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Εκτός ορίων

Ή

σελίδες

ταν «κεραυνός εν αιθρία», η επαναφορά του θέματος διοικητικών των
ορίων, μεταξύ Αναβύσσου - Π.Φώκαιας.
Δυστυχώς το θέμα αυτό αναβιώνει, κάθε
φορά που κάποιοι θέλουν να λειτουργήσει ως προπέτασμα καπνού, όταν κάποιο
άλλο ζήτημα απασχολεί την μία ή την
άλλη πλευρά της οδού Μικράς Ασίας,
η οποία αποτελεί το νοητό όριο
των δύο Ο.Τ.Α.
Και γράφουμε νοητό όριο, μια και άλλο
όριο μεταξύ των ανθρώπων αυτού του
τόπου δεν υπάρχει.
Οι πολίτες της περιοχής θεωρούν και το
πάνω και το κάτω χωριό, δύο γειτονιές
της ίδιας πόλης.
Της πόλης, στην οποία λειτουργούν οι
υπηρεσίες, οι τράπεζες και οι οι αγορές
που τους εξυπηρετούν, οι παραλίες που
κολυμπούν και οι χώροι που διασκεδάζουν. Της πόλη στην οποία ζουν οι
συγγενείς τους και οι φίλοι τους.
Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που να
τους χωρίζει.
Ούτε οι ταμπέλες της ανεκδιήγητης διοίκησης Φιλίππου που κατέκλισαν την περιοχή, αναγράφοντας «Όρια Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας» τους χώρισαν, ούτε
η κατεδάφιση πινακίδων που έγραφαν
«Καλώς ήλθατε στην Κοινότητα Παλαιάς
Φώκαιας», έξω από το plaza resort, από
τους ταλιμπάν του Ακούσογλου, τους
προβλημάτισαν.
Oι σοβαροί και ψύχραιμοι πολίτες, χαμογελούν με τέτοιες ακρότητες,
που θυμίζουν ασπρόμαυρη ελληνική
ταινία της δεκαετίας του ’50.
Υπάρχει σειρά ντοκουμέντων, που εκδόθηκαν σε κάποιες εποχές «κρίσης», τα
οποία υποστηρίζουν ότι τα διοικητικά όρια
των δύο Ο.Τ.Α. βρίσκονται μερικές δεκάδες μέτρα βορειότερα του Λιμεναρχείου,
εκεί που η νοητή ευθεία της οδού Μικράς
Ασίας, συναντά τον αιγιαλό.
Υπάρχει ακόμα και η έγγραφη τοποθέτηση του πρώην κοινοτάρχη κ. Μάγειρα,
ο οποίος έγραφε ότι και «αν ακόμα τα
διοικητικά όρια δεν είναι στην οδό Καραμανλή, όπως υποστηρίζει η πλευρά της
Παλαιάς Φώκαιας, τότε θέτουμε ζήτημα
επανακαθορισμού των ορίων», η οποία
αποτελεί παραδοχή της άποψης που
υποστηρίζει η Ανάβυσσος.
Όμως αυτό δεν είναι το ζήτημα.
Σήμερα, χάριν της κυβερνητικής ανικανότητας, να υλοποιήσει οποιαδήποτε
σοβαρή μεταρρύθμιση, αλλά και χάριν
κάποιων συντηρητικών απόψεων περί
ιστορίας και παραδόσεων, οι δύο (ή οι
τρεις) Ο.Τ.Α. δεν αποτελούν, όπως θα
έπρεπε, ένα ενιαίο και μεγάλο Δήμο.
Σήμερα που θα έπρεπε οι Ο.Τ.Α., να
συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων που βρίσκονται σε οριακό σημείο, όπως το αποχετευτικό, οι καθαρές
παραλίες, οι χρήσεις γης, τα σχέδια
πόλης, το συγκοινωνιακό, η ύδρευση, τα
κοιμητήρια, η απασχόληση, η ανάπτυξη
της περιοχής, κάποιοι σηκώνουν συρματοπλέγματα και σκάβουν χαρακώματα.
Γιατί; Τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η νέα
κρίση;
Τι διαφορετικό προέκυψε από την προ
διετίας επαναφορά του θέματος, από την
μειοψηφία του Δ.Σ. της Αναβύσσου;
Ας απαντήσουν λοιπόν, με πιστικά επιχειρήματα, χωρίς πολιτικάντικες δολιχοδρομίες.
Γιατί διαφορετικά θα δικαιώσουν όσους
υποστηρίζουν ότι τους υποκινούν συμφέροντα.
Ας σκεφτούν και ας λειτουργήσουν
ώριμα, όπως έκαναν μέχρι τώρα, πριν
βρεθούν εκτός ορίων και όχι μόνο διοικητικών.

ΓΚΡΙΖΟ
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εωρώντας το ως άσσο που βγάζει
από το μανίκι, ο Δήμαρχος Αναβύσσου κ. Σάββας Γκέραλης, παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις
29/4/2009, σχέδιο μνημονίου συνεργασίας, του Δήμου με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) με βάση το οποίο
παραχωρούνται από την Ε.Τ.Α. στο Δήμο,
μικρά τμήματα της παραλίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα παραιτηθεί από
οποιοδήποτε δικαίωμα και διεκδίκηση επί
του κτήματος των αλυκών.
πως είναι γνωστό ο Δήμος έχει καταθέσει αγωγές, διεκδικώντας 150 περίπου
στρέμματα του κτήματος των αλυκών και
η απαίτηση να παραιτηθεί ακόμα και από
μελλοντικές προσφυγές στο Σ.τ.Ε.(!!!), ζητείται, σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου,
γιατί έχει σημασία για τους επιχειρηματίες,
να μην εμφανίζεται ότι η «επενδυτική προσπάθεια» βρίσκει αντίθετη την τοπική αυτοδιοίκηση.
α τμήματα της παραλίας, που θα παραχωρηθούν για χρήση στο Δήμο Αναβύσσου, σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου, εί-
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Ε.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Μνημόνιο συνεργασίας
παρουσίασε ο Δήμαρχος
κ. Γκέραλης, το οποίο προβλέπει
παραίτηση από κάθε δικαίωμα και
διεκδίκηση του Δήμου, επί του
κτήματος των αλυκών
ναι η παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο
Plaza Resort, ο χώρος που καταλαμβάνει
το μεγάλο πέτρινο κιόσκι, δίπλα στο ξενοδοχείο, η γλίστρα των σκαφών στα κόκκινα
και η παραλία του Αγίου Νικολάου, χώρος

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ομόφωνο ψήφισμα της
Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων
Αναβύσσου - Π. Φώκαιας -Σαρωνίδας

που βρίσκεται σήμερα η καντίνα.
Όπως διευκρινίστηκε, τα τμήματα αυτά,
δεν μεταβιβάζονται στο Δήμο Αναβύσσου,
απλά παραχωρούνται για χρήση, μέχρι να
αξιοποιηθούν από τον επενδυτή που θα
αναλάβει το έργο. Όταν κρίνει ο επενδυτής,
ότι πρέπει να του αποδοθούν, τότε ο Δήμος
πρέπει να παραδώσει τα παραχωρηθέντα
σ΄αυτόν τμήματα εντός δέκα ημερών(!!!).
Μέσω του μνημονίου (εφόσον υπογραφεί),
ο Δήμος δεσμεύεται, όχι μόνο να μην δημιουργήσει κανένα πρόσκομμα και να μην
εκφράσει αντίρρηση σε κάθε πτυχή της
επενδυτικής διαδικασίας στο κτήμα των
αλυκών, αλλά να συνδράμει με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
ύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Α.Π., δεν υπάρχει καμία έγγραφη πρόταση που να δεσμεύει την Ε.Τ.Α.
απέναντι στο Δήμο και το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας έχει συνταχθεί από
στελέχη της εταιρείας.
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Συνέχεια στη 11η σελίδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

Παλαιά Φώκαια – Μασσαλία
Επίσημη επίσκεψη
του Προέδρου
της Παλαιάς Φώκαιας
κ. Μανώλη Τσαλικίδη
στη Μασσαλία
τη μεγαλύτερη αποικία
των «Φωκαέων»
Ρεπορτάζ στη 22η σελίδα

ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
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ο σήριαλ με τίτλο «διοικητικά όρια»,
μεταξύ Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας, συνεχίζεται με ένα ακόμα επεισόδιο.
Αυτή τη φορά τα πράγματα σοβαρεύουν,
μια και μεσολαβούν οικονομικά συμφέροντα, όπως οι παραλίες και η «αξιοποίησή
τους», τα πέτρινα, οι καντίνες κ.λπ.
Εμφυλιο-πολεμικό κλίμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αναβύσσου

Μανώλης Τσαλικίδης
«90 χρόνια αρμονικής συμβίωσης
θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων».

Σαρωνίδα

Ρεπορτάζ στις σελίδες 2 & 3

οι χρήσεις γης στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος
Του
κ. Αλέκου Γριζιώτη
griziota@otenet.gr

Δ

εν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι η Σαρωνίδα είναι ένας ενιαίος οικισμός, με κατοίκους που έχουν τα
ίδια δικαιώματα τόσο στις υποδομές όσο και σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο επίπεδο ζωής. Δεν
αναφερόμαστε στη φαιδρολογία
περί «περιοχής ανώτερου κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου»,
που αναπτύχθηκε την εποχή της
συζήτησης για πιθανές συνενώσεις των όμορων δήμων, αλλά σε

κάτι που το επιβάλει η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Διότι όπως η ύπαρξη
υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ είναι δικαίωμα όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα από τον γεωγραφικό τομέα, έτσι
είναι και η διασφάλιση της ησυχίας
και το δικαίωμα όλων στην ηρεμία
και την ξεκούραση. Δεν είναι όμως
ακριβώς έτσι! Διότι υπάρχει μια
κατηγορία κατοίκων, που τα σπίτια τους βρίσκονται στην «άλλη»
Σαρωνίδα, την πολύπαθη Λεωφόρο Σαρωνίδας και στις παρόδους
της. Εκεί όπου η ασυδοσία, η ηχορύπανση, η παραβατικότητα και
η συνεχής υποβάθμιση της ζωής
ταυτίστηκαν, δυστυχώς, με την καθημερινότητα τους.

Συνέχεια στη 12η σελίδα

Url: http://www.attikos.gr

Πρωτοβουλία Φορέων
Αναβύσσου, Π. Φώκαιας, Σαρωνίδας
για ελεύθερες παραλίες
6η & 7η σελίδα
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Σαρωνίδας
κ. Ανδρέας
Πέγκας
Παρέμβαση - απάντηση

του Προέδρου της Κοινότητας
Σαρωνίδας, για τις χρήσεις γης.

Παρεμβάσεις

των Κοινοτικών Συμβούλων
Έρσης Κόκκοτα - Γεωργαλά
και Σωτήρη Αθανασούλη
12η σελίδα

E-mail: paratiritis@attikos.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

ο σήριαλ με τίτλο «διοικητικά όρια», μεταξύ
Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας, συνεχίζεται με ένα ακόμα επεισόδιο, με την διαφορά
ότι αυτή τη φορά το θέμα έθεσε ο Δήμαρχος
Αναβύσσου κ. Σάββας Γκέραλης, ενώ στο παρελθόν είχε τεθεί από την μειοψηφία (Ακούσογλου). Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29/4/2009, το θέμα μπήκε πριν από
την συζήτηση για το μνημόνιο συνεργασίας,
μεταξύ Αναβύσσου και Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης. Η επιλογή αυτή, στην ημερήσια
διάταξη, όπως δείχνουν τα γεγονότα, ήταν
στοχευμένη και είχε σκοπό να δημιουργήσει το
κλίμα, ώστε να γίνει η κατάλληλη υποδοχή του
μνημονίου συνεργασίας.
Το μνημόνιο αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων, ότι
η παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο Plaza
Resort, θα παραχωρηθεί από την Ε.Τ.Α. στη
δικαιοδοσία του Δήμου Αναβύσσου και επομένως θα μεταβιβαστεί και η σχετική σύμβαση
που έχει υπογραφεί μεταξύ ξενοδοχείου και
Ε.Τ.Α. (διαβάστε στη 5 σελίδα).
Δήμαρχος στην εισήγησή του, προκειμένου να τεκμηριώσει την άποψη ότι τα διοικητικά όρια του Δήμου περιλαμβάνουν και το
Plaza Rezort, αναφέρθηκε σε μια σειρά απο-
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φάσεις και γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με τις
οποίες, τα όρια έχουν καθοριστεί στην νοητή
προέκταση της οδού Μικράς Ασίας και μέχρι
του σημείου που αυτή συναντά τη θάλασσα.
Επίσης αναφέρθηκε σε μια σειρά ενεργειών του
Κοινοτάρχη της Παλαιάς Φώκαιας, τις οποίες
χαρακτήρισε προσβλητικές για την Ανάβυσσο,
όπως:
- Η αναφορά του κ. Τσαλικίδη, σε εκδήλωση
στο Plaza Resort, κατά την οποία είπε στην
παραβρισκόμενη ηγεσία της ΤΕΔΚΝΑ, «κύριοι
βρισκόσαστε στη Παλαιά Φώκαια και όχι στην
Ανάβυσσο». - Η ένταξη του Βοντά Αναβύσσου
στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Παλαιάς
Φώκαιας.
- Στην αρνητική τοποθέτηση του κ. Τσαλικίδη
στην προοπτική ενοποίησης των δύο Ο.Τ.Α.
όταν τέθηκε ανάλογο θέμα .
- Στην αναβλητικότητα του Κοινοτάρχη, να υποδείξει ως χώρο χωροθέτησης του Κ.Ε.Λ. στο
59ο χλμ. της λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου.
ο κείμενο το οποίο προτίθεται να κοινοποιήσει, τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Αναβύσσου στη Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, έχει ως
εξής:

Τ

Προς: Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
Κοιν.: Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης Αν. Αττικής
Επειδή από ερώτημα που διατυπώσαμε αρμοδίως κατέστη σαφές ότι:
α. Οι κατά τόπους ΟΤΑ υποχρεούνται να καλύπτουν πλήρως
όλες τις θεσμικές τους αρμοδιότητες προς όλες ανεξαιρέτως τις
εντός των ορίων της εδαφικής τους περιφέρειας περιοχές και
μεταξύ αυτών ενδεικτικά αναφέρουμε την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την εξασφάλιση και βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών κλπ ..
β. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που μπορεί να υφίσταται σε κάποιο
σημείο της εδαφικής περιφέρειας ενός ΟΤΑ, εάν δηλαδή κάποιο
τμήμα μιας περιοχής ανήκει ιδιοκτησιακά στην κυριότητα γειτνιάζοντος ΟΤΑ, ουδόλως απαλλάσσει τον καθ' ύλη αρμόδιο ΟΤΑ
από την υποχρέωση που έχει να εκτελεί πλήρως και διαρκώς τις
αρμοδιότητες του.
γ. Επιπρόσθετα η παροχή υπηρεσιών από αναρμόδιο ΟΤΑ σε
περιοχές εκτός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας αυτού,
αντιβαίνει σαφέστατα στις ισχύουσες διατάξεις και συνιστά παράβαση καθήκοντος για τα όργανα διοίκησης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και επειδή:
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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TΟ ΣΗΡΙΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
Ι. αφενός µεν η περιοχή της παραλίας Αναβύσσου (θέση ξενοδοχείου Plaza Resort) βρίσκεται ως γνωστόν εντός των ορίων
του δήμου µας όπως αυτά καθορίσθηκαν µε δικαστική απόφαση
και αποσαφηνίστηκαν πλήρως µε έκθεση που συνέταξε ό τοπογράφος μηχανικός της ΤΥΔΚ κος Φλώροις Κωνσταντίνος και
ΙΙ) αφετέρου ουδεμία πρόθεση έχουμε να απόσχουμε από την
πλήρη και σε όλους τους τομείς εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των
αρμοδιοτήτων µας και στην περιοχή αυτή, σας ενημερώνουνε
ότι:
ο Δήμος µας θα προβεί ως οφείλει από την 1η του προσεχούς
Ιουλίου στην ανάληψη και εκτέλεση και των λοιπών αρμοδιοτήτων του στην ανωτέρω µμνημονευόμενη περιοχή της εδαφικής
του περιφέρειας (παραλία Αναβύσσου θέση ξενοδοχείου Plaza
Resort), και ειδικότερα στην αποκομιδή των απορριμμάτων και
κατά συνέπεια την χρέωση και είσπραξη των σχετικών τελών
από τους υπόχρεους, καταστήματα και ξενοδοχείο.
Κατόπιν των ανωτέρω οφείλετε να απόσχετε από οιαδήποτε
ενέργεια μετά την παραπάνω ημερομηνία και να ενημερώσετε
σχετικά το συμβούλιο σας παράλληλα ο Δήμος µας θα προβεί
στην έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών και
υπευθύνων των καταστημάτων της περιοχής καθώς και του ξενοδοχείου.

Ο

Κοινοτάρχης κ. Μανώλης Τσαλικίδης, μετά από ερώτημα που έθεσε
ο Αττικός Παρατηρητής, έκανε την ακόλουθη έγγραφη δήλωση:

Δήλωση του Προέδρου
της Παλαιάς Φώκαιας
κ. ΜΑΝΩΛΗ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ
«90 χρόνια αρμονικής συμβίωσης
θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων»

Π

ληροφορήθηκα με κατάπληξη τα όσα
θλιβερά έγιναν στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Αναβύσσου. Εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Παλαιάς Φώκαιας,
υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί για μένα αλλά
και τους συμπολίτες μου και ένα μνημόνιο
συνεργασίας του Δήμου Αναβύσσου με
την ΕΤΑ, που εγείρει δεκάδες ερωτηματικά για τα παιχνίδια που παίζονται εις βάρος των πολιτών και του κοινού οφέλους.
Σε όλα όσα πρωτοφανή έγιναν και ειπώθηκαν και έχοντας την τιμή και την ευθύνη
να υπερασπισθώ τα συμφέροντα και την
ιστορία της Παλαιάς Φώκαιας και των πολιτών της, οφείλω την ελάχιστη απάντηση.
1. Επί της ουσίας και σε ότι αφορά στη
επανεμφανιζόμενη, μετά από 5 χρόνια,
αξίωση του Δημάρχου Αναβύσσου να περιοριστούν τα όρια της Κοινότητάς μας, η
Παλαιά Φώκαια δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Έχει με το μέρος της τους
νόμους και μια πραγματικότητα 70 και
πλέον ετών.
Εάν η κατάσταση με τα διοικητικά όρια,
έτσι όπως αυτή ισχύει και υφίσταται απαρασάλευτα εδώ και 70 και πλέον χρόνια,
δεν ικανοποιεί τα προσωπικά ή άλλα σχέδια του δημάρχου Αναβύσσου, μπορεί
αυτός να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια για να τα αλλάξει.
Μέχρι τότε, οφείλει να σέβεται τους νόμους, την υφιστάμενη κατάσταση και τους
γείτονές του.
Ας σταματήσει επιτέλους να κρύβει από
τους συμβούλους και τους πολίτες της
Αναβύσσου την αλήθεια, εξαντλώντας
τα επιχειρήματά του σε ένα έγγραφο που
εδώ και 5 πλέον χρόνια, έχει ανακληθεί
ως παράνομο και ανυπόστατο.
2. Ο δήμαρχος Αναβύσσου αλλά και
οι συνεργάτες του λίγες βδομάδες πριν,
μιλούσαν για «ενιαίους δήμους, συνενώσεις και συνεργασία». Η δημιουργία ενός
ενιαίου δήμου και ο ρόλος του υπερδημάρχου, φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός. Μετά τη ματαίωση του σχεδίου
Καποδίστριας το σενάριο της υπερδημαρχίας εγκαταλείπεται και ο Δήμαρχος
Αναβύσσου, αλλάζει ξαφνικά στάση και
επιτίθεται εναντίον της Π. Φώκαιας, στέλ-

Τ

ο εμφύλιο-πολεμικό κλίμα
που κατάφερε να δημιουργήσει ο Δήμαρχος, ανέλαβε να
συντηρήσει ο επικεφαλής της
μειοψηφίας κ. Ακούσογλου,
ο οποίος υπερθεμάτισε των
απόψεων του Δημάρχου και
μάλιστα πρότεινε, σε περίπτωση που δεν «συμμορφωθεί»
η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας να κληθεί η Αστυνομία να
επιβάλει την τάξη(!!!) ή ακόμα
να την επιβάλουν οι ίδιοι οι
δημοτικοί σύμβουλοι με την
παρουσία τους επιτόπου. (δεν

Σ

ε ανάλογο έντονο κλίμα
αλλά όχι ακραίο, κινήθηκαν οι τοποθετήσεις και των
υπολοίπων συμβούλων, που
πήραν το λόγο, όπως του κ.
Κωνσταντέλου της κας Τσιακάλου, του κ. Βιτουλαδίτη και της
κας. Πανουργιά. Η τελευταία
μίλησε για μια χούφτα ανθρώπων(!!!), που επιβάλουν με το
έτσι θέλω την άποψή τους.
Ο μόνος εκ των συμβούλων,

από όσους πήραν το λόγο,
που προσπάθησε να φανεί διαλλακτικός ήταν ο Σύμβουλος
κ. Χαρήτος. Γι΄ αυτό το λόγο,
δέχτηκε μια πρωτοφανή επίθεση από τον Δήμαρχο, ο οποίος ζήτησε να καταγραφεί στα
πρακτικά η τοποθέτηση του κ.
Χαρήτου!!! (κάτι σαν ποινή δηλαδή, που θα συμπεριληφθεί
στο βιογραφικό του). Να σημειωθεί ότι μαγνητοφωνούνται
για τα πρακτικά οι τοποθετήσεις όλων των ομιλητών.

Η αντίδραση της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

Η

αντίδραση της Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας υπήρξε
μάλλον χαλαρή.
Ο Κοινοτάρχης συγκάλεσε
τους Κοινοτικούς Συμβούλους
σε άτυπη συνεδρίαση, κατά
την οποία τους ενημέρωσε για
τα διαμειφθέντα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αναβύσσου.
Η θέση που εκφράστηκε απ΄
όλους τους παραβρεθέντες
ήταν σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτό το
τελεσίγραφο της Αναβύσσου
και ότι θα υπερασπιστούν τα
διακιώματα χρόνων της κοινότητάς τους.
ύμβουλοι της μειοψηφίας
ισχυρίστηκαν, εκτός συμ-

Σ

νοντας προκλητικά τελεσίγραφα και αντιμετωπίζοντας τους πολίτες της Π. Φώκαιας ως υποτελείς του.
Γιατί άραγε; Τι τον ωθεί σ΄ αυτή την αλαζονική συμπεριφορά;
Είναι πράγματι απογοητευτική η εικόνα
ενός δημάρχου που ενώ θα ‘πρεπε να
συμβάλλει στη συνεργασία όλων των γειτονικών δήμων για την επίλυση όλων των
μεγάλων κοινών προβλημάτων, προς
όφελος των πολιτών, εκείνος επιλέγει να
συνδέσει το όνομα του με μια πρωτοφανή, διχαστική επίθεση, που δε στρέφεται
μόνο εναντίον της Π. Φώκαιας αλλά εναντίον των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.
Αλήθεια, αναλογίζεται ο δήμαρχος Αναβύσσου σε τι περιπέτεια βάζει το Δήμο
του, που οδηγεί τις σχέσεις των δύο πόλεων και τι πληγές μπορεί να προξενήσει
στην ευρύτερη περιοχή;
3. Σε ότι αφορά στο μνημόνιο συνεργασίας που φιλοδοξεί ο δήμαρχος να
υπογράψει με την ΕΤΑ, εκτός από την
προσπάθεια υφαρπαγής έκτασης της Παλαιάς Φώκαιας, η οποία και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, αναρωτιέμαι:
Πώς η Ανάβυσσος, ο άμεσα εμπλεκόμενος δήμος στην επικείμενη ανάπλαση, θα
μπορέσει να διατυπώσει την παραμικρή
παρέμβαση προς όφελος της περιοχής,
όταν από το μνημόνιο προκύπτει ότι όχι
μόνο παραιτείται από κάθε ένσταση αλλά
και δεσμεύεται:
- «να συνδράμει με κάθε τρόπο που θα
κριθεί απαραίτητος το έργο της ευρύτερης αξιοποίησης των αλυκών με στόχο
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
και σε κάθε περίπτωση να μη δημιουργεί
εμπόδια στην υλοποίηση της επιδιωκόμενης αυτής αξιοποίησης».
- «να παραιτηθεί από το δικόγραφο και
από το δικαίωμα των ήδη κατατεθειμένων
αιτήσεων προς τη διοίκηση ή το Συμβούλιο της Επικρατείας περί ανακλήσεως των
απαλλοτριώσεων εντός των αλυκών»

Ε

διευκρίνισε αν εννοούσε να
κληθούν τα ΜΑΤ).

ίναι πασιφανές ότι με την προοπτική
υπογραφής ενός τέτοιου μνημονίου ο
Δήμος Αναβύσσου, ανταλλάσσει την εκμετάλλευση ελάχιστων μόνο τμημάτων,

βουλίου ότι επί των ημερών
τους, δεν «τολμούσε» η Ανάβυσσος να διεκδικήσει αλλαγή των ορίων.(!!!). Θα πρέπει
μάλλον να έχουν ασθενή μνήμη μια και προ πενταετίας, επί
των ημερών τους, τοποθετούσαν ταμπέλες ορίων, επειδή
είχε προκύψει ακριβώς το ίδιο
ζήτημα, Ήταν τότε, που όπως
αποκάλυψε ο ίδιος ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατεδάφιζε
τις ταμπέλες της Π. Φώκαιας ο
Σάββας Ακούσογλου .
Κοινοτικός Σύμβουλος κ.
Ντίνος Χασάπης, έκανε
την ακόλουθη έγγραφη δήλωση:

Ο

εωρώ ότι η ανακίνηΘ
ση διοικητικών ορίων
από το Δήμο Αναβύσσου,

μετά από δεκαετίες χωρίς
πρόβλημα, υποκρύβει σκοπιμότητες ξένες προς την
σημερινή αντίληψη λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών.
Ακολουθώντας τα μηνύματα
όλων των ενεργών πολιτών της ευρύτερης περιοχής προτείνω στο κοινοτικό
συμβούλιο της Π.Φώκαιας,
να συζητήσει και να εισηγηθεί στα συμβούλια των γειτονικών ΟΤΑ την εθελοντική
συνένωση τους. Παράλληλα
να ενημερωθούν όλοι οι τοπικοί φορείς για να εκφράσουν την άποψη τους.

Η αμφισβητούμενη ή διεκδικούμενη περιοχή, νότια του ξενοδοχείου
Plaza Resort, για την οποία ξέσπασε ένας ακόμα εμφύλιος μεταξύ
Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας.
συνδεδεμένων (κατά σύμπτωση) με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα
και παραιτείται από κάθε δικαίωμα, ακόμα και από αυτό της έκφρασης, για ένα
ακίνητο ανυπολόγιστης οικονομικής και
περιβαλλοντικής αξίας αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος των παραλιών της Αναβύσσου.
Άραγε οι δημότες της Αναβύσσου αλλά
και ολόκληρης της περιοχής είναι σύμφωνοι στο να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα τους γύρω από την εκμετάλλευση και
χρήση της δημόσιας γης;
Οι πολίτες αν μη τι άλλο έχουν δικαίωμα
στην ενημέρωση για ένα θέμα που απασχολεί τον τόπο τους και για μια επένδυση που θα αλλάξει την εικόνα μιας ολόκληρης περιοχής.
Το σχέδιο είναι σαφές. Ένα τεράστιο
«φιλέτο» παραχωρείται εν λευκώ στους
επενδυτές οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι να
το αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν, χωρίς
καμία δέσμευση προς την τοπική κοινωνία.
Μπροστά από μια τέτοια σκανδαλώδη
συμφωνία είναι απόλυτα λογικό ο Δήμαρχος Αναβύσσου και οι συνεργάτες του
να θέλουν να στρέψουν την κοινή γνώμη
αλλού. Έτσι, η ανακίνηση του ζητήματος

γύρω από τα διοικητικά όρια και οι «κακοί» Φωκιανοί, ή όπως είπε και μια Δημοτική Σύμβουλος «μια χούφτα άνθρωποι»
είναι νερό στο μύλο του αποπροσανατολισμού των δημοτών της Αναβύσσου.

Η

Κοινοτική Αρχή της Παλαιάς Φώκαιας δεν σκοπεύει να απαντήσει
στις άναρθρες τοπικιστικές κραυγές που
ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Αναβύσσου με τρόπο ανάλογο. Σε κάθε
περίπτωση όμως, θα διαφυλάξει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών
της Παλαιάς Φώκαιας θέλοντας να διατηρήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας που
υπάρχουν εδώ και σχεδόν ενενήντα χρόνια μεταξύ των δύο πόλεων και τις οποίες
κάποιοι δε διστάζουν να δυναμιτίσουν με
τους χειρισμούς τους.
4. Τέλος, σε ότι αφορά την «κατηγορία» που μου αποδόθηκε ότι ως νέος έχω
άγνοια, θα ήθελα να απαντήσω ότι εάν για
εσάς νέος άνθρωπος σημαίνει απειρία και
άγνοια, για εμένα σημαίνει ήθος, αξιοπρέπεια, προτεραιότητα στο κοινό όφελος και
όχι στα συμφέροντα των επενδυτών, σεβασμός στο περιβάλλον και όχι στην ακατάσχετη δόμηση στο βωμό του κέρδους.
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Επιμέλεια
‘Άγγελος Γ.
Φραγκόπουλος

Θ

έμα διοικητικών ορίων μεταξύ Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας, επανέφερε ο
Δήμαρχος Αναβύσσου κ. Γκέραλης, στη συνεδρίαση της 29ης Απριλίου.
Δυστυχώς αναβιώνει με απόλυτη ευθύνη του
μια αντιπαράθεση, σε εποχές που αρκετοί
συμπολίτες μας (οι περισσότεροι) και των
δύο Ο.Τ.Α., θα ήθελαν να υπάρχει σύμπνοια
και συνεργασία για να επιλυθούν τεράστια
προβλήματα στη περιοχή μας.

Η

επαναφορά του θέματος των ορίων, δείχνει μια παρορμητική κίνηση, όμοια με αυτή που ζήσαμε με την
Ανάβυσσο και τη Σαρωνίδα και τους
καταστηματάρχες της δεύτερης, πριν
από ένα περίπου χρόνο.
Η υπόθεση εκείνη εξελίχθηκε σε κρίση
μεταξύ των δύο Ο.Τ.Α. και την ίδια τύχη
προβλέπουμε ότι θα έχει και τώρα αλλά
αυτή τη φορά με την Παλαιά Φώκαια.

Μ

προστά από μια τέτοια σκανδαλώδη συμφωνία είναι απόλυτα λογικό ο Δήμαρχος Αναβύσσου και οι συνεργάτες του να θέλουν να στρέψουν την κοινή
γνώμη αλλού, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Κοινοτάρχης κ. Τσαλικίδης και είναι
αυτό που γράφουμε στο πρωτοσέλιδο «εκτός ορίων». Αν δεν σκεφτούν και αν δεν λειτουργήσουν ώριμα κάποιοι, θα βρεθούν εκτός ορίων και όχι μόνο διοικητικών.

Σ

ε κάποιες «συμφωνίες» αναφέρθηκε ο πρώτος Αντιδήμαρχος της μεγάλης μας πόλης,
που έγιναν σε συναντήσεις στις
οποίες συμμετείχε βατοπεδινός
πρώην Υπουργός και ηγετικό
στέλεχος της Ε.Τ.Α.
Κρατούσαμε κάποια επιφύλαξη,
για τα λεγόμενά του, μέχρι που
είδαμε το «μνημόνιο συνεργασίας». Πόσα ξέρει ακόμα αυτός ο
Αντιδήμαρχος!!!

Τ

Π

ως γίνεται, κ. Δήμαρχε, στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του συμβουλίου, να
αναφέρεστε στην ανάθεση πέντε (5) καντινών
και στην καθαρογραμμένη απόφαση να έχει
γραφτεί για έξη; Ποια είναι η έκτη; Ρώτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θανάσης Καραγιάννης.
Φανερά εκνευρισμένος ο Δήμαρχος, ζήτησε φωνάζοντας (το συνηθίζει πολύ τώρα τελευταία), να
τεθεί θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης και να ψηφιστεί εδώ και τώρα η ανάθεση και της έκτης καντίνας. Ο έντονος εκνευρισμός αποδεικνύει ότι μάλλον υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

ελικά η απόφαση για την έκτη καντίνα, το μεγάλο πέτρινο δηλαδή,
ήταν για καλό σκοπό. Ανατέθηκε στην
ποδοσφαιρική ομάδα «Σαρωνικός»
για την οικονομική της ενίσχυση.
Και το Δ.Σ. του Σαρωνικού την ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία. Καλή κίνηση,
θα ενισχύεται ο Σαρωνικός για πάρα
πολλά χρόνια, γιατί απ΄ ότι γνωρίζουμε όλες οι επαγγελματικές μισθώσεις
γίνονται τουλάχιστον για μια 12ετία!!!.

Έ

Κ

αι μια και μιλάμε για Σαρωνικό, ακούστηκε στο Δημοτικό συμβούλιο, από τον
ίδιο τον Δήμαρχο, ότι στοιχίζει στο Δήμο 20
- 30.000 € το χρόνο και στους αγώνες του
πηγαίνουν μόλις 20 - 30 «φίλαθλοι».
Δεν είναι και άσκημα 1.000 € το χρόνο, ανά
«φίλαθλο». Μπορούσαν όμως να τα δίνουν
απευθείας στους φιλάθλους, αντί να τα δίνουν στο Δ.Σ. του Σαρωνικού, γιατί αν κρίνουμε από την βαθμολογική του θέση, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον πάνε χαμένα.

λλειμμα αντιπολίτευσης παρατήρησαν αρκετοί συμπολίτες μας στον μεγάλο μας
δήμο. Μάλιστα κάποιος επώνυμος, μας είπε με ύφος που έδειχνε ότι γνωρίζει
πολλά: «Που να βρει χρόνο για αντιπολίτευση η αντιπολίτευση αφού παζαρεύει να γίνει
συμπολίτευση». Άλλος πάλι προχώρησε περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις έληξαν και ήταν επιτυχείς. Εμείς ρωτήσαμε και μας απάντησαν ότι ΠΟΤΕ
δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς τους συστήνουμε να μην λένε ποτέ ΠΟΤΕ;

Τ

ην αντίρρησή του στην δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων για τις
αλυκές, έκφρασε ο Δήμαρχος κ. Γκέραλης, μια και όπως είπε δεν υπάρχει καμία
ένδειξη ότι οι «επενδυτές» θα οικοδομήσουν ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις, κάτω
από την παραλιακή λεωφόρο στις αλυκές και στον Αι Νικόλα. Δεκτό είπαμε και για να
το λέει ο Δήμαρχος, θα ξέρει κάτι παραπάνω. Και παρ΄ ολίγο να μας πείσει, μέχρι που
είδαμε το σχέδιο μνημονίου (Draft) που συνέταξαν στην Ε.Τ.Α. και καταλάβαμε. Μέχρι
και φυλάκιο ετοιμάζονται να στήσουν για να μην μπαίνει ο πολύς λαός στις παραλίες
τους!!!.

Π

ερίεργη αντίληψη για την δράση
και τις αρμοδιότητες των συλλογικών φορέων, έχει τελευταία ο Δήμαρχος Αναβύσσου κ. Γκέραλης. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της
συντονιστικής επιτροπής τους δήλωσε ότι ο Δήμος (και συγκεκριμένα ο
ίδιος ο Δήμαρχος) θα πει, αν πρέπει
και πότε πρέπει να κινητοποιηθούν οι
εξωραϊστικοί και λοιποί σύλλογοι για
θέματα που αφορούν την περιοχή,
όπως η περίπτωση των αλυκών!!!

ιερωτώμεθα τώρα εμείς: Όταν ο κ. ΔήΔ
μαρχος ήταν Πρόεδρος του Εξωραϊστικού
Συλλόγου του Αγιασμοθιού και δημιουργούσε
με τον υπογράφοντα συντονιστικά, για διάφορα θέματα που θεωρούσαμε τότε επίκαιρα,
δεν θυμόμαστε να ζητήσαμε ποτέ τη γνώμη
και την έγκριση των τότε κοινοταρχών της
Αναβύσσου ή της Π. Φώκαιας. Εκτός αν ο κ.
Δήμαρχος θεωρεί τον εαυτό του κάτι υπέρτερο των προαναφερθέντων και απαιτεί να
ερωτάτε και να καθοδηγεί ο ίδιος τις δραστηριότητες των φορέων της περιοχής. Ε! κακώς
το θεωρεί.

Κ

λείνοντας το θέμα (για την ώρα), ο κ. Δήμαρχος θα πρέπει όταν απευθύνετε σε
συμπολίτες του να δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό στην προσωπικότητά τους και
στο λειτούργημα ενός εκάστου. Ύψωση του τόνου της φωνής, υποδείξεις και εντολές προϊσταμένου προς υφιστάμενους, φανερώνουν μια έρπουσα αλαζονεία, που δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή και πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ.-

Ο

ανταγωνισμός (και όχι ο συναγωνισμός) των δημοτικών συμβούλων της Αναβύσσου, κτυπάει κόκκινο
και απ΄ ότι φαίνεται θα δούμε πολλά
επεισόδια μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Έτσι σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται με ευθύνη κάποιου αντιδημάρχου ή δημοτικού συμβούλου, οι
υπόλοιποι ή δεν συμμετέχουν ή στη
καλύτερη περίπτωση κάνουν μια βόλτα απλώς για να καταγραφεί παρουσία λίγων λεπτών.

Ο

ανταγωνισμός εκδηλώνετε και στον αριθμό του κοινού που συμμετέχει σ΄ αυτές
εκδηλώσεις. Έτσι φουσκώνουν τα νούμερα σε
κάποιες χιλιάδες, που δεν θα επιτυγχάνονταν
ακόμα και να όλοι οι κάτοικοι της Αναβύσσου
και της Παλαιάς Φώκαιας, νέοι, γέροι και παιδιά, συγκεντρωνόντουσαν ταυτόχρονα. Μάλιστα σε πρόσφατη εκδήλωση αντιδήμαρχος,
ως πειστήριο της επιτυχίας του, μέτραγε τις
γαβάθες στις οποίες έφαγαν φασολάδα οι δημότες, για να πείσει για τον αριθμό των προσελθόντων.

Α

ναβρασμός επικρατεί στους οικιστές του Αγίου Νικολάου και του Μαύρου Λιθαριού, μετά
την οικοδόμηση, καμπινέδων στις παραλίες. Και
το εύλογο ερώτημα που κατέθεσαν στην εφημερίδα μας είναι: Καλά όταν έδωσαν τις καντίνες
με απευθείας ανάθεση στους ίδιους διαχειριστές,
έλεγαν δια στόματος Δημάρχου, ότι η ανάθεση
είναι προσωρινή, μια και θα αναγκαστούν να ξηλώσουν σύντομα τις κατασκευές, λόγω της «αξιοποίησης» των παραλιών από την Ε.Τ.Α. και τον
Δήμο. Τώρα φτιάχνουν μόνιμες τουαλέτες για
τις προσωρινές καντίνες;

Δ

ια στόματος Δημάρχου, μας
απαντήθηκε ότι θα μπουν
ταμπέλες όπου θα αναγράφεται «δημοτικές τουαλέτες» και
θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε
όλους τους λουόμενους και όχι
μόνο στους πελάτες των καντινών. Περιμένουμε και εμείς όπως
και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας
να το δουμε.

Σ

την δική μας επισήμανση, ότι
οι τουαλέτες προφανώς θα είναι για όλους τους λουόμενους στις
παραλίες και όχι μόνο για τους πελάτες των καντινών, οι οικιστές θέτουν ένα εύλογο ερώτημα: Αν ένας
λουόμενος, θέλει να επισκεφθεί τις
τουαλέτες, θα μπορεί να το κάνει
χωρίς να χρειάζεται να ζητάει τα
κλειδιά από τους καντινιέριδες. Ενδιαφέρον ακούστηκε το ερώτημα
και το θέσαμε αρμοδίως.

Κ

αι μια και αναφερόμαστε σε καντίνες, θεωρούμε σπερμολογία αυτά που διαδίδονται,
ότι δήθεν επιδιώκεται κάποιες από τις καντίνες
να μετατραπούν σε αναψυκτήρια και μάλιστα με
την σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Δεν πιστεύουμε
ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, γιατί αποτέλεσμα
μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι, να παραμένουν οι
καντίνες ανοικτές μέχρι πρωίας, μετά μουσικής,
σερβίροντας οινοπνευματώδη ποτά και μάλλον
αυτό δεν θα αρέσει σε πολλούς.

ύμφωνα με καταγγελίες, συμπολιτών μας, συνεχίζεται η καύση μείγματος κλαδιών
Σ
και απορριμμάτων σε διάφορες γειτονιές της Αναβύσσου, υπό την καθοδήγηση
στελεχών του Δήμου. Οι δικαιολογίες που προβάλλονται, ότι δεν έχουμε το κατάλληλο
φορτηγό να μεταφέρει τα απορρίμματα στη Φυλή, ότι τους βρήκε απροετοίμαστους η
διακοπή μεταφοράς των απορριμμάτων στη χωματερή της Κερατέας, είναι προφάσεις
εν αμαρτίες. Πως τα κατάφερε τόσο καλά η Π. Φώκαια και αυτοί δεν μπορούν;
ξιοποιούμε την φωτοΑ
γραφία που μας έστειλε
ο φίλος κ. Βαγγέλης Γούλας, από τις εκδηλώσεις
για την επέτειο της Εθνικής
επετείου που γιορτάστηκε
με ιδιαίτερη λαμπρότητα και
στην Ανάβυσσο. Διακρίνετε
την προσήλωση στο τελετουργικό, των Δημοτικών
Συμβούλων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.
Το ύφος είναι δηλωτικό της
συγκίνησης που διαπέρασε
τον ψυχικό τους κόσμο.

ον πανηγυρικό της ημέρας, για την επέτειο μνήμης του ΕλευΤ
θερίου Βενιζέλου, ανέλαβε να εκφωνήσει Αντιδήμαρχος και
έγινε το έλα να δεις. Η ανάγνωση μισής σελίδας δακτυλογραφημένου κειμένου, μετατράπηκε σε επικίνδυνη αποστολή. Κάθε
φορά που ο Αντιδήμαρχος σήκωνε το βλέμμα του από το χαρτί,
έχανε τις αράδες και μέχρι να τις ξαναβρεί οι ακροατές ξέχναγαν
για ποιο θέμα τους μίλαγε.

αραλίγο να γίνει
Π
σύρραξη μεταξύ των κ.κ. Μπούρα

και Βρεττού, για το
ποιος θα εκπροσωπήσει το Ελληνικό
Κοινοβούλιο στη κατάθεση στεφάνου τιμής του Ελευθερίου
Βενιζέλου και τελικά
το μετέφεραν και οι
δύο. Κάποιοι είπαν
χα ρ ι τολο γ ώ ν τα ς ,
ότι αν μπορούσε, η
προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου,
θα έκλεινε τα μάτια
της για να μην βλέπει τα όσα έγιναν.
Και τα αυτιά της για
να μην ακούει, θα
συμπληρώσουμε
εμείς.
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"Αττικός Παρατηρητής"

Α

Ο

θώος κρίθηκε από το δικαστήριο ο πρώην κοινοτάρχης της Παλαιάς Φώκαιας
για την πυρκαγιά της χωματερής τον Ιούλιο
του 2006, η οποία απείλησε την πόλη και το
Θυμάρι με καταστροφή. Οι δύο βασικοί μάρτυρες κατηγορίας απουσίαζαν από τη δίκη
και όσοι παρουσιάστηκαν δήλωσαν, λίγο
- πολύ, ότι δεν είχε καμία ευθύνη ο πρώην κοινοτάρχης, ο οποίος είχε λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας!!! Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε λάβει
όλα αυτά τα μέτρα. Θα είχαμε κάτι σαν το
ολοκαύτωμα της Πελοποννήσου.

ένας εκ των μαρτύρων κατηγορίας (ο υπογράφων), προτίμησε να
συνεχίσει τις διακοπές του στο Παρίσι,
αντί να ασχολείται με τον τελειωμένο
πολιτικά, πρώην κοινοτάρχη. Ο δεύτερος απείχε της διαδικασίας προβάλλοντας τη δικαιολογία της επαγγελματικής απασχόλησης, αλλά κάπως μας
κάνει ως προσπάθεια διεύρυνσης του
κύκλου των πολιτικών του επιρροών
προς την παράταξη του πρώην κοινοτάρχη. Μ΄ αυτά και με άλλα την γλύτωσε και ο κατηγορούμενος.

Ο

Π

ριστικό και αμετάκλητο δείχνει το χάσμα
μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας του
κοινοτικού συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας. Η ενότητα που φάνηκε να επιτυγχάνετε μετά τη σύσκεψη της παράταξης στις
13/2/2009 ήταν επίπλαστη και δεν γεφύρωσε
τις αντιθέσεις οι οποίες κρίνουμε ότι είναι επί
θεμάτων ουσίας και όχι μικροπολιτικής. Τελικός κριτής για το ποιος έχει δίκιο, θα έχουν
την ευκαιρία να το κρίνουν οι δημότες.

ρόθυμοι, δηλώνουν διάφοροι νυν
και πρώην πολιτικοί παράγοντες
στη Παλαιά Φώκαια, να πλαισιώσουν
οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει, ενόψει
των επόμενων εκλογών, φτάνει να έχει
καθαρά «αντι - Τσαλιδικό» χαρακτήρα.
Δεν αποκλείουμε δηλαδή να υπάρξει
σχήμα, που να περιλαμβάνει όλους
όσους έχουν μοναδικό μέλημα να πάρουν τη ρεβάνς.

Ά

ρχισαν να κινούνται οι επίδοξοι πρόεδροι στη Σαρωνίδα, ενόψει των επόμενων
εκλογών και άρχισαν τις βολιδοσκοπήσεις, για να βρουν υποψήφιους συμβούλους
και σχήματα με τα οποία θα ζητήσουν τη ψήφο των δημοτών. Πολιτικοί παρατηρητές
πάντως εκτιμούν, ότι στην Σαρωνίδα θα εμφανιστούν περισσότεροι υποψήφιοι πρόεδροι από υποψήφιους συμβούλους.

Τ

η δέσμευση από τους πολιτικούς ότι
θα κάνουν ότι μπορούν για να μείνουν οι παραλίες της Αναβύσσου ανοικτές, από τα «επιχειρηματικά σχέδια»
ζήτησε ο Δήμαρχος κ. Σάββας Γκέραλης, στη σύντομη ομιλία του στη παραλία, τη καθαρή Δευτέρα. Και επειδή
δεν βρήκε άλλους, ζήτησε τη δέσμευση από βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που
παραβρίσκεται σε όλα ανεξαιρετως τα
πανυγύρια.
Τώρα είμαστε βέβαιοι ότι οι παραλίες
της Αναβύσσου σώθηκαν.

Δ

ιαβάσαμε τις προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων της Ανατολικής Αττικής, ανεπάγγελτου βουλευτή του
ΠΑΣ.Ο.Κ., που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδα. Αναζητούσαμε να βρούμε τις καινοτομίες που εισηγείται, αλλά δεν τα καταφέραμε.
Φαίνεται ότι δεν τις δημοσιοποίησε όλες μια
και αυτές που διαβάσαμε ήταν μάλλον κοινοτυπίες.
Μάλλον τις άλλες, τις σοβαρές τις κράτησε
μυστικές για να μην του τις αντιγράψουν.
ίσως να ελπίζει στην υπουργοποίησή του
για να τις υλοποιήσει ο ίδιος.

Μ

ε την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Θεοδώρων, συνάχθηκαν και πάλι όλοι οι
εθνοπατέρες της περιφέρειας Αττικής στην περιοχή μας και τους ξαναείδαμε στη
γιορτή της Αγίας Ειρήνης. Όπου πανηγύρι και χαρά είναι όλοι τους παρόντες, αλλά
όταν χρειάζεται να παρέμβουν για σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας, είναι άφαντοι. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούμε τα δελτία τύπου που
εκδίδουν τα γραφεία των βουλευτών μας, αλλά ψάχνουμε μάταια να βρούμε κάποια
αναφορά στα τοπικά προβλήματα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι πλέον πρόσφατες
των οποίων, είναι της κας Εύης Χριστοφιλοπούλου και του κ. Ντίνου Βρεττού. Λέτε να
έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μας και να μη το καταλάβαμε;

Τ

ην
οικονομική
χρεοκοπία της
χώρας μας, προβλέπουν οικονομικοί
κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αναπαράγουν καθημερινά τα Μ.Μ.Ε.
χρεώνοντας
την
αποτυχία στην κυβέρνηση Καραμανλή και στους μαθητευόμενους μάγους
Αλογοσκούφο - Παπαθανάσιδες. Ευχή
κάθε νοήμονα πολίτη αυτής της χώρας
είναι να πέσουν έξω
οι προβλέψεις των
ευρωπαίων εταίρων
και να μην συμβεί
τέτοιας έκτασης χρεοκοπία της χώρας
μας. Μας φτάνει η
πολιτική χρεοκοπία
του Καραμανλή και
των
βατοπεδινών
σωματοφυλάκων
του.

Α

ντί να ενισχύσουν την εγχώρια οικονομία, μειώνοντας
δραστικά τον ΦΠΑ στο τουρισμό, που είναι η ελληνική
«βιομηχανία», μειώνουν τα τέλη ταξινόμησης στα αυτοκίνητα
που παράγουν Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί και Ιάπωνες. Όμως τα
τέλη ταξινόμησης που χαρίζουν οι κυβερνητικοί φωστήρες, είναι πόροι που ανήκουν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όχι
στον κρατικό προϋπολογισμό. «Χαρίζουν» δηλαδή φόρους
που εισπράττονται για την αυτοδιοίκηση η οποία τους έχει
απολύτως ανάγκη για να χρηματοδοτήσει τις δράσεις της.

Α

λλά για να ενισχύσουν δήθεν και τον τουρισμό, μείωσαν
κατά 1,5% το τέλος παρεπιδημούντων που είναι πόρος ο
οποίος ανήκει επίσης στους Δήμους και τις Κοινότητες και δεν
προσμετράτε στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή και στις
δύο περιπτώσεις οι μαθητευόμενοι κυβερνητικοί μάγοι, κάνουν πολιτική με χρήματα άλλων και όχι του κρατικού ταμείου, το οποίο φρόντισαν να καταληστέψουν, μέσω των ομολόγων, των άγονων γραμμών, του βατοπεδίου, της «εξαγοράς»
του Γερμανού, των κουμπάρων τους κ.α.
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Δ

ιαφωνούμε απόλυτα με την άποψη, ότι οι βατοπεδινοί, Πέτρος Δούκας και Ρουσόπουλος, δεν πρέπει
να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. Αντίθετα
πρέπει να συμμετέχουν για να έχουν την δυνατότητα
οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι να τους μαυρίσουν. Θα
προτείναμε μάλιστα, αντί να βάζουν σταυρό σε κάποιο
άλλο υποψήφιο, απλά να μουτζουρώνουν τα ονόματα
των βατοπεδινών.

Σ

κληρή κριτική Καραμανλή, σε ομιλία μπροστά
στους οπαδούς του στο Αγρίνιο: «Μπροστά στην κρίση,
κανείς δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ξένος παρατηρητής(!)» Τότε γιατί το κάνεις
μεγάλε;

Μ

εγάλη εφεύρεση ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Μάλλον θα έπρεπε να ονομαστεί «νόμος περί απαλλαγής υπουργών». Θα περιμένουμε να ακούσουμε τι
θα εξαγγείλει για το θέμα ο υπό αναμονή πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου.
Εφόσον επαγγέλλεται ότι η νέα διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έχει απόλυτο σκοπό της
την διαφάνεια, για να δώσει ένα δείγμα γραφής πρέπει να εξαγγείλει την κατάργηση
του νόμου και μετά από την σχετική τροποποίηση του συντάγματος (το 2013), να αντιμετωπίζονται οι υπουργοί και οι βουλευτές που παρανομούν, όπως όλοι οι έλληνες
πολίτες.

Κ

αι προτείνουμε στους ΠΑΣΟΚους εφόσον θέλουν να
αποτινάξουν από πάνω τους, το
όνειδος των «τσουκάτων», να
εξαγγείλουν την τροποποίηση του
νόμου και να προβλέπονται βαρύτερες ποινές σε όσα πολιτικά
πρόσωπα, λόγω της θέσης τους
σφετερίζονται το δημόσιο χρήμα,
απ΄ ότι ισχύει για τους απλούς πολίτες, που διαπράττουν ανάλογα
αδικήματα.

Μ

ε πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την κόντρα
Πάγκαλου - ΚΚΕ. Το ερώτημα τι
θα γινόταν στην Ελλάδα αν είχε
νικήσει στον εμφύλιο το ΚΚΕ,
φαίνεται να προβληματίζει αρκετούς συμπατριώτες μας, εκτός
από τον κ. Πάγκαλο. Ευτυχώς
δεν απαντήθηκε ποτέ το ερώτημα, μια και το ΚΚΕ ηττήθηκε και
δεν μας δόθηκε η «ευκαιρία» να
διαπιστώσουμε στο πετσί μας,
τι θα συνέβαινε στην αντίθετη
περίπτωση.

Λ

Κ

αι μια και αναφερόμαστε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται ότι τα σύνδρομα του Νοέμβρη του 2007
δεν έχουν ξεπεραστεί. Η ηγεσία εκδικείται ακόμα
όσους δεν δήλωσαν υποταγή σ΄ αυτήν και στήριξαν άλλες επιλογές κατά τη διαδικασία επιλογής αρχηγού. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί έκοψαν
από το ευρο-ψηφοδέλτιο ένα από τα επιφανέστερα στελέχη του κινήματος, τον Συνταγματολόγο Κώστα Μποτόπουλο. Τέτοιες εποχές που
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ανάγκη κάθε ψήφο, κάποιοι
στις 7 Ιουνίου, σπρώχνουν τους ψηφοφόρους
να πάνε τριήμερη εκδρομή.

Ε

μείς, κρίνοντας από την σοβαρότητα και την
υπευθυνότητα της ηγεσίας αυτού του κόμματος διαχρονικά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει
τα διάφορα θέματα που απασχολούν τη χώρα
μας, τολμούμε να εικάσουμε ότι αν επικρατούσε
στον εμφύλιο το ΚΚΕ, πέρα από το πόσα ακόμα
θύματα θα είχε αν είχε, η Ελλάδα θα ήταν ένας
επίγειος παράδεισος. Κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα,
το Βιετνάμ και την Αγκόλα ας πούμε, άντε και Κούβα, μια και αυτές είναι οι μόνες κομμουνιστικές
χώρες (πλέον) στον πλανήτη και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Και καταλήγουμε, ότι δυστυχώς
χάσαμε την ευκαιρία να γίνει η χώρα μας Αγκόλα
ή Κούβα στην καλύτερη.

άβαρα αντάρτικου έχουν υψώσει τριάντα δύο
μητροπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες
αρνούνται να καταβάλουν το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας για τα ακίνητα που κατέχουν. Όπως
αποκάλυψε πρόσφατα η εφημερίδα «Το Βήμα»
από τις 80 μητροπόλεις της εκκλησίας της Ελλάδος,
οι 32 δεν υπέβαλαν δηλώσεις, επικαλούμενες διάφορες προφάσεις. Αν τώρα σε αυτές προστεθούν
και οι μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
αλλά και οι μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης,
τότε γίνεται σαφές ότι αρνείται να εφαρμόσει τον
νόμο ένα σημαντικό κομμάτι της Εκκλησίας. Ανάμεσα σ΄ αυτές τις μητροπόλεις και η μητρόπολη της
Μεσογαίας – Λαυρεωτικής την οποία ποιμαίνει ο
«εκσυγχρονιστής» κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου.

Δ

ιαβάστε την επιστολή που
δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ
και αναδημοσιεύουμε εμείς
και αφορά την ανακήρυξη του
μητροπολίτη Λαυρεωτικής κ.
Χατζηνικολάου ως επίτιμου
διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αξία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της εκκλησίας, σε μια εποχή
ηθικής και κοινωνικής κατάπτωσης, λόγω αυτής ακριβώς
της ανακήρυξης έχουμε σωθεί
όλοι. Τελικά «μας λυπήθηκε ο
θεός».

Η επικαιρότητα με χιούμορ

Σ

ε εμάς όλα αυτά δεν είναι εντυπωσιακά, μια και από αυτή
την κυβέρνηση δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο. Μας
εντυπωσιάζει όμως η σιωπή των τοπικών αρχόντων μας, των
Δημάρχων και των Κοινοταρχών μας, οι οποίοι χάριν κάποιου
ξεροκόμματου που τους πετούν, κάποιας ρουσφετολογικής
ασφαλτόστρωσης του Σουφλιά ή κάποιου μικροέργου από τα
διάφορα προγράμματα, υπό μορφή ελεημοσύνης, κάνουν τις
πάπιες.

Δ

ιαβάσαμε στον Τύπο ότι η ελληνική κυβέρνηση ομολόγησε στην EUROSTAT ότι
το έλλειμμα του 2008 θα φτάσει το 4,8%, προσεγγίζοντας το 5%! Από την αρχική
πρόβλεψη, το 1,6%, μέχρι το 4,8% υπάρχει μια διαφορά 3,2% του ΑΕΠ! Αυτό σημαίνει ότι έπεσαν έξω 8 δις ευρώ! Υπενθυμίζουμε ότι μιλάμε για τον προϋπολογισμό
του 2008, για τον οποίο ο σημερινός πρωθυπουργός οδήγησε τη χώρα σε πρόωρες
εκλογές μέσα στην πύρινη λαίλαπα του Αυγούστου του 2007. Υπενθυμίζουμε επίσης
ότι μιλάμε για μία χρονιά, το 2008, κατά την οποία η διεθνής κρίση δεν είχε χτυπήσει
ακόμη την πόρτα της Ελλάδας, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες! Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Του Ανδρέα Πετρουλάκη από την Καθημερινή
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Σ

ημαντική παρέμβαση των φορέων και πολιτών της Αναβύσσου,
της Παλαιάς Φώκαιας και της Σαρωνίδας, εκδηλώθηκε με αφορμή τα δημοσιεύματα του Αττικού Παρατηρητή για τα εξυφαινόμενα
επενδυτικά σχέδια στις αλυκές Αναβύσσου. Ήδη από τις 25 Απριλίου έχουν πραγματοποιηθεί τρεις ολομέλειες, εξωραϊστικών πολιτιστικών και ναυταθλητικών φορέων, οι οποίοι συζήτησαν τους τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση που αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια
θα έχουν ως στόχο την οικοδόμηση ξενοδοχειακών μονάδων, κάτω
από την παραλιακή λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, στο ύψος των αλυκών ή στον Άγιο Νικόλαο.

Η

Οικογενειακή
φωτογραφία,
της καθοριστικής Ολομέλειας
των Φορέων
Αναβύσσου,
Παλαιάς Φώκαια,
Σαρωνίδας, όπου
μπήκαν και οι
βάσεις για τη
συνεργασία τους
στο θέμα των
παραλιών και της
«αξιοποίησης»
του κτήματος των
αλυκών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

ολομέλεια των φορέων αποφάσισε κατ΄ αρχήν, να επιλέξει 5μελή συντονιστική επιτροπή η οποία θα συντονίζει και θα προετοιμάζει τις δράσεις των φορέων. Αυτή η επιτροπή αποτελείται από
τους: Τον κ. Ντίνο Χασάπη Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Κοινοτικό Σύμβουλο Π. Φώκαιας, την κα. Τούλα Καραμπεσίνη
Γενική Γραμματέα του Ναυταθλητικού Συλλόγου Μαύρου Λιθαριού,
τον κ. Λευτέρη Χρυσικόπουλο Γενικό Γραμματέα του Εξωραϊστικού
Συλλόγου του Αγίου Νικολάου, τον κ. Δημήτρη Μοροζίνη Πρόεδρο
του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέος Ανάφλυστος και τον εκδότη του
Αττικού Παρατηρητή κ. Άγγελο Φραγκόπουλο.
ολομέλεια των φορέων, αποφάσισε κατ΄ αρχήν να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επαφές με την ηγεσία του Δήμου Αναβύσσου και των όμορων Κοινοτήτων της Παλαιάς Φώκαιας και της
Σαρωνίδας, οι οποίες έχουν άμεση (η πρώτη) ή έμμεση σχέση με το
θέμα των παραλιών και των αλυκών.
Επίσης αποφασίστηκε να απευθυνθεί επιστολή προς την Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.), στην οποία έχει παραχωρηθεί η
ευθύνη διαχείρισης του κτήματος των αλυκών Αναβύσσου, με την
οποία ζητείται να ενημερώσει τους φορείς, μέσω της συντονιστικής
επιτροπής, για την μέχρι σήμερα εξέλιξη των διαγωνισμών καθώς
και πληροφορίες για την περαιτέρω πορεία του έργου. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητάει πληροφορίες, για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούν,
τα προσδοκώμενα από την σχεδιαζόμενη δραστηριότητα οφέλη,
για την Εταιρία, την τοπική κοινωνία και γενικότερα την Ελληνική
Οικονομία.
έλος αποφασίστηκε, η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 17 Μαΐου 2009 και ώρα
11:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού σχολείου
Αναβύσσου και θα έχει στόχο την διαμόρφωση πλειοψηφικού ρεύματος, στην κοινή γνώμη των πολιτών της περιοχής μας, η οποία
θα κλιθεί να στηρίξει τον αγώνα ενάντια στο κλείσιμο των παραλιών
και στη παράδοσή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Η

Τ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ

Α

ναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών και των φορέων τους,
θεωρείται η πρόταση εναλλακτικών λύσεων για την αξιοποίηση
των αλυκών ή και να αντιδράσουν σε επιλογές που κρίνουν
ότι θα είναι επιβαρυντικές για
το περιβάλλον, και τους φυσικούς πόρους της περιοχής. Σε
κάθε περίπτωση οι φορείς που
συγκροτούν την συντονιστική
επιτροπή, δεν επιθυμούν να
παραμείνουν οι αλυκές στην σημερινή τριτοκοσμική κατάσταση,
δηλαδή ως χώρος ανεξέλεγκτης
απόθεσης απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό είναι απόλυτα δικαιολογημένη και απαραίτητη η απόφαση της ολομέλειας των φορέων,
να συγκροτηθεί επιστημονική

Ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή του ΚΚ.Ε
Γιάννη Γκίκα για το «Κτήμα Αλυκών Αναβύσσου»
Γιάννης Γκιόκας
Βουλευτής Αττικής του ΚΚΕ
Βουλευτής
Ο
Αττικής του
ΚΚΕ Γιάννης

Γκιόκας κατέθεσε την Παρασκευή 6/3/2009
ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη δημοπράτηση 1200 στρεμμάτων στην περιοχή
«Κτήμα Αλυκών Αναβύσσου». Το πλήρες
κείμενο της ερώτησης είναι το εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
ΘΕΜΑ: Δημοπράτηση έκτασης 1200
στρεμμάτων στο «Κτήμα Αλυκών Αναβύσσου»

ε εξέλιξη βρίσκεται δημοπράτηση
Σ
του χώρου των Αλυκών Αναβύσσου,
εμβαδού άνω των 1200 στρεμμάτων με

διάρκεια εκμίσθωσης 60 χρόνια, στην
οποία φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά
οικονομικοί κολοσσοί, με «βεβαρημένο
μητρώο» τσιμεντοποίησης δημόσιων χώρων, καταπατήσεων και αυθαιρεσιών.
Η έκταση ανήκει στην Εταιρεία Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και θα επρόκειτο για
μια τυπική περίπτωση ξεπουλήματος
δημόσιας περιουσίας-«φιλέτου», αν δεν
παρείσφρεαν στην υπόθεση και στοιχεία
που καθιστούν το «έγκλημα» ακόμα πιο
ειδεχθές: από αεροφωτογραφίες της περιοχής φαίνεται ότι η έκταση του «Κτήματος Αλυκών Αναβύσσου» είναι 960
στρέμματα. Τα υπόλοιπα 240 αφορούν το
κομμάτι του αιγιαλού που συνδέει το Κτή-

μα με τη θάλασσα (70 στρέμματα) και την
προσκείμενη στον αιγιαλό του Αγ. Νικολάου περιοχή, παραπλεύρως της Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων (170 στρέμματα).
Πρόκειται δηλαδή για μία γεωγραφική
ενότητα υψηλότατης περιβαλλοντικής
και αισθητικής αξίας. Κι αντί η κυβέρνηση να προσανατολιστεί σε δημόσια έργα
ανάπλασης της περιοχής με στόχο τη
δημιουργία ελεύθερων χώρων και ζωνών πρασίνου, που να αναβαθμίσουν
την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να
απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες συνολικά της περιοχής για αναψυχή, άθληση
κ.α., επιτρέπει μέσω του διαγωνισμού
τη μεσολάβηση ιδιωτικών συμφερόντων,
που ετοιμάζουν την τσιμεντοποίηση της
περιοχής μέχρι την ακρογιαλιά (μεγάλη
ξενοδοχειακή μονάδα, καζίνο και ότι άλλο
συνεπάγεται το τουριστικό πακέτο που θα
«συσκευάζει» τη μεγαλύτερη ίσως παραλία του Σαρωνικού, που έχει μείνει ανέπαφη από την εμπορευματοποίηση).
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός αν προτίθεται η κυβέρνηση
Α) Να σταματήσει τη διαδικασία και να
ακυρώσει το διαγωνισμό.
Β) Να προχωρήσει με δημόσια έργα, χωρίς εμπορευματοποίηση και σύμπραξη
ιδιωτών, στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου με βάση τις λαϊκές ανάγκες
ώστε να εξασφαλίζεται για όλους η ελεύθερη πρόσβαση στην ακτή, το καθαρό
περιβάλλον, το πράσινο, η άθληση, η
ψυχαγωγία.

ομάδα, η οποία θα ανελάμβανε
τη σύνταξη εναλλακτικής πρότασης για την αξιοποίηση των
αλυκών. Η επιστημονική ομάδα
ήδη συγκροτήθηκε και επικεφαλής της τέθηκε ο Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κοινοτικός Σύμβουλος Παλαιάς
Φώκαιας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των φορέων
κ. Ντίνος Χασάπης. Μέλη της
επιστημονικής ομάδας αποτελούν επίσης Καθηγητές του
Πανεπιστημίου, Μηχανικοί και
Οικονομολόγοι.
Η εναλλακτική πρόταση για την
αξιοποίηση των αλυκών, θα παρουσιαστεί στην ημερίδα που
διοργανώνουν οι φορείς στις 17
Μαΐου. Η πρόταση αυτή προβλέπει κοινοπρακτικό σύστημα

διαχείρισης, όπου τον κύριο και
αποφασιστικό ρόλο θα έχει ο
Δήμος Αναβύσσου. Στοιχεία της
εναλλακτικής πρόταση, που περιλαμβάνονται στην υπό διαμόρφωση μελέτη, είναι η δημιουργία
υδροβιότοπου, αθλητικού κέντρου, δασικού φυτωρίου, κατασκευή σύγχρονου δημαρχιακού
μεγάρου και υπηρεσιών υγείας
κατασκευή μουσειακού χώρου
για την ιστορία των αλυκών και
χώρου αθλοπαιδιών, καθώς και
κατασκευή συγκροτήματος βιοκλιματικών κατοικιών περιφερειακά των αλυκών, η αξιοποίηση
των οποίων θα χρηματοδοτήσει
την εκτέλεση του όλου έργου,
παράλληλα με τις επιχορηγήσεις
από κοινοτικά προγράμματα.

7η Απριλίου την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Δρ. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Μ

ε αφορμή την 7η Απριλίου την Παγκόσμια Ημέρα
Υγείας, θέλω να αναφερθώ εν συντομία στη σπουδαιότητα της.
Ο Θεός μας χάρισε το υπέρτατο αυτό αγαθό - την Υγεία - ,
για να μπορεί ο άνθρωπος να αγωνίζεται και να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της ζωής.
Τι κάνει όμως ο ίδιος ο άνθρωπος για να παραμένει υγιής;
Δυστυχώς, ο σύγχρονος και ιλιγγιώδης τρόπος ζωής που έχει επιβάλλει
η σύγχρονη κοινωνία, αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τη διατήρηση της
καλής υγείας.
Σ’ αυτόν βέβαια, έρχονται να προστεθούν οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μετάλλαξη πολλών ασθενειών, το
έντονο άγχος, το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η συνεχόμενη ψυχολογική επιφόρτιση και τέλος η αμέλεια του ίδιου του ατόμου για προληπτικές
εξετάσεις.
Ως ιατρός θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα των προληπτικών εξετάσεων και την υποχρέωση που έχει ο καθένας μας, απέναντι στον εαυτό
του, απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στην κοινωνία, να διατηρείται υγιής. Υγεία, σημαίνει πρόληψη, σημαίνει φροντίδα, σημαίνει έγκαιρη αντιμετώπιση. Θα πρέπει να γίνει σε όλους μας συνείδηση η γνωστή παροιμία
«των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».
Επιβάλλεται, να λάβουμε μία σειρά μέτρων για να μπορούμε να λέμε ότι
φροντίζουμε τον εαυτό μας. Κατ’ αρχήν μπορούμε να ελέγξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, να υιοθετήσουμε την άσκηση ή δυνατόν σε καθημερινή βάση, να προσπαθήσουμε να εισπράττουμε όσο το δυνατόν λιγότερο,
στρεσογόνες καταστάσεις, να φροντίζουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε
μια και είναι η προέκταση του εαυτού μας, να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις (αλκοόλ, κάπνισμα κ.λ.π.) και να ζούμε ισορροπημένα.
Φυσικά, ως Ιατρός Γυναικολόγος – Ειδ. Μαστολόγος, υπενθυμίζω ακόμη
μία φορά πόσο σημαντικό είναι για την γυναίκα να κάνει κάθε χρόνο Γυναικολογική εξέταση (test pap, υπερηχογράφημα, γυναικολογική εξέταση,
Ca 125) για εξέταση μαστών (κλινική εξέταση, μαστογραφία ανάλογα με
την ηλικία, υπέρηχους, κ.λ.π.) και για τον άνδρα να υποβάλλεται σε έλεγχο
προστάτου (PSA), έλεγχο καρδιάς, αγγείων, χοληστερίνης κ.α.
Η υγεία μας είναι το όπλο μας για να παλέψουμε τις δυσκολίες τις σημερινής και απαιτητικής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Με αφορμή τη σημερινή
μέρα, ας δώσουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας, ας επενδύσουμε στο μέλλον μας, ας επενδύσουμε στην υγεία μας.
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ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Σ

τις επαφές που υπήρξαν με την ηγεσία των Ο.Τ.Α. της περιοχής μας διαπιστώθηκε, ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση εκ μέρους των Ε.Τ.Α. ή της πολιτικής
ηγεσίας, για το πια είναι η κατεύθυνση
των επιχειρηματικών σχεδίων. Ο Δήμος
Αναβύσσου όπως αναφέρθηκε επισήμως
δια του Δημάρχου και του Προέδρου του
Δημοτικού συμβουλίου κ. Κωνσταντέλου,
δεν έχει ενημέρωση και αρκείται στις διακηρύξεις περί «ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» με την οποία κατ΄ αρχήν συμφωνεί.
Όμως η δημόσια δήλωση του Δημάρχου
κ. Σάββα Γκέραλη, ότι δεν θα επιτρέψει
στα πλαίσια των επιχειρηματικών σχεδίων, οποιαδήποτε οικοδόμηση κάτω από
την παραλιακή λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, η οποία αποτέλεσε την αφορμή της
εκδήλωσης των ανησυχιών των πολιτών
και τη συγκρότηση της Συντονιστικής
Επιτροπής των Φορέων της περιοχής,
Συνεδρίαση
της Ολομέλειας των
Φορέων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαια,
Σαρωνίδας
στις 5 Απριλίου 2009, στο
πνευματικό
Κέντρο του
Εξωραϊστικού
Συλλόγου του
Μαύρου
Λιθαριού.

δείχνει ότι τουλάχιστον ο Δήμαρχος γνωρίζει πτυχές των επιχειρηματικών και κυβερνητικών σχεδίων, τα οποία δεν αποκαλύπτει ή αποκαλύπτει με δόσεις.

Ο

ι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας κ.κ. Τσαλικίδης
και Πέγκας, στη συνάντηση που είχαν με
την Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων,
δήλωσαν ότι αγνοούν τις εξελίξεις, λόγω
ανυπαρξίας επίσημης ενημέρωσης από
το καθ΄ ύλη αρμόδιο υπουργείο και την
Ε.Τ.Α. παρ΄ ότι τμήμα της «ιδιοκτησίας»
της, βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Παλαιάς Φώκαιας.
Και οι δύο Πρόεδροι δήλωσαν ότι το θέμα
της «τουριστικής ανάπτυξης» των αλυκών τους ενδιαφέρει και ότι θα το παρακολουθούν μια και επηρεάζει με πολλούς
τρόπους την ευρύτερη περιοχή των τριών
Ο.Τ.Α.

Τ

α μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαια,
Σαρωνίδας. Από αριστερά η κα. Τούλα Καραμπεσίνη, ο κ. Δημήτρης Μοροζίνης, ο
κ. Λευτέρης Χρυσικόπουλος, ο κ. Απόστολος Κούτσιος ως προεδρεύων της συνεδρίασης, ο κ. Ντίνος Χασάπης και ο κ. Άγγελος Φραγκόπουλος

Τ

η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, αποτελούν ενεργοί πολίτες και οι παρακάτω οργανώσεις.

1. Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαύρου Λιθαριού Αναβύσσου
2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου
3. Εξωραϊστικός Σύλλογος Λάκκας Αναβύσσου
4. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονος Αναβύσσου
5. Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Νέος Ανάφλυστος»
6. Εξωραϊστικός Σύλλογος Βούρλων Αναβύσσου «Η Αγία Σκέπη»
7. Εξωραϊστικός Σύλλογος Οικιστών Καταφυγιού Παλαιάς Φώκαιας
8. Ομιλος Θυμαριού "Αίολος" Παλαιάς Φώκαιας
9. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Π.Φώκαιας «Η Αγία Ειρήνη»
10. Εξωραϊστικός Όμιλος Οικιστών Σαρωνίδας
11. Σύλλογος Επαγγελματιών Σαρωνίδας
12. Ναυτικός αθλητικός όμιλος Μαύρου Λιθαριού Αναβύσσου
13. Ναυτικός αθλητικός όμιλος Παλαιάς Φώκαιας "Ο Πυθέας"
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Ιατρεία στην περιοχή μας

Άρχισαν τα μαθήματα Ελληνικών
Α και Β επιπέδου στο Δήμο Αναβύσσου

Τ

ο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
και Πολιτισμού του Δήμου θεωρεί
ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που αναφέρεται κυρίως σε αλλοδαπούς είναι επιτακτική έχοντας
μεγάλη σημασία αφού καθορίζει την
επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής,
και της δυνατότητας ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις εργασίας τους. Σε
αυτό το πλαίσιο ξεκίνησαν τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας για ενήλικες, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας. Και
πραγματοποιούνται τρεις φορές την
εβδομάδα στο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου Αναβύσσου .

Επιπροσθέτως, το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής αναγνωρίζει την
ύπαρξη του κοινωνικού φαινομένου
της πολιπολιτισμικότητας και τάσσεται υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων διαφορετικής
προέλευσης στην τοπική κοινωνία
με απόλυτο σεβασμό εφαρμόζοντας
τις αντίστοιχες πολιτικές.
Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την επικοινωνία των παιδιών και
των γονιών τους ξεκίνησαν μαθήματα Συμβουλευτικής Γονέων από
έμπειρη ψυχολόγο. Τα μαθήματα
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Αναβύσσου 11:00
με 13:00.
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Ιατρεία στην περιοχή μας
Στασιμότητα (και πάλι)
στη χωροθέτηση του
Κ.Ε.Λ.
Ανατολικού Σαρωνικού

Σ

Γιάννης
Χατζηκυριάκος
Υπεύθυνος
Πολιτικής
Προστασίας
Δημοτικό
Σύμβουλος
Αναβύσσου

Ε

νόψει της θερινής περιόδου οι
πιθανότητες πυρκαγιάς αυξάνονται. Για τον λόγο αυτό όλοι οι
πολίτες οφείλουν να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι. Οι
αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν μία πυρκαγιά είναι οι εξής:
• Οι γυμνές φλόγες (κερί, σπίρτο,
αναπτήρας κλπ.) ερχόμενες σε
επαφή με καύσιμα υλικά.
• Ο ηλεκτρισμός (σπινθήρες, βραχυκύκλωμα).
• Υπολείμματα καπνίσματος (αποτσίγαρα, πούρα κ.α.)
• Η τριβή, κρούση, πίεση.
• Φυσικά φαινόμενα (κεραυνός, σεισμός)
• Οι ηλιακές ακτίνες που πέφτουν
σε γυαλιά.

Γ

ια να έχουμε πυρκαγιά είναι
απαραίτητοι τρεις παράγοντες,
καύσιμη ύλη, θερμότητα και αέρας.
Αν λείψει και ένας μόνο παράγοντας η πυρκαγιά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Συνεπώς, η κατάσβεση
μιας πυρκαγιάς μπορεί να γίνει με
τρεις κυρίως τρόπους:
• Με την αφαίρεση της καύσιμης
ύλης.
• Με την αφαίρεση της θερμότητας.
• Με την αποστέρηση του οξυγόνου
του αέρα.

Τ

α πλέον διαδεδομένα μέσα κατάσβεσης είναι τα ακόλουθα :
• Νερό (Η2Ο)
• Αφρός
• Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
• Αλογονομένοι υδρογονάνθρακες
(HALON 1301 ή 1211)
• Ξηρά σκόνη
• Άμμος, χώμα, σκεπάσματα κ.α.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η

πρόληψη φυσικά είναι καλύτερη της θεραπείας. Δυστυχώς είναι γεγονός, ότι μας
διακρίνει μία σχετική αδιαφορία
στον τομέα της πρόληψης γενικά. Πρέπει να ξέρουμε όμως
ότι ποτέ δεν πρέπει να αδιαφορούμε για τον κίνδυνο της φωτιάς τόσο στους χώρους διαβίωσης
και στους χώρους εργασίας μας,,
όσο και στη φύση. Οι σοβαρότεροι
εχθροί της εκδήλωσης πυρκαγιάς
άρα σοβαρά προληπτικά μέτρα είναι:
• Η καθαριότητα των χώρων.
• Η απαγόρευση του καπνίσματος
σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας (κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή στο
δάσος).
• Η ρίψη σκουπιδιών μέσα σε μεταλλικά δοχεία.
• Τοποθέτηση και αποθήκευση εύφλεκτων υλικών μακριά από θερμαντικές συσκευές.
• Επαγγελματική επανόρθωση των
ασφαλειών του πίνακα. Αν καεί η
ασφάλεια υπάρχει αιτία. Καλέστε
τον ηλεκτρολόγο.
• Τοποθετούμε στους ηλεκτρικούς
πίνακες αυτόματες ασφάλειες.
• Αποφεύγουμε την υπερφόρτωση
των ηλεκτρικών γραμμών.
• Διατηρούμε ελεύθερους τους διαδρόμους διαφυγής προς εξόδους
κινδύνου.

Τ

ο πιο σημαντικό στάδιο μιας
πυρκαγιάς είναι τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσής της. Η πείρα
έχει διδάξει ότι η κατάσβεση μιας
πυρκαγιάς επιτυγχάνεται
- Το πρώτο λεπτό με ένα ποτήρι
νερό.
- Το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά
νερό.
- Το τρίτο λεπτό με έναν τόνο νερό.
- Μετά … ας κάνει ο καθένας ότι
μπορεί.
Επομένως είναι αποφασιστικής
σημασίας η έγκαιρη άφιξη της Πυροσβεστικής. Πρώτος και βασικός

παράγοντας είναι η άμεση ειδοποίηση του Κέντρου Άμεσης Επέμβασης (Κ.Α.Ε.) του Πυροσβεστικού
Σώματος (199) πριν η πυρκαγιά
πάρει διαστάσεις. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η σωστή και πλήρης
αναγγελία των στοιχείων που δίνει
το άτομο που ειδοποιεί την Πυροσβεστική.

Γ

ενικά οι ενέργειες που πρέπει
να κάνετε μόλος αντιληφθείτε
φωτιά στον χώρο σας είναι:
 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας
και προσπαθήστε να την σβήσετε
στην έναρξή της, διότι τότε είναι
σχετικά εύκολο.
 Εάν δεν καταφέρετε να την σβήσετε, καλέστε αμέσως την Άμεση
Επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας στον αριθμό 199, δίνοντας ψύχραιμα, αργά και καθαρά
τα ακριβή στοιχεία σας.
 Σημάνατε αμέσως συναγερμό.
 Βγείτε και απομακρυνθείτε από
τον καιόμενο χώρο κλείνοντας,
αλλά όχι κλειδώνοντας πόρτες και
παράθυρα ώστε να περιοριστεί ο
εισερχόμενος φρέσκος αέρας και
να επιβραδυνθεί η καύση.
 Περιμένετε τα πυροσβεστικά οχήματα και ενημερώστε τον επικεφαλής για ότι έχει πέσει στην αντίληψή
σας ή για ό,τι άλλο σας ρωτήσει.
 Διακόψατε το ηλεκτρικό ρεύμα
εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Ο

Δήμος Αναβύσσου αγρυπνά
όλο το 24ωρο!
Ο δήμος Αναβύσσου ενόψει της
θερινής περιόδου, μιας περιόδου
υψηλής επικινδυνότητας, οργανώνει και φέτος ομάδες εθελοντών πυροπροστασίας. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος της ομάδας μας,
μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία
του Δήμου Αναβύσσου και στα τηλέφωνα 22910 41220 - 1 - 2 (εσωτ.
122, Αγγελική Μελισσαράτου).

τασιμότητα παρατηρείται στη διαδικασία
χωροθέτησης του Κέντρου Επεξεργασίας
Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) του Ανατολικού Σαρωνικού,
με ευθύνη του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σουφλιά και της Ε.ΥΔ.ΑΠ.
Παρ΄ ότι έχουν περάσει δέκα σχεδόν μήνες,
(Ιούλιος 2008) από τότε όπου ο Κοινοτάρχης
της Παλαιάς Φώκαιας κ. Μανώλης Τσαλικίδης,
διατύπωσε την πρόταση της χωροθέτησης του
Κ.Ε.Λ. στο 59ο χιλ. της εθνικής οδού Αθηνών Σουνίου, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση και
το θέμα εκκρεμεί.
Το ίδιο ισχύει και για την Ε.ΥΔ.ΑΠ., η οποία
παρ΄ ότι έχει λάβει γνώση της πρότασης της
κοινότητας σε ανώτατο επίπεδο, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα καμιά πρωτοβουλία ανάθεσης
νέας τροποποιημένης μελέτης.
Είναι άξιο περιέργειας, ότι σε μια εποχή όπου
οι διαδικασίες χωροθετήσεων, συναντούν
εμπόδια από διάφορους παράγοντες, στη περίπτωση του Κ.Ε.Λ. Aνατολικού Σαρωνικού,
υπάρχει μια κατ΄ αρχήν συμφωνία και επισήμως η πολιτεία, δια του Υπουργού και της
αρμόδιας δημόσιας εταιρείας, αδιαφορούν με
κίνδυνο να απολεστεί κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης, ενός από τα σπουδαιότερα έργα
πνοής για ολόκληρη την περιοχή.
Η αδιαφορία που επιδεικνύει για το θέμα, ο
Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σουφλιάς, δίνουν
βάση σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες,
που τον θέλουν να εναντιώνεται στη χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. στη συγκεκριμένη θέση, λόγω
της επιρροής πολιτικού του φίλου, ο οποίος
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη περιοχή και θεωρεί ότι μια τέτοια προοπτική θα
πλήξει την επιχειρηματικότητά του.

Τ

ελευταία εξέλιξη, είναι η επίσκεψη στις
αρχές Απριλίου, του Προέδρου της Παλαιάς Φώκαιας κ. Τσαλικίδη, του Δημάρχου
Αναβύσσου κ. Γκέραλη και του Προέδρου της
Σαρωνίδας κ. Πέγκα, στον Γενικό Γραμματέα
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Μπαλτά, τον οποίο ενημέρωσαν για την πρόταση χωροθέτησης του
Κ.Ε.Λ. στο 59ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μπαλτάς ζήτησε από τον Κοινοτάρχη της Παλαιάς Φώκαιας
να καταθέσει επισήμως πρόταση, επενδεδειμένη με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου

Ε

ντωμεταξύ και η Κοινότητα Σαρωνίδας,
μετά το Δήμο της Αναβύσσου, ο οποίος
ήδη πρότεινε το 59ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου για
την χωροθέτηση, με δήλωση του Προέδρου κ.
Πέγκα, ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε η
Κοινοτική Σύμβουλος κ. Έρση Κόκκοτα, υποστηρίζει την άποψη ότι ο χώρος ενδείκνυται
ως ο καταλληλότερος για την κατασκευή του
Κ.Ε.Λ. Ανατολικού Σαρωνικού, εφόσον συμφωνήσει σ΄ αυτό και η Παλαιά Φώκαια.
Παρ΄ ότι η Κοινότητα της Παλαιάς Φώκαιας,
δεν έχει πάρει ακόμα επίσημη απόφαση για
την χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ., όλα δείχνουν ότι
αυτή είναι η θέση η οποία θα προταθεί.
Ο Κοινοτάρχης της Παλαιάς Φώκαιας, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ.
Ντίνος Χασάπης, στο κοινοτικό συμβούλιο, δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα εισάγει άμεσα προς
συζήτηση πρόταση χωροθέτησης του Κ.Ε.Λ.
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Φωτιά το νερό στη Σαρωνίδα!
Για παραφουσκωμένους λογαριασμούς
διαμαρτύρονται κάτοικοι

Πρόγραμμα αποκατάστασης και αξιοποίησης της χωματερής

Η

Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας με επικεφαλής τον
Πρόεδρό κ. Μανώλη Τσαλικίδη, για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Το 2007 στον πρώτο χρόνο
της νέας διοίκησης κατάφερε
με συντονισμένες ενέργειες
να κλείσει την παράνομη χωματερή μετά από 32 χρόνια
λειτουργίας και έκτοτε να κατευθύνει τα απορρίμματά της
στο νόμιμο χώρο της Φυλής
(ΕΣΔΚΝΑ).
Στη συνέχεια με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών
και του καθηγητή κ. Λέκα, ολοκλήρωσε την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ.
Σήμερα διεκδικεί με αξιώσεις χρήματα από το Ταμείο Συνοχής για
να προχωρήσει στην αποκατάσταση και αξιοποίηση του χώρου.
«Όταν πέρυσι η Κοινότητα Π.
Φώκαιας υπέβαλλε πρόταση στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ταμείο Συνοχής) για να
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση
της αποκατάστασης και αξιοποίησης της περιοχής, λίγοι το πιστεύαμε και πολλοί ειρωνεύτηκαν την
απόφαση μας» δηλώνει σήμερα
φανερά ικανοποιημένος ο κ. Τσαλικίδης και συνεχίζει: «Σήμερα η
πρόταση της Παλαιάς Φώκαιας
έχει ήδη προεγκριθεί ανάμεσα σε
εκατοντάδες άλλες προτάσεις από

όλη την Ελλάδα και ο φάκελος
μεταφρασμένος πλέον, έχει
προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για την οριστική απόφαση.
ην Παρασκευή 20 Μαρτίου επισκέφθηκαν την Παλαιά Φώκαια ο κ. Jens Erling
Froiland Jensen από την Νορβηγία (χώρα η οποία θα χρηματοδοτήσει το έργο) και η κα.
Έρρικα Μήτση, εκπρόσωπος
της ATKINS στην Ελλάδα, οι
οποίοι αφενός ενημερώθηκαν
αναλυτικά για την πρόταση της
Παλαιάς Φώκαιας, αφετέρου
επισκέφθηκαν το χώρο της πρώην
χωματερής και διαπίστωσαν από
κοντά την ανάγκη να γίνει άμεσα η
περιβαλλοντική αποκατάσταση.
Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατέγραψαν θετικά τις
προσπάθειες και τις ενέργειες της
Κοινότητας Π. Φώκαιας και έφυγαν ικανοποιημένοι απ΄ όσα είδαν,
δηλώνοντας ότι θα εκδώσουν την
οριστική τους απόφαση μέχρι την
30η Απριλίου 2009.
Και ο κ. Τσαλικίδης καταλήγει «η
πρόταση και το όνειρο μας είναι στο χώρο της πρώην χωματερής να δημιουργηθεί το
Ανοικτό Θέατρο της Π. Φώκαιας και ο περιβάλλον χώρος να
φιλοξενεί αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, που
θ’ αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη
ζωή των κατοίκων της πόλης
μας».

T

Ο κ. Τσαλικίδης με τον κ. Jens
Erling Froiland Jensen από την
Νορβηγία (χώρα η οποία θα χρηματοδοτήσει το έργο) και την κα.
Έρρικα Μήτση στην είσοδο του
κλειστού πλέον ΧΑΔΑ.

Μανώλης Τσαλικίδης:
Το 2007 κλείσαμε το
ΧΑΔΑ μετά από 32
χρόνια λειτουργίας και
σήμερα
διεκδικούμε
ευρωπαϊκά κονδύλια για
την αποκατάστασή και
αξιοποίησή του χώρου.

Οι λογαριασμοί είναι μεγάλοι σ΄ αυτούς
που καταναλώνουν πολλά κυβικά νερού,
απαντάει ο Πρόεδρος κ. Πέγκας
Νερό που …καίει
ύελλα αντιδράσεων και αγανάκτησης έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της Σαρωνίδας οι λογαριασμοί του
νερού. Η αύξηση των τελών ύδρευσης, που αποφάσισε η
πλειοψηφία του Κοινοτικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με
την αλλαγή του χρόνου τιμολόγησης και την ανυπαρξία μηχανισμού τεκμηρίωσης, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα οι
συνέπειες του οποίου αποτυπώθηκαν σε δεκάδες λογαριασμούς ύδρευσης του Φεβρουαρίου 2009. Το θέμα μεταφέρθηκε και στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Σαρωνίδας όπου στη
συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2009 επικράτησε ένταση, ασυνήθιστη για τα δεδομένα της Σαρωνίδας, όταν Κοινοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κατήγγειλε ότι του ήρθε
λογαριασμός τετραμήνου ύψους 1.000 € ενώ το σπίτι του
εκείνο το διάστημα ήταν κατά το 80% του χρόνου κλειστό!!
Η εξαγγελία του Προέδρου για άμεση πρόσληψη υδραυλικού με αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο των μετρητών
δεν εκτόνωσε την κατάσταση αφού τα παράπονα για φουσκωμένους λογαριασμούς έπεφταν βροχή. Ο παριστάμενος
πρόεδρος των Επαγγελματιών κατέθεσε αίτημα για αλλαγή
των συντελεστών χρέωσης για τα καταστήματα, για να ακουστούν και μέσα στην αίθουσα του Συμβουλίου οι αιτιάσεις
που ακούγονται και στους διαδρόμους για «σπασμένα ρολόγια» πολλών καταστημάτων.
Η αντικατάσταση μέρους του παλαιού δικτύου των αμιαντοσωλήνων από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί οτι λύθηκε το ζήτημα της ύδρευσης στη Σαρωνίδα. Η συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων, θεωρεί οτι το νερό είναι ακριβό,
η ποιότητα του προβληματική και οι υπηρεσίες ύδρευσης
κακές.
Αλέκος Γριζιώτης

Θ

Α

ν και είμαι από αυτούς που ψήφισαν την αύξηση της τιμής
του νερού, πιστεύω ότι υπάρχουν υπερβολικές χρεώσεις.
Αυτές όμως δεν οφείλονται στην αύξηση της κατανάλωσης,
αλλά στην αδυναμία των υπηρεσιών της Κοινότητας να καταγράψουν τις μετρήσεις των μεγάλων καταναλωτών ακριβώς με
τη λήξη του τετραμήνου, με αποτέλεσμα αυτοί να επιβαρύνονται αρκετά.
Ας απαντήσουν όμως και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου γιατί δεν δέχθηκαν την πρότασή μου να δημιουργηθεί επιτροπή για τον έλεγχο των μετρητών ύδρευσης και των
μετρήσεων. Προφανώς γιατί η Κοινότητα έχει κέρδη από τη
διαχείριση του νερού.
Σωτήρης Αθανασούλης
αύξηση στην τιμή του νερού, για την οποία μειοψήφιΗ
σα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, ήταν μεγάλη, σε περίοδο
μάλιστα οικονομικής ύφεσης, αφού το νερό είναι κοινωνικό

αγαθό. Οι λογαριασμοί από 6μηνοι έγιναν 4μηνοι. Το πάγιο
ήταν 15Χ2= 30 ευρώ το χρόνο, τώρα είναι 15Χ3=45 ευρώ
τον χρόνο, δηλαδή αύξηση 50% στο πάγιο. Η μέτρηση του
νερού σήμερα γίνεται ανά 4μηνο, στον τελευταίο μήνα συσσωρεύονται παραπάνω κυβικά, με αποτέλεσμα ένα μέρος
των κυβικών να πηγαίνει στην ανώτερη κλίμακα, γεγονός
που επιφέρει μία μεσοσταθμιστική αύξηση της τάξης του
29-33%, ποσοστό που ανέρχεται, σε μεγαλύτερους λογαριασμούς, ακόμα και στο 50%. Πρέπει, ως εκ τούτου, να μειωθούν οι κλίμακες και αν είναι δυνατόν, να αναγράφονται στον
λογαριασμό του νερού. Επίσης, πρέπει να καθιερωθεί και το
επαγγελματικό τιμολόγιο. Το νερό της Σαρωνίδας δεν δικαιολογεί τέτοιες αυξήσεις, γιατί το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και
η όποια αντικατάσταση του γίνεται μέσω χρηματοδοτήσεων,
η αποχέτευση ανύπαρκτη, η δε ποιότητα του νερού λόγω
του αμιάντου και των πολλαπλών βλαβών αμφισβητήσιμη.
Οι ενστάσεις που έγιναν από συμπολίτες μας για τους αυξημένους λογαριασμούς, δεν αντιμετωπίστηκαν με κατανόηση
από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
Σαρωνίδα πάνω από όλα πρέπει να διατηρήσει το πράσινο
και να το αυξήσει για το καλό όλων μας, για να μην μετατραπεί σε τσιμεντούπολη.
Έρση Κόκκοτα

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαρωνίδας

χουν γίνει παράπονα για τους λογαριασμούς του Β΄
τετραμήνου του 2008. Οι λογαριασμοί είναι μεγάλοι
Έ
σ΄ αυτούς που καταναλώνουν πολλά κυβικά νερού που
αποτελεί αλόγιστη σπατάλη. Δε δικαιολογείται κατανάλωση νερού από οικίες πάνω από ορισμένα κυβικά.
Τα αιτήματα των δημοτών, για εξέταση των καταναλώσεων, δεν παραπέμπονται στην επιτροπή επίλυσης διαφορών, αλλά εξετάζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της κοινότητας και αν διαπιστωθεί βλάβη, επιλύεται
η διαφορά από το κοινοτικό συμβούλιο.
Λόγω των πολλών βλαβών, η κοινότητα δεν έχει κέρδος
από την κατανάλωση νερού, εξάλλου δεν έχει μπει ποτέ
ούτε σταγόνα νερού από γεωτρήσεις, όπως συμβαίνει αλλού.
Για τις μικρές καταναλώσεις θα εισηγηθώ στο κοινοτικό
συμβούλιο να πάρουμε απόφαση διεύρυνσης της κλίμακας, ώστε να ευνοούνται αυτοί που κάνουν καλή χρήση
αυτού του πολύτιμου αγαθού.
Όσοι έχουν ρολόγια νερού που δε λειτουργούν, να φροντίσουν για την άμεση προμήθεια από την κοινότητα καινούργιων.

ΓΚΡΙΖΟ

Μάιος - Ιούνιος 2009

"Αττικός Παρατηρητής"

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Ε.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Συνέχεια από τη 1η σελίδα
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ΓΚΡΙΖΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Σ.Ε. ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τη συζήτηση που ακολούθησε στο δημοτικό συμβούλιο, εκφράστηκαν επιφυλάξεις, για την πρόεκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Φοταση να αποσυρθούν οι αγωγές, από συμβούλους
ρέων, κ. Α. Φραγκόπουλος, πήρε το λόγο και
της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ενώ αντιθέτως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις θέσεις της
στηρίχθηκε από
Συντονιστικής,
τον επικεφαλή
δίνοντας έμφαση
της μειοψηφίας
στο αίτημα για
κ. Ακούσογλου.
ανοικτές παραλίΈξω από το Δηας, από το λιμάνι
μοτικό Συμβούτης Π. Φώκαιας,
λιο, δεν ήταν
μέχρι τη Σαρωλίγοι αυτοί που
νίδα. Ζήτησε να
αναφέρθηκαν
μην υπάρξει κασε
προφανές
μία δόμηση κάτω
και πρωτοφανές
από την παραλισκάνδαλο, χαακή
λεωφόρο,
ρακτηρίζοντας το
υποστηρίζοντας
σχέδιο μνημονίανάλογη
θέση
ου «γκρίζο».
που είχε εκφράτο προσυμσει και ο Δήμαρβούλιο της
χος Αναβύσσου.
πλειοψηφούΕπανέλαβε την
σας παράταξης
άποψη, ότι δεν
στο Δήμο, που Το κτήμα αλυκών Αναβύσσου, αποτελεί περιζήτητο φιλέτο για ιδιω- είναι αρκετή η
προηγήθηκε της τικά επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία εξυπηρετεί και διευκολύ- αναφορά
σε
σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς , νει η κυβερνητική πολιτική μέσω της Ε.Τ.Α.
ήπια «τουριστική
ακούστηκαν τοανάπτυξη» και
ποθετήσεις υπέρ
ότι η Συντονιστιτης άμεσης ψήφισης του μνημονίου, όπως ακριβώς κή Επιτροπή όπως και κάθε πολίτης, διεκδικεί το
παρουσιάστηκε. Ευτυχώς πρυτάνευσαν ωριμότερες δικαίωμα να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την
σκέψεις.
αξιοποίηση του κτήματος των αλυκών.
απόφαση που λήφθηκε τελικά ομόφωνα, περιτη συνεδρίαση της ολομέλειας των Συλλόγων
ορίζεται στο να ενεργοποιηθεί μια επιτροπή, η
που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μάιου, συζητήθηοποία αποτελείται από τον Δήμαρχο κ. Σ. Γκέραλη, κε το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας, το οποίο κατέτον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Α. Κωνσταντέλο και τον κ. Σ. θεσε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο ΑναβύσΑκούσογλου και η οποία θα διαπραγματευτεί, όπως σου και κατέληξαν στο ακόλουθο ψήφισμα:
ειπώθηκε, να συμπεριληφθούν επιπλέον όροι, υπέρ
του Δήμου Αναβύσσου.
ύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μετά από
«διαπραγματεύσεις» θα συμπεριληφθεί στη συμφωνία και το μεσαίο πέτρινο, ενώ το τρίτο κτίσμα,
θα ενταχθεί άμεσα στο σχεδιασμό του επενδυτή και
θα χρησιμοποιηθεί ως φυλάκιο των εγκαταστάσεων.
Δηλαδή θα είναι το σημείο μέχρι του οποίου θα είναι
προσβάσιμη για το κοινό η παραλία. Από αυτό το
σημείο και μέχρι το Kouros Serf Club η παραλία δεν
θα είναι προσβάσιμη, όπως ακριβώς συμβαίνει και
με το Grand Resort Λαγονησίου.
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ
ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΑΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ό

λη η Ελλάδα, πλην του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αντιδρά
στη θεσμοθέτηση του εκτρωματικού κειμένου, με τον
ψευδεπίγραφο τίτλο «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον
Τουρισμό». Προφανώς, τα συμφέροντα που ενδιαφέρονται
για την προώθηση του συγκεκριμένου πλαισίου βαρύνουν
για την κυβέρνηση περισσότερο από το σύνολο των φορέων
της πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής ζωής του τόπου,
που διαφωνούν κάθετα με την προώθησή του.
Η κυβέρνηση αποφάσισε να αγνοήσει την ξεκάθαρη απόρριψη του «σχεδίου» από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), αλλά και
την συνολική αντίθεση από κόμματα, φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η πολιτική κατεύθυνση της απερχόμενης κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι η, με κάθε
τρόπο εμπορευματοποίηση της χώρας, η τσιμεντοποίηση
των ομορφότερων και πιο ευαίσθητων κομματιών της, ο κατασκευαστικός βιασμός των ελληνικών ακτών και νησιών,
κατά το πρότυπο της ασύδοτης αντιπαροχής των δεκαετιών
του '50 και του '60, που απαξιώνει τον ελληνικό τουρισμό.
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, έχει
δηλώσει ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα αποσύρει το
συγκεκριμένο κείμενο, που είναι καταστροφικό για τον τουρισμό και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Μετά από διάλογο
με την κοινωνία, θα προωθήσει Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης του Ελληνικού Τουρισμού, στη βάση των αρχών της
Πράσινης Ανάπτυξης, του σεβασμού του περιβάλλοντος και
της αειφόρου ανάδειξης του τεράστιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της χώρας.

Ο
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Η Ολομέλεια των φορέων Αναβύσσου - Π. Φώκαιας - Σαρωνίδας η οποία συνεδρίασε σήμερα 3/5/2009 αποφάσισε
τα ακόλουθα:
1. Απορρίπτει στο σύνολό του το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αναβύσσου και Ε.Τ.Α. Σε καμία περίπτωση και έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος δεν πρέπει
να παραιτηθεί ο Δήμος Αναβύσσου από τις αγωγές που έχει
καταθέσει στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας 150 στρ. του κτήματος των αλυκών.
2. Θεωρεί ότι η πρόσφατη εξαγγελία της Κυβέρνησης για παραχώρηση των παραλιών στους Ο.Τ.Α. πρέπει να αφορά και
τη περιοχή μας και τις εκτάσεις που ανήκουν στην Ε.Τ.Α.
3. Απαιτεί να μην υπάρξει οποιαδήποτε οικοδόμηση κάτω
από την παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, από την
Παλαιά Φώκαια, μέχρι τη Σαρωνίδα.
Ιδιαίτερα απαιτεί να μην υπάρξει οποιαδήποτε νέα οικοδόμηση και γενικά καμία παρέμβαση, όπως κλείσιμο της παραλίας, χωρίς την εκ των προτέρων δημοσιοποίηση των σχεδίων, στα πλαίσια της «τουριστικής ανάπτυξης» σε όλη την
ιδιοκτησία της Ε.Τ.Α.
Το ίδιο απαιτεί από τον Δήμο και τις Κοινότητες να πράξουν
για κάθε είδους επεμβάσεις.
4. Θα αναθέσει σε νομικούς την παρακολούθηση της όποιας εξέλιξης προκειμένου να παρέμβει τον κατάλληλο χρόνο
για να αποτρέψει τα όποια «επενδυτικά σχέδια» κινούνται σε
αντίθετη λογική.
5. Διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει εναλλακτικές λύσεις
αξιοποίησης των αλυκών.
Πρόθεση του συντονιστικού οργάνου των φορέων, είναι να
τεθεί ο Δήμος Αναβύσσου, επικεφαλής της όλης προσπάθειας, ο οποίος με την συμπαράσταση των δύο όμορων κοινοτήτων, αλλά κυρίως των πολιτών όλης της περιοχής, να διαχειριστεί το κτήμα αλυκών, προς όφελος των κατοίκων, του
περιβάλλοντος και της οικονομίας του τόπου.

Σαρωνίδα
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Οι χρήσεις γης στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος

Του κ. Αλέκου Γριζιώτη

Συνέχεια από τη 1η σελίδα
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Για άλλη μια φορά, κανείς δεν
μπήκε στη ουσία του προβλήματος. Κανείς και πάλι, δεν
τόλμησε, ως όφειλε, να μπει
στη θέση των κατοίκων που τα
νεύρα τους έχουν γίνει τσατάλια από το θόρυβο, την αϋπνία
και την υποβάθμιση της καθημερινότητας τους. Απλώς,
διαπιστώθηκε, για άλλη μια
φορά, η «ανάγκη για εκπόνηση μελέτης χρήσεων γης». Να
πετάξουμε πάλι το μπαλάκι μέχρι κάποιος απελπισμένος να
ξαναφέρει το πρόβλημα στην
επικαιρότητα.
Το ζήτημα των χρήσεων είναι
πλέον σύνθετο. Η απραξία των
Κοινοτικών Αρχών και η αδιαφορία των λοιπών «φορέων»,
έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα που έχουν περιπλέξει τα
πράγματα. Όμως η πραγματικότητα είναι μία. Η Σαρωνίδα
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης
σαν περιοχή αμιγούς κατοικίας. Οποιαδήποτε μελέτη, χω-

Της
κ. Έρση Κόκκοτα - Γεωργαλά
Κοινοτικής Συμβούλου

Σ

ήμερα 35 χρόνια
από την ίδρυση της
Κοινότητας Σαρωνίδας
όπου οι συνθήκες άλλαξαν, επιβάλλεται όσο
ποτέ άλλοτε, να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα για το
οποίο ο Ε.Ο.Ο.Σ. εδώ
και πολλά χρόνια ζητάει
ορθολογισμό, τάξη και
εφαρμογή των σχετικών
διαταγμάτων.
Πρέπει επιτέλους ο κάθε
οικιστής και ο κάθε επαγγελματίας να ξέρει πού
θα επενδύσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

από τον νόμο, δήλωση
την οποία έκανα και στο
προηγούμενο τεύχος της
εφημερίδας σας.
Ύστερα από αυτό, στο
Κοινοτικό Συμβούλιο της
πόλης μας, ψηφίσαμε
ομόφωνα την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης
χρήσεων γης, ελπίζοντας
ότι η λύση που θα δοθεί
θα σέβεται τον οικιστικό
χαρακτήρα της πόλης
και θα αποσκοπεί στην
βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των κατοίκων
της.

Παρέμβαση - απάντηση

του Προέδρου της Κοινότητας Σαρωνίδας

griziota@otenet.gr

φορμή για
την εκ νέου
ανακίνηση του θέματος αποτέλεσε η επίπονη και πολυέξοδη
προσπάθεια κατοίκων της Λεωφόρου, οι οποίοι έχουν χάσει
κυριολεκτικά τον ύπνο τους.
Με ένα ογκώδη φάκελο εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες,
με συνήθως αντικρουόμενες
γνωμοδοτήσεις, έφεραν το
θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο
στις 23 Μαρτίου 2009. Εκεί το
μόνο που εισέπραξαν ήταν η
αναγνώριση από τον Πρόεδρο
της Κοινότητας ότι υφίσταται
θέμα καθορισμού χρήσεων
γης.
Εδώ και δύο δεκαετίες οι εκάστοτε Κοινοτικοί άρχοντες,
οχυρωμένοι πίσω από μια σειρά γραφειοκρατικών «διαδικασιών» άτολμοι και άβουλοι,
παρακολουθούν μια περιοχή
να επιβαρύνεται, ψελλίζοντας
μίζερες δικαιολογίες περί αναρμοδιότητας και άλλα συναφή.

Μάιος - Ιούνιος 2009

ροθέτηση χρήσεων κ.λπ. πρέπει να έχει ως αφετηρία αυτό
το δεδομένο.
Το κωμικοτραγικό είναι ότι
στην ίδια συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου (θέμα 14)
εγκρίθηκαν, ομόφωνα, και τα
ωράρια των καταστημάτων της
Λεωφόρου μέχρι τις 2:30 τα
ξημερώματα! Τώρα ποιος θα
ελέγχει τη κατάσταση και ποιος θα καταφέρει να κοιμάται τις
νύχτες είναι θέματα που δεν
απασχολούν τους Κοινοτικούς
Συμβούλους. Άλλωστε αυτοί
δεν θα ξαγρυπνήσουν. Άλλοι
μένουν μακριά από τη Λεωφόρο και κάποιοι άλλοι τις περισσότερες μέρες μένουν εκτός
Σαρωνίδας. «Το ζήτημα είναι τι
όραμα έχει κανείς για τη πόλη
και όχι που κοιμάται» δήλωνε ο
Πρόεδρος της κοινότητας στον
Αττικό Παρατηρητή (τ.62) λίγες
μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές του 2006. Τουλάχιστον δεν
μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι μας είπε ψέματα.

Του
κ. Σωτήρη Αθανασούλη
Κοινοτικού Συμβούλου

κ. Αντρέα Πέγκα, για τις Χρήσεις Γης.

Ο

Ο Πρόεδρος
τη ς Κοινότητας Σαρωνίδας κ
Ανδρέας Πέγκας
στον οποίο απευθυνθήκατε για να σχολιάσει τα
όσα έχουν μέχρι σήμερα συμβεί
σχετικά µε τις χρήσεις γης στη
Σαρωνίδα, µας είπε τα ακόλουθα:
Το θέμα των χρήσεων στη Σαρωνίδα , µας απασχολεί σοβαρά
και ερευνάμε τη διαδικασία ώστε
να γνωρίζουν και οι επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν
στη Σαρωνίδα το ισχύον νομικό
καθεστώς .
Δυστυχώς μέχρι τώρα δε μπόρεσε καμία υπηρεσία να µας διαβεβαιώσει τι ισχύει για τη Σαρωνίδα καθώς και τις τυχόν ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβεί η
Κοινότητα. Το µεν τμήμα της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου έδωσε
απαντήσει; σε πολίτες ότι στη Σαρωνίδα ισχύει η αμιγής κατοικία
ενώ είχαν προηγηθεί ένα σωρό
άδειες του για ανεγέρσεις οικοδομών για διάφορα καταστήματα εστιατόρια, εμπορικά κέντρα
κλπ ... Σε μεταγενέστερο έγγρα-

φό του (98/17-7-2008) αναφέρει
«Θεωρούμε ότι δεν υφίσταται δέσμευση ως προς τον καθορισμό
συγκεκριμένων χρήσεων της
περιοχή; (αμιγής ή γενικής κατοικίας κλπ )». Το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν
έδωσε ακόμη τελική απάντηση,
Ενώ στη Σαρωνίδα λειτουργούν
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξαιτίας της ασάφειας που υπάρχει δεν χορηγούνται
άδειες ούτε για φροντιστήρια
ξένων γλωσσών, κάτι που έχει
ανάγκη η Σαρωνίδα.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο δέχτηκε
ομόφωνα την εισήγηση µου για
εκπόνηση μελέτης Χρήσεων Γης
στη Σαρωνίδα. Όπως τόνισα και
στο Συμβούλιο η ασάφεια για
τις επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης,
µας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι ο µόνος τρόπος να λυθεί το
πρόβλημα αυτό είναι να εκπονηθεί μελέτη που να καλύπτει
τις Χρήσεις Γης, στο σύνολο του
εγκεκριμένου σχεδίου της Σαρωνίδας. Έτσι θα αποφευχθούν
αμφισβητήσεις και προστριβές
μεταξύ κατοίκων, επαγγελματιών
της Κοινότητας και άλλων υπηρεσιών.

Π

ιστεύω ότι είναι ένα από
τα σοβαρότερα θέματα
που θα απασχολήσουν το
Κοινοτικό Συμβούλιο, αλλά
απορώ πως εδώ και 50 χρόνια το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η Πολεοδομία, οι
Πρόεδροι της Κοινότητας και τα Κοινοτικά Συμβούλια άφησαν ένα τόσο σοβαρό
θέμα να φτάσει εδω που έφτασε.
Και για να είμαι ειλικρινής, ειδικά με αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους,
πρέπει να παραδεχθώ ότι ένα Προεδρικό
Διάταγμα που εκδόθηκε πριν 50 χρόνια,
σίγουρα χρειάζεται επανεξέταση ή και
αναθεώρηση (έστω και με τοπικό δημοψήφισμα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΓΙΑ 650 ΔΗΜΟΤΕΣ

Σ

υνεχείς είναι οι προσπάθειες του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού του Δήμου Αναβύσσου με τη συνδρομή της Νομαρχίας, αλλά και του
Υπουργείου Παιδείας, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις
στο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας των Τεχνών και
του Πολιτισμού.
Οι ραγδαίες αλλαγές στον επιστημονικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό τομέα σηματοδοτούν την σύγχρονη εποχή
και προβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πολιτών
Για όλους μας είναι πλέον πεποίθηση ότι ο ψηφιακός
αναλφαβητισμός, η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών
αλλά και άλλων δεξιοτήτων ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό , με στόχο ο Δήμος
μας να δείξει το δρόμο της προόδου & νεοτερικότητας
υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, επιμορφώνοντας 650 περίπου δημότες αλλά ταυτόχρονα
δίνοντας & 18 περίπου θέσεις εργασίας για επιμορφωτές. Έτσι από τους 50 περίπου Δήμους & Κοινότητες
στην Ανατολική Αττική, που αντιστοιχούν σε 5000 αναμορφούμενους, εμείς απορροφήσαμε πλέον το 10%
των κονδυλίων της Νομαρχίας.
Η κατάρτιση γίνεται σε διάφορους χώρους μέσα στο
Δήμο και το συνοδευόμενο φυλλάδιο που έχει εκδοθεί
δείχνει ακριβώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα και που
εκτελούνται το καθένα από αυτά.
Στα προγράμματα επίσης τους Υπουργείου Παιδείας είναι οι ξένες γλώσσες, η εκμάθηση της Ελληνικής
Γλώσσας και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η υλοποίηση
τους συνδέεται και με πιστοποίηση.
Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα διαρκέσει μέχρι και
αρχές Ιουνίου και προβλέπονται συνολικά 1.280 ανθρωποώρες για τους αναμορφούμενους .
Έτσι προωθείται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και
αυξάνονται οι δυνατότητες κοινωνικής τους ένταξης .
Με εκτίμηση,
Αναστασία Τσιακάλου
Αναπληρώτρια Δήμαρχος,
Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού
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Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Γιορτή γεμάτη ανθρωπιά και αγάπη

Χ

αρούμενες στιγμές, γεμάτες ανθρωπιά και αγάπη χάρισαν
σε 250 παιδιά 10 Ιδρυμάτων όσοι βρέθηκαν τη Δευτέρα
6 Απριλίου στο Αχίλλειων Riba’s στη Βάρκιζα. Όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώθηκε στον υπέροχο χώρο του
Αχίλλειον Riba’s μια πασχαλινή γιορτή με επίκεντρο τα παιδιά
που στερούνται οικογένειας, με ειδικές ικανότητες, παιδιά προσφύγων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η Κοινωνική στήριξη
χαράσσοντας μία πορεία - από το 1999 - κοινωνικής προσφοράς και βοήθειας όσον αφορά κυρίως την υποστήριξη ατόμων
με ειδικές ικανότητες που ζουν σε Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής και
κάνοντας γνωστή τη δράση της στο ευρύτερο κοινό, την ημέρα

Τ

ραγούδησαν, ο καλλιτέχνης Χρήστος Χατζηνάσιος, καθώς
και οι Βαζαίος - Γιαννούλης και το μουσικό σχήμα «Γκάρο».
Όλοι οι καλλιτέχνες με την ερμηνεία γνωστών τραγουδιών
ξεσήκωσαν το κοινό και τραγούδησαν μαζί με τα παιδιά προσφέροντας άφθονη διασκέδαση αφιλοκερδώς. Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Αναβύσσου κ. Σάββας Γκέραλης, ο Δήμαρχος Βάρης κ. Καπετανέας,
η Αντινομάρχης κα Φουρναράκη, η Πρόεδρος του Ερυθρού
Σταυρού κα Θεοδοσίου, η Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων κα
Μαρία Ντίντα εκπροσωπώντας το Δήμαρχο και η Πρόεδρος
του ΚΕΣΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κα Μαντά. Η εκδήλωση
συνεχίστηκε με κλόουν και ξυλοπόδαρους καθώς και με πολλά
πασχαλινά δώρα για όλα τα παιδάκια .
ι προσεχείς εκδηλώσεις της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης είναι:
1) Μουσικό απόγευμα στο La Fontana στις 10 Μαϊου και
2) Επίσκεψη στις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα στις αρχές Ιουνίου.
3) Επίσκεψη στο ΠΙΚΠΑ και προσφορά στρωμάτων με την ευγενική υποστήριξη της Βάνας Μπάρμπα.
Μέσα από αυτή τη γιορτή η Κοινωνική Στήριξη επιδιώκει και
γκρεμίζει στερεότυπα, σβήνει διαχωριστικές γραμμές κοινωνικού αποκλεισμού, προσπαθεί να αποκαταστήσει παιδιά που
αδικούνται κοινωνικά που στιγματίζονται αδικαιολόγητα.
Έτσι λοιπόν όλοι μαζί γιορτάζουμε και χαιρόμαστε παιδιά και
εθελοντές και γίνεται γνωστό ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας
με κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που όμως δεν διαφέρουν σε
τίποτα από εμάς. Έχουν τα ίδια συναισθήματα, την ίδια ανάγκη αποδοχής, την ίδια επιθυμία για φιλικές σχέσεις και για
επικοινωνία.

Ο

Από την εκδήλωση στο Αχίλλειων Ribas στη Βάρκιζα, για
τα παιδιά που στερούνται οικογένειας, με ειδικές ικανότητες, παιδιά προσφύγων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων
της εκδήλωσης, είχε κοντά της πολλούς και εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αξιόλογες προσωπικότητες κοινωνικών και πολιτικών
φορέων.
ην εκδήλωση ξεκίνησε κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο
έργο και τους στόχους της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης,
απευθύνοντας παράλληλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Αναβύσσου κ. Σάββα Γκέραλη για τη διαρκή υποστήριξη και
το ενδιαφέρον που δείχνει, στις εθελόντριες που συνεχίζουν να
στηρίζουν όλες τις δράσεις, στους καλλιτέχνες, σε όλους όσους
παρευρέθηκαν για τη θερμή τους υποστήριξη και την μεγάλη
χορηγό της εκδήλωσης την κα Κατερίνα Δάβαρη και την κα
Μπαζούρου Σοφία εθελόντριες του φορέα .
Το πρόγραμμα στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την εξαιρετική ηθοποιό κα Βάνα Μπάρμπα γνωστή για την κοινωνική ευαισθησία της στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς.

Τ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΕ ΧΩΡΗΓΟΥΣ

Ε

ξαιρετικές όμως και οι εκδηλώσεις
για τα παιδιά της Στέγης που οργάνωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος της
ΑΤΕ «η Δήμητρα» πρωτοστατούσης
της Προέδρου του κας Μπέτυς Κάτσικα που στο φιλόξενο εντευκτήριό τους
παρέθεσαν δείπνο για αυτά και η ωραία
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δώρα που
προσέφεραν η Κοινωνική Στήριξη αλλά
και το ΚΕΣΟ Της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.
Ακολούθησε και άλλη εκδήλωση αυτή
την φορά έγινε με πρωτοβουλία της
δραστήριας εθελόντριας του Σωματίου
μας κα Νότα Γκατσαβέλα στο κέντρο Λιμάνι στην Π. Φώκαια και φιλοξενήθηκαν
και τα 80 παιδιά της Στέγης μαζί με το
προσωπικό.
Την εκδήλωση στήριξαν ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος Αγία Ειρήνη και το ΚΑΠΗ Π.
Φώκαιας που τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
ι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την
30/1/09 με μεγάλη προσφορά ιματισμού και τροφίμων, πολλούς εθελοντές και φίλους, όταν επισκεφτήκαμε το
ορφανοτροφείο Αγία Άννα στην Κηφισιά
όπως κάναμε κάθε χρόνο και η συνέχεια
σε καφέ της περιοχής που κόψαμε την
πίτα μας και κάναμε τον πλούσιο απολογισμό μας. Το τυχερό φλουρί το κέρδισε
η κυρία Παπαδοπουλου Τετέα και αντιπροσώπευε μία 7 ήμερη κρουαζιέρα για
2 άτομα στην Ελλάδα από χορηγό του
Σωματείου μας.
Ανταλλάξαμε ευχές για υγεία και επίτευξη
του κοινού μας στόχου που είναι ακόμα
πιο δυναμικό παρόν και υποστήριξη των
αναξιοπαθούντων, η διάδοση της εθελοντικής ιδέας και της αλληλεγγύης.
έλουμε τέλος να ευχαριστήσουμε
για την οικονομική στήριξη τον κ.
Χατζημανώλη και την οικογένεια Παπαδόπουλου Κυριάκου και Δημητρίου, τον
κύριο Παναγόπουλο Φώτη που σταθερά
μας στηρίζει προσφέροντας 3.000 χιλιάδων λίτρα πετρέλαιο, τον κύριο Παπαδόπουλο Χαράλαμπο και τα Εκπαιδευτήρια
Καίσαρη για τα 2000 λίτρα πετρελαίου
θέρμανσης καθώς και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους εθελοντές που
προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Ο

Θ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Στήριξης, μαζί
με την ηθοποιό Βάνα Μπάρμπα και τον Δήμαρχο Βάρης
κ. Καπετανέα

Η Πρόεδρος και η Γενικής Γραμματέας της κοινωνικής
Στήριξης με την ηθοποιώ Βάνα Μπάρμπα και παιδιώ
προς τιμή των οποίων οργανώθηκε η πασαλιάτικη εκδήλωση στο Ribas.
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ

ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Για την επέκταση Σχεδίου Πόλης
Α΄ Κατοικίας στο Δήμο Αναβύσσου»

Ε

ρώτηση προς τον
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κ. Γιώργο Σουφλιά κατέθεσε η Βουλευτής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου με θέμα
την επέκταση του Σχεδίου
Πόλης Α΄ Κατοικίας του
Δήμου Αναβύσσου.
Η Βουλευτής στην ερώτησή της αναφέρει:
Κύριε Υπουργέ,
εκκρεμότητα ως προς την επέκταση ή μη του
σχεδίου πόλης Α’ κατοικίας στο Δήμο Αναβύσσου συντηρεί την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια των πολιτών. Υπεύθυνο για τη στασιμότητα που παρατηρείται είναι το υπουργείο σας,
το οποίο δεν έχει υπογράψει το σχετικό φάκελο,
ώστε να δρομολογηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.
Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2007 υπογράψατε το σχετικό φάκελο και τον προωθήσατε μετά
τον τεχνικό έλεγχο των τμημάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ,

Η

στο ΣτΕ. Εκεί διατυπώθηκαν τρεις παρατηρήσεις:
δέσμευση για βελτίωση του αντιπλημμυρικού της
Α΄κατοικίας, απόσταση από το νεκροταφείο και
σωστά πλάτη πρασιών. Από Σεπτέμβρη μέχρι
Ιούλιο του 2008 η δημοτική αρχή προέβη σε
όλες τις απαραίτητες διορθώσεις: έγινε εφικτή η
αποδέσμευση των δύο από τις τρεις ενότητες της
υπό πολεοδόμηση περιοχής της Α΄ κατοικίας και
εντοπίστηκε το πρόβλημα στην πραγματική του
διάσταση. Το νομαρχιακό συμβούλιο ενέκρινε το
θέμα του νεκροταφείου και ρυθμίστηκαν τα πλάτη των πρασιών.
Ως εκ τούτου, ο φάκελος κατέληξε στις υπηρεσίες του υπουργείου σας τον Αύγουστο του 2008.
Έκτοτε όμως ουδέν νεώτερο έχει προκύψει για
τις προθέσεις του υπουργείου σας. Στα πλαίσια
αυτά,

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Σ

τη λακωνική σχεδόν
απάντηση του το ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει ότι η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
του υπουργείου συνέταξε
νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το θέμα, το
οποίο βρίσκεται στο στάδιο
των υπογραφών για να διαβιβαστεί εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική αρχή έχει προβεί σε όλες
τις απαραίτητες διορθώσεις
μετά τις επισημάνσεις της
τεχνικής υπηρεσίας του
ΥΠΕΧΩΔΕ, όμως ο φάκελος για την επέκταση του

σχεδίου πόλης Α’ κατοικίας παρέμενε κυριολεκτικά
στο «συρτάρι» από τον
Αύγουστο του 2008, χωρίς
καμία ανταπόκριση για τις
πραγματικές προθέσεις του
υπουργού.
Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, εντύπωση προκαλεί
η απουσία οποιασδήποτε
αναφοράς εκ μέρους του
ΥΠΕΧΩΔΕ σε χρονοδιαγράμματα ή προθεσμίες.
Η Εύη Χριστοφιλοπούλου
ζητά να σταματήσουν οι
χρονοτριβές και να δοθεί
επιτέλους η προσδοκώμενη
λύση.

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:
1. Προτίθεστε να άρετε την αβεβαιότητα γύρω
από την επέκταση του σχεδίου πόλης Ά κατοικίας στο Δήμο Αναβύσσου και να προωθήσετε το
σχετικό φάκελο;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών
σας;

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ

Μ

ια πραγματική επίσκεψη αγάπης πραγματοποιήθηκε
για ακόμα μία φορά στο Γηροκομείο Κωνσταντινοπωλητών στην Π. Φώκαια από την Αναπληρώτρια Δήμαρχο
και Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού του Δήμου Αναβύσσου κα Αναστασία Τσιακάλου, τον Πρόεδρο
του ΚΑΠΗ Αναβύσσου κύριο Πολύκαρπο Μαυρίδη, τον
Αντιπρόεδρο κύριο Ευθύμιο Μπιτσικώκο καθώς και μέλη
του ΚΑΠΗ.
Η επίσκεψη έγινε την Μ. Τετάρτη μέσα σε ένα κλίμα πασχαλινό αφού όσοι επισκεφτήκαν το Γηροκομείο έδωσαν
πασχαλινά δώρα στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται
στο χώρο ανταλλάσοντας χαρούμενες ευχές.
Παρόν ήταν και ο διευθυντής του Γηροκομείου κύριος Ξιδάς, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέθησαν,
για τη ευγενική τους χειρονομία δίνοντας έτσι το παράδειγμα της ευαισθητοποίησης και της διαρκούς στήριξης της
Τρίτης Ηλικίας.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τ

ο Ελληνογαλλικό σχολειό CAMPION στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής παιδείας ήρθε στην Ανάβυσσο να μας
διδάξει τι σημαίνει αγάπη για καθαρές θάλασσες και περιβάλλον.
Μικρά παιδιά Δημοτικού με τη καθοδήγηση των δασκάλων
τους φόρεσαν φόρμες και γάντια και γέμισαν μερικές σακουλές σκουπίδια που βρέθηκαν στη παραλία μας. Κίνηση
συμβολική που όμως πρέπει να διδάξει στο καθένα μας.
Τελικά και συμφώνα με την καμπάνια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
"Υπεύθυνοι για το περιβάλλον είμαστε όλοι και πρώτος υπεύθυνος ΕΣΥ"
Στη συνεχεία τα παΐδια βρέθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού συμβούλιου όπου τους μοιράστηκαν συμβολικά,
βιβλία με την ιστορία της Αναβύσσου.
Νίκος Βιτουλαδίτης
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Αναβύσσου
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Αυξήσεις των τιμολογίων ύδρευσης στη Κοινότητα Π. Φώκαιας

Σ

ε αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης προχώρησε η
Κοινότητα Π. Φώκαιας, μετά από έξη χρόνια, παρ’
όλο που η ΕΥΔΑΠ, είχε προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις του τιμολογίου της, όλο αυτό το διάστημα.
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την περιφέρεια προϋπολογισμό της Κοινότητα μας για το έτος 2009, τα προϋπολογισμένα έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης υπολογίζονται σε 1.355.000 €, ενώ τα προβλεπόμενα έξοδα
ανέρχονται σε 1.538.312,44 €.

Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα
άνοιγμα στο ισοζύγιο της ανταποδοτικότητας της τάξεως
των 183.312,44 €.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα έσοδα και τα έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης, ο
Πρόεδρος πρότεινε να γίνουν οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές.

Ο

ι αυξήσεις στα τιμολόγια κατανάλωσης που αποφασίστηκαν έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΒΙΚΑ
Πάγια χρέωση

0 -10		
11 - 25		
26 - 50		
51 - 9999

   ΙΣΧΥΟΥΣΑ
5,00 €		

0,50 €
0,70 € 		
1,00 €		
1,30 €		

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

10,00 €
0,70 €
0,70 €
1,10 €
1,50 €

Στην ουσία με τις νέες τιμές έχουμε ενοποίηση των δύο
πρώτων κατηγοριών και από 0 έως 25 κυβ. υπάρχει η
ενιαία τιμή των 0,70 €

Α

ύξηση του δικαιώματος παροχής για παροχές που
πραγματοποιούνται σε περιοχές εντός σχεδίου
πόλεως από 323,00 € που ισχύει, αυξάνει στα 400,00 €
και για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως από 382,00 €
που ισχύει, αυξάνει στα 550,00 €.
Από την ανωτέρω αύξηση στις νέες συνδέσεις το
προβλεπόμενο όφελος για την Κοινότητα ανέρχεται
στο ποσό των 5.355,00 € ποσό που θα καλύψει τυχόν
αυξήσεις σε αναλώσιμα υλικά που θα χρειασθούν για
την αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της
Κοινότητας.

Τ

ην πρόταση του Προέδρου ενέκριναν ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Τσούνης και οι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι κ. Ηλίας Μπουκοβάλας, Σωτήριος Μακροδημήτρης, Γεώργιος Λάμπρου και Κωνσταντίνος Χασάπης.
Την καταψήφισαν οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Φιλίππου, Σοφοκλής Σαρρής, Απόστολος Αποστόλου
και Βασίλειος Βασιλείου, οι οποίοι ζήτησαν να μην γίνει
καμία αύξηση στα τέλη ύδρευσης. Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ε. Κατινάρης δήλωσε παρών στην
ψηφοφορία
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μανόλης Χαρίτος
Δημοτικός Σύμβουλος
Αναβύσσου

Τ

ο Σάββατο 14 Μαρτίου και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκε
με επιτυχία διήμερο περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου.
Την πρώτη μέρα λειτούργησε Λούνα Παρκ ανακύκλωσης και έγινε δραματοποίηση ανακύκλωσης. Οι μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου με παιχνίδια, συνεντεύξεις, θεατρικά και έκθεση ζωγραφικής παρουσίασαν την πορεία
της ανακύκλωσης στην Ανάβυσσο.
Την δεύτερη μέρα οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στην κομποστοποίηση και στα αποτελέσματα της ανακύκλωσης
στο Δήμο Αναβύσσου. Η περιβαλλοντική ομάδα του
Λυκείου παρουσίασε έρευνα για την ανακύκλωση και
βραβεύτηκαν οι φωτογραφίες των μαθητών ΓυμνασίουΛυκείου.
Το διήμερο έκλεισε με μουσική συναυλία από μαθητές
του Λυκείου Αναβύσσου.
Η Επιτροπή Ανακύκλωσης του Δήμου Αναβύσσου ευχαριστεί τους μαθητές, τους συλλόγους γονέων και τους
εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους και κυρίως για τη
δέσμευσή τους ότι τέτοιες προσπάθειες ευαισθητοποίησης θα συνεχιστούν ακόμη πιο έντονα.

Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Α

ν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό
μας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στους ΧΥΤΑ, με
τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.
Προσοχή στην παραπλανητική σήμανση!
Τα δύο σήματα παραπλεύρως αν
και μοιάζουν μεταξύ τους, διαφέρουν πολύ στην ουσία τους. Το
πρώτο δείχνει ότι το προϊόν είναι
από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ το
δεύτερο δείχνει πως το προϊόν
μπορεί να πάει στην ανακύκλωση (πράγμα που σημαίνει πως το
προϊόν αυτό χρησιμοποιεί παρθένες πρώτες ύλες και μπορεί να
ανακυκλωθεί).

γουμε τα υλικά της κομποστοπίησης, ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ:
• Απορρίμματα που προσελκύουν ενοχλητικά ζωύφια.
• Άρρωστα ή μολυσμένα από έντομα φυτά.
Τα λιπαρά φαγητά, όπως το κρέας και τα τυροκομικά,
πρέπει να αποφεύγονται επειδή προσελκύουν τρωκτικά,
σκυλιά, γάτες, μύγες κ.α.. Τα απορρίμματα των σκύλων
και των γατών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί
μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες. Καλό θα ήταν επίσης να αποφεύγεται η προσθήκη άρρωστων φυτών ή

Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Δημοτικού
όπου παρουσίασαν την πορεία της ανακύκλωσης
στην Ανάβυσσο.

φυτών που έχουν προσβληθεί έντονα από έντομα, εκτός
κι αν είναι σίγουρο ότι στον κομποστοποιητή επικρατεί
υψηλή θερμοκρασία, οπότε αν μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα διασπαστούν τελείως και δεν θα υπάρξει
κάποιο πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για τα αναπαραγωγικά μέρη των φυτών όπως οι ρίζες και οι σπόροι, τα οποία
καλό είναι να αποφεύγονται εκτός αν η θερμοκρασία του
κομποστοποιητή είναι υψηλή, οπότε θα διασπαστούν.
Ρίχνω μια ματιά στον παρακάτω πίνακα για να ελέγξω τι
μπορεί να μπει μέσα στον κάδο της κομποστοποίησης
και τι όχι.
ΠΡΑΣΙΝΑ (πολύ άζωτο [Ν])
Γκαζόν. Κλαδέματα. Φρούτα και λαχανικά. Οικιακά φυτά.
Κοπριά (π.χ. από αγελάδες, άλογα, κότες ή κουνέλια).
Απορρίμματα κουζίνας (π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείμματα καφέ (και τα φίλτρα), υπολείμματα από αφεψήματα).
Φλούδες από φρούτα και λαχανικά.
ΚΑΦΕΤΙΑ (πολύς άνθρακας [C])
Φύλλα. Φλούδες κορμών. Άχυρα. Πριονίδια. Χαρτί κουζίνας. Χαρτοπετσέτες. Στέλεχος καλαμποκιού.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ!
Κόκαλα. Απορρίμματα σκύλων/γατών. Λίπη. Λιπαρές
ουσίες. Υπολείμματα από κρέατα/ψάρια. Γαλακτοκομικά.
Σπόρους ζιζανίων. Άρρωστα φυτά.
Γιατί να κάνω κομποστοποίηση;
• Υγιέστερα φυτά. Οι οργανικές ουσίες είναι γνωστές ως
«η ψυχή του υγιούς χώματος». Προσθέτοντας κομπόστ
στον κήπο ή τις γλάστρες θα βοηθήσει τα φυτά να με-

Η φωτογραφία η οποία πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό φωτογραφίας των μαθητών του Γυμνασίου Λυκείου

Τα μισά απορρίμματα που πετάμε στο σπίτι μας είναι
αποφάγια, δηλαδή οργανικής προέλευσης. Φυσικά, από
τη στιγμή που θα τα πετάξουμε καταλήγουν στους ΧΥΤΑ,
επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Κι όμως, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα αποφάγια αυτά, μειώνοντας το
φόρτο των χωματερών και αποκτώντας ένα πρώτης τάξης λίπασμα για τον κήπο και τις γλάστρες μας. Πώς;
Βάζοντας ένα οικιακό κομποστοποιητή στον κήπο ή το
μπαλκόνι του σπιτιού μας.
Τι είναι η κομποστοποίηση;
Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία
μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ εύκολος
και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί
ότι το 35% των απορριμμάτων που δημιουργούμε στο
σπίτι μπορούν να κομποστοποιηθούν.
Τι μπορώ να κομποστοποιήσω;
Ενώ οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό μπορεί να κομποστοποιηθεί, κάποια υλικά είναι καλύτερα να τα χειριστούν
επαγγελματίες και να μείνουν μακριά από τον κομποστοποιητή που έχουμε στο σπίτι μας. Όταν λοιπόν επιλέ-

γαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Οι οργανικές
ουσίες μέσα στο κομπόστ βοηθούν το χώμα να συγκρατεί θρεπτικές ουσίες και νερό, ωφελώντας τα φυτά και
μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.
• Η κομποστοποίηση εξοικονομεί χρήματα. Χρησιμοποιώντας το κομπόστ σαν εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα)
μειώνει κατά πολύ την ανάγκη αγοράς αντίστοιχων προϊόντων (χημικών ή μη) από την αγορά. Η κομποστοποίηση μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη που χρεώνονται
για τη συλλογή των απορριμμάτων. Μειώνοντας κατά
35% τα σκουπίδια στο σπίτι μας και κατ’ επέκταση όλοι οι
κάτοικοι του δήμου μπορούν να κάνουν το ίδιο, μειώνονται τα έξοδα συγκομιδής των απορριμμάτων του δήμου
κι έτσι είναι πιθανή μια αντίστοιχη μείωση των δημοτικών
τελών.
• Η κομποστοποίηση είναι εύκολη και βολεύει. Δεν
χρειάζεται πια να γεμίζουμε σακούλες με κλαδέματα και
άλλα απορρίμματα του κήπου. Απλά το βάζουμε στον
κάδο κομποστοποίησης ή στο σωρό κομποστοποίησης
αν δεν χρησιμοποιούμε κάδο και τα παρατηρούμε να γίνονται πλούσιο σκούρο κομπόστ.
• Τα απορρίμματα του κήπου και τα οργανικά μαζί είναι περίπου το 20% των συνολικών απορριμμάτων που
καταλήγουν στις χωματερές κάθε χρόνο. Η επιλογή της
κομποστοπίησης μειώνει την ανάγκη για καύση ή ταφή
των οργανικών και βελτιώνει την ποιότητα των επιφανειακών εδαφών μας.

Το διήμερο έκλεισε με μουσική συναυλία από μαθητές
του Λυκείου Αναβύσσου.

Μ

ε αφορμή το Διήμερο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
που έγινε στις 14 και 15 Μαρτίου 2009 στο Δημοτικό
Σχολείο κληρώθηκαν στους ενδιαφερόμενους δέκα κάδοι κομπόστ. Εκείνοι που κληρώθηκαν έχουν ήδη παραλάβει τους κάδους και πλήρωσαν το 50% της αξίας τους
(50 €), ενώ το άλλο 50% θα το πληρώσει ο Δήμος. Η
εξακτίνωση όμως της κομποστοποίησης πρέπει να συνεχιστεί. Είναι δρόμος αντοχής και όχι ταχύτητας.
πισημαίνουμε επίσης ότι στα Σχολεία της Αναβύσσου λειτουργούν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών και
στο μηχανοστάσιο του Δήμου λειτουργεί η ανακύκλωση
ηλεκτρικών συσκευών.

Ε
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ΚΟΛΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

Ε

απειλή για κατοίκους

πικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια έχει καταστεί η ξύλινη κολώνα της Δ.Ε.Η. μετά από πρόσκρουση φορτηγού οχήματος. Από την πρόσκληση αποκολλήθηκε μεγάλο
τμήμα της.

Η

κολώνα από την οποία διέρχονται καλώδια υψηλής τάσης, βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βρυούλων
και Αγίου Γεωργίου στο Καταφύγι της Παλαιάς Φώκαιας.
Η Κοινότητα ειδοποίησε τη Δ.Ε.Η. η οποία ενημερώθηκε
και από πολίτες που επισκέφθηκαν το περιφερειακό γραφείο της στο Λαύριο. Οι υπεύθυνοι του τμήματος βλαβών
απάντησαν ότι έχουν ενημερώσει τον εργολάβο, ο οποίος
θα δρομολογήσει την αντικατάσταση της κολώνας.
Μέχρι σήμερα, που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν περάσει 28 ημέρες, χωρίς να γνωρίζει κανένας πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι για τη δημόσια ασφάλεια και πότε θα
γίνει η αντικατάστασή της.
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ΔΗΓΜΑΤΑ …….ΓΡΑΦΗΣ
από τη Σαρωνίδα
Του Αλέκου Γριζιώτη
griziota@otenet.gr
άπερ τελείται, προς δ’ ά βούλωμαι λέγω…
Αισχύλου: Προμηθεύς Δεσμώτης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΗΓΩΝΟΝΤΑΙ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ….

Ω

ς πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Σαρωνίδας κι
ως μητέρα οφείλω να εκφράσω την αγανάκτηση
και την απογοήτευση μου για την αδιαφορία και
τον εμπαιγμό της κοινοτικής αρχής.
Παρά τις ευγενικές διαβεβαιώσεις για συνεργασία με τον σύλλογο μας, σε κανένα από τα προβλήματα του σχολείου δεν έχουν δώσει λύση.
Η ανάγκη σύγχρονων σχολικών κτηρίων στην
κοινότητα Σαρωνίδας είναι άμεση κι επιτακτική.
Ωστόσο, ώσπου να βρεθεί χώρος και να δημιουργηθούν νέες κτιριακές υποδομές , η κοινότητα οφείλει, να βελτιώνει και να συντηρεί τα ήδη
υπάρχοντα κτήρια.
Παρά τις διαβεβαιώσεις, τίποτα απ όσα έχουμε
ζητήσει στο σχολικό συμβούλιο δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Η αυλή του σχολείου είναι εντελώς παραμελημένη. Το γκαζόν, που είχε προσφέρει γονέας κατά
την περσινή σχολική περίοδο, καταστράφηκε με
ευθύνης της κοινότητας ,αφού δεν φρόντισαν
καν, να το ποτίζουν κατά την θερινή περίοδο.
Η η εγκατάλειψη κι η αδιαφορία «κοσμούσε» την
αυλή του νηπιαγωγείου όλη την χρονιά.
Τα κάγκελα στον προαύλιο χώρο έχουν σκουριάσει, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για
την υγεία των παιδιών μας, δεδομένου ότι η
σκουριά είναι τοξική και σε κάποιο τραυματισμό
- ιδιαίτερα - μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα μόλυνσης τους μαθητές.
Το φθαρμένο και σκουριασμένο συρματόπλεγμα
αντί ν’ αντικατασταθεί, μπαλώνετε επικινδύνως
με επιπλέον σύρμα. Το αισθητικό αποτέλεσμα
κι η προχειρότητα παραπέμπει περισσότερο σε
κοτέτσι παρά σε προαύλια σχολικού κτηρίου.
Παρ’ ότι υπάρχει πόρτα εισόδου τους τον χώρο
του Δημοτικού Σχολείου για να διευκολύνει τους
από κοινού εκδηλώσεις των δύο σχολείων (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) η υψομετρική διαφορά καθιστά αδύνατη την πρόσβαση. Η συρόμενη
εξωτερική πόρτα αποτελεί άλλη μία παγίδα. Το
αντανακλαστικά γονέων και νηπιαγωγών έχουν
γλιτώσει τα παιδιά από σοβαρά ατυχήματα.
Πέραν τούτου η κοινότητα Σαρωνίδας ανακοίνωσε στον τοπικό τύπο ότι για το 2008 έδωσαν
20.000 € για την συντήρηση σχολικών κτηρίων
και 15.000 € δια αναλώσιμα. Επισημαίνουμε ότι
κανένα από τα δύο νηπιαγωγεία δεν πήρε ούτε
ένα ευρώ για την συντήρηση του.
Αντί αυτού οι γονείς προσέφεραν - πολλοί απ’ το
υστέρημα τους - για κάθε παιδί: 50 € για αναλώσιμα υλικά καθώς και 30 € για να καλυφθούν
οι ανάγκες καθαριότητας του σχολείου. Κατά τα’
άλλα το Ελληνικό Σύνταγμα αναφέρεται σε ελεύθερη και δωρεάν παιδία.
Μοναδικός φάρος αισιοδοξίας το αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοί και καθηγητές παρά τους
πενιχρούς μισθούς, τους άθλιες έως ανύπαρκτες

κτιριακές υποδομές παρέχουν ουσιαστική παιδεία και γνώση στα παιδιά τους, ανατρέποντας
το στερεότυπο, ότι ο δημόσιος υπάλληλος ταυτίζεται με την αδράνεια και τον ωχαδελφισμό.
Το «ανοίγοντας ένα σχολείο κλείνεις μια φυλακή», είναι γνωστό σ’ όλους. Το ν’ ανοίγεις σχολεία - αποθήκες ή τα σχολεία - φυλακές οδηγούν
τους εκπαιδευτικούς στην απόγνωση, τους γονείς στην αγανάκτηση δημιουργώντας μια τεράστια πληγή στις καρδιές των παιδιά μας, που
όταν αρχίσει να αιμορραγεί, θα πνίξει την ελπίδα
της κοινωνίας για ένα καλύτερο μέλλον.
Τότε όλοι ως αθώες περιστερές θα διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους, θα αναλώνονται σε υποκριτικές συζητήσεις περί της επιθετικότητας ή της
αυτοκαταστροφικής συμπεριφορά των νεαρών,
θα αναρωτιούνται γιατί….
Όσοι δεν διακατέχονται από υποκρισία και φαρισαϊσμό ξέρουν καλά το γιατί.
Γιατί τα πετάτε σαν αναλώσιμα σε σχολεία αποθήκες. Γιατί δεν τους συμπεριφέρεστε με την
αξιοπρέπεια που τους αξίζει. Γιατί απαξιώνετε
την αγωνία των εκπαιδευτικών και των γονιών
τους για ένα καλύτερο σχολείο. Αυτή την απαξίωση τοκισμένη επιστρέφουν οι νέοι σ’ όσους
αδιαφορούν. Γιατί η κοινωνική παθογένεια είναι
γέννημα, όλων όσων σφυρίζουν αδιάφορα βολεμένοι στην καρέκλα της όποιας εξουσίας τους,
με κλειστά αυτιά, υποκριτικά χαμόγελα, μοιράζοντας υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, εμπαίζοντας
την νοημοσύνη μας, νομιμοποιώντας το θράσος
της απάθειας .
Πολλοί γονείς του χρόνου προφανώς, δεν θα
έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς και σχολεία και θα στραφούν στα δημόσια. Αναρωτιόμαστε εύλογα, εάν
ο αριθμός αυξηθεί και ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη, πώς θα αντιμετωπισθεί από τη κοινότητα;
Δημιουργώντας κι άλλες εκπαιδευτήρια - αποθήκες, παιδικών ψυχών;
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου του χρόνου θα βρίσκονται στην 1η Δημοτικού. Αλήθεια τι ν’ απαντήσει κανείς σ’ ένα πεντάχρονο που αναρωτιέται «του χρόνου θα κάνω μάθημα σε κείνο το μεγάλο καινούργιο κουτί;» Μάλλον ότι η αδιαφορία
κι η εγκατάλειψη συνεχίζεται και στο Δημοτικό….
κι επεκτείνεται στο Γυμνάσιο…
Στις 28/04/09 είχε προγραμματιστεί στο χώρο
του Δημοτικού σχολείου συνάντηση του κ. Πέγκα
με τους γονείς του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου. Στις 27/04/09 ενημερωθήκαμε ότι ούτε ο
κ. Πέγκας θα ρθει ούτε κανείς άλλος θα τον εκπροσωπήσει. Φαίνεται η δημοκρατία κι διάλογος
στην κοινότητα Σαρωνίδας διανύει περίοδο «εκπτώσεων».
Ελευθερία Ψυχογιού
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων 1ου Νηπιαγωγείου Σαρωνίδας

Και πάλι οι χρήσεις γης της Σαρωνίδας
Κύριε Διευθυντά
την τελευταία Τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Σαρωνίδας (23/3), συζητήθηκε ένα
πολύ σοβαρό θέμα για τη Σαρωνίδα: ο «καθορισμός χρήσεων γης»,
προφανώς διαφορετικών από αυτές που ισχύουν τώρα. Παίρνοντας
υπ’ όψη το γεγονός ότι οι κύριοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι δεν ήθελαν ούτε
να ακούσουν για το ενδεχόμενο να
αναβληθεί η συζήτηση του θέματος,
προκειμένου πρώτα να ενημερωθούν οι κάτοικοι και στη συνέχεια
να συζητηθεί σε προσεχές ανοιχτό
Κοινοτικό Συμβούλιο (π.χ. το καλοκαίρι), δικαιούται κανείς να αναρωτηθεί:
Τι παιχνίδι παίζεται πίσω από την
πλάτη μας; Γιατί ισχυρίζονται, ο
Πρόεδρος και οι κ.κ. Σύμβουλοι ότι
δήθεν «υπάρχει ασάφεια» γύρω
από το ζήτημα των επιτρεπόμενων
χρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί πέρα
από κάθε αμφιβολία, ότι τα διάφορα
κέντρα διασκέδασης είναι παράνομα; Γιατί ανακατεύουν τεχνηέντως

Σ

τα εμπορικά καταστήματα (μίνι μάρκετ, περίπτερο, βιβλιοπωλείο κ.λ.π.)
που εξυπηρετούν τους κατοίκους,
με τα διάφορα κέντρα, που κάνουν
τη ζωή των κατοίκων αφόρητη;
Η απάντηση είναι αυτονόητη: ο
Πρόεδρος και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι υπερασπίζονται με νύχια και με
δόντια τους ιδιοκτήτες των κέντρων
διασκέδασης, όχι τους κατοίκους.
Όλη αυτή η προσπάθεια για τον
«καθορισμό χρήσεων» αποσκοπεί
ακριβώς στη νομιμοποίηση του καθεστώτος Τρούμπας που επικρατεί
στη Λεωφόρο Σαρωνίδος, όπου ο
κάθε κομπλεξικός μπορεί ανενόχλητος να μαρσάρει το χωρίς εξάτμιση
μηχανάκι του στις 3 τα ξημερώματα, να παρατάει το αυτοκίνητό του
όπου του γουστάρει, να φωνάζει,
να πετάει σκουπίδια, να… να….
Αλήθεια, ποιος από τους Κοινοτικούς Συμβούλους έχει κάνει κάτι
για όλα αυτά; Ποιος και πότε έφερε
έστω και ένα από τα θέματα αυτά
στο Κοινοτικό Συμβούλιο; Μήπως ο

Με την Παιδεία δεν ….παίζει.

να ακόμη μεταλλικό κουτί, από αυτά, τα
Έ
ανθυγιεινά, που χρησιμοποιούνται για εργοτάξια, έλαβε θέση στο προαύλιο του Δημο-

τικού Σχολείου. Τα προβλήματα της σχολικής
στέγασης οξύνονται και οι λύσεις που προκρίνονται, πρόχειρες και χωρίς καμιά μελέτη, παραπέμπουν στη δεκαετία
του ’50. Το μοναδικό σχολικό συγκρότημα της πόλης μετατρέπεται σε ντενεκεδούπολη, στα Νηπιαγωγεία επικρατούν
περίπου τριτοκοσμικές συνθήκες , σύμφωνα με τον Σύλλογο
Γονέων, για το Γυμνάσιο λέγεται ότι βρέθηκε ένα παλιό σπίτι να στεγαστεί, (προσωρινά;) αλλά όλα είναι ακόμα στον …
αέρα! Ο κατά τον Πρόεδρο «εν δυνάμει Δήμος Σαρωνίδας»
δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη στιγμή τις ανάγκες των
κατοίκων σε δημόσιες σχολικές υποδομές.
Αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για τη δρομολόγηση λύσεων στο πρόβλημα. Όχι με
λόγια αλλά με έργο. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό απαιτεί αγορά
οικοπέδου, αξιοποίηση κάποιας υπάρχουσας χωροθέτησης,
που ακούμε ότι υφίσταται, ή κάτι άλλο. Γνωρίζουμε όμως ότι
η παιδεία είναι ένα ζωτικό κοινωνικό στοιχείο και δεν μπορεί
κανείς να παίζει. Η ανησυχία και οι προβληματισμοί εκφράστηκαν με τον πιο έκδηλο τρόπο στη συγκέντρωση γονέων
στις 29 Απριλίου στο Δημοτικό Σχολείο όπου ο Πρόεδρος
της Κοινότητας και οι συν αυτώ υπεύθυνοι για τα σχολικά
θέματα δεν θεώρησαν σκόπιμο να παραστούν..

Νησίδα απελπισίας

λοκληρώθηκε και η ανάπλαση της νησίδας της ΛεωφόΟ
ρου! Όχι, δεν ξεριζώθηκαν οι κακοφορμισμένοι φοίνικες.
Αυτοί παρέμειναν στη θέση τους για να κόβουν τη θέα στις

διασταυρώσεις, να γίνεται και καμιά «στούκα» να μην πλήττουμε. Χτίστηκε ένα περιμετρικό ρείθρο ύψους 30 εκατοστών
σε όλο το μήκος της νησίδας καθιστώντας αδύνατη τη κάθετη διάβαση της λεωφόρου από πεζούς εκτός από ελάχιστα
μικρά ανοίγματα τα οποία πρέπει να ανακαλύψει κανείς, αν
δεν είναι κλεισμένα και αυτά, από παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Τι να πει κανείς για τους εμπνευστές αυτού του σχεδίου; Είτε
είναι εντελώς άσχετοι ή πρέπει να μισούν θανάσιμα πεζούς,
ηλικιωμένους, καρότσια, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν είναι
μηχανοκίνητο όχημα. Διότι δεν χρειάζεται διδακτορικό στη
συγκοινωνιολογία για να αντιληφθεί κανείς ότι με αυτή τη
«ρύθμιση» οριστικοποιήθηκε η μετατροπή της Λεωφόρου σε
ταχείας κυκλοφορίας σε μια αστική, οικιστική περιοχή. Ούτε
η Λ. Ποσειδώνος, η παραλιακή, έχει τόσο ψηλά ρείθρα.
Και μέσα στην απίθανη αυτή κατασκευή δημιουργήθηκε ένα
παρτέρι και στρώθηκε απ’ άκρου εις άκρη με χλοοτάπητα,
γκαζόν επί το νεοελληνικότερον, να έχουμε να χαιρόμαστε.
Διότι είμεθα ειδικού κάλους και ανώτεροι γενικώς και το σκέτο χωματάκι μας πέφτει λίγο. Άσχετο αν χρειάζεται ένας σκασμός νερό για να ποτιστεί αυτό το πράγμα. Σε μια εποχή που
οι φυσικοί πόροι μειώνονται δραματικά. Αλλά ποιος ασχολείται με αυτά τώρα….
Ανύπαρκτα πεζοδρόμια, χαώδες παρκάρισμα, κανένας έλεγχος. Μια εικόνα που απέχει πολύ από τις ιλουστρασιόν προεκλογικές διακηρύξεις. Η ‘Πορεία’ έχασε γρήγορα το …δυναμισμό της. Μάλλον σκόνταψε σε κανένα ρείθρο ή μήπως
κουτούλησε στη μεταλλική μπάρα που καμαρώνει, όπως
στα γουέστερν σαλούν, πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά στο
μαγαζί του κ. Αντιπροέδρου.

κ. Διονυσόπουλος, που εμφανίστηκε ως λάτρης της συνύπαρξης των
μαγαζιών αυτών δίπλα στα σπίτια,
αλλά ο ίδιος μένει στο βουνό; Ή
μήπως ο κ. Δημητρίου, που κίνησε
γη και ουρανό για να μην γίνει το
σχολείο δίπλα στο σπίτι του, αλλά
η υπογραφή του φιγουράρει φαρδιά
πλατιά κάτω από τις άδειες όλων
των κέντρων της Λ. Σαρωνίδος;
Μήπως κάποιος από τους υπόλοιπους, που πειθήνια ψήφισαν (ομόφωνα!) την παράταση του ωραρίου
μουσικής (θέμα, που στην ημερήσια
διάταξη είχε τον παραπλανητικό τίτλο «ωράριο καταστημάτων»), ώστε
να μη μπορεί κανείς να ησυχάσει
πριν τα ξημερώματα;
Ας είναι σίγουροι όλοι όσοι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια
την ποιότητα ζωής και την αξία της
περιουσίας των άλλων, ότι δεν θα
τους περάσει!
Με τιμή
Γιώργος Κωλέττης, κάτοικος Σαρωνίδας
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"Αττικός Παρατηρητής"

Σαρωνίδα, διόμιση χρόνια
μετά τις εκλογές

Έ

χουν περάσει 2 1/2 χρόνια από τις
τελευταίες Δημοτικές εκλογές και παρακολουθούμε τις πρακτικές όλων
αυτών, που υποσχόμενοι στους δημότες,
ανεδείχθησαν στα διάφορα Δημοτικά και
Κοινοτικά συμβούλια.
Χρήστος Α. Καραμπάτσος
Σε γενικό επίπεδο δεν μπορεί κανείς να πει
Οικονομολόγος
ότι στην περιοχή μας, την Αν. Αττική, τόσο
σε Νομαρχιακό όσο και σε Δημοτικό επίπεδο, διαμορφώνονται καινοτόμες πολιτικές ή ξεχωρίζουν με τις ιδέες και τις
προτάσεις τους οι νέοι Δημοτικοί άρχοντες.
Συντηρητικές λογικές - πολιτικές επικρατούν στο σύνολο των παρατάξεων και οι ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις δεν απαλύνουν την εικόνα.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στον μικρόκοσμο της γειτονιάς μας,
στη Σαρωνίδα.
Νέα κοινοτική αρχή, που εισάγει πρωτοφανείς λογικές τρόπου συμμετοχής και άσκησης αυτοδιοικητικής πολιτικής με την μέθοδο, άκουσον
- άκουσον, της χορηγίας. Δώστε (σίγουρα όχι σώστε) και τότε κάτι κάνουμε, αλλιώς «τι να σας πούμε - δεν μπορούμε».
Οι άνθρωποι δεν είχαν την δυνατότητα ούτε την στοιχειώδη λογική και
γνώση του τρόπου εφαρμογής απλών κανόνων χορηγίας των αρχαίων
προγόνων μας απαξιώνοντας έτσι, έναν από τους πυλώνες της δημοκρατίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όσοι είχαμε προβλέψει το που θα μας πήγαινε ενδεχόμενη επικράτηση
της νυν πλειοψηφίας, πολύ γρήγορα, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.
Τον λόγο δεν έχουν οι πολίτες αλλά οι χορηγοί της κεντρικής λεωφόρου.
Τον λόγο δεν έχουν οι πολιτικές που θα έπρεπε να εξαγγέλλονται από
τους εκλεγμένους αλλά οι ενέργειες που κάποιοι, άλλοι, χορηγοί φαντάζονται και που με αυτό τον τρόπο επιβάλλουν την παρουσία τους, ικανοποιούν την ματαιοδοξία τους και διατρανώνουν την δύναμη τους.
Καταλάβετέ το «υπήκοοι» της Σαρωνίδας!
Λεφτά δεν υπάρχουν για να δημιουργήσουμε (πράσινο, διαμόρφωση
δρόμων, σχολικά κτίρια, χώρους άθλησης, αναμόρφωση - ανάδειξη αιγιαλού, καινοτόμες πολιτικές για νέους, προσέγγιση της τρίτης ηλικίας). Αν
δώσουν κανένα ευρώ τίποτα χορηγοί για λίγο γκαζόν, έχει καλώς, έχουμε
πολιτική πρασίνου!!
Λεφτά έχουμε για να καταστρέψουμε και τώρα και σε βάθος χρόνου!
Πως αλλιώς θα ολοκληρώναμε το περιβαλλοντικό, οικιστικό και αισθητικό έγκλημα της χούντας που λέγεται συγκρότημα Δεβερίκου, από το
να βρούμε κονδύλια για να κατασκευάσουμε αγωγό ομβρίων, ο οποίος
βγαίνει στην καρδιά της παραλίας, έτσι απλά χωρίς μελέτη.
Τι μας νοιάζει, μήπως και χθές είμασταν στη Σαρωνίδα, ζήσαμε και δεθήκαμε με αυτή την υπέροχη παραλία, για να το δούμε ρε παιδί μου και
λίγο συναισθηματικά;
Μήπως γνωρίζαμε ότι το σήμα κατατεθέν της μικρής μας πόλης ήταν η
παραλία της και απ’ αυτήν έγινε γνωστή; Μήπως μας ένοιαξε αν για χρόνια είχε, από τις πρώτες, γαλάζια σημαία; Μήπως μας νοιάζει εάν μέσα
από την υποβάθμισή της συρρικνώνεται και η όποια οικονομία κινείται,
έστω και κατ’ αυτόν τον τρόπο; Εμείς Κοινότητα είδαμε, σόγια - ψηφαλάκια είδαμε, Ρηγίλλης πιάσαμε, παραμύθια είπαμε, ΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ και σας
καθαρίζουμε!
Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, το πρόβλημα των ενοίκων του συγκροτήματος είναι σοβαρό, όπως και στη περιοχή αυτή γενικότερα και χρειαζόταν λύση. Όχι, όμως, αυτή και με τον πρόχειρο τρόπο που υλοποιήθηκε, εις βάρος εν τέλει του συνόλου της Σαρωνίδας και επομένως των
κατοίκων του τομέα αυτού της πόλης μας.
Λεφτά δεν χρειάζονται, άρα οι χορηγοί δεν νοιάζονται. Εμείς γιατί επομένως να ασχοληθούμε με την απομάκρυνση της κεραίας του ΟΤΕ από το
κέντρο της πόλης, λίγα μόλις μέτρα από το νηπιαγωγείο που με υπερηφάνεια λέμε ότι ιδρύσαμε!
Σιγά μην διαμορφώσουμε πολιτική περιβάλλοντος.
Σιγά μην διαμορφώσουμε κίνημα πολιτών.
Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε κίνημα χορηγών.
Μην μας πεί κάποιος, ότι περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση για
την απομάκρυνση. Είναι για αδαείς μια τέτοια δικαιολογία.
Στο Πανόραμα όμως καθαρίσαμε, έτσι δεν είναι;
Τι κάνουμε λοιπόν με τούτα και με εκείνα; Πολύ απλό: ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ!!
Όμως η λογική αυτή δεν θα περάσει! Όπως δεν θα περάσει και η λογική που για κάποιους «άρχοντες - χορηγούς» θέλει την πλειονότητα
των κατοίκων τη Σαρωνίδας νεκροταφείο, μόνο και μόνο γιατί ζητούν να
εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους! Εάν υπάρχει πολιτικό θάρρος, ας το
γράψουν στο πρόγραμμά τους, αλλιώς να δεσμευθούν!
Δεν περιμένουμε το συμβούλιο και ο πρόεδρος μια μικρής κοινότητας να
λύσει τα χρόνια ζητήματα της αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης περιοχής.
Περιμένουμε όμως να έχουν διορατικότητα, φαντασία, ευαισθησία. Να
έχουν άποψη και να την καταθέτουν για ζητήματα όπως η επερχόμενη
καταστροφή που ο υπουργός και οι υπηρεσίες του ΠΕΧΩΔΕ ετοιμάζουν
για τον τόπο μας με την επέκταση (που ούτως ή άλλως είναι περιττή
αυτή την στιγμή) των κεντρικών οδικών αξόνων. Χωρίς να δίνεται μοναδική και απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (προαστιακός, τραμ, λεωφορεία).
Να έχουν άποψη για το περιεχόμενο και τον στόχο που εύκολα κανείς
διαπιστώνει ότι κρύβεται πίσω από τις ωραίες περιγραφές στο σχέδιο του
Οργανισμού Αθήνας – Αττικής, που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε.
Να έχουν αντανακλαστικά στον τρόπο παραχώρησης και εκμετάλλευσης
της παραλίας.
Να μην παραπλανούν διανέμοντας επιστολές απολογισμού, δημιουργώντας στους πολίτες την αίσθηση ότι ζούν σε άλλο πλανήτη.
Περιμένουμε την μειοψηφία να είναι ενεργή και όχι παθητικός θεατής.
Ευτυχώς τα προβλήματα της πόλης μας δεν είναι πολλά ή σύνθετα.
Όμως υπάρχουν! Θέλουν απλώς παραπάνω φαντασία, βούληση, καινοτόμα σκέψη, κινητοποίηση των πολιτών, ενότητα και δυναμική!
Η Σαρωνίδα μας δεν χρειάζεται έργα βιτρίνας! Χρειάζεται έργα ουσίας,
προοπτικής, έργα για τα παιδιά μας.
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ΝΕΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ
με αφορμή τις άδειες για «τραπεζάκια έξω»
σε κοινόχρηστους χώρους

Η

απόφαση του Κοινοτάρχη κ. Μανώλη
Τσαλικίδη, να δώσει έγγραφη άδεια σε
επιχειρηματίας της παραλιακής λεωφόρου,
να δημιουργήσει την υποδομή για επέκταση
της επιφάνειας του καταστήματός του και να
κατασκευάσει στέγαστρο, έγινε αφορμή μιας
νέας κόντρας μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Είναι η 4η φορά που ανάλογο θέμα δημιουργεί αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της
πλειοψηφίας. Η πρώτη ήταν όταν επιχειρηματίας επιχείρησε να κατασκευάσει κιόσκι
στο πρανές του λόφου της Αγίας Ειρήνης. Η
δεύτερη όταν υπήρξε αντίστοιχη κίνηση σε
κοινόχρηστο χώρο απέναντι από την πολυκατοικία ΘΕΛΚΟ, περιπτώσεις οι οποίες δεν
ευοδώθηκαν.
Η τρίτη περίπτωση αφορά επιχειρηματία
εντός της κεντρικής πλατείας της Π. Φώκαιας ο οποίος κατασκεύασε κιόσκι επί του
πεζοδρομίου, όπως έχουν κάνει όλες σχεδόν οι καφετέριες της πλατείας. Τελευταία η
περίπτωση καφετέριας, στη διασταύρωση
παραλιακής λεωφόρου και Μικράς Ασίας, η
οποία ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στη
διαφωνία μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας αλλά και της μειοψηφίας.
Ο κ. Ντίνος Χασάπης, διατύπωσε την ανάγκη αναβολής του θέματος, επί της αιτήσεως
επιχειρηματία για την πραγματοποίηση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο της Κοινότητας, με πρόθεση το στρώσιμο μπετόν, ξύλινου δαπέδου, ξύλινου στεγάστρου, εργασίες
για τις οποίες πιθανολογείται ότι απαιτείται
οικοδομική άδεια και άρα δεν δικαιούται να
τις εγκρίνει το κοινοτικό συμβούλιο.

Επίσης ο κ. Χασάπης στήριξε την αντίθεσή
του στον πρόσφατα ψηφισθέντα κανονισμό
κοινοχρήστων χώρων της κοινότητας, ο
οποίος ισχύει από τον Μάρτιο του 2007 και
σύμφωνα με αυτόν υπάρχει δέσμευση ότι
δεν θα εγκριθούν οποιεσδήποτε κατασκευές σε κοινοχρήστους χώρους. Υποστηρίζει
ότι έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά ανάλογα
του ποιός είναι ο αιτών. Ακόμα, ζήτησε να
ερωτηθεί η πολεοδομία, προκειμένου να
τεκμηριωθεί η νομιμότητα της κατασκευής
και αν χρήζει πολεοδομικής άδειας. Επίσης, πιστεύει, εκτίθενται ο επιχειρηματίας
και η κοινότητα σε περίπτωση ελέγχου από
την πολεοδομία
Ο κοινοτάρχης και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας στις τοποθετήσεις τους υποστήριξαν
μεταξύ άλλων: Ναι μεν ψηφίσαμε κανονισμό
κοινοχρήστων χώρων ο οποίος είναι αντίθετος σε κατασκευές αλλά δείχνουμε «ευελιξία». Δεν θέλουμε να απασχολήσουμε για
μία ακόμη φορά την Πολεοδομία. Πρόκειται
για αναβάθμιση του χώρου. Έχουμε την διαβεβαίωση μηχανικού, χωρίς να αναφέρει το
όνομα του. Υπενθυμίζουμε ότι το κοινοτικό
Συμβούλιο ψήφισε πρόσφατα, να αναθέσει
την εκπόνηση μελέτης για ανάπλαση της
παραλίας, απόφαση η οποία, σε ότι αφορά
το τμήμα αυτό είναι αίολη μια και άνοιξε και
πάλι το θέμα των διοικητικών ορίων, με την
Ανάβυσσο.
Την πρόταση του Κοινοτάρχη υπερψήφισαν
εκτός από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας και οι κ.κ. Αποστόλου και Βασιλείου, ενώ
καταψήφισαν οι κ.κ. Χασάπης, Σαρρής, Φιλίπου και Κατινάρης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Ημερίδες Κοινωνικού Ενδιαφέροντος

Τ

ρεις εξαιρετικές δράσεις
π ρ α γ μ α τοπο ι ή θ η κ α ν
από το Γραφείο Κοινωνικής
Πολιτικής & Πολιτισμού του
Δήμου Αναβύσσου στις 6
και 15 Μαρτίου με επίκεντρο
την πρόληψη και την ενημέρωση των δημοτών. Η πρώτη (ημερίδα), στην οποία
συνδιοργανωτής ήταν και ο
τοπικός Σύλλογος Μικρασσιατών, πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου και
αφορούσε
την πρόληψη από τη νόσο
Αλτσχαϊμερ σε συνεργασία
με την Εταιρία Αλτσχάιμερ
& Συναφών Διαταραχών.
Μέσα σε μιάμιση ώρα δύο
εξειδικευμένοι επιστήμονες
(μία ψυχολόγος και ένα ψυχίατρος ) έκαναν μία διεξοδική αναφορά για τη νόσο
που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού της
Τρίτης Ηλικίας και απάντησαν σε όλες τις απορίες των
παρευρισκομένων δίνοντας
παράλληλα και σημαντικές
συμβουλές για την αποφυγή της νόσου .
δεύτερη δράση πρόληψης ήταν αφιερωμένη
στη γυναίκα. Το Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτισμού του Δήμου Αναβύσσου σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας
διοργάνωσαν
εκστρατεία ενημέρωσης για
την πρόληψη του καρκίνου

Η

του μαστού. Η κινητή Μονάδα Ενημέρωσης στάθμευσε
στην Πλατεία Ηρώων στις
15/03 από τις 16:00 έως
τις 21:00. Όσες γυναίκες
ενημερώθηκαν είχαν την
ευκαιρία να κάνουν και μία
δωρεάν εξέταση μαστών
από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην εκστρατεία ενημέρωσης ήταν παρούσα και
η Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρίας Μαστολογίας κα
Λυδία Μουζάκα .
Τρίτη δράση πρόληψης
αφορούσε τους εφήβους. Με αφορμή την ευαίσθητη ηλικία των εφήβων το
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού του Δήμου
Αναβύσσου φιλοξένησε στις
26, 27, 30 και 31 Μαρτίου
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Αναβύσσου την κινητή συμβουλευτική μονάδα «e-Κιβωτός»’ η οποία δημιουργήθηκε από τους Γιατρούς του
Κόσμου με την υποστήριξη
της Vodafone με στόχο να
προσεγγίσει εφήβους ηλικίας 10 – 17 ετών και να τους
ενημερώσει για θέματα που
τους απασχολούν .
τέταρτη δράση πραγματοποιήθηκε στις 10
Απριλίου με θέμα «Μετατρέποντας τη Κρίση & το Άγχος
της Μέσης Ηλικίας σε Προκλήσεις & Ευκαιρίες». Στην
ημερίδα ομιλήτρια ήταν η
διακεκριμένη Ψυχολόγος –

Η

Η

Εναλλακτική Θεραπεύτρια
κα Βασιλεία ΑλεξανδράκηΠολίδη όπου μίλησε για τη
διαχείριση του άγχους στην
καθημερινότητα των ατόμων κυρίως όσων ανήκουν
στη Μέση Ηλικία. Στο τέλος
της ομιλίας ακολούθησε
μία ουσιαστική συζήτηση
με ερωτήσεις και απορίες
από το κοινό αναπτύσσοντας ένα ζωντανό διάλογο.
Η κα Τσιακάλου Αναστασία,
Αναπληρώτρια Δήμαρχος
και Υπεύθυνη του Γραφείου
Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού η οποία στην έναρξη της ημερίδας έκανε λόγο
για την σημασία της πρόληψης όχι μόνο για τη σωματική αλλά και της ψυχικής
μας υγείας . Παρόντες, επίσης ήταν ο Αντιδήμαρχος
κ. Μιχαηλίδης , ο Πρόεδρος
του ΚΑΠΗ κ. Π. Μαυρίδης
καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
ε όλες τις δράσεις ήταν
παρούσα και η Αναπληρώτρια Δήμαρχος κα Τσιακάλου Αναστασία η οποία
αφού ευχαρίστησε όλους
τους φορείς των παραπάνω δράσεων για την αξία
της συμμετοχής τους στη
κοινωνική δράση του Δήμου ανανέωσε το ραντεβού
με τους φορείς για του χρόνου με ακόμα περισσότερες
δράσεις .

Σ
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Παλαιά Φώκαια – Μασσαλία
Σ

του 1914, μιας και
τα εγκαίνια της
το Λεύκωμα που
έκθεσης παΕπίσημη επίσκεψη του
παρουσιάστηκε,
ραβρέθηκαν εκτός
από το Γάλλο
Προέδρου της Π. Φώκαιας οδηγούσε στη συγκεκριμένη χρονιΔήμαρχο, ο Έλκ. Μανώλη Τσαλικίδη
κή περίοδο.
ληνας πρόξενος
στη Μασσαλία
Στις εκδηλώσεις
στη Μασσαλία κ.
παραβρέθηκε και
Αντώνης Αλεξαντη μεγαλύτερη αποικία
η απόγονος του
δρίδης, ο διευθυτων «Φωκαέων»
Φελίξ Σαρτιώ κα.
ντής του ΜουσείCiepka, η οποία
ου της Μασσαλίας
με μια ευγενική χεικ. Loran Vedrin,
ο ιστορικός φωτογραφίας και βασικός ρονομία παρέδωσε στον κ. Τσαλικίδη το
συντελεστής της έκθεσης κ. Χάρης Για- μετάλλιο που το ελληνικό κράτος είχε δώκουμής, ο Αντιδήμαρχος πολιτιστικών κ. σει στον Φελίξ Σαρτιώ για τις υπηρεσίες
Herman, πολλοί Γάλλοι υπηρεσιακοί πα- του στο Ελληνικό Έθνος.
ράγοντες και εκατοντάδες Έλληνες ομογε- Επίσης μετά από πολλές προσπάθεινείς που αγκάλιασαν από την ες και με τη καθοριστική συμβολή του κ.
πρώτη στιγμή την προσπάθεια Χάρη Γιακουμή θα περιέλθει στην Κοιγια την υλοποίηση της έκθεσης νότητα Παλαιάς Φώκαιας η ανεκτίμητης
και της παρουσίασης του Λευ- ιστορικής αξίας βαλίτσα του Σαρτιώ, με
όλα τα χειρόγραφα και τα κειμήλια που
κώματος.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρ- περιέχει και η οποία όλα αυτά τα χρόνια
χος Μασσαλίας κ. Jaen-Claude φυλασσόταν στο μουσείο του Λούβρου.
Gaudin καλωσσορίζοντας τον Σε λίγο καιρό το μοναδικό αυτό ιστορικό
Πρόεδρο της Π. Φώκαιας, κειμήλιο θα φιλοξενείται στο νέο Μουσείο
αναφέρθηκε στους μακροχρό- Ιστορίας της Κοινότητας Π. Φώκαιας.
νιους ιστορικούς δεσμούς που Σε επίσημη συνάντηση ο κ. Τσαλικίδης και
συνδέουν τους δύο λαούς, στο ο Αντιδήμαρχο πολιτιστικών κ. Herman,
πνεύμα συνύπαρξης και αλ- αναφέρθηκαν στους ιστορικούς δεσμούς
ληλοκατανόησης με το οποίο των δύο πόλεων, θέτοντας και το πλαίσιο
ζούν οι πολίτες της Μασσαλίας συνεργασίας που αφορά στην αντιμετώκαι στη δυνατότητα συνεργα- πιση κοινών περιβαλλοντικών, οικονομισίας της πόλης του με την Π. κών, πολιτιστικών κ.α. ζητημάτων.
Ο κ. Τσαλικίδης υποδέχεται το Δήμαρχο της Μασσαλίας
Ο κ. Τσαλικίδης πρότεινε να υπάρξει συΦώκαια και την Ελλάδα.
κ. Jaen-Claude Gaudin στα εγκαίνια της έκθεσης.
ην παραμονή των εγκαινί- νάντηση στην Π. Φώκαια, εκπροσώπων
Είναι γνωστό ότι η Κοινότητα Π. Φώκαιας
ων σε ειδική εκδήλωση στο όλων των πόλεων που έλκουν την κατασυμμετείχε στην έκδοση του μοναδικού μουσείο ιστορίας και παρουσία του Έλ- γωγή τους από τη μητροπολιτική Φώκαια
αυτού ιστορικού λευκώματος, που περιέ- ληνα προξένου και εκατοντάδων ομογε- (Μασσαλία, Εσκάλα Ισπανίας, Ασσέα
χει σπάνιες φωτογραφίες - μαρτυρίες για νών ο κ. Τσαλικίδης, μίλησε για την ιστο- Βέλια Ιταλίας) για να συζητηθούν και να
τη μικρασιατική Φώκαια, αλλά και για τον ρία της μικρασιατικής Φώκαιας, για τους αποφασιστούν συγκεκριμένα βήματα και
πρώτο διωγμό που υπέστησαν οι Φωκι- βασικούς σταθμούς της ιστορίας της, θέ- να τεθεί το πλαίσιο λειτουργίας αυτής της
ανοί όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες των τοντας συγχρόνως το ιστορικό και κοινω- συνεργασίας.
δυτικών παραλίων της Μ. Ασίας το 1914. νικό πλαίσιο των δραματικών γεγονότων
πίσημη επίσκεψη στη Μασσαλία
πραγματοποίησε από τις 22 μέχρι
και τις 26 Μαρτίου ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. Μανώλης Θ. Τσαλικίδης, για να παραβρεθεί στα
επίσημα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας και της παρουσίασης του λευκώματος «Φώκαια 1913-1920: Η μαρτυρία του
Φελίξ Σαρτιώ».
Ο κ. Τσαλικίδης, είχε σημαντικές επαφές
με πολλούς επίσημους παράγοντες αλλά
και με το Δήμαρχο της Μασσαλίας, της
δεύτερης μεγαλύτερης γαλλικής πόλης, κ.
Jaen-Claude Gaudin, ο οποίος τίμησε με
την παρουσία του τα επίσημα εγκαίνια της
έκθεσης που έγιναν στις 25 Μαρτίου, την
ημέρα της εθνικής μας γιορτής.

Τ

Ο κ. Τσαλικίδης, η απόγονος του Φελίξ
Σαρτιώ κα Siepca και ο κ. Γιακουμής

Ο

κ. Τσαλικίδης επιστρέφοντας από τη
Μασσαλία δήλωσε:
«Το 2007 με τη συνεργασία του κ. Γιακουμή παρουσιάσαμε για πρώτη φορά
τις φωτογραφίες του Σαρτιώ στην Παλαιά Φώκαια Αττικής. Η προσπάθεια μας
συνεχίστηκε με τη συμμετοχή της Κοινότητάς μας στην έκδοση του ιστορικού
λευκώματος και στην παρουσίαση του
στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων, στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών και τώρα στη Μασσαλία, στην «ακριβή κόρη» της Φώκαιας.
Πιστεύουμε ότι όσο πολύτιμο είναι το
παρελθόν μας, τόσο απαιτητικό είναι το
μέλλον μας.
Γι΄ αυτό και ο επόμενος στόχος μας, είναι
η διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την
ιστορία της Φώκαιας, την πορεία των
Φωκαέων από την ίδρυση της πόλης μέχρι σήμερα, αλλά και τις προοπτικές που
ανοίγονται μπροστά μας για τη δημιουργία «δικτύου συνεργασίας» μεταξύ των
πόλεων, που έλκουν την καταγωγή τους
από τη Μητροπολιτική Φώκαια».
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Παραιτήθηκε από Τοποτηρητής της μητρόπολης Αττικής
ο Μεσογαίας κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου

Τ

ην παραίτηση από τη θέση
του Τοποτηρητού της Μητρόπολης Αττικής υπέβαλε
εγγράφως στον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Χατζηνικολάου.

Σ

υγκεκριμένα η μητρόπολη
Αττικής με ανακοίνωση της
τονίζει τα εξής:
«Κατόπιν της από 9 Μαρτίου
2009 Αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου δι΄ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου αφορώσης εις
την υπόθεσιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Αττικής
κ. Παντελεήμονος, σήμερον,
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
κ. Νικόλαος, ευρισκόμενος εις
την Μόσχα, υπέβαλε εγγράφως στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο την παραίτηση του εκ
της θέσεως του Τοποτηρητού
της Μητροπόλεως Αττικής».
Γράφει επίσης στο κείμενο της
παραίτησής του ο κ. Νικόλαος
Χατζηνικολάου: Επειδή κατόπιν τούτου, δια την Ιεράν Σύνοδον, ο Σεβ. Μητροπολίτης
πρ. Αττικής κ. Παντελεήμων
κακώς απεμακρύνθη από της
θέσεώς του, εις την οποίαν
ωρίσθην εγώ Τοποτηρητής
από 9.2.2005, και συνεπώς
εξέλιπον οι λόγοι της από τότε
τοποθετήσεώς μου,
Επειδή κατά κανένα τρόπον
δεν θα επεθύμουν και ο ίδιος ο
Σεβ. πρ. Αττικής να αισθάνεται
πικρίαν δια το πρόσωπόν μου,
δεδομένου ότι πλέον καταλαμβάνω την θέσιν, του αδίκως
απομακρυνθέντος, και δικαίως και νομίμως πλέον θα
χρησιμοποιεί τον τίτλον του
Αττικής.
ροκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι ο μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος
Χατζηνικολάου, έσπευσε να

Π

παραιτηθεί, πιθωμένος της
αποφάσεως του εκκλησιαστικού συμβουλίου, να θέση στο
αρχείο την υπόθεση του απατεώνα π. μητροπολίτη Αττικής
Παντελεήμονα Μπεζενίτη. Δεν
περίμενε ούτε την αναμενόμενη, εκείνες τις ημέρες, απόφαση του ποινικού τμήματος του
Αρείου Πάγου, το οποίο τελικά
απέρριψε την αίτηση του Μπεζενίτη, να αναιρεθεί η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου
της Αθήνας, με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι
ετών για υπεξαίρεση 160.000
ευρώ, από τη μονή του Οσίου
Εφραίμ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω
αλλά και σε συνδυασμό με το
γεγονός, ότι ο κ. Χατζηνικολάου δεν υπέγραψε ούτε την
κοινή ανακοίνωση 27 μητροπολιτών, οι οποίοι θεώρησαν
απαράδεκτη την απόφαση του
εκκλησιαστικού συμβουλίου,
να θέση στο αρχείο την υπόθεση του Παντελεήμονα Μπεζενίτη, τίθεται το ερώτημα αν
με τη στάση του αυτή ο κ. Χατζηνικολάου στέκεται αλληλέγγυος με τον κατάδικο πρώην
μητροπολίτη.

«Ειδική διάκριση» στους Πανελλήνιους
Μαθητικούς Θεατρικούς Αγώνες 2009
στο Γυμνάσιο Σαρωνίδας

Τ

ο Γυμνάσιο Σαρωνίδας απέσπασε «Ειδική διάκριση»
στο Νομό Αττικής στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Θεατρικούς Αγώνες 2009, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ., με το έργο (musical)
«Αξημέρωτα» των Πιέρρου Ανδρακάκου και Χρύσας Διαγουρτά. Διευθύντρια του σχολείου
είναι η κ. Πολυξένη Μαλλιαρού.
Την σκηνοθεσία του έργου, την
σκηνογραφία και την διεύθυνση
της μουσικής παραγωγής είχε η
κ. Χρύσα Διαγουρτά. Την διεύθυνση της παραγωγής είχε η κ.
Αναστασία Μπαντούνα και την
κατασκευή των σκηνικών είχε ο
κ. Μαρίνος Κουριδάκης με την
βοήθεια όλων των παιδιών του
σχολείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο Σαρωνίδας λειτουργεί για
δεύτερη μόλις σχολική χρονιά,
έχοντας στο σύνολό του 40 μαθητές (Α΄ και Β΄ γυμνασίου). Διαγωνίστηκε με όλα τα γυμνάσια
του νομού Αττικής (Δημόσια και
Ιδιωτικά) και θεωρήθηκε άθλος η

διάκρισή του!
Τα παιδιά δούλεψαν με ιδιαίτερο
ζήλο στην προετοιμασία του δύσκολου αυτού έργου. Το musical
είναι ένα απαιτητικό είδος που
συνδυάζει την δραματική τέχνη
με την τέχνη της μουσικής και
του χορού.
Η ηχογράφηση επίσης των μουσικών κομματιών του έργου, σε
κλασικές και τζαζ αρμονίες, ήταν
ένα στοίχημα. Και τα κατάφεραν!
Το έργο είναι μία αισθηματική
ιστορία. Αφορά δύο νέους, οι
οποίοι επιλέγουν να είναι μαζί,
ακόμη κι όταν οι συμβατικοί κανόνες της επαγγελματικής καταξίωσης και επιτυχίας, θέλουν
να τους κρατήσουν χωριστά.
Το «Αξημέρωτα» δηλώνει μία
καινούρια αρχή που «χαράζει»
στη ζωή του Στέφανου και της
Ηλιάνας.
Το Γυμνάσιο Σαρωνίδας παρουσίασε το musical «Αξημέρωτα»
στο κοινό, την Κυριακή 3 Μαΐου,
στο Δημοτικό θέατρο Καλυβίων.

«Μας λυπήθηκε ο Θεός»

O κ. Γεώργιος Ντόνας, οικονομολόγος, από την Παιανία Αττικής,
γράφει στο BHMA, 12/2/2009 και αντιγράφουμε εμείς:

Σ

τις 3 Νοεμβρίου 2008 ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Αντιγράφω κατά λέξιν από το
«Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της
Ελλάδος - Εκκλησία», τεύχος 10, Νοέμβριος 2008, σελ. 847 - 848, το απόσπασμα από την ομιλία του τιμηθέντος,
που δημοσιεύθηκε:
«Σε μια χρονική συγκυρία παγκοσμίου
εκφυλισμού των πολιτικών ιδεολογιών,
γενικευμένης κατάρρευσης του χρηματοοικονομικού μας ειδώλου, απροσδόκητου κλονισμού της τεχνολογικής και
επιστημονικής μας έπαρσης στη Γενεύη, ανεπίστροφης καταστροφής του
φυσικού μας περιβάλλοντος σε κάθε
γωνιά της γης και αλόγιστης εκδαπάνησης του φυσικού μας πλούτου, σε μια
περίοδο που τα ανθρώπινα δικαιώματα
επιστρατεύονται για να καταργήσουν
τα αιώνια “δικαιώματα” του Θεού και να
αμφισβητήσουν τις παγκόσμιες ηθικές,
κοινωνικές και λογικές σταθερές, σε μια
εποχή πλήρους ανατροπής του διαχρονικού συστήματος των αξιών, νοσηρής
προβολής των ανθρώπινων επιτευγμάτων και ταυτόχρονης περιπλοκής των

διαπολιτισμικών επικοινωνιακών μηχανισμών, σε μια στιγμή που η έννοια της
κοινωνίας αποτελεί άγνωστη εμπειρία
και ο περί Θεού λόγος στερείται θεολογίας, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της ιστορικής Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών μού κάνει
την τιμή να με αναγορεύσει διδάκτορά
του»!

Ε

κεί λοιπόν που το πηχτό σκοτάδι
κυριαρχούσε σε όλον τον κόσμο κι
όλα «τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», η ιστορική(!) απόφαση των καθηγητών της Κοινωνικής
Θεολογίας να κάνουν επίτιμο διδάκτορα τον Μητροπολίτη Νικόλαο Χατζηνικολάου άστραψε και βρόντησε και γέμισε ελπίδα τους απελπισμένους, απ’
άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη! Μετά τη
βαρυχειμωνιά, από τα τόσα παγκόσμια
δεινά και φοβερά που μας συμβαίνουν,
μας λυπήθηκε ο Θεός και γλυκοχάραξε η Αυγή. Ας χαρούν τα Ουράνια κι
ας σκιρτήσει η γη! Ο εν λόγω Μητροπολίτης έγινε... επίτιμος διδάκτωρ. Για
το κοσμοϊστορικό γεγονός ακολούθησε
δεξίωση στο κτήμα Νάσιουτζικ. Και μη
χειρότερα...

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Τ

ο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Τέχνης στην Πλάκα. Όσοι βρέθηκαν
& Πολιτισμού ξεκινώντας από τον εκεί, ξεναγήθηκαν με τη βοήθεια της
Οκτώβρη το πρόγραμμα των «Πολιτι- ξεναγού στις Παραδοσιακές Συλλογές
στικών Διαδρομών» με επισκέψεις στα Υφαντικής, Ξυλογλυπτικής, Λαϊκής Ζωπιο σημαντικά Μουσεία της Αττικής γραφικής και παραδοσιακών κοσμημάπραγματοποίησε τρεις επισκέψεις στις των καθώς και διαφόρων αντικειμένων
16/01, 06/02 και 05/03 στο Εθνικό Αρ- από το 1650 μέχρι σήμερα.
χαιολογικό Μουσείο, στο Πλανητάριο Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Γραφείου
και στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης αντί- Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού του
Δήμου Αναβύσσου, με υπεύθυνη την
στοιχα.
Η Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Αναπληρώτρια Δήμαρχο κα Αναστασία
Μουσείο είχε σαν επίκεντρο τα εκθέ- Τσιακάλου, είναι μία προσπάθεια με
ματα από την Προϊστορική και Ιστορική στόχο να ανοιχτούν οι πύλες της πόλης
Ελλάδα. Οι δημότες που είχαν δηλώσει μας σε Πολιτιστικά Δρώμενα υψηλού
συμμετοχή στην επίσκεψη είχαν την επιπέδου, με δωρεάν μετακίνηση και είευκαιρία να μάθουν και να δουν με τη σοδο στα Μουσεία ώστε όλοι οι πολίτες
βοήθεια έμπειρου ξεναγού και για τους να έχουν την ευκαιρία συνεχώς να διαΚούρους που βρέθηκαν στην περιοχή παιδαγωγούνται και να ενημερώνονται.
της Αναβύσσου (Αρχαίας Αναφλύστου) Οι Πολιτιστικές Διαδρομές με τον παρακάτι αρκετά συγκινητικό ιδιαίτερα για πάνω στόχο, συνέχισαν το ταξίδι τους
με την επίσκεψη στις 03/04/09 στο
τους ντόπιους κατοίκους.
Στη συνέχεια οι Πολιτιστικές Διαδρομές Μουσείο Μπενάκη με θέμα την «Ιστορία
συνέχισαν με επίσκεψη στο Πλανητάριο της Ελλάδος από τα Προϊστορικά χρόόπου όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί παρακο- νια μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα».
λούθησαν ένα εξαιρετικό θέαμα εικονικής
πραγματικότητας με
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
τίτλο «Το Βίαιο Σύμπαν». Η προβοτο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία
λή απευθυνόταν σε
Ανατολικής Αττικής για τη προστασία των καταναενήλικες κυρίως με
λωτών, αποφασίστηκε η επιβολή κυρώσεων στο Σουεξαιρετικά εφέ μεταπερ Μάρκετ MY MARKET, στη Σαρωνίδα.
φέροντας τον θεατή
Κατασχεθήκαν προϊόντα χωρίς τις απαιτούμενες από
στο χώρο του διαστήτη Νομοθεσία υγειονομικές επισημάνσεις- σημάνσεις
ματος .
καταλληλότητας. Το προσωπικό του κρεοπωλείου δεν
Τέλος, η επίσκεψη
διέθετε την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Εντοπιστήκαν
του μήνα Μαρτίου
φθορές στο ψυκτικό θάλαμο συντήρησης των νωπών
πραγματοποιήθηκε
κρεάτων.
στο Μουσείο Λαϊκής

Σ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ε

υχαριστούμε
θερμά
τους
φίλους και συγγενείς για τη
συμμετοχή και με οποιονδήποτε
τρόπο συμπαράστασή τους, στο
βαρύτατο πένθος μας, για τον
χαμό του λατρευτού μας συζύγου,
πατέρα και παππού Αντώνη
Βλαχόπουλου
Η σύζυγος Στέλλα
Τα παιδιά του
Γιάννης Βλαχόπουλος
Νίκος και Δέσποινα
Χατζημιχαηλίδου
Ο εγγονός
Μιχάλης Χατζημιχαηλίδης

Ζητούνται Εισπράκτορες

από την ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε., για περιοχές Αθηνών,
Μεσογείων, Μεγάρων, Ωρωπού.
Κυλιόμενα ρεπό.
Προσόντα: Απόφοιτοι Λυκείου, Μέτρια γνώση αγγλικών.
Βιογραφικό στη διεύθυνση:
ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.,
Κότσικα 2, Αθήνα 10434.
Αναγράφετε στο φάκελο:
Για θέση εισπράκτορα.

"Αττικός Παρατηρητής"
ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
αποχέτευσης όμβριων
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Π

ροτάσεις χρηματοδότησης για το έργο αποχέτευση
όμβριων, υπέβαλαν οι Κοινότητες Παλαιάς Φώκαιας
και Σαρωνίδας, προϋπολογισμού 4,8 εκ € και 3,9 εκ €
αντίστοιχα.
Το έργο αυτό εντάσσεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2007 - 2013» της Περιφέρειας
Αττικής και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, εφόσον εγκριθεί η
χρηματοδότηση αυτού του έργου θα κατασκευάσει
αποχετευτικό δίκτυο όμβριων στον κεντρικό οικισμό.
Σαρωνίδα θα κατασκευάσει το αποχετευτικό δίκτυο
όμβριων των οδών Αθηνάς, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Η
Η

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
για την ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου της Παλαιάς Φώκαιας

Π

ρόταση χρηματοδότησης ανάπλασης και του
παραλιακού μετώπου της Παλαιάς Φώκαιας,
κατέθεσε η Κοινότητα, μετά από ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για ανάπλαση της περιοχής δεξιά και
αριστερά του λιμανιού της πόλης, μέχρι το Plaza
Resort και από την άλλη πλευρά σχεδόν μέχρι τον
παλαιό μόλο.

Μάιος - Ιούνιος 2009

Καταγγελίες για καταπατήσεις
στο Θυμάρι της Π.Φώκαιας
παραπομπή στην εισαγγελία
επίδοξου καταπατητή
από το Δασάρχη Λαυρίου

Σ

τον εισαγγελέα Πρωτοδικών παρέπεμψε ο
Δασάρχης Λαυρίου κ. Καμπούρογλου επίδοξο
καταπατητή από το Θυμάρι.
Η παραπομπή έγινε ύστερα από καταγγελίες της
Οικολογικής Πρωτοβουλίας Πολιτών Αναβύσσου
- Παλαιάς Φώκαιας, προς το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Λεωνίδα Κουρή, τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής και το Δασαρχείο Λαυρίου, το
οποίο μάλιστα επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία, ζητώντας από τον εισαγγελέα την άσκηση ποινικής
δίωξης εις βάρος του επίδοξου καταπατητή.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το περασμένο καλοκαίρι, πριν από την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης παρατηρήθηκαν, στην κοινότητα
Παλαιάς Φώκαιας, στους οικισμούς Θυμάρι και
Δροσιά, συγκεκριμένα περιστατικά που επέτειναν
το χρόνιο πρόβλημα της καταπάτησης κοινοτικών
περιουσιών και δασικών εκτάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή.
Στα φαινόμενα αυτά αναφέρθηκαν προσφάτως με
ρεπορτάζ τους και οι εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ΕΘΝΟΣ.
δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
που θα αναδείκνυε και θα αντιμετώπιζε τα
μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, χρόνια
τώρα, μετατίθεται για άλλη μια φορά στο μέλλον.
Φαίνεται πως στη φάση αυτή η κυβέρνηση δεν
θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα προβλήματα
και προτιμά να τα κρύβει κάτω από το χαλί.
Όμως, σε αντίθεση με την κυβερνητική ολιγωρία,
στη χώρα αυτή υπάρχουν και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες που πηγαίνουν
κόντρα στις λογικές κυνισμού και ωχαδελφισμού,
που δυστυχώς κυριαρχούν σε μεγάλη μερίδα της
κοινωνίας.

Η

ΦΥΛΑΚΑΣ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

50χρονος με πείρα στo δημόσιο,
ζητάει εργασία. Τηλ. 6977399654
κος Νίκος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Καταφύγι Παλαιάς Φώκαιας
Ανεξάρτητη μεζονέτα ~220 τ.μ.
οικόπεδο 630 τ.μ. με θέα.
όμορφο σπίτι + ωραία τοποθεσία + καλή
τιμή = μοναδική ευκαιρία! 440.000 €
πληροφορίες: Τηλ.: 6976 678 594
mail: nikaldeb@yahoo.gr

Η
Δ

ετήσια συνδρομή για το 2008 είναι 15 € και περιλαμβάνει
την αποστολή της εφημερίδας ταχυδρομικώς.
ημοσιεύουμε τους λογαριασμούς σε τέσσερεις τράπεζες,
αλλά μπορούν οι φίλοι μας να στέλνουν την συνδρομή
τους και μέσω ταχυδρομικής επιταγής στη διεύθυνση:
Για τον «Αττικό Παρατηρητή» Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
για αναζήτηση εργασίας
από ανέργους
& προσωπικού
από επιχειρηματίες
δημοσιεύονται ΔΩΡΕΑΝ
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Επιμέλεια
Αντώνης
Ιωαννίδης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Από τον Εξωραϊστικό Όμιλο Οικιστών
Σαρωνίδας

Ο

Όμιλος μας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής
ευθύνης αλλά και αλληλεγγύης, αποφάσισε την
ίδρυση Τράπεζας Αίματος, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία.
Η Αιμοδοσία είναι δώρο ζωής προς αυτόν που το έχει
ανάγκη.
Είναι τρόπος και στάση ζωής.
Σας καλούμε όλους να στηρίξετε έμπρακτα τον θεσμό,
συμμετέχοντες στη πρώτη. Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου ημέρα Κυριακή στη Σαρωνίδα.
Γίνετε και Εσείς τώρα, Εθελοντές Αιμοδότες, Σώστε
Ζωές.
Πληροφορίες 22910 /53443 - 53893 - 6944 365222
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Έρση Κόκκοτα - Γεωργαλά.

Δραστηριότητες του Εξωραϊστικού
Ομίλου Οικιστών Σαρωνίδας

Ο

Όμιλος μας πραγματοποίησε στις 10 Απριλίου στον
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαρωνίδας, Μεγάλη Θρησκευτική Συναυλία, με τροπάρια και Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας επί τη ευκαιρία του Πάσχα. Η εκδήλωση
έγινε υπό την Αιγίδα της Εκκλησίας και της Κοινότητας
της Σαρωνίδας.
Την εκδήλωση προλόγισε η καθηγήτρια ΕΚΠΑ κα Μάρω
Παπαθανασίου, με θέμα το Κάλλος του Νυμφίου.
Την καταπληκτική χορωδία της Νίκαιας (1959-2009), διεύθυνε ο μαέστρος Γεράσιμος Κασφίκης.
Μετά την εκδήλωση παρατέθηκε γεύμα σε ταβέρνα. Η
πολύ όμορφη βραδιά, ήταν ευγενική χορηγία της κυρίας
Ζαφειρίας Λαυρεντιάδου, που την ευχαριστούμε θερμά.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο πανοσιολογιότατος
πατέρας Νικόλαος, ο αιδεσιμότατος πατέρας Αναστάσης, ο Πρόεδρος κος Ανδρέας Πέγκας, ο βουλευτής Ν.
Καντερές, ο βουλευτής Β. Οικονόμου,η αναπληρώτρια
δήμαρχος Αναβύσσου κα Α.Τσιακάλου, οι πολιτευτές περιφερείας Αττικής κος Κων/νος Κατσίκης & κα Λ. Ιωαννίδου - Μουζάκα, μέλη του Κ.Σ., Σαρωνίδας, εκπρόσωποι
τοπικών σωματείων και πλήθος κόσμου.

Ε

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAAR

ν όψει των εορτών του
Πάσχα η Κοινωνική
Υπηρεσία του Κέντρου
Προσφύγων Λαυρίου, το
Διαπολιτισμικό
Κέντρο
Λαυρίου του Ε.Ε.Σ. και οι
εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας υλοποίησαν τετραήμερη πασχαλινή εαρταγορά – BAZAAR
στις 7, 8, 10 & 11 Απριλίου
2009, ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στον χώρο του Παλαιού
Μηχανουργείου Λαυρίου
Το έσοδα του BAZAAR θα
διατεθούν στα δύο Κέντρα

του Ε.Ε.Σ. προκειμένου
να υλοποιήσουν νέες δραστηριότητες για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες
και τους δημότες που κατοικούν στην περιοχή του
Λαυρίου και εξυπηρετούνται από τα δύο Κέντρα.
Πληροφορίες:
Ε.Ε.Σ.–Τομέας Κοινωνικής
Πρόνοιας
2292027744 - 2292026062
(Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου)
2292027922 (Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου)

Στης ανατολής τις γειτονιές
Στον αέρα δεν πετούν χελιδόνια
στη γη δεν τραγουδούν αηδόνια
που να κουρνιάσουν τα παιδιά
τα σκοτώνουν σαν τα πουλιά
Έρημα τα σπίτια και οι αυλές
κλεισμένα τα παραθύρια
γκρεμισμένες γειτονιές
ανθρώπινα βασανιστήρια
τώρα έγιναν όλα ρημάδια
έσβησε το φως όλα σκοτάδια
Στης ανατολής της γειτονιές
ακούγονται μονάχα κανονιές
κραυγές ακούς απ΄ τα παιδιά
τους πήραν τη ζωή και τη καρδία
ο χάρος σκοτώνει από ψηλά
το αίμα ποτάμι στη γη κυλά
Θωμάς Παπακωνσταντίνου
7-1-09

ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΑΣΣΑ
(ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)

Τ

α Φάρασσα εΙναι µια περιφέρεια πέντε
χωριών στην Καππαδοκία, που κατοικούνταν από αµιγώς ελληνικό πληθυσμό.
Βασικότεροι χοροί της περιοχής είναι οι
λεγόμενοι «του Άη Βασίλη» και «του ΠΑΣΧΑ» µε χαρακτήρα θρησκευτικό και τελετουργικό. Η μουσική τους έχει βυζαντινές
αναφορές. Σύμφωνα µε τον θρύλο, ο lουλιανός ο Παραβάτης είχε απειλήσει ότι θα
κάψει την Καισάρεια. Ο Βασίλειος ο Μέγας,
µμητροπολίτης Καισάρειας, ανέβηκε να
προσευχηθεί στην εικόνα της Παναγίας στο
βουνό. Κατεβαίνοντας, πληροφορήθηκε
ότι ο lοuλιανός σκοτώθηκε σε μάχη. Έτσι,
οι χοροί αναπαριστούν την ανάβαση του
πληθυσμού προς τη σπηλιά του βουνού, σε
μορφή λιτανείας, για να αποδώσουν ευχαριστίες στην Παναγία. Τα βήµατα είναι συχνά
ζωντανά και πηδηχτά, αποδίδοντας τη χαρά
του προσκυνήματος, ενώ άλλοτε γίνονται
εντελώς περιπατητά, σα να παίρνουν ανάσα ΟΙ χορευτές μέσα στη µακρινή τους πορεία. Ο επικεφαλής κρατάει ένα μπαστούνι
και οδηγεί τους προσκυνητές, δείχνοντας
πότε να ξαποστάσουν και πότε να προχωρούν γοργά.
Ένας άλλος χορός των Φαρασσιωτών, ιδιαίτερα εντυπωσιακός, είναι αυτός που χορεύεται µε όµορφα ζωγραφισµένα ξύλινα
κουτάλια. Επίσης. χαρακτηριστικός είναι και
ο χορός εκείνο; που συνοδεύεται από τραγούδι - μοιρολόι και ονομάζεται «Σέιτατα» ή
«Όνυµο».
Το τραγούδι λέει:
«Σέιτατα σο µέγον το ρουσί,
να µην πεσώσεΓε, πνώσετε,
σου χούναρη το σπήλιο».
Με άλλα λόγια:
«Τρέξτε στο μεγάλο βουνό,
αν δεν προλάβετε να φτάσετε, να κοιµηθείτε
στου Χούναρη τη σπηλιά»).
Η γυναικεία φορεσιά, σε βυζαντινή γραμμή,
όπως διασώζεται είναι φτιαγμένη από διάφορα τσίτια, έγχρωμα και µε πολλά σχέδιο, πιθανότατα αρκετά διαφορετική από
την αυθεντική πρωτότυπη. Το κάλυμμα του
προσώπου των γυναικών παραπέμπει το
πέπλο που σκέπαζε το μισό πρόσωπο της
Ταναγραίας, όπως φαίνεται στα αγαλματίδια
του 40υ Π.χ. αιώνα στη Θήβα, µια αξιοσημείωτη ομοιότητα.
Βεγγελιώ Ιερωνυμάκη

Στο δάσκαλό μας με αγάπη…

Π

ριν από λίγο καιρό έφυγε από κοντά μας ο επί
πολλά χρόνια καθηγητής - φιλόλογος του Λυκείου Αναβύσσου, Δημήτρης Γκίνης. Ένιωσα την
ανάγκη να γράψω λίγα λόγια για έναν από τους πιο
σημαντικούς κατά τη γνώμη μου δασκάλους που πέρασαν από τα σχολεία της Φώκαιας και της Αναβύσσου.
Στα χρόνια που πέρασαν γνώρισα δεκάδες εκπαιδευτικούς στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Κάποιους δεν τους θυμάμαι καν… Κάποιους τους θυμάμαι
με αγάπη και σεβασμό. Ο Δημήτρης Γκίνης όμως
κατέχει στην καρδιά μου και πιστεύω στις καρδιές
δεκάδων μαθητών του, μια ιδιαίτερη θέση.
Ανήκε στην ομάδα των καθηγητών που στήριξε το
Γυμνάσιο και το Λύκειο Αναβύσσου από τα πρώτα
κιόλας χρόνια της ίδρυσή τους, όταν ακόμα οι μαθητές στεγάζονταν σε λυόμενες αίθουσες υπό κακές
συνθήκες. Ο ιδιαίτερος τρόπος που προσέγγιζε τους
μαθητές, ισορροπώντας πάντα μεταξύ των ιδιοτήτων
του καθηγητή και του φίλου, ο τρόπος που δίδασκε
αφήνοντας συνήθως στην άκρη το «κρύο» σχολικό
βιβλίο και μπαίνοντας «ζεστά» στην ουσία του μαθήματος, τον έκαναν να διαφέρει από αυτό που όλοι
έχουμε στο μυαλό μας για το σημερινό εκπαιδευτικό.
Πέρα όμως και πάνω απ’ όλα, αυτό που τον έκανε
ξεχωριστό, ήταν η βαθιά ανθρώπινη αντιμετώπιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε εντός είτε εκτός
σχολικής αίθουσας.
Στην τοπική μας κοινωνία, την κοινωνία των νοτίων
προαστίων, με τα «υψηλά» ιδανικά του νεοπλουτισμού, της βίλας, της πισίνας, της τετρακίνησης και
του ταχύπλοου σκάφους, οι άνθρωποι με ουσιαστική και πραγματική κοινωνική προσφορά σπανίζουν.
Σε μια τέτοια «άρρωστη» κοινωνία, ένας άνθρωπος
που αφιερώνει τη ζωή του στην παιδεία και τη νεολαία πρέπει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για
όλους. Παράδειγμα και αφορμή για μια προσπάθεια
να τεθεί ο τρόπος ζωής μας σε ένα πλαίσιο διαφορετικό.
Είναι καιρός να ξεχωρίσουμε το σημαντικό από το
ασήμαντο. Την αξία του ανθρώπου που παλεύει για
την παιδεία και τον πολιτισμό από την ευτέλεια του
ανθρώπου που παλεύει για την ύλη. Να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η πληρότητα που
θα νιώσουν καλλιεργώντας το πνεύμα και την ψυχή
τους δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από γρήγορα αυτοκίνητα και πολυτελή σπίτια.
Το έργο του Δημήτρη Γκίνη δεν είναι κτίρια, δρόμοι
και λιμάνια. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να δούμε. Θα το συναντήσουμε όμως στην ψυχή και στο
πνεύμα των παλιών μαθητών του, ίσως και κάποιων
συναδέλφων του. Και αυτό είναι σημαντικότερο απ’
οτιδήποτε άλλο.
Όσοι βρεθήκαμε εκείνο το βροχερό και κρύο απόγευμα στην Αγία Παρασκευή του Λαυρίου αποχαιρετήσαμε μαζί με τον καθηγητή μας και τα χρόνια του
σχολείου, τα ατέλειωτα αστεία, τα ουσιαστικά μαθήματα (κι όμως με το συγκεκριμένο άνθρωπο κάναμε
ουσιαστικά μαθήματα), τις θεατρικές παραστάσεις
και φυσικά τις εκδρομές… Ίσως η λέξη εκδρομή είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη ζωή, την πορεία και το
έργο του.
Εμείς, οι μαθητές του, θα θυμόμαστε το δάσκαλό
μας…
Για τα χαρτάκια με τα πειράγματα στην ώρα του μαθήματος…
Για τα τραγούδια σε όλη τη διάρκεια της πενθήμερης
εκδρομής μας στην Κέρκυρα…
Για εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι της θεατρικής μας
παράστασης…
Για την αγάπη που έδειχνε σε όλα ανεξαιρέτως τα
παιδιά…
Για το στερητικό σύνδρομο που τον έπληττε κάθε
φορά που η υγεία του δεν του επέτρεπε να είναι κοντά στους μαθητές του…
Για το γέλιο που μας χάρισε αμέτρητες φορές…
Γιατί σε δύσκολες στιγμές της εφηβείας μας, στάθηκε
κοντά μας…
Γιατί μας έμαθε να αγαπάμε τα σωστά ελληνικά…
Γιατί δίχως άλλο μας έκανε καλύτερους ανθρώπους.
Στο δάσκαλό μας με αγάπη…
Καλό ταξίδι κι ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Ο χθεσινός, ο σημερινός, ο αυριανός μαθητής….
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Κανελλόπουλος

Αθλητικά νέα

τις 26/4, διεξήχθη το προτελευταίο σιρκουί του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος θαλάσσιων βολών με καλάμι, με βάρη 175
γραμμαρίων.
Οι αγώνες διεξήχθησαν στις αλυκές Αναβύσσου με ευθύνη του
Ναυτικού Ομίλου Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.)
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Υποβρύχιας
Δραστηριότητας, Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 25 αθλητές στους οποίους προηγείται ο Π. Μαθιουδάκης με βολές πάνω από 230 μέτρα.
Οι τελικοί αγώνες του πρωΣτη φωτο :
ταθλήματος θα
Προετοιμασία
διεξαχθούν πάλι
των αθλητών
στις αλυκές στις
με τα καλάμια
6 και 7 Ιουνίου.
τους πριν την
έναρξη
του αγώνα.

TAE-KWON-DO(Ταεκβοντό)
Στις 7 Φεβρουαρίου διεξήχθη Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στη Χαλκίδα.Ο
αθλητής του «Α.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ» Φουρίκης Μιχαήλ
κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Το Ταεκβοντό, είναι Κορεάτικη
πολεμική τέχνη με ιστορία 2000
χρόνων και
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Σύδνεϋ, καθιερώθηκε σαν
Ολυμπιακό αγώνισμα.

Kouros Surf Club

Πυρκαγιά κατέστρεψε το αθλητικό κέντρο

Έ

να θαυμάσιο αθλητικό κέντρο, κόσμημα για τη περιοχή μας, δεν υπάρχει πια!
Ήταν αρκετά 30’’ της ώρας. τη
νύχτα προς Μ. Σάββατο, για να
μετατρέψουν το Kouros Serf
Club σε στάχτες!
Tα ξύλινα υλικά κατασκευής
και τα αποθηκευμένα υλικά του

αθλήματος, δεν άφησαν καμιά
δυνατότητα στη Πυροσβεστική
να προλάβει το κακό.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε μάλλον
από βραχυκύκλωμα και ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
Ο Διευθυντής του αθλητικού
Κέντρου κ. Χάρης Κινηγαλάκης δήλωσε στον Α.Π., ότι το

κέντρο θα ξαναχτιστεί και μάλιστα καλύτερο απ΄ ότι ήταν.
Να σημειωθεί ότι το κέντρο την
θερινή περίοδο απασχολούσε
μέχρι 20 εργαζόμενους.
υχόμαστε στους ιδιοκτήτες να βρουν τη δύναμη
και το κουράγιο να το ξαναφτιάξουν σύντομα.

Ε

Στη φωτο : Στιγμιότυπο από
τον αγώνα του Φουρίκη στη
Χαλκίδα

Ποδόσφαιρο

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Α’ Κατηγορία
Ομάδες
1.
Α.Ο. Ωρωπός		
10.
Σαρωνικός Αναβύσσου
13.
Πρωτέας Π. Φώκαιας
16.
Εθνικός Ν.Μάκρης		

ΑΓ.
29
29
29
29

Ν
23
10
7
4

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Γ’ Κατηγορία 1Οος όμιλος
Ομάδες
ΑΓ.
Ν
1. Α.Π.Ο. Μάχη Μαραθώνα 22
20
5. Απόλλωνας Αναβύσσου
22
13
12. ΑΠΟ Παρνηθαϊκός
22
1

Ι
4
6
10
7
Ι
1
2
1

Η
2
13
12
18
Η
1
7
20

ΒΑΘ.
61
41
-2

Ο

ι θέσεις για τις ομάδες μας κυμαίνονται φέτος μεταξύ 11 και
13. Είναι πια φανερό ότι σε αυτές τις θέσεις θα τελειώσουν
και το πρωτάθλημα.

Μπάσκετ

ΕΣΚΑ. Δ’ Κατηγορία 1Οος Όμιλος
Ομάδες
ΑΓ.
1. Α.Ο. Αρίων Αμαρουσίου
16
5. Α.Ε.Σ.Α.Φ. Κούρος		
16
10. Α.Ο. Διονύσου		
16

Ν
13
11
1

Η
3
5
15

ΒΑΘ.
29
27
17

Μ

εγάλη η επιτυχία της εφηβικής ομάδας του Κούρου, αφού
στο τουρνουά μπάσκετ που διοργάνωσε ο Α.Σ. Παπάγου ,
κατέλαβε τη πρώτη θέση και μάλιστα χωρίς ήττα στον όμιλό του
και θα αγωνιστεί στο final 4 που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες.

Δ’ ΕΣΚΑΝΑ. 1Οος Όμιλος
Ομάδες
1. Ιάσωνας Νικαίας		
11. Ν.Ο.Σαρωνίδας		
13. Απρόβλεπτοι 		

ΑΓ.
23
23
23

Ν
20
7
2

Η
3
16
21

ΒΑΘ.
43
26
23

Ε

ίναι αλήθεια ότι μας ξάφνιασε ευχάριστα, η φετινή πορεία του
Ν.Ο.Σ. και όπως μας δήλωσε ο Πρόεδρος του κ. Σπύρος Δημητρίου, όλοι στην Σαρωνίδα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και
ικανοποιημένοι από την πορεία αυτής της ομάδας, διότι δημιουργήθηκε μόλις πριν 7 μήνες και παρά τα μεγάλα προβλήματα και
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (οι προπονήσεις γίνονται σε Κερατέα και Λαύριο οι δε αγώνες στα Καλύβια) τα κατάφεραν περίφημα. Όλοι έχουν την ελπίδα ότι η Κοινότητα θα δείξει ενδιαφέρον
προκειμένου να κατασκευασθεί και στην πόλη μας ένα κλειστό
γυμναστήριο που θα εξυπηρετεί όχι μόνον τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων του Ν.Ο.Σ., αλλά και των άλλων συλλόγων, των
σχολείων κ.λ.π.

Βόλεϊ

ΕΣΠΑΑΑ Κατηγορία Πανκορασίδων (Τελική κατάταξη)
Ομάδες
ΑΓ.
Ν
Η
1.
Α.Ο. Μαρκοπούλου
9
9
0
3.
Α.Ε.Σ.Α.Φ. Κούρος
9
6
3
10.
Α.Ο. Βουλιαγμένη
9
2
6
Η Α.Ο. Βουλιαγμένης έχει ένα μηδενισμό.

Ε

ΒΑΘ.
73
36
32
19

ΒΑΘ.
18
15
10

ικόνα από την ολοκληρωτική καταστροφή. Στο βάθος ο πύργος και ο ιστός με τις σημαίες, είναι τα μόνα που έμειναν ανέπαφα, για να μας θυμίζουν αυτό που υπήρχε πριν.

Ο

ι εκλογές στο μεγαλύτερο
σωματείο της περιοχής
μας την ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ,
διεξήχθησαν στις 29 Μαρτίου
με απόλυτη επιτυχία.
Ψήφισαν 133 από 195 μέλη
που προσήλθαν και εξέλεξαν
για Δ.Σ. τους:
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως ακολούθως: Σπυρίδης Γεώργιος Πρόεδρος,
Ακρίβος Προκόπης Αντιπρέδρος, Σακαρίκου
Γεωργία. Γραμματέα, Γιατράκου Βαρβάρα Ταμία, και Αρμάο Ιωάννη Έφορος υλικού. Μέλη
Χρυσαίτη Κ., Κουρουνάκου Παρασκευή, Τοπάλογλου Ιορδάνη και Ζώρζο Μάρκο.
Συγχαρητήρια σε αυτούς που διοργάνωσαν με
άψογο τρόπο, τόσο τη γενική συνέλευση όσο και
τις εκλογές και φυσικά στο νέο ΔΣ που προέκυψε
από αυτές.

Ό

μως οι παρεμβάσεις από «τρίτους» στα τεκταινόμενα των σωματείων πρέπει κάποτε
να σταματήσουν!
Δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες σίγουρα,
αλλά είναι και επικίνδυνες.
Η δε «αμφιλεγόμενη» ενίσχυση των σωματείων
από τους Δήμους, πρέπει να γίνεται πάντα με
κριτήριο τη διαφάνεια το έργο και τη προσφορά
των σωματείων και όχι με προσωπικές συμπάθειες σε πρόσωπα ή καταστάσεις.

Σ

υγχαρητήρια στο Δήμο Αναβύσσου και ειδικά
στην οργανωτική επιτροπή, που με επικεφαλής τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Νίκο Βιτουλαδίτη
παρουσίασαν το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού για τον μήνα Μάιο.
Τα καλαίσθητα έντυπα και η οργανωτική προσπάθεια, έτσι όπως αναλύθηκε από την οργανωτική επιτροπή, δείχνουν ότι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ο
μαζικός αθλητισμός «μπαίνει για τα καλά» και σε
σωστές βάσεις στα δρώμενα του Δήμου. Το μεράκι, το γούστο και η εμπειρία της οργανωτικής
επιτροπής είμαστε βέβαιοι ότι προδικάζουν την
επιτυχία των εκδηλώσεων.
Αυτό που απομένει σε όλους εμάς, είναι να την
αγκαλιάσουμε με αγάπη και μαζική συμμετοχή,για
να γίνει θεσμός που θα προβάλει τη περιοχή και
όλους τους κατοίκους της.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή!!

2009

Ο

Δήμος Αναβύσσου στη προσπάθεια του
να αναπτύξει την αγάπη και τη συμμετοχή
στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό, τόσο στους δημότες του όσο και στους κατοίκους των γύρω
περιοχών, διοργανώνει αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Η πρώτη προσπάθεια έγινε την περασμένη
χρονιά με την διοργάνωση του Ποδηλατικού
γύρου Αναβύσσου με τη συμμέτοχη σε αυτόν
πάνω από 120 άτομα ηλικίας από 4 έως 70
ετών.
Φέτος όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις οργανώνονται μέσα στο Μάιο με την ονομασία “ ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ 2009 ”, με το Δήμο να προσπαθεί να
κάνει θεσμό τις αθλητικές αυτές εκδηλώσεις.
Συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων θα γίνουν οι παρακάτω αθλητικές δραστηριότητες:
ο πρόγραμμα των Αγώνων είναι το ακόλουθο:
• Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 7:00 μ. μ.
Στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού
Σχολείου θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών Κος Γιάννης Ζέρβας,
με θέμα:«Αθλητισμός: Δυνάμει παιδευτικό και
πολιτισμικό αγαθό»
• Κυριακή 10 Μαΐου ώρα 10:00 π.μ.
Αγώνας Δρόμου 1.500 μ. - 5.000 μ. - 10.000
μ.Κεντρική Παραλία Αναβύσσου (δεύτερο
πέτρινο)
• Παρασκευή 15 Μαΐου - Σάββατο 16
Μαΐου - Κυριακή 17 Μαΐου
Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Ερασιτεχνικών
σωματείων Δημοτικό Στάδιο Αναβύσσου (ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ)
• Κυριακή 24 Μαΐου ώρα 10:00 π.μ.
Κεντρική Παραλία Αναβύσσου (δεύτερο πέτρινο) Ποδηλατικός γύρος 5.000 - 10.000 μ.

Τ

Η Οργανωτική Επιτροπή
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νίκος
ΚΟΤΤΑΡΗΣ Κυριάκος
ΠΑΤΣΑΤΖΗ Χριστίνα
ΦΩΣΚΟΛΟΣ Στέφανος
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Θεόδωρος
ΜΠΑΦΟΥΝΗ Κατερίνα
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"Αττικός Παρατηρητής"

εκδήλωση μνήμης

Ψηφιακή έκδοση
του «Αττικού Παρατηρητή»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών κ. Λιονής μπροστά στη
πρωτομή του Εθνάρχη. Την τιμητική φρουρά αποτελούν νέα
παιδιά, ντυμένα με τις παραδοσιακές κρητικές στολές.

Ε

κδήλωση μνήμης οργάνωσε η Ένωση Κρητών Αναβύσσου, Φώκαιας, Σαρωνίδας, Λαγοννησίου, στις 21 Μαρτίου 2009 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ανάβυσσο.
Στην τελετή στην οποία συμμετείχαν αρκετοί πολίτες, παρά
την κακοκαιρία, τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί,
Βουλευτές, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και εκπρόσωποι
τοπικών συλλόγων.
Στεφάνια κατέθεσαν, Ο Υφυπουργός Οικονιμικών κ. Θανάσης Μπούρας, μαζί με τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ Ντίνο
Βρεττό εκ μέρους του Κοινοβουκλίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναβύσσου κ. Ανδρέας Κωνσταντέλος, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Σαρωνίδας κ. Ανδρέας Πέγκας, ο
Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Π. Φώκαιας κ. Βασίλης Τσούνης, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Παντελής Ασπραδάκης, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών κ. Λιονής κ.α.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αντιδήμαρχος Αναβύσσου κ. Νίκος Μιχαηλίδης.
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Δ
Σ

ιαβάστε τον «Αττικό Παρατηρητή» από την ψηφιακή του έκδοση. Δημοσιεύεται στη
διεύθυνση www.attikos.gr. Μπορείτε να βρείτε τα τεύχη των τριών τελευταίων χρόνων
και δεν χρειάζεται να τον εκτυπώσετε, εξοικονομώντας το χαρτί για λόγους οικολογικούς.
τείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο paratiritis@attikos.gr ώστε
να σας ενημερώνουμε για την ημερομηνία ανάρτησης του στο διαδίκτυο.
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Μάιος - Ιούνιος 2009
ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ
«ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ»

Δ

ημοσιεύουμε τους φίλους επαγγελματίες που
έχουν την καλοσύνη να διαθέτουν δωρεάν την
εφημερίδα «Αττικός Παρατηρητής» στους αναγνώστες.
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ:
Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ κ. Ε.Σιδέρη, Β. Γεωργίου 2
Βιβλιοπωλείο Παρ' Υμίν Πλ. Ηρώων 6
Αρτοποιεία Προδρομίδη, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου
Κρεοπωλείο Σωτήρη Μακροδημήτρη. Λ. Καραμανλή
Φωτο - Θεόφιλος, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 22.
Καφενείο Ουζερί, Αθ. Μάνου, Παλαστήρα 20.
PET - SHOP Χονδρόπουλος, Βασ.Γεωργίου 20.
Ψιλικά, Χατζημιχαηλίδης Θεοδ. Β. Γεωργίου 18.
Βιομηχανικά εργαλεία κ. Γ.Αβραμίδης,
Βιβλιοπωλείο Τριλογία. Βασ.Φρειδερίκης 4
Καθαριστήριο Green Wash. πλατεία Ηρώων 6
Think - Cafe Λ. Καραμανλή 28
Κατάστημα ψιλικών - Χρήστου Μακροδημήτρη πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ:
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.Σουνίου 15
Κατάστημα χρωμάτων κ. Καλημέρη Λ. Σουνίου
Courier Center Λ.Καραμανλή & Κυριακοπούλου
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΠΙΕΡΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
49ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου.
ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ:
Περίπτερο, Ηλέκτρας & Παραλιακής Λεωφόρου.
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ:
Πρακτορείο Τύπου, κ. Ε.Κοντογιάννη, Πλατεία Ελευθερίας
Αρτοποιεία Μακροδημήτρη, Ευέλπιδος Κούτσια 7
Κατάστημα ψιλικών κ. Αικατερίνη Κάκου, Ιωνίας 2
Περίπτερο κ. Αλέκου, Πλ. Ελευθερίας,
Πρακτορείο ΠΡΟ - ΠΟ, Παν.Γιαννούχου Αγ. Ειρήνης
Κομμωτήριο κ. Παρασκευής Ντούπη Β. Τζούρου
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Α.Γκρούαζα
Αρτοποιεία Δαμασέ, πλ. Ελευθερίας
Πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ. Βασ. Τζούρου
ΘΥΜΑΡΙ:
Περίπτερο κ. Ευάγγελου Προύσαλη, Λεωφ. Σουνίου
& Αγ. Φωτεινής.
ΣΑΡΩΝΙΔΑ:
Αρτοποιείο κ. Σηφάκη Πλατεία Σαρωνίδας
Περίπτερο κ.Σοφιανού Λ.Σαρωνίδας & Κεφαλληνίας
Περίπτερο κ. Σμπόνια Πλατεία Σαρωνίδας
Περίπτερο κ. Αρμιριώτη Λ. Σουνίου & Σπάρτης
Καφετέρεια REVERSO Λεωφόρος Σαρωνίδας
Καφετέρεια IDEAL FRESH Λ. Σαρωνίδας 2
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Λεωφόρος Σαρωνίδας 28 - 30
Μουλτιμάνια Παραπονιάρης Λ.Σαρωνίδας 38

Μ

πορείτε ακόμα να βρείτε την εφημερίδα στους
Ο.Τ.Α., στα ΕΛ.ΤΑ. Αναβύσσου και σε όλες τις
επιχειρήσεις των οποίων υπάρχουν καταχωρήσεις.

