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28
σελίδες

Δίμηνη Ανεξάρτητη  Ενημερωτική Έκδοση  Νότιο - Ανατολικής Αττικής
Έτος 20ο                        Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010                   Αριθμός Φύλλου 92ο    

Περί χυδαιότητος…….

Στην συνεστίαση του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
του Καταφυγιού, έκανε χαιρετισμό ο 
πρόεδρος της κοινότητας  Παλαιάς Φώκαιας 

κ. Μανώλης Τσαλικίδης. Αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στον προεκλογικό αγώνα που έχει ήδη 
ξεκινήσει και ευχήθηκε να υπάρξει ήπιο κλίμα 
μεταξύ των διεκδικητών της δημοτικής αρχής. 
Σε κάποια αποστροφή του λόγου του, μάλιστα  
ευχήθηκε να εκλείψει η «χυδαιότητα».
Συνεστιαζόμενοι Καταφυγιώτες, που έχουν 
βαρεθεί να ακούν τους δεκάρικους, που σε κάθε 
τέτοια επετειακή εκδήλωση εκσφενδονίζονται, 
συγκράτησαν την λέξη και ζήτησαν να μάθουν 
σε τι ακριβώς αναφέρεται ο πρόεδρος. 
Ίσως θα έπρεπε να είναι περισσότερο 
διευκρινιστικός ο κ. πρόεδρος, ώστε να μην 
προβληματίζει και βάζει σε σκέψεις τους δημότες 
του, με γρίφους που εκείνος, άντε και μερικοί 
άλλοι - ελάχιστοι - αντιλαμβάνονται.
Προσπαθώντας να τον ερμηνεύσουμε, θα λέγαμε 
ότι ο  κ. πρόεδρος εννοούσε την χυδαιότητα στην 
πολιτική και σ΄ αυτό μας βρίσκει σύμφωνους.
Ίσως όμως να διαφέρουν οι απόψεις μας, τι 
ακριβώς χαρακτηρίζεται σήμερα, χυδαιότητα 
στην πολιτική. Εδώ δεν θα προσπαθήσουμε να 
τον ερμηνεύσουμε αλλά εκμεταλλευόμενοι την 
«ατάκα», θα δώσουμε την δική μας εκδοχή.
- Χυδαιότητα λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί, 
όταν κάποιος εμπαίζει τους δημότες, παίρνοντας 
στρογγυλεμένες αποφάσεις για θέματα που 
μπορεί να δημιουργούν συγκρούσεις, αλλά 
δεν τις υλοποιεί, προκειμένου τα έχει με όλους 
«καλά», π.χ. απόφαση για τον βιολογικό 
καθαρισμό.
- Χυδαιότητα ακόμα μπορεί να χαρακτηριστεί, 
όταν κάποιος εκμεταλλεύεται τον αγώνα δημοτών, 
για να επιβάλλουν το κλείσιμο της παράνομης 
χωματερής, που επί 35 χρόνια λειτουργούσε 
στην πόλη του και διαφημίζει ότι αυτός την 
έκλεισε. Όσα χρόνια όμως διαρκούσε αυτός 
ο αγώνας, δεν εξέδωσε ούτε μία ανακοίνωση 
συμπαράστασης και ουδέποτε εξέφρασε την 
συμφωνία του σε αυτές τις προσπάθειες.
- Χυδαιότητα επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί, 
όταν για την ανάπλαση της χωματερής, 
προσπαθεί να αναθέσει την μελέτη σε 
συγκεκριμένη εταιρεία και ενοχλείτε όταν 
συνεργάτες του δημοσιοποιούν την διακήρυξη 
όπως είναι το νόμιμο και το ηθικό.
- Χυδαιότητα θα μπορούσε με ευκολία να 
χαρακτηριστεί όταν, ενώ είχε επαγγελθεί τη 
αλλαγή της κατάστασης που επικρατεί με την 
κατάληψη των πεζοδρομίων της πόλης, στα 
οποία αδυνατούν να περπατήσουν όχι μόνο οι 
γέροντες και οι ανήμποροι, αλλά ακόμα και οι 
νέοι και τα παιδιά, αυτός δεν κάνει απολύτως 
τίποτα αλλά εξαγγέλλει «μελέτες», τις οποίες δεν 
είδε ποτέ κανείς.
- Μεγαλύτερη χυδαιότητα ακόμα χαρακτηρίζεται, 
όταν δίνει άδεια σε συγγενικά του πρόσωπα 
να κάνουν ακριβώς τα ίδια με νέα μαγαζιά, 
επιτρέποντας το κλείσιμο και άλλων πεζο-
δρομίων και των πλατειών, σε βάρος άλλων 
επαγγελματιών, τις διαμαρτυρίες των οποίων 
θάβει στο ντουλάπι με τα «άχρηστα».
- Χυδαιότητα τεραστίου μεγέθους είναι, όταν 
κατασκευάζει μια ιστοσελίδα, με την οποία 
υποτίθεται ότι  θέλει να προβάλει τον τόπο του, 
αλλά προβάλει εκτός από τον εαυτό του και μια 
ρατσιστική άποψη, ότι δήθεν η δική του ράτσα 
είναι  ο  «περιούσιος λαός», ενώ όλοι οι άλλοι, 
η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του τόπου, είναι 
«ανύπαρκτοι».
- Το πιο χυδαίο ακόμα είναι, όταν καταληστεύεται 
από επιτήδειους, το πενιχρό ταμείο της 
κοινότητας - ΚΑΙ, επί των ημερών του - και 
ανακαλύπτονται ελλείμματα χιλιάδων ευρώ.
- Χυδαιότητα είναι σίγουρα, όταν προσποιείται ότι 
συμφωνεί και συμπαραστέκεται στις προσπάθειες 
για τον μεγάλο δήμο της Λαυρεωτικής, ενώ έχει 
μεθοδεύσει την «συγκόλληση» της πόλης του 
στο δήμο Σαρωνικού, ερήμην των δημοτών, με 
μοναδικό κριτήριο την πολιτική του επιβίωση.

Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ακόμα και 
άλλα παραδείγματα πολιτικής χυδαιότητας, 
αλλά τα αφήνουμε για επόμενη ανάρτηση, 

για να έχουμε.
Συμπέρασμα: Πραγματικά πρέπει να εκλείψει 
η χυδαιότητα στην πολιτική ζωή του τόπου 
μας, την ύπαρξη της οποίας δεν εντοπίζουμε 
μόνο κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά στη 
διάρκεια μιας ολόκληρης τετραετίας. 
Πρέπει να τελειώσει η χυδαιότητα, παρασύροντας 
μαζί της και τον χυδαίο τυχοδιωκτισμό. Url: http://www.attikos.gr                E-mail: paratiritis@attikos.gr

Έξι συνδυασμοί υποψήφιοι 
για την «εξουσία»

στο δήμο Σαρωνικού

«Aποκλειστικά στον Αττικό Παρατηρητή»
Συζήτηση (debate) μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων

Ο δήμαρχος Καλυβίων έπαυσε από τα καθήκοντά του 
τον αντιδημάρχο Κώστα Καρακασίλη
Έχασε την ψυχραιμία του ο Πέτρος Φιλίππου. Ρεπορτάζ στην 8η σελίδα
Απάντηση του Κώστα Καρακασίλη στην 9η σελίδα

Κόλαφος για τον Ανδρέα Πέγκα
Ακυρώθηκε η εκλογή αντιπροέδρου στη Σαρωνίδα
Η απόφαση του περιφερειάρχη στην  11η σελίδα

Απολογισμό της κοινοτικής αρχής Σαρωνίδας, 
παρουσίασε ο πρόεδρος κ. Ανδρέας Πέγκας. 6η Σελίδα

Με 15.000 € προσπάθησε να επιδοτήσει 
σωματείο - σφραγίδα ο Τσαλικίδης.
«Αρχαιρεσίες» οργάνωσαν στο ποδοσφαιρικό σωματείο  Πρωτέας 
Παλαιάς Φώκαιας.  Όλο το παρασκήνιο στην 6η σελίδα

Έξι συνδυασμοί έχουν δηλώσει (μέχρι 
στιγμής), ότι θα διεκδικήσουν την το-
πική εξουσία στο δήμο Σαρωνικού. Οι 

τίτλοι και οι επικεφαλής των συνδυασμών, 

είναι:    Με την έναρξη του φθινοπώρου 
οι υποψήφιοι συνδυασμοί ξεκίνησαν εντα-
τικά την προεκλογική τους δραστηριότητα 
με ανακοινώσεις υποψηφίων συμβούλων, 

επεξεργασία και ανακοινώσεις προγραμ-
ματικών θέσεων και τις πρώτες ανοικτές 
συγκεντρώσεις.

Υποψήφιος  δήμαρχος 
ο νυν δήμαρχος 
Καλυβίων 
κ. Πέτρος Φιλίππου.

«Ζούμε Μαζί 
στον Δήμο 
Σαρωνικού» 
Υποψήφια 
δήμαρχος η 
δημοσιογράφος 
κα. Χριστίνα 
Χριστοφάκη

«Σαρωνική Συμμαχία» 

Υποψήφιος δήμαρχος Σταμάτης 
Γκίνης, νυν πρόεδρος της 
κοινότητας Κουβαρά «Σαρωνικός Σύγχρονη 

Πόλη». Υποψήφιος 
δήμαρχος ο πολιτικός 

μηχανικός Νίκος 
Βολάκος

 «Δήμος Πολιτών» 
Υποψήφια δήμαρχος 
Νικολέτα Καπερώνη, 
επιχειρηματίας

Υποψήφιος δήμαρχος 
Γιώργος Μπιθυμήτρης, 
υποψήφιος Διδάκτωρ 
στο Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του ΠΑΝΤΕΙΟΥ, 
υπάλληλος σε βιβλιοπωλείοΤο who is who των υποψηφίων δημάρχων και συνδυασμών στη 3η σελίδα

Ίδρυση Οικολογικής Κίνησης Πολιτών 
Λαυρεωτικής - Σαρωνικού
2/10 η πρώτη δημόσια εκδήλωση της κίνησης στην Π. Φώκαια
Λεπτομέρειες στη 14η σελίδα 

Ο «Αττικός Παρατηρητής» 
παρουσιάζει σε τέσσερεις 
σελίδες (12 - 13 & 16 - 17) 

μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
(debate), των πέντε από τους 

έξη υποψήφιους δημάρχους, 
του δήμου Σαρωνικού. Η έντυπη 
αυτή συζήτηση, αποτελείται από 
10 κοινές για όλους ερωτήσεις 
ερωτήσεις, για θέματα που 

θεωρήθηκαν από το επιτελείο της 
εφημερίδας, ως οι περισσότερο 
ενδιαφέρουσες για τους πολίτες του 
νέου δήμου Σαρωνικού. 

Κομφούζιο επικρατεί στις υποψηφι-
ότητες (κυρίως στην αριστερά) για 
την περιφέρεια Αττικής, όπου συγκε-

ντρώνει σχεδόν το 40% του πληθυσμού 
της χώρας. Η αριστερά, πέραν του ΚΚΕ 
εμφανίζεται να κατεβαίνει στις εκλογές με 
τρεις υποψήφιους, επιβεβαιώνοντας τις 
διασπαστικές διεργασίες οι οποίες εντείνο-
νται και μετά την απόσχιση της Δημοκρατι-
κής Αριστεράς  του Φώτη Κουβέλη.

Οι μέχρι στιγμής υποψήφιοι είναι: 
ΠΑΣΟΚ: Γιάννης Σγουρός. 
ΝΔ: Βασίλης Κικίλιας. 
ΛΑΟΣ: Άδωνις Γεωργιάδης. 
ΚΚΕ: Θανάσης Παφίλης. 
Δημ. Αριστερά: Γρηγόρης Ψαριανός. 
ΣΥΝ: Αλέξης Μητρόπουλος 
ΣΥΡΙΖΑ: Αλέκος Αλαβάνος. 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Κώστας Διάκος. 

Οι υποψήφιοι των κομμάτων 
για την περιφέρεια Αττικής

Ιδιοκτήτης
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”
Καπετάν Τάσου 4  -  ΚΑΤΑΦΥΓΙ

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Εκδότης

ΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ:6972850006-Fax:2291042267

Κωδικός 1358
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Καντίνα «φύτρωσε» στο Λαγονήσι 

Μια ακόμα καντίνα «φύτρωσε» στο 
Λαγονήσι, στην παραλία Καλυβίων, 
δίπλα από τη «γλύστρα». Την ύπαρ-

ξή της αγνοούσε ο δήμαρχος Καλυβίων 
όπως και τον ιδιοκτήτη που την έστησε. 
Μάλιστα σε ερώτησή μας, απάντησε ότι ο 
χώρος ανήκει στην Ε.Τ.Α. και έτσι ο καντι-
νιέρης εισέβαλε σε δημόσιο και όχι δημο-
τικό χώρο. Η απάντηση εκπλήσσει  μια και 
ο αγώνας του κ. Φιλίππου εναντίον του 
επιχειρηματία κ. Μαντωνανάκη, διεξάγετε 
για τις καντίνες του GRASND REZORT, 
οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από την 

Ε.Τ.Α. και είναι νομιμοφανείς. Πως δεν 
ενδιαφέρθηκε ο κ. Φιλίππου για την πα-
ράνομη καντίνα σε δημόσιο κτήμα;
Επίσης δεν είδαμε καμία απολύτως αντί-
δραση, από την «Ρομπέν των καντινών» 
της Αναβύσσου κ. Νικολέτα Καπερώνη. 
Προφανώς δεν την αφορά το θέμα, είναι 
έξω από τα όρια του ενδιαφέροντός της. 

Λίγες μέρες μετά τα δημοσιεύματα 
στο διαδίκτυο η καντίνα σταμάτησε 
να λειτουργεί.  Άρα, επιβεβαιώθηκε 

ότι δεν ήταν νόμιμη.
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Ως υποψήφια 
δήμαρχος δη-
λώνει και η 

κα. Νικολέτα Καπε-
ρώνη, επικεφαλής 
του συνδυασμού 
«Δήμος Πολιτών». 
Μέχρι την ανακοί-
νωση του σχεδίου 
«Καλλικράτη» η κα. 
Καπερώνη, εμφάνιζε 
το εαυτό της ως την 
κύρια αντίπαλο του 
δημάρχου Σάββα 
Γκέραλη. Κατήγγελε 
κάθε δραστηριότητα του δήμου και 
εμφανίζοντας ως δικά της επιτεύγ-
ματα την ακύρωση επιλογών του 
δημάρχου με αιχμή την λειτουργία 
των καντινών στις παραλίες της 
Αναβύσσου. Εκτός των καταγγελι-
ών της κατά του Σάββα Γκέραλη, 
έχει στοχοποιήσει πολιτικά πρό-
σωπα της Αναβύσσου, επικεντρώ-
νοντας τις καταγγελίες της εναντίον 
της αναπληρώτριας δημάρχου κας 
Τσιακάλου, του προέδρου του Δ.Σ. 
κου Κωνσταντέλου, του δημοτικού 
συμβούλου κου Βιτουλαδίτη και συ-
νολικά των στελεχών της πλειοψη-
φίας του δήμου Αναβύσσου. Στό-
χος της έχουν γίνει επανειλημμένα 
συμπολίτες μας, με άθλια κείμενα 
που διακινεί στο διαδίκτυο με μονα-
δική αιτία, ότι δεν δέχτηκαν να την 
στηρίξουν στην προσπάθειά της να 
γίνει δήμαρχος Αναβύσσου. Απο-
τέλεσμα της καταγγελιολογίας της 
ήταν το πάγωμα της ολοκλήρωσης 
του σχεδίου πόλης του Μαύρου 
Λιθαριού. Συχνά διέκοπτε τη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
με φωνασκίες, τις οποίες ανεχόταν 
(περιέργως) ο πρόεδρος του ΔΣ 

Ανδρέας Κωνσταντέλος.
Έχει επικριθεί, ότι το ενδιαφέρον 
της για την περιοχή εστιάζεται στις 
αλυκές Αναβύσσου και ότι δεν πρό-
κειται για πολιτικό ενδιαφέρον αλλά 
για επιχειρηματικό.  
Πρόσφατα σε εκδήλωση του συλ-
λόγου ερασιτεχνών αλιέων του 
Λαγονησίου, πήρε το μικρόφωνο 
και σε ένα παραλήρημα απίθανων 
υποσχέσεων, έταζε 1.500 θέσεις 
εργασίας στο Λαύριο, σε έργο που 
ΘΑ πραγματοποιήσει και το οποίο 
βρίσκεται τα τελευταία 3 χρόνια στα 
χαρτιά. Σύμφωνα με δημοσιεύμα-
τα, αμφισβητείται η υλοποίησή του, 
λόγω προσφυγών στο Σ.τ.Ε. 
Η κα. Καπερώνη προσπάθησε να 
λάβει το χρίσμα της υποψήφιας 
από την Νέα Δημοκρατία, πριν ανα-
κοινωθεί το όνομα του κου. Γκίνη, 
αλλά «έφαγε πόρτα» κατά το κοι-
νώς λεγόμενο. 

Πληροφορές φέρνουν ως υπο-
ψήφιες του συνδυασμού κά-
ποιες κυρίες της Αναβύσσου, 

ενώ οι δύο βασικοί υποστηρικτές 
της, η επιχειρηματίας κα. Σοφία Μά-

Έξι συνδυασμοί υποψήφιοι για την «εξουσία» στο δήμο Σαρωνικού
Ο κ. Πέτρος Φιλίππου επικεφα-

λής του συνδυασμού «Σαρωνι-
κός Συνεργασία» εκπαιδευτικός 

στο επάγγελμα, είναι κοινοτάρχης και 
δήμαρχος Καλυβίων από το 1990, όταν 
πρωτοεκλέχτηκε ως  εκπρόσωπος του 
ενιαίου τότε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ (προερ-
χόμενος από το ΚΚΕ). Τότε υπήρξε 
συμφωνία να στηριχθεί,  από τις λε-
γόμενες «δημοκρατικές δυνάμεις», σε 
ανταπόδοση της στήριξης από τον Συ-
νασπισμό, υποψηφίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σε άλλες περιοχές.
Η παρουσία του στα τεκταινόμενα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν έντονη, 
πάντα ως εκπρόσωπος του «Συνα-
σπισμού» και του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πλαί-
σια πάντα παρασκηνιακών κομματι-
κών συναλλαγών, εξελέγη το 2002 και 
πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων 
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), 
παρ΄ ότι ήταν ο μοναδικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ στην 25μελή συνέλευ-
ση του οργάνου. 

Ο ίδιος προβάλει, ως μεγάλα επι-
τεύγματά του, τους αγώνες ενά-
ντια στο κλείσιμο των παραλιών 

του Λαγονησίου, ενώ το ρόλο του «κα-
κού» έχει ο επιχειρηματίας Κ. Μαντω-
νανάκης του ξενοδοχειακού συγκρο-
τήματος GRAND RESORT. Είναι ίσως 
η μοναδική περίπτωση δημάρχου, ο 
οποίος παραθέτει ως εύσημα τις δεκά-
δες  παραπομπές του στη δικαιοσύνη 
και τις αγωγές που έχουν κατατεθεί σε 
βάρος του.  
Το 2009 κατέγραψε και άλλες επιτυχίες 

και έτυχε της σχετικής δημοσιότητας, 
μεγάλου τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
συγκροτήματος για τις δενδροφυτεύσεις 
στο Πάνειο όρος του δήμου Καλυβίων. 
Το δάσος στο όρος Πανί, όπως λέγεται 
και αλλιώς, είχε καταστραφεί από την 
μεγάλη πυρκαγιά του 2007. Δυστυχώς 
κανένας δεν καταλόγισε ποτέ, τις δια-
χρονικές  ευθύνες της πολιτείας και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, για ανάλογες 
καταστροφές. Εύσημα αποδίδονται 
μόνο όταν γίνονται δενδροφυτεύσεις.

Ο πως είχαμε αναφέρει και στο 
προηγούμενο τεύχος του «Αττι-
κού Παρατηρητή», ο κ. Φιλίππου 

έχει από τον Ιούνιο ανακοινώσει την 
συνεργασία του με τους κοινοτάρχες 
της Παλαιάς Φώκαιας Τσαλικίδη και της 
Σαρωνίδας Πέγκα, καθώς και με τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. της Αναβύσσου Κων-
σταντέλο. Υλοποιήθηκε έτσι η σχετική 
συμφωνία που υπήρξε μεταξύ τους, 
σχεδόν από τον Μάρτιο του 2010, πριν 
ακόμα ανακοινωθεί το χωροταξικό σχέ-
διο του «Καλλικράτη». Στην συμφωνία 
αυτή συμμετείχε και ο κοινοτάρχης του 
Κουβαρά κ. Σταμάτης Γκίνης, ο οποίος 
όμως υποχρεώθηκε από την Νέα Δη-
μοκρατία να αποσυρθεί και να εκτεθεί 
ως υποψήφιος δήμαρχος. Η συμφω-
νία προέβλεπε οι δύο κοινοτάρχες, να 
επιλέξουν οι ίδιοι τα πρόσωπα που θα 
στελεχώσουν τον συνδυασμό στις περι-
φέρειές τους, αποκλείοντας έτσι όσους 
θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την 
εκλογή ή την πρωτιά των ιδίων, ως δη-
μοτικοί σύμβουλοι και υποψήφιοι αντι-

δήμαρχοι. 

Ο κ. Φιλίππου έχει κατηγορηθεί, 
από πρώην στενούς συνεργάτες 
του, ότι εκποιεί δημοτική περιου-

σία, για δήθεν αναπτυξιακούς λόγους, 
αλλά στην ουσία για την κάλυψη του 
τεράστιου ανοίγματος και οφειλών του 
δήμου ύψους 7.000.000 €. Επίσης κα-
ταγγέλλεται, για την άνευ δημοπρασιών  
παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας 
6 τουλάχιστον καντινών, στην περιο-
χή του Λαγονησίου, σε «υμετέρους». 
Τέλος κατηγορείται για την διαχείριση 
της  παράνομης και ρυπογόνου χωμα-
τερής του δήμου του και την ανάθεση 
διαχείρισής της  σε εργολάβους χωρίς 
δημοπρασίες. Όπως ο ίδιος υποστη-
ρίζει, δεν μπορεί να κλίσει την χωμα-
τερή, επειδή ο ΕΣΚΝΑ δεν δέχεται να 
παραλάβει τα απορρίμματα του δήμου. 
Δικαιολογία που χρησιμοποιούσε και ο 
πρώην κοινοτάρχης Μήτσος Φιλίππου 
για την χωματερή της Παλαιάς Φώκαι-
ας, αλλά παρ΄ όλα αυτά η λειτουργία 
της του στοίχισε 11μηνη φυλάκιση, αι-
τία που οδήγησε στο κλείσιμό της.

Σε επίπεδο προγραμματικών δε-
σμεύσεων ο  συνδυασμός του κ. 
Φιλίππου δεν έχει δημοσιοποιήσει   

τίποτα συγκεκριμένο, πέραν τα όσα 
αναφέρει στη συζήτηση που δημοσι-
εύει σήμερα κατ΄ αποκλειστικότητα ο 
«Αττικός Παρατηρητής». 
Φανταζόμαστε ότι τις επόμενες ημέρες 
θα κυκλοφορήσει κάποιο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.

Η κυρία Χριστίνα Χριστοφάκη, δημοσιο-
γράφος, σύζυγος του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, 

είναι η υποψήφια δήμαρχος, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρω-
νικού». Η σχέση της με την τοπική αυτοδιοί-
κηση, ορίζεται από την δεκαετή περίπου συμ-
μετοχή του πατέρα της Ανδρέα Χριστοφάκη, 
επιχειρηματία, ως δημοτικού συμβούλου και 
αντιδημάρχου στο δήμο Καλυβιών με τον συν-
δυασμό του Πέτρου Φιλίππου. Η ίδια η υπο-
ψήφια δήμαρχος  41 ετών σήμερα και μητέρα 
τριών παιδιών, αποφάσισε να ασχοληθεί με 
την Τ.Α. διαπιστώνοντας, όπως δήλωσε κατά 
την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, ότι:  
ο «Καλλικράτης» αλλάζει ριζικά το περιβάλλον 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι προκλήσεις 
που έρχονται είναι μεγάλες και προπαντός ρι-
ζοσπαστικές. «Όλοι εμείς που είμαστε πολί-
τες του νέου «Δήμου Σαρωνικού» πήραμε 
την πρωτοβουλία για ένα νέο ξεκίνημα στον 
διευρυμένο δήμο μας. Έχουμε ως κοινό 
παρονομαστή την φροντίδα για την τοπική 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή».

Οι αντίπαλοί της, κυρίως από την πλευρά 
Φιλίππου(!!!), της καταλογίζουν ότι εί-
ναι ευνοούμενη των μεγάλων ΜΜΕ και  

αναμασούν το άκρως «πολιτικό» επιχείρημα,  
ότι αξιοποιεί την συζυγική της σχέση με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Και είναι του-
λάχιστον παράλογο αυτό το επιχείρημα, να 
διατυπώνεται από ανθρώπους που λόγω της 
«αριστερών» καταβολών τους είναι φύση και 
θέση υπέρ της αυτόνομης προσωπικότητας 
των γυναικών και όχι των γυναικών υποχείρια 
του πατέρα ή του συζύγου (ταλιμπανισμός). 
Ενώ η κυρία Χριστοφάκη έχει αναμφισβήτητα 
στα υπέρ της το νεαρό της ηλικίας της και το 
άφθαρτο στην πολιτική ζωή του τόπου, έχει  ως 
αρνητικό την ανακοίνωση υποψηφιοτήτων, οι 
οποίες δεν έγιναν δεκτές (για διαφορετικούς 
λόγους) από τον συνδυασμό του κ. Φιλίππου 
και του κ. Γκίνη. Όλοι αυτοί αποτελούν το «υπό-
λοιπο» πολιτικό προσωπικό, που ενέχεται για 

μια σειρά θεμάτων που ενόχλησαν την κοινή 
γνώμη, όπως ο δήμαρχος Αναβύσσου κ. Σάβ-
βας Γκέραλης, ο πρώην κοινοτάρχης Παλαιάς 
Φώκαιας κ. Μήτσος Φιλίππου, ο αντιπρόεδρος 
κ. Σοφοκλής Σαρρής κ.α. Αίσθηση προκάλεσε 
η σφοδρή επίθεση του καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Ντίνου Χασάπη και κοινοτι-
κού συμβούλου Π. Φώκαιας, εναντίον του επί-
σης κοινοτικού συμβούλου Παλαιάς Φώκαιας 
Σοφοκλή Σαρρή, κατηγορώντας τον ως εκ των 
υπευθύνων για την οικονομική κακοδιαχείριση 
της κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, την περίοδο 
που διοικούσε ο Μήτσος Φιλίππου. Για την πε-
ρίοδο αυτή, αλλά και την σημερινή,  γίνεται αυ-
τές τις ημέρες έλεγχος από ελεγκτή του υπουρ-
γείου εσωτερικών. 
Συνολικά μέχρι σήμερα η κα Χριστοφάκη έχει 
ανακοινώσει 45 υποψήφιους απ΄  όλες τις ενό-
τητες του δήμου Σαρωνικού. Οι υποψηφιότητες 
είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό ημερολόγιο 
του «Αττικού Παρατηρητή».

Η υποψηφιότητα  της κας Χριστοφάκη και ο 
συνδυασμός της, έχει ήδη τύχει της στήρι-
ξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθώς επίσης και των 

τοπικών εκφράσεών του, όπως της νομαρχια-
κής επιτροπής της Ανατολικής Αττικής και των 
τριών τοπικών οργανώσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. των 
Καλυβίων,  της Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαι-
ας και της Σαρωνίδας. Η κα Χριστοφάκη δηλώ-
νει ότι έτυχε της στήριξης και όχι του χρίσματος 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια και ουδέποτε υπέβαλε την 
υποψηφιότητά της στην επιτροπή επιλογής 
υποψηφίων του κινήματος.

Σε προγραμματικό επίπεδο η κα. Χριστο-
φάκη και ο συνδυασμός της έχουν ανακοι-
νώσει έξι βασικές αρχές, που αφορούν τα 

σχέδια πόλης, το αποχετευτικό δίκτυο, το οδικό 
δίκτυο και τις μεταφορές, την υγεία, την πρά-
σινη ανάπτυξη και το κοινωνικό πρόσωπο του 
δήμου. Η υποψήφια δήμαρχος έχει ανακοινώ-
σει ότι θα οργανώσει θεματικές συζητήσεις με 
τους δημότες, προκειμένου να εξειδικευτούν οι 
θέσεις του συνδυασμού πριν την οριστική κα-
τάρτιση του προγράμματος.

Ο κ. Σταμάτης Γκίνης, πρόεδρος της 
κοινότητας Κουβαρά, υποψήφιος του 
συνδυασμού «Σαρωνική Συμμαχία», 

κατέρχεται στον πολιτικό στίβο του δήμου Σα-
ρωνικού, κρατώντας χαμηλούς τόνους και χω-
ρίς την δημιουργία πολιτικών αντιπαραθέσεων 
με τους ανθυποψηφίους του. 
Οι μέχρι τώρα (ανά διήμερο) ανακοινώσεις του 
συνδυασμού, αφορούν συνεργασίες και υποψη-
φιότητες στελεχών, που κατά κύριο λόγο προ-
έρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας 
και ειδικότερα όσων πρόσκεινται στον Αντώνη 
Σαμαρά. Ο κος Γκίνης σε ανακοίνωσή του γνω-
στοποίησε, την σύνδεσή του και την στήριξή του 
από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
ενημερώνοντας για τη «δίωρη συνεργασία του» 
με τον πρόεδρο του κόμματος, για θέματα που 
αφορούν το δήμο Σαρωνικού!!!.

Σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων ο κ. 
Γκίνης δεν έχει ανακοινώσει τίποτα, μέ-
χρι σήμερα, που γράφεται αυτό το άρθρο, 

πέραν της κυκλοφορίας ενός φυλλαδίου, με τη 
διακήρυξή του και πέραν της συμμετοχής του 
στη συζήτηση που δημοσιεύει ο «Αττικός Πα-
ρατηρητής».

Ο υποψήφιος δήμαρχος Σαρωνικού Νίκος Βολά-
κος, επικεφαλής του συνδυασμού «Σαρωνικός 
Σύγχρονη Πόλη», είναι ένας νέος (42 χρονών), 

Μηχανικός στο επάγγελμα, ο οποίος έχει γεννηθεί (και 
βαπτιστεί!!), σύμφωνα με το βιογραφικό του, στο Λαγο-
νήσι Καλυβίων. Φιλοδοξεί να αποτελέσει την έκπληξη 
και το καινούργιο σ΄ αυτή την εκλογική μάχη, αντιπαλεύ-
οντας την υπεροχή των δύο βασικών αντιπάλων στην 
πρόσβασή τους στα μεγάλα ΜΜΕ.  Το σύνθημα του κ. 
Βολάκου και του συνδυασμού του είναι: Δεν είμαστε 
όλοι το ίδιο...!! (τα  θαυμαστικά ανήκουν στον ίδιο), θέ-
λοντας να δείξει ότι είναι νέος και άφθαρτος και δεν έχει 

καμία σχέση με το πολιτικό κατεστημένο της περιοχής.

Επίσημη ανακοίνωση υποψηφίων δημοτικών και τοπι-
κών συμβούλων, έγινε κατά την ομιλία που έκανε ο 
υποψήφιος δήμαρχος στην Παλαιά Φώκαια στις 4/9, 

όπου παρουσίασε 17 συνεργάτες, οι οποίοι προέρχονται 
όλοι από τα Καλύβια (Λαγονήσι). Από την Ανάβυσσο την 
Φώκαια και την Σαρωνίδα, δεν υπήρξε παρουσίαση. Κά-
ποιοι (κυρίως αντίπαλοι), μιλούν για αδυναμία συμπλή-
ρωσης συνδυασμού και αποχώρησης από τον εκλογικό 
αγώνα, ή σύμπραξης με άλλο συνδυασμό. Τις φήμες αυ-
τές διαψεύδει έντονα ο κ. Βολάκος. 

Σε ότι αφορά προγραμματικές θέσεις, εκτός της δια-
κήρυξής του και της συμμετοχής του στη συζήτηση 
που οργάνωσε η εφημερίδα, παρουσίασε θέσεις 

του για την ανάπτυξη του νέου δήμου. Εντύπωση αλλά 
και σκεπτικισμό προκάλεσαν οι προτάσεις του για υπο-
θαλάσσιο τουρισμό. Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση σε 
ανοιχτή συγκέντρωση που οργάνωσε στην Παλαιά Φώ-
καια το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε επιτυχημέ-
νη, μια και ήταν σε μια περιοχή με την οποία ήρθε σε 
επαφή για πρώτη φορά.

Ο 30χρονος κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης, υπο-
ψήφιος δήμαρχος του προσκείμενου στο 
ΚΚΕ συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση 

Σαρωνικού». Εντοπίζει την παρουσία του συν-
δυασμού του στην ανάγκη, ανάδειξης των θέ-
σεων του κόμματός του απέναντι στην πολιτική 
της κυβέρνησης και την καταψήφιση μέσω των 
εκλογών για την Τ.Α. του «μνημονίου» που επέ-
βαλε το ΔΝΤ. Αυτό είναι το πολιτικό μοτίβο που 
χρησιμοποιεί η «Λαϊκή Συσπείρωση» σε όλη τη 
χώρα, όπου κατεβάζει συνδυασμούς με τον ίδιο 
τίτλο και δευτερευόντως ασχολείται με τα τοπικά 
προβλήματα του νεοσύστατου δήμου.   

Κατά την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση που 
οργάνωσε ο συνδυασμός στην Παλαιά 
Φώκαια, στις αρχές Αυγούστου, διατυπώ-

θηκαν οι γενικές αρχές της παράταξης, ενώ σε 
επίπεδο θέσεων για τον δήμο γνωρίζουμε τα 
όσα απαντά στην συζήτηση που οργάνωσε η 
εφημερίδα. Σε ότι αφορά την στελέχωση του 
συνδυασμού, είναι βέβαιο ότι το κόμμα θα επι-
στρατεύσει κάθε κομματικό μέλος, κάθε ηλικίας 
και επαγγέλματος, προκειμένου να συμπληρώ-
σει έναν σοβαρό, αριθμητικά τουλάχιστον συν-
δυασμό.

Συνέχεια στην 5η σελίδα
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Είναι άξιο σχολιασμού, 
το πώς  ορισμένοι συ-
μπολίτες μας, αντιλαμ-

βάνονται τον τρόπο λειτουρ-
γίας ενός δημοσιογραφικού 
οργάνου, έστω και αυτής 
της μικρής εμβέλειας του 
«Αττικού Παρατηρητή», της 
έντυπης και της ηλεκτρονι-
κής του έκδοσης.

Είναι ελαχιστότατοι, αυτοί που θέλουν ένα έντυπο 
πραγματικά ανεξάρτητο και αδέσμευτο. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία, απαιτεί το όργανο αυτό να πρό-

σκειται στην δική τους άποψη. Και όταν αυτοί  οι ανα-
γνώστες αλλάξουν, για τους δικούς τους λόγους άποψη, 
πρέπει και το έντυπο να πάρει μαζί τους την στροφή και 
να κάνει την ανάλογη κωλοτούμπα. Τα φαινόμενα αυτά 
τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στην 20χρονη πορεία 
του «Αττικού Παρατηρητή» και δεν μας εκπλήσσει το 
γεγονός.

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχαμε με τον δήμαρχο Καλυβίων και υποψήφιο δή-
μαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου την Κυριακή 29/8/2010. Ενδιαφέρουσα και 
αποκαλυπτική. Αφού προηγήθηκε μια «φιλολογική» συζήτηση επί παντός θέ-

ματος, επικεντρωθήκαμε στις καντίνες, στις εκποιήσεις και σε άλλα καυτά θεματάκια. 
Εκτός από το ότι διαπιστώθηκε μια μικρή απώλεια μνήμης από τον δήμαρχο σχετική 
με το πόσες καντίνες έχει στην επικράτειά του, καταλάβαμε πως οι απαντήσεις του 
ήταν παρόμοιες, με αυτές που κατά καιρούς δίνει ο Σάββας Γκέραλης για τα αντίστοιχα 
θέματα.

Και ήταν φυσικό να προκύψει το ερώτημα: «Γιατί ο Γκέραλης είναι χειρότερος 
από εσένα»; Και η απάντηση του δημάρχου σ΄  αυτό ακριβώς το ερώτημα ήταν 
αφοπλιστική «Είναι θέμα το πως τα λες και ο Γκέραλης έχει έναν αυταρχι-

σμό» (!!!) Δηλαδή, «έχουμε από την μία τον «κακό» δεξιό Γκέραλη και από την άλλη 
τον «καλό» αριστερό Φιλίππου».  

Θα μάθατε ίσως ότι ο δήμαρ-
χος Καλυβίων, κατάργησε 
από το αξίωμά του τον αντι-

δήμαρχό του Κώστα Καρακασί-
λη, με επίσημη αιτιολογία όπως 
ανέφερε εγγράφως, ότι ο κος 
Καρακασίλης εντάχθηκε σε «αντί-
παλο» συνδυασμό από αυτόν 
του δημάρχου για τις επικείμενες 
εκλογές του δήμου Σαρωνικού. 
Διαβάστε σχετικό άρθρο στην 
8η σελ. Αυτά ο «προοδευτικός», 
«δημοκράτης» και κυρίως «αρι-
στερός» δήμαρχος Καλυβίων Πέ-
τρος Φιλίππου.

Παρακολουθήστε τώρα τον «οπισθοδρομι-
κό» - «αυταρχικό» - και κυρίως «δεξιό» δή-
μαρχο Αναβύσσου Σάββα Γκέραλη. 

Διαφοροποιείται ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Ανδρέας Κωνσταντέλος και με διακηρύ-
ξεις επιτίθεται  εναντίον του δημάρχου. Δηλώνει 
επίσης ότι θα είναι υποψήφιος με «αντίπαλο» 
συνδυασμό. Ο στενός συνεργάτης του και αντι-
δήμαρχος Στέφανος Χαρακόπουλος δηλώνει ότι 
θα είναι υποψήφιος με «αντίπαλο» συνδυασμό. 
Ο στενός του συνεργάτης Βιτουλαδίτης, λόγω 
της «πίκρας» του που δεν έγινε αντιδήμαρχος, 
δηλώνει ότι θα είναι υποψήφιος με «αντίπαλο» 
συνδυασμό, αλλά παραμένει διαχειριστής των οι-
κονομικών της ΔΗΚΕΑ.

Και μια σημαντική λεπτομέρεια, ο κ. Καρακασίλης διέθετε την αποζημίωση του 
αντιδημάρχου στους συλλόγους της περιοχής, οι άλλοι δεν ακούσαμε να τις δι-
έθεταν για κοινωνικούς σκοπούς, άρα μάλλον τις «τσέπωναν» τις αποζημιώσεις 

τους. Συμπέρασμα τελικό. Αν ήμουν υποχρεωμένος να επιλέξω (ευτυχώς δεν είμαι), 
μεταξύ των «προοδευτικών αριστερών», και των «αυταρχικών δεξιών», θα διάλεγα 
τους δεύτερους. Τουλάχιστον είναι λιγότερο  εκτεθειμένοι. 

Είσαι ο μοναδικός που με τοποθετείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έχω κομματικό αξί-
ωμα» μας είπε ο δήμαρχος Καλυβίων κ. Φιλίππου. Μεγαλύτερο ΨΕΜΑ από αυτό 
δεν έχει (μέχρι στιγμής) ειπωθεί σ΄ αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν έχετε παρά 

να κάνετε μια αναζήτηση στο GOOGLE, γράφοντας Πέτρος Φιλίππου - Συνασπισμός 
ή ΣΥΡΙΖΑ, θα κατεβάσετε 9.640 δημοσιεύματα. Θα μου πείτε είναι τόσο κακό να είναι 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για μας είναι, για άλλους όχι, αλλά γιατί το κρύβει; Ή είναι ένα χοντρό 
ψέμα ή ντρέπεται για το κόμμα του. Ίσως και τα δύο. Μετά όμως τις εκλογές, αν νική-
σει, θα ανακοινωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τον δήμο Σαρωνικού. Απλά δείτε τι γράφει το 
επίσημο site του ΥΠΕΣ για τα Καλύβια το 2006: Πέτρος Φιλίππου ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ.

Τα σούργελα της πολιτικής είναι 
ο όρος που καθιερώνουμε για 
όσα υλικά κατεδάφισης, κοινός 

«μπάζα» επιμένουν να απασχολούν 
την πολιτική ζωή του τόπου μας. Ποια 
είναι; Μα όλοι αυτοί, οι οποίοι αφού 
συνέφαγαν και συναγέλασαν, με την 
τοπική εξουσία μια ολόκληρη τετραε-
τία (άντε τριετία και κάτι), στη συνέχεια 
εντάχθηκαν σε αντίπαλο συνδυασμό 
καταγγέλλοντας τον προηγούμενο 
«προστάτη». 

Ψήφισαν για την απευθείας ανάθεση των 
καντινών, ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν το 
μνημόνιο συνεργασίας με τα ΕΤΑ (αλλά 

κώλωσαν από την κατακραυγή), ψήφισαν τις 
εκποιήσεις, «μελέτησαν» την κατασκευή των 
παράνομων τουαλετών στις παραλίες, απο-
δέχτηκαν ή συμμετείχαν στη λοβιτούρα με το 
μεγάλο πέτρινο και την ποδοσφαιρική ομάδα 
Σαρωνικός, αγόρασαν ευκαιριακά οικόπεδα 
στις υπο ένταξη  περιοχές, συμμετείχαν σε 
όλα τα κόλπα και σήμερα εξαγνίζονται στην 
«κολυμπήθρα του Συλωάμ».

Είναι κακός πολιτικός ο Γκέραλης 
και μπορεί να του αποδώσει κα-
νείς πολλά επίθετα που θα απη-

χούσαν με ακρίβεια την αποκρουστική 
2η τετραετία του στην Ανάβυσσο, αλλά 
είναι χειρότεροι οι παρατρεχάμενοι 
που τον περιτριγύριζαν και σήμερα τον 
εγκαλούν. 
Παλιέ μου φίλε Σάββα Γκέραλη, σε 
έφαγε δυστυχώς η αλαζονεία, ας πρό-
σεχες. 

Παρά τις πιέσεις που δεχόταν η κα. Χρι-
στοφάκη, από τον Σάββα Γκέραλη, να 
δεχτεί και τον Ακούσογλου, είχε αφήσει 

την βάσιμη εντύπωση, ότι δεν πρόκειται να 
τον συμπεριλάβει στον συνδυασμό της. 
Τώρα μαθαίνουμε από πληροφορίες ότι και 
ο Ακούσογλου «έκλεισε» συμφωνία. Έτσι 
τακτοποιήθηκαν όλα τα «ορφανά» της Ανα-
βύσσου και της Φώκαιας, όσα τουλάχιστον 
δεν δέχτηκε ο Φιλίππου (Π) και απέρριψε ο 
Γκίνης.

Έχουμε χαρακτηρίσει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ως μια από τις μεγαλύτερες 
μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους από τον πόλεμο και μετά. Αν σκεφτούμε 
ότι λόγω αυτού του προγράμματος, έχουμε πολλές πιθανότητες να εξαφανιστούν 

από το πολιτικό προσκήνιο κάθε λογής πολιτικά «μπάζα», τότε θα πρόκειται για μια 
επανάσταση.  Όμως όπως όλα δείχνουν, κάποιοι από αυτούς θα επιβιώσουν μέσω των 
συνδυασμών. Η ελπίδα μεταφέρεται στα χέρια των ίδιων των ψηφοφόρων. Ελπίζουμε 
ότι αυτοί θα τους στείλουν στα πολιτικά τάρταρα. Μόνο έτσι θα υπάρξει εξυγίανση. 

Ο δήμαρχος μας (ο Σάββας Γκέ-
ραλης), αποδείχτηκε ότι εκτός 
όλων όσων του καταλογίζου-

με δεν είναι συνεπής ούτε με τον 
εαυτό του, πόσο μάλλον με τους 
άλλους; Ιδού γιατί: Αρχικά δήλωσε 
πομπωδώς ότι θα είναι υποψήφιος 
δήμαρχος Σαρωνικού. Μετά έκανε 
μια μεγάλη έκπτωση (από δήμαρχος 
κλητήρας) και δήλωσε υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος, επιζητώντας 
όμως να εκλεγεί χωρίς σταυρό προ-
τίμησης.

Παζάρεψε με την κα Χριστοφάκη, να μπει 
στο συνδυασμό της, αλλά τη μισή θητεία 
να είναι αυτός δήμαρχος, πράγμα που 

ήταν φυσικό να καταγραφεί ως το πιο άνοστο 
ανέκδοτο που ειπώθηκε (μέχρι στιγμής) σ΄ 
αυτές τις εκλογές. Μπροστά στο ενδεχόμενο 
να μη βρει πολιτική στέγη, προσέγγισε και τον 
Πέτρο Φιλίππου. Δεν επιβεβαιώνουμε ότι τον 
πέταξε έξω όπως ακούστηκε, αλλά σίγουρα 
δεν τα βρήκαν και χάλασε η δουλειά. Εξάλ-
λου τι πρόβλημα θα είχε ο Φιλίππου με τον 
Γκέραλη, αφού ήδη έχει ήδη στον συνδυασμό 
του τα εξαπτέρυγά του, τον Κωνσταντέλο τον 
Χαρακόπουλο και τον Βιτουλαδίτη. 

Στη συνέχεια ο άλλοτε κραταιός δήμαρχος 
Αναβύσσου «βρήκε στέγη». Όταν η Νέα 
Δημοκρατία «υποχρέωσε» τον κ. Σταμά-

τη Γκίνη, (κοινοτάρχη Κουβαρά) να χρηστεί 
υποψήφιός της. Ο κ. Γκέραλης τριγύριζε από 
συνεστιάσεις σε λιτανείες και από λαϊκές σε κα-
φετέριες, παρουσιάζοντας τον κ. Γκίνη ως τον 
επόμενο δήμαρχο Σαρωνικού. 
Ελάτε όμως που τα σπάσανε. Οι λόγοι είναι 
άγνωστοι στο ευρύ κοινό, αλλά πολλοί τους 
φαντάζονται. Τότε ο δήμαρχός μας έκανε και 
νέα στροφή.

Από τις αρχές Αυγούστου κυκλο-
φορεί στα ίδια λημέρια, παρου-
σιάζοντας όμως την κα. Χρι-

στοφάκη ως την επόμενη δήμαρχο 
Σαρωνικού. Ελπίζουμε ότι μέχρι τις 
εκλογές δεν θα τον δούμε να συστήνει 
την Νικολέτα ως την επόμενη δήμαρχο 
Σαρωνικού. Εξάλλου χέρι - χέρι με την 
Νικολέτα είχε κλείσει την προεκλογική 
του εκστρατεία το 2006 ως υποψήφι-
ος δήμαρχος Αναβύσσου, γιατί να μην 
το κάνει και τώρα; 

Τους ασκούς του αίολου άνοιξε η «ανοικτή επιστολή» που έστειλε ο καθηγητής του πα-
νεπιστημίου Αθηνών και κοινοτικός σύμβουλος κ. Ντίνος Χασάπης, στην υποψήφια 
δήμαρχο Σαρωνικού κα. Χριστίνα Χριστοφάκη και αφορούσαν το πολιτικό «μεγαλο-

στέλεχος» Σοφοκλή Σαρρή. Η επιστολή αναφερόταν στην οικονομική κακοδιαχείριση της 
κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας επί προεδρίας Φιλίππου (Μ). Έντονη υπήρξε η αντίδραση 
του Σαρρή μετά το πρώτο ξάφνιασμα. Προφανώς πίστευε ότι έχει περάσει πολύς καιρός 
από τότε και τον έχουν ξεχάσει.

Αυτά που ομολόγησε το 2007, μπρο-
στά στο εμβρόντητο ακροατήριο του 
κοινοτικού συμβουλίου της Φώκαι-

ας, είχαν προκαλέσει την αντίδραση του 
τότε αρχηγού Φιλίππου (Μ) ο οποίος 
του είπε κυνικότατα: «Μα τα λένε αυτά; 
Αλλά αφού τα παραδέχτηκες καλά να 
πάθεις». Εμείς έχουμε υποχρέωση να 
θυμίζουμε κατά καιρούς στους αναγνώ-
στες μας τα έργα και τις ημέρες των «πο-
λιτικών αστέρων», μια και σε διαφορετική 
περίπτωση θα είμαστε αναξιόπιστοι απέ-
ναντι στα όσα γράφαμε εναντίον τους επί 
12 σχεδόν χρόνια. 

Επειδή πληροφορίες αναφέρουν ότι 
διάφοροι παράγοντες και παραγοντί-
σκοι πιθανόν να βρεθούν σε συνδυα-

σμούς ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες 
δημάρχους πως κάποιοι εξ΄ αυτών  έχουν 
καταδικαστεί, με αμετάκλητες εφετειακές 
αποφάσεις σε ποινές φυλάκισης, για αδι-
κήματα που είχαν σχέση με προηγούμενα 
αξιώματά τους. Νομίζουμε ότι υπάρχει και 
θέμα ένστασης στο διοικητικό πρωτοδι-
κείο, εφόσον κατατεθούν αυτές οι υποψη-
φιότητες, διαδικασία την οποία θα αξιοποι-
ήσουμε. Περισσότερες πληροφορίες στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων. 
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Επιμέλεια:
Άγγελος 

Φραγκόπουλος

Το επόμενο διάστημα είναι λογικό ότι 
θα κορυφωθεί η προετοιμασία των 
συνδυασμών και σε επίπεδο στε-

λέχωσης, αλλά και σε επίπεδο θέσεων, 
στοιχεία τα οποία θα προβάλλουμε στο 
επόμενο φύλλο του «Αττικού Παρατη-
ρητή» που προσδιορίζεται για το τέλος 
Οκτωβρίου. Οπωσδήποτε θα παρουσι-
αστούν μέσω του site της εφημερίδας 
στην διεύθυνση www.attikos.gr και σε 
καθημερινή βάση από το διαδικτυακό 
ημερολόγιο (blog) 
http://attikosparatiritis.wordpress.
com/ 

μαλη και ο έμπορος κ. Κώστας Καλη-
μέρης, την εγκατέλειψαν. Οι εκτιμήσεις 
παραγόντων που παρακολούθησαν την 
δραστηριότητά της, τον τελευταίο χρό-
νο και συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις 
που πραγματοποίησε, εκτιμούν ότι δεν 
πρόκειται να συμπληρώσει συνδυα-
σμό. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες, αρ-
νήθηκαν οποιαδήποτε συνεργασία μαζί 
της, παρά την έντονη πίεση που τους 
άσκησε. Κάποιοι από αυτούς έχουν δη-
λώσει ήδη συμμετοχή σε άλλους συν-
δυασμούς.

Έξι συνδυασμοί υποψήφιοι 
για την «εξουσία» στο δήμο Σαρωνικού

Συνέχεια από την 3η σελίδα

Και μια και αναφερθήκαμε σε διάφορες λαμο-
γιές ακούστε τώρα όλοι εσείς που πληρώνε-
τε αγογγύστως τα αυξημένα τέλη ύδρευσης 

που έχει επιβάλει η κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. 
Η κοινότητα τοποθετούσε (επί Μήτσου) διπλούς 
υδρομετρητές σε κατοικίες που είχαν μεγάλες κα-
ταναλώσεις. Και δεν αναφερόμαστε σε ακίνητα 
με διαφορετικές ιδιοκτησίες, που θα ήταν φυσικό 
να συμβεί. Το ότι γινότανε αυτό το παραδέχτηκε, 
ο υπεύθυνος ύδρευσης, όταν υπήρξε καταγγελία 
ότι σύμβουλος της σημερινής διοίκησης της κοι-
νότητας, αξιοποιώντας το αξίωμά του, έβαλε και 
δεύτερο υδρομετρητή για να μην υπερβαίνει την 
κλίμακα και πληρώνει μεγάλους λογαριασμούς. 

Πιέζομαι να αποκαλύψω για 
ποιον πρόκειται, αλλά επει-
δή θεωρώ το αδίκημα ως 

πταίσμα, λέω να μην ασχοληθώ. 
Προτιμώ να ασχολούμαι από 
πλημμελήματα και πάνω και σας 
διαβεβαιώνω δεν είναι και λίγα. 
Παρ΄ όλα αυτά ελπίζω ότι ο κοινο-
τικός σύμβουλος, για λόγους ευαι-
σθησίας  θα έχει ήδη ξηλώσει τον  
2ο υδρομετρητή, γιατί ως υποψή-
φιος του συνδυασμού του κ. Φι-
λίππου (Π), δεν πρέπει να δείχνει 
μόνο αλλά και να είναι έντιμος. 

Δήλωσε υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο συνδυασμό της κας Χριστοφάκη, επι-
διώκοντας παράλληλα να εξοβελίσει άλλη υποψήφια από τον συνδυασμό, την 
οποία έβλεπε ως ανταγωνίστρια. Φλέρταρε όμως και προς την πλευρά του κου 

Γκίνη, σε τέτοιο σημείο ώστε να τους πείσει να την αναγγείλουν ως υποψήφια από την 
Σαρωνίδα. Όμως 24 ώρες αργότερα ανακοινώθηκε, ότι εκ παραδρομής δηλώθηκε. 
Πρόκειται για την θυγατέρα του πρώην προέδρου της Σαρωνίδας. Το ερώτημα είναι αν 
σε αυτές τις περιηγήσεις και τις παλινωδίες, σέρνει μαζί της και τους «πολυπληθείς» 
ψηφοφόρους της ή μερικοί της έπεσαν από τις πολλές διαδρομές;

Σχολιαστής του διαδικτυακού ημερο-
λογίου του «Αττικού Παρατηρητή», 
μου έθεσε το ερώτημα «γιατί δεν 

βάζεις υποψηφιότητα εσύ, αλλά κά-
νεις υψηλή κριτική;» Η απάντηση είναι 
απλούστατη. Αρνήθηκα επίμονα την τι-
μητική πρόταση της κυρίας Χριστοφάκη 
να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος με τον συνδυασμό της, για τέσσερεις 
συγκεκριμένους λόγους. 

4Δεν θα μπορούσα επίσης, σε καμία περίπτωση, να είμαι στον συνδυασμό του κ. 
Φιλίππου, ενός κομματικοποιημένου στο έπακρο υποψήφιου. Κυρίως γιατί δεν 
συμφωνώ ούτε με  την 20ετή πολιτική του, ούτε με το κόμμα του (ΣΥΡΙΖΑ). Δεν 

θα μπορούσα επίσης να είμαι συνυποψήφιος με τον Τσαλικίδη, τον Βιτουλαδίτη, τον 
Κωνσταντέλο, τον Τζιβίλογλου, τον Δημητρίου, τον Παπαγεωργίου, τον Ζεκάκο και μια 
σειρά άλλους. Δεν θα μπορούσα να είμαι σε συνδυασμό που στηρίζει ο Μάγειρας.

2Ο δήμος Σαρωνικού είναι αποτέλεσμα 
μιας συγκόλλησης και όχι συνένωσης. Εί-
ναι ένα κατασκεύασμα που δημιουργήθη-

κε κατόπιν συμφωνίας του Ραγκούση με τον 
ΣΥΡΙΖΑ (Φιλίππου) για να ελέγχει και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ένα δήμο στην Ανατολική Αττική και να 
χαμηλώσει την ένταση της κριτικής του στην 
ψήφιση του νόμου, όπως ακριβώς έκανε. 
Επομένως μένοντας σταθερός στις απόψεις 
μου, δεν θα μπορούσα να υπηρετήσω κάτι 
που δεν πιστεύω. 

3Και η προηγούμενη προϋπόθεση 
να μην υπήρχε, δεν θα μπορούσα 
να είμαι συνυποψήφιος με ανθρώ-

πους που έχω ασκήσει σοβαρότατη 
κριτική. Δεν θα μπορούσα να είμαι 
υποψήφιος στον συνδυασμό της κ. 
Χριστοφάκη με συνυποψήφιους τον 
Φιλίππου (Μήτσο), τον Σαρρή, τον 
Γκέραλη, τον Σπυρίδη, τον Μιχαηλίδη, 
και πιθανώς τον Ακούσογλου, οι οποί-
οι πλαισιώνουν τον συνδυασμό της.

1Εφόσον είμαι εκδότης μιας εφημερίδας 
και διαχειριστής επώνυμου διαδικτυα-
κού ημερολογίου (και όχι λαθρόβιου), 

μια υποψηφιότητα με οποιονδήποτε συν-
δυασμό, θα σήμαινε αυτομάτως απώλεια 
της ανεξαρτησίας της εφημερίδας. Ποιος 
θα πίστευε ότι η κριτική που διατυπώνεται 
για τους αντίπαλους συνδυασμούς δεν εί-
ναι μεροληπτική; Επομένως υποψηφιότη-
τα και έκδοση εφημερίδας δεν συνάδουν.

Σοβαρές διαμαρτυρίες εκ-
φράζουν, ανοικτά πλέον, 
αρκετοί συνυποψήφιοι 

των Πέγκα και Τσαλικίδη, οι 
οποίοι αποκλείστηκαν από την 
δυνατότητα να είναι υποψή-
φιοι δημοτικοί σύμβουλοι με 
τον συνδυασμό «Συνεργασία 
Σαρωνικού», επειδή υπήρχε η 
πιθανότητα να αμφισβητήσουν 
εκλογικά την πρωτιά των δύο 
επικεφαλής. 
Συγκεκριμένα, οι δύο άντρες, 
στην διαπραγμάτευσή τους με 
τον Πέτρο Φιλίππου, από τον 
περασμένο Μάρτιο ακόμα, εί-
χαν απαιτήσει ότι οι ίδιοι θα 
προσδιόριζαν ποιοι θα ήταν 
υποψήφιοι από την περιοχή 
τους στο συνδυασμό και το κρι-
τήριο ήταν αυτό που προανα-
φέραμε.

Και οι δύο, Πέγκας και Τσαλικίδης, ως πρόεδροι 
και επικεφαλής των συνδυασμών στις προη-
γούμενες εκλογές δεν έχουν εκτεθεί στην ψήφο 

των εκλογέων και παρ΄ ότι  δεν θα κινδύνευαν να μην 
εκλεγούν, επέβαλαν να μην έχουν σοβαρούς εσω-
παραταξιακούς αντιπάλους, ώστε να μην αμφισβη-
τηθεί η «πρωτιά» τους. 
Με αυτό το σκεπτικό ο μεν Τσαλικίδης, επέβαλε, 
«άχρωμους» συνυποψήφιους στο ψηφοδέλτιο της 
Π. Φώκαιας και δεν επέτρεψε την συμμετοχή του 
Σοφοκλή Σαρρή στο ψηφοδέλτιο, παρ΄ ότι  τα είχαν 
«βρει» σε όλα μεταξύ τους και σε κάθε άλλη περί-
πτωση θα ήταν σε κοινό ψηφοδέλτιο. 
Για τους ίδιους λόγους, ο Πέγκας αντιδρούσε στο να 
έχει συνυποψήφιο για το δημοτικό συμβούλιο τον 
Σπύρο  Δημητρίου και όχι γιατί τον ενοχλούσε το πο-
λιτικό του (και όχι μόνο) παρελθόν, όπως άφηνε να 
εννοηθεί. 
Και να μην αμφισβητηθούν όλα όσα γράφουμε, γιατί 
η πηγή πληροφόρησής μας είναι η πιο υψηλή και 
έγκυρη που μπορούν να φανταστούν. Εκ των έσω 
είναι το «δόσιμο».

Ειρωνικά σχόλια (και γέλια), προκάλεσε για μια ακόμα φορά, η τοποθέτηση του 
κοινοτικού συμβούλου Δημητρίου, όταν μετά τον απολογισμό πεπραγμένων που 
είχε αναγνώσει ο πρόεδρος της Σαρωνίδας κ. Πέγκας πήρε το λόγο. Αφού εκθίασε 

το «έργο» της κοινότητας, έδωσε «συγχαρητήρια» στον πρόεδρο. Προφανώς οι πα-
ριστάμενοι δεν ξέχασαν τις απίστευτες ανοησίες με τις οποίες κατέκλυζε τα κοινοτικά 
συμβούλια τα τελευταία τριάμισι χρόνια, όταν κατάγγελλνε τον Πέγκα. Από την στιγμή 
όμως που ορίστηκαν υποψήφιοι στον ίδιο συνδυασμό τα ξέχασαν όλα και αυτός και ο 
πρόεδρος.

Τις 300.000 €, λένε πληροφορίες, ότι φτάνει 
το άνοιγμα σε Ο.Τ.Α. της περιοχής μας και 
αφορά τις περιόδους πριν το 2006 αλλά και 

μετά, δηλαδή μετά τις δημοτικές εκλογές. Είμα-
στε σε αναμονή του πορίσματος και όπως κατα-
λαβαίνετε η αγωνία είναι μεγάλη. Όχι η δική μας 
αγωνία, άλλων.

Θα έπρεπε να είχαμε την τεχνολογία και να σας παρουσιάσουμε video, όσων 
παρακολουθούσαν την συνεδρίαση του απολογισμού στη Σαρωνίδα. Αλλά να 
βλέπατε τους ακροατές και όχι τους συμβούλους. Αυτοί που επιδοκίμαζαν κάθε 

φράση του προέδρου κ. Πέγκα, ανεβοκατεβάζοντας τα κεφάλια τους, ήταν αυτοί που 
ελάχιστους μήνες πριν, του έκαναν κριτική για τα πεπραγμένα του, αρθρογραφώντας 
ακόμα και σ΄ αυτήν την εφημερίδα. Η υποκρισία στην ακρότατη έκφρασή της.

Κιτς – show οργάνωσε η Νικολέτα στην 
«γιορτή της σαρδέλας», εκδήλωση του 
σωματείου ερασιτεχνών αλιέων ο «Νέ-

αρχος». Της έδωσαν το μικρόφωνο (τερά-
στιο λάθος), ενώ είχαν αποχωρήσει οι άλλοι 
υποψήφιοι και δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι 
μετέχει μιας επένδυσης στο Λαύριο, η οποία 
ΟΤΑΝ υλοποιηθεί, ΘΑ δημιουργήσει 1.500 
θέσεις εργασίας και ΘΑ προσλάβει όλους 
τους άνεργους νέους του δήμου Σαρωνικού. 
Τους κάλεσε μάλιστα να την επισκεφθούν το 
προεκλογικό της γραφείο (!!!). Δεν μάθαμε 
αν τους ζήτησε να βάλουν και υποψηφιότητα 
στον συνδυασμό της; 

Βλέποντας την «παράσταση» της 
υποψήφιας δημάρχου, βρήκε την 
ευκαιρία ο πρόεδρος του «Νέαρ-

χου» να ξεπουλήσει τους λαχνούς και 
την κάλεσε να τους αγοράσει όλους. 
Αναγκάστηκε λοιπόν η Νικολέτα να 
τους αγοράσει και στη συνέχεια τους 
μοίρασε στους εμβρόντητους συνδαι-
τυμόνες. Μετά από αυτές τις πολιτι-
κές κινήσεις, όπου μοίρασε αφειδώς 
ελπίδες και χάντρες, είναι βέβαιο ότι 
η υποψήφια Νικολέτα έχει αποκτή-
σει ένα σημαντικό προβάδισμα στον 
προεκλογικό αγώνα. 

Πολλοί είναι και οι σχολιαστές του διαδικτυακού ημερολογίου, οι οποίοι μας δίνουν 
συμβουλές. «Φίλε Άγγελε» ξεκινούν τα σχόλιά τους και καταλήγουν σε παραι-
νέσεις του τύπου «μην κάνεις κακές παρέες κ.λπ». Ευχαριστούμε πολύ, Είκοσι 

χρόνια έκδοσης του «Αττικού Παρατηρητή», έχω μεγάλη εμπειρία αυτών των «φίλων». 
Τους αντιλαμβάνομαι από τα ίχνη που αφήνει η γραφίδα τους και έχω αποφασίσει ότι 
δεν τους χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανώνυμων «ενεργούμενων» των 
εκάστοτε ασκούντων την τοπική εξουσία. 

Δεν διαφωνεί με την υποψηφιότητα της 
Χριστίνας Χριστοφάκη στον Δήμο Σαρω-
νικού, ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου 

και όπως δήλωσε πρόσφατα σε σχετική ερώ-
τηση είπε:. «Η κ. Χριστοφάκη είναι αξιόλο-
γο πρόσωπο. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, 
είναι μια κυρία που νομίζω ότι μπορεί να 
προσφέρει, έχει καταγωγή από την περιο-
χή του δήμου στον οποίο είναι πλέον υπο-
ψήφια». 
Μου μοιάζει άνοιγμα στην υποψήφια του ΠΑ-
ΣΟΚ για να τσιμπολογήσει μερικά Παγκαλικά 
ψηφάκια ως υποψήφιος στον δήμο Ωροπού;

Κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι 
αν ψηφίσω Μητρόπουλο (ΣΥΝ) 
ή Παφίλη (ΚΚΕ) ή Κικίλια (ΝΔ) 

στην Περιφέρεια Αττικής, θα απο-
συρθεί το «μνημόνιο» και θα φύγει 
άρον - άρον από την χώρα η «τρόι-
κα». Και αφού φύγει η τρόικα, ποιος 
θα διαχειριστεί την άθλια κατάσταση 
της οικονομίας της χώρας, έτσι όπως 
την κατάντησε ο «καταλληλότερος»;  
Μα φυσικά ο Μητρόπουλος και ο 
Παφίλης!!!

Και με την ευκαιρία; Δεν έπρεπε κ. Ραγκούση, όσοι εκ των βουλευτών είναι υποψή-
φιοι να παραιτούνται πρώτα από το βουλευτικό τους αξίωμα, όπως ίσχυε μέχρι 
πρότινος; Γιατί τόση ανασφάλεια από τους εκπροσώπους του λαού; Αν φοβούνται 

ότι δεν θα εκλεγούν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες και θα χάσουν έτσι και την βουλευτική 
κάλυψη και τον παχυλό μισθό, ας μην εκτεθούν ως υποψήφιοι δήμαρχοι.

Ελλάδα, η χώρα των υπεραιωνόβιων».…  
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του σχε-
δίου νόμου για την ηλεκτρονική συνταγο-

γράφηση, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε στους πε-
ρίπου 8.500 υπεραιωνόβιους που εμφανίζονται 
να παίρνουν σύνταξη, εκ των οποίων περισσό-
τεροι από 500 είναι άνω των 110 ετών! Η απάτη 
δεν έχει πλέον όρια σ΄ αυτή τη χώρα.

Μετά τους κομπασμούς για 
το μικρό και ευέλικτο κυ-
βερνητικό σχήμα, φτάσαμε 

να γίνει το πολυπληθέστερο με 48 
μέλη. Θα μου πείτε και δικαίως, 
αυτό είναι το πρόβλημα; Και βέ-
βαια όχι. Άλλα είναι τα σοβαρότα-
τα προβλήματα και θα δούμε αν 
θα λυθούν τώρα με το πολυμελές 
σχήμα, που το εμφάνισαν ως 
λύση οι κυβερνητικοί. 
Τι θα λένε μετά αν δεν επιβεβαιω-
θεί; Θα επιστρέψουν τα χρήματα 
που θα δαπανηθούν για τα γρα-
φεία, τα επιτελεία και τις κουστω-
δίες των παρατρεχάμενων;  
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Με αμφιβόλου νομιμότητας 
«αρχαιρεσίες» προσπάθη-
σε η κατευθυνόμενη από 

την  κοινότητα της Παλαιάς Φώ-
καιας, διοίκηση της ποδοσφαιρι-
κής ομάδας «Πρωτέας», να κα-
λύψει το κενό που υπήρχε στην 
διοίκηση του σωματείου. Μετά 
από πολλές αποτυχημένες προ-
σπάθειες να συγκληθεί η γενική 
συνέλευση του σωματείου, κατά 
τις οποίες παραβρίσκονταν από 
2 – 5 άτομα, έγινε δυνατό να συ-
γκεντρωθούν μόλις 10 άτομα. 
Η επιχείρηση «αρχαιρεσίες» έγι-
νε ώστε να υπάρξει απάντηση 
στην ένσταση που έχει κατατεθεί 
κατά της απόφασης της κοινότη-
τας Παλαιάς Φώκαιας, να επιχο-
ρηγήσει το αμαρτωλό σωματείο 
με 15.000 € και να εισπραχθεί το 
ποσό. 
Με μεθοδεύσεις που θα ζήλευε, 
η επί εποχής Μήτσου Φιλίππου 
διοίκηση του σωματείου, έστη-
σαν μια συνέλευση την Δευτέρα 
16/8/2010, όπου σύμφωνα με 

μη αμφισβητούμενες πληροφο-
ρίες, παραβρέθηκαν 10 μέλη (;) 
του σωματείου και «εκλέχτηκαν» 
11 μέλη διοικητικού συμβουλίου. 
Όπως μας δήλωσαν ορισμένοι 
από τους «εκλεγέντες», οι οποίοι 
κλήθηκαν να «βοηθήσουν» για 
να μην διαλυθεί το σωματείο, δεν 
παραβρέθηκαν στη συνέλευση 
και δέχτηκαν «συγχαρητήρια» 
εκ των υστέρων για την εκλογή 
τους.

Με 15.000€ προσπάθησε να 
επιδοτήσει το σωματείο - 
σφραγίδα ο Τσαλικίδης.

Είχε προηγηθεί απόφαση του 
κοινοτικού συμβουλίου της 
Π. Φώκαιας μετά από εισή-

γηση του προέδρου κ. Τσαλικίδη, 
να επιδοτηθεί το ποδοσφαιρικό 
σωματείο Πρωτέας με 15.000 €. 
Παρά τις αντιρρήσεις κοινοτικών 
συμβούλων,  η απόφαση συγκέ-
ντρωσε την πλειοψηφία, με τους 
συμβούλους Σαρρή και Κατινάρη 
να υπερθεματίζουν προτείνοντας 
20.000€. 
Διαφώνησαν και δεν ψήφισαν 
την πρόταση του προέδρου για 
διαφορετικούς λόγους ο καθένας, 
οι σύμβουλοι Μήτσος Φιλίππου 
και Ντίνος Χασάπης. Ο πρώτος 
γιατί όπως δήλωσε δεν τον ενη-
μέρωσε προσωπικά το ΔΣ του 
Πρωτέα, δηλαδή δεν ζήτησαν και 
από αυτόν  να τους επιχορηγή-
σει και ο δεύτερος για μια σειρά 
λόγους αρχής και ουσίας τους 
οποίους κατέγραψε με την τοπο-
θέτησή του.
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το 
ποδοσφαιρικό σωματείο και το 
επιδοτούμενο προεδρείο του, έχει 
επιχορηγηθεί την τελευταία διετία 
με 31.000€, ενώ όλα τα υπόλοιπα 
σωματεία  της πόλης, αθλητικά 
και πολιτιστικά με 29.000€.
Κατά τη συζήτηση, ζητήθηκε από 
συμβούλους, να κατατεθεί ανα-
λυτικός λογαριασμός με παρα-
στατικά για την διαχείριση των 
επιχορηγήσεων που έχει λάβει 
μέχρι τώρα το σωματείο, με βάση 
προηγούμενη απόφασης του 
συμβουλίου, που αφορά όλες τις 
επιχορηγήσεις, από την κοινό-
τητα. Το προεδρείο προσκόμισε 

μία κατάσταση δαπανών όπου το 
50% (42.000 € σε σύνολο 82.000 
€), δαπανήθηκε σε οδοιπορικά – 
αμοιβές των μισθοφόρων, δήθεν 
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. 
Αποκαλύφθηκε έτσι, ότι συνεχίζει 
να στηρίζει την αγωνιστική λει-
τουργία του Πρωτέα. όχι στα παι-
διά της πόλης, αλλά σε ξένους μι-
σθοφόρους ποδοσφαιριστές. Σε 
αυτούς συνεχίζουν να πηγαίνουν 
τα χρήματα των δημοτών όπως 
και επι εποχής Φιλίππου. Εδώ 
πρέπει να τονισθεί ότι ο Πρωτέ-
ας παρά την αλόγιστη οικονομική 
ενίσχυση με χρήματα των δημο-
τών και τις μεταγραφές ξένων 
ποδοσφαιριστών, έπεσε και πάλι 
κατηγορία, τερματίζοντας προτε-
λευταίος στο πρωτάθλημα, ενώ 
τελευταίος ήταν ο Σαρωνικός 
Αναβύσσου .

Το σημαντικότερο είναι ότι 
πρόκειται για σωματείο 
σφραγίδα. Σε δύο συνεχείς 

γενικές συνελεύσεις για απολογι-
σμό και αρχαιρεσίες παρέστησαν 

από 3 έως 5 άτομα. Δηλαδή ούτε 
τα εκλεγμένα (τρόπος του λέγειν), 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
δεν προσήλθαν. Όλοι αυτοί είχαν 
απειλήσει ότι θα παραιτούντο, αν 
δεν  έπαιρνε το σωματείο επιχο-
ρήγηση από την κοινότητα.
Παρόλα αυτά ο κ. Τσαλικίδης εκ-
θείασε το έργο του Δ.Σ. και προ-
έβλεψε «λαμπρό μέλλον» για την 
διοίκηση που θα προκύψει προ-
σεχώς(!!!). Αν μάλιστα τους ενέ-
κρινε και μερικά χιλιάρικα ακόμα, 
θα ήταν ακόμα λαμπρότερο. 
Ακριβώς τα ίδια που έκανε και ο 
Μήτσος Φιλίππου με τον Πρω-
τέα και ο Σάββας Γκέραλης στην 
Ανάβυσσο με τον Σαρωνικό.

Σε μια δύσκολη εποχή για τον 
τόπο, αλλά και για την κοι-
νότητα, η οποία περικόπτει 

τις δαπάνες καθαριότητας για 
λόγους οικονομίας, επιτρέπεται 
να δαπανά 15 χιλιάρικα, για να 
ενισχύσει τους αποτυχημένους 
αθλητικούς παράγοντες ενός πο-
δοσφαιρικού σωματείου; 
Τι θα γίνει του χρόνου όταν τα 
ποδοσφαιρικά και γενικώς αθλη-
τικά σωματεία του δήμου Σαρω-
νικού θα είναι περισσότερα από 
10 (πέντε ποδοσφαιρικά) θα επι-
δοτούνται όλα;
Το ερώτημα προς την περιφέρεια, 
στην οποία θα κοινοποιηθεί αυτή 
η  απόφαση για έγκριση, θα την 
αποδεχτεί ή θα την απορρίψει;

Εμείς δηλώνουμε ευθαρσώς, 
ότι θα κάνουμε ότι είναι δυ-
νατόν να απορριφθεί αυτή 

η απόφαση και να παραδοθούν 
στη χλεύη των πολιτών, όσοι την 
εισηγήθηκαν και την ψήφισαν. 
Όπως ακριβώς κάναμε για την 
ακύρωση της απόφασης επιδό-
τησης του ποδοσφαιρικού σωμα-
τείου της Αναβύσσου Σαρωνικός, 
με 20.000 € από την διοίκηση 
Γκέραλη - Κωνσταντέλου.
Η ένσταση που εκκρεμεί στην 
περιφέρεια Αττικής, κατά της 
απόφασης της κοινότητας Πα-
λαιάς Φώκαιας, να επιχορηγήσει 
το ποδοσφαιρικό σωματείο με 
15.000 €, βρίσκεται υπό διερεύ-
νηση και έχουν ζητηθεί  στοιχεία 
από την κοινότητα με τα οποία θα 
πρέπει να αιτιολογήσει την από-
φασή της.

«Αρχαιρεσίες» οργάνωσαν στο  
ποδοσφαιρικό σωματείο 
Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας

Την Τρίτη 24/8/2010, πραγματοποιήθηκε 
ειδική συνεδρίαση του κοινοτικού συμβου-
λίου της Σαρωνίδας με μοναδικό θέμα τον 

απολογισμό της Κοινοτικής Αρχής.
Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα της συνεδριά-
σεως του κοινοτικού συμβουλίου με ελάχιστους 
δημότες, παρ΄ ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγα-
λύτερη παρουσία δημοτών για να ενημερωθούν 
για τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε η 
οποία είναι και η τελευταία για τον Ο.Τ.Α. με τη 
σημερινή δομή.
Ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Πέγκας αναφέρ-
θηκε σε γενικά θέματα που αφορούσαν την ορ-
γάνωση της κοινότητας, όπως  της μαγνητοφώ-
νηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, της 
μίσθωση της αίθουσας συνεδριάσεων την ψή-
φιση νέου οργανισμού, την  ίδρυση ταμειακής 
υπηρεσίας, της μεταστέγαση των γραφείων της 
κοινότητας σε μισθωμέ-
νο κτίριο και τέλος ανα-
φέρθηκε σε στατιστικά 
στοιχεία των αποφάσε-
ων του Κ.Σ. σύμφωνα 
με τα οποία  ελήφθησαν 
824 αποφάσεις, εκ των 
οποίων 749 ήταν ομό-
φωνες και οι υπόλοιπες 75 κατά πλειοψηφία.
Σε ότι αφορά τα οικονομικά στοιχεία της Κοι-
νότητας ο πρόεδρος παρουσίασε τα ακόλουθο 
στοιχεία:

Στα θέματα παιδείας – πολιτισμού – αθλη-
τισμού, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ίδρυση 
καικαιλειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου, την 
ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου. Είπε ότι 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γίνονται 
μαθήματα της ΝΕΛΕ, συνελεύσεις και εκδηλώ-
σεις. Τόνισε ότι η κοινότητα στήριξε εκδηλώσεις, 
όπως το Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο με επιτυχία ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος με τη συνεργασία της Κοινότητας, 
το Φεστιβάλ Τεχνών, συναυλία με παιδιά μου-
σικούς της περιοχής, εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά. 
Με τη συνεργασία της Κοινότητας, έγινε ο αγώ-
νας βάδην και με πρωτοβουλίας  του Ε.Π.Ο.Ο. 
Σαρωνίδας έγιναν διάφορες εκδηλώσεις, όπως 
παιδική βραδιά, μουσική εκδήλωση με τον Μίμη 
Πλέσσα και η εκδήλωση για τη βράβευση μαθη-
τών και φοιτητών.
Σε ότι αφορά την αντιπλημμυρική προστα-
σία, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή τεσσάρων Αντιπλημμυρικών Έρ-
γων: Σίφνου, Σπάρτης – Λακωνίας,. Ηρακλέ-
ους, και βρίσκεται στη τελική φάση κατασκευής 
το αντιπλημμυρικό έργο Λ. Σαρωνίδας – Πάρ-
νηθας. Δημοπρατήθηκε στην Περιφέρεια Αττι-
κής το Αντιπλημμυρικό Έργο Αθηνάς - Κεφαλ-
ληνίας - Ζακύνθου,. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 
το Σεπτέμβριο. Εκπονούνται μελέτες τμήματος 
Ιπποκράτους από Κρήτης μέχρι Ολύμπου, τμή-
ματος οδού Σκοπέλου από Μυτιλήνης μέχρι 
Αύρας και τμήματος οδού Πρωτέως από Ιούς 
μέχρι Κεφαλληνίας».
Σε ότι αφορά την οδοποιία. Υπήρξαν πέντε 
εργολαβίες οδοποιίας, Αμοργού, Σάμου, Πα-
ξών, Αστυπάλαιας, Ανάφης, Λήμνου, Πίνδου, 
Σκύρου, Αιγαίου, Πέλοπος, Άρεως, Πρωτέως, 
Αντιγόνης, Πανδώρας, Διός, Ηλέκτρας, Οδυσ-
σέως και τμήματα των οδών Αθηνάς, Αριστοτέ-
λους, Διονύσου, Δημοκρίτου, Ολύμπου, Ηφαί-
στου κλπ. Επαναδημοπρατούνται  το μήνα 
Σεπτέμβριο οι οδοί Θάλειας, Τερψιχόρης, τμήμα 
Ολύμπου και τμήμα Πυθαγόρα, από πόρους 
της κοινότητας.
Για την ύδρευση: Κατασκευάστηκε δεξαμενή 
ύδρευσης στη οδό Μπογδάνου.  Νέο δίκτυο 
Ύδρευσης – Κατάργηση Καρκινογόνου Αμιά-
ντου Α΄ Φάση 7 χλμ.,. Ήδη συνδέθηκαν με το 
Νέο Δίκτυο οι δρόμοι Ποσειδώνος, Κεφαλλη-
νίας, Λευκάδος, Ιθάκης, Απόλλωνος, Αφροδί-
της, Δάφνης, Αρτέμιδος, Τμήμα της Λ. Σουνίου. 
Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Β΄ Φάση, περιλαμβάνει 
τους δρόμους, Ολύμπου, Λακωνίας, Σκοπέλου, 
Τεμπών, Ύδρας, Κακούρη, Μυτιλήνης, Χίου, 
Ψαρών, Αύρας, Άνδρου, τμήμα Λ. Σαρωνίδας 
κ.ά. Αντικαταστάθηκε το πιεστικό μηχάνημα της 
δεξαμενής του Πανοράματος, από πιστώσεις  
Κοινότητας.
Χώροι αναψυχής – παιδικές χαρές: Κατα-
σκευάστηκε η Κεντρική Νησίδα της Πόλης. Στην 
παραλία κατασκευάστηκε ο πεζόδρομος. Πλα-
κόστρωση και δενδροφύτευση στο μονοπάτι 

της Αύρας, με τη συνεργασία και συμβολή και 
του Εξωραϊστικού Ομίλου. Διάνοιξη και δενδρο-
φύτευση στον Περιφερειακό δρόμο Γαλαναίων.  
Πλακόστρωση του προαύλιου χώρου της Εκ-
κλησίας.
Προστασία πρασίνου - περιβάλλον. Φυτεύ-
τηκαν περισσότερα από 2.000 δέντρα και θά-
μνοι στη Λεωφόρο Γαλαναίων, στον Παραλιακό 
Πεζόδρομο, στη Μπογδάνου, στην Κεφαλλη-
νίας, στο Πανόραμα και στο ρέμα της Σίφνου. 
Υπάρχει καινούριο Πυροσβεστικό όχημα και 
άλλο ρυμουλκούμενο και δεξαμενή 16 κυβικών.
Καθαριότητα. Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος, δημοπράτηση για την προμήθεια 
σαρώθρου Μπήκαμε στο πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης χωρίς να είναι ικανοποιητικά τα αποτε-
λέσματά της. 

Χρήσεις γης. Οι χρήσεις στην πόλη της Σαρω-
νίδας απετέλεσαν σημείο τριβής και διενέξεων 
μεταξύ πολιτών και επιχειρηματιών. Προς απο-
φυγή όλων αυτών των προστριβών και αμφιβο-

λιών ως προς το τι επιτρέπεται και τι 
απαγορεύεται στη Σαρωνίδα, δρομο-
λογήσαμε ήδη τη διαδικασία έγκρισης 
μελέτης χρήσεων γης και βρίσκεται στο 
στάδιο της ανάθεσης, που θα γίνει κατά 
πάσα πιθανότητα τον επόμενο μήνα.
Για το θέμα του βιολογικού καθαρι-
σμού, που είναι από τα ζωτικότερα της 
περιοχής δε είχαμε κάποια θετική εξέ-

λιξη είπε ο πρόεδρος. Για την ίδρυση του Κοι-
μητηρίου είχαμε θετική εξέλιξη και πιστεύω ότι 
σύντομα μπορεί να προχωρήσει.
Από την ανάλυση των ανωτέρω δραστηριο-
τήτων της Κοινοτικής Αρχής, συμπεραίνεται η 
ολοκλήρωση σχεδόν όλων των προεκλογικών 
μας δεσμεύσεων.
Κλείνοντας τον απολογισμό ο πρόεδρος ευχα-
ρίστησε όσους κατά καιρούς βοήθησαν αυτήν 
την πόλη, τους προκατόχους αείμνηστους προ-
έδρους Κακούρη, Καραγιώργο και Πετρόπουλο, 
τον τέως πρόεδρο Παντελή Γεωργόπουλο και 
τους  διατελέσαντες κοινοτικούς Συμβούλους, 
υπαλλήλους και συνεργάτες, τους πρόεδροι 
των Συλλόγων και τους απλούς πολίτες.
Κριτική από τους κοινοτικούς συμβούλους
Τον λόγο πήραν κοινοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι 
έκαναν κυρίως κριτική στο έργο της κοινότητας.

Ο κ. Διονυσόπουλος, αναφέρθηκε σε «ψεύ-
δος» του προέδρου ότι δήθεν έχουν συνδε-
θεί οι κατοικίες με το νέο δίκτυο ύδρευσης 

και ότι ακόμα οι δημότες όπως και τα σχολεία 
χρησιμοποιούν το νερό από τις καρκινογόνες 
σωλήνες αμιάντου. Κατάγγειλε ότι υπάλληλοι 
της κοινότητας απασχολήθηκαν σε ιδιωτικό 
έργο στο Πανόραμα. Αναφέρθηκε στην ταμιακή 
διαχείριση της κοινότητας μιλώντας για διπλά 
ταμεία και τεφτέρια.

Ο κ. Αθανασούλης αναφέρθηκε στο «έλος» 
που έχει δημιουργηθεί στην εκβολή του 
αγωγού όμβριων στην οδό Σπάρτης. Έκα-

νε κριτική στον πρόεδρο για την μη αναφορά 
του στις επιχορηγήσεις της κοινότητας από την 
κυβέρνηση της Ν.Δ.

Η κα. Έρση Κόκκοτα, αναφέρθηκε στα σχο-
λεία ότι παρέμεινε αδιευκρίνιστο το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς του οικοπέδου όπου 

βρίσκεται η παλιά κοινότητα και τα βαριά κοντέ-
ινερς του σχολείου, ενώ δεν έχει γίνει αποχαρα-
κτηρισμός ακόμα του οικοπέδου 120. Εξέφρασε 
αμφιβολίες για την ετοιμότητα του χώρου που 
θα στεγαστεί το γυμνάσιο. Αναφερόμενη στην 
αποχέτευση, είπε ότι δεν έγινε καμία απολύτως 
πρόταση για την χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. παρ΄ 
ότι απέρριψε η πλειοψηφία το 59ο, και στην κα-
ταστροφή της παραλίας από τον αγωγό όμβρι-
ων της Σπάρτης. Στην αμφίβολης ποιότητας κα-
θαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης και έκλεισε 
λέγοντας ότι η καθαριότητα της πόλης είναι από 
τα σημαντικότερα έργα ενός Ο.Τ.Α. και δεν μπο-
ρεί να εκθειάζεται στον απολογισμό το αυτονό-
ητο. Εντόπισε ότι η Σαρωνίδα είναι ο μοναδικός 
Ο.Τ.Α. που δεν έχει ιστοσελίδα.

Ειρωνικά σχόλια (και γέλια), προκάλεσε για 
μια ακόμα φορά η τοποθέτηση του κοινο-
τικού συμβούλου Δημητρίου, όταν «εκθεία-

σε» το έργο της κοινότητας και έδωσε συγχα-
ρητήρια στον πρόεδρο. Να θυμίσουμε ότι τα 
τελευταία τριάμισι τελευταία χρόνια, κατέκλυζε 
τα κοινοτικά συμβούλια με απίστευτες ανοησί-
ες με τις οποίες δημιουργούσε ιλαρότητα στους 
παριστάμενους δημότες.

ΤΑΚΤΙΚΑ                                        390.707,45 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                          262.984,13 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ            465.397,43 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                       1.119.089,01 €
Σύνολο εισπράξεων από 01-01-2010   1.707.068,86 €
Σύνολο πληρωμών      «    «      «         1.517.391,05 €

Απολογισμό της κοινοτικής αρχής 
Σαρωνίδας, παρουσίασε ο πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Πέγκας
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Ενημερώνουμε τους αναγνώστες της εφημείδας, 
από την οδό Βρυούλων στην Α.Τ.Ε. της Παλαιάς 
Φώκαιας, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, ότι 

ο «Αττικός Παρατηρητής», δημοσιοποιεί τα προβλή-
ματα των πολιτών και δεν εφαρμόζει  τον νόμο, ούτε 
επιβάλει πρόστιμα. Έτσι, η υπό μορφή  ελέγχου ή 

μομφής,  ερώτηση των φίλων οικιστών «Τι έκανες με 
το θέμα των κτισμάτων στις πρασιές της οδού Βρυού-
λων», επιστρέφεται ως απαράδεκτη.

Ο «Αττικός Παρατηρητής» δημοσιοποίησε 
τις καταγγελίες και μάλιστα ως μη όφειλε, 
ενημέρωσε και κατ΄ ιδίαν τον Κοινοτάρχη. 
Ο κ. Τσαλικίδης, απάντησε ότι ΘΑ αναθέσει 
σε μηχανικό να εξετάσει το πρόβλημα και 
να αποφασίσει σχετικά. Απ΄ ότι φαίνεται ο 

πρόεδρος, ακολουθώντας την προσφιλή τακτική του, 
να ασχολείται μόνο με θέματα που δεν έχουν πολιτι-
κό κόστος και φθορά για τον ίδιο, κρύβει τα θέματα 
στο συρτάρι του. Έτσι έκρυψε την απόφαση για τον 

βιολογικό, την καταγγελία των καταστηματαρχών της 
Φώκαιας, το σχέδιο πόλης κ.α.

Ο εκδότης του «Αττικού Παρατηρητή» δέχτηκε και 
πρόταση, κάποιων εκ των καταληψιών της πρασιάς 
να τύχει η εφημερίδα οικονομικής ενίσχυσης!!!

Κατανοούμε την δυσκολία των παραπονούμενων 
οικιστών, να πάνε οι ίδιοι στον κοινοτάρχη ή στην 
πολεοδομία, ή έστω στον κοινοτικό σύμβουλο κ. 

Λάμπρου, που έχει εκλεγεί από την γειτονιά τους και 
να θέσουν το θέμα, αλλά ο «Αττικός Παρατηρητής» 
έκανε ήδη το καθήκον του. Τα παράπονά τους στον 
δήμαρχο (έστω στον κοινοτάρχη).

Αναγκαία διευκρίνηση 
του «Αττικού Παρατηρητή»
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Στην παύση από τα καθήκοντά του αντιδημάρχου κ. 
Κώστα Καρακασίλη προχώρησε ο δήμαρχος Κα-
λυβιών κ. Πέτρος Φιλίππου. Όπως αναφέρεται σε 

σχετική επιστολή, ο Πέτρος Φιλίππου καθαίρεσε τον 
αντιδήμαρχό του επειδή δήλωσε, ότι κατά τις επόμε-
νες δημοτικές εκλογές ότι θα είναι με αντίπαλο συνδυ-
ασμό!!!
Η πλευρά Καρακασίλη,  έχει επιφυλάξεις ως προς το αι-
τιολογικό της παύσης και το τι προβλέπει ο κώδικας για 
ανάλογες περιπτώσεις, αλλά και το γεγονός ότι γνώριζε 
ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου τις προθέσεις 
Καρακασίλη από τον 5ο μήνα, ενώ ο Κώστας Καρακασί-
λης  δεν δήλωσε ποτέ δημόσια ότι θέλει να του αφαιρε-

θούν τα καθήκοντα αυτά,  παρά μόνον αν το κάνει και τον 
παύσει με απόφαση του ο ίδιος ο Δήμαρχος και όχι από μόνος του.

Το κείμενο της απόφασης του δημάρχου κ. Φιλίππου έχει ως εξής:
Ο δήμαρχος Καλυβίων Θορικού Αττικής
Έχοντας υπόψη

1.-  Τις διατάξεις των αρθρ. 87 παρ. 2,3, αρθρ. 88 και 89 του Ν. 3463 «περί κύ-
ρωσης Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06).
2.- Το γεγονός ότι ο Αντιδήμαρχος κ. Καρακασίλης Κωνσταντίνος δήλωσε δη-
μόσια ότι κατά τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές θα είναι υποψήφιος με αντίπαλο  
συνδυασμό, γεγονός που δυσχεραίνει τη συνεργασία και τη σχέση μεταξύ Δη-
μάρχου και Αντιδημάρχου.
3.- Τη δημόσια δήλωσή του κ. Καρακασίλη Κωνσταντίνου κατά τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 3-8-2010 όπου δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να 
του αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου, αν ο Δήμαρχος το ζητήσει.
4.- Την αρ. πρωτ. 8588/4-8-2010 επιστολή του Δημάρχου προς τον κ. Καρακα-
σίλη, με την οποία ζητείται να υποβάλλει παραίτηση από τη θέση του Αντιδη-
μάρχου.
Αποφασίζουμε
Ανακαλούμε την 431/11-1-2010 απόφαση κατά το μέρος με το οποίο ορίστηκε 
Αντιδήμαρχος ο κ. Καρακασίλης Κωνσταντίνος, καθώς και κατά το μέρος που 
ορίστηκε αναπληρωτής του Δημάρχου.

Ούτε ο αυταρχικός  Σάββας Γκέραλης, δεν τόλμησε να καθαιρέσει τον Αντρέα 
Κωνσταντέλο, από το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου 
Αναβύσσου, όταν ο τελευταίος διαφοροποιήθηκε από την πλειοψηφία  και 

άσκησε και συνεχίζει να ασκεί δριμύτατη κριτική στον δήμαρχο. Ούτε που δια-
νοήθηκε ο κ. Γκέραλης να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον κ. Κωνσταντέλο 
όταν δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Πέτρου Φιλίππου.
Ο δεξιός Σάββας Γκέραλης, δεν καθαίρεσε τον αντιδήμαρχο Στέφανο Χαρακό-
πουλο, ο οποίος δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Πέτρου 
Φιλίππου.
Ο δήμαρχος Αναβύσσου δεν απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Νίκο Βιτου-
λαδίτη, από την δημοτική επιχείρηση ΔΗΚΑΙΑ και του ανάθεσε τα «αναφλύστια 
2010» παρ΄ ότι  δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Πέτρου 
Φιλίππου.

Όλοι αυτοί συνεχίζουν να έχουν τις οικονομικές απολαβές τους, σε αντίθεση 
με τον αντιδήμαρχο Καλυβίων  Κωνσταντίνο Καρακασίλη, ο οποίος ουδέ-
ποτε εισέπραξε την αποζημίωση του αντιδημάρχου.

Τα σχόλια για την ποιότητα του «δεξιού» Γκέραλη και του «αριστερού» Φιλίππου 
δικά σας.

* Η απάντηση Καρακασίλη στην διπλανή (7) σελίδα. 

Ο δήμαρχος Καλυβίων έπαυσε από τα καθήκοντά του 
τον αντιδημάρχον Κώστα Καρακασίλη
Έχασε την ψυχραιμία του ο Πέτρος Φιλίππου.
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Τον πρόεδρο 
της κοινότη-
τας Παλαιάς 

Φώκαιας κ. Μα-
νώλη Τσαλικίδη, 
καταγγέλλουν 
καταστηματάρχες, 
οι οποίοι έχουν τις 
επιχειρήσεις τους 
στο εσωτερικό της 
πόλης, υποστηρί-
ζοντας ότι ευνοεί 
τις  επιχειρήσεις 
που βρίσκονται  
στην κεντρική 
πλατεία και παρα-
βιάζουν τις άδειες 
τραπεζοκαθισμά-
των, με αποτέλε-
σμα τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό και 
την απώλεια εσόδων για τους ίδιους.

Οι καταγγέλλοντες καταστηματάρχες, αναφέρονται σε πράξεις που ευνοούν συγγενικά 
πρόσωπα του προέδρου αλλά και άλλους καταστηματάρχες της πλατείας αποδίδοντάς 
του ψηφοθηρική πολιτική.

Το κείμενο της καταγγελίας έχει ως εξής:

Προς
    * Κ. Γεώργιο Ντόλιο υφυπουργό εσωτερικών
    * κ. Ηλία Λιακόπουλο γενικό γραμματέα περιφέρειας Αττικής
    * κ. Λεωνίδα Κουρή νομάρχη Αττικής
    * κ. Μελέτη Κεραμέκη δ/ντή  τοπικής αυτοδιοίκησης  και διοίκησης Αν. Αττικής

Παρακαλούμε να δείξετε το έντονο ενδιαφέρον σας για μια απαράδεκτη κατά-
σταση που βιώνουν καταστηματάρχες που έτυχε  να έχουν τις επιχειρήσεις 
εστίασης τους στη πίσω πλευρά της πόλης της Παλαιάς Φώκαιας και δεν 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πλατείες του κεντρικού οικισμού (πόλης) της 
Κοινότητας παλαιάς Φώκαιας Αττικής.
Δυστυχώς στη περιοχή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δοθεί άδειες κοι-
νόχρηστου χώρου από την Κοινοτική αρχή της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας και 
τον Πρόεδρο αυτής κ. Εμμανουήλ Τσαλικίδη σε κατάστημα εστίασης πάσης φύσεως 
(καφέ, αναψυκτήρια  κ.λπ.) χωρίς όμως να εξετάζεται η  άδεια λειτουργίας  του κάθε 
καταστήματος η οποία ορίζει τον αριθμό ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων  που 
μπορεί να έχει κάθε επιχείρηση αναλογικά πάντα με τις υπάρχουσες υποδομές του 
κάθε καταστήματος. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε το φαινόμενο να έχουν καταστήματα 
άδεια για το πολύ 40 – 50 καθίσματα και τελικά μέσω της άδειας κοινόχρηστου χώ-
ρου που έχουν να χρησιμοποιούν 250!!!
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας έχει επιδοθεί σε αυτήν την τακτική  αδειοδότησης απε-
ριόριστων τετραγωνικών της πλατείας στους καταστηματάρχες – περιορίζοντας  ου-
σιαστικά τον ελεύθερο χώρο αυτής είτε για απολύτως ψηφοθηρικούς λόγους είτε για 
λόγους που αφορούν στενές συγγενικές σχέσεις  α΄ βαθμού! Συγγένειας με κατα-
στηματάρχες της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Αττικής.
Με αυτή την πρακτική υπάρχει αφενός αθέμιτος ανταγωνισμός με τους εναπομείνα-
ντες καταστηματάρχες της εσωτερικής πόλης να μην μπορούν πλέον να ανταπεξέλ-
θουν κι να πλήττονται οικονομικά σε βαθμό κατάρρευσης και αφετέρου η παρουσίας 
μιας απαράδεκτης εικόνας με ολόκληρη τη πλατεία να βρίσκεται υπό την κατοχή 
τραπεζιών χωρίς καμία ελεύθερη πρόσβαση!!
Ευελπιστούμε λοιπόν  να προβείτε σε άμεσες ενέργειες επίλυσης και ελέγχου αυτής 
της απαράδεκτης κατάστασης ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου που η κατάστα-
ση θα εκτραχυνθεί ακόμα περισσότερο!!
Δεν έχετε την ανάγκη της υπογραφής σε αυτή τη καταγγελία αφού η αυτεπάγγελτη 
έρευνα σας θα διαπιστώσει την απόλυτη ορθότητα των άνωθεν πασιφανέστατων 
ισχυρισμών.
Σας ευχαριστούμε θερμά και είμαστε σίγουροι ότι  οι ελληνικές αρμόσιες αρχές δεν 
θα εθελοτυφήσουν, θα αποκαταστήσουν την αδικία και θα καταδικάσουν πράξεις 
του Προέδρου της Κοινότητας που δεν είναι ξεκάθαρες και σύννομες.

Η καταγγελία των καταστηματαρχών, κοινοποιήθηκε στην κοινότητα Παλαιάς Φώκαι-
ας από την διεύθυνση τοπικής αυτοδιοίκησης και διοίκησης Ανατολικής Αττικής, 
προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις της  επί των αναφερομένων σ΄ αυτήν.

Το θέμα εισήχθη, εκτός ημερησίας διάταξης στη προγραμματισμένη συνεδρίαση του κοι-
νοτικού συμβουλίου στις 24 Ιουνίου 2010. Η πρόταση του προέδρου που εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία,  αναφέρει ότι θα συσταθεί τριμελής επιτροπή η οποία θα εξετάσει την καταγ-
γελία και θα στείλει το πόρισμά της στην προϊσταμένη αρχή. Ως μέλη της επιτροπής ορί-
στηκαν ο αντιπρόεδρος Βασίλης Τσούνης, ο κοινοτικός σύμβουλος Ηλίας Μπουκουβάλας 
και ο κοινοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Σοφοκλής Σαρρής.
Μέχρι σήμερα που γράφεται αυτό το ρεπορτάζ, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποιο πόρισμα 
της επιτροπής και  δεν έχει γνωστοποιηθεί η απόφαση της προϊστάμενης αρχής επί του 
θέματος. Επίσης ο κ. Τσαλικίδης δεν απάντησε σε ερώτηση που του απεύθυνε ο «Αττικός 
Παρατηρητής», για την εξέλιξη του θέματος. Κατά τον προσφηλή του τρόπο, η απόφαση 
που πήρε θα είναι σε κάποιο συρτάρι της κοινότητας, και δεν έχει υλοποιηθεί. Υπάρχει και 
το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει την απόφαση τον Οκτώβριο όταν θα έχουν ήδη αποσυρ-
θεί τα τραπεζοκαθίσματα από την πλατεία.

Οι καταγγέλλοντες για προφανείς λόγους, δεν γνωστοποίησαν στην προϊστάμενη αρχή 
την ταυτότητά τους, όπως φαίνεται και στην επιστολή τους, αλλά έδωσαν την διεύθυνση 
του εκδότη του «Αττικού Παρατηρητή», προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφημε-

ρίδας για την εξέλιξη της καταγγελίας τους.

Καταγγελία καταστηματαρχών της Π. Φώκαιας, 
για ανοχή του κ. Τσαλικίδη σε παραβάσεις των αδειών 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Αγαπητοί συνδημότες,

Απευθύνω αυτή την επιστολή σε 
όλους εσάς που ανεξάρτητα από το 
εάν με τιμήσατε με την ψήφο σας ή 

όχι, έχετε αναφαίρετο δικαίωμα στην πλη-
ροφόρηση, για τα όσα διαδραματίζονται 
στον Δήμο μας . Την ίδια επιστολή απευ-
θύνω στην Ολομέλεια του Δ.Σ., τους Δη-
μοτικούς Συμβούλους  και στον Δήμαρχο 
Καλυβίων, με την βεβαιότητα ότι,  ακολου-
θώντας την δεοντολογία,  θα την αναγνώ-
σει  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τον Οκτώβριο  του 2009 ενώ είχα ήδη δια-
φοροποιηθεί από τον συνδυασμό του Δημάρχου κ. Π. Φιλίππου, ο 
ίδιος  με προσέγγισε και μου ζήτησε να μπω στη θέση του αντιδη-
μάρχου για το έτος  2010.

Του ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή ότι, λόγω της συμπε-
ριφοράς που είχε υιοθετήσει τα τελευταία δύο χρόνια  κυρίως 
εξαιτίας της κακοδιαχείρισης και των οφειλών, στις προσεχείς 

εκλογές δεν θα τον στήριζα. Αυτός  ήταν και ο λόγος της διαφορο-
ποίησής μου.  Η απάντηση του ήταν απλή:  «Είσαι τίμιος και θέλω 
να βάλεις μία τάξη στα οικονομικά του δήμου τα οποία είναι χάλια.  
Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις». Του είπα επίσης ευθέως ότι θα 
έχει πρόβλημα στον συνδυασμό δίνοντάς μου αυτή τη θέση και 

προς μεγάλη μου έκπληξη πήρα την απάντηση : «Δεν θέλω να 
φτάσω στον Πλιάκο». Προσωπική μου άποψη την οποία και του 
διατύπωσα, είναι ότι ο κ. Πλιάκος θα ήταν πολύ ικανός σε αυτή τη 
θέση, εφόσον γνωρίζει από διαχείριση και οικονομικά.
Εκείνος  όμως επέμεινε στην απόφασή του και εγώ συμφώνησα να 
αναλάβω το έργο της εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, με 
τον όρο ότι θα δώσει μία θέση αντιδημάρχου στον κ. Αθανασόπου-
λο. Η πραγματική όμως πρόθεση του Δημάρχου ήταν να βάλει το 
όνομά μου για την έξωθεν καλή μαρτυρία χωρίς να υπάρχει διάθε-
ση για πραγματικό έργο και ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών.

Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι οι πραγματικοί  λόγοι, οι οποίοι τον 
οδήγησαν να μου αφαιρέσει τα καθήκοντα του αντιδημάρχου 
είναι οι εξής:

• Η χρέωση καυσίμων σε ακινητοποιημένα οχήματα προς όφελος 
τρίτων  ήταν πάνω από 10.000 ευρώ για το 2009. Με αντιδήμαρχο 
όμως τον Κ. Καρακασίλη η χρέωση καυσίμων είναι  0 ευρώ μέχρι 
στιγμής για το 2010.

• Η νησίδα στη Ρ. Φεραίου ήταν δωρεά, και όμως έφτασαν τιμο-
λόγια στον Δήμο άνω των 30.000 ευρώ. Η απάντησή του όταν τα 
παρουσίασα στο δημοτικό συμβούλιο ήταν: «Έλα στο γραφείο να 
τα συζητήσουμε».

• Οικόπεδο από εισφορά στην Τραμπουριά αξίας άνω των 
400.000 ευρώ μετατράπηκε σε δρόμο προς όφελος ενός και μόνο 
ιδιοκτήτη. Έτσι χαρίζεται η περιουσία των δημοτών;

• Πώληση οικοπέδου στο Λαγονήσι χωρίς εγκεκριμένες μελέτες 
έργων. Η ομόφωνη απόφαση  του Δ.Σ., ένα χρόνο πριν, ήταν για 
να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για συγκεκριμένο σκοπό. Αν και 
ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι παραπλανήθηκαν. Πρόθεσή του 
όμως από την αρχή ήταν η κρυφή πώληση του ακινήτου χωρίς 
μελέτες. Πωλείται το οικόπεδο του χωριού για υποτιθέμενα έργα;

• Το οικονομικό άνοιγμα του Δήμου Καλυβίων είναι της τάξης 
των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για το 2010 και οι βραχυπρόθεσμες 
και οι μακροπρόθεσμες οφειλές μαζί ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια 
ευρώ . Δεν γίνεται καμία οικονομοτεχνική μελέτη  για το πώς θα 
αντιμετωπίσει ο Δήμος την δυσμενή οικονομική κατάσταση στην 
οποία έχουμε φτάσει. Οι καθυστερήσεις των πληρωμών προς προ-
μηθευτές του δήμου είναι τεράστιες (συνεργεία-γιατροί-καύσιμα 
κ.α.). (Όλα τα παραπάνω είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά των 
δημοτικών συμβουλίων)

Επίσης θα ήθελα να γνωρίζετε ότι σαν δημοτικός σύμβουλος 
όταν εκλέχτηκα, από την επόμενη κιόλας  μέρα με ευλάβεια 
σεβόμουν όλους τους κατοίκους(ψηφοφόρους μας ή μη) ανε-

ξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και ιδεών. Τέλος θα έπρεπε ο 
Δήμαρχος να γνωρίζει ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι όργανα 
των πολιτών και όχι του Δημάρχου.
Η δική μου πρωτοβουλία και η συνεργασία με το σημερινό κυβερ-
νητικό κόμμα ανέδειξε τον Π. Φιλίππου κοινοτάρχη το 1990 και 
στην συνέχεια Δήμαρχο. Το κόμμα αυτό τον στήριξε κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του με πάρα πολλά έργα. Πρωτοφανή για οποιο-
δήποτε άλλο Δήμο αναλόγου μεγέθους.
Ο Π. Φιλίππου όμως αντί για ευχαριστώ, χυδαιολογεί  στα κανάλια, 
υβρίζει και συκοφαντεί παρατάξεις και πρόσωπα.
Αφαιρεί από μένα τα καθήκοντα του αντιδημάρχου 2 μήνες πριν τις 
εκλογές για να τρομοκρατήσει. Ο κόσμος θα μας κρίνει όλους για 
τις πράξεις μας !

Επιστολή Κώστα Καρακασίλη, προς τους 
δημότες των Καλυβίων
Σοβαρές καταγγελίες του πρώην αντιδημάρχου

* Μου πρότεινε την αντιδημαρχία, ενώ είχα 
διαφοροποιηθεί από τον συνδυασμό του.
* Άνοιγμα του δήμου και οφειλές ύψους 7.000.000.€
* Χρέωση καυσίμων 10.000 € σε ακινητοποιημένα 
οχήματα του δήμου Καλυβίων.
* Τιμολόγια 30.000 € στον δήμο για ένα έργο που ήταν 
“δωρεά”
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Η ταμπέλα αυτή 
έχει τοποθε-
τηθεί στην 

παραλιακή λεωφόρο 
Αθηνών – Σουνίου, 
στα Καλύβια, στο 
ύψος της καντίνας 
«κιόσκι». Όπως έχει 
τοποθετηθεί παρε-
μποδίζει τους πολί-
τες να περπατήσουν 
στο πεζοδρόμιο και 
τους υποχρεώνει 
να κατέβουν στο 
οδόστρωμα της 
λεωφόρου, με άμεσο 
κίνδυνο για την ζωή 
τους.  

Ταμπέλα οδικής κυκλοφορίας, εμποδίζει τους πεζούς

Η ταμπέλα προαναγγέλλει την διασταύρωση της παραλιακής 
με την οδό Καλυβίων και δείχνει τις διαδρομές, προς  Αθήνα 
και Καλύβια.
Το κενό που αφήνει η ταμπέλα, από το έδαφος, δεν είναι 
περισσότερο από 1,30 ύψος. Και αν οι νέοι και υγιείς πεζοί, 
μπορούν να σκύψουν για να περάσουν από κάτω, τι γίνεται 
με τους ηλικιωμένους και ασθενείς; 

Προφανώς κανένας δεν ενδιαφέρεται  και κυρίως αδιαφο-
ρεί ο πολυπράγμων «αγωνιστής» δήμαρχος Καλυβιών 
και υποψήφιος δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.

Η απάντηση που ενδεχομένως θα δοθεί είναι ότι, η τοποθέ-
τηση έγινε από την Νομαρχία, το ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν ξέρουμε 
ποιός άλλος οργανισμός, μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος γι΄ 
αυτήν.  Αλλά δεν είναι αρμόδιος ο δήμος να λύνει τα προβλή-
ματα που δημιουργούν οι ανάλγητοι κρατικοί οργανισμοί; 
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Με ευθύνη για τον άνθρωπο

Με σχέδιο για την πόλη

Με σιγουριά για το αύριο

Με απόφασή του ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Ηλίας  
Λιακόπουλος, ακύρωσε την εκλογή αντιπροέδρου 
στην κοινότητα Σαρωνίδας.  Η εκλογή αντιπροέ-

δρου είχε γίνει στις 4 Αυγούστου 2010.
Η απόφαση αποτελεί ισχυρό ράπισμα για τον τυπολάτρη 
πρόεδρο της κοινότητας Ανδρέα Πέγκα, ο οποίος είχε τη 
φήμη του γνώστη των διαδικαστικών θεμάτων της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς  γι΄ αυτόν οι μεθοδεύσεις 
του στο να εκλέξει αντιπρόεδρο της κα. Νατάσα Μπίστι-
κα, δεν ευδοκίμησαν.

Το σκεπτικό της απόφασης του περιφερειάρχη έχει  
ως ακολούθως:
Α. Δεν προκύπτει ότι η επίδοση της πρόσκλησης  

συμμετοχής στη συνεδρίαση για την εκλογή νέου αντι-
προέδρου της κοινότητας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του ν. 

3463/2006.
Β. Με το άρθρο 107 πργ. 1 του ν. 3463/2006 ορίζεται 
ρητά ότι ο αντιπρόεδρος εκλέγεται κάθε διετία, ως εκ τού-
του η οποιαδήποτε συμφωνία και όροι που να αφορούν 
στον εκ των προτέρων, σύμφωνα με το περιεχόμενο της 
από 2/8/2010 αίτησης του Γ. Διονυσόπουλου, καθορισμό 
μικρότερης διάρκειας θητείας στο αξίωμα του αντιπροέ-

δρου, αντιβαίνουν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 114, πργ. 1 του ν. 3463/2006: 
«Οι κοινοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν 
σε όλες τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου και 
όλων των επιτροπών , στις οποίες τους έχει  εκλέξει το 
συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά 
τους που προβλέπει ο νόμος. Έχουν επίσης υποχρέω-
ση, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν 
με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει το συμβού-

λιο». Η δήλωση του Γ. Διονυσόπουλου  ότι από 3/8/2010 
παύει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως αντιπρόεδρος της 
κοινότητας, καθώς και  οι επιπρόσθετες δηλώσεις του 
για τη μη συμμετοχή του στη συνεδρίαση για την εκλογή 
νέου αντιπροέδρου καθώς και η παραίτησή του από όλες 
τις επιτροπές στις οποίες μετέχει, συνιστούν δήλωση 
αποχής από τις γενικότερες υποχρεώσεις του ως συμ-
βούλου, γεγονός που αντιβαίνει  στις διατάξεις του ανω-
τέρω υπ΄ αριθ.  114 άρθρου του ν. 3463/2006. Συνεπώς 
η από 2/8/2010 αίτησή του, όφειλε να μην γίνει αποδεκτή 
τόσο από τον πρόεδρο της κοινότητας όσο και από τα 
μετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη του συμβουλίου.

Και η απόφαση του περιφερειάρχη καταλήγει:
Ακυρώνουμε αυτεπάγγελτα την από 4/8/2010, από-
φαση περί εκλογής νέου αντιπροέδρου της κοινό-
τητας Σαρωνίδας για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της παρούσας.
Μετά τα παραπάνω παραμένει αντιπρόεδρος της κοινό-
τητας ο Γιώργος Διονυσόπουλος.

Κόλαφος για τον Ανδρέα Πέγκα. Ακυρώθηκε η εκλογή 
αντιπροέδρου στη Σαρωνίδα
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1Ο «Καλλικράτης» άλλαξε εκ βάθρων την υφιστάμενη απηρχαιωμένη, κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πως κρίνεται το 
σχέδιο υλοποίησης και τι επιδράσεις θα έχει στην Τ.Α.;

Φιλίππου Πέτρος: 
Σίγουρα ο Καλλικράτης 
κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ήταν καιρός 
πια η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να αποκτήσει ουσιαστικό 
ρόλο στην καθημερινότητα 
των πολιτών. Ο τρόπος όμως 
με τον οποίο επιχειρείται να 
υλοποιηθεί γεννά αρκετά 
ερωτηματικά. Με δεδομένη τη 
μειωμένη χρηματοδότηση των 
δήμων - 3 δις € προβλέπει 
το νέο Μνημόνιο ότι θα 
περικοπούν από τα έσοδα 
της Αυτοδιοίκησης για την 
τριετία 2011-2013 (!!!) -  αλλά 
και τις χρόνιες παθογένειες 
των Ο.Τ.Α. η εφαρμογή του 
«Καλλικράτη» ξεκινά από μια 
δύσκολη αφετηρία. 

2 O δήμος Σαρωνικού κατά την άποψή μας είναι προϊόν συγκόλλησης κομματικών σκοπιμοτήτων και όχι συνένωση Ο.Τ.Α. που 
θα αλληλεπιδράσουν θετικά στην ανάπτυξη του τόπου. Ποια είναι,  συγκεκριμένα, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του δήμου 
Σαρωνικού, πάνω στα οποία θα ευδοκιμήσει η όποια αναπτυξιακή πρόταση έχετε;

Χριστοφάκη Χριστίνα: 
Ο νέος Δήμος Σαρωνικού διαθέτει 
μια θαυμαστή γεωγραφική ενότητα 
και ισορροπία. Περιλαμβάνει 
οικισμούς, ανεκμετάλλευτους 
ορεινούς όγκους, τους οποίους 
πρέπει να προστατεύσουμε καθώς 
και μία αξιοζήλευτη παραλία. Μια 
σημαντική δραστηριότητα, η οποία 
μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
του νέου Δήμου είναι ο τουρισμός, 
οι υπηρεσίες που τον συνοδεύουν 
και οι πολιτιστικές υποδομές. Είναι 
τομείς, οι οποίοι οδηγούν στη 
δημιουργία πολλών νέων θέσεων 
εργασίας. Για να συμβεί όμως αυτό 
πρέπει να υπάρξουν υποδομές, οι 
οποίες να προσφέρουν απασχόληση 
και εισόδημα και παράλληλα να 
σέβονται το περιβάλλον, άρα και 
την παραλία.

Χριστοφάκη Χριστίνα: 
Ο «Καλλικράτης» αποτελεί μία βαθιά 
τομή στη δομή και τη λειτουργία του 
ελληνικού κράτους. Δημιουργεί μία νέα 
αρχιτεκτονική στο χώρο της αυτοδιοίκησης 
στηριζόμενος σε ισχυρούς Δήμους και 
αιρετές Περιφέρειες. Στην περιοχή μας 
δημιουργήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού, 
ο οποίος προφανώς χρειάζεται νέες 
ιδέες και νέα πρόσωπα που πιστεύουν 
στο περιεχόμενο της μεταρρύθμισης. Η 
αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας 
δεν μπορεί να προωθηθεί με υλικά και 
νοοτροπίες του χθες. Δεν μηδενίζουμε το 
έργο κανενός. Ο συνδυασμός μας έρχεται 
για να ενώσει και να δημιουργήσει και όχι 
να διχάσει. Απαιτούνται νέες αντιλήψεις, 
σύγχρονες προτάσεις και απαλλαγή από 
καθεστωτικές νοοτροπίες. Απαιτούνται 
συμμαχίες και ενεργοποίηση των 
πολιτών.

Βολάκος Νίκος: 
Με τον Καλλικράτη αλλάζει μορφή η τοπική αυτοδιοίκηση. 
Θεωρούμε πως το σχέδιο υλοποίησης είναι πολύ σημαντικό 
και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, μια και στοχεύει στη 
δημιουργία δήμων με πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Γκίνης Σταμάτης:  
Ο Καλλικράτης είναι μια από τις 
μεγαλύτερες θεσμικές αλλαγές 
στον τόπο μας τα τελευταία 50 
χρόνια. Χρειάζονται προεδρικά 
διατάγματα και νόμοι για την 
πλήρη εξέλιξή του. 
Δεν πραγματοποιείται ουσιαστική 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, 
ενώ δεν μεταφέρονται οι πόροι 
που αναλογούν στις αρμοδιότητες 
που αναλαμβάνει η       Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
Επίσης, η μεταρρύθμιση 
πραγματοποιείται σε μια δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, με την 
κυβέρνηση να χρηματοδοτεί τους 
Δήμους με πόρους που είναι 
μειωμένοι κατά 33% σε σχέση με 
πέρυσι.

Μπιθυμήτρης Γιώργος: 
Για εμάς η δυναμική ενός θεσμού κρίνεται από το είδος των 
αναγκών που εξυπηρετεί. Ο «Καλλικράτης» διαφημίστηκε 
ως εργαλείο υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας. 
Ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες 
στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Πρόνοια. Οι δήμοι θα 
παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύμπραξη με τον ιδιώτη 
για την εκμετάλλευση μιας δημόσιας έκτασης, ή για την 
«ανταποδοτική» λειτουργία ενός έργου, το οποίο ο δημότης 
θα το πληρώνει πολλαπλά, είτε σαν φορολογούμενος 
από το κράτος ή/και το δήμο, είτε σαν χρήστης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Εν κατακλείδι, ο «Καλλικράτης» 
εκσυγχρονίζει τα θεσμικά εργαλεία «αποστράγγισης» του 
λαϊκού εισοδήματος και είναι χρήσιμος για το κεφάλαιο και 
μόνο.

Σταμάτης Γκίνης:  
Θέλω να πιστεύω ότι τελικά 
αυτό το ΄΄προϊόν΄΄, δεν θα πάει 
χαμένο. Στο πρόγραμμά μας 
λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας τα 
χαρακτηριστικά του Δήμου μας 
που τον κατατάσουν σε ένα Δήμο 
με μοναδικά ίσως χαρακτηριστικά 
το εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο, 
τη σημαντική ενδοχώρα, τη 
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και 
επιχειρησιακή δραστηριότητα. 
Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας 
Δήμος, στα όρια του οποίου 
εσωκλείονται περιοχές με 
σημαντικές δυνατότητες 
ανάπτυξης και αειφορίας, 
τουρισμός, παραθεριστική 
κατοικία, αγροκαλλιέργεια, 
εμπόριο, ειδικό τουρισμό, κ.α. 
κομμάτια ανάπτυξης. 

Μπιθυμήτρης Γιώργος: 
Εκτιμούμε ότι οι συνενώσεις έγιναν κυρίως με 
γνώμονα τα επιχειρηματικά σχέδια. Ας δούμε αυτό 
που όλοι φωτογραφίζουν ως «φιλέτο» 25 χλμ στην 
παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρωνικού και το οποίο 
προέκυψε από τη συνένωση. Τα αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά μιας πολιτικής που δίνει «γην και 
ύδωρ» στους επιχειρηματίες δεν συμβάλλουν στην 
κοινωνική πρόοδο. Αντίθετα, οι Λαϊκές Συσπειρώσεις 
πανελλαδικά, αγωνίζονται για ένα άλλο δρόμο 
ανάπτυξης, όπου οι ακτές, οι ορεινοί όγκοι, τα δάση, 
είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Προφανώς, μπορούν και 
πρέπει να δοθούν νικηφόρες μάχες «εδώ και τώρα», 
όπως stop στις απολύσεις, κατάργηση των τροφείων 
στους παιδικούς σταθμούς, στελέχωση Κέντρων 
Υγείας κ.α. Ωστόσο, πλήρης και σταθερή εργασία 
για όλους, υποδομές στους χώρους κατοικίας, 
καθαρό περιβάλλον, δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, 
μπορούν να κατοχυρωθούν οριστικά μόνο στο 
πλαίσιο της Λαϊκής Εξουσίας – Λαϊκής Οικονομίας 
για την οποία παλεύουμε. 

Βολάκος Νίκος: 
Η θέση μας από την αρχή, ήταν να δημιουργηθεί 
ο μεγάλος δήμος των οκτώ. Έστω και με 
αυτή τη «συγκόλληση» υπάρχουν μεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης. Στον παραλιακό άξονα, 
με δραστηριότητες σε συνάρτηση με το Σαρωνικό.  
Στον άξονα της Αττικής Οδού (με τον προαστιακό), 
με δραστηριότητες σε συνάρτηση με το λιμάνι του 
Λαυρίου.

Φιλίππου Πέτρος: 
Ο Δήμος Σαρωνικού ένας από τους ωραιότερους 
δήμους της Αττικής, έχει ομοιογενή χαρακτηριστικά 
– κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά. Το κύριο 
γνώρισμά του είναι η ήπια οικιστική ανάπτυξη 
και το μεγάλο παραλιακό μέτωπο με τις όμορφες 
παραλίες του, που του δίνουν τη δυνατότητα 
μεγάλης ανάπτυξης. Αυτά δεδομένα αποτελούν 
την παρακαταθήκη μας -  την οποία και θα 
διαφυλάξουμε - και ταυτόχρονα κάνουν την περιοχή 
μας ελκυστική.

         Γκίνης Σταμάτης      
   “Σαρωνική Συμμαχία”

Χριστοφάκη Χριστίνα
“Ζούμε Μαζί  στο 
Δήμο Σαρωνικού”

      Φιλίππου Πέτρος
    “Συνεργασία  
  Σαρωνικού”

            Μπιθυμήτρης Γιώργος
          “Λαϊκή Συσπείρωση                           
                        Σαρωνικού”

  Βολάκος Νίκος
    “Σαρωνικός Σύγχρονη 
        Πόλη”

Συζήτηση (debate) μεταξύ των                υποψηφίων δημάρχων Σαρωνικού

Ο «Αττικός Παρατηρητής» 
παρουσιάζει σ΄ αυτή την 
προεκλογική έκδοσή του μια 

πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
(debate), των πέντε από τους 
έξη υποψήφιους με 10 κοινές 
ερωτήσεις, για θέματα που 

θεωρήθηκαν από το επιτελείο της 
εφημερίδας ως οι περισσότερο 
ενδιαφέρουσες για τους πολίτες 
του νέου δήμου Σαρωνικού. 
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε 
στους υποψήφιους δημάρχους 
ταυτόχρονα και οι πέντε από 

αυτούς απάντησαν μέσα στα 
χρονικά περιθώρια που τους 
είχαν δοθεί. Κανένας από τους 
υποψήφιους δεν γνώριζε τις 
απαντήσεις των άλλων, μια 
και είχαμε διασφαλίσει ότι τα 
ερωτηματολόγια θα επιστραφούν 

εφημερίδα ταυτόχρονα και 
έτσι έγινε. Η παρουσίαση των 
θέσεων των υποψηφίων γίνεται 
με εναλλασσόμενη σειρά. Η έκτη 
υποψήφια, Ν. Καπερώνη για 
λόγους που εκείνη επέλεξε, δεν 
συμμετέχει στη συζήτηση. 
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Συζήτηση (debate) μεταξύ των                υποψηφίων δημάρχων Σαρωνικού

4 Ο δήμος Σαρωνικού ξεκινάει με αρνητικό πρόσημο σε  ότι αφορά τα υπέρογκα χρέη των περισσότερων από τους Ο.Τ.Α. που τον 
συγκροτούν. Πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με δεδομένο ότι η κεντρική διοίκηση δεν φαίνεται  διατεθειμένη να αυξήσει τα 
κονδύλια προς τους Ο.Τ.Α. και ενδεχομένως θα τα μειώσει;

5 Ένα από τα βασικά προβλήματα του δήμου Σαρωνικού είναι το αποχετευτικό. Έχουν προταθεί 2 λύσεις για τη χωροθέτηση του 
Κ.Ε.Λ. . Για τη θέση Γερακίνα της Π. Φώκαιας (υπάρχει και σχετική μελέτη από την ΕΥΔΑΠ) και το 59ο της Αθηνών - Σουνίου. 
Ποια είναι η πρότασή σας και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα την υλοποιήσετε;

Φιλίππου Πέτρος: 
Οι Ζ.Ο.Ε. μετά την παρέλευση πενταετίας 
μπορούν να τροποποιηθούν. Και εδώ με γνώμονα 
την ήπια οικιστική ανάπτυξη, την ορθολογική 
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής 
μας, με προγραμματισμό και ολοκλήρωση 
των μεγάλων έργων υποδομής νομίζουμε ότι 
μπορούμε να προσελκύσουμε επενδυτές, οι 
οποίοι θα σεβαστούν τις ανάγκες των πολιτών 
και θα δημιουργήσουν επαγγελματικές διεξόδους 
και νέες θέσεις εργασίας.

Χριστοφάκη Χριστίνα:  
Έχω υπογραμμίσει τη βασική μας προτεραιότητα, 
η οποία και δεσμευόμαστε ότι θα προωθηθεί 
αμέσως μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση του 
Δήμου. Ο νέος Δήμος διαθέτει ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί ως 
συγκριτικό πλεονέκτημα και ως πεδίο ευκαιριών 
και καινοτομιών.

Βολάκος Νίκος: 
Η πρότασή μας 
είναι ο νέος 
δήμος Σαρωνικού 
να αποκτήσει 
καινούργιο γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο, 
που να καλύπτει 
όλα τα όρια του νέου 
δήμου, με βάση τις 
κατευθύνσεις του 
νέου ρυθμιστικού 
σχεδίου Αττικής. 
Μόνο τότε θα 
μπορούμε να 
αναδιαρθρώσουμε 
τις υφισταμένες 
χρήσεις γης και να 
χ ω ρ ο θ ε τ ή σ ο υ μ ε 
επιχειρηματικά και 
βιοτεχνικά πάρκα.

Πέτρος Φιλίππου: 
Καταρχήν τα οικονομικά προβλήματα αφορούν όλη την 
Αυτοδιοίκηση της χώρας. Μόνο φέτος έχει περικοπεί 
το 40% των τακτικών εσόδων μας, που ξεπερνά το 1,4  
δις ευρώ. Στέρηση εσόδων οι δήμοι έχουν επιπλέον 
από τη δραστική μείωση του τέλους παρεπιδημούντων 
(από 2% στο 0,5%), αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, από την αδυναμία των 
πολιτών να πληρώσουν ακόμη και το νερό.
Πεποίθησή μου είναι ότι με σωστή διαχείριση, με ένα 
ορθολογικό και μελετημένο πρόγραμμα εξυγίανσης, 
θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα πρέπει να διεκδικήσουμε 
ως Αυτοδιοίκηση από το κράτος τα κονδύλια εκείνα 
που θα μας επιτρέψουν να υποστηρίξουμε τις νέες μας 
αρμοδιότητες προς όφελος των πολιτών. 

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Ορθότατα επισημαίνετε 
το πρόβλημα, το οποίο 
δημιουργείται από τα χρέη 
των Ο.Τ.Α. Η κατάσταση 
αυτή θα πρέπει να 
αποτελέσει και κριτήριο της 
ψήφου των πολιτών στις 
επερχόμενες εκλογές. Στην 
κατάσταση, που βρίσκονται 
οι ΟΤΑ της περιοχής μας, 
βραχυπρόθεσμα αυτά που 
πρέπει να γίνουν είναι μια 
αποφασιστική προσπάθεια 
σκληρής διαπραγμάτευσης 
για την αναδιάρθρωση του 
χρέους και παράλληλα η 
εφαρμογή αποτελεσματικών 
πολιτικών περικοπής 
αλόγιστων δαπανών και 
εξοικονόμησης πόρων. 
Μακροπρόθεσμα αυτό που 
χρειάζεται είναι η δημιουργία 
νέων, ιδίων πόρων, ώστε ο 
Δήμος μας να αποκτήσει την 
απαιτούμενη αυτάρκεια. 

Σταμάτης Γκίνης:  
Ένας Δήμος, καταρχήν, χρειάζεται χρηστή 
οικονομική διαχείριση, όχι σπατάλες και 
πλήρη διαφάνεια σε όλες τις πράξεις που 
εκτελεί.
Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αρχή, οφείλει 
να διεκδικήσει όλους τους πόρους που 
τις αναλογούν από την κεντρική διοίκηση 
και να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις 
και προγράμματα που θα δώσουν τη 
δυνατότητα στον Δήμο υλοποίησης 
έργων. 
Το ΕΣΠΑ είναι μια ευκαιρία που θα 
εκμεταλλευθούμε για να επιτύχουμε 
χρηματοδότηση έργων στην περιοχή μας 
από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια.
Ένας Δήμος έχει πολλές δυνατότητες 
ανάπτυξης και εμείς θα τις ενεργοποιήσουμε 
όλες για το καλό του τόπου και των 
πολιτών.
Εάν, βέβαια, η Κεντρική Διοίκηση τα 
καταφέρει στον αγώνα της μεταξύ ΔΝΤ και 
ανάπτυξης και μας εφοδιάσει και με τους 
θεσμοθετημένους πόρους του Καλλικράτη 
σε ικανοποιητικό βαθμό, και αυτοί θα είναι 
καλοδεχούμενοι. 

Γιώργος Μπιθυμήτρης: 
Οι ευθύνες των αιρετών είναι 
δεδομένες, όχι μόνο γιατί χρέωσαν 
δήμους/κοινότητες, αλλά κυρίως γιατί 
δεν διεκδίκησαν ούτε καν τους πόρους 
που δικαιούνταν βάσει νόμου από το 
κεντρικό κράτος. Η κεντρική διοίκηση, 
σχεδίασε τον «Καλλικράτη» και πλέον 
τον υλοποιεί, με τη σύμπραξη όμως 
των αιρετών και των υποψηφίων 
του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΝ και 
διάφορων «ανεξάρτητων». Τα άρθρα 
261, 100, 104 μετατρέπουν τους 
δήμους σε ακόμα πιο στυγνούς 
φοροεισπράκτορες και αυτό όχι μόνο 
το απέκρυψαν – επικεντρώνοντας στις 
γεωγραφικές ανακατατάξεις – αλλά το 
επικρότησαν. Στο όνομα της εξυγίανσης 
του κεντρικού κράτους ο λαός καλείται 
ξανά να πληρώσει τα σπασμένα και 
δυστυχώς για τις δημοτικές αρχές της 
περιοχής μας το προσκλητήριο αυτό 
έχει και τη δική τους υπογραφή. Η Λαϊκή 
Συσπείρωση καλεί τα λαϊκά στρώματα 
να επιστρέψουν το λογαριασμό σε 
αυτούς που δημιούργησαν τα χρέη.

Νίκος Βολάκος:  
Τέσσερις είναι οι βασικοί πυλώνες οικονομικής 
ανάπτυξης και αυτοτέλειας του νέου δήμου:
α. η χρηστή διαχείριση των οικονομικών   
β. η ενεργειακή αυτονομία  
γ. η απορρόφηση κονδυλίων από την ευρωπαϊκή 
ένωση 
δ. το νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο

Νίκος Βολάκος:  
Η δική μας η πρόταση είναι να 
δεχτούμε τη μελέτη και κατασκευή 
του έργου  από την   Ε.Υ.Δ.Α.Π. 
Η χωροθέτηση του βιολογικού να 
πραγματοποιηθεί σε σημείο κοινά 
αποδεκτό από όλους  τους φορείς 
και με  ομόφωνη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου.

Πέτρος Φιλίππου: 
Αναμφισβήτητα, είναι ένα από 
τα βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η περιοχή. Πάγια 
θέση μας είναι ότι θα πρέπει να 
επανεξετασθεί το θέμα συνολικά 
και κατόπιν εμπεριστατωμένων 
μελετών, να καταλήξουμε στην 
καλύτερη δυνατή λύση. Πάντως 
αποτελεί μία από τις πρώτες μας 
προτεραιότητες. 

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Νέου Δήμου Σαρωνικού είναι η 
αποχέτευση. Η δημιουργία ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου  
αποτελεί δέσμευση για την δράση μας ως νέα δημοτική αρχή.
Αυτό το  κενό στις βασικές υποδομές μας υποβιβάζει πολιτισμικά σε 
Δήμο «δεύτερης κατηγορίας». Το ΚΕΛ τριτοβάθμιας επεξεργασίας έχει 
χωροθετηθεί στην περιοχή του παλαιού λατομείου της Π. Φώκαιας, το 
οποίο λειτουργούσε για πολλά χρόνια ως σκουπιδότοπος. Ωστόσο 
η προμελέτη για το ΚΕΛ έχει σταλεί στις τοπικές αρχές εδώ και 5 
χρόνια. Κάποιοι όμως δεν μερίμνησαν και την ξέχασαν στα συρτάρια 
τους. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να ενημερώσουν. Οι ίδιοι δε θα 
πάρουν θέση όπως κάνουν για όλα τα θέματα μέχρι σήμερα ή θα 
προσπαθήσουν να παραπλανήσουν τους δημότες ότι οι μελέτες 
θα επανεξεταστούν. Αυτό δεν είναι δυνατό, διότι η περιοχή έχει 
χαρακτηριστεί αρχαιολογική ή natura. Εμείς είμαστε έτοιμοι να 
συζητήσουμε το έργο του αποχετευτικού δικτύου και τις προτάσεις 
των δημοτών σε ανοικτή συγκέντρωση. Δεν κρυβόμαστε πίσω από 
το δάκτυλό μας. Μιλάμε με καθαρές κουβέντες και σαφείς προτάσεις. 
Απορώ ο υπερ-εικοσαετίας Δήμαρχος Καλυβίων τόσα χρόνια δεν έχει 
αποφασίσει, δεν έχει ασχοληθεί, κρύβεται ή θέλει να ανατεθούν και 
άλλες μελέτες με χρήματα των δημοτών; 

Σταμάτης Γκίνης:  
Άμεσα  θα εντάξουμε 
μελέτη αποχέτευσης της 
Σαρωνίδας στο ΕΣΠΑ, η 
μελέτη αναβάθμισης του 
ΚΕΛ Λαυρίου θα είναι 
έτοιμη σε 3 μήνες καθώς 
και αυτή για την διασύνδεση 
του αποχετευτικού δικτύου 
από την πλευρά της 
Φώκαιας με το ΚΕΛ. Η 
ένταξη στο ΕΣΠΑ εντός του 
πρώτου εξαμήνου από την 
ανάληψη των καθηκόντων 
μας είναι στο πρόγραμμα 
μας.
Πάντως σε όλες μας τις 
ενέργειες θα επιδιώξουμε 
να έχουμε την σύμφωνη 
γνώμη των Δημοτών μας.

Γιώργος Μπιθυμήτρης:  
Το ΚΕΛ. αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα ενός αποχετευτικού/
υδρευτικού δικτύου το οποίο 
με τη σειρά του, μαζί με τα 
αντιπλημμυρικά έργα είναι αναγκαία 
υποδομή για μία σύγχρονη πόλη. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση μπορεί να 
εγγυηθεί α) ότι θα διεκδικήσει 
μία τέτοια υποδομή χωρίς 
επιβάρυνση για τους δημότες, οι 
οποίοι έτσι κι αλλιώς πληρώνουν 
ως φορολογούμενοι και πολύ 
περισσότερο ως εργαζόμενοι, β) 
ότι η χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. θα 
γίνει με επιστημονικά κριτήρια, 
αξιοποιώντας μελέτες δημόσιων 
φορέων, στο βαθμό που είναι 
αμερόληπτες απέναντι σε 
πελατειακές, ή άλλου είδους 
πιέσεις. 

3 Σύμφωνα με τις Ζ.Ο.Ε. ο δήμος Σαρωνικού δεν έχει την δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων που θα φέρουν εισόδημα στους 
πολίτες και στον δήμο. Ποια είναι η θέση σας για τις δραστηριότητες που πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε να εξυπηρετηθεί ο 
παραπάνω στόχος και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Μπιθυμήτρης Γιώργος: 
Οι ΖΟΕ, το χωροταξικό, τα Σχέδια 
Πόλης, εξυπηρετούν πρωταρχικά 
το στόχο αναπαραγωγής του 
κεφαλαίου με βάση τα δεδομένα που 
δημιουργούν οι νόμοι της αγοράς. Οι 
ανάγκες της στέγασης, της αναψυχής, 
της εργασίας, μόνο κατ’ εξαίρεση 
ικανοποιούνται σήμερα και συνήθως 
με την προσφιλή για τους τοπικούς 
άρχοντες που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ 
– ΝΔ, μέθοδο του ρουσφετιού. Για να 
εξασφαλιστεί σταθερή απασχόληση, 
εγγυημένο εισόδημα από γεωργικές 
δραστηριότητες, αλλά και ποιοτικό 
οικιστικό περιβάλλον, χρειάζεται 
κεντρικός σχεδιασμός, κοινωνική 
ιδιοκτησία στους στρατηγικούς τομείς 
της οικονομίας, λαϊκός έλεγχος σε 
επίπεδο εργασιακού χώρου, οικιστικής 
ενότητας και φυσικά δήμου. 

Σταμάτης Γκίνης:  
H ανάπτυξη του Δήμου Σαρωνικού είναι πρωταρχικό 
μέλημά μας καθώς η Χώρα μας λειτουργεί υπό το 
καθεστώς του μνημονίου και τα πάντα πρέπει να 
περάσουν από το ΔΝΤ, εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να 
βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση, έστω και σε τοπικό 
επίπεδο, με επιθετική πολιτική. 
Μια επανεξέταση της σημερινής οικονομικής κατάστασης  
δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει ανασχεδιασμός.
Οι ΖΟΕ πρέπει να επανασχεδιασθούν με βάση την 
πραγματικότητα που ζούμε σήμερα και να προσαρμοσθούν 
στις νέες χρήσεις. 
Η περιοχή του αμπελιού δεν επιτρέπεται να μην έχει 
οινοποιεία, να μην δίνεται η δυνατότητα να γίνουν 
νοσοκομεία και σχολεία στις εκτός σχεδίου περιοχές στις 
οποίες απαγορεύονται και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Με αυτές τις ενέργειες και την προσπάθεια ένταξης 
περισσότερων περιοχών εντός του σχεδίου πόλεως, 
κάτι που άλλωστε κατάφερα να πράξω κατά την θητεία 
μου στον Κουβαρά, και η ανάπτυξη και προώθηση της 
νεολαίας σε θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι 
η λύση του προβλήματος. 

Συνέχεια στις σελίδες 16 & 17
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Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση οικολογικής κίνησης ανάλαβαν 13 
πολίτες της περιοχής μας, οι οποίοι συνυπογράφουν και την ιδρυτι-
κή διακήρυξή της, επισημαίνοντας ότι η «Οικολογική Κίνηση Πολιτών 

Λαυρεωτικής – Σαρωνικού» – όπως την αποκαλούν – είναι μακριά από 
πολιτικές εξαρτήσεις και κομματικές ποδηγετήσεις, δεν συνδέεται με τις 
επικείμενες δημοτικές εκλογές, ενώ στους κόλπους της συνυπάρχουν άτο-
μα με διαφορετικές καταβολές, προσεγγίσεις, αλλά  κοινό τόπο την ενεργό 
προσπάθειά τους για την πρόοδο των περιοχών μας.
Παράλληλα τονίζουν με έμφαση πως η Κίνησή τους «συνιστά μια δημιουρ-
γική αντίδραση στα μικρά και τα ευτελή, στα πρόσκαιρα και τα εφήμερα που 

καθημερινά υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, διαβρώνουν 
τον κοινωνικό ιστό, καταστρέφουν το περιβάλλον και το οι-
κοσύστημα», ενώ καθιστούν σαφή την πρόθεσή τους να 
είναι παρόντες «με θέσεις και προτάσεις, με πρωτοβουλίες, 
ενέργειες και παρεμβάσεις», καθώς και την επιδίωξή τους 
για ανεύρεση κι άλλων συνοδοιπόρων.

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της οικολογικής κίνησης 
προσδιορίστηκε για το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010 
και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

της Παλαιάς Φώκαιας με θέματα: 
Η διαχείριση των απορριμμάτων ως δείκτης πολιτι-
σμού και ποιότητας ζωής.
Ο βιολογικός καθαρισμός άμεση πρωτεραιότητα για 
την απορύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.

Εισηγήσεις θα παρουσιαστούν εκτός από εκπροσώπους 
της κίνησης και από εκπροσώπους κρατικών φορέων 
και οικολογικών οργανώσεων. Θα προσκληθούν να 

παραβρεθούν οι τοπικές αρχές, οι υποψήφιοι των συνδυα-
σμών του δήμου Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής, εκπρό-
σωποι εξωραϊστικών και πολιτιστικών φορέων κ.α.

Ίδρυση Οικολογικής Κίνησης Πολιτών 
Λαυρεωτικής – Σαρωνικού

2/10 η πρώτη δημόσια εκδήλωση της κίνησης στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων της Παλαιάς Φώκαιας
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Τσιακάλου Αναστασία
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Φίλες και φίλοι
Δημότες του νεοσύστατου Δήμου,
Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου θα διεκδικήσω ξανά δια της δικής σας ψήφου και 
υποστήριξης,μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ως υποψήφια 
με το συνδυασμό «Ζούμε μαζί στο Δήμο Σαρωνικού», με υποψήφια Δήμαρχο την κυ-
ρία Χριστίνα Χριστοφάκη. 
Τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια από τη θέση της Αναπληρώτριας Δημάρχου του Δή-
μου Αναβύσσου συμπορευτήκαμε με στόχο την ανάπτυξη δράσεων στο Τομέα Κοινω-
νικής Πολιτικής και Πολιτισμού, του οποίου είχα την αποκλειστική ευθύνη. 
Αναπτύξαμε σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο με σαφή κατεύθυνση και ξεκάθαρους 
στόχους που αναδιαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της πόλης της Αναβύσσου και την με-
τέτρεψαν σε σταυροδρόμι ιδεών.

Αυτή είναι η στιγμή του απολογισμού

Στον Τομέα του Πολιτισμού υποστηρίξαμε την έκφραση των τοπικών δυνάμεων 
με τη δημιουργία χορωδίας, ομάδων χορού και την αναβάθμιση της δραστηριό-
τητας της τοπικής θεατρικής ομάδας.

Τα τελευταία τρία χρόνια στην ελεύθερη παραλία της Αναβύσσου καθιερώθηκε η λει-
τουργία καλοκαιρινού καλλιτεχνικού Φεστιβάλ με τη συμμετοχή των σημαντικότε-
ρων Ελλήνων μουσικών δημιουργών (Ξαρχάκος – Θ. Μικρούτσικος, Δόμνα Σαμίου, 
Ε. Πασπαλά, Κονιτόπουλος κ.α.), την λειτουργία εικαστικών εκθέσεων και την πα-
ρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων βιβλίου. 
Ταυτόχρονα μέσω του προγράμματος «Πολιτιστικές Διαδρομές» πραγματοποιήθηκαν 
δεκάδες επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με συμμετοχή άνω των χιλίων 
δημοτών.
Σημαντική βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα της επιμόρφωσης. Η ανάγκη για συνε-
χιζόμενη κατάρτιση μας οδήγησε στην συνεργασία τόσο με φορείς (ΝΕΛΕ-ΙΔΕΚΕ) 
όσο και με εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και της επιστήμης (Ελένη Γλύ-
κατζη Αρβελέρ – Μαλλιώρη Μένη – Μπουραντάς) οργανώνοντας συνολικά 56 προ-
γράμματα στα οποία συμμετείχαν 2800 δημότες. Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν 
δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εικαστικών τεχνών 
καθώς και πληθώρα ενημερωτικών εκδηλώσεων και ομιλιών. 

Στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτικής προσφέραμε αποτελεσματικές 
υπηρεσίες προς όλους τους συμπολίτες μας και δημιουργήσαμε θεσμούς και 
δομές: 

1.  Γραφείο παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και πρόγραμμα ΣΤΕ-
ΓΗ (κάλυψη ενοικίου απόρων , Ψυχολόγο και Κοινωνικού Επιστήμονες)  που έδινε 
λύση σε ζητήματα των ευπαθών ομάδων (ΑμΕΑ –μονογονεικές οικογένειες, άπο-
ροι).
2.  Δημοτικό Ιατρείο (έναρξη λειτουργίας)
3.  Βοήθεια στο σπίτι. 
4.  Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ που ενεργοποιήθηκαν σε ποι-
κίλες και δημιουργικές δραστηριότητες. 
5.  Πρόγραμμα ένταξης μεταναστών και προσφύγων (εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας 
και  επίλυση πρακτικών προβλημάτων για την ομαλή ενσωμάτωση)
6.  Θεσμός κοινωνικής εργασίας (πρωτοπόρος ο Δήμος ανάμεσα στους 90 Δήμους 
που το εφήρμοσε)
7.  Πρόγραμμα Μανδύας (εθελοντική προσφορά ιματισμού)
8.  Αναβάθμιση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (αναβάθμιση ρόλων – ομάδες 
γονέων – ψυχολόγος – επιμόρφωση προσωπικού)

Πρόγραμμα Ημερίδων Κοινωνικού Ενδιαφέροντος 

Το ενδιαφέρον για την Υγεία μας ώθησε να ενεργοποιηθούμε και να συνεργασθούμε με φορείς ώστε να εφαρμόσουμε δράσεις στον τομέα της πρό-
ληψης. 
Συνεργασθήκαμε με το ΚΕΕΛΠΝΟ και Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, την Οφθαλμολογική, Φαρμακευτι-

κή εταιρία, την Ελληνική Εταιρία Αμφιβλιστροειδούς και την Εταιρία Αλτσχάιμερ. Την κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου, την Μ.Κ.Ο ΑΝΑΣΑ, 
την Ελληνική Εταιρία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, την Μ.Κ.Ο για το παιδικό τραύμα και την παιδειατροφή. Με τις  παραπάνω δράσεις 
εξετάσθηκαν δωρεάν εκαντοντάδες πολίτες του Δήμου μας μέσω κινητών μονάδων στελεχομένων από επιστήμονες. 
Αυτό το έργο προσφέρθηκε στους Αναβυσσιώτες συμπολίτες μου.
Αποτελεί παρακαταθήκη για την συνέχεια της προσφοράς μου. 
Συμμετέχω στο συνδυασμό «Ζούμε μαζί στο Δήμο Σαρωνικού» διότι με γνώση, συνέπεια και ξεκάθαρους στόχους οραματίζεται ένα Δήμο με κέντρο τον 
άνθρωπο και ζητώ την υποστήριξη σας. 
Συνδημότες του Δήμου Σαρωνικού στα χέρια σας βρίσκετε το μέλλον. Επιλέγοντας τους άξιους, έντιμους και δημιουργικούς. 

Με τιμή
Αναστασία Τσιακάλου

Με την Κυρία Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, σε εκδήλωση 
στο Plaza Resort

Με τον Πατριάρχη Ιερουσολύμων κ. Θεόφιλο σε συνέδριο που 
διοργάνωσε το Πατριαρχείο και το παρακολούθησαν  μέλη 

του Κ.Α.Π.Η. Αναβύσσου
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7   Τα τελευταία χρόνια, στα  όρια των Ο.Τ.Α. Αναβύσσου και Καλυβίων, λειτουργούν περισσότερες από 15 καντίνες, των οποίων η 
λειτουργία έχει  θεωρηθεί παράτυπη και  είναι καταγεγραμμένο ότι παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία. Ποια είναι η άποψή σας 
γι΄ αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα και πως θα την αντιμετωπίσετε και με πια συγκεκριμένα μέτρα, στα όρια του δήμου 

Σαρωνικού;

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες παρατυπίες 
κάποιες από αυτές τις καντίνες διαθέτουν 
κουζίνα, πωλούν οινοπνευματώδη ποτά χωρίς 
να κάνουν διάκριση ηλικιών των πελατών 
τους και διοχετεύουν τα βρώμικα νερά, που 
προκύπτουν από την λειτουργία τους, στην 
παρακείμενη θάλασσα. Δυστυχώς βέβαια 
σερβίρουν οινοπνευματώδη ποτά με την ανοχή 
των τοπικών αρχών. Ο απερχόμενος Δήμαρχος 
Καλυβίων έχει δώσει άδεια για κατανάλωση 
αλκοόλ σε συγκεκριμένη καντίνα της παραλίας του 
Λαγονησίου. Αυτού του είδους η λειτουργία πρέπει 
να σταματήσει αμέσως. Εμείς δεσμευόμαστε για 
καντίνες σύγχρονου τύπου, που θα λειτουργούν 
μέσα σε αυστηρά καθορισμένα όρια και θα είναι 
ανεκτές, όταν δεν υπάρχουν άλλα καταστήματα 
με πάγιες εγκαταστάσεις, τα οποία καλύπτουν 
τις ανάγκες όσων συχνάζουν στο τμήμα αυτό 
της ακτής. Oι καντίνες αυτές θα λειτουργούν 
νόμιμα, συμμορφούμενες με τις υγειονομικές και 
πολεοδομικές διατάξεις.

Σταμάτης Γκίνης: 
Τήρηση της νομιμότητας για τον κάθε 
πολίτη και για μας, είναι η διαδικασία 
παραχώρησης της εκμετάλλευσης 
από τον Δήμο σε ιδιώτες να γίνεται με 
διαφανείς διαδικασίες και ανοικτούς 
διαγωνισμούς, με έλεγχο της νομιμότητας 
και της υγιεινής σε καθημερινή βάση 
από τον Δήμο και με άμεση παύση 
της λειτουργίας της επιχείρησης εάν 
δεν τηρούνται τα συμφωνημένα στην 
σύμβαση παραχώρησης.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αλόγιστη 
και χωρίς κριτήρια λειτουργία των 
καντινών αυτών είναι πλήγμα για όλους 
μας και κυρίως για τον εμπορικό κόσμο 
του Δήμου. Δυστυχώς, όμως οι Τοπικοί 
Άρχοντες που είχαν στον Δήμο τους 
ακτογραμμή, κωφεύανε και μοίραζαν 
άδειες για ψηφοθηρικούς λόγους, χωρίς 
ποτέ μέχρι σήμερα να έχουν στείλει 
κανέναν στον Εισαγγελέα.

Γιώργος Μπιθυμήτρης: 
Η Λαϊκή Συσπείρωση Σαρω-
νικού αγωνίζεται για το αυτονόητο 
δικαίωμα του λαού να απολαμβάνει 
χωρίς μεσολαβητές, την παραλία και 
τη θάλασσα. Η ατομική ιδιοποίηση 
φυσικών πόρων με σκοπό το 
κέρδος, ανεξάρτητα αν το επιτρέπει 
το σημερινό νομικό καθεστώς, μας 
βρίσκει έτσι κι αλλιώς αντίθετους. 
Πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται 
από καταστρατηγήσεις ακόμα και 
αυτού του ανίκανου να προστατέψει 
το δημόσιο συμ-φέρον, νομικού 
πλαισίου. Η λαϊκή συμμετοχή σε 
επίπεδο δήμου μπορεί να καθορίζει 
τους όρους λειτουργίας αναψυ-
κτηρίων εξυπηρετώντας τους 
λουόμενους, χωρίς κατα-στροφικές 
παρεμβάσεις στο τοπίο και κυρίως 
χωρίς εμπορική εκμετάλλευση.

Νίκος Βολάκος: 
Στις ακτές πρέπει να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Οι καντίνες 
στις παραλίες πρέπει να λειτουργούν 
με γνώμονα όχι την πελατειακή και 
ψηφοθηρική σχέση με το δήμο, αλλά 
την εξυπηρέτηση του πολίτη και  
χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία 
των παραλιακών καταστημάτων. 
Διαφάνεια στις αναθέσεις με ανοιχτούς 
διαγωνισμούς.

Πέτρος Φιλίππου: 
Θέλουμε τις καντίνες. Τόσο οι πολίτες 
του δήμου όσο και οι επισκέπτες θέλουν 
τις καντίνες. Αυτό όμως δε σημαίνει 
πως θα λειτουργούν παραβιάζοντας την 
κείμενη νομοθεσία. Στην κατεύθυνση 
αυτή, θα επανεξετάσουμε τη λειτουργία 
τους συνολικά και θα προβούμε στις 
απαραίτητες ενέργειες. 

8   Στα όρια του νέου δήμου υπάρχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (περισσότερες της μιας), οι οποίες έχουν κλείσει ουσιαστικά την 
παραλία την οποία διαχειρίζονται, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε μη πελάτες. Ποια μέτρα θα λάβετε για ανοικτές παραλίες ή 
για να αποτρέψετε την επέκταση του φαινομένου; 

Σταμάτης Γκίνης: 
Τόσο το Σύνταγμα, όσο και 
η σχετική νομοθεσία ορίζουν 
με σαφήνεια ότι οι ακτές και η 
θάλασσα είναι ελεύθερη για όλους 
τους πολίτες καθώς η παραλία 
θεωρείται κοινό κτήμα. Κανείς δεν 
μπορεί να περιορίσει την ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτή. 
Οι ελεύθερες παραλίες στο 
Δήμο μας και το αναφαίρετο  
δικαίωμα των πολιτών να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές αποτελεί 
για εμάς αδιαπραγμάτευτη θέση. 
Πρόκειται για δημόσια αγαθά, τα 
οποία η Δημοτική Αρχή οφείλει να 
προστατεύει και να αποδίδει στους 
κατοίκους της.
Μέχρι σήμερα, αποκλεισμοί 
ακτών είναι αποτέλεσμα και της 
συναίνεσης των εν ενεργεία 
πολιτικών αρχόντων της παραλίας.

Γιώργος Μπιθυμήτρης:  
Καλούμε τη νεολαία,  τους 
εργαζόμενους, τους αυτοαπα-
σχολούμενους, να μην αφήσουν 
την υπόθεση των ελεύθερων 
χώρων στα χέρια αυτόκλητων 
σωτήρων. Εμείς τέτοιους 
ρόλους δεν αναλαμβάνουμε. 
Δικό μας καθήκον θεωρούμε 
την ενημέρωση, οργάνωση, 
κινητοποίηση του λαού, ώστε 
να διεκδικήσει όχι μόνο να μην 
περιφραχθούν άλλες παραλίες, 
αλλά να ανοίξουν όσες είναι 
ήδη κλειστές. Όπως και το 2003 
ενάντια στην επεκτατική πρόθεση 
του Grand Resort και ενάντια 
στις δυνάμεις καταστολής που το 
περιφρουρούσαν, έτσι και τώρα 
θα είμαστε μπροστά στον αγώνα. 
Το λαϊκό κίνημα ωστόσο, έχει τον 
πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Νίκος Βολάκος: 
Μπορούμε να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες 
σήμερα ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 
εξασφαλίζοντας την ελεύθερη είσοδο των κατοίκων 
του Δήμου. Νέες δραστηριότητες μπορούμε να 
τις δεχτούμε,  μόνο εφόσον προκύπτουν από 
εμπεριστατωμένες μελέτες χωροθέτησης και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ύστερα από τη 
σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου.

Πέτρος Φιλίππου: 
Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την πρακτική των 
κλειστών παραλιών. Μας έχουν στοιχίσει δεκάδες 
δικα-στικές ποινικές διώξεις οι αγώνες μας μέχρι 
σήμερα. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε. Οι παραλίες 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ο πόλεμος απέναντι 
σε αυτούς που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν 
προς όφελός τους τις παραλίες μας θα είναι 
διαρκής και αμετακίνητος. Κανένα δικαστήριο δε 
θα μας εμποδίσει. 

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Ο  νέος Δήμος θα διαθέτει μία ακτογραμμή, 
η οποία υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα. Τα 
ξενοδοχεία, τα οποία έχουν δικαιώματα πάνω 
στο τμήμα της ακτής με βάση συμβάσεις, που 
έχουν συνυπογράψει με το Δημόσιο, μπορούν 
να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο απερχόμενος 
Δήμαρχος Καλυβίων όψιμα και προφανώς 
για επικοινωνιακούς λόγους άνοιξε το θέμα 
αυτό, αφού προηγουμένως είχε συναινέσει. Οι 
υπόλοιπες παραλίες μπορούν  να καλύψουν τις 
ανάγκες των πολιτών από άποψη οργάνωσης 
και παροχής υπηρεσιών μέχρι και εκείνη την 
ανάγκη για εντελώς ανοργάνωτη και παρθένα 
ακτή. Κοινός παρονομαστής πρέπει να είναι η 
άσκηση μιας συνεκτικής πολιτικής εκ μέρους 
του Δήμου και η ελεύθερη πρόσβαση των 
δημοτών σε όλες τις παραλίες. Προϋπόθεση 
πρέπει να είναι οι σωστές υποδομές για 
καθαρές και οργανωμένες παραλίες, προσιτές 
σε όλους, σε άτομα της τρίτης ηλικίας με 
αναπηρίες. 

Σταμάτης Γκίνης:  
Οι παράνομες χωματερές πρέπει να κλείσουν όλες. 
Αυτό  πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το 
εφαρμόσουμε.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε σύγχρονες μεθόδους 
διαχείρισης των απορριμμάτων όχι μόνο στην 
περιοχή μας αλλά και σε όλο το Λεκανοπέδιο.
Εμείς ζητάμε άμεση ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ 
για χρηματοδότηση και υλοποίηση.
Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε η ανακύκλωση στον 
νέο Δήμο Σαρωνικού να κατακτήσει τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο του 23% και ακόμη ψηλότερα.

Γιώργος Μπιθυμήτρης:  
Το παιχνίδι με τις ανεξέλεγκτες χωματερές παίζεται εδώ και χρόνια από τους αιρετούς. 
Ας υποθέσουμε ότι το τελευταίο διάστημα οι δήμοι πηγαίνουν τα απορρίμματά τους 
στα Λιόσια. Έχουν κάνει το χρέος τους; Μήπως δεν γνωρίζουν ότι η υπερκορεσμένη 
χωματερή μετατρέπεται σε τοξική βόμβα; Τι έκαναν; Έστρωσαν το έδαφος για να 
πάρουν τη διαχείριση σκουπιδιών οι ιδιώτες και φυσικά μαντέψτε ποιος κερδίζει. 
Επιπλέον, δεν αποκλείουν την καύση ως μέθοδο επεξεργασίας. Επομένως, το 
πρόβλημα δεν είναι που θα πάει ο ΧΥΤΥ, αλλά η απουσία ενός περιφερειακού 
σχεδιασμού που θα αποτρέπει την εμπορευματοποίηση, θα εγγυάται ορθολογική 
χωροθέτηση μονάδων και θα ελαχιστοποιεί το μέγεθος των υπολειμμάτων με τη 
χρήση συνδυασμένων τεχνικών επεξεργασίας και μείωσης του όγκου απορριμμάτων 
(μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση, διαλογή στην πηγή).

Νίκος Βολάκος: 
Είναι απαράδεκτο, το 2010, να 
υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή 
μας αδήλωτες ΧΑΔΑ, όταν το 
πρόστιμο που αρχίσαμε να 
πληρώνουμε, για παραβίαση της 
Ευρω-παϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ανέρχεται σε 34.000 
Ευρώ ημερησίως. Πρέπει να 
προχωρήσουμε άμεσα στο 
περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων Αττικής.

6  Στα όρια του δήμου Σαρωνικού λειτουργεί μέχρι σήμερα μια παράνομη και άκρως ρυπογόνος χωματερή  (Καλύβια). Ποια είναι 
η θέση σας  α)  γι΄ αυτή τη χωματερή και β) η θέση σας για την κατασκευή ενός σύγχρονου έργου επεξεργασίας οικιακών 
απορριμμάτων ΧΥΤΥ στην Λαυρεωτική;

Πέτρος Φιλίππου: 
Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι η χωματερή αυτή πρέπει να κλείσει. Αλλά 
όταν δε δέχεται ο Ενιαίος Σύνδεσμος να υποδεχθεί τα απορρίμματα της 
περιοχής μας, τι μπορείς να κάνεις; Είναι ένα θέμα το οποίο μας βασανίζει 
χρόνια και χρόνια προσπαθούμε να βρούμε μια κάποια λύση. Όσον αφορά 
στο δεύτερο ερώτημα σας, συμφωνούμε απόλυτα με την κατασκευή του 
ΧΥΤΥ στη Λαυρεωτική αλλά μόνο – και το τονίζω- για την  εξυπηρέτηση της 
περιοχής και όχι όλης της Αθήνας. Προϋπόθεση όμως είναι ότι θα πρέπει 
να έχει επι-λεγεί ολοκληρωμένος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων 
(διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση κ.λπ.) προκειμένου μόνο τα υπολείμματα 
να καταλήγουν στο ΧΥΤΥ.

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Σωστά θυμίζετε ότι ο Δήμος Καλυβίων, με ευθύνη του κ. Φιλίππου ανέχεται μία παράνομη 
χωματερή, η οποία με τις συνεχείς αναφλέξεις της ρυπαίνει τον αέρα και μολύνει τον υδροφόρο 
ορίζοντα. 
Ταυτόχρονα επέρχεται μια σοβαρότατη χρηματική ποινή, που θα αρχίσει να καταβάλλεται 
από τον επόμενο μήνα, η οποία βεβαίως θα επιβαρύνει όλους τους πολίτες του νέου Δήμου 
Σαρωνικού. Ο νέος Δήμος θα πρέπει σε συνεργασία με τον δήμο Λαυρεωτικής να προτείνει 
σύγχρονες και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για τη διαχείριση των στερεών  αποβλήτων μέσα 
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος, που αφορά το σύνολο της Αττικής. Είμαστε 
έτοιμοι για συζήτηση και έχουμε ειδικούς επιστήμονες, που γνωρίζουν όλες τις σύγχρονες 
ευρωπαϊκές μεθόδους.

Συζήτηση (debate) μεταξύ των                υποψηφίων δημάρχων Σαρωνικού
Συνέχεια από την 13η σελίδα
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9    Οι αλυκές Αναβύσσου, αποτέλεσαν σημείο τριβής τα δύο τελευταία χρόνια, σχετικά με το είδος της αξιοποίησης που επεδίωκε η 
εκάστοτε κυβέρνηση. Ποια είναι η θέση σας για την αξιοποίηση τους; 

Γιώργος Μπιθυμήτρης:   
Οι δυνάμεις που στηρίζουν τη Λαϊκή Συσπείρωση Σαρωνικού, 
κομμουνιστές νομαρχιακοί σύμβουλοι, βουλευτές του ΚΚΕ, στελέχη του 
σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με μαζικούς φορείς της Αναβύσσου, 
παρενέβησαν έγκαιρα αναδεικνύοντας την προσπάθεια που γίνεται να 
παραδοθεί και αυτός ο φυσικός πόρος στα επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Τρία χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά στο Πάνειο Όρος, με τους 
ελεύθερους χώρους πρασίνου να λιγοστεύουν, θεωρούμε ότι δεν 
υπάρχει πολυτέλεια τέτοιες ενότητες λιβαδικών εκτάσεων να χαρίζονται 
στους επιχειρηματίες με αντίτιμο επισφαλείς θέσεις εργασίας στον 
τουρισμό, στην εστίαση, ή στο εμπόριο. 

Νίκος Βολάκος: 
Η θέση μας είναι πως η όποια 
εκμετάλλευση της περιοχής των 
αλυκών, πρέπει να στηρίζεται στην 
προστασία του περιβάλλοντος, 
την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Σαρωνικού και 
την εξασφάλιση εσόδων για το  
Δήμο μας.

Πέτρος Φιλίππου: 
Ασφαλώς και η περιοχή αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Όχι με 
τη λογική του ξεπουλήματος αλλά με τη λογική της ανάπτυξης 
και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Γι’ αυτό, θα προ-
χωρήσουμε άμεσα στη σύνταξη μελέτης, τα πορίσματα της 
οποίας θα μας κα-τευθύνουν προς την ορθότερη λύση. Σε 
καμία περίπτωση όμως, δεν προτιθέμεθα στο «πακέτο» που 
λέγεται περιοχή Αλυκές να εντάξουμε και την παραλία.  
Η παραλία θα μείνει ελεύθερη και ανοικτή για τους πολίτες.

Η πολιτική υγείας στην περιοχή του δήμου Σαρωνικού είναι υποβαθμισμένη. Εκτός του Κουβαρά που βρίσκεται σε απόσταση 
λίγων χιλιομέτρων από 3 κέντρα υγείας, η παραλία του νέου δήμου στερείται πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ποια είναι η θέση σας 
για την επίλυση του υπαρκτού προβλήματος. 
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Νίκος Βολάκος: 
Εμείς Δημιουργούμε 5 νέα δημοτικά ιατρεία, ένα σε κάθε 
περιοχή του Δήμου μας. Η περιστολή της σπατάλης θα μας 
επιτρέψει να διοχετεύσουμε πόρους για την πρόσληψη 
ιατρών, που θα προσφέρουν σύγχρονες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους δημότες μας.

Πέτρος Φιλίππου: 
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τη μεγάλη διαμαρτυρία 
που οργάνωσε ο Δήμος Καλυβίων σε συνεργασία με φορείς 
(σύλλογος Νέου Ολύμπου, κ.α.), ώστε να στελεχωθεί με 
ιατρικό προσωπικό το Κέντρο Υγείας. Αν το Κέντρο Υγείας 
στελεχωθεί καταλλήλως και επαρκώς και λειτουργήσει σε 
24ωρη βάση θα έχει τη δυνατότητα πρώτον να στηρίξει όλα 
τα περιφερειακά ιατρεία στα όρια του Δήμου Σαρωνικού 
και δεύτερον οι πολίτες θα απολαμβάνουν υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης υψηλού επιπέδου. Η υγεία 
είναι ένα κεφάλαιο με το οποίο δε μπορεί κανείς ούτε  να 
παίζει, ούτε να τα χρησιμοποιεί για δημόσιες σχέσεις. 
Θεωρούμε ότι η ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας είναι 
αρκετή για να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες. Αυτό θα 
εξακολουθήσουμε να το διεκδικούμε και να το επιδιώκουμε 
μέχρι να γίνει πραγματικότητα για όλους τους πολίτες του 
Δήμου Σαρωνικού.

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Πράγματι ο μόνιμος  πληθυσμός πλέον 
του νέου Δήμου και της γύρω περιοχής 
δικαιολογεί την ύπαρξη ενός γενικού 
Νοσοκομείου. Η επιχειρηματολογία μας 
ενισχύεται από το γεγονός ότι εκατοντάδες 
χιλιάδες  πολίτες κυκλοφορούν στην 
περιοχή και ιδιαίτερα τους θερινούς 
μήνες. Σήμερα υπάρχουν νοσοκομεία, 
που ασφυκτιούν στο κέντρο της Αθήνας 
και που θα μπορούσαν να μεταφερθούν 
αυτούσια σε νέες εγκαταστάσεις. Ως 
πρώτο βήμα όμως έχουμε καταθέσει 
προτάσεις για την άμεση βελτίωση των 
υφιστάμενων υποδομών και τη λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας σε 24ωρη βάση με την 
ταυτόχρονη ύπαρξη κινητής υγειονομικής 
μονάδας στην περιοχή.  Ήδη αναμένουμε 
την απάντηση του ΕΚΑΒ στην πρόταση 
αυτή και στις εκκλήσεις εξωραϊστικών 
συλλόγων του παραλιακού μετώπου  για 
στάθμευση ασθενοφόρου στο  Κ.Υ. των 
Καλυβίων, ώστε να μπορεί να υπάρξει 
μια άμεση εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε 
ιατρικό συμβάν. 

Σταμάτης Γκίνης: 
Υπάρχει απουσία πολιτικής στην υγεία. Ο Δήμος Σαρωνικού σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο από το Κέντρο 
Υγείας των Καλυβίων, το οποίο αδυνατεί να εξυπηρετήσει μια τόσο 
μεγάλη περιφέρεια. 
Εμείς απαιτούμε και θα αγωνισθούμε για την δημιουργία ενός 
σύγχρονου νοσοκομείου, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το οποίο θα λειτουργήσει για τις ανάγκες της ευρύτερης 
περιοχής της Ανατολικής Αττικής και θα αποτελέσει την μόνιμη λύση 
του προβλήματος, καθώς ο Δημότης θα είναι σε απόσταση 5 έως 
20 λεπτών από το νοσοκομείο, και όχι 1 πολύτιμης ώρας που είναι 
υποχρεωμένος σήμερα να διανύσει προκειμένου να επισκεφθεί το 
πλησιέστερο νοσοκομείο.
Γιώργος Μπιθυμήτρης:  
Η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι το κύτταρο του συστήματος υγείας. 
Αν το τελευταίο όμως θέλουμε να εξυπηρετεί χωρίς διακρίσεις 
την κοινωνία, τότε θα πρέπει να καταργήσουμε τη δυνατότητα 
αγοράς και πώλησής της, δυνατότητα που ο «Καλλικράτης» και 
οι εμπνευστές του μας την εγγυώνται. Η στελέχωση των ΚΥ και η 
δημιουργία ιατρείων ικανών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα 
άμεσα ζητήματα υγείας σε παραλιακές περιοχές με το αριθμητικά 
απαραίτητο προσωπικό πλήρους απασχόλησης, είναι το πρώτο 
πράγμα που καλούμε το λαό να διεκδικήσει. 

Σταμάτης Γκίνης: 
θα θεσμοθετήσουμε άμεσα με την εκλογή μας βραβείο για το καλύτερο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης 
των αλυκών, και θα προσκαλέσουμε αρχιτεκτονικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς να καταθέσουν 
ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης της περιοχής της Αναβύσσου και όχι αποσπασματικά των Αλυκών.
Θα διεκδικήσουμε από το Κράτος την παραχώρηση στον Δήμο Σαρωνικού, με μοναδικό σκοπό την αξιοποίηση 
των Αλυκών.
Πολιτική μας θέση είναι, ότι επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησής των Αλυκών, χωρίς εμπεριστατωμένο 
σχέδιο ένταξης της επένδυσης σε ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης της περιοχής, με πρόβλεψη για οικονομική 
ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, θα μοιάζει με σχέδιο ανάπτυξης αγοράς υπερτοπικού 
χαρακτήρα (τύπου «μώλ»-mall), το οποίο  στους μεν επιχειρηματίες θα αποφέρει κέρδη, στους δε κατοίκους 
υποβάθμιση της ποιότητας  ζωής τους, κάτι που εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ.

Χριστίνα Χριστοφάκη: 
Οι αλυκές Αναβύσσου πρέπει να γίνουν ένα μεγάλο πάρκο 
υπερτοπικής σημασίας  με έντονη αναφορά στην προστασία 
της φύσης, την αναβίωση υδροβιοτόπων και τη δημιουργία 
νέων πολιτιστικών υποδομών. 
Υπάρχουν ήδη πολύ αξιόλογες μελέτες, οι οποίες έχουν 
γίνει αφιλοκερδώς από ομάδες πολιτών και επιστημόνων 
και μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για μία ουσιαστική 
διαβούλευση για αυτό το έργο, που είναι η μεγαλύτερη 
μετά το αεροδρόμιο του Ελληνικού αστική παρέμβαση στην 
Περιφέρεια Αττικής.

Συζήτηση (debate) μεταξύ των                υποψηφίων δημάρχων Σαρωνικού
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Σοροί σκουπιδιών, περιμένουν την 
στιγμή που κάποιο τυχαίο γεγονός 
ή σκόπιμη ενέργεια, θα παραδώσει 

στις φλόγες την χαμηλή βλάστηση της 
παραλίας και ενδεχομένως θα περάσει 
και στον οικισμό του Αγίου Νικολάου
Τα σημάδια της αδιαφορίας της υπηρεσί-
ας καθαριότητας του δήμου και του υπεύ-
θυνου αντιδημάρχου κ. Μιχαηλίδη, είναι 
εμφανή.

Βόμβα έτοιμη να εκραγεί 
η παραλία του Αγίου Νικολάου

Μετά από καταγγελία που έγινε στην 
Π.Υ. Λαυρίου, από εκπρόσωπο 
της οικολογικής κίνησης Σαρωνι-

κού - Λαυρεωτικής, ο δήμος Αναβύσσου 
αναγκάστηκε να αποσύρει τον λόφο από 
σκουπίδια και υλικά κατεδάφισης που βρι-
σκόντουσαν στην περιοχή (φωτό αριστε-
ρά) και προερχόντουσαν από την καντίνα 
του Αγίου Νικολάου, τα οποία είχαν εγκα-
ταλειφθεί εκεί από τον περσινό Σεπτέμ-
βρη. 

Σε ένα μεγάλο τμήμα της 
παραλίας (αριστερά από το 
ακρωτήρι όπου βρίσκεται 
το ξωκλήσι του Αι Νικόλα), 
υπάρχει μια βόμβα έτοιμη 
να εκραγεί και αποτελείται 
από τεράστιους σωρούς 
σκουπιδιών και εύφλεκτα 
υλικά που αποθέτουν ανε-
ξέλεγκτα  κατασκηνωτές του 
Σαββατοκύριακου.

Την περιοχή κάθε Σαββατο-
κύριακο κατακλύζουν εκα-
τοντάδες κατασκηνωτές οι 
οποίοι ανάβουν φωτιές για 
να ψήσουν τα φαγητά τους 
και δεν αποκλείεται αυτή να 
είναι η αιτία ανάφλεξης των 
τεράστιων όγκων απορριμ-
μάτων.

Οι εικόνες είναι αποκαλυ-
πτικές για το σκουπιδαριό 
που κυριαρχεί στο χώρο και 
όπως προαναφέραμε αφή-
νει (σκοπίμως;) ασυγκίνη-
τους τους υπεύθυνους του 
δήμου.
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Φίλες και φίλοι,

Στις προηγούμενες αυτοδιοικη-
τικές εκλογές εκλέχθηκα μέλος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου της 

Σαρωνίδας.
Ξεκίνησα τη θητεία μου στηριγμένη 
στην εμπειρία μου από τη συμμετοχή 
μου στην κοινωνία των πολιτών ως 
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολι-
τιστικού Ομίλου της Σαρωνίδας.  
Δεν χρησιμοποίησα τον τόπο και τους 
πολίτες για να κολλήσω ένσημα καρι-
έρας. 
Δεν πολιτεύθηκα με ρουσφέτια, με 
ημέτερους, με ταξίματα, με εξαργυρώ-
σεις γραμματίων. 
Πιστεύω ότι στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές:
- η πείρα αυτοδιοίκησης, 
- η γνώση του τόπου, 
- η εξοικείωση με τους ανθρώπους 
- και η υποστήριξη ενός ρεαλιστικού 
και πειστικού προγράμματος πρέπει να έρχονται σε πρώτη μοίρα. 
Πιστεύω ακόμη ότι οι πολίτες πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στην πρό-
κληση του «Καλλικράτη», να συμμετέχουν και να ελέγχουν τη δημοτική 
αρχή. 
Ίσως δεν έχουν μέχρι τώρα αντιληφθεί πόσες αρμοδιότητες έχουν και 
πόσα κονδύλια διαχειρίζονται Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες. Αποτέλεσμα εί-
ναι οι περισσότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να είναι ο πιο διε-
φθαρμένος και αναποτελεσματικός βραχίονας της κρατικής μηχανής στην 
ευρύτερη περιοχή. Οι πολίτες λοιπόν του νέου Δήμου Σαρωνικού καλού-
νται τώρα να επιδείξουν λογική και ωριμότητα και να ψηφίσουν τη Χριστί-
να Χριστοφάκη, για να βγάλει εις πέρας τα τόσο δύσκολα και απαιτητικά 
πλέον καθήκοντα του νέου Δημάρχου, ανεξάρτητα από την κομματική τους 
προέλευση.
Ο Δήμος Σαρωνικού θα έχει αυξημένο βάρος στην καθημερινότητα και 
την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι να 
αναλάβουν τη διοίκηση και τη διαχείριση τα κατάλληλα πρόσωπα. Με την 
προϋπόθεση όμως να αναλάβουν και οι πολίτες τις ευθύνες τους και να 
επιλέξουν αυτά τα πρόσωπα.
Στις 7 Νοεμβρίου τίθεμαι στην κρίση των δημοτών του Σαρωνικού.
Στις 7 Νοεμβρίου το συμφέρον του λαού και του τόπου επιβάλλουν 
να υπερψηφιστούν η Χριστίνα Χριστοφάκη και ο συνδυασμός «Ζού-
με μαζί στον Δήμο Σαρωνικού».
Με τιμή

Φίλες και Φίλοι Συμπολίτες 

Στη νέα διοικητική οργάνωση της περιοχής, με τη δημιουργία του Δήμου Σαρωνικού, η 
Σαρωνιδα με τη ρυμοτομία της, τον οικιστικό της ιστό και το πλεονασματικό Κοινοτικό 
ταμείο, καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα αλλά και στις δυνατότητες που 
προσφέρει η συμμετοχή της στο νέο Δήμο. 

Οι προκλήσεις είναι πολλές. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση της 
χώρας ρευστή και δύσκολη. Δέσμευση μου είναι να εργαστώ μέσα από την νέα 
Δημοτική Κοινότητα για την ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης, με εργαλεία την Λογική 
του μηχανικού και την Ευαισθησία του ενεργού πολίτη.

Στρατεύομαι μαζί με συμπολίτες μου από όλες τις κοινωνικές συνιστώσες της 
Σαρωνιδας και αναδεικνύουμε τα πολλά που μας ενώνουν, για να οδηγήσουμε τη 
Σαρωνίδα στη νέα εποχή με τη δημιουργική μας σκέψη, τις ικανότητες, τις ιδέες, το 
κέφι, τον ενθουσιασμό, αλλά πάνω από όλα, με την αγάπη που έχει ο καθένας μας 
και τη διάθεση προσφοράς για τον τόπο μας. 

Με επικεφαλής τον ΠΕΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, καταξιωμένο Δήμαρχο για το έργο, το ήθος 
και τους αγώνες του.            
                                                                                       

Κρήτης 2 & Πάρνηθος, Σαρωνίδα. Τηλ: 6944 940 855,

E-mail: A.Griziotis@alapismd.gr
www.saronikos-sinergasia.gr

Αλέκος Γριζιώτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος 

Υποψήφιος Σύμβουλος Σαρωνίδας 

Υπ. Δήμαρχος ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Έρση Κόκκοτα 
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Στην ανάλυση σε βάθος μιας σειράς 
θεμάτων που ενδιαφέρουν τους 
συνδυασμούς, τους υποψηφίους 

και τους πολίτες ενόψει των θεμελιωδών 
αλλαγών που επιφέρει ο Καλλικράτης 
στις προσεχείς δημοτικές και περιφερει-
ακές εκλογές και αφορούν την εκλογική 
διαδικασία προχωρά το υπουργείο Εσω-
τερικών με δύο εγκυκλίους που υπεγρά-
φησαν σήμερα από τον υπουργό Γιάννη 
Ραγκούση.
Ειδικότερα σε αυτές περιγράφονται:
• Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις προ-
σεχείς εκλογές
• Πώς ασκείται το εκλογικό δικαίωμα
• Θέματα που ενδιαφέρουν τους υπο-
ψηφίους όπως είναι τα κωλύματα και τα 
ασυμβίβαστα, η ποσόστωση των δύο 
φύλλων και η συγκρότηση των ψηφο-
δελτίων
• Θέματα που αφορούν την ανακήρυξη 
των συνδυασμών και των δικαιωμάτων 
αυτών καθώς και των διαδικασιών εν-
στάσεων
• Η μορφή και το περιεχόμενο των ψη-
φοδελτίων και οι σταυροί προτίμησης 
για τους υποψηφίους περιφερειακούς 
και δημοτικούς συμβούλους καθώς και 
για τους υποψηφίους συμβούλους των 
τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων
• Αναλυτική περιγραφή του νέου εκλογι-
κού συστήματος που εισάγει ο «Καλλι-
κράτης» μαζί με παραδείγματα
• Χρήσιμα νομικά κείμενα σχετικά με τις 
επερχόμενες εκλογές
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκυκλί-
ους , η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7πμ 
και θα λήξει στις 7μμ. Σε περίπτωση 
επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα 
διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νο-
εμβρίου 2010, με ίδια ώρα έναρξης και 
λήξης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία 
δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο σε 
ένα Δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλο-
γικά τμήματα αυτή θα γίνει την Τετάρτη 
10 Νοεμβρίου 2010.
Σε αυτές τις εκλογές δικαίωμα ψήφου 
έχουν:
α. όλοι οι δημότες του νέου Δήμου που 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέ-

χρι 31.12.1992 και είναι εγγεγραμμένοι 
στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της 
Κοινότητας, που από 1.1.2011 θα απο-
τελούν ένα Δήμο, σύμφωνα με το νέο 
νόμο.
β. οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι 
δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά 
που :
• κατοικούν στην Ελλάδα
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεν-
νηθεί μέχρι 31.12.1992
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους του σημερινού 
Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοι-
κούν
γ. οι ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την 
ελληνική ιθαγένεια αλλά διαμένουν νόμι-
μα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί, και που
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέ-
χρι 31.12.1992,
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους του σημερινού 
Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοι-
κούν
Για πρώτη φορά αλλάζει το ηλικιακό όριο 
εκλογιμότητας από το 21ο έτος στο 18ο 
έτος για θέσεις δημοτικών συμβούλων, 
συμβούλων τοπικής και δημοτικής κοι-
νότητας και εκπροσώπων τοπικής κοι-
νότητας.
• Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι των ευρωπαίων πολιτών επεκτεί-
νεται όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές 
και στους ομογενείς και στους νομίμως 
διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρί-
των χωρών
• Επαναφέρεται η ρύθμιση για την ανά-
δειξη ως επιτυχόντος του συνδυασμού 
με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα 
τοις εκατό (50%) του συνόλου των εγκύ-
ρων ψήφων.
• Η ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων 
πραγματοποιείται από εκλογικές περιφέ-
ρειες που αντιστοιχούν στους συνενού-
μενους Δήμους και Κοινότητες, καθώς 
και στα σημερινά δημοτικά διαμερίσμα-
τα, στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω 
των 100.000 κατοίκων.

• Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε 
φύλο υπολογίζεται διακεκριμένα στο ένα 
τρίτο του συνολικού αριθμού των με-
λών του δημοτικού συμβουλίου και των 
μελών του συμβουλίου της δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας και ο αριθμός αυτός 
των υποψηφίων θα πρέπει να δηλώνε-
ται στο αντίστοιχο συμβούλιο.
• Εισάγεται για πρώτη φορά η αναστολή 
οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστη-
ριότητας του δημάρχου σε Δήμους άνω 
των 10.000 κατοίκων, ενώ παράλληλα 
λαμβάνεται μέριμνα για την καταβολή 
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφο-
ρών του δημάρχου, του οποίου ανα-
στέλλεται η επαγγελματική δραστηριότη-
τα, από τον οικείο Δήμο με επιβάρυνση 
του προϋπολογισμού του. Σημειώνεται, 
όμως, ότι η αναστολή άσκησης επαγ-
γελματικής δραστηριότητας ειδικά για τη 
δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει για 
Δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι 
πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων.
Με τον «Καλλικράτη» επέρχονται και οι 
ακόλουθες σημαντικές καινοτομίες στην 
εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 
των αιρετών αρχών των Δήμων, οι οποί-
ες, όμως, δεν θα εφαρμοστούν από τις 
επόμενες εκλογές αλλά από τις μεθεπό-
μενες:
• Επιμηκύνεται κατά ένα έτος η θητεία 
των δημοτικών αρχών, κατά συνέπεια η 
διάρκεια της δημοτικής περιόδου διαρκεί 
στο εξής πέντε χρόνια.
• Η εκλογή των αρχών των νέων Δήμων 
γίνεται την ίδια ημέρα με τις ευρωεκλο-
γές και περιφερειακές εκλογές στα ίδια 
εκλογικά τμήματα. Η εγκατάσταση των 
αρχών που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η 
Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των 
εκλογών, ενώ η θητεία τους λήγει την 
31η Αυγούστου του πέμπτου έτους.
Επισημαίνεται ότι η θητεία των δημοτι-
κών αρχών που θα αναδειχθούν από 
τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 θα 
αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα 
λήξει στις 31 Αυγούστου 2014.

Εγκύκλιοι  του Υπουργείου Εσωτερικών για τις τοπικές εκλογές ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Γραφείο Δημάρχου   
Ανάβυσσος, 

Η επέκταση του Σχεδίου Πόλης για 
την Α΄ Κατοικία, μετά από πολυε-
τείς προσπάθειες της Δημοτικής 

Αρχής και πιέσεις προς την Κεντρική 
Διοίκηση, είναι πλέον γεγονός.
Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το ενδε-
δειγμένο πλαίσιο για την οργανωμένη 
ανάπτυξη της πόλης μας με πολεοδο-

μικούς και χωροταξικούς όρους.
Αποτέλεσε δε, την κυρίαρχη δέσμευσή 
μας ώστε να θέσουμε ισχυρά θεμέλια 
για ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυ-
ξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και 
στις χρήσεις γης, με δημιουργία προ-
ϋποθέσεων για την ανάπτυξη των 
παραγωγικών και οικονομικών δρα-
στηριοτήτων,  και με περιορισμό της 
αυθαίρετης δόμησης.
Σήμερα, λίγους μήνες πριν την εφαρ-
μογή του Καλλικράτη η ένταξη στο 
Σχέδιο Πόλης αυτής της μεγάλης έκτα-
σης, 1000 στρεμμάτων στην καρδιά 
της πόλης, δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις  ώστε ο νέος διευρυμένος Δή-
μος να διεκδικήσει κονδύλια για την 
υλοποίηση έργων στον τομέα των δι-
κτύων υποδομής και των κοινωνικών 
υποδομών, τα οποία θα εξυπηρετούν 
την ευρύτερη περιοχή.
Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώ-
να, ώστε η οικιστική ανάπτυξη σύντο-
μα να οδηγήσει σε βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής όλων των συνδημοτών 
μας.

Ανακοίνωση του 
δημάρχου Αναβύσσου 
κ. Σάββα Γκέραλη
για το σχέδιο πόλης
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Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Η βαθιά και παρατεταμένη οικονομική 
κρίση δεν έχει τις ίδιες συνέπειες 
για όλους. Και αυτό δεν είναι μόνο 

ζήτημα διάρθρωσης της ελληνικής κοι-
νωνίας, αλλά και ζήτημα πολιτικών που 
ασκήθηκαν, ή καλύτερα που δεν ασκήθη-
καν, με στόχο της ανάπτυξη συγκεκριμέ-
νων ευαίσθητων περιοχών. Οι ακριτικές 
περιοχές μας που διαδραματίζουν για την 
πατρίδα μας σοβαρότατο ρόλο - ιστορι-

κά, πολιτισμικά και εθνικά – νιώθουν στο 
σώμα τους βαρύτατες τις συνέπειες αυτής 
της πρωτοφανούς σε μέγεθος και ένταση 
κρίσης.

Η ακριτική Σαμοθράκη είναι ένα από 
αυτά τα νησιά. Με πλούσιους υδά-
τινούς πόρους, με μια εξέχουσα 

στρατηγική θέση για την πατρίδα μας, με 
δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης, παρό-
λα αυτά και δυστυχώς, αποκομμένη, απο-
κλεισμένη και με ελάχιστες αναπτυξιακές 
δομές.

Μια πενταετία τώρα, από τότε δηλαδή 
που το πρόβλημα της φτώχειας του πλη-
θυσμού άρχιζε και αποκτούσε σοβαρές  
διαστάσεις, η Κοινωνική Στήριξη σε συ-
νεργασία με  τους «Πέντε Μάρτυρες», 
τοπική μη Κυβερνητική Οργάνωση, δη-
μιουργήσαμε την Τράπεζα Τροφίμων και 
Ένδυσης.
Η λογική της κάλυψης των πρώτων ανα-
γκών, των αναγκών που ορίζουν και το 

μέτρο της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, επί μια 
πενταετία είναι ο διαρ-
κής μας στόχος. Έχουμε 
την πίστη ότι εάν μπο-
ρέσουμε, μαζί και με άλ-
λους φορείς, να διασώ-
σουμε σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς την 
αξιοπρέπεια του πολίτη, 
έχουμε βάλει τα θεμέλια 
για την ισχυροποίησή 
του στο μέλλον.

Καμία φορά μιλάνε 
απαξιωτικά για τον 
εθελοντισμό που 

έχει ως κέντρο τον άν-
θρωπο. Έχω ακούσει κι 

εγώ, όπως και πολύς κόσμος άλλωστε τη 
συνήθη φράση  «μα καλά τι να τους κά-
νουν λίγα τρόφιμα και κάποια ρούχα».
Καταρχήν να πω ότι εάν όλοι αυτοί που 
αναλώνονται σε τέτοιες σκέψεις, συμ-
μετείχαν σε παρόμοια προγράμματα τα 
τρόφιμα και τα ρούχα θα ήταν πολύ πε-
ρισσότερα. 
Συμπέρασμα πρώτο σε τούτους τους δύ-
σκολους καιρούς καλύτερα να ενισχύσεις 
παρά να αποδομείς με αδιέξοδες κριτι-
κές.

Έπειτα θέλω να τονίσω 
ότι ο σκοπός του εθε-
λοντισμού δεν είναι να 
υποκαταστήσει το κρά-
τος. Ο εθελοντισμός δεν 
υποκαθιστά τις συμβα-
τικές υποχρεώσεις της 
Πολιτείας, ούτε βέβαια 
μπορεί να αναπληρώ-
σει τις ενδεχομένως 

ανύπαρκτες κοινωνικές 
δομές.
Ο εθελοντισμός έχει κά-
ποιες αρχές. Καταρχήν ευαισθητοποιεί. 
Ευαισθητοποιεί τους πολίτες.
Και είναι βέβαιο ότι όταν οι πολίτες ενός 
κράτους  ανάλγητου, καταφέρουν να σπά-
σουν την αδιαφορία και να συμμετέχουν 
σε δράσεις και πράξεις ανθρωπισμού, ή 
το κράτος θα αναγκασθεί να συμπορευθεί 
με τους πολίτες του ή θα το υπερβούν οι 
πολίτες του. Άρα ο ρόλος του εθελοντι-
σμού είναι εκπαιδευτικός όχι μόνο απένα-
ντι στους πολίτες αλλά και απέναντι στην 
Πολιτεία.
Η δεύτερη αρχή. Αντιμετωπίζουμε τον πο-
λίτη, τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, 
σα μονάδα, σαν ξεχωριστό μέλος ενός 
συνόλου και όχι σαν έναν από όλους που 
έχει πρόβλημα. Το όλον ας το κοιτάξει η 

κοινωνιολογία και οι φιλοσοφικές και κο-
σμοθεωρητικές φιλοσοφίες.
Εμάς μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος που έχει ονοματεπώνυμο, που 
δεν είναι στατιστική ή νούμερο, μας ενδι-
αφέρει να τα καταφέρει.
Πιστεύουμε ότι ο εξαντλημένος πολίτης, ο 
εγκαταλελειμμένος από όλους πολίτης, εί-
ναι ο πολίτης που ή θα γίνει παραβατικός 
ή απελπισμένος. Από την άλλη ο πολίτης 
που βοηθιέται, που δε νιώθει μόνος, που 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σα μέρος 
μιας ανθρώπινης αλυσίδας αλληλεγγύ-
ης και προστασίας είναι ο πολίτης που 
ξέρει να κατακτά, που ξέρει να πιστεύει. 
Σαν εκείνο το παλιό τραγούδι του Μίκη 
Θεοδωράκη …  «που πήγε αυτός που 
ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να 
πιστεύει».

Τόσο απλά, αλλά κατά την άποψή 
μου σημαντικά, είναι αυτά που όλοι 
οι εθελοντές έχουμε στο μυαλό μας. 

Και όταν βέβαια αυτές οι απλές σκέψεις 
και δράσεις φτάνουν μέχρι την ακριτική 
Σαμοθράκη, εκτός από απλές και σημα-
ντικές, είναι και εξαιρετικά τιμητικές για 
όλους εμάς που συμμετέχουμε στο Πρό-
γραμμα.    

«Τράπεζα τροφίμων και ιματισμού στην ακριτική Σαμοθράκη 
και δυο σκέψεις για τον εθελοντισμό»

1. Γιορτή για τα παιδιά της Στέγης Λαγονησίου τον 
Σεπτέμβριο.
2. Συνεργασία με την Μ.Κ.Ο Praksis και συμμετοχή 
στο 19ο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τον εθελοντι-
σμό volont Europe conference στις 20 - 24 Οκτω-
βρίου. 
3. Επίσκεψη και στήριξη του Λύρειου ορφανοτροφεί-
ου τον Οκτώμβριο.

4. Επίσκεψη και υποστήριξη του ιδρύματος κωφαλά-
λων στην Δροσιά Αττικής τον Νοέμβριο.
5. Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κοινωνικής Στήρι-
ξης στην έδρα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην 
Γενεύη μετά από πρόσκληση του ανωτέρω φορέα 
τον Δεκέμβριο.

Μελλοντικές εκδηλώσεις της Κοινωνικής Στήριξης

Διευκρινήσεις για τον 
εξοπλισμό του ΚΑΠΗ 
Αναβύσσου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΗ Αναβύσσου 
ανακοινώνει ότι ο εξοπλισμός των επίπλων 
του ΚΑΠΗ έγινε έπειτα από αναθεώρηση και 

επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δή-
μου Αναβύσσου και της Νομαρχίας Αν. Αττικής. 
Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός για την προμήθεια 
του εξοπλισμού του κτιρίου του ΚΑΠΗ διενεργή-
θηκε από τη Νομαρχία βάσει της Προγραμματι-
κής Σύμβασης.
Το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ είχε την ευθύνη και μόνο της 
παραλαβής του εξοπλισμού και των επίπλων και 
της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής προ-
κειμένου να σταλεί στη Νομαρχία. Το ΚΑΠΗ Ανα-
βύσσου δεν έχει καμία απολύτως οφειλή και έχει 
κάνει την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών 
του.
Σαν Νομικό Πρόσωπο, με σεβασμό για το δη-
μόσιο χρήμα,  το ΚΑΠΗ Αναβύσσου έλαβε στις 
21/12/2009 την υποστήριξη του Δήμου Αναβύσ-
σου ύψους 40.000€  για το 2009 συνεχίζοντας με 
αυτήν και το 2010 χωρίς αυτό να είναι εις βάρος 
της ποιότητας και της παροχής προγραμμάτων 
προς τα μέλη - χρήστες του ΚΑΠΗ.

Ανάβυσσος, 23/7/2010
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚΑΠΗ Αναβύσσου
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Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας επα-
νασχεδιάζοντας τη λειτουργία των 
υπηρεσιών καθαριότητας για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη 
βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού 

αλλά και τη μέγιστη δυνατή εξοικονό-
μηση πόρων, ενημερώνει τους δημότες 
ότι κάθε Κυριακή και αργία δε θα πραγ-
ματοποιεί την αποκομιδή των απορριμ-
μάτων.

Ο Αθλητισμός σαν κυρίαρχη έκφραση 
της κοινωνίας θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται απ όλους και κυρίως από 

την τοπική αυτοδιοίκηση ως κοινός τόπος 
επαφής έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκείνη 
η όσμωση μεταξύ των εμπλεκομένων φο-
ρέων για να ανταποκριθούν κατά τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις τους 
και να επιτύχουν το αποτέλεσμα που του 
αρμόζει. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 
είναι και η δική μου προσπάθεια, καταθέ-
τοντας τις  απόψεις και τίς προτάσεις μου 
με την ελπίδα ότι στο νέο Δήμο Σαρωνι-
κού θα αποτελέσουν το εφαλτήριο να τεθεί 
σε νέα βάση το  όραμα για ένα Αθλητισμό 
που περνά μέσα από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Τον κύριο φορέα μιας πολύμορφης 
αθλητικής δραστηριότητας σ όλο το Δήμο 
Σαρωνικού θα αποτελέσει ο Δημοτικός 
Αθλητικός Οργανισμός προσφέροντας σε 
χιλιάδες συνδημότες και ιδιαίτερα στη νέα 
γενιά.

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του 
νέου Δήμου Σαρωνικού  θα πρέπει:
1.- Να εντοπίσει και να προχωρήσει στην 
αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών  
και στην ουσιαστική στήριξη των ερασιτε-
χνικών σωματείων.
2.- Να διατηρήσει το οργανωτικό σχήμα, 
αλλά με πιο απλή και ευέλικτη διοικητική 
μορφή.

3.- Να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των 
αθλουμένων και των σωματείων στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο των ΔΑΟ. 
4.- Να θεσμοθετηθούν όργανα ελέγχου 
πέρα από τον έλεγχο που υποχρεωτικά 
ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
6.- Να προχωρήσουμε στην  θεσμοθέτηση 
και άλλων δραστηριοτήτων εκ μέρους των 
ΔΑΟ (π.χ. κατασκηνώσεις, σχολές χορού 
κλπ),
7.- Να προχωρήσουμε στη δημιουργία, 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του αθλητικού 
τουρισμού.

Οραματιζόμαστε ένα Αθλητικό Οργανισμό 
που θα έχει: 
Άρτια δομή - Σωστή στελέχωση - Σταθερή 
χρηματοδότηση - Επιστημονική συγκρότη-
ση.
Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού θα 
πρέπει να αποτελούν τον κύριο εκφραστή 
της αθλητικής πολιτικής κάθε δήμου εξ 
αιτίας του ευρύ αριθμού και ηλικιακού φά-
σματος των συμμετεχόντων.
Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι:
Γυμναστική σε δρόμους και πλατείες, αγώ-
νες δρόμου κάθε εβδομάδα κατά γειτονιά  
Ημέρα και ώρα ποδηλάτου, περίπατοι με 
happenings, μέρα αναβίωσης παιγνιδι-
ών, μέρες ειδικών ηλικιακών κατηγοριών, 
ημέρα βαδίσματος κάθε εβδομάδα, ειδικά 
θεραπευτικά προγράμματα άσκησης. εκ-
δρομές, Ορειβατικές εξορμήσεις θαλάσσι-
ες δραστηριότητες
Θα πρέπει να πραγματοποιούμε ποικίλες 
εκδηλώσεις, με συμμετοχή  χιλιάδων ατό-
μων ετησίως, με στόχο: 
• Την επίδειξη των προσωπικών επιτευγ-
μάτων των αθλουμένων
• Την ανάπτυξη της κοινωνικότητας 
• Τη δημιουργία κοινού φιλικού περιβάλλο-
ντος 
• Τη διασκέδαση και ευχαρίστηση των πο-
λιτών

Φιλοσοφία του νέου Δήμου Σαρωνικού θα 
πρέπει να είναι «κάθε σχολείο και γυμνα-
στήριο», πρόταση την οποία καταθέτουμε 
σήμερα προκειμένου και ο Σχολικός Αθλη-
τισμός να αναπτυχθεί, όπως γίνεται στις 
εκπαιδευτικά και αθλητικά προηγμένες 
χώρες.
Πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις συνερ-
γασίας με τη σχολική κοινότητα που περι-
λαμβάνονται, οι Σύλλογοι γονέων και κη-
δεμόνων, οι Δάσκαλοι και Καθηγητές των 
σχολείων και οι μαθητές. Το ενδιαφέρον 
μας θα επικεντρώνεται και η προσπάθεια 
μας θα είναι συνεχής για 
Την στήριξη των σχολικών αγώνων.
Την προμήθεια αθλητικού υλικού 
Την συντήρηση των αθλητικών χώρων των 
σχολείων 

Τον συντονισμό για την καλύτερη αξιοποί-
ηση των αθλητικών δημοτικών χώρων.
Την Καθιέρωση προγράμματος ενημέρω-
σης γονέων και δασκάλων, ώστε να παρα-
κινούν τους νέους προς τον αθλητισμό 
Η σχέση του Αθλητικού Οργανισμού  με τα 
σωματεία πρέπει να διέπεται από τις έν-
νοιες της συνεργασίας, διαφάνειας, αλλη-
λεγγύης και μέσα από τις αρχές που εκπο-
ρεύονται από το αθλητικό ιδεώδες.

Η Πιστοποίηση της λειτουργίας του Αθλη-
τικού Σωματείου σε τοπικό επίπεδο θα 
πρέπει να γίνετε με βάση: Οικονομική Βιω-
σιμότητα - Αναλογικότητα με τα πληθυσμι-
ακά δεδομένα της κάθε περιοχής-Επάρ-
κεια αθλητικών υποδομών - Το Πλήθος 
των Αθλητών-Τα τμήματα υποδομών - Τον 
αριθμό των απασχολούμενων προπονη-
τών - γυμναστών  κλπ.
Ο Αθλητικός Οργανισμός πρέπει να τολμή-
σει το αυτονόητο και επιβεβλημένο και να 
προχωρήσει
1.- Στην δωρεάν παραχώρηση όλων των 
αθλητικών εγκαταστάσεων στα Πιστοποιη-
μένα Σωματεία
2.-Στην Βελτίωση και συντήρηση των πα-
ραπάνω κτηριακών υποδομών
3.- Στην ανάληψη του κόστους λειτουργίας 
(ΔΕΗ-ύδρευση-καθαριότητα-φύλαξη)
4.- Στην μεταφορά των Αθλητών των σω-
ματείων που συμμετέχουν στα επίσημα 
πρωταθλήματα.
5.-Στην κατάρτιση συμβάσεων με τους πι-
στοποιημένους προπονητές των Σωματεί-
ων.
6.-Σ την επιχορήγηση των σωματείων στα 
πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας τους κα 
με γνώμονα την ταυτότητα πιστοποίηση 
τους.
7.- Στην έκδοση κάρτας Υγείας Αθλητή.
8.- Στην έκδοση Χάρτας δικαιωμάτων 
Αθλητή.
9.- Στην στήριξη αγωνιστικών τμημάτων 
με ετήσια επιχορήγηση για την αξιοποίηση 
των ταλέντων.
10.- Στόχος θα πρέπει να είναι η συνένω-
ση των σωματείων όπου απαιτηθεί και όχι 
ο κατακερματισμός των αθλημάτων και η 
πολυδιάσπαση των ομάδων. Τα σωματεία 
που κινούνται στην λογική αυτή θα πρέπει 
να τύχουν ιδιαίτερων παροχών.
11.-Στην διεξαγωγή σεμιναρίων η ομιλιών 
σε θέματα  Αθλητισμού της υγείας της δια-
τροφής του ντόπινγκ κλπ

Για εμάς ο αθλητισμός είναι, ένα κοινωνικό 
αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να προσφέ-
ρεται σε όλους. Είναι στα δικαιώματα των 
πολιτών, είναι στην ευθύνη, στις αρμοδι-
ότητες και στη φιλοσοφία μας να δώσου-
με τις δυνατότητες για άθληση σε όλες τις 
κατηγορίες των πολιτών. Πρόκειται για μία 
απαίτηση των πολιτών όχι ως μία τάση 
μόδας, αλλά ως ανάγκη μίας συλλογικής 
στάσης ζωής που μεταφέρει μία ανθρώπι-
νη κλίμακα αξιών και περιλαμβάνει έννοι-
ες όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η 
ομαδικότητα. Τον Αθλητισμό που είναι για 
όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα 
και κοινωνική τάξη.

Έναν Αθλητισμό που μπορεί να γεννά 
πρωταθλητές και στην καθημερινότητα

Αθλητισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση
του Γιώργου Σπυρίδη

Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου 

Επανασχεδιασμός των υπηρεσιών 
καθαριότητας της Παλαιάς Φώκαιας!!!

     
Χωρίς σχόλια τις Κυριακές και τις αργίες .........
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Επιμέλεια 
Αντώνης
ΙωαννίδηςΜαγευτική ήταν η βραδιά 

για όσους παρευρέθη-
σαν στην παραλία του 

Δήμου Αναβύσσου το βράδυ 
στις 21/8. Ο Θάνος Μικρού-

τσικος μάς ταξίδεψε με ήχους 
αλησμόνητους που σηματο-
δότησαν μια πορεία τριάντα 
και πλέον χρόνων. 
Μαζί του εκείνη την βραδιά 
ήταν ο Γιάννης Κούτρας και ο 

Χρήστος Θηβαίος. Kαι οι τρεις 
καλλιτέχνες αποθεώθηκαν 
από το πλήθος κόσμου όλων 
των ηλικιών, που συγκινημέ-
νο  συμμετείχε, είτε χειροκρο-

τώντας είτε 
σ ι γοψ ιθυ -
ρίζοντας τα 
γνωστά και 
αγαπημένα 
τραγούδια 
των καλλι-
τεχνών.
Την αυλαία 
αυτής της 
πετυχημέ-
νης από 
κάθε άποψη  
μ ο υ σ ι κ ή ς 

π α ρ ά σ τ α -
σης την άνοιξε η Αναπληρώ-
τρια Δήμαρχος, Υπεύθυνη 
του τομέα Κοινωνικής Πολιτι-
κής & Πολιτισμού του Δήμου 
Αναβύσσου  η οποία στον 
λόγο της ότι ο πολιτισμός εί-

ναι ένα προσφερόμενο αγαθό 
από την τοπική αυτοδιοίκηση 
προς τους πολίτες. Στη συνέ-
χεια έκανε λόγο για την ελεύ-
θερη  πρόσβαση όλων των 

δημοτών στην 
παραλία που 
αποτελεί ένα κό-
σμημα για την 
πόλη της Ανα-
βύσσου και στις 
εκδηλώσεις που 
διαδραματίζονται 

εκεί. Έπειτα, το λόγο πήρε 
ο Δήμαρχος Αναβύσσου κ. 
Σάββας Γκέραλης ο οποίος 
απηύθυνε ένα χαιρετισμό σε 
όλους τους παρευρισκόμε-
νους κάνοντας λόγο  για το 
κύριο μέλημα της δημοτικής 
αρχής είναι ο αγώνας για την 
διατήρηση των κεκτημένων 
αλλά και την κατάκτηση ολοέ-
να και περισσότερων στόχων 
που θα συμβάλλουν καθορι-
στικά στη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των δημοτών.
Τη συναυλία τίμησαν με την 
παρουσία τους δημοτικοί σύμ-
βουλοι και υποψήφιοι δήμαρ-
χοι καθώς και εκπρόσωποι 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
φορέων της περιοχής.

Θάνος Μικρούτσικος - Γιάννης Κούτρας-
Χρήστος Θηβαίος. Χιλιάδες κόσμου 
απόλαυσαν τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες

Δυο ημέρες δράσης, δυο ημέρες δια-
σκέδασης. Μεγάλη Συναυλία, Beach 
Parties, Ζωντανές Αναμεταδώσεις, 

Video Projection και πάνω από όλα να παίξετε 
εσείς την δική σας μουσική και να κάνετε τις 
δικές σας αφιερώσεις ζωντανά στον αέρα του 
Mind Radio.

Λήξη Θερινής Καμπάνιας Ενημέρωσης πλη-
θυσμού για τον hiv/aids και στην παραλία Ανα-
βύσσου διοργανώθηκε το Σάββατο 4 & Κυρι-
ακή 5 Σεπτεμβρίου στην Παραλία Αναβύσσου 
με τους Κώστα Λειβαδά & Ανδριάννα Μπά-
μπαλη, Στάθης Δρογώσης, Ευσταθία, Μέντα

Don’t You Forget About Me – Simple Minds 
1984
Μακάρι τα προφυλακτικά να μπορούσαν την 
κατάλληλη στιγμή, από   μόνα τους να φωνά-
ξουν: «Μην με ξεχνάς».

Με κεντρικό σλόγκαν, της 
διήμερης εκδήλωσης, ένα 
διαχρονικά γνωστό νεα-

νικό στίχο και φυσικά πάντα με 
το μότο της καμπάνιας «ΜΗΝ 
ΚΟΛΛΑΣ», το ΚΕΕΛΠΝΟ συνε-
χίζει τις ενημερωτικές δράσεις 
με στόχο την ευαισθητοποίηση 
του πληθυσμού και την υπενθύ-
μιση σε κάθε ενεργά σεξουαλικά 
άτομο να «προσέχει τον εαυτό 
του», να μην ξεχνά και να παίρ-
νει πάντα προφυλάξεις.
Στις δύσκολες οικονομικά συν-
θήκες που περνά η χώρα μας, η 
επαγρύπνηση του πληθυσμού 
για θέματα όπως το hiv/aids, δεν είναι δευτε-
ρευούσης σημασίας, καθώς το ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό της ΗΙV επιδημίας στην Ελλάδα 

παρουσιάζει σημαντική αυξητική τάση από το 
2004, ενώ το 2008 παρατηρείται ο υψηλότε-
ρος αριθμός των νέων διαγνώσεων.
Τα νέα αυξητικά νούμερα δημιούργησαν την 
ανάγκη να αγκαλιάσουμε καινούργιες ενέργει-
ες που θα βοηθήσουν το μήνυμα μας να πε-
ράσει στο γενικό πληθυσμό.
Με αυτή την δράση το ΚΕΕΛΠΝΟ, επιλέγει για 
την ολοκλήρωση της θερινής καμπάνιας ενη-
μέρωσης του πληθυσμού για τον hiv/aids, να 
συνεργαστεί με ένα άκρως νεανικό, διαδρα-
στικό, διαδικτυακό μέσο και να διοργανώσει 
ένα διήμερο εκδηλώσεων σε μια πολυπληθή 
παραλία κοντά στη Αττική.

Για δυο συνε-
χόμενες μέρες, 
στη παραλία της 
Αναβύσσου συμ-
μετείχαν dj’s set, 
έγειναν ζωντανές 
αναμεταδώσεις, 
beach parties, 

μια μεγάλη συναυλία και για πρώτη φορά με 
την συμμετοχή του κοινού που περνούσε ζω-
ντανά στον αέρα του MindRadio τα δικά του 
μηνύματα. Η παραλία αποτέλεσε τον χώρο 
δράσης για όλο το κοινό.

To ενδιαφέρον για την υγεία 
ώθεισε την Δημοτική αρχή να 
ενεργοποιηθεί, να δραστηρι-
οποιηθεί και να συνεργαστεί 
με φορείς ώστε να εφαρμόσει 
δράσεις στον τομέα της πρόλη-
ψης. Έτσι και φέτος συνεργά-
στηκε με το Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ) γύρω από τα λοιμώδη 
νοσήματα.
Ο δήμος Αναβύσσου εξέφρα-
σε τις ευχαριστίες στον κύριο 
Παπαδημητρίου Πρόεδρο του 
ΚΕΕΛΠΝΟ για το διήμερο Φε-
στιβάλ.

Η δαπάνη του Φεστιβάλ καλύφθηκε απο-
κλειστικά από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Παραλία Αναβύσσου: Λειβαδάς, Μπάμπαλη, 
Δρογώσης, Ευσταθία, Μέντα. 
Συναυλία για το hiv/aids (4+5/9/10)

Ολοκληρώθηκε με μεγά-
λη επιτυχία το 13ο Φε-
στιβάλ Μεσογειακού 

Ντοκιμαντέρ, που πραγμα-
τοποιήθηκε από την Παρα-
σκευή 27 Αυγούστου 2010 
έως και τη Δευτέρα 30 Αυ-
γούστου 2010, στο Τεχνο-
λογικό-Πολιτιστικό Πάρκο 
Λαυρίου.

Το σινεφίλ κοινό που 
γέμισε ασφυκτικά την 
αίθουσα προβολής είχε 

την ευκαιρία να κάνει ένα 
πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, 
μέσα από τη μεγάλη οθόνη, 
σ’ ένα Φεστιβάλ που μετά 
από 13 χρόνια δημιουργι-
κής πορείας αποτελεί πλέ-
ον έναν σημαντικό θεσμό 
στα πολιτιστικά δρώμενα 
της χώρας, πάντα ανοιχτό 
στις αναζητήσεις των δημι-
ουργών και των φίλων της 
7ης Τέχνης.
Δημιουργοί της Μεσογείου 
ξετύλιξαν τις  ιστορίες της, 
παρουσίασαν το έργο τους, 
αντάλλαξαν ιδέες και μύησαν 
το κοινό στην Τέχνη τους.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι 
άνθρωποι, οι ιστορίες, οι παραδό-
σεις, οι μύθοι και το φυσικό τοπίο 
της Μεσογείου.

Το Φεστιβάλ, έκανε και φέτος 
με την κάμερά του μια συναρ-
παστική διαδρομή στην περι-

οχή της Μεσογείου προβάλλοντας 

συνολικά 31 ταινίες από Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, 
Κροατία, Κύπρο, Τουρκία και Ελ-
λάδα.
Ταινίες που βραβεύτηκαν, ταινίες 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο προγραμμάτων νέων κινηματο-
γραφιστών, ταινίες σε συνεργασία 
με το Φεστιβάλ Punto di vista της 
Σαρδηνίας καθώς και δημιουργούς 
με ιδιαίτερη σκηνοθετική γραφή. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε ένα ει-
δικό αφιέρωμα στον Τάκη Παπαγι-
αννίδη με τρεις ταινίες του, από το 
1977 μέχρι την πιο πρόσφατή του, 
το 2009.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον φέτος είχαν 
και τα δύο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα 
Θωμόπουλου που κατέγραψαν 
τις προσπάθειες των Γιατρών του 
Κόσμου σε Αϊτή και Γάζα καθώς 
και το ντοκιμαντέρ του Χρήστου 
Ακρίδα για τον αρχαιολογικό χώρο 
του Οβριόκαστρου Κερατέας που 
απειλείται από την επικείμενη δη-
μιουργία χωματερής (ΧΥΤΑ). Το 
Φεστιβάλ άνοιξε με αυτό το ντοκι-
μαντέρ, ενώ αμέσως μετά ακολού-

θησε η  μουσική παράσταση του 
Κώστα Φέρρη «Ονείρου Ελλάς», 
μια μουσική διαδρομή στο ρεμπέ-
τικο και λαϊκό τραγούδι, από τους 
καλλιτέχνες του  Café Aman. 

Η αυλαία έπεσε τη Δευτέρα 30 Αυ-
γούστου με την προβολή του ντο-
κιμαντέρ του Δημήτρη Μαυρίκιου 
«Polemonta».

Το 13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού 
Ντοκιμαντέρ διοργανώθηκε 
από την Ένωση Σκηνοθετών 

– Παραγωγών Ελληνικού Κινημα-
τογράφου, τη Νομαρχία Ανατολι-
κής Αττικής, την Εταιρεία Αξιοποί-
ησης & Διαχείρισης Περιουσίας του 
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, 
σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρε-
ωτικής και την Εταιρεία Μελετών 
Λαυρεωτικής. 

Πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού, την χρηματοδό-

τηση της Νομαρχίας Ανατολικής 
Αττικής, την χορηγία του Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου και της 
Media Desk καθώς και τη συνεργα-
σία της ΠΕΚΚ, της Κροατικής Πρε-
σβείας, των Γιατρών του Κόσμου, 
το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαι-
δευτικό Μουσείο και το Φεστιβάλ 
Punto di vista.
Χορηγός και χορηγός επικοινωνίας 
ήταν η ΕΡΤ Α.Ε.

13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ
Άρωμα και εικόνες της Μεσογείου σε ένα 

τετραήμερο ταξίδι με όχημα 
την 7η Τέχνη στο Λαύριο.

Θερμή η υποδοχή που επιφύλαξε 
το κοινό στις εκδηλώσεις 

Μαγική ήταν η βραδιά  για το πλήθος που 
βρέθηκε στην εκδήλωση στην παραλία 
Αναβύσσου το Σάββατο 07/08. Ο Σταύ-

ρος Ξαρχάκος και η Έλλη Πασπαλά ήταν η 
απόλυτη εγγύηση για μια ποιοτική ψυχαγω-
γία.
Ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέλαβε την ενορχή-
στρωση διαχρονικών τραγουδιών , σε ποίηση 
του Νίκου Γκάτσου (χάρτινο το φεγγαράκι , 

Αθανασία, Άσπρο Περιστέ-
ρι , Αν θυμηθείς το όνειρο 
μου, Κεμάλ, το δίχτυ, τ’ 

όνειρο καπνός κ.α.) που υπογράφουν όχι 
μόνο ο Σταύρος Ξαρχάκος , αλλά και ο Μάνος 
Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Δή-
μος Μούτσης.
Η αυλαία άνοιξε με τους χαιρετισμούς. Τη σκυ-
τάλη «πήρε» το μουσικό σύνολο του Σταύρου 
Ξαρχάκου που υπό την καθοδήγησή του, συ-
νόδευε μουσικά την εκφραστική και αισθαντι-
κή φωνή της κ. Πασπαλά. 

Σταύρος Ξαρχάκος - Έλλη Πασπαλά

Χορευτικός λαογραφικός  όμιλος  
Αναβύσσου 

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του νεοσύ-
στατου ομίλου μας σας ανακοινώνει ότι θα 
λειτουργήσουν τμήματα παιδικά (5 ετών & 

άνω) και ενηλίκων. Οι εγγραφές ξεκινούν από 
την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 και κάθε Δευ-
τέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 19:00 μ.μ έως 20:00 μ.μ  
στο ΚΑΠΗ Αναβύσσου. Τα μαθήματα ξεκινούν 
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 6977285869, 6945578515 και 
6955067672.
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Είναι προφανές, ότι όταν κάποιος εγκαταλείπει την πόλη και επιλέγει, με μεγάλο 
οικονομικό κόστος, να κατοικήσει σε μια εξοχική περιοχή σαν τη Σαρωνίδα, 
το κάνει ακριβώς γιατί επιθυμεί καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό όμως προϋ-

ποθέτει, ανάμεσα στα άλλα, ελεύθερους χώρους (πλατείες, πάρκα, άλση), που η 
Σαρωνίδα δεν διαθέτει πολλούς. Γι’ αυτό πρέπει, αν μη τι άλλο, να διαφυλάξουμε 
ως κόρη οφθαλμού τους ήδη υπάρχοντες. Ένας από τους κοινόχρηστους χώρους, 
που κινδυνεύουν να χαθούν (και είναι αρκετοί, πιστέψτε μας), είναι η τριγωνικού 
σχήματος πλατεία, που έχει εμβαδόν 2 περίπου στρέμματα και βρίσκεται στη συμ-
βολή της Λ. Σαρωνίδος με την οδό Ποσειδώνος (Οικοδομικό Τετράγωνο 76).
Θα μπορούσε και με το δίκιο του να πει κανείς: «Τι πλατεία μας λέτε; Στον ύπνο 
σας την είδατε;». Πράγματι, δεν έχει διαμορφωθεί εκεί καμία «πλατεία», ενώ δεν 
έχει διανοιχθεί ούτε καν ο δρόμος, που προβλέπεται από το σχέδιο ανάμεσα στην 
«πλατεία» και τον «φούρνο του Φώτη». Τι συμβαίνει λοιπόν; Γιατί αδράνησαν επί 
τόσα χρόνια όλες οι μέχρι σήμερα Κοινοτικές Αρχές; Ας προσπαθήσουμε να βγά-
λουμε άκρη.

Σύντομο «ιστορικό του ασθενούς»
• Η «παραλίγο πλατεία» ανήκει, από το 1946, σε μέλη της οικογένειας Γαλάνη 
(Υποθηκοφυλακείο Κερατέας, τόμος 41/αριθμός 362 και τόμος 60/αριθμός 344).
• Με την έγκριση του σχεδίου της Σαρωνίδας (ΦΕΚ 1Δ/1959), χαρακτηρίστηκε σαν 
«κοινόχρηστος χώρος» και κηρύχτηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση.
• Επειδή, κατά τα φαινόμενα, η αποζημίωση δεν καταβλήθηκε ποτέ, οι κληρονόμοι 
των αρχικών ιδιοκτητών προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 
29ο Τριμελές), όπου δικαιώθηκαν: το Δικαστήριο, με την 5821/2007 απόφασή του, 
«αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να άρει, με τροποποί-
ηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου, την ανωτέρω αναφερόμενη απαλλοτρίω-
ση».
Ποιος έπρεπε (και πρέπει) να πληρώσει την αποζημίωση;
Όπως είναι γνωστό, η Σαρωνίδα είναι «ειδικός οικισμός», γιατί την έγκριση του 
σχεδίου της ζήτησε ο Συνεταιρισμός της Εθνικής Τράπεζας. Σύμφωνα λοιπόν με 
το τότε ισχύον Νομικό πλαίσιο (Νομοθετικό Διάταγμα 690/1948), τα πράγματα εί-
ναι πολύ απλά:
Αν οι αρχικοί ιδιοκτήτες της έκτασης είχαν ζητήσει την έγκριση του σχεδίου μαζί με 
τον Συνεταιρισμό ή τον είχαν εξουσιοδοτήσει γι’ αυτό, τότε δεν δικαιούνται καμία 
αποζημίωση.

Αν δεν συντρέχει η προηγούμενη περίπτωση, τότε την αποζημίωση όφειλε και 
οφείλει να καταβάλει ο Συνεταιρισμός.
Όλως περιέργως όμως, τέτοια στοιχεία δεν τέθηκαν υπ’ όψη του Δικαστηρίου ενώ 
ο Συνεταιρισμός ούτε μεταξύ των διαδίκων ήταν, ούτε άσκησε κάποια παρέμβαση 
στη δίκη, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι από τα δυο συμβαίνει.

Τι πρέπει να γίνει τώρα.

Μοναδική λύση για να μη χαθεί ο κοινόχρηστος χώρος, είναι να επιταχυνθεί, 
έστω και τώρα, η διαδικασία της αποζημίωσης: αν οι άνθρωποι τη δικαι-
ούνται και ο Συνεταιρισμός δυστροπεί, η Κοινότητα πρέπει να καταβάλει 

την όποια αποζημίωση η ίδια και στη συνέχεια να απαιτήσει τα χρήματα από τον 
Συνεταιρισμό.
Προσοχή: δεν πρόκειται για κανένα αστρονομικό ποσό, όσο και αν θέλουν να μας 
κάνουν να πιστέψουμε κάτι τέτοιο: η αποζημίωση καθορίζεται με βάση τον μέσο 
όρο της αξίας κατά την τελευταία τριετία πριν την ένταξη στο σχέδιο. Ποια είναι 
αυτή; Αρκεί να πούμε ότι, το 1946, 64 στρέμματα (μέρος των οποίων αποτελούν 
και τα περιβόητα 2 στρέμματα της πλατείας), αγοράστηκαν έναντι «98 αιγοπρο-
βάτων». Επομένως, η αξία των 2 στρεμμάτων ήταν τότε 3 αιγοπρόβατα και κάτι 
ψιλά.
Σημείωση προς νομομαθείς: από το 1968 έχει εκδοθεί και εγκριθεί, από τον τότε 
Νομάρχη Αττικής, «πράξη αναλογισμού αποζημίωσης» για τη συγκεκριμένη έκτα-
ση (Υποθηκοφυλακείο Κερατέας, Τόμος 380/αριθμός 15), γεγονός που δίνει το 
δικαίωμα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτες, Κοινότητα, Συνεταιρισμό, 
ακόμα και μεμονωμένους κατοίκους) να κινήσει τη διαδικασία της αποζημίωσης.

Η κατάσταση σήμερα: οδηγούμαστε σε βέβαιη απώλεια.

Η Κοινότητα επέλεξε να μην ενοχλήσει τον Συνεταιρισμό και να συνεχίσει τη 
δικαστική διαμάχη (με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, η οποία, μετά από δυο αναβολές, πρόκειται να εκ-

δικαστεί στις 12.01.2011). Όμως η δίκη θα εξακολουθήσει να έχει σαν βασικό αντι-
κείμενο το ότι κάποιοι άνθρωποι δικαιούνται αποζημίωσης και δεν την έχουν λάβει 
επί 51 ολόκληρα χρόνια. Επειδή η Νομολογία, ιδίως των τελευταίων ετών, είναι 
αυστηρότατη ως προς αυτό, είναι μαθηματικά βέβαιο, ότι η υπόθεση θα χαθεί.
Τι θα επακολουθήσει; Η έκταση θα επανενταχθεί στο σχέδιο, είτε σαν οικοδομήσι-
μος είτε σαν κοινόχρηστος χώρος.
Ό,τι απ’ τα δυο και αν συμβεί, θα μείνουν σίγουρα ικανοποιημένοι ο Συνεταιρι-
σμός, που θα γλιτώσει την αποζημίωση και οι ιδιοκτήτες, που θα αποκτήσουν είτε 
2 οικόπεδα – φιλέτα στη Λ. Σαρωνίδος είτε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (γιατί 
θα αποζημιωθούν με τις νέες τιμές).
Ίσως ικανοποιηθούν και άλλοι με άλλους τρόπους (και μεταξύ αυτών, όσοι περιμέ-
νουν πώς και πώς «πότε θα γίνουμε πόλη»), όμως όλοι εμείς δεν έχουμε κανέναν 
λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί θα κληθούμε ή να πληρώσουμε αδρά, ή να 
αποχαιρετίσουμε έναν ακόμα ελεύθερο χώρο.

Θα συμβιβαστούμε ή θα αγωνιστούμε;

Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, θέσαμε όλ’ αυτά υπ’ όψη του σεβαστού Κοινοτικού 
μας Συμβουλίου (συνεδρίαση 11/2010, 19 Μαΐου 2010) και ζητήσαμε να συζη-
τηθεί σοβαρά το θέμα, στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση. Όμως όλοι, ακόμα 

και αυτοί που «σηκώνουν τον κόσμο στο ποδάρι» για το αντιπροεδριλίκι, ακόμα 
και αυτοί που έχουν τρυπώσει σε κάποιον συνδυασμό και τάζουν «ανάπλαση», 
«ήπια οικιστική ανάπτυξη» και «πράσινα άλογα», σφύριζαν αδιάφορα, λες και όλα 
αυτά αφορούν κάποιον άλλο, μακρινό πλανήτη.
Ε, λοιπόν, όχι! Η υπόθεση «κοινόχρηστοι χώροι» έχει, δυστυχώς, συνέχεια, και 
δεν αφορά κάποιον άλλον πλανήτη, αλλά όλους εμάς. Γι’ αυτό, στην κούφια και 
ψεύτικη συνθηματολογία, πρέπει να δώσουμε συγκροτημένη, δυναμική και αγω-
νιστική απάντηση.

Γιώργος Κωλέττης
Τάνια Γαλανοπούλου

Πως εξαφανίζονται οι κοινόχρηστοι 
χώροι της Σαρωνίδας

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε ένα παγκο-
σμιοποιημένο και πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον και τα παιδιά μας πρέπει 

να έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς 
για να γνωρίσουν τον πολιτισμό , την 
ιστορία και τις συνήθειές τους.
Με το σκεπτικό αυτό, το Γενικό Λύκειο 
Αναβύσσου πραγματοποίησε το σχολικό 
έτος  2009-10 ένα πολιτιστικό πρόγραμμα 
με τίτλο:  “Ο Ελληνισμός της κάτω Ιτα-
λίας”  με υπεύθυνες  καθηγήτριες   την  κ. 
Χριστίνα Σπύρου και την  κ. Αγγελική Μα-

στοράκη  και ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα εκπαιδευτικών ανταλλαγών με τίτλο:  
“Εμπόριον, μια Ελληνική πόλη στην 
Ισπανία”  με υπεύθυνες καθηγήτριες την  
κ. Ελένη  Γεωργούση  και την κ. Χαρού-
λα Πάλλη. Ομάδα μαθητών της Β΄τάξης  
πραγματοποίησαν επίσκεψη στην  Ασέα 
Βέλια της Ιταλίας  και ομάδα μαθητών της 
Α΄ τάξης επισκέφτηκε την  Λ’ Εσκάλα  της 
Ισπανίας.
Με πρωτοβουλία της κ. Σπύρου έγινε 
προσπάθεια το σχολείο μας να πετύχει  
επιδοτούμενο πρόγραμμα Comenious για 
τα δύο επόμενα έτη
Με συντονίστριες την κ. Γεωργούση και 
την κ. Σπύρου το σχολείο μας υπέβαλε 
αίτηση στο Ι..Κ.Υ ,αφού προηγουμένως  
ήρθε σε επικοινωνία με  πέντε άλλα σχο-
λεία από διαφορετικές χώρες τα οποία 

συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι: 
«ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΗ».
Πετύχαμε την έγκριση του προγράμματος 
με βαθμολογία 97/100.
Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και θα 
διαρκέσει δύο χρόνια, με επισκέψεις μα-
θητών και καθηγητών,  που θα αναλάβουν 
την υλοποίηση του προγράμματος, στις  
αντίστοιχες χώρες που είναι η Γαλλία, η 

Ιταλία, η 
Ισπανία, η 
Κύπρος και 
η Ρουμα-
νία.

Σαν συντονιστικό σχολείο, προτείναμε οι 
εκπρόσωποι των χωρών αυτών να μας 
επισκεφτούν  τον Οκτώβριο για να ξεκινή-
σουμε το πρόγραμμα.
Η έγκριση αυτού του προγράμματος  είναι 
επιτυχία για το σχολείο μας, διότι θα  μας 
φέρει   σε επικοινωνία με άλλες χώρες, με 
τις οποίες οι μαθητές μας θα έχουν την 
δυνατότητα  να μελετήσουν από κοινού  
το συγκεκριμένο θέμα και να ανταλλάξουν 
πληροφορίες.
Ταυτόχρονα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 
οι παραπάνω χώρες να γνωρίσουν από 
κοντά τις παραδόσεις και τον πολιτισμό 
μας.

Ο Διευθυντής του Λυκείου 
Γιάννης Σπέντζος

Ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση 
Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής 
Αττικής σε συνεργασία με πιστοποι-

ημένο εργαστήριο η τρίτη φάση μετρήσε-
ων για την παρακολούθηση της ποιότη-
τας των θαλασσινών νερών των ακτών 
κολύμβησης για το έτος 2010.
Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 112 
δειγματοληψίες στις ακτές της Ανατολι-
κής Αττικής και σε όλα τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων βρέθηκε ότι η ποιότη-
τα των νερών κολύμβησης όλων των 
ακτών ανταποκρίνεται πλήρως στα όρια 
που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
46399/1352/86. Συνεπώς τα νερά όλων 
των ακτών κρίνονται κατάλληλα και ασφα-
λή για κολύμβηση.
Συγκεκριμένα ελήφθησαν τα εξής δείγμα-
τα από τους δήμους Σαρωνικού και Λαυ-
ρεωτικής:

Ευρωπαϊκά προγράμματα 
από το λύκειο Αναβύσσου

Δειγματοληψίες 
στις ακτές της Ανατολικής Αττικής 
για την ποιότητα των νερών

· 4 δείγματα από τις ακτές του Κορωπίου (Αγ. Μαρίνα)
· 2 δείγματα από τις ακτές των Καλυβίων (Λαγονήσι)
· 3 δείγματα από τις ακτές της Σαρωνίδας
· 3 δείγματα από τις ακτές της Αναβύσσου
· 3 δείγματα από τις ακτές της Π. Φώκαιας
· 14 δείγματα από τις ακτές Λαυρεωτικής και Κερατέας

Από τις αναλύσεις των δειγμάτων που 
πραγματοποιήθηκαν και για τους 
τρεις θερινούς μήνες προκύπτει ότι 

τα νερά όλων των ακτών της Ανατολικής 
Αττικής, στις οποίες επιτρέπεται η κολύμ-
βηση, είναι ασφαλή για το κοινό.

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία των 
μετρήσεων δεν ανταποκρίνονται  
στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον 

κινούνται στα ακραία όρια, του να είναι 
κατάλληλα ή ακατάλληλα τα νερά, αν όχι 
σε όλες, τουλάχιστον στις περισσότερες 
από τις αναφερόμενες περιοχές. Αν 
υπάρχει αμφισβήτηση από την νομαρχία 
για την ακρίβεια των όσων γράφουμε, 
θα ήταν καλό να δημοσιοποιήσει τα 
στοιχεία των μετρήσεων, με τις ανώτερες 
και κατώτερες τιμές, ώστε να κρίνουν οι 
πολίτες για την εγκυρότητά τους.

Μετά από δύο κοπιαστι-
κούς μήνες για μικρούς και 
μεγάλους,ήρθε η ώρα της 

απονομής των μεταλλίων - ανα-
μνηστικών, στους μικρούς μαθη-
τές της σχολής κολύμβησης του 
Ν.Ο.Σ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε τη Πέμπτη 26 Αυγούστου στη 
προβλήτα της κεντρικής παραλί-
ας. 
Μετά τις απονομές ακολούθησε 
μικρή δεξίωση και η απαραίτητη 
κουβεντούλα ανάμεσα σε γονείς, 
μέλη του σωματείου, προπονη-
τές και προσκεκλημένους.
Διακρίναμε ανάμεσα σε άλλους, 
το νυν Κοινοτάρχη κ. Πέγκα και 
φυσικά το πρόεδρο του Ν.Ο.Σ. κ. Βόγγο-

λη και τους άγρυπνους Εθελοντές Πυρα-
σφάλειας Κοινότητας Σαρωνίδας .

Απονομή μεταλλίων στους μαθητές 
της σχολής κολύμβησης του Ν.Ο. Σαρωνίδας.
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Γράφει  
ο Στέλιος  

Κανελλόπουλος

Η αναγγελία του χαμού του, με βρήκε 
μακρυά από τη πόλη μας. 
Λύπη, αμηχανία, δυσπιστία, τα συ-

ναισθήματα που με κυρίευσαν.
Μπα δεν είναι αλήθεια!
Πριν ένα μήνα είμαστε μαζί στα Αναφλύ-
στια και τον έβλεπα έτοιμο, όχι μόνο να 
κατευθύνει και να συμβουλέψει, αλλά να 
μπει στο γήπεδο να παίξει!
Όμως η ζωή είναι σκληρή και απρόσμε-
νη.
Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια με τον Κυ-
ριάκο για να “ανεβάσουμε” τον Κούρο.
Συμφωνούσαμε, αλλά και διαφωνήσαμε. 
Δεν συγκρουστήκαμε όμως ποτέ!
Μετά από μια τέτοια πετυχημένη συνερ-
γασία, πολλά έχει κανείς να θυμηθεί.
Εκείνο όμως  που δεν ξεχάσω ποτέ, είναι 
το εξής:
Όταν πληροφορήθηκε ότι μετακόμισα 
στην Ανάβυσσο το 1990, με κάλεσε να 
βοηθήσω και εγώ το σωματείο. Χωρίς 
πολλή σκέψη, ανταποκρίθηκα στο κάλε-
σμά του, για να διαπιστώσω, κάτι πρωτο-
φανές και συγκλονιστικό.
Σε κάθε Δ.Σ. του σωματείου συγκεντρω-
νόταν η “μισή” Ανάβυσσος. Ο κόσμος 
ήταν τόσο πολύς που δεν χωρούσε όλος 
στην αίθουσα και πολλοί ήταν αυτοί που 
καθόντουσαν υπομονετικά, στα σκαλοπά-
τια ή στο πεζοδρόμιο.
Σε όλους μας, έδινε την εντύπωση ότι προ-
σφέρουμε και ότι είμαστε πολύ σημαντικοί 

για το σωματείο. Αξέχαστες στιγμές!
Με καλαμπούρια αλλά και εντάσεις έκτιζε 
- αν και εκείνος θα προτιμούσε το κτιζό-
ταν - κάτι σημαντικό για την πόλη και τους 
νέους της.
Είχε το χάρισμα να σε φέρνει κοντά. Είχε 
μια αγκαλιά και ένα ανοιχτό χαμόγελο για 
όλους!

Καλό ταξίδι Κυριάκο!  

Για το Κυριάκο                    

Τα τελευταία χρόνια ένας παροξυσμός κατασκευής ποδηλατόδρομων είχε πιά-
σει τους δημάρχους στη χώρα μας με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
διοχετεύθηκαν μέσω του υπουργείου Συγκοινωνιών στους δήμους.

Οι ποδηλατόδρομοι σε αυτούς τους δήμους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, παρέ-
μειναν άχρηστοι, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα, από αυτά που υπο-
σχέθηκαν ότι θα λύσουν.
Γιατί το κυριότερο, ίσως, πρόβλημα των υποδομών στην Ελλάδα είναι η χρήση 
τους. Σε περιπτώσεις που έχει γίνει σωστή χρηματοδότηση, οι υποδομές κατα-

σκευάζονται μεν, αλλά 
αχρηστεύονται μέσα σε 
λίγο χρόνο, λόγω κακής 
διαχείρισης ή έλλειψης 
αρχικής ολοκληρωμέ-
νης μελέτης.

Οι ποδηλατόδρομοι 
πρέπει να φτιάχνο-
νται εκεί που οι συν-
θήκες το επιτρέπουν 
και να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμή-
μα του οδικού δικτύ-
ου αφού προηγου-
μένως έχει περάσει 
στο πληθυσμό η 
ανάγκη, συνύπαρ-
ξης του ποδηλάτου 
με τα υπόλοιπα 
μέσα μεταφοράς, 
καθώς και ο σεβα-
σμός των κανόνων 
οδικής κυκλοφορί-
ας, από όλους.
Σε στενούς δρό-
μους των πόλεων 
του εξωτερικού, 
δεν υπάρχουν - και 
πολύ σωστά - ποδη-
λατόδρομοι, αλλά οι δρόμοι αυτοί ανήκουν σε όλους και αν τύχει ένας ποδηλάτης 
να προηγείται, ο οδηγός που ακολουθεί ούτε βρίζει, ούτε κορνάρει ούτε καν προ-
σπερνάει.
Νομίζουν λοιπόν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι με το να εξαγγέλλουν ποδηλατόδρομους 
χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες και…. ποδηλάτες, ότι γίνονται αρεστοί στους ψη-
φοφόρους τους. Στη πραγματικότητα όμως, τους υπόσχονται ένα ακόμη, άχρηστο 
έργο.
Η χρήση του ποδηλάτου δεν επιβάλλεται αλλά ενθαρρύνεται, μέσα από συγκεκρι-
μένες πολιτικές και δράσεις και χρειάζεται υπομονή και σύνεση για να υπάρξουν 
κάποια στιγμή θετικά αποτελέσματα.
Η ποδηλασία πέρα από χόμπι και τρόπος μετακίνησης, είναι και προστασία του 
περιβάλλοντος, προσφέρει οικονομικά οφέλη στο ποδηλάτη αλλά και στο κράτος, 
ενώ παράλληλα είναι μια εξαιρετική αερόβια άσκηση, που κάνει πολύ καλό στη 
καρδιά και στην υγεία γενικότερα, του ποδηλάτη.

 Περί ποδηλατόδρομων

Εκλογές

Φυσικά και ενδιαφέρουν τη στήλη αυτή, οι εκλογές! Και μακάρι να προ-
κύψει μετά από αυτές, άξια και ικανή διοίκηση που θα οδηγήσει το 
τόπο αυτό σε ανάπτυξη, σε όλους τους τομείς. 

Παρακολουθώντας όμως αυτά που λέγονται και γίνονται αυτό το καιρό, δεν 
ξέρω γιατί,μου έρχεται η διάθεση να τραγουδώ το...“στη φοιτητριούλα που 
σ' έχει ερωτευτεί, θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή!!”
Επειδή πάντως το παιχνίδι θα παιχτεί - κατά πάσα πιθανότητα - σε δυο 
ημίχρονα, θα το πάρει αυτός, που θα παίξει “καλή μπάλα” και στα δύο!

Τοπική Αυτοδιοίκηση και αθλητισμός

Μέσα από τη στήλη αυτή, έχουμε κατά καιρούς εκφράσει τις απόψεις 
μας για το μαζικό αθλητισμό, το σωματειακό και μαθητικό αθλητισμό 
και το ρόλο της Τ.Α., επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά τον κυρί-

αρχο ρόλο και στόχο της, αυτόν της δια βίου άθλησης, όλων των πολιτών! 
Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το γεγονός που ο αθλητισμός κατέκτησε μετά 
από προσπάθειες, το δικαίωμα - έστω - της αναφοράς του στα προγράμ-
ματα των υποψηφίων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όπως και χαιρόμαστε γιατί έγινε κατανοητή η ανάγκη ανάπτυξης του αθλη-
τισμού σαν κοινωνικό αγαθό προς όλους τους πολίτες, για ψυχική και σω-
ματική υγεία.
Γνωρίζουμε ότι η οργάνωση του αθλητισμού είναι δαιδαλώδης και το οικο-
νομικό κόστος στήριξής του, ότι είναι μεγάλο.
Περιμένουμε όμως από τους υποψηφίους χωρίς μεγαλοστομίες και φλυ-
ναφλήματα, να μας πουν με ειλικρίνεια και ρεαλισμό τι θα προσπαθήσουν 
τουλάχιστον, να επιτύχουν!

Απέφυγαν τη διάλυση

Σαρωνικός και Πρωτέας απέκτησαν νέες διοικήσεις, δίνοντας ελπίδα, 
στους νέους που αθλούνται και απογοητεύοντας ορισμένους που  ευ-
χόντουσαν διάλυση.                                              

Ο δρόμος για εξυγίανση και αλλαγή πορείας, είναι μακρύς και δύσκολος!
Από τις διοικήσεις αλλά και το κόσμο που θα τους συμπαρασταθεί θα κρι-
θούν τα πάντα. Ίδωμεν !

 Time out 

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβη-
σης για αθλητές με αναπηρία, διεξή-
χθη στις 15 έως 21 Αυγούστου υπό 

την αιγίδα της Διεθνούς Παραολυμπιακής 
επιτροπής (IPC),στη πόλη Αϊντχόβεν της 
Ολλανδίας.
Στους αγώνες αυτούς, έλαβε μέρος στη κα-
τηγορία S2 και ο πρόσφατα βραβευμένος 
από τη Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας αθλη-
τής Αριστείδης Μακροδημήτρης.
Ο Αριστείδης μπορεί να μη κέρδισε μετάλ-
λιο, αλλά έκανε πραγματικά τιτάνιες προ-
σπάθειες, επειδή αγωνίστηκε σε τέσσερα 
αγωνίσματα και μάλιστα και στα τέσσερα 
έφτασε στους τελικούς
Συγκεκριμένα ήρθε: 4oς στα 50μ. ύπτιο, 
5ος στα 50μ. ελεύθερο,7ος 200μ.ελύθερο 
και 8ος στα 100μ.ελεύθερο.
Η Ελληνική ομάδα συνολικά, κατέκτησε 3 
αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης 
για αθλητές με αναπηρία

Στη φωτο: O Αριστεί-
δης Μακροδημήτρης 
λίγο μετά τη βράβευ-
σή του.

Σε μια συνέντευξη, που μου είχε δώσει πριν από τρία 
χρόνια, και είχε δημοσιευτεί στον Α.Π., μου είχε εκ-
μυστηρευτεί ότι την ενασχόλησή του με τον αθλητι-

σμό την οφείλει στη Γυμνασιάρχη κα Μπαξεβανέλλη και 
ότι θέλει να διακριθεί σε Παραολυμπιακούς αγώνες.

Αγαπητέ Αριστείδη, από τη στήλη αυτή όλος ο “Αττικός Παρατηρητής” σου εκ-
φράζει  τα συγχαρητήρια του σε σένα και στην οικογένειά σου και σου εύχετε τα 
όνειρά σου να πραγματοποιηθούν, στους επερχόμενους Παραολυμπια¬κούς 

αγώνες του Λονδίνου.

Πανελλήνιο Κύπελο Slalom 2010 και το 
“4ο Jeep Fun Boards Cup 2010” διοργα-
νώνει, το Kouros Club Anavyssos στις 2 

και 3 Οκτωβρίου  2010, με την ευγενική χορη-
γία της JEEP. 
Σκοπός μας, λέιε ανακοίνωση των οργανω-
τών, είναι το CUP αυτό να συνεχίσει να είναι 

θεσμός και κάθε φορά να γίνεται και καλλίτερο 
και φυσικά αυτό μπορεί να καλυτερεύει και να 
δυναμώνει και με τη δική σας παρουσία και 
υποστήριξη. 
Το Κύπελλο SLALOM, έχει τρεις κατηγορίες 

αγώνων, ανδρών, γυναικών, νέων.
Το Cup θα έχει έξι κατηγορίες αγώνων
RSX, FORMULA, SLALOM, γυναικών, νέων 
WINDSURFERS και παιδιά κάτω των 14.
Για την κάθε κατηγορία θα δοθούν τρία έπα-
θλα  - μετάλλια. Σε όλους τους συμμετέχοντες 
θα δοθούν Διπλώματα Συμμετοχής στον αγώ-

να,  Λίκρες με τα logos 
του αγώνα κ.λ.π. δώρα.
Υπεύθυνος Οργανωτικού 
Υπεύθυνος MARKETING 
και Προωθητικού
Χάρης Κυνηγαλάκης    Γι-
άννης Ρούλης
Υπεύθυνος Αγώνα Άκης 

Χρυσοχού                                  

Πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα καθώς 
και για τις δηλώσεις συμμετοχής στα τη-
λέφωνα 2291040804 και 6936140400

«Πανελλήνιο Κύπελο Slalom 2010 και το 
“4ο Jeep Fun Boards Cup 2010»  
από το Kouros Club Anavyssos
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
για αναζήτηση εργασίας 

από ανέργους &  προσωπικού 
από επιχειρηματίες 

της περιοχής μας δημοσιεύονται  
ΔΩΡΕΑΝ

Η ετήσια συνδρομή για το 2010 είναι 15 € και περιλαμ-
βάνει την αποστολή της εφημερίδας ταχυδρομικώς.

Ευχαριστούμε τον φίλο κ. Καραμανωλάκη για την οικονο-
μική ενίσχυση. 

Δημοσιεύουμε τους λογαριασμούς σε τέσσερεις τρά-
πεζες, αλλά μπορούν οι φίλοι μας να στέλνουν την 

συνδρομή τους ή μέσω ταχυδρομικής επιταγής στη δι-
εύθυνση: 

Για τον «Αττικό Παρατηρητή» 
Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Σε πολιτική πασαρέλα μετατράπηκε, 
λόγω των επικείμενων δημοτικών 
εκλογών η «γιορτή της σαρδέλας» 

που οργάνωσε ο σύλλογος ερασιτεχνών 
αλιέων «ο Νέαρχος» Λαγονησίου. την 
οποία λόγω και της αυξημένης προσέ-
λευσης μελών και φίλων του συλλόγου, 
απέτυχε να διαχειριστή το Δ.Σ.
Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ο πρόε-
δρος του συλλόγου, έκανε ότι μπορούσε 
να καταπατήσει κάθε δεοντολογία, αντί-
στοιχη της υπευθυνότητας την οποία 
είχε υποχρέωση να δείξει, φιλοξενώντας 
στην εκδήλωση που οργάνωσε ο σύλλο-
γός του, εκατοντάδες συμπολίτες του.

Κάλεσε τον δήμαρχο Καλυβίων και  
υποψήφιο δήμαρχο Σαρωνικού να χαι-
ρετήσει την εκδήλωση προτελευταίος!!! 
Ούτε πρώτο, όπως θα άρμοζε στην θε-
σμική του ιδιότητα, ούτε τελευταίο που 
θα έκλεινε τον κύκλο των υποψηφίων. 
Έτσι ανέχτηκε την προσβολή του κ. Φι-
λίππου ο οποίος του έδωσε πίσω το μι-
κρόφωνο.

Ο αγενής και προσβλητικός, για τους 
προσκεκλημένους του πρόεδρος του 
συλλόγου, «επέστρεψε» την μελέτη για 
την πλωτή εξέδρα που του είχε επιδώσει 
κατά τον χαιρετισμός της  η υποψήφια 
δήμαρχος κα. Χριστοφάκη, νομίζοντας 
ότι με αυτό τον τρόπο θα «αποδείκνυε» 

την ανεξαρτησία του από τον σχηματι-
σμό της υποψηφίας δημάρχου.

Διέκοπτε συνεχώς τον γενικό γραμμα-
τέα ναυτιλιακής πολιτικής κ. Βλάχο, ο 
οποίος ως υπεύθυνο πολιτικό στέλεχος 
και πανεπιστημιακός είπε, ότι δεν μπο-
ρεί στα όρια ενός δήμου όπως ο Σαρω-
νικός, να γίνουν δύο αλιευτικά καταφύ-
για και προτεραιότητα έχει το αλιευτικό 
καταφύγιο της Παλαιάς Φώκαιας, παρά 
τα όσα διάφοροι βουλευτές και πολιτικοί 
παράγοντες υπόσχονταν στον «Νέαρ-
χο» χρόνια τώρα.

Συμπέρασμα. Σήμερα, στην Ελλάδα του 
2010, για να είναι κάποιος πρόεδρος, 
ακόμα και ενός συλλόγου ερασιτεχνών 
αλιέων, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
σοβαρός και υπεύθυνος.

Κατά τα άλλα «η γιορτή της σαρ-
δέλας» (η ίδια η σαρδέλα μετείχε 
στην γιορτή της ψητή ως έδεσμα), 

ξεκίνησε πανηγυρικά, από την στιγμή 
που κάηκαν στον ουρανό του Λαγονησί-
ου τα βεγγαλικά, τα οποία προσέφερε ο 
δημοτικός σύμβουλος Καλυβιών κ. Κώ-
στας Καρακασίλης και συνεχίστηκε με 
την ζωντανή μουσική που προσέφερε η 
λαϊκή μπάντα που είχε την μουσική επι-
μέλεια της εκδήλωσης.

Τη δραστική μείωση του αριθμού των 
δημοτικών και περιφερειακών συμ-
βούλων, προβλέπουν οι δύο σχετικές 

αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών Γ. 
Ραγκούση, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του προγράμματος «Καλλικράτης». Οι 
δημοτικοί σύμβουλοι από 16.150 που 
είναι σήμερα, μετά τις εκλογές του Νοεμ-
βρίου θα ανέρχονται σε 9.257, στους 325 
νέους δήμους, ενώ οι περιφερειακοί (νυν 
νομαρχιακοί) σύμβουλοι από 1.496 θα 
μειωθούν στους 713. Πρόκειται, δηλαδή, 
για μείω-
ση κατά 
53% των 
π ε ρ ι φ ε -
ρε ιακών 
συμβού-
λων και 
κατά 43% 
των δημοτικών συμβούλων.
Η εκλογή των περιφερειακών συμβούλων 
στις 13 αιρετές περιφέρειες θα γίνεται σε 
επίπεδο σημερινών νομαρχιών, οι οποί-
ες πλέον θα ονομάζονται «περιφερειακές 
ενότητες».

Πώς θα ψηφίζουμε 

Οι εκλογείς θα έχουν δικαίωμα να ψηφί-
σουν μόνο συμβούλους, οι οποίοι θα 
είναι υποψήφιοι στην περιφερειακή 

ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένοι. Ειδικό-
τερα, θα μπορούν να βάζουν έναν σταυρό 
σε ενότητες από τις οποίες εκλέγονται μέ-
χρι 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως δύο 
σταυρούς σε ενότητες όπου εκλέγονται 4 
μέχρι 7 σύμβουλοι, έως τρεις σταυρούς 
σε ενότητες με 8 μέχρι 12 συμβούλους και 
έως τέσσερις σταυρούς σε περιφερειακές 
ενότητες στις οποίες εκλέγονται περισσό-
τεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
Έτσι, για παράδειγμα στην Περιφέρεια 
Αττικής, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη ση-
μερινή Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, θα 
ψηφίσουν για την εκλογή 11 περιφερεια-

κών συμβούλων από το σύνολο των 101 
μελών του συμβουλίου και θα μπορούν 
να βάλουν έως τρεις (3) σταυρούς.
Στο επίπεδο των νέων δήμων, όπως 
αναφέρεται και από το υπουργείο Εσω-
τερικών, οι νυν δήμοι και κοινότητες δια-
τηρούνται ως περιφέρειες για την εκλογή 
των δημοτικών συμβούλων, προκειμένου 
«να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντι-
προσώπευση όλων των δημοτικών ενοτή-
των ανάλογα με τον πληθυσμό τους».
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την 

προτίμησή του υπέρ ενός έως τριών υπο-
ψηφίων της εκλογικής του περιφέρειας 
και υπέρ ενός από κάποια άλλη εκλογική 
περιφέρεια του δήμου. Στις μονοεδρικές, 
διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περι-
φέρειες, ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν 
σταυρό σε υποψήφιο της περιφέρειάς του 
και έναν υπέρ υποψηφίου άλλης περιφέ-
ρειας.
Όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει, ο αριθμός 
των δημοτικών συμβούλων του δήμου 
Σαρωνικού κατά δημοτική ενότητα έχουν 
καθοριστεί, με βάση την απόφαση του 
ΥΠ.ΕΣ. ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ    7.189   7
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 12.202 13
ΚΟΥΒΑΡΑ    1.704   2
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ   3.123   3
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ    2.102   2
ΣΥΝΟΛΟ  26.320 27

Δραστική μείωση στον αριθμό δημοτικών-
περιφερειακών συμβούλων 

Κόβονται περίπου κατά το ήμισυ

Έφυγε από κοντά μας ο Δάσκαλος, 
   ο Κώστας Γκίνης
  

Έφυγε από κοντά μας και κηδεύτηκε τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 
2010, από το κοιμητήρι της Παλαιάς Φώκαιας, ο Δάσκαλος Κώ-
στας Γκίνης.  Ένας ευαίσθητος και ευγενικός άνθρωπος, όπως 

εμείς τον γνωρίσαμε.
Ένας εργάτης της εκπαίδευσης. Θήτευσε επί σειρά ετών ως διευθυ-
ντής στο δημοτικό σχολείο της Φώκαιας, αλλά και ένας εργάτης της 
ζωής, μια και εργαζόταν σκληρά για την οικογένειά του μαζί με την 
άξια σύζυγο του την Κυρία Μαρία Φιλιππίδη - Γκίνη.
Κάτοικος του Καταφυγιού, μέλος του εξωραστικού συλλόγου, άνθρω-
πος καλόκαρδος και αγαπητός σε όσους τον γνώρισαν και τον συ-
ναναστράφηκαν.

Καλό ταξίδι Δάσκαλε.

Πολιτική πασαρέλα η «γιορτή της σαρδέλας» 
του συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Λαγονησίου 
«Ο ΝΕΑΡΧΟΣ»

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
προς ενοικίαση μικρό διαμέρισμα για 
κατοικία στη Σαρωνίδα, από χαμηλόμισθο 
εργαζόμενο, που δεν μπορεί να πληρώνει 
περισσότερα από 200 € μηνιαίως. 
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο 
τηλ. 6972378308, κ. Αντώνη

Και πάλι πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλό-
γου του Mαύρου Λιθαριού,εκλέχτηκε για μια 
ακόμα διετία 0 Απόστολος Κούτσιος, κατά 

τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 
18/7/2010
Στο επταμελές Δ.Σ. εκτός του πρώτου σε ψή-
φους Απόστολου Κούτσιου, εξελέγησαν και οι  
Καραμπεσίνης Αριστείδης, Δημητρακά - Ζήρα 

Δροσούλα, Κατσαϊτης Δημήτρης, Κόκκινος Διο-
νύσης, Κραβαρίτης Δημήτρης και Βουράκης Μι-
χάλης.
Ο σύλλογος εξέλεξε και πέντε αντιπροσώπους 
στην ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων.  
Εκλέχτηκαν οι Κούτσιος Aπόστολος, Kαραμπε-
σίνη Τούλα, Δημητρακά Δροσούλα, Πλεξίδα Ελέ-
νη και Καραμπιτσάκος Θανάσης. 

Αρχαιρεσίες του εξωραϊστικού 
συλλόγου του Μαύρου Λιθαριού
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ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ 
«ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ»

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

στους αναγνώστες.
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ:
Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ κ. Ευάγ. Σιδέρη, Β. Γεωργίου. 
Βιβλιοπωλείο Παρ’΄Υμίν Πλ. Ηρώων 6
Αρτοποιεία Προδρομίδη, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου
Φωτο - Θεόφιλος, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 22.
Καφενείο Ουζερί, Αθ. Μάνου, Παλαστήρα 20.
PET-SHOP Χονδρόπουλος, Βασ.Γεωργίου 20.
Πράσινο Μπαλόνι, παιδικά δώρα, Λ. Καραμανλή.
Ψιλικά, Χατζημιχαηλίδης Θεοδ. Β. Γεωργίου 18.
Βιομηχανικά εργαλεία κ. Γ.Αβραμίδης, Λ.Καραμανλή
Βιβλιοπωλείο Τριλογία. Βασ.Φρειδερίκης 
Καθαριστήριο Green Wash. πλ. Ηρώων 6  
Think Caffe Λεωφ. Καραμανλή 28.
Κατάστημα ψιλικών κ. Χρήστου Μακροδημήτρη πλατεία Ελ.Βενιζέλου
Κατάστημα ψιλικών κας Δάφνη Μαργώνη Β.Γεωργίου & Πλαστήρα 
Coffe Station Λεωφόρος Αναβύσσου - Σαρωνίδας - Βλάχικα
Κρεοπωλείο Σωτήρη Μακροδημήτρη
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ:
Σούπερ Μάρκετ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.Σουνίου 15
Courier Center Λ.Καραμανλή & Κυριακοπούλου
Ψιλικά – Χαρτικά κ. Φράρος Νικόλαος 28ης Οκτωβρίου 14
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Μίνι Μάρκετ κ. Πιερρίδου Χαρίκλεια 49ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου.
ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ:
Περίπτερο, Ηλέκτρας & Παραλιακής Λεωφόρου.
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ:
Πρακτορείο Τύπου, κατάστημα ψιλικών κ. Ε.Κοντογιάννη, 
Πλ.Ελευθερίας
Αρτοποιεία Μακροδημήτρη, Ευέλπιδος Κούτσια 7
Περίπτερο κ. Αλέκου, Πλ. Ελευθερίας, αφετηρία ΚΤΕΛ
Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, κ. Παν.Γιαννούχου Αγ.Ειρήνης
Κομμωτήριο κ. Παρασκευής Ντούπη Β. Τζούρου
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής κ. Α. Γκρούαζα
Αρτοποιεία Δαμασέ, πλ. Ελευθερίας
Πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ. Βασ. Τζούρου
ΘΥΜΑΡΙ:
Περίπτερο κ. Ευάγγελου Προύσαλη, Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Φωτεινής.
Σούπερ Μάρκετ Θυμάρι 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
Moultimania Παραπονιάρη Λ. Σαρωνίδας 38
Μίνι Μάρκετ Λ. Σαρωνίδας 28 - 30 
Καφετέρια REVERSO Λεωφόρος Σαρωνίδας

Μπορείτε ακόμα να βρείτε την εφημερίδα στις Κοινότητες, στα 
ΕΛ.ΤΑ. Αναβύσσου και σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων 

υπάρχουν καταχωρήσεις.

Μία ιρανή μητέρα δυο παιδιών, η 
Σακινέχ Μοχαμμαντί Αστιάνι, βρί-
σκεται αντιμέτωπη με τη θανατική 

ποινή δια λιθοβολισμού, με την κατηγο-
ρία της μοιχείας. Το 2006, η 
Αστιάνι καταδικάστηκε σε 99 
μαστιγώματα επειδή συνήψε 
«παράνομη σχέση». Βέβαια, 
η Αστιάνι μόνο μοιχεία δεν 
διέπραξε αφού ο άντρας της 
είχε πεθάνει πολλά χρόνια 
πριν. Ωστόσο, σύμφωνα με 
το νόμο του Ιράν μία γυναίκα ακόμα και 
αν είναι χήρα θεωρείται ισόβια παντρε-
μένη και αν συνάψει ερωτική σχέση, η 
πράξη της αποτελεί μοιχεία και τιμω-

ρείται με θάνατο. Κατά τη διάρκεια των 
βασανισμών της παραδέχτηκε τις κατη-
γορίες και έκτοτε βρίσκεται στη φυλακή. 
Τον περασμένο μήνα δικάστηκε ξανά 

για το ίδιο αδίκημα και καταδικάστηκε 
σε θάνατο δια λιθοβολισμού. Αυτή η 
βάρβαρη πρακτική προβλέπει να τυλί-
γεται η κατηγορούμενη από την κορφή 

μέχρι τα νύχια με ένα λευκό ρούχο, να 
θάβεται ζωντανή μέχρι τους ώμους και 
να λιθοβολείται μέχρι θανάτου με μεγά-
λες πέτρες. Την Παρασκευή η κυβέρ-

νηση του Ιράν αρνήθηκε 
τις αναφορές περί εκτέλε-
σης δια λιθοβολισμού και 
αφήνει ανοιχτό το ενδε-
χόμενο να εκτελεστεί δια 
απαγχονισμού(!).
Υπογράφουμε ενάντια 
στη καταδικαστική από-

φαση, μέσα από το blog του «Αττικού 
Παρατηρητή» ή στην διεύθυνση: 
http://freesakineh.org/#petition

Σώστε την Ιρανή χήρα Σακινέχ Μοχαμμαντί 
Αστιάνι από τον λιθοβολισμό
Ιρανή χήρα καταδικάζεται σε θάνατο για μοιχεία!!!


