σωστή λειτουργία τους μπορεί να αποδώσει και αρκετούς 
πόρους. Αυτός είναι και ο στόχος της επόμενης μέρας της 
Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου Σαρωνικού.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η προοπτική 
της επίλυσης του αποχετευτικού στον Δήμο 
Σαρωνικού έκλεισε μια και η μεταφορά των 

λυμάτων στην Ψυτάλλεια παρουσιάζει ανυπέρβλητα 
εμπόδια. Υπάρχει επεξεργασμένη εναλλακτική λύση 
σ΄ αυτό το δεδομένο; 

Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Δήμος 
Σαρωνικού καταβάλλει μια τεράστια 

προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια 
και να αποχετευτούμε στην Ψυτάλλεια. Θα 
δώσουμε λοιπόν μάχη για να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός που είναι άλλωστε και επιθυμία όλων των 

κατοίκων του Δήμου μας

Άλλο θέμα αιχμής και επίσης περιβαλλοντικό 
είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Ο 
απερχόμενος δήμαρχος στήριξε τις πλέον 

ακραίες απόψεις εναντιούμενος στην κατασκευή 
του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων 
στην Κερατέα. Παράλληλα διαπιστώθηκε η συνεχής 
λειτουργία των παράνομων χωματερών του 
Σαρωνικού (Βαλομάνδρα – Φώκαια) και από αυτό το 
γεγονός χάθηκε μια ακόμα ευκαιρία αποκατάστασή 
τους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ακόμα τον 
τελευταίο χρόνο η καθαριότητα στον Δήμο είναι κατά 
γενική ομολογία ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ. Πως σκέφτεστε να 
διαχειριστείτε το μέγα πρόβλημα των απορριμμάτων, 
θα κλείσουν επιτέλους οι χωματερές; 

Όπως έχουμε πει και όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα και αναφέρουμε στο πρόγραμμα 

μας, θα προβούμε σε πλήρη επανασχεδιασμό 
της υπηρεσίας καθαριότητας, βελτιώνοντας τη 
λειτουργία της αλλά και προωθώντας εναλλακτικές 
μορφές διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως 

προώθηση της ανακύκλωσης, κομποστοποίηση κλπ. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο διαχείρισης των 
κλαδιών και ξερών χόρτων, όπου αποτελούν τεράστιο 
πρόβλημα για τον Δήμο μας. Οι δυο χωματερές του 
Σαρωνικού επιβάλλεται να αποκατασταθούν και αυτός 
είναι ο κύριος στόχος μας.

Ο Δήμος Σαρωνικού, ξεκινάει με ένα βασικό 
έλλειμμα ύψους ενός εκ. ευρώ ετησίως, που 
πρέπει να επιστρέφει τα επόμενα εννέα 

χρόνια, για την αποπληρωμή του δανείου για τα 
χρέη που κληροδότησαν οι τέσσερεις ενότητες μετά 
την συνένωση. Πως σκέφτεστε να αναπληρώσετε 
αυτό το έλλειμμα, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να 
χρηματοδοτήσει τις υποδομές του;

Τα χρήματα που καταφέραμε να αντλήσουμε 
από την χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων 

δεν είναι δάνειο. Είναι προείσπραξη χρημάτων 
που θα δίνονταν στο Δήμο τα επόμενα χρόνια 
από τη ΣΑΤΑ κάλυψης ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων και όχι από τη ΣΑΤΑ επενδυτικών 
δαπανών. Συνεπώς τα χρήματα αυτά θα τα 

εισπράτταμε για να αποπληρώσουμε τις οφειλές που ήδη 
έχουμε εξοφλήσει, αφού τα προεισπράξαμε. Αυτό σημαίνει 
ότι τα χρήματα αυτά δεν θα λείψουν από τον Δήμο, διότι 
ούτως ή άλλως ο σκοπός για τον οποίο θα τα λαμβάναμε 
έχει επιτευχθεί.

Η προηγούμενη τετραετία, σημαδεύτηκε από 
την αποεπένδυση, με τα γνωστά αρνητικά 
επακόλουθα στην απασχόληση. Είναι στις 

σκέψεις σας η προσέλκυση επενδυτών στον Δήμο και 
ποια θα είναι τα κίνητρα που θα προβάλλετε;  

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από επενδύσεις, 
αφού πρέπει να ακολουθηθεί μια 

αναπτυξιακή πολιτική ενίσχυσης της τοπικής 
οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η 
ανάπτυξη όμως αυτή όπου οραματιζόμαστε θα 
πρέπει να είναι ήπια, έτσι ώστε να μην αλλάξει 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο Δήμος 

Σαρωνικού έχει όλες τις δυνατότητες και προϋποθέσεις να 
γίνει πόλος έλξης επισκεπτών και να αναδειχθεί σε έναν 
τουριστικό Δήμο. Αυτός είναι και ο στόχος μας, όπου θα 
έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε και να παρουσιάσουμε 
τις ενέργειες και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν την 
επόμενη πενταετία.

Είναι στις προθέσεις σας η αξιοποίηση 
των μεγάλων, κυρίως ορεινών εκτάσεων 
του Δήμου για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, που θα χρησιμοποιηθούν για 
την εξοικονόμηση πόρων και την ελάφρυνση των 
Δημοτών από τα τέλη; 

Σίγουρα μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και 
εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

διότι γνωρίζουμε τη συμβολή τους στην προστασία 
του περιβάλλοντος, αλλά και την εξοικονόμηση 
πόρων. Θα πρέπει στο επόμενο διάστημα 
να προβούμε σε εξέταση αλλά και εκπόνηση 

μελετών για την εφαρμογή ΑΠΕ στον Σαρωνικό.

Οι αντίπαλοί σας, εμφορούμενοι από 
μια αριστερίστικη φιλοσοφία, βάζουν 
αστερίσκους και υποσημειώσεις, στις 
όποιες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας 

προετοιμάζονται για το παράκτιο μέτωπο. Εσείς 
πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε τα σχέδια της 
Κυβέρνησης για την δημιουργία της Ελληνικής 
Ριβιέρας;

Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, με 
ενδιαφέρει η αξιοποίηση των δημοσίων 

εκτάσεων, όπως παραδείγματος χάριν αυτού 
των Αλυκών που βρίσκεται στον Δήμο μας. Η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο εν 
λόγω χώρος μόνο υπερήφανους δεν μπορεί 
να μας κάνει να νιώθουμε. Θέλουμε λοιπόν 

ανάπτυξη, θέλουμε αναβάθμιση του τόπου μας, θέλουμε 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, θέλουμε περισσότερο 
από όλα δε νέες θέσεις εργασίας, αλλά δεν κάνουμε 
εκπτώσεις στις βασικές μας αρχές και θέσεις για ήπια 
ανάπτυξη, για συμμετοχή του Δήμου σε όποιες αποφάσεις 
και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε 
τις ελεύθερες παραλίες μας. Όσον αφορά την “Αθηναϊκή 
Ριβιέρα” η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει ξεκάθαρες τις 
προθέσεις της για το τι εννοεί βάζοντας αυτόν τον τίτλο. 
Εάν όμως οι σκέψεις είναι για ξεπούλημα της δημόσιας 
περιουσίας, είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούν με με 
όποιους απαιτηθεί για να το αποτρέψουμε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη.

Συνέντευξη του νέου Δημάρχου Σαρωνικού κ. Γιώργου Σωφρόνη
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Τρεις παραλίες χαρακτηρίζονται ως 
ακατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα 
με την ετήσια έρευνα του ΠΑΚΟΕ που 

γίνεται με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
περιβάλλοντος.
Πρόκειται για την παραλία του Λαγονησίου, 
κάτω από τον πολυχώρο Ανθέλεια (Χριστοφάκη 
ΑΤΕΕ), όπου οι μετρήσεις έδειξαν υπέρβαση 

των ορίων εντερόκκοκου. Η ίδια υπέρβαση 
των ορίων μετρήθηκε και στην παραλία Πεύκο 
(DELAGO), επίσης στο Λαγονήσι.
Υπέρβαση των ορίων εντερόκκοκου μετρήθηκε 
και στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην 
Ανάβυσσο.

Ακατάλληλες παραλίες στο Σαρωνικό;

Παραλία Πεύκο Λαγονησίου

Παραλία Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου

Παραλία Λαγονησίου (Ανθέλεια)
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Με αφορμή τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με 
μεμονωμένες ρυθμίσεις του σχεδίου πόλης στο Μαύρο Λιθάρι με απώτερο 
στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων αιρετού και δύο ακόμη ιδιοκτητών γης, η 

δημοτική Κίνηση Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού καταγγέλλει:

Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικός. Ανακοίνωση 
για τις φωτογραφικές τροποποιήσεις 
σχεδίου πόλης στην Ανάβυσσο

1. Τις μεμονωμένες, φωτογραφικές και 
μάλιστα επανειλημμένες παρεμβάσεις 
στα σχέδια πόλης – και όχι μόνον, προς 
ίδιο συμφέρον. Ένα τέτοιο γεγονός είναι 
διπλά κατακριτέο και καταδικαστέο όταν 
αιρετοί, στους οποίους ανατίθεται η 
ευθύνη συγκεκριμένων Υπηρεσιών, – 
εν προκειμένω της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Σαρωνικού – καταχρώνται 
την ιδιότητά τους και την εμπιστοσύνη 
των πολιτών για την εξυπηρέτηση ιδίων 
συμφερόντων.
2. Την υποκριτική στάση αιρετών, 
οι οποίοι προΐστανται εκδηλώσεων 
και κινητοποιήσεων κατά 
«μεγαλοεπενδυτών,» ενώ μεθοδεύουν 
οι ίδιοι και προς ίδιο συμφέρον την 
προσέλκυση και εγκατάσταση μεγάλων 
συμφερόντων στην περιοχή του Δήμου 
Σαρωνικού.
3. Τις κατά κανόνα μεθοδεύσεις 
Υπηρεσιών και παραγόντων του Δήμου 
Σαρωνικού, με τις οποίες αρνούνται στην 
πράξη την ενημέρωση των πολιτών, 
συντηρούν την αδιαφάνεια στο Δήμο 
και ακόμη – ακόμη φέρουν τους πολίτες 
προ τετελεσμένων και αδιεξόδων, συχνά 
ζημιώνοντάς τους όπως και συνολικά τις 
τοπικές κοινωνίες.

Η Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού και 
ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Νίκος 

Βολάκος, λόγω και της επαγγελματικής 
του ιδιότητας ως πολιτικός μηχανικός, 
επαναλαμβάνουν ότι τα σχέδια πόλεις, οι 
αλλαγές χρήσεις γης, κ.λ.π. αποτελούν 
αναπτυξιακά εργαλεία για τον τόπο, 
απαιτούν μακρόπνοο και συνολικό 
σχεδιασμό και πρέπει να αποφασίζονται 
και να προωθούνται με γνώμονα τις 
ανάγκες του τόπου και των πολιτών. 
Οι φωτογραφικές ρυθμίσεις αποτελούν 
σκανδαλώδη πρόκληση του κοινού 
αισθήματος και συχνά κινούνται στα όρια 
του νόμου.

Η δημοτική Κίνηση Σύγχρονη Πόλη 
Σαρωνικού ανακοινώνει ότι ως 

δημοτική Αρχή θα ανοίξει προς έλεγχο 
όλους τους φακέλους που αφορούν 
σε πράξεις αλλαγών χρήσεων γης και 
ρυθμίσεων στα σχέδια πόλης σε όλο το 
Δήμο Σαρωνικού, θα αποκαταστήσει 
την τάξη για τη δικαίωση πολιτών που 
έχουν τυχόν θιγεί από αδιαφανείς και 
φωτογραφικές ενέργειες και ασφαλώς 
δεσμεύεται για άλλη μια φορά για τη 
διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες, 
υπηρεσίες και αποφάσεις του Δήμου και 
για την ενημέρωση των πολιτών.
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Η ετήσια συνδρομή για το 2014 είναι 20 € και περι-
λαμβάνει την αποστολή της εφημερίδας ταχυδρο-

μικώς.

Ευχαριστούμε τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Νικο-
λάου Αναβύσσου, την κα Γιάννα Λεμπέση,  την κα 

Λεωνίδου Μαρία, την κα Άρτεμις Βλυλάντερ και τον κ. 
Αντώνη Μαγγανά για τις συνδρομές τους. 

Δημοσιεύουμε τους λογαριασμούς σε τρεις τράπε-
ζες, 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.

Έφυγε από κοντά μας ένας  φίλος
Έφυγε από κοντά μας, στις 30 Μαΐου 2014, ο οικιστής του Καταφυγιού  

της Παλαιάς Φώκαιας, Γιώργος Φιλίππου. 
Από τους παλαιότερους οικιστές, υπήρξε Πρόεδρος του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου και πρόσφερε τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του, για την βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης στον Οικισμό, ακόμη και αφ΄ ότου αποχώρησε 
από το Δ.Σ. του Συλλόγου. 
Ένας ευγενικός άνθρωπος, που υπήρξε ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός 
σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
Συγγενείς, δεκάδες φίλοι και γείτονες από το Καταφύγι, τον αποχαιρέτησαν 
στο Β΄ κοιμητήριο Αθηνών.
Η επιμνημόσυνη τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Ιουλίου και 
ώρα 10:30, στον Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Άνω Πατήσια.
Ο «Αττικός Παρατηρητής» τιμώντας την μνήμη του, κατέθεσε χρηματικό 
ποσό στην Στέγη ΕΓΝΥΑ Λαγονησίου, υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος.

Ανακοίνωση του Συνδυασμού 
“Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικός”
Ο Νίκος Βολάκος 

και οι πολίτες που 
συμμετέχουμε στη 
δημοτική κίνηση Σύγχρονη 
Πόλη Σαρωνικού, σας 
ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη σας, 
που είχε αποτέλεσμα 
το διπλασιασμό του 
προηγούμενου ποσοστού 
μας στις δημοτικές 
εκλογές.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ μια ανεξάρτητη ομάδα πολιτών, όχι μόνον 
από κόμματα αλλά και από συμφέροντα, και συνεχίζουμε την 
προσπάθειά μας για διαφάνεια, χρηστή διαχείριση, αξιοκρατία, 
ανάπτυξη και δουλειές καθώς και έργα υποδομής στο Δήμο 
Σαρωνικού.
Όπως όλοι γνωρίζετε, η προεκλογική εκστρατεία του Νίκου 
Βολάκου στηρίχθηκε στο διάλογο με τους πολίτες, μέσα από 
έξι ομιλίες/συναντήσεις μαζί σας σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. 
Θα συνεχίσουμε να επιζητούμε αυτήν την επαφή τα επόμενα 
χρόνια. Εξαρτημένοι μόνον από τους πολίτες, θα συνεχίσουμε 
να ασκούμε εποικοδομητικά αντιπολίτευση, μόνοι απέναντι σε 
όσους με τον ΕΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, αποτελούν τη 
συνέχεια του παλαιού κατεστημένου.
H Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού παραμένει ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ και 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ.
Η Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού ΤΙΜΑ το όνομα και την μέχρι τώρα 
ιστορία της, ΤΙΜΑ πάνω απ’ όλα την εμπιστοσύνη και την ψήφο 
σας και δεσμεύεται να συνεχίσει να προωθεί τις προτεραιότητες 
του προγράμματός ΜΑΣ, όπως με συνέπεια και επανειλημμένως 
έχει διατυπωθεί. Παραμένουμε σταθεροί στη ρότα που χαράξαμε 
εξ’ αρχής: είμαστε απέναντι στις μεθοδεύσεις και επιδιώξεις 
του κατεστημένου στο Δήμο μας. Θα συναινούμε μέσα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο σε προτάσεις και θέσεις που κρίνουμε ότι 
θα ευνοήσουν τον τόπο μας και το κοινωνικό σύνολο. Ζητάμε για 
άλλη μια φορά από τους πολίτες να παραμείνουν ενημερωμένοι 
και ενεργοί, συμμετέχοντας στα δημοτικά συμβούλια και δίνοντας 
το παρόν. Το μέλλον αρχίζει σήμερα και σας θέλουμε μαζί μας!
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Ηλίας Μπουκοβάλας 
Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Ευχαριστώ πολύ όσους φίλους και συμπολίτες 
με τίμησαν με την ψήφο τους. Ελπίζω και 

θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να 
ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη και στην τιμή 
που μου έκαναν να με εκλέξουν στην πρώτη θέση 
μεταξύ των Δημοτικών συμβούλων της Παλαιάς 
Φώκαιας. 
Στην νέα προσπάθεια, που ήδη ξεκίνησε,  θα είμαι 
στην πρώτη γραμμή, όπως έκανα πάντα και είναι 
αυτό που αναγνώρισαν σε μένα οι φίλοι και οι 
συμπολίτες μας. 
Έχουμε μπροστά μας , μια δύσκολη προσπάθεια 
στην οποία δεν αρκούν οι καλές προθέσεις των 
εκλεγμένων, αλλά απαιτούνται συναινέσεις και 
κυρίως η κριτική συμπαράταξη όλων των πολιτών, 
όποιες και αν ήταν οι επιλογές τους στις εκλογές. 
Καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους μας.

Ευχαριστήριο της Άλκηστης 
Παπαδογεωργή

Ευχαριστώ όσους με τίμησαν με τη ψήφο τους.
Είμαι υπερήφανη για την προτίμηση τους. Είμαι 

υπερήφανη γιατί οι 105 ψήφοι είναι αυθόρμητοι και 
κρυστάλλινοι.
Είναι το πρώτο σκαλί. Και καμιά σχέση με το ποίημα 
του αλεξανδρινού ποιητή.

Ευχαριστήρια Επιστολή Αλέκου 
Γριζιώτη

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους συμπολίτες της 
Σαρωνίδας, για την δυναμική στήριξη του 

Αυτοδιοικητικού Συνδυασμού ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ του 
Γιώργου Σωφρόνη και την τιμητική εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπό μου.
Θα πορευθούμε με την ίδια συνέπεια, το ήθος, τις αξίες 
και τις δεσμεύσεις που καταθέσαμε την προεκλογική 
περίοδο.
Νικητής στις εκλογές είναι η πίστη ότι ο τόπος και η 
καθημερινότητα μας μπορούν να γίνουν καλύτερα.
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στη σύντροφο μου Θάλεια 
και στις κόρες μας Νατάσα και Βιργινία, για την 
ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση και σε αυτή την 
προσπάθεια.

Ευχαριστήρια επιστολή 
του Απόστολου 
Αποστόλου

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θα 
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 

σε όσες και όσους στήριξαν τον συνδυασμό 
του Γιώργου Σοφρώνη κι εμένα προσωπικά. 
Με την ψήφο σας επιβραβεύσατε έναν τίμιο 
και δύσκολο αγώνα. Τα επόμενα 5 χρόνια 
όλοι μαζί θα βαδίσουμε, χωρίς πολλά λόγια, 
στο δρόμο της συνεργασίας και της σκληρής 
δουλειάς για να κάνουμε τον Σαρωνικό μας 
έναν δήμο λειτουργικό θέτοντας τις βάσεις 
για την πρόοδο και την σωστή λειτουργία.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Δύο Σύλλογοι του Σαρωνικού διοργανώνουν 
εθελοντική αιμοδοσία, για την ενίσχυση της 
τράπεζας αίματος. 

Όμιλος Θυμαριού «Αίολος», Κυριακή 29 Ιουνίου 
και από τις 10:00 – 13:00, στα γραφεία του στο 
Θυμάρι.

Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κυριακή 
6 Ιουλίου 2014 και από τις 10:00 – 13:00 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αναβύσσου.
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Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Αυτό είναι το αίτημα πολλών ανθρώ-
πων αυτή την εποχή, κυρίως από τη 
μεσαία τάξη που είναι η φωνή της 

λογικής και της μετριοπάθειας, η οποία 
έχει δεχθεί πολλά πλήγματα στον αλλοτινό 
τρόπο ζωής.
Παράλληλα ο φόβος του αβέβαιου αύριο 
σπρώχνει όλο και πιο πολλούς στο περι-
θώριο της κοινωνίας, αποζητώντας στέγη 
σε ακραία πολιτικά και θρησκευτικά κινή-
ματα που τους υπόσχονται αποκατάσταση 
και επάνοδο στις εργασίες τους.
Και μπορεί η οικονομική ανάπτυξη να εξα-
σφαλίζει την αύξηση της παραγωγικότητας 
και των κερδών, δεν εγγυάται όμως τη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας όπως στο 
παρελθόν.
Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απόψεις ενός 
διακεκριμένου οικονομολόγου και επιστή-
μονα του Jeremy Rifkin, ο οποίος πιστεύει 
ότι η αγορά δεν θα λειτουργήσει όπως την 
περιγράφουν τα εγχειρίδια της κλασικής 
οικονομίας. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες θέσεις εργασίας από εκείνες 
που χάνονται. Σε ένα κόσμο μάλιστα στον 
οποίο ο εν δυνάμει ενεργός πληθυσμός 
συνεχώς αυξάνεται.

Ο Rifkin, λοιπόν, πιστεύει ότι η εναλλακτι-
κή λύση είναι ο τρίτος τομέας ή τομέας της 
κοινωνικής οικονομίας. Ο τομέας του μη 
κέρδους, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το 
γεγονός ότι απαιτεί εργασιακές δραστηριό-
τητες μεστές σε κοινωνικό περιεχόμενο και 
νόημα.
Είναι ο τομέας που αρχίζει και γίνεται αι-
σθητός σαν κοινωνική δύναμη και παίζει 
όλο και σημαντικότερο ρόλο στα έθνη όλου 
του κόσμου. Αναπτύσσεται δε, με ρυθμούς 
ταχύτερους από τον δημόσιο και τον ιδιω-
τικό.
Σε αυτή την ενδιαφέρουσα άποψη του 
Rifkin που αφορά τη δημιουργική απορ-
ρόφηση της ανεργίας από ένα ενδιάμεσο 
κοινωνικό χώρο ας προετοιμάσουμε τους 
θεσμούς και τους εαυτούς μας για ένα κα-
λύτερο μέλλον για όλους

«Θέλουμε εργασία και όχι βοήθεια» «Η ανάγκη γεννά δράσεις»

Πολλές ήταν οι εκδηλώσεις που 
πραγματοποίησε η Κοινωνική Στή-
ριξη πρόσφατα στα πλαίσια του 

προγράμματός της «Γεύματα αγάπης», 
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της επο-
χής.
Ομάδες εθελοντών της, με ανεπτυγμένη 
κοινωνική συνείδηση και  πνεύμα ότι ανή-
κουμε σε ένα σύνολο και έχουμε ηθικό χρέ-
ος να μεριμνήσουμε για αυτό, επισκέφτη-
καν τη Στέγη Λαγονησίου, 
τις Φυλακές Αυλώνα, την 
Εστία Κωνσταντινουπολι-
τών ανοίγοντας μια ζεστή 
αγκαλιά που τόσο χρειά-
ζονται οι τρόφιμοι, δίνο-
ντας πλούσια δώρα.
Παράλληλα, πραγματο-
ποίησε διανομή τροφίμων 
σε οικογένειες απόρων 
συμπολιτών μας.

Υποστήριξε οικονομικά το Άσυλο Ανιάτων 
και θα ολοκληρώσει τις δράσεις της με την 
παρακολούθηση της όπερας Ντον Τζοβάνι 
στο Ηρώδειο, προσφορά προς τους εθε-
λοντές της.
Ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν 
και τους ευχόμεθα  “Καλό Καλοκαίρι”

Με τη διευθύντρια του Ιδρύματος Α. Λεβέντη 
κα Χατζάκη στα πλαίσια συνεδρίου για τον 
εθελοντισμό και την κοινωνική οικονομία

Στις φυλακές κράτησης ανηλίκων στην Αυλώνα

Στην Εστία Κωνσταντινουπόλεως, 
στο Καταφύγι της Παλαιάς Φώκαιας

Στην Στέγη της Ένωσης Γονέων Νοητικώς 
Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) στο Λαγονήσι

Στις φυλακές κράτησης ανηλίκων στην Αυλώνα

Στο Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά



Ιούνιος 2014 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα  - 15 -

Σε μια προσπάθεια απενοχοποιήσης της εταιρίας 
που εκμεταλλεύεται τα ιχθυοτροφεία και χωρίς 
να αποδώσει ευθύνες, για το πως τελικά 

“επιτεύχθηκε” η μεταφορά των εγκαταστάσεών τους 
από τον Πάτροκλο στις ακτές της Παλαιάς Φώκαιας, 
εξελίχθηκε η εκδήλωση που οργάνωσαν την Κυριακή 

11/5/2014, ορισμένοι από τους Συλλόγους που 
αρχικά συγκρότησαν την επιτροπή «ενάντια» στην 
εγκατάσταση των ιχθυοτροφείων. 

Η Καστελόριζο - Εμπορική Α.Ε. παραδέχεται τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στις παράκτιες περιοχές από το ιχθυοτροφείο
 Υπόσχεται “μείωση” της δυναμικότητας της μονάδας!!!

Ο εισηγητής κ. Ντίνος Χασάπης 
σκιαγράφησε τις ενέργειες της 

επιτροπής, αποφεύγοντας να πάρει σαφή 
θέση στο αν είναι οχλούσσα περιβαλλοντικά 
η εγκατάσταση, ενώ δεν έκανε καμία 
απολύτως αναφορά στις εσκεμμένες 
ενέργειες του Αντιδημάρχου Τσαλικίδη, που 
οδήγησαν στην μεταφορά της επιχείρησης. 
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Χασάπης 
είναι μεταξύ των πέντε πολιτών οι οποίοι 
κατέθεσαν αναφορά στην Εισαγγελία για την 
παραποίηση των πρακτικών του Κοινοτικού 
Συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας, με σκοπό 
να διευκολυνθεί η εταιρεία στην μεταφορά 
των θαλάσσιων εγκαταστάσεων. 
Το μέλος της επιτροπής κ. Βαγγέλης 
Βάκουλας ανέγνωσε επιστολή της εταιρείας 
προς τους παριστάμενους πολίτες, μια 
και δεν παρουσιάστηκε άλλος επίσημος 
εκπρόσωπός της.

Η είδηση της ημέρας έρχεται από την ίδια 
την εταιρεία Καστελόριζο – Εμπορική 

Α.Ε. Όπως αναφέρει στην επιστολή που 
αναγνώστηκε, στο φάκελο που κατέθεσε 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, περιελάμβανε 
μεταξύ άλλων ως άξονα «Την “μείωση” 
της δυναμικότητας της μονάδας, ώστε να 
μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και στις παράκτιες περιοχές». 
Ποιας άλλης απόδειξης χρειάζονται οι πολίτες 
και η «επιτροπή», για να πιστοποιήσουν ότι 
πρόκειται για μια ρυπογόνο δραστηριότητα, 
αφού η ίδια παραδέχεται ότι απαιτείται 

«μείωση της παραγωγής» για να 
μειωθούν και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον; 
Ποιος άραγε θα πιστοποιεί την «μείωση της 
παραγωγής;» 
Η αναφορά της εταιρείας είναι 
παραπλανητική, γιατί και η ίδια μέσω 
δημοσιευμάτων και στο διαδίκτυο διαφημίζει, 
ότι στις νέες εγκαταστάσεις η παραγωγή της 
θα ανέλθει στους 230 τόνους ετησίως, 
από τους 190 τόνους που ήταν στις παλιές 
εγκαταστάσεις στον Πάτροκλο.
Επίσης, στον ισχυρισμό της εταιρείας, 
ότι τα θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν 
στο στενό του Πάτροκλου θα βοηθήσουν 
στην ανανέωση των νερών, υπάρχει η 
απάντηση ότι: ενώ μέχρι τώρα τα θαλάσσια 
ρεύματα οδηγούσαν την ρύπανση προς το 
πέλαγος, τώρα που η εγκατάσταση πέρασε 
στις απέναντι όχθες, αυτά τα ρεύματα θα 
οδηγήσουν την ρύπανση στον κόλπο της 
Αναβύσσου.
Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, ότι 
αφού η εταιρεία πληρεί και εφαρμόζει 
τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως 
ισχυρίζεται ότι θα κάνει στην νέα θέση, γιατί 
αναγκάστηκε να αποσύρει τις εγκαταστάσεις 
από τον Πάτροκλο;

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί 
ότι η ανακοίνωση της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
“ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ”, 
θέση Κασιδιάρα Δήμου Σαρωνικού, 
δημοσιεύτηκε στις 12/4/2013 στην 

εφημερίδα “Ο Δημότης της 
Ανατολικής Αττικής” η οποία 
εκδίδεται και κυκλοφορεί κυρίως 
στον Δήμο Μαραθώνα(!!!) και 
όχι σε κάποια εφημερίδα της 
περιοχής του Δήμου Σαρωνικού. 
Προφανέστατοι οι λόγοι. 

Μετά τις «εισηγήσεις» πήραν 
τον λόγο Δημοτικοί και 

Τοπικοί Σύμβουλοι, Γιάννης 
Μακροδημήτρης, Δημήτρης Σόφος, 
Σοφοκλής Σαρρής, Νάσος Παπουτσής και 
Εύη Τζαβούρη), οι οποίοι αναφέρθηκαν στα 
προ έτους γεγονότα που διαδραματίστηκαν 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Φώκαιας 
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου.
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος κ. Νίκος Βολάκος 
(ο μόνος υποψήφιος Δήμαρχος που 
παρέστη στην εκδήλωση), ανέφερε ότι για 
την προ διετίας (2012) καταγγελία του, για 
τις αυθαίρετες χερσαίες εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στο 59,5 χιλ της Ε.Ο. Αθηνών – 
Σουνίου, μόλις το 2014 (δύο χρόνια μετά), 
εδέησε η πολεοδομία Μαρκοπούλου να 
κοινοποιήσει στην εταιρεία την εντολή 
απομάκρυνσής τους, αποδίδοντας ευθύνες 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Στην τοποθέτηση της κας Ζαχαρώς 
Φρατζέσκου η οποία εκπροσωπούσε την 
υποψήφια Δήμαρχο κα Αγγελική Ράπτη, 
υπήρξαν αντιδράσεις όταν υποστήριξε ως 
θέση του συνδυασμού της, την καινοφανή 

άποψη, ότι ο Δήμος πρέπει να συντάξει 
μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τα ιχθυοτροφεία, ενώ όπως είναι 
γνωστό από τον νόμο, υποχρεούνται οι 
επιχειρήσεις να συντάσσουν με δαπάνες 
τους περιβαλλοντικές μελέτες και η κατάθεσή 
τους είναι προϋπόθεση για να πάρουν άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας.
Τον λόγο πήραν και πολίτες θέτοντας 
κυρίως ερωτήσεις και προβληματισμούς 
για την τελική κατάληξη, να μεταφερθούν τα 
ιχθυοτροφεία στην Παλαιά Φώκαια.
Εκπροσωπώντας τον Δήμο, αλλά 
κυρίως εκπροσωπώντας τον Τσαλικίδη 
ο οποίος ήταν απών, παραβρέθηκε και 
πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Κωνσταντέλος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στις μετέπειτα ενέργειες του Δήμου, αλλά 
χαρακτήρισε «αναξιόπιστους» όσους 
αιρετούς «τόλμησαν» να αναφερθούν 
στο παρασκήνιο και στις ευθύνες του 
Αντιδημάρχου Τσαλικίδη.
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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 Οκτωβρίου14
• 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


