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Μπαράζ δημοσιευμάτων αποδομούν 
το τεχνιτό προφίλ του δημάρχου Καλυβίων

Μύθος ο τίτλος «δήμαρχος των έργων»

Μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευ-
ταίο διάστημα αποδομεί το τεχνη-
τό προφίλ, του «αριστερού», «πε-

τυχημένου» και «αγωνιστή» δημάρχου, 

θέτοντας σοβαρά ερωτηματικά  για τον κ. 
Πέτρο Φιλίππου. Μύθος επίσης αποδει-
κνύεται, με συνταρακτικά στοιχεία ο τίτλος 
«δήμαρχος των έργων».

Ρεπορτάζ στην 9η σελίδα

Ηχηρότατο χαστούκι στον κ. Τσαλικίδη 
από τον περιφερειάρχη. Ακύρωσε επιδότηση 

15.000 €, σε ποδοσφαιρικό σωματείο σφραγίδα
Ρεπορτάζ στην 12η σελίδα

Μεθοδεύσεις στην 
ανάθεση της μελέτης 

αποκατάστασης 
της χωματερής. 

Όφελος 9.000 € για την 
κοινότητα Π. Φώκαιας, 
από την παρέμβαση του 
Ντίνου Χασάπη & του 
«Αττικού Παρατηρητή»

Οφείλει εξηγήσεις 
ο κ. Τσαλικίδης

Σελίδα 21 

Συνέντευξη του 
κ. Σταμάτη Γκίνη
υποψήφιου δημάρχου 

Σαρωνικού 
Σελίδα 15

Η κ. Χριστίνα Χριστοφάκη
υποψήφια δήμαρχος Σαρωνικού 
απαντά στις ερωτήσεις 
του «Αττικού Παρατηρητή»

Σελίδα 7       

Εκτός πολιτικού συστήματος
η Νικολέτα Καπερώνη

Αποχώρησαν σύμβουλοι
δεν σχημάτισε συνδυασμό

Ρεπορτάζ στη σελίδα 8

Οι αυτοδιοικητικές δεν είναι μικροπο-
λιτικές εκλογές ούτε ευκαιρία για να 
διαμαρτυρηθούν κάποιοι, είναι μια 

ευκαιρία και μια μεγάλη δυνατότητα αλλα-
γής για τη χώρα». 
Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο 
υπουργικό συμβούλιο, θέλοντας να απο-
συνδέσει τις επικείμενες εκλογές, με την 
πιθανή έκφραση της λαϊκής δυσφορίας για 
την οικονομική κατάσταση της χώρας και 
το μνημόνιο. Και είναι δικαιολογημένο για 
τον πρωθυπουργό να το επιδιώκει αυτό. 
Αυτό που πρέπει να εκτιμηθεί από τους 
πολίτες, είναι ανεξάρτητο από το τι θέλει 
ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. 
Ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα σ΄ αυτές τις 
εκλογές, που για πρώτη φορά ψηφίζουμε 
για την περιφερειακή αναδιάρθρωση της 
χώρας και τους νέους μεγάλους «καλλι-
κρατικούς» δήμους; 
Η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο για την 
τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει τα 
πρότυπά του στις μεγάλες και σύγχρονες 
ευρωπαϊκές χώρες, είτε ως προς το μέ-
γεθος, είτε ως προς την οργάνωσή τους, 
είτε ως προς τη συμμετοχή τους στην  
ανάπτυξη. 
Με αυτή την μεταρρύθμιση, φιλοδοξεί 
να περιορίσει την τεράστια σπατάλη σε 
ανθρώπινο δυναμικό, σε υποδομές και 
σε τεχνολογικό υλικό, που πάντα έλειπε 
κυρίως στους μικρούς Ο.Τ.Α. 
Κυρίως επιδιώκει μέσα από αυτή τη 
διαδικασία να κτυπήσει τη διαφθορά, της 
οποίας η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί 
φυτώριο.  
Αυτή η προσπάθεια γίνεται σε μια εποχή, 
καθόλου ευνοϊκή για τις επιχειρούμενες 
αλλαγές, λόγω ακριβώς των τεράστιων 
οικονομικών προβλημάτων και λόγω των 
περιορισμών που επιβάλλει το μνημόνιο, 
που επιβλήθηκε στη χώρα μας από τους 
δανειστές μας, την λεγόμενη «τρόϊκα».
Το ερώτημα σε κάθε πολίτη είναι απλό. 
Αν εκλεγούν στις περιφέρειες και στους 
δήμους, περιφερειάρχες και δήμαρχοι 
προβάλλοντας ως μοναδικό επιχείρημα το 
«αντιμνημόνιο», τι ακριβώς θα επιτύχουν 
κερδίζοντας τις εκλογές; Θα αποσυρθεί το 
μνημόνιο; Θα φύγει μήπως η «τρόϊκα»;
Κάποιοι από αυτούς τους κομματικούς 
υποψήφιους υποστηρίζουν ότι λόγω του 
μνημονίου, δεν θα ανοιχτούν οι χρημα-
τοπιστωτικοί κρουνοί για να εισρεύσουν 
κονδύλια στην Τ.Α. που δεν θα έχει την 
δυνατότητα να παράγει έργο. 
Δηλαδή με την άρση του μνημονίου θα 
αντιστραφεί αυτό; Θα βρει χρήματα το 
χρεωκοπημένο κράτος για να δώσει και 
στην Τ.Α.; Φυσικά όχι, μάλλον το αντίθετο.
Δεν υποστηρίζουμε, σε καμία περίπτωση, 
ότι μόνο οι προσκείμενοι στο κυβερνητικό 
κόμμα, υποψήφιοι, έχουν κίνητρα υπέρ 
της Τ.Α. ενώ όλοι οι άλλοι, των άλλων 
κομμάτων είναι ανεπαρκείς. Υπάρχουν 
σοβαρότατες υποψηφιότητες απ΄ όλους 
τους πολιτικούς χώρους που μπορούν 
να υπηρετήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο 
και ίσως καλύτερα από πολλούς φιλο-
κυβερνητικούς. Το κριτήριο όμως της 
επιλογής δεν μπορεί να είναι υπέρ ή κατά 
του μνημονίου, αλλά ποιος θα προσφέρει 
καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες μέσα 
από τους νέους θεσμούς. Το κριτήριο 
της επιλογής είναι το αν θα το πετύχουν, 
αξιοποιώντας αναπτυξιακές ευκαιρίες, αν 
θα εξοικονομήσουν έμψυχο και τεχνολο-
γικό υλικό και κυρίως αν θα εξαλείψουν 
τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ που ευδοκιμεί παντού και 
εδώ, στον δήμο Σαρωνικού. 

Το μεγάλο ταξίδι στο 
Σαρωνικό... αρχίζει...

Στις 7 ή τις 14 Νοέμβρη, με το κλεί-
σιμο της κάλπης για τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές, ξεκινάει το μεγάλο 
ταξίδι στο μέλλον του νέου δήμου 

Σαρωνικού. Όποιες και αν ήταν οι ενστά-
σεις για τον τρόπο, τον χρόνο, για τα εφό-
δια με τα οποία φτάσαμε στην υλοποίηση 
αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης για την 
πατρίδα μας, ανήκουν στο παρελθόν. Στο 
παρελθόν ανήκουν και οι μικροί φτωχοί 
και μίζεροι οργανισμοί, των Καλυβίων, της 
Αναβύσσου, της Φώκαιας, της Σαρωνίδας 
και του Κουβαρά.

Στις 7 ή στις 14 του Νοέμβρη, ένας από 
τους πέντε συνδυασμούς που διεκ-

δικούν την ψήφο των πολιτών θα είναι ο 
νικητής και θα ξεκινήσει από την επόμε-
νη ημέρα μια δύσκολη πορεία, κατ΄ αρχήν 
οργάνωσης του νέου οργανισμού. Αυτή η 
προσπάθεια κατά γενική ομολογία θα είναι 
δύσκολη. Θα αντιμετωπίσει προβλήμα-
τα οικονομικά, οργανωτικά που θα έχουν  
επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Αυτό δεν πρέπει να αποκαρδιώσει ούτε 
αυτούς που θα αναλάβουν την ευθύνη της 
διοίκησης, ούτε τους πολίτες. 

Αντίθετα, πρέπει να μας πεισμώσει 
όλους και να παλέψουμε να ξεπερα-

στούν, όλα τα προβλήματα, στο συντομό-
τερο δυνατό χρόνο. 
Όλοι μαζί, μέσα από την κριτική μας συ-
μπαράσταση, θα στηρίξουμε, τις προσπά-
θειες που θα γίνουν, γιατί αυτή η μεταρ-
ρύθμιση είναι ένα μεγάλο στοίχημα και 
πρέπει να το κερδίσουμε.

Το μεγάλο ταξίδι στο Σαρωνικό αρχίζει 
και μας χρειάζεται όλους.
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Αναστασία Τσιακάλου
Aναπληρώτρια Δήμαρχος Δήμου Αναβύσσου 
Κοινωνική Λειτουργός

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αναστασία Τσιακάλου

Συμπολίτες μου,

Με αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον για την πόλη που ζούμε και μεγαλώνουμε 
εμείς και τα παιδιά μας, πήρα την απόφαση να είμαι και πάλι υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος, αυτή τη φορά για το νέο μεγάλο Δήμο Σαρωνικού, με το συνδυασμό 
της Χριστίνας Χριστοφάκη «Ζούμε μαζί στον Δήμο Σαρωνικού». Η νέα 
αρχιτεκτονική των Δήμων, δημιουργεί ένα νέο δυναμικό περιβάλλον με πολλαπλές 
ευθύνες και υψηλές απαιτήσεις.  Σας διαβεβαιώνω ότι η συμμετοχή μου στα κοινά 
με καθοριστική άποψη θα έχει σαν στόχο την υλοποίηση νέων δράσεων και την 
συνέχιση των θεσμών και των κατακτήσεων που επιτεύχθηκαν μέσα από την 
πορεία μου στο Δήμο Αναβύσσου και αφορούν:
 Την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου.
 Τη μέριμνα για τους ασθενέστερους συμπολίτες μας: τα άτομα με    
 αναπηρία, τα παιδιά με ανίατο νόσημα, τους άπορους, τους ψυχικά ασθενείς,  
 τους πρόσφυγες.
  Την ανάδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διεθνή συνεργασία.
  Την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής.

Γεννήθηκα και ζω στην Ανάβυσσο. Σύζυγός μου είναι ο γιατρός Πέτρος Τσιάκαλος 
με το οποίο έχουμε αποκτήσει δύο γιούς, τον Αριστοτέλη, γιατρό και τον Χαράλαμπο, 
πολιτικό μηχανικό. Είμαι Κοινωνική Λειτουργός και εργάστηκα στο Κέντρο Ψυχικής 
Υγιεινής, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Από ετών, 
δραστηριοποιούμαι ενεργά στο χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). 
Την τελευταία τετραετία είμαι Αναπληρώτρια Δήμαρχος και Υπεύθυνη του Τομέα 
Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού στο Δήμο Αναβύσσου, Πρόεδρος του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού, Υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Αναβύσσου και Υπεύθυνη επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στις θέσεις αυτές εργάστηκα 
άνευ χρηματικής αμοιβής.

Συνέντευξη....
Κυρία Τσιακάλου ο κόσμος αναρωτιέται συχνά τι είναι 
αυτό που σπρώχνει έναν άνθρωπο να κάνει δεύτερη ζωή 
του, τη ζωή και τον πόνο κάποιων άλλων; 

Η εσωτερική ανάγκη να προσφέρω που ήταν για μένα πά-
ντα μονόδρομος. Έτσι μεγάλωσα και έτσι πορεύομαι. Οι 
γονείς μου με τον τρόπο που με διαπαιδαγώγησαν άσκη-

σαν καταλυτική επίδραση σ’ αυτόν τον τομέα. 
Η πράξη της προσφοράς είναι αυθόρμητη, είναι μια συναισθη-
ματική διαδικασία που δεν θέλει σκέψη, ούτε υπολογισμό. Θέ-
λει μόνο καρδιά. 

Είστε εθελόντρια και υπεύθυνη κοινωνικής πολιτικής και 
πολιτισμού του δήμου Αναβύσσου,  συνδέονται αυτές οι 
ιδιότητες; 

Είναι πολύ συμπληρωματικές ιδιότητες. Καταρχήν να ξεκα-
θαρίσω ότι ο εθελοντισμός δεν αποτελεί μια δράση που 
είναι ταυτόχρονα και αυτοσκοπός. Η δράση του έχει σα 

στόχο την αφύπνιση της κοινωνίας των πολιτών, την ευαισθη-
τοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυ-
σμού σε θέματα που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο. Μα και 
η αυτοδιοίκηση, που αποτελεί την πλέον άμεση μορφή δημο-
κρατίας, έχει πάντα σα στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στα 
πολιτικά δρώμενα, ώστε διοίκηση και πολίτες να συνδιαμορ-
φώνουν και να υλοποιούν σχεδιασμούς και δράσεις με κέντρο 
πάντα τον πολίτη και τις ανάγκες του. Άλλωστε πιστεύω ότι η 
ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής σε ένα Δήμο δεν είναι μόνο απο-
τέλεσμα της δράσης της Δημοτικής Αρχής, όσο κινητοποιημένη 
κι αν είναι . Είναι πάντα το αποτέλεσμα της καλής και διαρκούς 
συνεργασίας μεταξύ Δημοτικής Αρχής και ενεργών πολιτών. 
Τι θα έκανε λοιπόν η πολιτική εάν δεν είχε πρόθυμους και δι-
αθέσιμους πολίτες. Αλλά τι θα έκανε και ο εθελοντισμός εάν 
δεν έβρισκε ανταπόκριση από τις πολιτικές διοικήσεις για τη 
δημιουργία οργανωμένων δομών και δικτύων…..Σε εύρυθμες 
κοινωνίες το ένα είναι ο όρος ύπαρξης του άλλου. 

Εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι το έργο σας στο Δήμου 
Αναβύσσου, στα θέματα πολιτισμός και στην κοινωνική 
πολιτική είναι εντυπωσιακό. Δεν υπήρξε κάτι παρόμοιο και 
τέτοιας έκτασης στους γειτονικούς Ο.Τ.Α. 

Το θέσατε καταρχήν πολύ ορθά. Πράγματι στην Ανάβυσσο 
καταφέραμε την πολιτική μας άποψη να την κάνουμε πρά-
ξη. Και η πολιτική μας άποψη είναι ότι ο  πολιτισμός και οι 

κοινωνικές δομές και υπηρεσίες είναι κοινωνικά αγαθά, είναι 
υποχρέωση του Δήμου αλλά και αναφαίρετα δικαιώματα του 
πολίτη. Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ κάτι από τα δύο ως προϊόντα 
κέρδους, αλλά ως παροχές προς τους Δημότες μας. Ακόμη και 
φέτος στην πλέον δύσκολη οικονομική συγκυρία ήταν  πολιτική 
μας απόφαση να μην κάνουμε εκπτώσεις ούτε στον πολιτισμό, 
ούτε στην κοινωνική μας πολιτική. Απευθυνθήκαμε σε χορη-
γούς, ώστε μα μην επιβαρύνουμε τον Δήμο, τα καταφέραμε και 
ανοίξαμε το δρόμο ώστε ο νέος διευρυμένος Δήμος να παρα-
λάβει πολιτιστικούς θεσμούς και κοινωνικές δομές στέρεες και 
αποτελεσματικές. 

Πως βλέπετε το μέλλον του νέου Δήμου Σαρωνικού; 

Ο νέος Δήμος έχει τεράστιες δυνατότητες. Υπό όρους λοι-
πόν και προϋποθέσεις μπορεί πραγματικά να αποτελέ-
σει πρότυπο ανάπτυξης και καλής ποιότητας ζωής. Αυτό  

που πάντα πιστεύω είναι ότι προχωράμε διασφαλίζοντας τις 
κατακτήσεις του παρελθόντος και διεκδικώντας τα αιτήματα του 
μέλλοντος. Στην Ανάβυσσο, έχουμε ένα τέτοιο υπόβαθρο κα-
τακτήσεων, ήρθε η ώρα να το εμπλουτίσουμε, ήρθε η ώρα να 
δουλέψουμε και για την ευρύτερη περιοχή. 

Γιατί η υλοποίηση αυτών των οραμάτων εξασφαλίζεται με 
την συμμετοχή σας στο συνδυασμό «Ζούμε μαζί στο Δήμο 
Σαρωνικού» της κυρίας Χριστίνα Χριστοφάκη και όχι με 
άλλο συνδυασμό; 

Το νέο που κομίζει ο Καλλικράτης σε επίπεδο διοίκησης, οι 
νέες δυνατότητες ανάπτυξης κυρίως σε επίπεδο τεχνικών 
και κοινωνικών υποδομών, οι νέες ανάγκες που προκύ-

πτουν, η κορυφαία ανάγκη ώστε ο Καλλικράτης να μην απο-
τελέσει μια διοικητική πράξη, αλλά μια ουσιαστική και αποτε-
λεσματική για όλους συνένωση και κυρίως ο σεβασμός στις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής είναι κρίσιμα διακυβεύματα 
που πρέπει να απαντηθούν. 
Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα διακυβεύματα δεν απαντώνται με 
παλιά, φθαρμένα υλικά και παλιές νοοτροπίες. 
Δεν απαντώνται επίσης με διαχωριστικές γραμμές και μικρο-
κομματικές αντιλήψεις. 
Δεν απαντώνται με λογικές του «εσείς» και «εμείς».
Η απάντηση για να είναι στέρεη και δυνατή, για να είναι δημι-
ουργική για το νέο Δήμο πρέπει να έχει και το χαρακτηριστικό 
του καινούργιου, του οραματικού, του δυναμικού, αλλά και το 
χαρακτηριστικό μιας δύναμης που δεν ξεχωρίζει, αλλά ενώνει 
στη βάση των αναγκών  των τοπικών κοινωνιών. Θεωρώ λοι-
πόν ότι στην παρούσα κρίσιμη συγκυρίας αυτά τα χαρακτηρι-
στικά τα φέρει και τα εγγυάται η κυρία Χριστοφάκη. 
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Oμερτά τέλος. Κάποιοι από τους πλέον 
θερμόαιμους υποστηριχτές του  δη-

μάρχου Καλυβίων άνοιξαν τα στόματά 
τους και η 20ετής πολιτική του «αριστε-
ρού», «αγωνιστή» δημάρχου Καλυβίων 
αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα. Γεμίζει 
όμως θλίψη η κατάντια του «συστήματος» 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δημιούρ-
γησε «επιτυχημένους  δημάρχους», με 
μοναδικό πιστοποιητικό τον «αριστερό» 
τίτλο. 

Όσοι στήριζαν, όλλους αυτούς τους δή-
θεν «αριστερούς» δεν το έκαναν για 

ιδεολογικούς λόγους βέβαια, αλλά γιατί 
«βολευόντουσαν», γιατί μοιράζονταν οφί-
κια. Τους τάιζαν όπως λέγεται στην καθο-
μιλουμένη, με αντιδημαρχίες, με προεδρί-
ες, με εργολαβίες, με μεσιτείες κ.α. Και 
όταν ήρθε η ώρα να σπάσει η αλυσίδα της 
εξάρτησης, οι «τρωγοπίνοντες» ενοχλού-
νται, καταγγέλουν, αλλάζουν στρατόπεδο 
και τότε η διαπλοκή αποκαλύπτεται.

Το τεχνητό προφίλ του δημάρχου Καλυ-
βίων, αποδόμησαν με δημοσιεύματά 

τους εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφο-
ρίας. «Μαύρη τρύπα» του καταλογίζει η 
μία, Τσιφλικάς ο Φιλίππου» διαπιστώνει η 
άλλη. Το προφίλ που χρειάζεται 20 χρόνια 
για να το κτίσει κάποιος, μπορεί να καταρ-
ρεύσει σε μερικές ώρες. 

Όταν κάποιος αιρετός, κουβαλάει τη 
φήμη, του πετυχημένου, του αρι-

στερού, καβαλάει και το καλάμι. Του είναι 
δύσκολο να εγκαταλείψει τα όσα οικοδό-
μησε, ο ίδιος είναι το προϊόν του. Πρέπει 
να τα διατηρήσει πάση θυσία και τότε έρ-
χονται οι μαϊμού μεταδημοτεύσεις. Λογικό 
επακόλουθο.

Αναμενόμενη η αντίδραση – απάντηση του κ. Φιλίππου, στα όσα μεγάλης κυκλοφο-
ρίας εφημερίδες αποκαλύπτουν. «…επιδιώκουν και προσπαθούν  με οποιοδήποτε 

τρόπο και κυρίως με τον βρώμικο πόλεμο, να μας κρατήσουν μακριά από τη διοίκηση 
του Δήμου Σαρωνικού για να παίξουν με τα διάφορα συμφέροντα, που επιβουλεύο-
νται τον τόπο μας και τα οποία φαίνεται να υπηρετούν. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που 
μπαίνουμε εμπόδιο στα σχέδιά τους και κυρίως με ό,τι έχει να κάνει με το ξεπούλημα 
των παραλιών». Μονότονο, κακόηχο και αποκρουστικό το μοτίβο της απάντησής του, 
απόδειξη της σύγχυσης η οποία τον διακατέχει.

Όλο το προηγούμενο διάστημα 
που οι ίδιες εφημερίδες δημοσί-

ευαν ρεπορτάζ στοχοποιώντας την 
Χριστοφάκη, ως «διαπλεγμένη» με 
εργολάβους, με ξενοδοχειακά συ-
γκροτήματα που έχουν στόχο την 
εκμετάλλευση των παραλιών, τότε 
κάποιοι τα εύρισκαν «σωστά» και 
«αντικειμενικά» αυτά τα δημοσιεύ-
ματα και τα αναπαρήγαγαν, μέσω 
SMS και e-mails. Τώρα που οι ρόλοι 
άλλαξαν, τα «συμφέροντα» επιβου-
λεύονται τον «αριστερό αγωνιστή».

Οι πολίτες άραγε ελπίζουν, ότι στον 
νέο δήμο Σαρωνικού θα αλλάξουν 

τα πράγματα και θα υπάρξει εξυγίαν-
ση; Πιστεύουμε πως ΟΧΙ. Τα συμπε-
ράσματα από την επαφή μας με τον 
κόσμο είναι αποκαρδιωτικά, ιδιαίτερα 
όταν διαπιστώνουν ποιοι «στελέχω-
σαν» τους συνδυασμούς. Αυτοί που 
όλα αυτά τα χρόνια μετείχαν στο τοπικό 
σύστημα διαπλοκής. Αυτοί έσπευσαν 
να πιάσουν θέση στο στασίδι στους 
συνδυασμούς και κυρίως αυτούς που 
έχουν ελπίδες να διοικήσουν.

Η ελπίδα προέρχεται μόνο από τους 
ίδιους τους πολίτες. Ίσως αυτή τη 

φορά ενισχύσουν με την ψήφος τους, 
το μοναδικό όπλο που διαθέτουν, νέ-
ους και κυρίως άφθαρτους υποψή-
φιους, που υπάρχουν σε όλους τους 
συνδυασμούς, επιβάλλοντας  οι ίδιοι  
την κάθαρση του πολιτικού μας συ-
στήματος.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις ίσως να έχουν 
ένα θετικό αποτέλεσμα, Ότι στον νέο 

δήμο Σαρωνικού θα έχουν γνώση οι φύλα-
κες και δεν θα αφήσουν να εξελιχθούν και 
πάλι τα ίδια φαινόμενα. Τώρα υπάρχει και 
ένα μεγάλο όπλο στο κτύπημα της διαφθο-
ράς, η νομοθεσία που ψήφισε η βουλή και 
αφορά την διαφάνεια και την ανάρτηση στο 
διαδίκτυο των αποφάσεων. Ακόμα και η 
πρόσληψη ενός εργάτη και μιας καθαρίστρι-
ας θα δημοσιοποιούνται, έτσι θα μαθαίνουν 
οι πολίτες ποιος προσλήφθηκε, ποιος πού-
λησε, ποιός ανέθεσε έργα και σε ποιόν. 

Σ΄ αυτό τον τομέα θα συμβάλει ο «Αττικός 
Παρατηρητής» αποφασιστικά. Η εφημε-

ρίδα μας και το διαδικτυακό ημερολόγιο, δεν 
θα αφήσουν στη «νέα εξουσία» στο δήμο 
Σαρωνικού κανένα περιθώριο, όποια και αν 
είναι. Θα είμαστε εκεί, γιατί ο ρόλος μας δεν 
υπήρξε ποτέ «προεκλογικός» αλλά κυρίως 
«μετεκλογικός» και το γνώρισαν πολύ καλά 
οι εξουσίες τύπου Μάγειρα, Φιλίππου (Μ), 
Γκέραλη. 

Η κυρία Χριστίνα Χριστοφάκη, είναι 
μια πολλά υποσχόμενη υποψη-

φιότητα. Νέα γυναίκα που δείχνει 
ότι θέλει να λύσει προβλήματα που 
χρονίζουν στην ευρύτερη περιοχή 
της χερσονήσου της Λαυρεωτικής. 
Δεν θα είχαμε κανένα δίλημμα να 
υποστηρίξουμε με έμφαση ότι πρέ-
πει να είναι η επόμενη δήμαρχος Σα-
ρωνικού. Πιστεύουμε στην δυναμική 
που αναπτύσσουν οι γυναίκες όπου 
και όποτε τους δόθηκε η ευκαιρία να 
το αποδείξουν. 

Πιστεύουμε ακόμα ότι η κυρία Χριστοφάκη, 
έθεσε ανοικτά τα θέματα αυτά και δεν δί-

στασε να τα βάλει με τις καταστημένες ιδέες, 
τις αγκυλώσεις και τις φοβίες που εσκεμμένα 
καλλιέργησαν στους πολίτες όλα αυτά τα χρό-
νια, οι διάφοροι προαγωγοί της «πολιτικής». Η 
ανάπτυξη, η υγεία, το αποχετευτικό, η διαχεί-
ριση των απορριμμάτων, το συγκοινωνιακό, η 
πολεοδόμηση, είναι ακριβώς τα θέματα που 
έθεσε στο τραπέζι, αφήνοντας άφωνους τους 
αντιπάλους της, που επιδόθηκαν σε έναν οχε-
τό ύβρεων εναντίον της ή στην καλύτερη περί-
πτωση περιορίστηκαν σε άναρθρες κραυγές.

Ο κ. Φιλίππου ξεκίνησε με καλές προθέσεις 
πριν από 20 χρόνια. Εξάντλησε τις δυνατό-

τητες του πνευματικές και πολιτικές. Δεν είναι 
πια δύναμη αλλαγής και προόδου. Είναι κου-
ρασμένος, συμβιβασμένος, αμφιλεγόμενος. 
Βαρύνεται με σοβαρές παραβιάσεις της πολιτι-
κής ηθικής και ίσως και του νόμου. Καμιά φορά 
η έγκαιρη συνειδητοποίηση των ορίων τιμά τον 
υπεύθυνο άνθρωπο. Αλλιώς το τέλος είναι 
οδυνηρό και άσχημο. Ας υπερασπιστεί και ας 
τιμήσει ο ίδιος το απώτερο παρελθόν του. Ο 
θεός ας τον φωτίσει». Από την ομιλία της κας 
Χριστοφάκη κατά τα εγκαίνια του εκλογικού 
της κέντρου στα Καλύβια.

Την «αποκάλυψη» της μοναδικής αλήθειας βιώσαμε, όσοι παρακολουθήσαμε (ελά-
χιστοι) το κοινοτικό συμβούλιο της Παλαιάς Φώκαιας στις 6 Οκτωβρίου. Εκεί ο 

Μήτσος Φιλίππου, έκανε μια «συγκλονιστική» αποκάλυψη, ρωτώντας τον Τσαλικίδη: 
«Εσύ έκλεισες την χωματερή»; Για να απαντήσει μόνος του στο ερώτημα. «Εγώ την 
έκλεισα μετά από τους σαράντα μήνες φυλακή που μου έβαλε ο κος Φραγκόπου-
λος». Εκεί υπήρξε αναγκαία η διορθωτική παρέμβασή μας, «πρόεδρε μόνο εννέα 
μήνες φυλακή έφαγες, όχι σαράντα». Και για να το κλείσει ο πρ. πρόεδρος κατέληξε: 
«Ναι αλλά πήγα 10 φορές στο δικαστήριο»!!! Στον αυθορμητισμό του, ο πρ. πρόεδρος 
είπε και μία αλήθεια. Αν δεν υπήρχαν οι καταδίκες δεν θα είχε κλίσει η χωματερή

Βαρυσήμαντη δήλωση έκανε στο τελευ-
ταίο πριν τις εκλογές συμβούλιο της 

κοινότητας, ο κοινοτικός σύμβουλος κ. 
Αποστόλης Αποστόλου. «Από σήμερα» 
δήλωσε, «είμαι ανεξάρτητος κοινοτι-
κός σύμβουλος», για να καταγγείλει στη 
συνέχεια αυτούς που έκαναν «αντιπολί-
τευση» στα λόγια. Τώρα ποιος πιστεύ-
ει ως ειλικρινή την ανεξαρτητοποίηση 
και ως προϊόν εκτίμησης της πολιτικής 
παρέμβασης του συνδυασμού «Παλαιά 
Φώκαια» του Μήτσου Φιλίππου. Απλώς 
ο άνθρωπος είναι υποψήφιος με άλλο 
συνδυασμό από εκείνον του Μήτσου.

Εκείνο που είναι πραγματικά εντυπωσι-
ακό, είναι ότι ο κ. Αποστόλου, 8 χρόνια 

στην διοίκηση της κοινότητας και 4 χρόνια 
ως αντιπολίτευση, δεν κατάφερε να κατα-
νοήσει ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων, 
κοινοτήτων, νομαρχιών, υπουργείων και  
του ίδιου του κράτους,  συχνά αναθεωρού-
νται λόγω αύξησης ή μείωσης των εσόδων 
ή των δαπανών τους. Μονίμως καταψηφί-
ζει τα θέματα που αφορούν αναθεώρηση 
του προϋπολογισμού της κοινότητας, σχο-
λιάζοντας απαξιωτικά, «ούτε έναν προϋ-
πολογισμό δεν ξέρετε να φτιάξετε και 
συνέχεια τον αναθεωρείτε». 

Μέσα στην πίκρα του για την απαξίωση και την απόρριψη, ο κος Ακούσογλου γίνεται 
επιθετικός και συχνά επικίνδυνος (για τον ίδιο του τον εαυτό). Δεν είχαμε πρόθεση να 

ασχοληθούμε ξανά μαζί του, μια και ολοκληρώθηκε η προσπάθειά μας, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά να εκπαραθυρωθεί από το τοπικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συναντώντας 
μας, με το γνωστό τραμπούκο-τσαμπουκαλίδικο στυλ του, είπε «γιατί ασχολείσαι μαζί 
μου αφού σου έχω πει εδώ και 7 μήνες ότι έχω αποφασίσει να μην ξανασχοληθώ με τα 
κοινά;». Σεβόμαστε την απόφαση του Ακούση και δεν θα ασχοληθούμε πλέον μαζί του, 
αφού αποφάσισε «ο ίδιος» να μας απαλλάξει από την παρουσία του. 

Μια ερώτηση μόνο θέλουμε να κάνουμε και είναι η τελευταία. Την απόφαση να απο-
χωρήσει την έλαβε, αφού τον απέρριψε η σύσκεψη των νεοδημοκρατών όπου πήγε 

για να ζητήσει να τον χρήσουν αρχηγό ή μετά; Την έλαβε αφού τον απέρριψε ο Τσαλικί-
δης και ο Κωνσταντέλος όταν τους ζήτησε να δημιουργήσουν οι τρεις συνδυασμό; Πριν 
ή μετά την απόρριψη της κυρίας Χριστοφάκη, που δεν ενέδωσε στις πιέσεις του Σάββα 
Γκέραλη να τον συμπεριλάβει στον συνδυασμό της. Πριν ή μετά την πόρτα που έφαγε 
από τον Πέτρο Φιλίππου; 

Σταμάτησε να διαμαρτύρεται ο δήμαρχος κ. 
Φιλίππου, γιατί τον χαρακτηρίζουμε κομμα-

τικοποιημένο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα 
δημοσιεύματα που αναφέρονται σ΄ αυτόν τον 
πηγαινοφέρνουν από τον Συνασπισμό στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τούμπλαλιν. Ως και το site της αυτοδι-
οίκησης.gr  «Πέτρος Φιλίππου ΣΥΡΙΖΑ» γράφει 
και δεν της έχει στείλει ακόμα, μια διαμαρτυρία 
που να τους ζητάει να γράψουν δίπλα στο όνο-
μά του «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ». 
Άστο σου λέει, μην νευριάσουν και βάλουν δί-
πλα στο όνομα, το τίτλο που του κοτσάρισε το 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

Μαζί του, βρήκαν και την φυσι-
κή τους έκφραση ο Τσαλικίδης 

και ο Κωνσταντέλος. Ψυχικά δεμέ-
νοι με τον ΣΥΝ ήταν από τα νιάτα 
τους, ιδίως ο πρώτος. Εκεί κάπου 
το 2004 έσπευσε να ψηφίσει για 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Γιώργο 
Παπανδρέου και έτσι δήλωσε ΠΑ-
ΣΟΚ, για να σταματήσουν(με) να 
τον χαρακτηρίζουν(με) «ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΤΗ». Έτσι στηρίχτηκε και επίση-
μα από τους ΠΑΣΟΚους το 2006. 
Τώρα «απελευθερώθηκε».

Έβαλα υποψηφιότητα με τον φελλό» μας είπε υποψήφιος συνδυασμού, αφήνο-
ντας μας άναυδους. Και γιατί τον λες «φελλό», ρωτήσαμε, βάζεις υποψηφιότητα  

μαζί του και τον βρίζεις; «Δεν κατάλαβες», συνέχισε «φελλός είναι το παρατσούκλι 
του». Παρακαλούμε όσοι γνωρίζουν να μας ενημερώσουν, γιατί φελλός; Ποιες ιδιό-
τητες του φελλού του αποδίδονται;
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Επιμέλεια:
Άγγελος 

Φραγκόπουλος

Προεκλογική περίοδος βλέπετε και πολλά τραπε-
ζώματα πέφτουν. Οι έχοντες και κατέχοντες, ρευ-

στοποιούν τα κέρδη, της προηγούμενης θητείας στα 
αυτοδιοικητικά πόστα και κάνουν συνεστιάσεις, σχε-
δόν καθημερινά. Μέχρι την ημέρα των εκλογών θα 
έχουν τραπεζώσει 2 – 3.000 «υποψήφιους» ψηφοφό-
ρους ο καθένας. Καλούμε λοιπόν όλους όσους προ-
σκαλούνται σ΄ αυτά τα τραπέζια να μην αρνούνται. 
Να πηγαίνουν προσκαλώντας και τις παρέες τους, 
τις οικογένειές τους, τους μακρινούς συγγενείς, τους 
μακρινούς φίλους τους, να συμμετάσχουν σ΄ αυτά τα 
τσιμπούσια και να βγάλουν και καμιά υποχρέωση. 
Και όσο για ψήφο να μην το σκέφτονται. Σε ένα εκλο-
γικό σώμα 20.000 ψηφοφόρων, άντε να βρεις ποιος 
ψήφισε ποιόν και κυρίως ποιος δεν ψήφισε.

Ένας από αυτούς που κά-
νουν συνεστιάσεις μετά 

μουσικής είναι και ο δικός μας, 
«ο από δήμαρχος κλητήρας». 
Με τους ρυθμούς που έχει 
πάρει θα ταΐσει το μισό Σαρω-
νικό. Το κακό είναι ότι τελικά 
θα πάνε στράφι όλα αυτά. Θα 
έπιαναν περισσότερο τόπο αν 
έριχνε τα φαγώσιμα κατευθεί-
αν στην θάλασσα του Σαρωνι-
κού ταΐζοντας τα ψάρια. Έτσι 
κι΄ αλλιώς μετά τις εκλογές για 
ψάρεμα θα πηγαίνει, άρα θα 
βρει γνωστούς εκεί, τα ψάρια. 

Μεγάλη επιτυχία πρέπει να χαρακτηριστεί ο διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε 
στην Παλαιά Φώκαια, για την μελέτη ανάπλασης της πρώην χωματερής. Η κοινό-

τητα εξοικονόμησε 9.000 € μια και τον διαγωνισμό κέρδισε η εταιρεία Εδαφομηχανι-
κή με ποσοστό έκπτωσης 20%. Αυτή την επιτυχία την οφείλει η πόλη στον κοινοτικό 
σύμβουλο κ. Χασάπη και σε ένα μικρό ποσοστό στον «Αττικό Παρατηρητή», οι οποίοι 
δημοσιοποίησαν στο διαδίκτυο την διακήρυξη και έτσι στον διαγωνισμό προσήλθε και 
άλλη εταιρεία και όχι μόνο η εταιρεία που είχε κληθεί επιλεκτικά!!!.

Ο κ. Χασάπης και ο «Αττικός Παρατηρητής», έκαναν πράξη το πνεύμα και το γράμμα 
του νόμου, που πρόσφατα ψήφισε η βουλή μετά από εισήγηση της κυβέρνησης 

του Γιώργου Παπανδρέου, να δημοσιοποιούνται οι προκηρύξεις και οι αναθέσεις έρ-
γων μέσω του διαδικτύου, ώστε να μην γίνονται συναλλαγές κάτω από το τραπέζι και 
να παταχθεί η διαφθορά, που δυστυχώς ευδοκιμεί στους Ο.Τ.Α. ακόμα και σε μικρές 
κοινότητες.

Διαβάζουμε στο πολυτελέστατο 
απολογιστικό - διαφημιστικό 

φυλλάδιο του κ. Τσαλικίδη, για 
το σχέδιο πόλης Α’ κατοικίας της 
Φώκαιας και θαυμάζουμε, τις 
ενέργειες της κοινότητας αλλά κυ-
ρίως την ταχύτητά τους. «Εγκρί-
θηκε από την εκτελεστική επιτρο-
πή του Οργανισμού Αθήνας τον 
Σεπτέμβριο του 2009 και εστάλη 
στους συναρμόδιους φορείς για 
να εκφράσουν τις απόψεις  τους». 
Αυτό είναι το μεγάλο έργο που 
επιτεύχθηκε για το σχέδιο πόλης, 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια από 
την διοίκηση Τσαλικίδη. 

Για τις καταπατημένες κοινοτικές εκτάσεις που 
είναι το εμπόδιο για την ολοκλήρωση του σχεδί-

ου, δεν αναφέρεται λέξη. Δεν είναι περίεργο που οι 
κύριοι αυτοί είναι αναφανδόν υπέρ του κ. Πέτρου 
Φιλίππου, προφανώς σε κάτι προσβλέπουν. Αλλά 
τους ενημερώνουμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες». 
Πιθανόν να ζήσουμε μέρες 1997 και πάλι.  

Όσο για το σχέδιο Β΄ κατοικίας του Καταφυγιού, 
υπάρχει μεγάλη αναφορά στο φυλλάδιο του κ. 

Τσαλικίδη υπό τον τίτλο «οριοθετήθηκε ρέμα στο 
Καταφύγι». Οι Καταφυγιώτες να μην βιαστούν να 
κλείσουν συνεργεία και να παραγγείλουν υλικά για 
να οικοδομήσουν, ας περιμένουν λίγο, διαδικαστι-
κό (και διασκεδαστικό) είναι το θέμα. 

Στο διαφημιστικό φυλλάδιο επανέρχεται με κομπασμό ο κ. Τσαλικίδης, ότι ο διαδικτυ-
ακός ιστότοπος της Παλαιάς Φώκαιας, «περιέχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της πό-

λης μας. Με ένα κλικ, μας πληροφορεί, μαθαίνουμε για τη σπουδαία ιστορία των προγόνων μας». 
Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που δεν πρέπει να σας μπερδέψει. Εννοούν την ιστορία των 
προγόνων ΤΟΥΣ». Γιατί αν αναζητήσετε την ιστορία των δικών σας προγόνων μάλλον 
θα χάσετε τον χρόνο σας. Όλοι οι άλλοι στην πόλη, εκτός από τους εκ Μικρής Ασίας 
καταγόμενους, δεν έχουν καν προγόνους, φυτεμένοι είναι, που δυστυχώς βλάστησαν.

Αναβίωσε το πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης, 
μετά από πολλά χρόνια», αναφέρει το φυλ-

λάδιο της προσωπικής εξομολόγησης του Μα-
νώλη. Άραγε, από το 1980 που και εμείς ζού-
με στην Παλαιά Φώκαια και κάθε χρόνο στις 5 
του Μάη, γινόταν κυριολεκτικά και μεταφορικά 
πανηγύρι, με τραπεζώματα, με λιτανείες, με τα 
μικρομάγαζα στους δρόμους, ήταν στην σφαί-
ρα της φαντασίας μας, δεν τα ζήσαμε; Δεν εί-
ναι ανάγκη να γράφονται ανοησίες για να γε-
μίσει το ιλουστρασιόν, με λιγότερες σελίδες θα 
στοίχιζε και φθηνότερα. 

Και μια και αναφερθήκαμε στο 
ιλουστρασιόν και πανάκριβο  δι-

αφημιστικό - προπαγανδιστικό φυλ-
λάδιο του κου Τσαλικίδη, αν δεν 
πλήρωσε η κοινότητα για την έκδοσή 
του, όπως ειπώθηκε, θα θέλαμε να 
μάθουμε ποιος το κάλυψε οικονομι-
κά; Θα υπάρχουν φανταζόμαστε τα 
αντίστοιχα τιμολόγια και τα ονόματα 
των πιθανών χορηγών, που συνή-
θως αναγράφονται στα έντυπα, αλλά 
όχι σ΄ αυτό. 

Αν δεν σας έχει διανεμηθεί ακόμα με το ταχυδρομείο, εμείς σας συνιστούμε να βρείτε 
το ιλουστρασιόν προπαγανδιστικό φυλλάδιο του Μανώλη και να το διαβάσετε. Μην 

κοιτάξετε μόνο τις εντυπωσιακές φωτογραφίες, διαβάστε τα κείμενα. Εκεί θα διαπιστώ-
σετε το απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ. Αυτό το ΤΙΠΟΤΑ αντιπροσωπεύει ο κος πρόεδρος και θα 
έχουμε όλοι την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε με επώδυνο τρόπο σύντομα.

Ακυρώθηκε τελικά η απόφα-
ση για οικονομική ενίσχυση 

15.000 € του ποδοσφαιρικού 
σωματείου Πρωτέας Παλαιάς 
Φώκαιας. Η απόφαση του πε-
ριφερειάρχη αποτελεί κόλαφο 
για τον Μανώλη Τσαλικίδη. Ο 
κ. περιφερειάρχης, δεν έλαβε 
υπόψη του την ένσταση Χα-
σάπη, μια και πριν την εξέτασή 
της,  διαπίστωσε ότι έπρεπε 
να είχε προηγηθεί απολογι-
σμός για το που διατέθηκαν τα 
30.000 € που είχε εισπράξει το 
σωματείο. Αλλά τι  τιμολόγια να 
παρουσιάσουν οι (αν)εγκέφα-
λοι του σωματείου; Ότι πλήρω-
ναν μισθούς σε επαγγελματίες 
ποδοσφαιριστές; 

Αν αθροίσουμε τα 9.000 € που 
εξοικονόμησε η κοινότητα της 

Π. Φώκαιας, από την ανάθεση 
της ανάπλασης της χωματερής 
στην μειοδότρια εταιρεία, χάριν 
του διαγωνισμού που επιβάλαμε 
στον κ. Τσαλικίδη και τα 15.000 
€ που επίσης εξοικονόμησε, από 
την μη επιδότηση στο ποδοσφαι-
ρικό σωματείο Πρωτέας, χάριν 
της παρέμβασής μας στον κ. πε-
ριφερειάρχη, τότε μπορούμε να 
πούμε ότι τα 26.000 € είναι μια 
μικρή προσφορά του κοινοτικού 
συμβούλου κ. Χασάπη και του 
«Αττικού Παρατηρητή» στους συ-
μπολίτες μας. Και τους βεβαιώ-
νουμε ότι θα είμαστε εδώ, πάντα 
παρόντες και για άλλα. 

Εκδήλωση για την διαχείριση των απορριμμάτων και τα κέντρα επεξεργασία λυμάτων 
οργάνωσε στις 2 Οκτωβρίου η οικολογική κίνηση πολιτών Σαρωνικού Λαυρεωτικής 

που ιδρύθηκε στην πόλη μας. Στην ημερίδα αυτή προσκλήθηκε ως εισηγητής ο κ. 
Δημήτρης Παπαδημητρίου Μηχανικός του ΕΜΠ. Όταν ανακοινώθηκε το όνομά του ως 
εισηγητού, δέχτηκε τηλεφώνημα από υποψήφιο του κ. Πέτρου Φιλίππου, που διατηρεί 
καφετέρια στην Σαρωνίδα, ο οποίος του συνέστησε να μην πάει στην ημερίδα, γιατί 
όλοι αυτοί είναι του ΠΑΣΟΚ και οπαδοί της Χριστοφάκη. Η εισήγηση του κ. Παπαδη-
μητρίου ήταν από τις πλέον ενδιαφέρουσες στην ημερίδα. Το όνομα του προβοκάτορα 
στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο αριθμός των δημοτών που μετέχουν των 
προεκλογικών συγκεντρώσεων, αυξομειώνε-

τε ανάλογα με το ποιος τις περιγράφει. Έτσι για 
παράδειγμα στην συγκέντρωση των εγκαινίων 
του εκλογικού κέντρου της κυρίας Χριστοφάκη 
στα Καλύβια, ακούστηκε κάποιος να μεταδίδει 
τηλεφωνικά στον αντίπαλο προφανώς συνδυα-
σμό, «είναι καμιά διακοσαριά όλοι και όλοι». Αντί-
θετα οι οργανωτές τις συγκέντρωσης ανέβαζαν 
τον αριθμό σε 800 τουλάχιστον, κομπάζοντας για 
τον μεγάλο αριθμό. Ποια είναι η πραγματικότητα; 
600. 200 καθήμενοι και περίπου 400 όρθιοι. 

Αντίστοιχα συνέβη και με την 
συγκέντρωση Φιλίππου στον 

ίδιο χώρο. Μετά βίας 400 οι συ-
γκεντρωμένοι, μετρημένοι από τις 
πανοραμικές φωτογραφίες. Και αν 
δείτε συγκεντρώσεις άλλων συν-
δυασμών, οι συγκεντρωμένοι είναι 
από 30 έως 100, στην καλύτερη 
περίπτωση. Θα μου πείτε έχει ση-
μασία, κερδίζουν τις εκλογές οι συ-
γκεντρώσεις; Και βέβαια όχι, ούτε 
τις εντυπώσεις δεν κερδίζουν. 

Ο κόσμος βαρέθηκε και τις συγκεντρώσεις και τους μονότονους μονόλογους που 
σκοπεύουν στην πρόσκαιρη αυτοϊκανοποίηση των υποψηφίων και καλά κάνει. Ας 

αλλάξουν τις συνήθειές τους οι επικοινωνιολόγοι, γιατί σε λίγο στις συγκεντρώσεις, θα 
είναι οι υποψήφιοι και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού. Λίγο πολύ αυτό συμβαίνει 
ήδη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι΄ αυτό.

Απαράδεκτη, προδοτική συμπεριφορά 
της ομάδας αυτής των επίδοξων υπο-

ψηφίων του συνδυασμού της κ. Καπερώ-
νη και νυν υποψηφίων του κ. Γκίνη. Πολι-
τικά ανέντιμη και άκρως παλαιοκομματική 
υπήρξε και η συμπεριφορά του κ. Γκίνη». 
Αυτά κατελόγισε η Νικολέτα στον κ. Στα-
μάτη Γκίνη, μετά την αποχώρηση των 
οκτώ στελεχών από τον συνδυασμό της 
και τη μεταπήδησή τους στο ψηφοδέλτιο 
του υποψηφίου της Ν.Δ. Το ενδεχόμενο 
να μην την «άντεξαν» οι συνεργάτες της, 
ούτε που της πέρασε από το μυαλό.

Τα τελευταία γεγονότα οδήγησαν την Νι-
κολέττα, να τελειώσει άδοξα την πολιτι-

κή της καριέρα. Ένας - ένας ή και πολλοί 
μαζί, τα «στελέχη» της αποχώρησαν πριν 
κλείσουν μήνα συνεργασίας μαζί της. Ένα 
μήνα την αντέχουν όσοι έρχονται σε επα-
φή με την Νικολέττα, μετά «την κάνουν», 
συνήθως υβριζόμενοι ως ξεπουλημένοι, 
ως μίσθαρνα όργανα των αντιπάλων, ως 
προδότες. Στην προκείμενη περίπτωση, 
υποστηρίζει ότι υπήρξε οργανωμένο σχέ-
διο να την πετάξουν έξω από τον προε-
κλογικό αγώνα. λίγες ημέρες πριν την κα-
τάθεση των συνδυασμών. 

Στο στόχαστρό της παραμένει πάντα 
ο εκδότης του «Αττικού Παρατηρη-

τή», γιατί δεν την στήριξε στην προ-
σπάθειά της να κάνει τις αλυκές China 
town και στις πολιτικές της επιδιώξεις. 
Έτσι μάθαμε από σχετικές διαδώσεις, 
πως ο εκδότης μας, είναι έμμισθος με-
γάλου συνδυασμού με 20.000 € μηνι-
αίως (είναι πολλά τα λεφτά Άγγελε) και 
ότι υπάρχει και deal με οικόπεδα που 
θα εξελιχθεί όμως μετά τις εκλογές.  
Όχι που θα αφήναμε μόνο του τον Πέ-
τρο, να τον αποκαλούν «τσιφλικά».

Την επίθεσή της δέχτηκε πρόσφατα και  
ανώνυμο blog της περιοχής, όπου η Νι-

κολέτα αποκαλύπτει εμμέσως τον χειριστή 
του, γράφοντας σε mail προς τον εκδότη του 
«Α.Π.». «.....σας οφείλω λοιπόν ένα δημόσιο 
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» και σας ομολογώ ότι από την 
εποχή της χούντας(sic) έχω να ζήσω τέτοια 
λογοκρισία και φασισμό από ένα "ανώνυμο" 
blog σαν το ...........» 
Σχέσεις με την Νικολέτα θέλατε και υιοθετού-
σατε ότι ανοησία σας έλεγε και έγραφε, σε 
εφημερίδες και blogs, ακούστε τα τώρα. Και 
σας διαβεβαιώνουμε ότι τα χειρότερα δεν 
ήρθαν ακόμα. 

Το τελευταίο ρεσιτάλ της Λέτ-
τας, δόθηκε στο Μαύρο Λιθάρι, 

οπότε μετά από μια μακρόσυρτη 
ομιλία, για όλα τα εσωτερικά και 
διεθνή θέματα που διήρκεσε μία 
ολόκληρη ώρα, σταμάτησε όταν 
είχαν μείνει μόλις 10 άτομα από τα 
60 που παρακολουθούσαν όταν 
ξεκίνησε. Πρόλαβε όμως να κα-
ταγγείλει Αναβυσσιώτη μηχανικό, 
υποψήφιο του κ. Φιλίππου, ανάμε-
σα σε όσους αγόρασαν κοινόχρη-
στα οικόπεδα στο Μαύρο Λιθάρι. 
Έχουμε σε βίντεο τις καταγγελίες 
της.

Εχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα σε επιδοτούμε-
νους συλλόγους, σε αθλητικούς συλλόγους 

σφραγίδες, τώρα έχουμε και εξωραϊστικούς που 
κανουν εκλογές μαϊμού. Έτσι «πολυπράγμων» 
πρόεδρος συλλόγου, που παρεμβαίνει σε όλα 
τα θέματα του Σαρωνικού, αλλά ο ίδιος κατοι-
κεί σε περιοχή της Κερατέας, έκανε αρχαιρεσίες 
στον σύλλογο, στον οποίο προεδρεύει ισοβίως. 
Στις αρχαιρεσίες έλαβαν μέρος οκτώ (8) μέλη, τα 
οποίοι ψήφισαν με εξουσιοδοτήσεις για λογαρια-
σμό άλλων 60. Δηλαδή κάθε ψηφοφόρος ψήφιζε 
κατά μέσο όρο 9 φορές. Ενδιαφέρον έχουν τα 
κηρύγματα του «προέδρου» περί δημοκρατίας 
(άραγε εννοεί της άμεσης ή της αντιπροσωπευ-
τικής δημοκρατίας;).

Συμπολίτης μας, έχασε την ζωή του 
το Σαββατοκύριακο 17 - 18/10. 

Αγώνα δρόμου έκαναν οι συγγενείς, 
για να βρεθούν δύο μέτρα γης σε 
κάποιο κοιμητήρι να φιλοξενηθεί ο 
εκλιπών. Κατέστη αδύνατο να βρε-
θεί, παρ΄ ότι οι άνθρωποι έφτασαν 
μέχρι την Καμάριζα εκλιπαρώντας 
τον κοινοτάρχη της. Δέκα χρόνια 
έχει χωροθετηθεί  κοιμητήριο στη 
Φώκαια, αλλά οι δημότες όμως της 
Φώκαιας, όσο και αν είναι μακαύριο 
ξεθάβονται άρον - άρον. Το κοιμητή-
ρι της Αναβύσσου, στο Σκόρδι έχει 
κολλήσει στην κατασκευή ενός δρό-
μου που είναι δασικός και στις αγκυ-
λώσεις ενός προέδρου εξωραϊστικού 
συλλόγου. Αυτό το πρόβλημα, ποιος 
δήμαρχος θα το λύσει; 

Η Επικαιρότητα με χιούμορ

Σκίτσο του Ηλία Μακρή από την Καθημερινή
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Κώστας Καλημέρης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Με υποψήφια Δήμαρχο

την Χριστίνα Χριστοφάκη

Γεννήθηκε στον  Πειραιά και είναι παντρε-
μένος με την Γεωργία  Σπαθοπούλου
Ασχολήθηκε με την Ζωγραφική τα πρώτα 

χρόνια όπου θεωρήθηκε μεγάλο ταλέντο και 
επήρε δύο υποτροφίες για το εξωτερικό.
Υπήρξε πολλά χρόνια αθλητής του Ολυμπια-
κού στο Μπάσκετ.
Υπηρέτησε τρία χρόνια σε οικονομική υπη-
ρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
(εντελλόμενα έξοδα)
Δραστηριοποιήθηκε πολλά χρόνια στον σχε-
διασμό & το εμπόριο ενδυμάτων δημιουργώ-
ντας πέντε καταστήματα ρούχων.

Ασχολήθηκε με εισαγωγές & υπήρξε συνεταί-
ρος της κυβέρνησης της Ρωσίας.
Τα τελευταία ένδεκα χρόνια διατηρεί δύο με-
γάλα καταστήματα γενικού εμπορίου στην 
Ανάβυσσο.
Άριστος από χόμπι, γνώστης της Τοπικής αυ-
τοδιοίκησης & της Δημόσιας διοίκησης.
Στόχος του η δημιουργία ενός προτύπου Δή-
μου με έμφαση στην  Αισθητική, στην Χρηστή 
διοίκηση, 
Στην Αξιοκρατία, στην Κοινωνική δικαιοσύνη, 
για ένα Δήμο όπως τον φαντάζεται ο Δημότης 
Σαρωνικού.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ                     
ΥΠ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

                  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                             

Γεννήθηκα το 1951 στην Αθήνα, κατάγομαι από την Μεσσηνία και ζω 
εδώ και χρόνια στη Σαρωνίδα. 
Αποφοίτησα από το ιστορικό Α΄ Λύκειο της Πλάκας, και σπούδασα 
Οικονομικά και Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στη συνέχεια 
ολοκλήρωσα τις σπουδές μου κάνοντας μεταπτυχιακά σε Business 
Administration (Major Marketing). 
Έχω εργασθεί σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, έχοντας 
διανύσει όλες τις βαθμίδες της εμπορικής διεύθυνσης, φθάνοντας στη 
θέση του Εμπορικού Διευθυντή. 
Σήμερα εργάζομαι με την ιδιότητα του Σύμβουλου Επιχειρήσεων. 
Δίδαξα ως Λέκτωρ (Ν.Δ.407/80) στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας. 
Είμαι Certified Teacher του C.I.M.(British Institute of Marketing). 
Επίσης είμαι πιστοποιημένος Διδάσκων του Ι. Δ. Ε. της Σχολής Δημόσι-
ας Διοίκησης και έχω διδάξει σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε. Ε. Δ. 
Ε. και του Ι. Δ. Ε. της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 
Διετέλεσα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Γενικής 
Επιμόρφωσης. 
Είμαι ιδρυτικό μέλος της ομάδας & του Σύνδεσμου για την δημιουργία 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ιδρυτικό μέλος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου της Ελλάδας και μέλος της Ε. Ε. Δ. Ε.  Ε. Ι. Μ. – Ι.Μ.Α.Δ. 
Διετέλεσα Πρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου ΥΠ.Ε.Β.Β.Ε. – Υπαλλ. Επαγγελ-
ματικών Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων – (1994-2004) και 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Αγ. Ελένη»(1993-2000). 

Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της Τ. Ο. Κυψέλης, οργανωμένος στο 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τις 3 Σεπτέμβρη του 1974. Από το 2004 είμαι μέλος της 
Δ. Ο. Σαρωνίδας / Aττικής στην ίδρυση της οποίας είχα καθοριστικό 
ρόλο. 
Διετέλεσα για χρόνια Α’ Γραμματέας Σ.Ε. της Τ.Ο. ΚΥΨΕΛΗΣ, μέλος 
του 6ου Τομεακού Γραφείου της Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α’ Αθήνας και μέλος 
της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Ν. Αττικής. 
Υπήρξα επίσης μέλος του Τομέα Διαφώτισης, του Τομέα Οικονομικού 
καθώς και του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής της Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ.. 
Από το 1986 μέχρι το 1989 διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. 
Έχω αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση, ιδιαίτερα στο γονεϊκό κίνημα 
συμμετέχοντας ως μέλος σε Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και 
στην Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων. Επί σειρά ετών υπήρξα Πρόεδρος 
και Μέλος Σχολικών Επιτροπών. 
Διετέλεσα Πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΥΚΑ-
ΒΗΤΤΟΥ. 
Είμαι μέλος του Ε.Ο.Ο. Σαρωνίδας, μέλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και μέλος της Πρωτο-
βουλίας για των Μεγάλο Δήμο των 8 της Λαυρεωτικής. 
Παράλληλα έχω συνεισφέρει, μέσα και από την επαγγελματική μου 
δράση, στην προώθηση των σκοπών οργανισμών όπως η ACTION AID, 
η UNICEF (Ελληνικό τμήμα) και η Διεθνής Αμνηστία (Ελληνικό τμήμα) 
διατηρώντας στενούς δεσμούς με κορυφαίους παράγοντες των Ελληνι-
κών τμημάτων αυτών των οργανισμών. 
Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. 
Είμαι παντρεμένος με την Αμαρυλλίδα Χριστοπούλου και έχω δύο γιούς.

ΜΕ ΟΡΑΜΑ  ΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

             ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δήμος  Σαρωνικού 2010 

Αγαπητοί φίλοι και συνδημότες,                        
Ήρθε ο καιρός, ο τόπος μας να έχει την τύχη που του αξίζει!                                                                              
Είναι η στιγμή των κρίσιμων και μεγάλων επιλογών.                    
Είναι η στιγμή της απόφασης που,  μέσα από το νέο θεσμό του Καλλικράτη, 
θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.                                                                          
Ο συνδυασμός «Ζούμε μαζί» και η Χριστίνα Χριστοφάκη εγγυώνται 
αυτή την προοπτική καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης και 
ευημερίας.                                                             
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική περίοδο 
για την χώρα μας και τον τόπο μας, συμμετέχω στα κοινά και ζητώ 
να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας στις εκλογές της 7ης 
Νοεμβρίου 2010,για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού.                                                                                      
Η υπερψήφιση των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, που πιστεύουμε 
στον θεσμό του Καλλικράτη για την αλλαγή και την προκοπή του τόπου, 
είναι επιλογή ευθύνης.                                  
Η επιλογή σας στο πρόσωπό μου, δίνει την δυνατότητα 
να εκφρασθούν νέες απόψεις, πρόσωπα ικανά, χωρίς 
δεσμεύσεις, και εξαρτήσεις. Χωρίς βαρίδια του παρελθόντος.                                                 
Η επιλογή σας στο πρόσωπό μου είναι επιλογή προόδου, γνώσης και 
εντιμότητας .                                         
Δεσμευόμενος ότι θα μεταφέρω τη φωνή σας για την λύση των 
προβλημάτων που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια, για την 
ποιότητα της ζωής μας, για την προστασία του περιβάλλοντος, για 
την αειφόρο ανάπτυξη ,πάνω από όλα για την ζωή και το μέλλον των 
παιδιών μας,                                                                                    

          Με τιμή

          

Χρήστος Αλ.Καραμπάτσος                                
Σαρωνίδα: τηλ.6944272062                                                          
e-mail:calidg44@gmail.com        
                                                                                                                             

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Κάποιοι λένε ότι ήρθατε στην περιοχή τα 
τελευταία χρόνια και ότι δεν ζούσατε μαζί 
τους. Που κατοικείται;

Κατοικώ στο Λαγονήσι από 2 ετών. Πήγα 
σχολείο στο μονοθέσιο στον  Όλυμπο 1η 
και 2η δημοτικού και στη συνέχεια στα 

Καλύβια. Τα παιδιά μου γεννήθηκαν και μεγα-
λώνουν στο Λαγονήσι, όπως και ολόκληρη η 
οικογένειά μου, άλλωστε οι γονείς μου και ο 
αδελφός μου κατοικούν και δραστηριοποιού-
νται στο Λαγονήσι. 

Τι σας έκανε να ασχοληθείτε τώρα με τα κοι-
νά, όταν έχετε έναν πολυάσχολο σύζυγο με 
υψηλότατες κυβερνητικές ευθύνες και παράλ-
ληλα έχετε τρία μικρά παιδιά που τώρα έχουν 
ανάγκη  την μάνα τους;

Κάθε οικογένεια έχει τη δική της εσωτερική 
δυνατότητα προσαρμογής. Όλοι όσοι ασχο-
λούνται με τα κοινά κάνουν θυσίες στην οι-

κογενειακή τους ζωή. Από την άλλη όμως η οι-
κογένεια δείχνει κατανόηση. Τα παιδιά μου είναι 
όλα στο σχολείο, είναι ώριμα και αυτόνομα. Έτσι 
τα μεγαλώνουμε. 

Οι επικριτές σας, σας αποδίδουν καιροσκο-
πισμό. Σας καταλογίζουν ότι η ενασχόληση 
σας με τα κοινά κρύβει την προσωπική σας 
φιλοδοξία να διεκδικήσετε στις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές την μονοεδρική της 
Λαυρεωτικής. 

Ο τέως Δήμαρχος Καλυβίων ήταν υποψή-
φιος σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις, για όλες τις θέσεις (Νο-

μαρχία, Βουλή, Δήμος) με συμμαχίες που τώρα 
αποτάσσεται. Δεσμεύομαι ότι θα ολοκληρώσω 
το έργο μου ως Δήμαρχος Σαρωνικού. Ποτέ 
άλλωστε δεν είχα άλλες φιλοδοξίες, αντιθέτως 
είχα προτάσεις από τον υφιστάμενο Δήμαρχο 
Καλυβίων και από την αντιπολίτευση να συμμε-
τέχω στον Συνδυασμό. 

Πως θα αντιμετωπίσετε τις «λαϊκές κινη-
τοποιήσεις» και τις μαύρες σημαίες όταν 
προσπαθήσετε να χωροθετήσετε το Κέντρο 
Επεξεργασίας Λυμάτων; Θα έχουμε μια κα-
τάσταση όπως στον ΧΥΤΑ Κερατέας;

Από την πρώτη στιγμή που μίλησα για το 
σοβαρό θέμα της αποχέτευσης δέχτηκα 
πιέσεις, από παράγοντες και δημότες, να 

μην αναφέρω την περιοχή στην οποία θα χω-
ροθετηθεί το ΚΕΛ, και να μην μιλήσω γι΄ αυτό 
το έργο με λεπτομέρειες. Θέλω να πω ότι με 
εκπλήσσει ο τρόπος με τον οποίο οι δημότες 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αποχέτευ-
σης, από τον Κουβαρά έως και την Π. Φώκαια 
και επιζητούν άμεση λύση. Παράξενο είναι επί-
σης ότι ακόμα και οι ηλικιωμένοι με συναντούν 
στον δρόμο και μου λένε «παιδάκι μου κάνε την 
αποχέτευση και εμείς θα σε ψηφίσουμε». Είμαι 
σίγουρη ότι θα πείσουμε τους Δημότες, όχι για-
τί θα τους παραπλανήσουμε αλλά γιατί ξέρουν 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αποχέτευση. Δε-
σμεύομαι ότι το έργο θα γίνει με ανοιχτές και δι-
αφανείς διαδικασίες όπως άλλωστε γίνεται και 
όλη η προεκλογική μας εκστρατεία. Ελπίζω σε 
γαλάζιες σημαίες στις θάλασσες, σε πράσινες 
σημαίες στα βουνά και σε άσπρες σημαίες στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Να δούμε τότε ποιοι θα 
κρατούν τις «μαύρες σημαίες» υπέρ της σκοπι-
μότητας και της δημαγωγίας; Οι Δήμαρχοι των 
παράνομων χωματερών ίσως; 

Σας κατηγορούν ότι λόγω Πάγκαλου, έχετε πρό-
σβαση στα κυβερνητικά επιτελεία. Πιστεύετε ότι 
αν γίνετε δήμαρχος θα σας βοηθήσει η οικογε-
νειακή σας σχέση να κάνετε πράγματα στο δήμο 
Σαρωνικού; Θέλετε να το έχουν στο μυαλό τους 
αυτό οι ψηφοφόροι όταν φτάσουν  στην κάλπη;

Εμείς ως Συνδυασμός και εγώ προσωπικά απο-
δείξαμε από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε πρό-
γραμμα το οποίο στηρίζεται σε σχεδιασμό και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε επι-
χειρήματα και δεν στηριζόμαστε σε σχέσεις πελατεια-
κές. Ούτε αναζητούμε την εύνοια κανενός! Θα διεκδι-
κήσουμε τα δικαιώματα μας. Δεν θέλουμε χάρες!! 

Την χωματερή θα την κλείσετε; Γιατί εγώ 
1/1/2011 θα κάνω μήνυση σε όποιον εκλεγεί 
δήμαρχος, για την λειτουργία της παράνομης 
χωματερής του Φιλίππου;

Λυπάμαι γιατί δεν θα σου δώσω την ευκαι-
ρία να κάνεις μήνυση. Έχω δεσμευτεί προ-
σωπικά ότι θα χρησιμοποιήσω τη νταλίκα η 

οποία εδώ και 8 μήνες σκουριάζει στο πάρκινγκ 
του Δημαρχείου, ενώ πληρώθηκε από το πρό-
γραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», προκειμένου να μεταφέρει 
τα σκουπίδια του Δήμου Καλυβίων στη Φυλή. Αντ' 
αυτού ο υφιστάμενος Δήμαρχος Καλυβίων με την 
παράνομη χωματερή του παραβιάζει τις οδηγίες 
της Ε.Ε, και ο Δήμος απειλείται με βαρύτατα πρό-
στιμα το 2012. Δεσμεύομαι ότι θα ακολουθήσω 
πολιτική συνεργασίας με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α και με 
τον Δήμο Λαυρεωτικής.

Έχετε εξαγγείλει 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλυ-
βίων και 5 περιφερειακά ιατρεία. Με τι γιατρούς θα λειτουργή-
σουν; Εδώ δεν έχει γιατρούς το Κ.Υ. σήμερα και κάνει καταλή-
ψεις ο Φιλίππου. 

Καταρχήν να σου θυμίσω ότι δεν είμαι ακόμα Δήμαρχος. Παρόλα 
αυτά έλυσα το πρόβλημα της μετακίνησης ενός γιατρού με ειδι-
κότητα γενικής ιατρικής στο Κέντρο Υγείας. Όσο για την 24ωρη 

λειτουργία είναι στο πρόγραμμα μας. Έχω δεσμευτεί ότι θα γίνει σε 
12 μήνες από την ανάληψη των νέων μας καθηκόντων, επίσης έχω 
εξαγγείλει 5 περιφερειακά ιατρεία (Ανάβυσσου, Σαρωνίδα, Π. Φώ-
καια, Λαγονήσι, Κουβαρά) που θα λειτουργήσουν μέσα στην ίδια πε-
ρίοδο. Πράγματι πληροφορήθηκα τις καταλήψεις και αναρωτιέμαι, ο 
υφιστάμενος Δήμαρχος ανακάλυψε το Κέντρο Υγείας Καλυβίων 15 
μέρες πριν τις εκλογές; Και τι ακριβώς εξυπηρετούν αυτές οι επανα-
στατικές του εξάρσεις;

Ο Φιλίππου δεν έχει κάνει τίποτα στα Καλύβια 
τα 20 χρόνια που διοικούσε; Γιατί δεν θα τα 
καταφέρει στο δήμο Σαρωνικού;

Δεν μηδενίζω κανενός το έργο. Αλλά υπάρ-
χει παρακμή, αδιαφορία και στασιμότητα. Διαπλοκή 
σε κοινωνικό και οικονομικό Επίπεδο με ανομολόγητα 

συμφέροντα και στην προεκλογική εκστρατεία διαπιστώνεται 
ανευθυνότητα, αυταρχισμός και πολιτικές ακρότητες που τον 
ακυρώνουν!

Το κράτος περιορίζει τα κονδύλια προς τους ΟΤΑ, λόγω των 
γνωστών προβλημάτων. Θα είναι προκλητικό αν στο δήμο Σα-
ρωνικού εισρεύσουν κυβερνητικά κονδύλια, ενώ για τους άλ-
λους ΟΤΑ δεν θα υπάρχει σάλιο; 

Αυτοί που σήμερα τα λένε αυτά, στο παρελθόν ήξεραν να «τσε-
πώσουν» προϊόντα «ειδικών» σχέσεων με τις κυβερνήσεις του 
ΠAΣOK, να πραγματοποιούν έργα και σήμερα να τα οικειοποι-

ούνται σαν προσωπικά επιτεύγματα. 

Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται το σχέδιο της Ν.Δ. για τσι-
μεντοποίηση των αλυκών Αναβύσσου και μάλιστα μέσα 
από γρήγορες διαδικασίες. Τι θα προτείνετε εσείς, θα 
αποδεχτείτε αυτό το σχέδιο; Στ Μαύρο Λιθάρι είπατε ότι 
αν δεν θέλει ο Δήμος και ο λαός, δεν μπορεί η κυβέρνη-
ση να κάτι τίποτα.

H πρότασή μας για τις Αλυκές περιλαμβάνει την αξιοποί-
ηση του συγκεκριμένου χώρου ως πρότυπο ήπιας πα-
ρέμβασης που θα προσελκύσει επισκέπτες όχι μόνο 

από την Αττική αλλά από όλη την Ελλάδα, και από 
το εξωτερικό αφού το κτήμα των Αλυκών βρίσκεται 
στον άξονα Αεροδρόμιο-Λιμάνι Λαυρίου-Σούνιο. 
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέ-
ντρου πολιτιστικών, οικολογικών και επιχειρηματικών 
παρεμβάσεων που θα εξυπηρετήσει τις σύγχρονες 
ανάγκες και θα εξασφαλίζει μακροχρόνια οικονομι-
κή και περιβαλλοντική βιοσιμότητα, η οποία θα είναι 
αποδεκτή από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 
Συγκεκριμένα προτείνουμε την δημιουργία: 
• Ενυδρείου
• Αθλητικών κέντρων - Κολυμβητηρίου 
• Χώρων αναψυχής
• Εκπαιδευτικού - Οικολογικού Πάρκου
• Υδροβιότοπου
• Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Ενεργειακής αυτονομίας με φωτοβολταϊκά
• Ποδηλατόδρομου
• Χώρων περιπάτου
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου πάρ-
κου για τους δημότες, αναδεικνύοντας τις Αλυκές ως 

το μεγαλύτερο κέντρο πολιτιστικών και οικολογικών παρεμ-
βάσεων στην Αττική.

Πόσο κοστολογείτε το πρόγραμμα που έχετε εξαγγείλει; Και που 
θα βρεθούν οι πόροι; Θα φορολογήσετε τους δημότες; 

Ο ενιαίος Δήμος θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες λειτουργι-
κών δαπανών. Παράλληλα και η ανάπτυξη θα φέρει νέους πό-
ρους. Θα αξιοποιήσουμε και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό που 

χρειάζεται πρώτα όμως είναι έργα υποδομής. Δεσμεύομαι ότι ούτε 
ένας νέος Φόρος ή τέλος δεν θα επιβληθεί στους Δημότες. 
Ο κύριος Δήμαρχος όμως και τα τσιράκια του θα πρέπει να 
μας πούν, τί θα γίνει με τα χρέη, τις μαύρες τρύπες και τους 
καταλογισμούς. 

Η κ. Χριστίνα Χριστοφάκη 
υποψήφια δήμαρχος 
Σαρωνικού, 
απαντά στις ερωτήσεις 
του «Αττικού Παρατηρητή»

Από τη μεγάλη συγκέντρωση στα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου του συνδυασμού «Ζούμε Μαζί», 

στα Καλύβια

Η υποψήφια δήμαρχος και στελέχη του συνδυασμού 
διανέμουν ενημερωτικό υλικό και το πρόγραμμα.

Φωτό, από την εκδήλωση στο «ΑΝΘΕΛΕΙΑ» όπου 
παρουσιάστηκαν έξη βασικοί άξονες του προγράμματος 
του συνδυασμού «Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού». 
Αφορούσαν τα σχέδια πόλης, το αποχετευτικό, το οδικό 

δίκτυο και τις μεταφορές, την υγεία, την πράσινη ανάπτυξη 
και το κοινωνικό πρόσωπο του νέου δήμου.
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Με ένα μακρύ καταγγελτικό λόγο, 
κατά «προδοτών» και «απο-
στατών» η πρώην υποψήφια 

δήμαρχος Σαρωνικού κ. Νικολέτα Κα-
περώνη δήλωσε, την ημέρα που έλη-
ξαν οι προθεσμίες για την κατάθεση 
των συνδυασμών, την αποχώρησή 
της από τον προεκλογικό αγώνα.

Κατάγγειλλε με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τον υποψήφιο δήμαρχο Σαρωνικού 
κ. Σταμάτη Γκίνη, ως τον δολοπλόκο, 
που κινούσε τα νήματα των επίδοξων 
συμβούλων της και ενώ συζητούσε 
μαζί της για συνένωση των δύο συν-
δυασμών, παράλληλα ενορχήστρω-
νε την αποστασία τους, λίγες ημέρες 
πριν την κατάθεση των συνδυασμών, 
όπως είπε. Σκοπός του, είπε, ήταν να 
την εκβιάσουν να συρθεί ως υποψή-
φια σύμβουλος στο συνδυασμό του κ. 
Γκίνη. 
Στην παρατήρησή μας, ότι οι πρώην 
υποψήφιοι σύμβουλοί της μοίραζαν 
προεκλογικό υλικό με τα βιογραφικά 

τους ως υποψήφιοι του συνδυασμού 
της και δεν ήταν δυνατόν να ετοίμα-
ζαν παράλληλα «αποστασία», δεν 
είχε να απαντήσει απολύτως τίποτα. 
Ούτε είχε να πει επίσης κάτι, για να 
αντικρούσει την παρατήρηση ότι από 
το μέσον του 2009 όταν ξεκίνησε την 
προσπάθειά της να ηγηθεί συνδυα-
σμού, την έχουν εγκαταλείψει όσοι 
προσπάθησαν να συνεργαστούν μαζί 
της, λόγω κυρίως του χαρακτήρα της. 
«Θέλουν να με παρουσιάσουν ως 
την τρελή, αλλά εγώ είμαι επανα-
στάτρια, είμαι αγωνίστρια και θα 
έπρεπε όλοι να με είχατε στηρίξει» 
επανέλαβε πολλές φορές. 
Δεν είχε επίσης τίποτα να πει όταν 

της επισημάνθηκε, ότι επειδή έφυγαν 
8 στελέχη της δεν ήταν λόγος να τα 
παρατήσει, έτσι κι΄ αλλιώς χρειαζόταν  
τουλάχιστον 45 υποψήφιους, που 
όπως αποδεικνύεται δεν τους είχε 
ποτέ και γι΄ αυτό διαπραγματευόταν 
την κοινή κάθοδο με έναν από τους 
δύο άλλους συνδυασμούς, του κ. 

Γκίνη ή του κ. Βολάκου. Έβαζε όμως 
προϋπόθεση να είναι επικεφαλής η 
ίδια(!!!).

Όταν της ζητήθηκε να δηλώσει 
ποιον υποψήφιο θα προέτρεπε 
τους φίλους της να ψηφίσουν 

αφού ή ίδια αποχωρεί, είπε ότι δεν 
υποστηρίζει τον κ. Γκίνη και καλεί τους 
ψηφοφόρους της να υποστηρίξουν 
νέους και άφθαρτους υποψήφιους 
στους άλλους συνδυασμούς, χωρίς 
να εξαιρεί τους συνδυασμούς στους 
οποίους βρίσκονται ως υποψήφιοι 
ο κ. Γκέραλης, η κ. Τσιακάλου, ο κ. 
Κωνσταντέλος, και ο κ. Βιτουλαδίτης, 
τους οποίους είχε συνήθως ως στό-

χους στην προσπάθειά της να εκλεγεί 
δήμαρχος.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, αρι-
στερά της βρισκόταν ο σύζυγός της 
και δεξιά της ο κ. Νίκος Καραβαζάκης, 
ο οποίος ήταν από τους εναπομείνα-
ντες υποψήφιους συμβούλους και ο 
οποίος τακτικά την συμβούλευε για το 
τι θα έπρεπε να πει απαντώντας στις 
ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Κλείνοντας την συνέντευξη δή-
λωσε ότι συμμετέχει στον αντι-
μνημονιακό συνδυασμό για την 

περιφέρεια Αττικής του κ. Αλέξη Μη-
τρόπουλου.

Εκτός πολιτικού συστήματος η Νικολέτα Καπερώνη
Αποχώρησαν σύμβουλοι, δεν σχημάτισε συνδυασμό
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Η αρχή έγινε με δημο-
σιεύματα που προ-
ήλθαν από παλαιούς 

συνεργάτες του, οι οποίοι 
διαχώρισαν τη θέση τους 
από την πλειοψηφία και 
στράφηκαν στο συνδυα-
σμό της κας Χριστίνας Χρι-
στοφάκη. Τότε (στην αρχή 
της προεκλογικής μάχης) 
υπήρξαν καταγγελίες για 
διαχειριστικές ατασθαλίες, 
οι οποίες αποδόθηκαν σε 
καταγγελίες διαμαρτυρίας 
παραπονούμενων συμ-
βούλων. Στη συνέχεια οι 
καταγγελίες έγιναν περισ-

σότερο συγκεκριμένες και δημοσιοποιήθηκαν μέσω των ημε-
ρήσιων εφημερίδων Realnews και ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 
και «VETO», επί εβδομάδες δημοσίευαν άρθρα κοτσομπολί-
στικου περιεχομένου, που αφορούσαν την κυρία Χριστοφάκη. 
Τότε οι πολιτικοί της αντίπαλοι διακινούσαν την ενημέρωση 

με mails και sms καλώντας τους δημότες που απευθύνονταν 
να διαβάσουν τα δημοσιεύματα. Τώρα οι ρόλοι αντιστράφη-
καν με την διαφορά ότι τα δημοσιεύματα που αφορούν τον 
κ. Φιλίππου δεν είναι ακριβώς κοτσομπολίστικα, αλλά συ-
γκεκριμένες επισημάνσεις για τις μέρες και τα έργα του ως 
δήμαρχος καλυβίων.

Μαύρη είναι η τρύπα στα Καλύβια!!!

Στοιχεία – σοκ για τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης στον 
δήμο του «αριστερού» δημάρχου, φέρνει στο φως της 
δημοσιότητας άρθρο της εφημερίδας Realnews

Με κύριο άρθρο «Μαύρη τρύπα στον Σαρωνικό» και υπο-
νοώντας τα Καλύβια, η εφημερίδα Realnews παρουσιάζει 
ανάγλυφα και με στοιχεία, την κακοδιαχείριση που επικρατεί 
στον δήμο. Το άρθρο του δημοσιογράφου κ. Γιώργου Παγάνη 
αναφέρει, ότι οι κάτοικοι της Κιτέζας Λαγονησίου πλήρωσαν 
στον δήμο Καλυβίων για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώ-
ρων που δεν διαμορφώθηκαν ποτέ. Στη συνέχεια αυτοί οι 
χώροι καταλήφθηκαν από επιχειρήσεις οι οποίες πλη-
ρώνουν ενοίκιο αλλά όχι στον δήμο! 
Με το ΦΕΚ 50 Δ 1996 κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής  για την 
πολεοδομική ενότητα Λαγονησίου. Επρόκειτο να διαμορφω-
θούν 20 κοινόχρηστοι χώροι που έχουν περιέλθει στον δήμο 
Καλυβίων. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι 
κάτοικοι της Κιτέζας απέδωσαν τις προβλεπόμενες εισφο-
ρές - σε γη αλλά και σε χρήμα - που τους αναλογούσαν και 
αντί να δουν πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές, είδαν πέντε 
επιχειρήσεις πάνω σε ένα χώρο που είναι χαρακτηρισμένος 
πλατεία.

“Τσιφλικάς” ο δήμαρχος Καλυβίων

Το αποκορύφωμα ήρθε με τις επισημάνσεις της ευρείας 
κυκλοφορίας εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Η εφημερίδα, 
η οποία στα κατά - Κυριακή δημοσιεύματά της είχε συ-

νήθως άρθρα, τα οποία χαρακτηριζόντουσαν από την επιθε-
τικότητά τους σε βάρος της κυρίας Χριστίνας Χριστοφάκη και 
του συζύγου της Θεόδωρου Πάγκαλου, δημοσίευσε άρθρο  
με το οποίο χαρακτήριζε «τσιφλικά» τον δήμαρχο Καλυβίων 
κ. Πέτρο Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου εμφανίζεται να έχει προβεί 
σε αγορές οικοπέδων και αγροτεμαχίων, σε μερικά από τα 
οποία είναι συνιδιοκτήτης με την σύζυγό του, αλλά και με το 
ζεύγο Αδάμη, αντιδήμαρχο του δήμου Καλυβίων

Σε απάντηση του δημοσιεύματος της εφημερίδας, αλλά και 
των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο δήμαρχος Καλυβίων, 

παραθέτει μια λίστα οικοπέδων, τα οποία είχε στην κατοχή 
του και τα οποία πούλησε για να πραγματοποιήσει τις αγορές 
που δημοσιεύτηκαν. Επί της ουσίας δηλαδή, παραδέχεται ότι 
υπήρξε ιδιοκτήτης εκτάσεων κατά πολύ περισσότερων από 
αυτές που αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα δηλώνει ότι πούλησε 
εκτάσεις 8.778 τ.μ. προς 106.000 € και έχει αγοράσει εκτά-
σεις αξίας 1.910 τ.μ. προς 23.000 €. Ποια άλλη απόδειξη 
χρειάζεται να παραθέσει, για να δικαιολογήσει τον τίτλο του 

«τσιφλικά» που του αποδίδει η 
εφημερίδα;

Με δεδομένο ότι οι πωληθεί-
σες εκτάσεις είναι εκτός σχε-
δίου πόλης, ο δήμαρχος δεν 
απαντά στο ερώτημα σε ποια 
θέση βρίσκονται τα οικόπεδα 
που αγόρασε αυτός με την σύ-

ζυγό του και από κοινού με το ζεύγος Αδάμη. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του «Αττικού Παρατηρητή», όλες οι αγορές εί-
ναι σε υπό ένταξη περιοχές και δεν μπορεί να προσδιοριστεί  
ποια θα είναι η τελική τους αξία, πράγμα που θα γίνει μετά 
την οριστικοποίηση των σχεδίων πόλης.
Ο κ. Δήμαρχος, δεν δίνει καμία απάντηση για όλα αυτά, ενώ 
κύκλοι των Καλυβίων μιλούν, για πολλαπλάσια αξία των αγο-
ρασθέντων εκτάσεων από τις πωληθείσες. Υποστηρίζουν ότι 
ο δήμαρχος χρησιμοποιώντας την δεσπόζουσα θέση του, 
μπορεί να παρέμβει, στους μελετητές προκειμένου να εξα-
σφαλίσει πλεονεκτική θέση για τις ιδιοκτησίες του και τις ιδι-
οκτησίες του κ. Αδάμη.

Έγγραφη καταγγελία για τις παράνομες 
μεταδημοτεύσεις στα Καλύβια

Έγγραφη καταγγελία 10 δημοτών του δήμου Καλυβίων, 
κατατέθηκε στον δήμαρχο κ. Πέτρο Φιλίππου και κοινο-
ποιήθηκε στον γενικό γραμματέα της περιφέρειας Αττι-

κής κ. Ηλία Λιακόπουλο καθώς και στο σώμα επιθεωρητών 
δημόσιας διοίκησης, με θέμα τις παράνομες μεταδημοτεύ-
σεις, που όπως ισχυρίζονται οι καταγγέλλοντες, έχουν διε-
νεργηθεί στο δήμο ενόψει των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου.
Οι καταγγέλλοντες ανεβάζουν τις παράνομες μεταδημοτεύ-
σεις στο 80% αυτών που έχουν διενεργηθεί, μια και σε δειγ-
ματοληπτικό έλεγχο που έγινε σε 142 από αυτές οι 104 βρέ-
θηκαν ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ή είχαν ελλειπεί 
στοιχεία.

Μπαράζ δημοσιευμάτων, αποδομούν το προφίλ, του «αριστερού», 
«πετυχημένου» και «αγωνιστή» δημάρχου, θέτοντας σοβαρά 
ερωτηματικά για τον κ. Πέτρο Φιλίππου. 

Μύθος ο τίτλος 
«δήμαρχος των έργων»

Ο κ. Φιλίππου προβάλει τον εαυτό του 
ως τον δήμαρχο των έργων, ο οποίος 
σύμφωνα με τις διαφημιστικές κατα-

χωρήσεις του συνδυασμού του, άλλαξε την 
εικόνα της πόλης του. Όμως δεν είναι λίγες 
οι αναφορές που αντικρούουν αυτή την 
άποψη θεωρώντας πλασματική την εικόνα 
που προβάλλεται. 

Ο δήμος Καλυβίων από το 1993, έχει ξε-
κινήσει την κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου (όχι κέντρο επεξεργασίας λυμά-
των) και 17 χρόνια μετά δεν έχει καταφέρει 
να ολοκληρώσει περισσότερο από το 40% 
(κατά τον κ. Φιλίππου το 60%).

Τις βραδινές κυρίως ώρες η πόλη μυρίζει 
από τα νερά πλυντηρίων και άλλων χρή-

σεων που διοχετεύονται από τις κατοικίες 
στους δρόμους, λόγω 
ακριβώς της έλλειψης 
αποχετευτικού δικτύ-
ου. Καταστηματάρχες 
και κάτοικοι τοποθετούν 
πλαστικούς τάπητες 
και χαλάκια πάνω στα 
ανοικτά φρεάτια όπου 
ρίχνονται απόβλητα, 
προφανώς για να μην 

αναδύονται αφόρητες οσμές.

Είναι ο μόνος δήμος, ο οποίος έχει ακόμα 
στο δίκτυο ύδρευσης τις θεωρούμενες ως 

καρκινογόνες αμιαντοσωλήνες και βρίσκεται 
ακόμα στα στάδιο των μελετών. Όλοι οι άλ-
λοι δήμοι και πρόσφατα σε ένα τμήμα της 
Σαρωνίδας, έχουν αντικαταστήσει τους  πα-
λαιούς.

Σε μια μικρή νεροποντή, από αυτές που 
συχνά αντιμετωπίζουμε στην περιοχή 

μας, οι δρόμοι της πόλης των Καλυβίων 
πλημυρίζουν και μετατρέπονται σε χείμαρ-
ρους, λόγω της μη ύπαρξης δικτύου όμβρι-
ων το οποίο δεν κατάφερε να κατασκευάσει 
τα 20 χρόνια της δημαρχίας του.

Ηπολυδιαφημισμένη εκστρατεία αναδά-
σωσης, μία από τις θετικότερες προ-

σπάθειες του δημάρχου και ολόκληρου του 
δήμου Καλυβιών, έχει ακυρωθεί από την 
αδυναμία να ποτιστούν και να συντηρη-
θούν τα φυτεύματα. Οι πυρκαγιές λόγω της 
ανικανότητας της Τ.Α. και της πολιτείας, να 
παράσχει επαρκή προστασία, κατάστρεψαν 
το μοναδικό πράσινο βουνό του δήμου Σα-
ρωνικού.

Ο δήμος διατηρεί σε λειτουργία την μεγα-
λύτερη παράνομη χωματερή της Ανα-

τολικής Αττικής, την οποία διαχειρίζονται 
εργολάβοι, προκαλώντας μια άνευ προη-
γουμένου ρύπανση στην ευρύτερη περιο-
χή. Γι΄ αυτή την χωματερή έχουν επιβληθεί 
πρόστιμα από την Ε.Ε. αλλά ο κ. Φιλίππου 
δηλώνει ότι υπόλογος να πληρώσει τα πρό-
στιμα είναι η περιφέρεια και όχι ο δήμος.

Οι είσοδοι της πόλης των Καλυβίων θυμί-
ζουν χωριό της προηγούμενης εικοσαε-

τίας. Έχουν άραγε καμία σχέση με τις εισό-
δους της Αναβύσσου, που αναπλάστηκαν 
τα τελευταία 8 χρόνια; 

Από τους κατασταλτικούς διαχειριστικούς 
ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει το 

ελεγκτικό συνέδριο στον δήμο Καλυβίων, 
σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της 
εφημερίδας, προκύπτει ένα μεγάλο έλλειμ-
μα της τάξεως των 2,5 εκ ευρώ.

Κρίνοντας με αυτά τα δεδομένα, τίθεται 
πλέον ανοικτά το ερώτημα, πως μπορεί 

να χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένος και να 
αποκαλείται δήμαρχος των «έργων» ο κ. 
Φιλίππου, έστω και από τους πλέον φανατι-
κούς υποστηριχτές του;  

Πως μπορεί να γίνει πιστευτός, όταν 
προβάλει ότι ως δήμαρχος Σαρωνικού, 
θα επιλύσει αυτά ακριβώς τα προβλήμα-
τα που δεν έλυσε επί 20 χρόνια ως δή-
μαρχος Καλυβίων; 

Πως μπορεί να γίνει πιστευτός ο κ. Φιλίππου, όταν προβάλει 
ότι ως δήμαρχος Σαρωνικού, μπορεί να λύσει προβλήματα 
που δεν έλυσε επί 20 χρόνια ως δήμαρχος Καλυβίων;

«Δεν έχω καμία δέσμευση και δεν ταυτίζομαι με κανέναν. 
Αγωνίζομαι αυτόνομα για την πόλη μου και τους συναν-
θρώπους μου που έχουν ανάγκη όπως έκανα πάντα. 
Όσοι με ταυτίζουν με άλλους ή με τις πρακτικές τους κά-
νουν ακόμα ένα σοβαρότατο λάθος και είναι εκ του πονη-
ρού.  Οι συμπολίτες μου του Δήμου Σαρωνικού με γνωρί-

ζουν πολύ καλά και γνωρίζουν την ειλικρίνεια των σκέψεων 
και ενεργειών μου. Συνεργασίες θα έχω με τους συναδέλ-
φους  μου δημοτικούς συμβούλους αν με εκλέξετε για το 
γενικό καλό».

Αυτά απάντησε η κα. Αναστασία Τσιακάλου σε ερώτηση 
του «Αττικού Παρατηρητή» μετά την κυκλοφορία πληρο-
φοριών από συνυποψήφιους για συνεργασίες σταυροδό-
τησης. Είπε ακόμη ότι η σταυροδότηση είναι αναφαίρετο 
δημοκρατικό δικαίωμα των ελεύθερων πολιτών και δεν 
τίθεται σε συναλλαγή.

«Δεν έχω καμία δέσμευση» δηλώνει η 
κυρία Αναστασία Τσιακάλου, υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού 
«Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού»

Εννέα υποψήφιοι περιφερειάρχες Αττικής κατέ-
θεσαν συνδυασμούς για τις επερχόμενες πε-
ριφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του 

2010
Οι υποψήφιοι και τα κόμματα που τους στηρίζουν 
είναι οι ακόλουθαι:

Γιάννης Σγουρός ΠΑΣΟΚ
Βασίλης Κικίλιας Ν.Δ. 
Άδωνης Γεωργιάδης ΛΑΟΣ
Θανάσης Παφίλης Κ.Κ.Ε.
Γρηγόρης Ψαριανός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
Κώστας Διάκος ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Αλέξης Μητρόπουλος ΣΥΝ
Αλέκος Αλαβάνος συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης Δημαράς
Άγγελος Χάγιος ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Εννέα συνδυασμοί 
για την περιφέρεια Αττικής 
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Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Καρδίτσας το 1951από αγρότες γονείς. 
Αποφοίτησε από το Α΄Γυμνάσιο Τρικάλων και απέκτησε το δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού από το 
ΕΜΠ το 1976. Δραστηριοποιείται ως κατασκευαστής και μελετητής ιδιωτικών έργων στην Π. Φώκαια, 

Ανάβυσσο, Σαρωνίδα, Καλύβια κλπ από το 1979. Ζει μόνιμα στην Σαρωνίδα τα τελευταία 4 χρόνια και 
προηγουμένως ζούσε στην Παλαιά Φώκαια από το 1980. Διετέλεσε επί 6 έτη Πρόεδρος του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Π. Φώκαιας και επί 8 έτη κοινοτικός σύμβουλος Π. Φώκαιας, 
εκλεγείς ως επικεφαλής συνδυασμού.
Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Δέτση, πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου και 
έχουν δύο παιδιά, την Έφη, οδοντίατρο και τον Δημήτρη, γεωλόγο.  

Σε αυτό το προσκλητήριο της Χριστίνας Χρι-
στοφάκη και του συνδυασμού ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,  με το σύνθημα 

«Αλλάζουμε τον τόπο μας. Αλλάζουμε τη ζωή μας», 
θεώρησα τιμή και χαρά μου να ανταποκριθώ και 
να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον 
Δήμο Σαρωνικού, στην δημοτική ενότητα Αναβύσ-
σου και σας καλώ να ενώσουμε μαζί τις δυνάμεις 
μας, δίνοντας μου την ψήφο σας, για να κάνουμε τα 
οράματά μας πραγματικότητα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ζω και εργάζομαι ως πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ευρεία 
περιοχή του νέου μεγάλου Δήμου Σαρωνικού τα τελευταία τριάντα χρόνια. Έτσι έχω βιώσει από κο-
ντά την ανάπτυξη αλλά και τα προβλήματα της Αναβύσσου, της Παλαιάς Φώκαιας, της Σαρωνίδας, 

των Καλυβίων και του Κουβαρά. 
Ταυτόχρονα έχω καταθέσει και την κοινωνική προσφορά μου μέσα από κοινωνικούς και πολιτικούς αγώ-
νες στην περιοχή, άλλοτε από τη θέση, του Προέδρου του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων και 
άλλοτε από τη θέση του επί δύο τετραετίες κοινοτικού συμβούλου - επικεφαλής δημοτικής παράταξης. 
Έτσι έχω αποκτήσει την γνώση και την εμπειρία των θεμάτων και των προβλημάτων της περιοχής του 
νέου Δήμου Σαρωνικού.
Έχοντας παρακολουθήσει, όλα αυτά τα χρόνια, τις προεκλογικές «εξαγγελίες» των εκάστοτε δημοτικών 
και κοινοτικών αρχόντων, από τις οποίες ελάχιστες υλοποιήθηκαν, κυριολεκτικά με συνεπήρε η προσω-
πικότητα, ο δυναμισμός, η μεθοδηκότητα, το πρόγραμμα, το όραμα και πάνω απ΄ όλα η ειλικρίναια της 
Χριστίνας Χριστοφάκη, στον αγώνα της οποίας συστρατεύθηκα από το πρώτο κάλεσμά της.
Σχέδιο πόλης, αποχέτευση, πράσινη ανάπτυξη, υγεία, συγκοινωνία, πολιτισμός, αθλητισμός είναι μερικά 
από τα βασικά ζητήματα, τα οποία η Χριστίνα Χριστοφάκη προσεγγίζει με τρόπο πρωτοποριακό και δυ-
ναμικό, περιβαλλόμενη από άξιους συνεργάτες και επιστήμονες, αποδεικνύοντας ότι έχει το όραμα και 
την θέληση να δώσει λύσεις σε αυτά, σαν Δήμαρχος του δήμου Σαρωνικού από την πρώτη κιόλας ημέρα 
ανάληψης των καθηκόντων της, η οποία θα λάβει χώρα στις 1.1.2011.

«Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού»
Υποψήφια Δήμαρχος Χριστίνα Χριστοφάκη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Σαρωνικού

Τηλ.: 6944340832 - 22910 40034

Με επείγουσα επιστολή του ο Νομάρχης Ανατ. 
Αττικής Λ. Κουρής ζητά την άμεση παρέμβαση 
του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης Ανδρ. Λοβέρδου προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν τα σοβαρά προβλήματα του Κέντρου Υγείας 
Καλυβίων, που προκαλούν τις εύλογες διαμαρτυρίες 
των κατοίκων της περιοχής.

Στην επιστολή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής τονίζει ότι 
“παρά τις κατ’ επανάληψη παραστάσεις, γραπτές και 
προφορικές, και τις διαβεβαιώσεις των κατά καιρούς 

υπευθύνων 
τα προβλή-
ματα όχι 
μόνο δεν 
μειώνονται 
αλλά αντιθέ-

τως αυξάνονται”.
Έτσι, αναφέρει χαρακτηριστικά, όχι μόνον δεν προ-
ωθείται η 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας που 
καλύπτει τις ανάγκες 2 Δήμων (Αναβύσσου, Καλυβί-

ων) και 3 Κοινοτήτων (Κουβαρά, Π. Φώκαιας, Σαρω-
νίδας), που συνενώνονται στο νέο Δήμο Σαρωνικού, 
αλλά αποδυναμώνεται συνεχώς από τις αναγκαίες 
ιατρικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την 
παροχή στοιχειώδους περίθαλψης.
Για τον λόγο αυτό, καταλήγει ο Νομάρχης Λ. Κουρής, 
είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση του Υπουργού 
Ανδρ. Λοβέρδου “ώστε να ξεπερασθούν λογικές αδι-
αφορίας και εφησυχασμού που έχουν οδηγήσει στην 
σημερινή απαράδεκτη κατάσταση”.

Προβλήματα του Κέντρου Υγείας Καλυβίων
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Ηχηρότατο χαστούκι εισέπραξαν, ο κ. Μανώλης 
Τσαλικίδης και οι πολιτικοί του φίλοι, από τον πε-
ριφερειάρχη Αττικής κ. Ηλία Λιακόπουλο, για την 

προσπάθεια επιδότησης του ποδοσφαιρικού σωματείου 
σφραγίδα, Πρωτέας. Όπως έχουμε δημοσιεύσει στο δι-
αδικτυακό ημερολόγιο στις 23/7/2010 και στο τελευταίο 
τεύχος (92ο) της εφημερίδας «Αττικός Παρατηρητής», 
ο κ. Τσαλικίδης εισηγήθηκε να επιδοτηθεί το σωματείο 
σφραγίδα με 15.000 €, από τα χρήματα των δημοτών 
ως προίκα για το νέο 11μελές διοικητικό συμβούλιο το 
οποίο εκλέχτηκε από μόλις «οκτώ» του σωματείου μέλη 
που προσήλθαν στην συνέλευσή του.

Περιφερειάρχης Αττικής: “Παρέλκει 
η εξέταση της προσφυγής Ντίνου 
Χασάπη ”

Το σκεπτικό της απόφασης του περιφερειάρχη που 
έχει κοινοποιηθεί, περιγράφει ότι αφορμή για την 
ακύρωση δεν αποτέλεσε η ένσταση που είχε υπο-

βάλει ο κοινοτικός σύμβουλος κ. Ντίνος Χασάπης. Ο κ. 
Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για την απόφαση από το 
διαδικτυακό ημερολόγιο του «Αττικού Παρατηρητή» και 
η απόφαση ακυρώθηκε αυτεπάγγελτα γιατί παραβίαζε 
διατάξεις του κώδικα. Συγκεκριμένα έπρεπε να παρουσι-
αστεί στο κοινοτικό συμβούλιο, αναλυτικός απολογισμός 
για το που διατέθηκαν οι προηγούμενες επιδοτήσεις της 
κοινότητας, συνοδευόμενος από τα ανάλογα τιμολόγια. 
Σε έγγραφο που κοινοποίησε ο περιφερειάρχης στον 
καθηγητή και κοινοτικό σύμβουλο κ. Χασάπη αναφέρει 
ότι «Παρέλκει» η εξέταση της προσφυγής του κοινοτι-
κού συμβούλου κ. Ντίνου Χασάπη, κατά της απόφασης 
επιχορήγησης της ποδοσφαιρικής ομάδας «Πρωτέας 
Παλαιάς Φώκαιας», διότι στρέφεται κατά της ήδη ακυ-
ρωμένης απόφασης από τον Γεν. Γραμματέα της Περι-
φέρειας.
Εν ολίγοις ο περιφερειάρχης  κ. Λιακόπουλος, είχε ακυ-
ρώσει την απόφαση πριν κάνει την ένσταση ο κ. Ντίνος 
Χασάπης. Είχε «φροντίσει» προηγουμένως ο κοινοτάρ-

χης κ. Τσαλικίδης να λάβει μια «αίολη» απόφαση από 
το κοινοτικό συμβούλιο και ο «Αττικός Παρατηρητής» να 
ενημερώσει έγκαιρα τον κ. περιφερειάρχη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρόταση του κοινοτάρχη, την 
είχαν ψηφίσει οι προσκείμενοι στον Τσαλικίδη σύμβου-
λοι, αλλά και οι της αντιπολίτευσης, πλην του Φιλίππου 
(Μ), ο οποίος είχε δυσαρεστηθεί, όπως δήλωσε, επειδή 
το διοικητικό συμβούλιο του Πρωτέα δεν τον είχε επι-
σκεφθεί για να τον «παρακαλέσει» να εγκρίνει την επι-
δότηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι σύμβουλοι Κατινά-
ρης και Σαρρής  (υποψήφιοι του συνδυασμού της κας 
Χριστοφάκη), είχαν προτείνει να δοθούν 20.000 € στο 

σωματείο σφραγίδα, προκειμένου να δείξουν στους δι-
άφορους επιδοτούμενους παράγοντες, ότι είναι κοντά 
τους και συμβάλλουν στις προσπάθειές τους. Όλα αυτά 
βέβαια με χρήματα των δημοτών και όχι με δικά τους 
όπως θα ήταν έντιμο και άξιο συγχαρητηρίων.
Την εισήγηση είχε καταψηφίσει ο κοινοτικός σύμβουλος 
κ. Ντίνος Χασάπης, θεωρώντας ότι τα χρήματα πηγαί-
νουν σε επαγγελματίες μισθοφόρους ποδοσφαιριστές 
και όχι σε παιδιά του χωριού τα οποία έτσι κι΄ αλλιώς δεν 
παίζουν στην ομάδα. Αντίθετα οι δαπάνες για τα παιδιά 
του χωριού που αθλούνται στις μικρές ποδοσφαιρικές 
ομάδες της κοινότητας, καλύπτονται κατευθείαν από την 
κοινότητα από άλλο κονδύλι, χωρίς τη μεσολάβηση του 
Δ.Σ. του Πρωτέα. Το κονδύλι αυτό δεν έχει καμία σχέση 
με τις 15.000 € που έκοψε ο περιφερειάρχης.

Σε μια δύσκολη εποχή για τον τόπο, αλλά και για την 
κοινότητα, η οποία περικόπτει τις δαπάνες καθαριό-
τητας για λόγους οικονομίας(!!!), επιτρέπεται να δα-

πανά 15 χιλιάρικα, για να ενισχύσει τους αποτυχημένους 
αθλητικούς παράγοντες ενός ποδοσφαιρικού σωματεί-
ου, ΧΑΡΙΝ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ;
Τι θα γίνει του χρόνου όταν τα ποδοσφαιρικά και γενι-
κώς αθλητικά σωματεία του δήμου Σαρωνικού θα είναι 
περισσότερα από 10 (5 ποδοσφαιρικά) θα επιδοτούνται 
όλα;

Εμείς δηλώσαμε ευθαρσώς, ότι θα κάναμε ότι είναι δυ-
νατόν να απορριφθεί αυτή η απόφαση και να παραδο-
θούν στη χλεύη των πολιτών, όσοι την εισηγήθηκαν και 
την ψήφισαν και τα καταφέραμε. Όπως ακριβώς κάναμε 
για την ακύρωση της απόφασης επιδότησης του ποδο-
σφαιρικού σωματείου της Αναβύσσου Σαρωνικός, με 
20.000 € από την διοίκηση Γκέραλη – Κωνσταντέλου – 
Ακούσογλου.

Ο κ. Τσαλικίδης, θα μπορεί να ισχυρίζεται στους πο-
λιτικούς φίλους του, ότι αυτός ήθελε να τους “επι-
δοτήσει” με 15.000 €, αλλά δεν τον άφησε ο «Αττι-

κός Παρατηρητής».  Του κάνουμε την μεγάλη χάρη, την 
οποία θα μας την χρωστάει. Και τα χρήματα θα γλυτώσει 
η κοινότητα, όπως ήταν ο στόχος μας και ο κύριος Τσαλι-
κίδης θα μπορεί να δικαιολογηθεί στους ενεργούμενους 
φίλους του στον Πρωτέα.

Ηχηρότατο χαστούκι στον κ. Τσαλικίδη, από τον 
περιφερειάρχη. Ακύρωσε επιδότηση 15.000 €, 
σε ποδοσφαιρικό σωματείο σφραγίδα

Φίλες και φίλοι, 
Ο νέος Δήμος Σαρωνικού είναι μια πραγματικότη-
τα, που δημιουργεί  καλύτερες προϋποθέσεις για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών μας και την επίλυση 
των προβλημάτων της περιοχής μας. 
Η Σαρωνίδα, τα Καλύβια, η Ανάβυσσος, η Π. Φώ-
καια και ο Κουβαράς αφήνοντας πίσω το παρελ-
θόν, την αδράνεια και την απραξία ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους και αξιοποιούν τις μεγάλες δυνατότητες 
και ευκαιρίες που διαθέτουν. 
Ο Σαρωνικός μας καλεί και μας προτρέπει: 
• Να προτάξουμε το κοινωνικό όφελος και το μα-
κροπρόθεσμο κέρδος έναντι του εφήμερου, του κο-
ντόφθαλμου και του ευτελούς. 
• Να εργαστούμε με αποτελεσματικότητα για την 
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. 
• Να προστατεύσουμε τον τόπο μας από τον κίν-
δυνο της οικιστικής και περιβαλλοντικής υποβάθ-
μισής του. 
• Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και τις ευ-
καιρίες για να δώσουμε ανάσα ζωής στις περιοχές 
μας. 

Φίλες και φίλοι, 
Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου δεν ψηφίζουμε για 
κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για τον τόπο μας. 
Βαθιά πεποίθησή μου είναι ότι ο Σαρωνικός μπο-
ρεί, με κατάλληλες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, 
να αποκτήσει τις υποδομές, που έχει ανάγκη, και 
να αναδειχθεί σε πόλο έλξης και τόπο αναψυχής, 
χαλάρωσης και διασκέδασης. 
Ως ενεργός πολίτης με μεγάλο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας 
και  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, 
συμμετέχω στον Συνδυασμό «Ζούμε μαζί στον Σα-
ρωνικό» ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. 
Στο πρόσωπο της Χριστίνας Χριστοφάκη βλέπω 
τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει πνοή και δύνα-
μη στον νεοσύστατο δήμο Σαρωνικού, που έχει τη 
δυνατότητα να γίνει ο φορέας ανάπτυξης και ευη-
μερίας του τόπου μας, χαράσσοντας και περπατώ-
ντας νέους δρόμους. 

Φίλες και φίλοι, 
Το δίλημμα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου για τον 
δήμο Σαρωνικού είναι ένα και συγκεκριμένο: 
Ποιος μπορεί να καταστεί φορέας ανάπτυξης; 
και ποιος συνιστά ανασταλτικό παράγοντα; 
Την απάντηση την υποδεικνύει το παρελθόν και 
τα μεγάλα προβλήματα που μας κληροδοτεί. Δυ-
στυχώς σχεδιάζοντας το μέλλον δεν μπορούμε να 
διαγράψουμε τις εκκρεμότητες που αφήνουν πίσω 
τους οι απερχόμενες δημοτικές αρχές και τα φλέ-
γοντα ζητήματα που χρειάζονται άμεσης αντιμετώ-
πιση. 

Φίλες και φίλοι, 
Με την ψήφο σας και τη στήριξή σας μπορούμε να 
κάνουμε πολλά. Μπορούμε να κάνουμε  όλες και 
όλοι μαζί τον Σαρωνικό έναν σύγχρονο, ισχυρό και 
ανταγωνιστικό Δήμο, έναν Δήμο - πρότυπο για το 
πώς μπορεί η χώρα να βγει από την κρίση. 

Έρση - Αντωνία  Κόκκοτα
ersikokkota@yahoo.gr
6944 365 222

Κόκκοτα Αντωνία - Έρση
Κοινοτική Σύμβουλος Σαρωνίδας

Επιχειρηματίας- Οικονομολόγος
Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος με τον Συνδυασμό

«Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού»
της υποψηφίας δημάρχου

Χριστίνας Χριστοφάκη

Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής και Πο-
λιτισμού θέλοντας να προσφέρει σε 
όλο και περισσότερες γυναίκες την 

δυνατότητα να εξεταστούν προληπτικά 
συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα των 
δωρεάν γυναικολογικών εξετάσεων σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρία που περιλαμβάνει:

*  Ψηφιακή μαστογραφία
*  Τεστ Παπ
*  Τεστ εντέρου (Haemoccult test)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου  στο Κέντρο Έγκαι-
ρης Διάγνωσης της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρίας στην Παιανία και αφορούν 
γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών.

Πληροφορίες: 
Αντωνιάδη Γεωργία 
22910-41220-37119

Δωρεάν γυναικολογικές 
εξετάσεις στο δήμο Αναβύσσου
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γιώργος Σπυρίδης γεννήθηκε 
στον Πύργο  της Τήνου και κατοικεί 
µόνιµα στην περιοχή από το 1989. 

Είναι Πτυχιούχος του 
Πανεπιστήµιου Πειραιά του 

τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων µε εξειδίκευση στην 

Ελεγκτική –Φορολογική Λογιστική. 
Εργάζεται στο Υπουργείο 

Οικονοµικών στο ∆ιαπεριφερειακό 
Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών µε 
µεγάλη εµπειρία στον έλεγχο 

επιχειρήσεων και Οργανισµών.
Είναι µέλος του Οικονοµικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας από το έτος 
1992 (ΑΜ:27657). Είναι Πρόεδρος 
της Αθλητικής Ένωσης Σαρωνίδας 
Αναβύσσου Φώκαιας (Α.Ε.Σ.Α.Φ) 

ΚΟΥΡΟΣ για δεύτερη συνεχή θητεία. 
∆ιατέλεσε Αντιπρόεδρος του

Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ και 
Αντιπρόεδρος του Εξωραϊστικού 

Συλλόγου ΑΤΕ «∆ΗΜΗΤΡΑ». Είναι 
παντρεµένος µε τη Σοφία Χανιώτη 

Καθηγήτρια Θεολόγο, ∆ιευθύντρια 
του Γυµνασίου Αναβύσσου και 
έχουν τρία παιδιά το Σταύρο τη 

Μαριανίνα και το Νίκο.

Φίλες και Φίλοι του ∆ήµου Σαρωνικού

Σε µια σηµαντική για την χώρα συγκυρία, όχι µόνο οικονοµική µα κυρίως θεσµική και ηθική, οδεύουµε γοργά  προς τις εκλογές για 
την Τοπική & Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η ελπίδα που γέννησε ο «Καλλικράτης» σε συνδυασµό µε την αλαζονεία της εξουσίας 
την  έλλειψη ικανοτήτων, την αδιαφορία προς τους πολίτες ,την αδιαφάνεια , την παθητική άσκηση πολιτικής για την τοπική 
αυτοδιοίκηση µου έδωσαν το έναυσµα και αποτέλεσαν για µένα πρόκληση να δηλώσω παρόν, και να συµµετέχω ενεργά στην βάση 
των αρχών και αξιών του «Καλλικράτη», όπως της απόλυτης διαφάνειας, της λογοδοσίας  στον πολίτη, της αποκέντρωσης  
αρµοδιοτήτων και της αποτελεσµατικής άσκησής τους. Πιστεύω στο όραµα του νέου Καλλικράτη, πιστεύω στην απαίτηση-κραυγή των 
πολιτών να τα αλλάξουµε όλα, για µια καλύτερη κοινωνία που επίκεντρό της θα έχει τον άνθρωπο, τον απλό πολίτη. Πιστεύω ότι ο 
Καλλικράτης αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσµούς, το κράτος και το 
πολιτικό σύστηµα.
∆ηλώνω παρόν και  συµµετέχω σένα αγώνα για την ανόρθωση και την προκοπή του νέου µεγάλου ∆ήµου µας, είµαι έτοιµος να θέσω 
τέλος στον λαϊκισµό, την µετριοκρατία και τον παλαιοκοµµατισµό να σταθώ απέναντι σε πελατειακές σχέσεις και να συµµετέχω σε  
καινούργια δεδοµένα και ριζοσπαστικές αλλαγές, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, θέλω να χαίροµαι µαζί σας για το αποτέλεσµα της 
δουλειάς µου, θέλω να αγωνιστώ για να σβηστεί το παλαιό άλλοθι «όλοι ίδιοι είναι». ∆εν χρειάζονται πλέον «καλά παιδιά», αλλά ΙΚΑΝΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ που να πάρουν από το τέλµα την περιοχή και να την αναπτύξουν ουσιαστικά, µε γνώµονα το συµφέρον του συνόλου και όχι των 
ολίγων και «ηµετέρων». Το σχέδιο Καλλικράτης όσο καλά και αν δοµηθεί, θα αποτύχει, εάν δεν υπάρξουν πολίτες που πιστεύουν σε αυτό 
το νέο µοντέλο αυτοδιοίκησης, πολίτες µε νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά, νέοι άνθρωποι που δεν έχουν “φθαρεί” από το σηµερινό σύστηµα.
Η υποψηφιότητα  µου δηλώνει συστράτευση και έρχεται να τονίσει ακόµα περισσότερο τον προοδευτικό υπερκοµµατικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα 
της ∆ηµοτικής παράταξης «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Πέτρου Φιλίππου. Η εµπειρία το τεράστιο έργο του, η τεχνοκρατική αντίληψη των 
πραγµάτων, η χρηστή διοίκηση, η ευαισθησία του για το περιβάλλον, αποτελoύν για µας τους νεώτερους παρακαταθήκη για το µέλλον του νέου 
∆ήµου Σαρωνικού. Νοµίζω πως ήρθε η ώρα  να γυρίσουµε σελίδα και να πάµε σε µια νέα εποχή ήρθε η ώρα για την περιοχή µας να αναδείξει 
στο νέο ∆ήµο Σαρωνικού τον δικό της άνθρωπο, µε  µόρφωση, καλλιέργεια, όραµα, αποφασιστικότητα, ελπίδα, µε έργο στη τοπική κοινωνία, 
µε διάθεση για προσφορά, αλλά και µε ήθος και  σεβασµό στο πολίτη. Η κατάσταση πλέον δεν σηκώνει µικροπολιτική. Απαιτεί θυσίες και 
υπευθυνότητα από όλους. Με την δική σας στήριξη και έχοντας την θέληση να προσφέρω και να δηµιουργήσω  στο τόπο που ζω εγώ και 
η οικογένεια µου, σας υπόσχοµαι ότι την επόµενη των εκλογών θα είµαι δίπλα σας για να παλέψουµε και να  αναδείξουµε τα 
προβλήµατα της περιοχής µας, υιοθετώντας προτάσεις και προτείνοντας λύσεις.

Ας γυρίσουµε σελίδα και ας πάµε σε µια νέα εποχή. 
Έχει έρθει επιτέλους η στιγµή τα λόγια να λιγοστέψουν και τα έργα να περισσέψουν!

ΘΑ ΜΕ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ.

ΦΙΛΙΚΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναβύσσου
Πρόεδρος Αθλητικής Ένωσης Σαρωνίδας, Αναβύσσου, Φώκαιας (Α.Ε.Σ.Α.Φ-ΚΟΥΡΟΣ)
Οικονοµολόγος-Ελεγκτής Υπουργείου Οικονοµικών

Έργο, Ελπίδα, Όραµα

Με αποφασιστικότητα για το αύριο! 
Έργο, Ελπίδα, Όραµα

Με αποφασιστικότητα για το αύριο! 
Έργο, Ελπίδα, Όραµα

Με αποφασιστικότητα για το αύριο! 
Έργο, Ελπίδα, Όραµα

Με αποφασιστικότητα για το αύριο! 
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Συνέντευξη του 
κ. Σταμάτη Γκίνη
υποψήφιου δημάρχου 

Σαρωνικού 

Κύριε Πρόεδρε, είστε  υποψήφιος δήμαρ-
χος για το νέο Δήμο Σαρωνικού , απέ-
ναντι σε υποψηφίους που έχουν μπει κι 
αυτοί δυνατά στον προεκλογικό αγώνα, 
για τους δικούς τους λόγους ο καθενας. 
Εσείς τι κίνητρο έχετε; 

Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. 
Αγαπώ τον τόπο μου στον οποίο και 
προσφέρω στα κοινά εδώ και 12 χρό-

νια. Αν το ερώτημα περιέχει το επί το λαικό-
τερον « είσαι άλλος ένας που θέλει να σώσει 
τον τόπο» σας απαντώ ειλικρινά όχι. Απλώς, 
αυτές οι εκλογές είναι μία πρόκληση συμμε-
τοχής για όσους πιστεύουν ότι  οι κοινωνίες 
προοδεύουν μόνο όταν περισσότεροι ενερ-
γοί πολίτες ασχολούνται με τα κοινά. Υπό 
αυτή την έννοια λοιπόν, δεν είμαι ούτε  επαγ-
γελματίας δήμαρχος, ούτε και σκοπεύω, για 
παράδειγμα, να  εγκαταλείψω τους δημότες 
σε δύο χρόνια για να πάω στη Βουλή. Εχω 
εμπειρία, σχέδιο, ικανούς και άφθαρτους συ-
νεργάτες με όρεξη για δουλειά.

Στην κρίσιμη και δύσκολη εποχή που ζούμε οι πολίτες  φαίνεται 
πως έχουν μία τάση αποχής , δεν ελκύονται από τις σειρήνες των 
υποψηφίων που χρησιμοποιούν κάθε τρόπο και επικοινωνιακό 
μέσο για να αλιεύσουν ψήφους. Πως θα λύσετε αυτό το πρόβλη-
μα για να σας εμπιστευτούν; 

Θα σας φανεί ίσως περίεργο, αλλά εγώ χαίρομαι που οι εκλογές 
αυτές γίνονται σε τέτοιο δύσκολο τοπίο. Και για να μην παρεξη-
γηθώ, δεν λέω ότι χαίρομαι που ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα και 

απέχει από τα κοινά,  χαίρομαι γιατί σε τέτοιους καιρούς δεν υπάρχουν 
περιθώρια για  πολιτικές σαπουνόπερες και τσαρλατανισμούς. Ξέρω 
ότι οι δημότες του διευρυμένου τώρα Δήμου Σαρωνικού είναι έξυπνοι 
και δεν «τσιμπάνε» ούτε από επικοινωνιακούς θεατρινισμούς ούτε 
από υποσχέσεις για έργα. Και πολύ περισσότερο δεν θέλουν σωτήρες 
με βεβαρημένο ιστορικό. Ανθρώπους με όραμα θέλουν, έμπειρους και 
με χειροπιαστό αποτέλεσμα  στην αυτοδιοίκηση,   δουλευταράδες, με 
φρέσκιες ιδέες και γρήγορες λύσεις. 

Καλά είναι αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να γνω-
ρίζουν οι πολίτες ποια συγκεκριμένα σχέδια 
έχετε για τα προβλήματα και την πρόοδο του 
Δήμου σε ορίζοντα τετραετίας;

Πράγματι, έτσι είναι. Στον δικό μας συνδυα-
σμό, και θα το βλέπετε συχνά αυτό, υπερ-
τονίζουμε ότι ο ενεργός πολίτης είναι ο σω-

στά ενημερωμένος πολίτης. Ξέρετε με τι θα είμαι 
προσωπικά  ικανοποιημένος; Με το να γνωρίζω 
ότι όποιος πάει την Κυριακή στην κάλπη θα έχει 
πλήρη γνώση για το τι θα συμβεί ψηφίζοντας τον 
κάθε ένα από εμάς. Να ξέρει ποιοι είναι οι στόχοι 
μας και ποιες οι διαφορές μας. Και σας λέω ότι 
τώρα που φτάνουμε στην τελική ευθεία θα πά-
ρουμε άμεσα κι άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Δηλαδή σε ποιο πλαίσιο θα βρίσκο-
νται αυτές οι πρωτοβουλίες;

Θα έχετε την ευκαιρία να τις δείτε 
πολύ σύντομα.
Σε ότι αφορά στην Σαρωνική Συμ-

μαχία επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας 
κυρίως με προσωπική επαφή. Γιατί εμείς 
έχουμε επιλέξει ως στρατηγική ότι  δεν θέ-
λουμε  μόνο να φωτογραφιζόμαστε και να 
κάνουμε φιέστες με ομιλίες. Θέλουμε να 
ακούμε κιόλας. Κυρίως αυτό. Να ακούμε 
προτάσεις, ιδέες, προ-
βλήματα.  Και σας πληρο-
φορώ ότι πάμε πολύ καλά 
. Ο κόσμος το εκτιμά και 
αισθάνεται την ειλικρίνειά 
μας μακριά από εντυπω-
σιασμούς.  Κάποιοι δεν 
έχουν καταλάβει ότι αυτά 
που ήξεραν μέχρι τώρα 
έχουν τελειώσει. Εφυγε 
και δεν θα ξαναγυρίσει 
η εποχή που αν ξόδευες 
περισσότερα είχες επι-
τυχία ή από την άλλη αν 
βόλευες περισσότερους  
έφτιαχνες μία άτρωτη πα-
ρέα. Επαγγελματίες δη-
μάρχους η καιροσκόπους 
με άλλες επιδιώξεις δεν 
θέλει κανείς  να βλέπει. 

Ποιά η παρουσία σας στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση;

Στη τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκομαι μαχό-
μενος τα τελευταία 12 χρόνια ανελλιπώς. 
8 χρόνια ως Κοινοτικός Σύμβουλος και 

αντιπολίτευση στη Κοινότητα Κουβαρά και 4 
χρόνια ως Πρόεδρος με την υποστήριξη του 
73% των ψηφοφόρων μας. 

Μπορεί η μικρή Κοινότητα του Κουβαρά να γίνει 
πρότυπο για τον Δήμο Σαρωνικού; 

Γνωρίζουν όλοι οτι η Κοινότητα Κουβαρά είναι 
πρότυπο ήδη για πολλούς Ο.Τ.Α. όλης της 
Ελλάδος. Βέβαια πρέπει να αναφέρω οτι στη 

σημαντική δουλειά που έχει γίνει αυτή τη τετραετία 
έχουν μεγάλη συμμετοχή οι κάτοικοι. Διοικητικά, στη 
καθαριότητα, στην συνδρομή της Κοινότητας, στα 
σχολεία, στον αθλητισμό, στα πολιτιστικά δρώμενα, 
στα έργα αποχετεύσης, οδικού δικτύου, στον εθε-
λοντισμό, στο σχέδιο πόλεως, παντού ο Κουβαράς 
είναι πρωτοπόρος. Όχι μόνο πιστεύω οτι μπορεί να 
γίνει πρότυπο, αλλά αυτό το έργο που κάναμε και το 
οποίο ακόμη και αντίπαλοί μας ομολογούν ότι είναι 
επιτυχημένο, αποτελεί τη μαγιά με την οποία τόσο 
εγώ όσο και η διαλεγμένη ομάδα των υποψηφίων 
συμβούλων του συνδυασμού θα καταφέρουμε να 
δουλέψουμε στο νέο Δήμο Σαρωνικού. 

Πώς πιστεύετε ότι το μνημόνιο επηρεάζει την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και ποια θέση τηρείτε στο 
ζήτημα αυτό;

Με το ΔΝΤ και το γνωστό σε όλους μας Μνημό-
νιο, οι πολίτες φοβούνται και προσπαθούν να 
επιβιώσουν στο νέο δυσμενές περιβάλλον. 

Η οικονομική κρίση από τη μια και η εξέλιξη της Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης της Αυτοδιοίκησης, από 
την άλλη, σμίγουν σε έναν κοινό στόχο. Την ανά-
πτυξη που μπορεί να έρθει από τις νέες αρμοδιότη-
τες που εκχωρούνται στους Δήμους. Είμαστε κοντά 
στον πολίτη, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του τό-
που μας και διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση 
ώστε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που θα μας 
δοθούν για το κοινό μας μέλλον. Ώστε να μη χάνεται 
ούτε χρήμα, ούτε χρόνος. 
Χρειαζόμαστε έμπειρα άτομα να τραβήξουν κουπί 
στην τρικυμία. Τέλειωσαν τα ψέματα! Και τώρα χρει-
αζόμαστε αλήθειες και όχι να «στρογγυλέψουμε τις 
γωνίες» για να πάμε μπροστά. Σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο για τον τόπο και τους συμπολίτες μας μπο-
ρούμε να προσφέρουμε πολλά. Γιατί γνωρίζουμε τα 
προβλήματα και έχουμε τις λύσεις. Γιατί η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορεί να φέρει ουσιαστικές αλλαγές. 
Και εμείς οι Αυτοδιοικητικοί καλούμαστε τώρα, με τις 
νέες αρμοδιότητες και τα «βάρη» του «Καλλικρά-
τη», να παίξουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο για να 
προωθήσουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα των 
συμπολιτών μας.
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Δεν επιθυμώ να 
μπω σε διαδι-
κασία αντιπα-

ράθεσης προσω-
πικά με κανέναν. 
Θεωρώ όμως ότι 
η ομιλία του Προέ-
δρου της Κοινότη-
τας Παλαιάς Φώκαι-
ας κ. Μ. Τσαλικίδη, 
που δημοσιεύεται 
σε τοπική εφημερί-
δα, υπερβαίνει τα 
εσκαμμένα και προ-

καλεί την Αντίδραση κάθε σκεπτόμενου Δημότη 
του Δήμου Σαρωνικού.

Τόσο για την εμπάθεια στο πρόσωπο της Χριστί-
νας Χριστοφάκη, και όσο για την ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, τις 
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ και εν τέλει την ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.
ΕΜΠΑΘΕΙΑ: Με εκφράσεις που δεν αρμόζουν σε 
ένα γόνιμο δημοκρατικό διάλογο αντιπαράθεσης, 
απόψεων, ιδεών και προτάσεων, ο κ. Τσαλικίδης 
υιοθετεί την πόλωση και την απρέπεια.
Αυθαιρετεί και  προσπαθεί με εκφράσεις που δεν 
συνάδουν με την θέση του να μειώσει το ΚΥΡΟΣ 
και την προσπάθεια της επικεφαλής του συνδυα-
σμού «Ζούμε μαζί στον Δήμο Σαρωνικού».
ΓΙΑΤΙ τέτοιος πανικός;
ΓΙΑΤΙ ενοχλεί η δυναμική και ενεργή δράση της 
Χριστίνας Χριστοφάκη για προβλήματα της Π. 
Φώκαιας τα οποία διαιωνίζονται χρόνια;
ΓΙΑΤΙ αποδοκιμάζεται αντί να επιδοκιμάζεται η ου-
σιαστική παρέμβαση που συμβάλλει στην άμεση 
έναρξη των εργασιών για το Αλιευτικό Καταφύγιο;
ΜΗΠΩΣ κάποιοι θέλουν να διαιωνίσουν προβλή-
ματα και ανάγκες στο διηνεκές, για να σπεκουλά-
ρουν στις προσδοκίες των Δημοτών και όχι στη 
λύση;
ΓΙΑΤΙ βρίσκει καταφύγιο ο κ. Τσαλικίδης στην 
Απουσία;
Σε εκδήλωση της «Οικολογικής Κίνησης Σαρωνι-
κού» που έγινε στην Π. Φώκαια, με την παρουσία 
διακεκριμένων επιστημόνων, ο ίδιος δεν παρα-

βρέθηκε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν τον ενδιέ-
φερε το θέμα το οποίο ήταν το ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ. 
Απλώς απέφυγε να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο 
ΔΗΜΟΣΙΩΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΑ η Χριστίνα Χριστο-
φάκη κατήγγειλε με φωτογραφίες από την περιοχή 
Γερακίνα με σκουπίδια και μηχανήματα με αριθ-
μούς κυκλοφορίας.
Αναφέρει στην επιστολή του ότι απέσπασε από 
την Ε.Ε. χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για να 
αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο.
ΓΙΑΤΙ δεν το υλοποίησε;
ΓΙΑΤΙ δεν το έχει πράξει;
ΠΕΛΑΓΟΔΡΟΜΕΙ για την ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ;
Προτείνει την σύνδεση με το Λαύριο όταν ξέρει ότι 
δεν είναι εφικτή.
Και ενώ το γνωρίζει προτείνει έπειτα να ερευνηθεί 

κάποιο άλλο μέρος εντός διοικητικών ορίων της 
Π. Φώκαιας για τον Βιολογικό Καθαρισμό. Πού 
άραγε; Γνωρίζει άλλη τέτοια περίπτωση; Να την 
κατονομάσει.
Ουσιαστικά όμως τι κάνει; Υποβαθμίζει την Μελέτη 
της Ε.Υ.Δ.Α.Π. που αποτελεί την μόνη εφικτή λύση 
με ΑΜΕΣΗ χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Καταδι-
κάζοντας τη περιοχή να στερηθεί το σημαντικότε-
ρο έργο πνοής προστασίας του περιβάλλοντος και 
του θαλάσσιου πλούτου.
ΠΡΟΣ ΤΙ  τόση Αλαζονεία να είστε άρχων επί 4 
χρόνια και αντί στοιχειωδώς να απολογείσθε να 
ζητάτε και τα «ρέστα» από ανθρώπους που πήραν 
την ευθύνη και την πρωτοβουλία να προσφέρουν 
στον Δήμο θέτοντας τον εαυτό τους στην ΚΡΙΣΗ 
των Δημοτών καταθέτοντας τις απόψεις τους, τις 
δυνάμεις τους και την όρεξή τους να λύσουν προ-
βλήματα και όχι να τα διαιωνίσουν.
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ: Πολλές στην επιστολή.
Αναφέρετε «τις συνέπειες από την λειτουργία επί 
χρόνια της παράνομης χωματερής στην Π.Φώκαια 
και πόσο υποβαθμίζει την περιοχή», αλλά από την 
άλλη εκθειάζετε και στρατεύεστε με τον Δήμαρχο 
Καλυβίων που διατηρεί την μεγαλύτερη χωματερή 
στην Ανατολική Αττική δίπλα στα Καλύβια.
Πιστεύω ότι έχετε δει τα ρεπορτάζ στις τηλεορά-
σεις. Πέστε μας λοιπόν κύριε Τσαλικίδη που θα 

πάνε τα σκουπίδια του Νέου Δήμου Σαρωνικού, 
αφού ο επικεφαλής σας δεν εντάσσεται για μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες στον ενιαίο σύνδεσμο με 
αποτέλεσμα να μην γίνονται αποδεκτά τα σκουπί-
δια της περιοχής μας στα Λιόσια.
Θα είστε ικανοποιημένος αν η ανοιχτή χωματερή 
των Καλυβίων γίνει ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ για να 
δεχθεί ΟΛΑ τα σκουπίδια του Νέου Δήμου Σαρω-
νικού.
Γιατί αυτά είναι τα «μεγάλα έργα και οι βαθιές το-
μές» του επικεφαλή σας και Δημάρχου επί 20ετίας 
σε ένα Δήμο που ΕΙΝΑΙ:
    * Καταχρεωμένος
    * Χωρίς αποχέτευση
    * Με σωλήνες ύδρευσης παλαιού τύπου (αμιά-
ντου) στα Καλύβια όταν όλες οι γειτονικές περιο-
χές τις έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια
    * Με δρόμους που γίνονται ποτάμια στην πρώτη 
βροχή
    * Με δρόμους χωρίς πεζοδρόμια και ελλιπή φω-
τισμό
    * Με εγκαταλελειμμένο κέντρο υγείας
    * Με εγκαταλελειμμένο στη μοίρα του το παρα-
λιακό κομμάτι
    * Με παράλιες που το καλοκαίρι μετατρέπονται 
σε απέραντα παρκινγκ μέχρι το κύμα ενισχύοντας 
έτσι την ληστρική εκμετάλλευση με συνέπεια την 
αλλοίωση του χρώματος και της ομορφιάς των 
ακτών μας.
ΕΠΙΣΗΣ για την αναφορά σας στο ότι «απαιτείται 
Δήμαρχος διεκδικητικός, που δεν χρωστά τα πο-
λιτικά γραμμάτια της ύπαρξής του σε κανέναν» 
σας πληροφορώ ότι για τα πολιτικά γραμμάτια 
απευθυνθείτε στο επικεφαλής του συνδυασμού 
σας που υποδέχθηκε τον κ. Τσίπρα με τεράστιο 
χαμόγελο επιτυχίας ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 
των προηγούμενων δημοτικών εκλογών αφού είχε 
ήδη υφαρπάξει και την δική μου ψήφο για τελευ-
ταία φορά.
Το δε διεκδικητικό σκέλος φαίνεται από τα μεγάλα 
προβλήματα που αφήνει η 20ετής θητεία του στο 
Δήμο.
Πολλές λοιπόν οι ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ.
Ένα ελάχιστο επίπεδο συνέπειας θέσεων, απόψε-
ων και πράξεων θα επέβαλλε στον κ. Τσαλικίδη 
να τολμήσει να ζητήσει, ο ίδιος ως επικεφαλής 
συνδυασμού, την ψήφο των Δημοτών και όχι να 
δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα.

Απάντηση του Μανώλη Πατέστου 
στον Μανώλη Τσαλικίδη
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Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Κάποτε, σε ένα τόπο μακρινό ένας όμορφος νέος 
ισχυριζόταν ότι είχε την πιο όμορφη καρδιά του 
κόσμου. Μαζεύτηκε όλο το χωριό να θαυμάσει και 

όλοι μέναν άφωνοι με την ομορφιά της καρδιάς του. Και 
ήταν πράγματι όμορφη. Λεία, με ζωντανό κόκκινο χρώ-
μα και έντονο χτύπο. Ήταν μια καρδιά, για να θαυμάσει 

κανείς. Σύντομα πλησιάζει ένας γέρος και λέει στο νέο :  
«Δεν έχεις εσύ την πιο όμορφη καρδιά του κόσμου, εγώ 
την έχω». Και όλοι απόρησαν με το γέρο και άρχισαν να 
τον περιγελούν. Γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη σημάδια 
και μπαλώματα. Υπήρχαν κομμάτια που προεξεί-
χαν, και άλλα που ήταν μικροσκοπικά. «Πώς είναι 
δυνατόν η δική σου καρδιά να είναι πιο όμορφη 
από την δική μου», αποκρίθηκε ο νέος. «όλο μπα-
λώματα και ξεφτίδια και το χρώμα ξεθωριασμένο».  
«Γιατί η δική μου καρδιά, περιλαμβάνει και άλλες 
καρδιές. Κάθε φορά που αγαπούσα κάποιον του 
έδινα ένα κομμάτι της καρδιάς μου και κάθε φορά 
που κάποιος με αγαπούσε μου έδινε ένα κομμάτι 
της δικής του. Και ακόμα και τώρα νιώθω πως δεν 
έχω ανταλλάξει αρκετά κομμάτια». Ο νέος κατάλα-
βε και ξάφνου τα μάτια του βούρκωσαν. ΄Εβγαλε 
ένα ροδαλό κομμάτι της καρδιάς του και το πρό-
σφερε στο γέρο. Και ο γέρος έβγαλε ένα κομμάτι 
της δικής του ταλαιπωρημένης καρδιάς και του το 
πρόσφερε. Και στα μάτια όλων η καρδιά του νέου 
φάνηκε ομορφότερη…

Αν το παράδειγμα της παραπάνω «σύγχρονης» παρα-
βολής ακολουθήσουμε όλοι, πιστεύω πως μπορούμε 
να φτιάξουμε μια σύγχρονη, ονειρεμένη κοινωνία, μια 
κοινωνία Ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, νιώθω ότι αυτό 
το κείμενο είναι κάτι παραπάνω από λέξεις γραμμένες 

και προορισμένες απλά για ανάγνωση. 
Το κείμενο αυτό αποτελεί κατάθεση ψυ-
χής και προσβλέπει ταυτόχρονα στην 
έναρξη ενός εσωτερικού διαλόγου και 
την έγερση ερωτημάτων για τις πραγ-
ματικές αξίες της ζωής μας. Για σκέψεις 
και συναισθήματα που όλοι κουβαλάμε 
μέσα μας, αλλά έχουμε –συνειδητά ή 
ασυνείδητα, δεν έχει σημασία- επιλέξει 
να τα κλείσουμε σε ένα ντουλαπάκι του 
μυαλού και της καρδιά μας, έχοντας ξε-
χάσει ακόμα και που κρύψαμε το κλειδί 
που «μας» ξεκλειδώνει.
Αφορμή για αυτό το συναισθηματικό 
ξεχείλισμα στάθηκε η επίσκεψή μου και 
ομάδας εθελοντών στο Λύρειο ορφα-

νοτροφείο. Αιτία αυτής της επίσκεψης, 
όμως, δεν ήταν μόνο η υλική συμπα-
ράσταση απέναντι σε αυτά τα ορφανά 
παιδιά, αλλά και η προσφορά χαράς, 
συμπαράστασης και πάνω από όλα 
αγάπης.
Ο Αριστοτέλης είπε ότι  «ο άνθρωπος 
που ζει μόνος είναι ή θηρίο ή Θεός».  
Όμως, αγαπητοί συμπολίτες, γνωρίζου-
με καλά πως δεν είμαστε ούτε θηρία, 
ούτε Θεοί. Γι’ αυτό και επιλέγουμε να 
φτιάχνουμε κοινότητες, να αποκτούμε 
φίλους, να δημιουργούμε οικογένεια. 
Για τα παιδιά του Λύρειου ορφανοτρο-
φείου, όπως και για χιλιάδες άλλα παι-
διά στον κόσμο, η τελευταία επιλογή δεν 
είναι επιλογή αλλά αναγκαία συνθήκη 
της ζωής τους. Γιατί τα παιδιά αυτά, δεν 

επέλεξαν να γεννηθούν χωρίς οικογένεια, δεν επέλεξαν 
να μη νιώσουν το χάδι της μάνας, να μην αντικρύσουν 
το περήφανο βλέμμα του πατέρα, να μην βιώσουν τη 
στοργή, τη γαλήνη και την ασφάλεια μιας οικογένειας. 
Το πρώτο τους γάλα ήταν βιομηχανοποιημένο, οι πρώτοι 

ήχοι τα κλάματα άλλων μωρών που επίσης 
δεν επέλεξαν, η πρώτη τους λέξη δεν ήταν 
«μαμά» ή «μπαμπά».  Μεγαλώνουν σε ένα 
περιβάλλον που τους καλύπτει όλες τις βασι-
κές ανάγκες, που τους απαλύνει την μοναξιά, 
που τους δείχνει αγάπη. Μήπως όμως από 
μόνη της αυτή η ορφάνια αφήνει ανεξίτηλο 
το σημάδι της στην ψυχή τους?
Σε ένα παιδί, λοιπόν, που έχει στερηθεί από 
την αρχή της ζωής του, συχνά και από τις 
πρώτες του ανάσες, την αγάπη της μάνας, 
αναρωτιέμαι τι μπορούμε να προσφέρουμε. 
Η απάντηση, θεωρώ, είναι απλή. ΑΓΑΠΗ. 
Και οι άνθρωποι που μεγαλώνουν αυτά τα 
παιδιά, κυρίως αυτό προσφέρουν. Αγάπη. 
Συχνά έχουν δικές τους οικογένειες, δικά 
τους παιδιά έχουν ,όμως, και ανεξάντλητα 
αποθέματα να προσφέρουν σε αυτά τα παι-
διά. Γιατί η αγάπη δεν έχει μέτρο. Όταν κα-

νείς έχει αγάπη μέσα του μπορεί σε πολλά κομμάτια να 
την μοιράσει και πάλι δεν θα εξαντληθεί. Αν ο καθένας 
μας χαρίσει ένα μικρό κομματάκι, το ελάχιστο της αγά-
πης του σε αυτά τα παιδιά, αλλά και σε κάθε συνάνθρω-
πο που το έχει ανάγκη και αν αυτό το κομμάτι ενωθεί 
με τις καρδιές όλων μας, μήπως τελικά καταφέρουμε να 
αναπληρώσουμε ως ένα βαθμό την αγάπη που μια μο-
ναχική καρδιά στερήθηκε?
Ίσως όχι αρκετά τα ερωτηματικά που δημιουργούνται, 
αλλά υπάρχει ακόμα ένα και ίσως το πιο σημαντικό. Μή-
πως ήρθε η ώρα, συνάνθρωποι, να ψάξουμε για το χα-
μένο κλειδί της καρδιάς μας?

 Σαν παραμύθι η ζωή…

Κάνοντας τα λόγια μας πράξη, τις επόμενες ημέ-
ρες η «Κοινωνική Στήριξη» θα στείλει πετρέλαιο 
θέρμανσης στο Ίδρυμα Αργώ και την Στέγη Λα-

γονησίου.
Επίσης, για την ηθική αναγνώριση των εθελοντών που 
τόσα χρόνια συμπορεύονται μαζί μας στον αγώνα μας 
για την προσφορά αγάπης, η «Κοινωνική Στήριξη» 
προετοιμάζει  εκδήλωση για την βράβευσή τους, την 
28η Οκτωβρίου 2010, στο ξενοδοχείο Plaza Resort.  

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Απόλυτα επιτυχής η εκδήλωση του 
Α.Τ. Λαυρίου , για την Εγκληματι-
κή και βίαιη συμπεριφορά σε νε-

αρές ηλικίες, με εξαιρετικές εισηγήσεις 
από ειδικούς επιστήμονες, ένα έμπειρο 

συντονιστή τον Βαγγέλη Γκαιντέ 
και παρουσία του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης Θόδωρου Πά-
γκαλου, του Βουλευτή Αττικής Πα-
ντελή Ασπραδάκη, του Νομάρχη 
Αθηνών Γιάννη Σγουρού αλλά και 
όλων των θεσμικών φορέων της 
περιοχής και της Αστυνομίας. Πα-
ράδειγμα προς μίμηση και στους 
άλλους δήμους της περιοχής. Τα 
συγχαρητήρια του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης αλλά και του 
υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττι-

κής αλλά και του κόσμου που ανάμεσά 
τους ήταν αρκετοί γονείς και εκπαιδευ-
τικοί απέσπασαν δίκαια οι διοργανωτές 
και προσωπικά o Αστυνόμος A  Τσιγα-
ρίδας.

Ημερίδα του Α.Τ. Λαυρίου
Η εγκληματική και βίαιη συμπεριφορά 
σε νεαρές ηλικίες
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Επειδή ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είτε το θέ-
λουμε είτε όχι είναι μια “επανάστα-
ση”, σε ότι αφορά την τοπική αυ-

τοδιοίκηση, ειδικά στους δήμους και τις 
κοινότητες της περιοχής μας που συνε-
νώνονται, πιστεύω ότι είναι η μοναδική 
ίσως ευκαιρία για να απαλλαγούμε από 
ένα παρελθόν που καταφέρνει τόσα 
χρόνια να επιζεί και να ταλανίζει τους 
πολίτες. Είναι καιρός να δούμε με αισι-
οδοξία το μέλλον, όσο και αν αυτό είναι 
δύσκολο στους καιρούς που ζούμε, και 
να προσπαθήσουμε, με δυνάμεις που 
θα αλληλοσυμπληρώνονται, να δημι-

ουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέ-
σεις για ένα βήμα πέρα από τα στενά 
“ατομικά συμφέροντα” . Με σκέψεις και 
με προτάσεις που θα αναβαθμίσουν 
το ρόλο του πολίτη και του πολιτισμού, 
αποφάσισα να αναμιχθώ με τα κοινά. 
Είχα πάντα συνεργάτες και πάντα μαζί 
πετυχαίναμε ότι επιδιώκαμε. Το μαζί  
είναι αυτό που με έλκει. Το “μαζί” της 
Χριστίνας Χριστοφάκη έκανε μέσα μου 
το ΚΛΙΚ ώστε να φτάσω στο σημείο να 
διεκδικήσω μια θέση, έστω μικρή,στο 
ψηφοδέλτιό της, ενώ πάντα ήμουν αντί-
θετος στην ανάμιξη του πολιτισμού με 
την πολιτική  όσο και αν έχουν κοινές 
ρίζες όσο και αν ο ένας έχει ανάγκη τον 
άλλο. Ο πολιτισμός χρειάζεται ικανούς 
ανθρώπους με γνώση στο χειρισμό του. 
Κοιτάξτε γύρω σας όλους τους συνδυ-
ασμούς ανεξαρτήτως και υποστηρίξτε 
άτομα βασιζόμενοι στο συναίσθημά σας 
και στο ένστικτό σας και πιστέψτε με, 
δεν θα σας γελάσουν ποτέ αυτά τα δύο. 
Στο χέρι σας είναι η επιλογή όλων όσων 
πιστεύετε ότι “πραγματικά” αξίζουν την 
εμπιστοσύνη σας και μπορούν να σας 
αντιπροσωπεύσουν επάξια. Δεν μπορώ 
να υποσχεθώ τίποτε παραπάνω από 
αυτά που έκανα μέχρι τώρα στη ζωή 
μου και σίγουρα είναι πολύ αργά για να 
αλλάξω.

Λάμπρος Γατής
υποψήφιος με το συνδυασμό

“Ζούμε μαζί στο Σαρωνικό” 
με τη Χριστίνα Χριστοφάκη, 

για το τοπικό συμβούλιο της Σαρωνίδας. 
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Δεκαετία του ’60, οι τοποθεσίες «Νησάκια» και «Πεύκα Γκιουρντά» αποκτούν νέο, επίσημο 
όνομα: Σαρωνίς! Τα πρώτα σπίτια ξεφυτρώνουν σε διάφορες γωνιές της περιοχής, οι πρώτοι 
οικιστές καταθέτουν τα όνειρά τους και την ψυχή τους στον όμορφο αυτό τόπο. Εξωστρεφείς, 
κοινωνικοί και δραστήριοι, αγκάλιασαν αμέσως τη Φύση, αδιαφορώντας για την απουσία 
πολλών από τις ανέσεις που είχαν στην πόλη. Τους θυμάμαι, σαν να ήταν χτες, να συζητούν 
τα βράδια του καλοκαιριού, ώρες ατέλειωτες, για το πως θα διαφυλάξουν το χαρακτήρα της 
περιοχής και την περιβαλλοντική της ισορροπία.

Τα χρόνια πέρασαν. Καινούργιοι οικιστές προστέθηκαν. Ο οικισμός μεγάλωσε. Έγινε 
Κοινότητα. Έγινε μικρή πόλη, και σήμερα μετεξελίσσεται ραγδαία σε προάστιο της Αθήνας. 
Εδώ βρίσκεται η ευθύνη η δική μας, των επιγόνων: Να διαχειριστούμε τις αλλαγές με όρους 
που θα διασφαλίζουν το σεβασμό στο Οικοσύστημα και το Περιβάλλον. Να προάγουμε την 
αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη σαν στάση ζωής. 

Δεν είμαστε πολιτικοί (πόσο μάλλον «πολιτικάντηδες»). Μόνοι τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ. 
Χωρίς κομματικά ή άλλα «δεκανίκια».

Η Σαρωνίδα όμως πρέπει να έχει αύριο. 

Το οφείλουμε στους γεννήτορες μας και στα παιδιά μας. 

Στη γενέθλια γη των ονείρων τους.

Αξίζει να αγωνιστούμε για αυτό.

Κρήτης 2 & Πάρνηθος, Σαρωνίδα. Τηλ: 6944 940 855, A.Griziotis@alapismd.gr
www.saronikos-sinergasia.gr

Αλέκος Γριζιώτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος 

Υπ. Σύμβουλος Σαρωνίδας 
 

Υπ. Δήμαρχος ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Αγαπητοί συμπολίτες και φίλοι,

Με τις εκλογές του Νοέμβρη, όλοι μας καλού-
μαστε να αποφασίσουμε για την  πρώτη 
Δημοτική  Αρχή του Δήμου Σαρωνικού, η 

οποία  θα αναλάβει να εφαρμόσει τις αλλαγές που 
εισάγει ο «Καλλικράτης». 
Κυρίως όμως καλούμαστε να επιλέξουμε την 
καταλληλότερη Δημοτική Αρχή που θα έχει τη 
θέληση, το σθένος, τη γνώση και την εμπειρία, 
να χαράξει το πρώτο και ουσιαστικό «ταξίδι» του 
Δήμου Σαρωνικού στο αύριο. 
Τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή, που θα επιλέξει ο 
δρόμος της ανάπτυξης να ταυτίζεται με την ανα-
βάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, να εναρ-
μονίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, 
να επενδύει στη σύγχρονη γνώση και μόρφωση, 
να στηρίζεται και θα στηρίζει την τοπική οικονομία 
και το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της περιο-
χής μας, να εξυπηρετεί τον πολίτη, και όχι «τον 
πελάτη», με εντιμότητα, χωρίς ιδιοτέλειες, διακρί-
σεις και ταξίματα κάτω από το τραπέζι.
Με δυο λόγια, δηλαδή, τη Δημοτική αρχή που θα 
υπηρετεί το αυτονόητο και απαιτούμενο σήμερα, 
δηλαδή τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την εντιμό-
τητα.

Αγαπητοί φίλοι, 

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, επέλεξα να 
ενταχθώ στις γραμμές του συνδυασμού 
«ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», επικεφαλής 

του οποίου είναι ο Πέτρος Φιλίππου, καταξιωμέ-
νος δήμαρχος, ακάματος εργάτης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που πολλά χρόνια τώρα οι συ-
μπολίτες του τον εμπιστεύονται για το έργο και 
την προσφορά  του. Θεωρώ πως η εμπειρία, η 
γνώση του και οι συνοδοιπόροι του αποτελούν 
εγγύηση για την επιτυχία του «πρώτου ταξιδιού» 
του Δήμου Σαρωνικού. 
Για όσους γνωριζόμαστε, σας ζητώ να συστρατευ-
τείτε μαζί μας σ΄ αυτό το πρωτόγνωρο και προ-
κλητικό «πρώτο ταξίδι» του Δήμου Σαρωνικού. 

Για όσους δε έτυχε να 
συναντηθούμε μέχρι 
τώρα, θάθελα να σας 

συστηθώ: 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στην Ανάβυσσο. Είμαι 
αρχιτέκτονας μηχανικός 
του ΕΜΠ και ασκώ το 
επάγγελμά μου χρόνια 
τώρα στον τόπο μου, ασχολούμενος με μελέτη 
και κατασκευή κτιρίων, με ειδίκευση στην αποκα-
τάσταση διατηρητέων κτισμάτων.
Έχω συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικές επιτροπές, 
εκπροσωπώντας το ΤΕΕ και το Σύλλογο Αρχι-
τεκτόνων, έχω καταθέσει τις επιστημονικές μου 
γνώσεις και απόψεις για  να προχωρήσουν οι 
εντάξεις στο σχέδιο πόλης στην Ανάβυσσο.
Η ενασχόλησή μου με τα δημόσια πράγματα ξε-
κινά το 1986 οπότε και εκλέχτηκα κοινοτικός σύμ-
βουλος, θέση που μου εμπιστεύτηκαν οι συμπο-
λίτες μου μέχρι το 1998 και στη συνέχεια από το 
2002 έως το 2006, ως επικεφαλής συνδυασμού.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, πως αν με εμπιστευ-
τείτε με την ψήφο σας, οι προτεραιότητες της Ανα-
βύσσου, δηλαδή οι εντάξεις περιοχών στο σχέδιο 
πόλης,  η αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά, η ανέ-
γερση σχολικών κτιρίων, η αξιοποίηση της περιο-
χής των Αλυκών με επενδύσεις ήπιας ανάπτυξης 
– με λόγο και ρόλο στη Δημοτική Αρχή Σαρωνικού 
- και επ΄ ωφελεία όχι μόνο των επενδυτών αλλά 
και της τοπικής κοινωνίας, θα είναι και δικές μου 
προτεραιότητες.  

Σας ζητώ λοιπόν, να δείξετε την εμπιστοσύ-
νη σας στο συνδυασμό μας και στις εκλογές 
της 7ης Νοεμβρίου να τον επιλέξετε ως την 

πρώτη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σαρωνικού.

Με εκτίμηση
Γιώργος Τζιβίλογλου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού 

Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα προσπαθεί απεγνωσμένα να 
προσδώσει στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χαρακτή-
ρα βουλευτικών εκλογών.

Ακόμα και σήμερα, ακόμα και μετά από την τραγική κατάσταση στην 
οποία οδήγησαν τη χώρα με δική τους ευθύνη, ακόμα και τώρα λοιπόν, 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να ψηφίσουμε με κομματικά 
κριτήρια και αυτή τη φορά.
Είναι μοναδική ευκαιρία για μας τους πολίτες, οι επερχόμενες εκλογές 
του Νοεμβρίου. Εκτός από την καταγραφή της οργής μας προς το χρε-
οκοπημένο και ανίκανο πολιτικό σύστημα, πρέπει να αναδείξουμε  βιώ-
σιμες τοπικές λύσεις, που θα ασχοληθούν σοβαρά με την αντιμετώπιση 
της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης. 

Πρέπει να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε ανθρώπους που θα οδη-
γήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση μακριά από την κακοδιαχείριση, τη 
σπατάλη, τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, τις ρουσφετολογικές σχέσεις, 
την αναξιοκρατία, την καλλιέργεια και υποστήριξη «κατεστημένων» και 
κάθε λογής «συμφερόντων». Ανθρώπους ικανούς που θα ασχοληθούν 
με τα καθημερινά μας προβλήματα, θα μας ακούσουν και θα βρούμε 
μαζί τις λύσεις. Ανθρώπους που έχουν τη διάθεση για ανιδιοτελή προ-
σφορά.
Φίλες συνδημότισσες και φίλοι συνδημότες του νέου Δήμου Σαρωνι-
κού. Αυτή τη φορά, είναι όχι μόνο ευκαιρία, αλλά επιβάλλεται να κάνου-
με την υπέρβαση. Να συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία, αλλά να μην 
ψηφίσουμε υποψήφιους δημοτικούς άρχοντες με κριτήρια:
    * Την κομματική προέλευση/υποστήριξη
    * Τη συγγενική/φιλική σχέση
    * Την πιθανή «υποχρέωση»
    * Τις υποσχέσεις, τους εκβιασμούς/εκφοβισμούς
    * Το προσωπικό όφελος
Είναι μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουμε να επιλέξουμε τους, κατά την 
άποψή μας, «αρίστους».  Είναι ευκαιρία να προάξουμε το γενικό καλό, 
έναντι του προσωπικού συμφέροντος. Ας ενθαρρύνουμε ανθρώπους 
που γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι αξίζουν, να ασχοληθούν με τα κοι-
νά.

Μακάρι, αυτές οι εκλογές να αποτελέσουν την έκπληξη για τη χώρα και 
τους ανθρώπους της.  Το αξίζουμε!

Χρήστος Λούλας
Σαρωνικός Σύγχρονη Πόλη

Εκλογές 2010: Αυτή τη φορά, 
να μην ψηφίσουμε…
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Επιμέλεια 
Αντώνης
Ιωαννίδης

Αν μελετήσει  κάποιος «ιστο-
ρικά» την πόλη της Σαρω-
νίδας τα τελευταία χρόνια 

–και αυτό το κάνει υπεύθυνα και 
ενσυνείδητα- θα αντιληφθεί ότι η 
περιοχή και οι άνθρωποι που την 
κατοικούν, επανατοποθετούνται, 
σε άλλες μετατοπισμένες βάσεις, 
που σε τίποτε δεν θυμίζουν την πα-
λιά, συνολική, αλλά και επιμέρους 
εικόνα της.

Σε μια εποχή που όλα ανασυντίθε-
νται και που η οικονομική κρίση δι-
αλύει τα στερεότυπα, η πόλη μας 
συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς 
ανενόχλητη!! Οι άνθρωποί της 
χάνονται στην λαίλαπα μιας εικο-
νικής πραγματικότητας, σφραγί-
ζοντας ο καθένας μέσα του με επι-
μέλεια το υπαρξιακό του «δράμα». 
Άνθρωποι «θερμοκηπίου» όπου η 
εικόνα τους μετράει περισσότερα 
από την ουσία των  ικανοτήτων 
τους…
Κοινωνικά ανένταχτοι, παραμελη-
μένοι και συμπαθείς οι μετανάστες 
της Σαρωνίδας, δίνουν τη δική τους 
μάχη ανάμεσά μας, διεκδικώντας 
μοναχικά μια θέση στη μικρή κοι-
νωνία μας…
Πολίτες – γονείς που αγωνίζο-
νται για τη δημόσια εκπαίδευση 
και τη στέγασή της, το αυτονόητο 
συνταγματικό δικαίωμα κάθε δη-
μοκρατικής κοινωνίας!! Απέλπι-
δες προσπάθειες –κενές περιεχο-
μένου- για αναβάθμιση σχολικών 
κτιρίων κάθε βαθμίδας. Πολίτες 
ταξικών και πελατειακών σχέσε-
ων για μια τεχνητή «καθώς πρέ-
πει» καθημερινότητα…
Συλλογικές δυνάμεις αναζητούν 
την ποιότητα σε επιδοτούμενα 
προγράμματα, τυποποιημένης αι-
σθητικής και χαμηλής ανταποδο-
τικότητας, μαζικές προσπάθειες 
που στερούνται φαντασίας αλλά 
«γεμίζουν» τις σελίδες του ετήσιου 
απολογισμού!!
Σ’ αυτή τη μεταλλαγμένη Σαρω-
νίδα που κάνει χρυσές δουλειές ο 
παλιομοδίτικος φραπέ  και ο μοδά-
τος φρέντο….οι αξίες χάθηκαν…     

Η ανακύκλωση των σκουπιδιών, 
σε μετωπική σύγκρουση με την 
αδιαφορία των κατοίκων,  οι οποί-
οι «ανακυκλώνουν» τις περισσό-
τερες φορές στους συμβατικούς 
πράσινους κάδους! Φιλότιμες οι 
προσπάθειες τις Κοινότητας στον 
τομέα της καθαριότητας, αλλά και 
αυτές κενές περιεχομένου.

Η ώρα της Γης ενάντια στη κλιμα-
τική αλλαγή εξαιτίας της υπερ-
θέρμανσης του Πλανήτη στις 27 
Μαρτίου 2010 (20.30 – 21.30), βρήκε 
ΦΕΥ τη πόλη μας φωταγωγημέ-
νη!!, με ογκώδη «αρχιτεκτονικά 
επιτεύγματα» να «διαλαλούν» 
την υπερβολή της νεόπλουτης – 
νεόπτωχης εποχής μας. Ήταν μια 
παγκόσμια ενέργεια της WWF που 
δεν κατάφερε να ευαισθητοποιή-
σει την κατά τα άλλα…..φιλόζωη 
περιοχή μας!!
Αυτή λοιπόν η μεταλλαγμένη 
Σαρωνίδα, διανύει την κρίσιμη 
προεκλογική περίοδο του Καλ-
λικράτη αυτή τη φορά! Έξι συν-
δυασμοί υποψήφιοι για τον Δήμο 
Σαρωνικού υπόσχονται λύσεις σε 
ύδρευση, αποχετευτικό, συγκοινω-
νιακό, υγεία, εύρυθμη συλλογική 
λειτουργία στα πιο ζωτικά πεδία 
του καθημερινού βίου καθώς και 
άλλα πολλά συμπαθητικά, ξύλι-
να –επί του παρόντος- σχέδια…Θα 
ενδιαφερθούν άραγε –εκτός από 
τα αυτονόητα-, για την κοινωνική 
αποτελμάτωση, την απαιδευσία 
και την δημαγωγία της αισθητικής 
αυτού του τόπου;;;;
Με εκτίμηση
Κορίνα Συραγοπούλου-Ευτυχίδου
(πρώην Πρ. Συλλόγου Πανοράμα-
τος)
Σημ. Η υπογράφουσα από το 1978 
έως σήμερα ζει στη Σαρωνίδα με 
την οικογένειά της αρχικά χρησι-
μοποιώντας την περιοχή ως θέρε-
τρο ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια 
, μόνιμα.

Τα διαπιστευτήρια της Τουρκίας, που ουσιαστικά έκλεψε τον τίτλο της 
υποψήφιας για ένταξη στην Ευρ. Ένωση χώρας, είναι οι γενοκτονίες σε 
βάρος των Αρµενίων και των Ελλήνων του Πόντου, ο ξεριζωµός από τις 

εστίες τους Αρµενίων, Ελλήνων και Εβραίων, το αιµατοκύλισµα όλων των 
χριστιανικών λαών της Εγγύς Ανατολής και των Βαλκανίων και ο εγκλεισµός 
τους επί αιώνες στις φυλακές της οθωµανικής υπανάπτυξης, η καταπίεση επί 

αιώνες των οµοθρήσκων 
Αράβων, η αρπαγή της 
Αλεξανδρέττας από 
τη Συρία, η παράνοµη 
στρατιωτική κατοχή 
του 37% του εδάφους 
της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας, η 
στυγνή καταπίεση 
του κουρδικού λαού 
που ζει στην τουρκική 
επικράτεια, η αυθαίρετη 
κατακράτηση του 
υδάτινου πλούτου του 
Τίγρη και του Ευφράτη 
σε βάρος του Ιράκ και 
της Συρίας, η βάναυση 
καταπάτηση των 
βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και' 
ο εξαφανισµός 
αλλοθρήσκων και 
οµοθρήσκων εθνικών 
µειονοτήτων από τον 
πολιτικό χάρτη της. 

Το οικονοµικό, 
το δηµογραφικό, 
το κουρδικό, το 
πολιτισµικό 
και το θρησκευτικό 
πρόβληµα, το 
καθένα µόνο του ή 
συνδυαζόµενα µεταξύ 
τους δεν προβλέπεται να επιτρέψουν τη συµβατότητα της Τουρκίας µε τα 
ευρωτιαϊκά δεδοµένα. 
Οι τουρκικές προσπάθειες ειρηνικής άλωσης της Ευρώπης µε ένα δήθεν 
ευρωηαικό πρόσωπο λίγους ξεγελούν. Όπως λέει µια τουρκική παροιµία, «κάτω 
από ένα καπέλο δεν χωράνε δύο πρόσωπα» και είναι γνωστό, ότι η Τουρκία 
έχει µόνο ένα πρόσωπο και µια µάσκα πολυφορεµένη. Οι Οθωµανοί έγιναν 
Νεότουρκοι και οι Τούρκοι επιθυµούν σήµερα να γίνουν νεο- Οθωμανοί µε 
«Σουλτάνο» τον Ερντογάν. 

“Μεταλλαγμένη Σαρωνίδα 
σε προεκλογική περίοδο” 
Της κας Κορίνας Ευτυχίδου

ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ΑΝΑΠΙΘΥΜΗΤΗ
του Γεωργίου Ε. Δούμη

Ο συγραφέας ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ: 
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοικητική των Επιχειρήσεων στην 
ΑΣΟΕΕ. 
Υπηρέτησε 29 χρόνια στο εξωτερικό Μόναχο, Τζέντα, Βελιγράδι, Χάγη, 
Τίρανα, Σόφια, Μαδρίτη, Βερολίνο) και 6 στην Αθήνα ως στέλεχος, 
διαδοχικά, των υπουργείων Εμπορίου, Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών 
με αρμοδιότητα εμπορικά και οικονομικά θέματα. 
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Ένα σημαντικό όφελος είχε η κοινότητα Παλαιάς 
Φώκαιας, μετά τον διαγωνισμό τον οποίο υπο-
χρεώθηκε να διεξάγει ο πρόεδρος κ. Τσαλικίδης , 

για την ανάθεση της μελέτης ανάπλασης της χωματερής 
στη θέση Γερακίνα.
Η μελέτη προϋπολογισμού  45.000 €, επρόκειτο να δο-
θεί με ανάθεση σε εταιρεία, επιλογής του προέδρου της 
κοινότητας κ. Μανώλη Τσαλικίδη, μετά από διαπραγμά-
τευση, όπως είχε αποφασίσει το κοινοτικό συμβούλιο 

τον Νοέμβριο του 2009. Τότε η εισήγηση του προέδρου, 
η οποία και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία, προέβλεπε 
την ανάθεση της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι ο πρό-
εδρος θα διαπραγματευόταν με συγκεκριμένη εταιρεία 
το ύψος της αμοιβής που τελικά θα καταβαλλόταν στον 
ανάδοχο. Σύμφωνα πάντα με την απόφαση, η επιλογή 
της διαπραγμάτευσης  είχε επιλεγεί γιατί δήθεν, έπρεπε 
να ολοκληρωθεί η μελέτη μέχρι τον Μάρτιο του 2010, για 
να μην χαθούν τα χρήματα τα οποία είχαν εγκριθεί  γι΄ 
αυτή τη μελέτη.

Ο  κοινοτικός σύμβουλος κ. Ντίνος Χασάπης, δεν είχε 
διαφωνήσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευ-
σης, πιστεύοντας ότι ο κίνδυνος απώλειας των 

χρημάτων ήταν υπαρκτός, λόγω των καθυστερήσεων 
του ιδίου του προέδρου, αλλά ζήτησε στην διαπραγμά-
τευση να μην λάβει μέρος μόνο μία εταιρεία, αυτή που 
είχε επιλέξει ο κ. πρόεδρος, αλλά και άλλες εταιρείες που 
έχουν εμπειρία στο αντικείμενο, θέση η οποία δεν έγινε 
δεκτή από την πλειοψηφία.

Τον 
Νοέμβριο του 2009, ο κ. Ντίνος Χασάπης και ο εκδό-
της του Αττικού Παρατηρητή, πήραν την πρωτοβουλία 
να δημοσιοποιήσουν στο διαδίκτυο την διακήρυξη που 
είχε συντάξει η κοινότητα, την οποία έστειλαν και σε όλα 
τα τεχνικά γραφεία που λειτουργούν στην Ελλάδα.  Η 
κίνηση αυτή η οποία συνάδει με το πρόγραμμα «δια-
φάνεια» της κυβέρνησης, να αναρτώνται στο διαδίκτυο 
όλες οι προκηρύξεις για προγραμματισμένα έργα και 
μελέτες, δημιούργησε σύγχυση στο στενό επιτελείο του 
προέδρου κ. Τσαλικίδη. Αποτέλεσμα ήταν να παγώσει το 

θέμα για ένα εξάμηνο. Παράλληλα κα-
τηγορήθηκε δημόσια ο κ. Χασάπης και 
ο «Αττικός Παρατηρητής», ότι κακώς 
δημοσιοποιούνται  έγγραφα της κοινό-
τητας(!). Στο ίδιο διάστημα τα καφενό-
βια παπαγαλάκια της πόλης, διέδιδαν 
ότι με ευθύνη του Ντίνου Χασάπη, θα 
χαθούν τα χρήματα για την ανάπλαση 
της χωματερής.
Στο μεσοδιάστημα και παρ΄ ότι, πέ-
ρασε η ημερομηνία (Μάρτιος του 
2010), κατά την οποία σύμφωνα 
με την δήλωση του κ. Τσαλικίδη 
υπήρχε περίπτωση να χαθούν τα 
χρήματα, συντάχθηκαν  τα τεύ-
χη δημοπράτησης της μελέτης 
του έργου και ανακοινώθηκε ο 
διαγωνισμός, με ανάρτηση μόνο 
στον πίνακα ανακοινώσεων της 
κοινότητας. Αποτέλεσμα ήταν  να 
ενδιαφερθούν μόνο 2 εταιρείες. 
Η μία από αυτές είναι η ΡΟΙΚΟΣ 
ENVIROPLAN και η 2η η ΕΔΑ-
ΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ, η οποία είχε 
ενδιαφερθεί για την προκήρυξη 
μετά από την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο από τον «Αττικό Παρα-
τηρητή».

Την Δευτέρα 11/10/2010, ημέ-
ρα που είχε οριστεί για να 
γίνει  ο διαγωνισμός, με ευ-

θύνη της επιτροπής που συγκρο-

τήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων – Κοινοτήτων 
(ΤΥΔΚ), ανοίχτηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι που είχαν 
καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι και διαπιστώθηκε ότι η εται-
ρεία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ (μια από τις εμπειρότερες 
μελετητικές εταιρείες του κλάδου), έδωσε την μικρότερη 
προσφορά ύψους 36.000 €. Η άλλη εταιρεία είχε προ-
σφορά 40.000 €. Αν ο κοινοτάρχης είχε δημοσιοποιήσει 
ευρύτερα την διακήρυξη ίσως να είχαν εξοικονομηθεί 
ακόμη περισσότερα χρήματα.
Η συνέχεια της διαδικασίας προβλέπει, να συνταχθεί 
πρακτικό από την ΤΥΔΚ, το οποίο θα σταλεί στην κοινό-
τητα και θα πρέπει να συνεδριάσει για να γίνει ανάθεση 
στον μειοδότη (Εδαφομηχανική). Η ανάθεση πρέπει να 
γίνει άμεσα, μια και είναι ορατός ο κίνδυνος πραγματικής 
απώλειας των χρημάτων και αυτή τη φορά η ευθύνη θα 
είναι αποκλειστικά του κ. Τσαλικίδη και της πλειοψηφί-
ας.

Τα συμπεράσματα της υπόθεσης αυτής βγαίνουν 
αβίαστα. Ο κ. Τσαλικίδης, είχε τον χρόνο από την 
άνοιξη του 2009, να οργανώσει δημόσιο διαγωνι-

σμό, όπως επιβάλουν οι διαδικασίες διαφάνειας. Όπως 
τα στοιχεία δείχνουν, άφησε τον χρόνο να κυλίσει  και 
έφτασε στο  σημείο λόγω των καθυστερήσεων να θέσει 
στους κοινοτικούς συμβούλους το δίλημμα, «ή κάνουμε 
ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση με συγκεκριμέ-
νη εταιρεία ή χάνουμε τα χρήματα». Τρανή απόδειξη 
ότι δεν υπήρχε  θέμα απώλειας των χρημάτων, είναι ότι 
πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και τα χρήματα δεν «χά-
θηκαν». Επομένως ο κ. Τσαλικίδης είναι υπόλογος, για 
παραπλάνηση του κοινοτικού συμβουλίου, με προφανή 
πρόθεση να μην διοργανωθεί δημόσιος διαγωνισμός και 
να μην προσέλθουν άλλες εταιρείες.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με τη δημοσι-
οποίηση της προκήρυξης, ο κ. Ντίνος 
Χασάπης και ο «Αττικός Παρατηρητής» 

ενημερώθηκε και δεύτερη εταιρεία με αποτέ-
λεσμα να υπάρξει η σημαντική έκπτωση των 
9.000 € για την κοινότητα.

«Μεθοδεύσεις» στην ανάθεση της μελέτης 
αποκατάστασης της χωματερής. 
Οφείλει εξηγήσεις ο κ. Τσαλικίδης
Όφελος 9.000 € για την κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, από την 
παρέμβαση του Ντίνου Χασάπη και του «Αττικού Παρατηρητή»

Η πρώην χωματερή της Π. Φώκαιας στη Γερακίνα όπως είναι 
σήμερα, από φωτογραφία του GOOGLE 

Η έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χειμερινής 
σαιζόν. του πολιτιστικού συλλόγου Σαρωνίδας, 
εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 24/9/2010 στο 

ΑΝΙΜΑ CLUB, με ενημέρωση για την οικιακή κομπο-
στοποίηση, την οποία παρουσίασε ο καθηγητής του 
πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ντίνος Χασάπης.
Ο κος Χασάπης, ανέλυσε τις τεχνικές που εφαρμόζο-
νται για την οικιακή κομποστοποίηση και αναφέρθηκε 
στο πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην περι-
οχή με δαπάνες του πανεπιστημίου. 

Εκ μέρους των χρηστών του προγράμματος ανέλυσε 
την εμπειρία του ο εκδότης τους Αττικού Παρατηρητή 
ο κ. Άγγελος Φραγκόπουλος. Παραβρέθηκε εκ μέρους 
των χρηστών της πιλοτικής εφαρμογής και ο κ. Προ-
κόπης Ακρίβος, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων της Αναβύσσου.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος της κοινότητας 
Σαρωνίδας κ. Πέγκας.

Οκτώβριος
1/10/10: Έναρξη µαθηµάτων παραδοσιακών χορών 
για παιδιά & εφήβους. Τα µαθήµατα θα γίνονται κάθε 
Παρασκευή 6.00µµ-8.00µµ στο Δηµοτικό
Σχολείο Σαρωνίδας.
6/10/10: Έναρξη µαθηµάτων παραδοσιακών χορών 
για ενήλικες. Τα µαθήµατα θα γίνονται κάθε Τετάρ-
τη 6.00µµ-8.00µµ στο Δηµοτικό Σχολείο Σαρωνίδας. 
πολλαπλών χρήσεων.
21-24/10/10: Εκδροµή στην Κεντρική Μακεδονία Νά-
ουσα-Αριδαία-Αγ. Αθανάσιος. ‘
28/10/10: Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώον της πλατεί-
ας & βράβευση των επιτυχόντων στα ΤΕΙ & ΑΕΙ.
Νοέμβριος
22/11/10: Θέατρο.
Δεκέμβριος
5/12/1 Ο: Χριστουγεννιάτικο bazaar.
17112/10: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
Ιανουάριος
9/1/11: Κοπή Βασιλόπιτας.
Φεβρoυάριoς
5/2/2011 : Αποκριάτικος Χορός.

Ενημέρωση για την οικιακή 
κομποστοποίηση από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρωνίδας

Οι εκδηλώσεις του συλλόγου 
για το 2010-2011
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Ονομάζομαι Καραγιάννης Αθανάσι-
ος και γεννήθηκα στην Ανάβυσσο 
το 1967. Ειμαι παντρεμένος με την 

Κλειώ Σταφυλάτου και πατέρας δυο ανήλι-
κων παιδιών. Είμαι απόφοιτος σχολής Δι-
οίκησης Οικονομίας και Επιχειρήσεων. 
Με την εμπιστοσύνη και την αγάπη των 
κάτοικων της περιοχής μας, έχω εκλέ-
γει επί δυο συνεχόμενες θητείες στο Δ.Σ 
του Δήμου Αναβύσσου, έτσι έχω έρθει σε 
επαφή με τα γενικότερα προβλήματα της 
ευρύτερης περιοχής και την προσπάθεια 
επίλυσης τους, με όραμα μια σύγχρονη και 
ανθρωπινή πόλη, μέσω της τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 

Τα προβλήματα δυστυχώς δεν μπορούν 
να περιμένουν και άλλη τετραετία, γι 'αυτό 
στάθηκα από την πρώτη στιγμή στο πλάι 
του υποψήφιου Δήμαρχου Π.ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
και στήριξα την ειλικρινή προσπάθεια του, 
για ουσιαστική ανάπτυξη του ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ θέτοντας υποψηφιότητα στο 
συνδυασμό του για δημοτικός σύμβουλος. 
Αυτό που σίγουρα μπορώ να υποσχεθώ 
είναι ότι θα είμαι συμπαραστάτης και αρω-
γός επίλυσης των προβλημάτων του κάθε 
πολίτη όχι μόνο προεκλογικά άλλα καθ' 
όλη τη διάρκεια της τετραετίας με αγωνι-
στική και δημιουργική παρουσία. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Αναβύσσου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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Γεννήθηκα στον Κα-
ταρράκτη Άρτας, 
όπου τελείωσα το 

Δημοτικό σχολείο και στη 
συνέχεια απoφοίτησα από το Εξατάξιο Γυμνάσιο στην Αθήνα.
Σπούδασα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατά την 
διάρκεια των σπουδών μου εργάστηκα στον ΟΠΑΠ, σε διάφορα 
γραφεία και καταστήματα. 

Είμαι σύζυγος του Διευ-
θυντή του Λυκείου Ανα-
βύσσου  Γιάννη  Σπέντζου  
με τον οποίο αποκτήσαμε 
δύο κόρες  που σπούδα-
σαν  Ιατρική και Αρχιτεκτο-
νική αντίστοιχα.
Από το 1981 ξεκίνησα να 

εργάζομαι σαν καθηγήτρια Μαθηματικών σε σχολεία της Αττικής. 
Διορίστηκα το 1990 στην Ορεστιάδα, και από το 1993 είμαι κάτοι-
κος Αναβύσσου όπου δίδαξα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ανα-
βύσσου  στο  οποίο  υπηρετώ  ακόμη. 
Ασχολήθηκα με προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ευ-
ρωπαϊκά. 
Την τελευταία τετραετία είμαι μέλος της Δημοτικής Επιχείρησης 

του Δήμου Αναβύσσου και  έτσι είχα την 
ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. 
Έχοντας έντονους προβληματισμούς 
και ανησυχίες  για το μέλλον του τόπου 
στον οποίο ζω και εργάζομαι, επιθυμώ 
να προσφέρω με συνέπεια, ανιδιοτέλεια, 
αξιοπρέπεια και σοβαρότητα στο νέο 
Δήμο Σαρωνικού σε τομείς όπως είναι τα 
σχολεία, η νεολαία, το περιβάλλον κ.ά.
Επιθυμώ επίσης να συνεισφέρω στους 
τομείς της αξιοκρατίας, της εξυπηρέτη-

σης του πολίτη και της σχέσης εμπιστοσύνης με τη Διοίκηση κα-
θώς και στη χρηστή και στοχευόμενη  διαχείριση των χρηματικών 
πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Έτσι, πιστεύοντας στην ειλικρίνεια, στη διάθεση προσφοράς και 
στο πρόγραμμα της κ. Χριστίνας Χριστοφάκη, αποφάσισα να συ-
στρατευθώ μαζί της ώστε να συνεχιστεί το όραμα και η ελπίδα 
για ένα καλύτερο αύριο στην τοπική κοινωνία.Συνέντευξη της κας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Χριστίνα Σπύρου
Υποψήφια  Δημοτική  Σύμβουλος   

«ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ

Κυρία Σπύρου, μια καθηγήτρια των μα-
θηματικών που έχει προσφέρει σημαντι-
κό έργο στην εκπαίδευση επί 30 σχεδόν 
χρόνια, τι προσδοκά από την εμπλοκή 
της στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενι-
κότερα την πολιτική;

Είναι γεγονός πως ο εκπαιδευτικός δεν 
αποβλέπει μόνο στην παροχή πληροφο-
ριών στους μαθητές πάνω στα διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα, αλλά παράλληλα προ-
σπαθεί να διαπλάσει χαρακτήρες και να τους 
εμφυσήσει αρχές, ώστε όλα αυτά τα εφόδια να 
τους βοηθήσουν στη μετέπειτα ενήλικη ζωή 
τους. Επειδή λοιπόν έχω προσπαθήσει πολύ, 
χαίρομαι πραγματικά όταν οι μαθητές που 
αποφοιτούν το αναγνωρίζουν, έτσι βλέπω την 
ενασχόληση μου με την τοπική αυτοδιοίκηση 
καθαρά ως μία συνέχεια της προσφοράς μου 
αυτής.
Τα κίνητρά μου λοιπόν είναι η διάθεση προ-
σφοράς στην τοπική κοινωνία. Όσον αφορά 
τον όρο «πολιτική» σας διαβεβαιώνω ότι δεν 
αισθάνομαι πολιτικός, αλλά ένας ενεργός πο-
λίτης που έχει ανησυχίες για το μέλλον του 
τόπου του. Τα σχολεία, η νεολαία, το φυσικό 
περιβάλλον είναι τομείς για τους οποίους αγω-
νιώ και προβληματίζομαι.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση, στο επί-
πεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Λύ-
κειο της Αναβύσσου; Είναι ικανοποιητική;

Η μορφή της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στα δημόσια σχολεία είναι ενιαία για όλη 
τη χώρα. Όσον αφορά το Λύκειό μας, 

είναι γεγονός ότι προσπαθούμε πολύ πέραν 
του τομέα της διδακτικής, σε θέματα συμβου-
λευτικής, παροχής πληροφοριών και ενημέ-
ρωσης στους μαθητές σε ζητήματα που τους 
απασχολούν.

Γενικά επιδιώκουμε να είμαστε κοντά τους ώστε 
να μας εμπιστεύονται και να μπορούμε να συμ-
βάλλουμε στην ομαλή μετάβασή τους από τη 
δύσκολη ηλικία της εφηβείας στην ενηλικίωση. 
Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνουμε ένα πλή-
θος εκπαιδευτικών επισκέψεων και υλοποιούμε 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα 
καθώς και ευρωπαϊκά με παράλληλες επισκέψεις 
σε άλλες χώρες.
Έτσι θεωρούμε ότι το επίπεδο της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης είναι ικανοποιητικό, αλλά ποτέ στην 
εκπαίδευση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά 
διαρκώς να επιζητούμε τη βελτίωσή της.

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην χώρα 
μας είναι κατά γενική ομολογία ζητούμενο 
στις ημέρες μας. Ποια θα μπορούσε να είναι 
η συμβολή σας στην προσπάθεια αναβάθμι-
σής της στο δήμο Σαρωνικού, σε μια εποχή 
οικονομικής κρίσης;

Ο νέος Δήμος Σαρωνικού θα έχει την ευθύνη 
για ένα πλήθος σχολείων που λόγω της 
οικονομικής κρίσης πρέπει οι πόροι να 

διατίθενται και να κατανέμονται με τρόπο που να 
εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες. Σε κάποιες 
περιοχές χρειάζεται να ιδρυθούν νέα σχολεία, 
σε άλλες χρειάζεται ανακαίνιση των ήδη υπαρ-
χόντων ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά και να 
προδιαθέτουν όσο το δυνατό πιο ευχάριστα τους 
μαθητές.
Οι Δημοτικές αρχές πρέπει να είναι κοντά στους 
εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, προσπαθώντας 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και ενισχύοντας 
την υλικοτεχνική υποδομή. Θεωρώ ότι η καλή κα-
τάσταση των σχολείων αντανακλά το ‘νοικοκύρε-
μα’ που πρέπει να επικρατεί στο Δήμο. Επίσης, 
ο Δήμος μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση 
διοργανώνοντας στις αίθουσες πολλαπλών χρή-
σεων ημερίδες με ομιλίες ειδικών σε θέματα που 
ενδιαφέρουν τους μαθητές, καθώς και με καλλιτε-

χνικές παραστάσεις.
Ως εκπαιδευτικός θεωρώ ότι μπορώ να συμβά-
λω, γιατί συχνά δεν είναι τα πολλά χρήματα που 
διαθέτουμε, όσο το μεράκι, η διάθεση και η επι-
μονή που έχουμε για την επίτευξη των στόχων.

Το μεγάλο πρόβλημα των νέων που αποφοι-
τούν από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης είναι 
η απασχόληση. Ποιες θα ήταν οι συμβουλές 
σας προς τους νέους για τον επαγγελματικό 
τους προσανατολισμό , αλλά και οι προτάσεις 
σας στον νέο δημοτικό συμβούλιο, για την  
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης;

Η απασχόληση των νέων είναι ένα μεγάλο 
ζήτημα. Εύκολα θα μπορούσα να πω ότι 
πρέπει να πάρουν όσα εφόδια μπορούν 

για να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Από την άλλη 
μεριά βλέπουμε την μεγάλη ανεργία των πτυχι-
ούχων. Θα πρέπει να γνωρίζουν πάντως ότι στον 
επαγγελματικό τους βίο μπορεί να χρειαστεί να 
αλλάξουν πολλές φορές αντικείμενο απασχό-
λησης και γι’αυτό πρέπει να δραστηριοποιού-
νται σε τομείς που υπάρχει ευελιξία. Επίσης να 
γνωρίζουν πως οι σπουδές είναι μόρφωση αλλά 
δεν συνεπάγονται πάντοτε επαγγελματική απο-
κατάσταση. Μπορούν επίσης να στρέφονται σε 
σπουδές που φαίνεται να μην προσδίδουν ‘κύ-
ρος’ αλλά διαθέτουν επαγγελματική διέξοδο σε 
τεχνικά κυρίως επαγγέλματα.

Στο νέο Δήμο πρέπει να γίνουν μεγάλες 
τομές. Να μπουν περιοχές στο σχέδιο 
πόλης, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση 

ειδικά από την περιοχή των Μεσογείων, π.χ. 
να διαπλατυνθεί η Λεωφόρος Καλυβίων – Λα-
γονησίου και να ιδρυθεί δημοτική συγκοινω-
νία. Ένας όμορφος και προσβάσημος Δήμος 
είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες λόγω 
της εγγύτητάς μας με την Αθήνα. Όλα αυτά θα 
βελτιώσουν την απασχόληση και την επιχειρη-
ματικότητα. 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του δήμου 
Σαρωνικού, σύμφωνα με την δική μας 
αντίληψη, είναι ελάχιστες και κυρίως 
στην οικιστική ανάπτυξη, είναι αρκετό 
αυτό για να δώσει προοπτική στους νέ-
ους μας; 

Ο Δήμος Σαρωνικού λόγω τις θέσης που 
κατέχει στην Αττική ίσως και να διπλασι-
άσει τους κατοίκους του σε μία δεκαετία. 

Δε θα είναι λοιπόν ένας Δήμος που χάνει το αν-
θρώπινο δυναμικό. Όλοι οι νέοι κάτοικοι πρέπει 
να εξυπηρετηθούν από το εργατικό δυναμικό 
της περιοχής μας. Η ένταξη στο σχέδιο πόλης 
πολλών περιοχών θα δώσει ώθηση στην απα-
σχόληση. Επίσης θα συμβάλει η αξιοποίηση 
της παραλιακής ζώνης, όπως μια ήπιας μορ-
φής αξιοποίησης των αλυκών και οι καθαρές 
και προσβάσημες από το κοινό παραλίες.

Η πιθανή εκλογή σας δεν θα σας αποσπά-
σει από τα καθήκοντα της καθηγήτριας; Οι 
σχέσεις σας με τους μαθητές και τους γο-
νείς θα παραμείνει ίδια;
Η διδασκαλία για μένα είναι τρόπος ζωής, έτσι 
δεν μπορώ να την παραμελήσω και να αλλάξω 
νοοτροπία σε περίπτωση εκλογής μου. Οπωσ-
δήποτε οι υποχρεώσεις μου θα αυξηθούν αλλά, 
όταν έχεις διάθεση να προσφέρεις στο κοινω-
νικό σύνολο, δεν το θεωρείς απλή υποχρέωση 
αλλά μια μορφή δημιουργίας. Άλλωστε επειδή 
τα παιδιά μου μεγάλωσαν, οι οικογενειακές 
μου υποχρεώσεις μειώθηκαν και ο ελεύθερος 
χρόνος μου αυξήθηκε. 
Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά, ξέρουν για την 
ενεργητικότητά μου την οποία ελπίζω να δείξω 
σε ακόμα περισσότερους συντοπίτες μας, εφό-
σον με τιμήσουν με την ψήφο τους και εκλεγώ 
στον Δήμο Σαρωνικού.
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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.

Εγκαινιάστηκε από τον Νομάρχη Ανατολικής Αττικής Λ. Κουρή και τον Πρό-
εδρο Κοινότητας Παλ. Φώκαιας Μ. Τσαλικίδη ο Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Παλ. Φώκαιας, που εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχει 

αναλάβει η Νομαρχία Ανατολ. Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους και τις 
Κοινότητες της περιοχής για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών στην Ανα-
τολική Αττική.
Ο Πρόεδρος της Παλ. Φώκαιας κ. Μ. Τσαλικίδης αναφέρθηκε  στην σημασία του 
εγκαινιαζόμενου σταθμού που είναι ο μοναδικός στην περιοχή και θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά την εργαζόμενη μητέρα ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα. Στη συνέχεια έκανε εκτενή αναφορά στα έργα 

που προώθησε 
στη περιοχή  η 
Νομαρχία Ανα-
τολ. Αττικής σε 
στενή συνερ-
γασία με την 
Κοινότητα και 

ιδιαίτερα επεσήμανε την ένταξη στα χρηματοδοτούμενα έργα του αλιευτικού κα-
ταφυγίου στην Παλ. Φώκαια, που αποτέλεσε όραμα δεκαετιών για την ευρύτερη 
περιοχή.

Στο χαιρετισμό του ο 
Νομάρχης Λ. Κουρής 

αναφέρθηκε στο ευρύ 
πρόγραμμα έργων, για να 
βελτιωθούν οι κοινωνικές 
υποδομές στην Ανατολι-
κή Αττική, έτσι ώστε να 
βοηθηθούν τα παιδιά και 
οι γονείς τους αλλά και οι 
συμπολίτες μας της τρίτης 
ηλικίας.
“Τα έργα αυτά αγκαλιάζο-
νται από τις τοπικές κοινω-
νίες” συνέχισε ο Λ. Κουρής 
“γεγονός που επιβεβαιώ-
νει την χρησιμότητά της 
και εγγυάται τη σωστή λει-
τουργία τους στο μέλλον”.

Το διώροφο κτήριο που κατασκευάστηκε για την στέγαση του βρεφονηπιακού 
σταθμού διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και πλούσιο παιδαγωγικό υλικό. 

Είναι κατασκευασμένο με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και έχει με συνολι-
κή επιφάνεια 620 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Είναι κατάλληλα εξοπλισμένο 
ώστε να μπορεί φιλοξενεί και να σιτίζει περίπου 80 βρέφη και νήπια. Ο βρεφο-
νηπιακός σταθμός 
διαθέτει αύλειο 
χώρο, μέρος του 
οποίου έχει διαμορ-
φωθεί σε παιδική 
χαρά, που καλύπτει 
τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, και σε 
μεγάλο κήπο.
Στα εγκαίνια του 
Βρεφονηπ ιακού 
Σταθμού Παλ. Φώ-
καιας  παραβρέ-
θηκαν ο Δήμαρχος 
Καλυβίων Π. Φιλίπ-
που, ο Πρόεδρος 
Κοινότητας Σαρω-
νίδας Α. Πέγκας, ο 
Αντινομάρχης Π. 
Ευαγγελίου,  σύμ-
βουλοι της νομαρχιακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι τοπικών 
φορέων καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 980.000€ και χρηματοδο-
τήθηκε κατά 80% από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και κατά 20% από 

την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας.

Κυρία Ελληνίδα, ετών 
40, αναλαμβάνει την 

φροντίδα ηλικιωμένων, 
μαγείρεμα και λίγες 
οικιακές εργασίες.

Επίσης αναλβάνει την 
φύλαξη παιδιών ηλικίας 

έως 10 ετών.

Κάτοικος 
Παλαιάς Φώκαιας 
Τηλ. 6973415258

Εγκαίνια βρεφονηπιακού 
σταθμού Παλαιάς Φώκαιας
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Ημερίδα διοργάνωσε η Οικολογική Κί-
νηση Πολιτών Σαρωνικού Λαυρεωτι-
κής το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010 

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Παλαιάς 
Φώκαιας με θέματα
*Τη διαχείριση των απορριμμάτων ως δεί-
κτη πολιτισμού και ποιότητας ζωής.

* Το βιολογικό καθαρισμό άμεση προτε-
ραιότητα για την απορρύπανση του υδρο-
φόρου ορίζοντα.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010 στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Ομιλητές ήταν οι κ.κ.Γιάννης Κου-
μαντάκης, ομότιμος καθηγητής 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
μηχανολόγος – μηχανικός Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
Βασίλης Πρωτονοτάριος, διδά-
κτωρ χημικός-μηχανικός.
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημο-
σιογράφος Αλέξανδρος Κόντης, του οι-
κολογικού ένθετου της εφημερίδας Real 
News.
Εισηγητές εκ μέρους της Οικολογικής Κί-
νησης Πολιτών Σαρωνικού-Λαυρεωτικής 
ήταν η κα. Έρση - Αντωνία Κόκκοτα, κοι-
νοτική σύμβουλος Σαρωνίδας και ο κος 
Νίκος Μουρούτσος Δικηγόρος

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι υποψή-
φιοι δήμαρχοι Σαρωνικού κ.κ. Νίκος Βολά-
κος, Αντώνης Γκίνης, Νικολέτα Καπερώνη 
και Χριστίνα Χριστοφάκη, οι οποίοι παρε-
νέβησαν στη συζήτηση.
Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότε-
ροι από 120 δημότες μεταξύ των οποίων 
ο δήμαρχος Αναβύσσου κ. Σάββας Γκέρα-
λης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου κ. Ανδρέας Κωνσταντέλος, ο πρώην 
βουλευτής της ΕΔΑ και ιστορικό στέλεχος 

της αριστεράς κ. Παπαδημητρίου, ο αντι-
πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου 
κ. Αντώνης Γάκης και υποψήφιοι των συν-
δυασμών.
Η συντονιστική επιτροπή της κίνησης ευ-
χαριστεί την κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας 
για την διάθεση της αίθουσας εκδηλώσε-
ων.

1η ημερίδα της Οικολογικής Κίνησης Πολιτών 
Σαρωνικού Λαυρεωτικής
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010 

Δεκάδες τα αδέσποτα σε κάθε γειτονιά. 
Μια πραγματικότητα που τη βιώνου-
με φιλόζωοι και μη, με μοναδικά θύ-

ματα τα ανυπεράσπιστα τετράποδα.
Η πολιτική του Δήμου ανύπαρκτη. Ακό-
μα και όταν τα άτυχα ζώα χάσουν τη ζωή 
τους, παρασυρμένα από κάποιο αυτοκί-
νητο, παραμένουν εκεί μέχρι την πλήρη 
αποσύνθεσή τους.

Όλοι μας είμαστε μάρτυρες παρόμοιων 
περιστατικών, όπως εκείνο του σκύλου 
της παραλιακής Αθη-
νών-Σουνίου (μεταξύ 
Λαγονησίου και Γαλά-
ζιας Ακτής, στο ρεύμα 
προς Αθήνα), που το 
κουφάρι του παρα-
μένει ακόμα εκεί για 
περισσότερο από ένα 
μήνα, υπενθυμίζοντας 
σε όλους τους περα-
στικούς (και με την 
έντονη δυσοσμία που 
αναδύεται) το επίπεδο 
του πολιτισμού μας 
και τη φροντίδα που 
προσφέρει η σημερι-
νή Δημοτική Αρχή στα 
αδέσποτα ζώα (ζωντα-
νά και σκοτωμένα).

Η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση 
«ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» 
έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά 

της διαδικασίες και μηχανισμούς που θα 
εφαρμόσει  στο νέο μας Δήμο, το Δήμο 

Σαρωνικού, για την προστασία, φροντίδα, 
στείρωση, περίθαλψη και περιορισμένη 
φιλοξενία των αδέσποτων τετράποδων φί-
λων μας. Όλες οι δράσεις  υλοποιούνται 
σε συνεργασία της νέας ειδικής υπηρεσίας 
του Δήμου Σαρωνικού, με πιθανούς εθε-
λοντές, με κτηνιάτρους και με άλλους σχε-
τικούς φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς).
Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε όλους όσοι 

έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με τους τετρά-
ποδους φίλους μας, να έρθουν σε επαφή 

μαζί μας, για να φροντίσουμε τα ανυπερά-
σπιστα ζώα με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο.
Χρήστος Λούλας  (chloulas@yahoo.gr)
Σαρωνικός Σύγχρονη Πόλη

Δήμος Καλυβίων και αδέσποτα..... 
μια ανύπαρκτη σχέση.

Το κουφάρι του ζώου τις πρώτες μέρες μετά το θάνατό του.

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας με την υπ’ 
αριθμ. 966/2010 απόφασή του 

απέρριψε την αίτηση της κοινότητας 
Γραμματικού Αττικής, με την οποία 
ζητούσε να ακυρωθεί η από 7.7.2009 
υπουργική απόφαση, με την οποία 
παρατάθηκαν μέχρι 30.10.2013 οι πε-
ριβαλλοντικοί όροι για την εγκατάστα-
ση μονάδας διαχείρισης αποβλήτων 
στη θέση Μαύρο Βουνό.
Το ΣτΕ, απορρίπτοντας την αίτηση 
αναστολής της Κοινότητας Γραμματι-
κού, έκρινε ότι δεν αποκλείεται η δη-
μιουργία ΧΥΤΑ σε έκταση που έχει 
δασικό χαρακτήρα και λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος επιβάλλουν την δημι-
ουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης απορριμμάτων.
Παράλληλα, η κοινότητα Γραμματικού 
κατέθεσε νέα αίτηση στο ΣτΕ ζητώντας 
αυτή τη φορά να κριθούν αντισυνταγ-
ματικές και παράνομες αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-
ας Αττικής του τρέχοντος έτους, που 

εγκρίνουν τη διάνοιξη νέων οδικών 
προσβάσεων και τη διαπλάτυνση των 
υπαρχόντων οδών εντός δημόσιας 

αναδασωτέας έκτασης, που οδηγούν 
στον χώρο τού υπό κατασκευή ΧΥΤΑ.
Τέλος, αναφέρει η κοινότητα στη νέα 
αίτησή της, ότι οι προσβαλλόμενες 
αποφάσεις του γγ Περιφέρειας Ανατο-
λικής Αττικής είναι αντισυνταγματικές 
και παράνομες καθώς αίρουν αναδά-
σωση, χωρίς αυτή να έχει πραγματο-
ποιηθεί, δηλαδή χωρίς να έχει ανακτη-
θεί η δασική μορφή της περιοχής.

ΧΥΤΑ Γραμματικού: 
Απερρίφθη αίτηση της Κοινότητας στο ΣτΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στην πρωτο-

βουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Κάρολου Παπούλια, για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των φαινομένων βίας σε 
αθλητικούς χώρους, προκηρύσσεται Δια-
γωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Γήπεδο: 
τόπος ψυχαγωγίας, όχι βίας», ο οποίος 
απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνα-
σίων όλης της χώρας. Τη σχετική από-

φαση υπέγραψε σήμερα η Υφυπουργός 
Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου. Στόχος 
του Διαγωνισμού είναι να επικοινωνήσει 
στους μαθητές το μήνυμα της συναδέλ-

φωσης και της ειρηνικής συνύπαρξης 
στους αθλητικούς χώρους.
Συγκεκριμένα για τη διαδικασία συμμε-
τοχής στον διαγωνισμό, ο Σύλλογος Δι-

δασκόντων κάθε σχολείου επιλέγει ένα 
έργο που θα εκπροσωπήσει το σχολείο 
και το αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 

25 Οκτωβρίου 2010. Στη συνέχεια, με 
πρωτοβουλία του Υπεύθυνου Πολιτιστι-
κών Θεμάτων συγκροτείται εθελοντική 
ομάδα, η οποία επιλέγει ένα έργο για να 

εκπροσωπήσει τον Νομό και το αποστέλ-
λει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση, 
μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2010. Ακολούθως, 
επιλέγεται ένα έργο από επιτροπή -στην 
οποία τιμητικά θα προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους ειδικοί στον χώρο της τέχνης- 
για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
και αποστέλλεται το αργότερο έως τις 10 
Νοεμβρίου 2010, στην διεύθυνση ΣΕΠΕΔ 
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων.
Οι μαθητές των οποίων τα έργα θα εκ-
προσωπήσουν τις δεκατρείς Περιφέρειες 
της χώρας θα βραβευθούν σε ειδική τε-
λετή, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του 2010.

Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα 
«Γήπεδο: τόπος ψυχαγωγίας, όχι βίας»
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Με τον συνδυασμό της Χριστίνας Χριστοφάκη 
«ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Γεννήθηκα στο Δήμο Πεταλιδίου Μεσσηνίας, τελείωσα το Β' Γυμνά-
σιο αρρένων Καλαμάτας, σπούδασα εργαζόμενος σε συμβολαιο-
γραφείο, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες, κατόπιν εξετάσεων 

(ΑΣΔ Υ) διορίστικα υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο 
υπηρέτησα 33 χρόνια ώς υπάλληλος επόπτης ελέγχου, Προϊστάμενος 
ΔΟΥ Λαυρίου, αναπληρωτής Δ/ντής ΔΟΥ Κορωπίου, αναπληρωτής 
Δ1ντής ΔΟΥ Παλλήνης, αναπληρωτής Δ/ντής ΔΟΥ Χαλανδρίου και απο 
διετίας είμαι Συνταξιούχος. 
Έχω εκλεγεί δύο φορές ως Κοινοτικός Σύμβουλος στην Σαρωνίδα. 
Είμαι παντρεμένος με την Αναστασία Κουλούρη Συν/χο του ταμείου 
Υγείας της Εθνικής Τράπεζας και έχουμε δύο παιδιά τον (Θοδωρή και 
την Μαρία) τα οποία τυγχάνουν Πανεπιστημιακής μόρφωσης.

Γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής του Νέου Δήμου μας λόγο επαγγελματικής ιδιότητος και ως 
κάτοικος της περιοχής πλέον των 25 ετών. 

Φίλη και Φίλε Σαρωνιδιώτη, στις εκλογές του Νοεμβρίου Ψηφίζουμε για την ανάδειξη της 
Νέας Δημοτικής Αρχής της μεγάλης μας Πόλης. 
Κατ' αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη, που με τιμήσατε με την ψήφο σας 

και να σας την ζητήσω για μία ακόμη φορά, προκειμένου στον νέο Δήμο Σαρωνικού που Δημιουργή-
θηκε, να συμμετέχουμε με δυναμική παρουσία, ώστε η Σαρωνίδα αλλά και οι Δήμοι και Κοινότητες 
που τον απαρτίζουν, να γίνει Πρότυπο σύγχρονης Πόλης με αποχετευτικό δίκτυο, σχολεία, συγκοι-
νωνία, προστασία του περιβάλλοντος και άμεση εξυπηρέτηση του Πολίτη. 
Επίσης θέλω να απευθυνθώ και στους κατοίκους των λοιπών Δήμων & Κοινοτήτων του Δήμου 
Σαρωνικού, οι οποίοι με γνωρίζουν και τους γνωρίζω να ζητήσω από αυτούς με την ψήφο τους 
να στηρίξουν τον συνδυασμό μας, και να τους υποσχεθώ ότι θα είμαι πάντα στο πλευρό τους για 
οποιαδήποτε θέμα τούς απασχολήσει. 
Πιστεύω ότι διαθέτω την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση αλλά & την πολιτική παιδεία που θα 
με βοηθήσουν να θέτω στόχους τεκμηριωμένους, πρακτικά εφαρμόσιμους, που να προάγουν την 
Κοινωνία των πολιτών, το σεβασμό του ατόμου, την Κοινωνική αλληλεγγύη, την αισθητική αλλά και 
την λειτουργικότητα της πόλης. 

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ 
Εάν εκλεγώ να εργαστώ ακούραστα και δημιουργικά, να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας, να 
τιµήσω στο έπακρο την ψήφο σας και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν διεκδικώ µέσω του Νέου Δήµου 
καµία καταξίωση (Επαγγελτική - Κοινωνική). 
Μέσα από την συμμετοχή µου στο Ψηφοδέλτιο της κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ "ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ" που εκφράζει ΤΟ ΝΕΟ, ΤΟ ΗΘΟΣ, ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ και την Διάθεση 
για ΠΟΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. 

Φιλοδοξώ να γίνει ο Δήµος Σαρωνικού µια σύγχρονη Πόλη, µια Πόλη στην οποία σε όλους µας θα 
αρέσει να ζούµε και που στο κέντρο του σχεδιασµού της θα βρίσκεται ο 'ΆΝΘΡΩΠΟΣ" 

Φιλικά 
Γιώργος Διονυσόπουλος 
οδός Δημοκρίτου 20 Σαρωνίδα 
τηλ. 22910 54467 κιν. 6945 581 809 

Άμεση ήταν η αντίδραση του 
υποψηφίου Δημάρχου Σαρω-
νικού Σταμάτη Γκίνη, στην ανα-

κοίνωση της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης Ε.Τ.Α. σχετικά με την 
παραχώρηση των Αλυκών Αναβύσ-
σου σε ιδιώτες, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του συνδυασμού «Σαρωνική 
Συμμαχία». 

Με επιστολή του στον Πρωθυπουρ-
γό, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον 
Υπουργό Οικονομικών και στους 
Προέδρους ΕΟΤ και ΕΤΑ ζητάει την 
άμεση διακοπή κάθε ενέργειας και 
διαδικασίας για την παραχώρηση 
των αλυκών σε ιδιώτες ενώ παράλ-

ληλα ζητάει την άμεση έναρξη της 
διαδικασίας για την παραχώρηση 
των αλυκών στον νεοσύστατο Δήμο 
Σαρωνικού και κατ’ επέκταση στους 

κατοίκους της Αναβύσσου. Τονίζει 
ότι θα εμποδίσει με κάθε μέσον την 
πρόθεση των ΕΤΑ και κατ’ επέκτα-
ση της Κυβέρνησης να περάσει ο 
ζωτικός αυτός χώρος των αλυκών 
σε ιδιώτες, χάρις στην πολιτική του 
ΔΝΤ.Καλεί τους κατοίκους της Ανα-
βύσσου και όλους τους Δημότες Σα-
ρωνικού σε επαγρύπνηση ώστε να 

προστατεύσουν τα συμφέροντα των 
Δημοτών και του Δήμου για να μην 
υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους. 
Ο χώρος αυτός πρέπει να ενταχθεί 
στο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυ-
ξης της περιοχής της Αναβύσσου 
με πρόβλεψη για οικονομική ανά-

πτυξη της τοπικής Επιχει-
ρηματικής Κοινότητας με 
πρόβλεψη τρόπου ανα-
βάθμισης της ζωής  των 
κατοίκων της περιοχής και 
διασφάλισης εσόδων για 
τον Δήμο και τους Δημό-
τες του. Ο χώρος αυτός 
που θυμήθηκαν μετά από 
πολλά χρόνια να ξεπουλή-
σουν. Ο χώρος αυτός που 
ανεύθυνα και εγκληματικά 
χάρις στην ανοχή και την 
αδιαφορία των προηγού-
μενων Αυτοδιοικητικών 
Αρχών παρέμενε στην ιδι-

οκτησία του ΕΟΤ και σήμε-
ρα της ΕΤΑ. Ο χώρος αυτός ανήκει 
στους Αναβυσσιώτες και στον Δήμο 
τους και δεν θα επιτρέψω ποτέ κα-
νείς να τους τον πάρει.

Όχι στην παραχώρηση 
των Αλυκών Αναβύσσου σε ιδιώτες
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Προσωπικό απολογισμό του έργου της τετραετίας 
που εκπνέει πραγματοποίησε ο πρόεδρος της 
κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. Μανώλης Τσαλι-

κίδης το Σάββατο 9-10-2010 στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας.

Ο Τσαλικίδης, παρουσίασε το έργο που επιτελέστη-
κε αλλά και δρομολογήθηκε κατά την τετραετία 
2007-2010 ενώ κλείνοντας την ομιλία του και σε 

μια φορτισμένη συγκινησιακά, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της κοινότητας,  ατμόσφαιρα ανέφερε:

«Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την ημέρα που 
μας εμπιστευτήκατε την τύχη του τόπου μας.
Τέσσερα χρόνια γεμάτα από προσπάθειες, αγωνίες, 
διεκδικήσεις, δουλειά, δημιουργία, χαρά και 
συγκίνηση.
Σε μια δύσκολη για τη χώρα μας συγκυρία, 
τόσο σε πολιτικό, όσο και σε κοινωνικό, αλλά 
κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, καταφέραμε 
όλοι μαζί, κοινοτικό συμβούλιο, προσωπικό 
και πολίτες, να ξεπεράσουμε εμπόδια και 
δυσκολίες και να δημιουργήσουμε είτε να 
δρομολογήσουμε, υποδομές απαραίτητες 
σε μια σύγχρονη, όμορφη πόλη.
Ολοκληρώσαμε είτε κατασκευάζουμε σήμε-
ρα, έργα συνολικού κόστους 6 εκατ. ευρώ 
όπως ο βρεφονηπιακός σταθμός, δεκάδες 
δρόμοι, το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, το 
πάρκο στο Θυμάρι.
Δρομολογήσαμε με εγκεκριμένες χρηματο-
δοτήσεις που αγγίζουν τα 3 εκατ. ευρώ, έργα μεγάλης 
και υπερτοπικής σημασίας όπως η περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της πρώην χωματερής και το αλιευτικό 
καταφύγιο.
Δώσαμε μεγάλη ανάσα στο περιβάλλον μας με το ορι-
στικό κλείσιμο της χωματερής.
Πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα για την ολοκλή-

ρωση των σχεδίων πόλης. Προασπίσαμε σθεναρά και 
αδιαπραγμάτευτα την περιουσία της Κοινότητάς μας. 
Διατηρήσαμε τις ακτές μας ανοικτές και ελεύθερες για 
όλους τους πολίτες. Χρηματοδοτήσαμε μελέτες που 
θα αποτελέσουν στο προσε-
χές διάστημα την απαρχή μιας 

νέας σειράς σημαντικών έργων 
στην πόλη μας. Μέσα από την 
αναδιάρθρωση των διοικητικών, 
τεχνικών και οικονομικών υπη-
ρεσιών της Κοινότητας πετύ-
χαμε την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών άλλα και την εξυγίανση της οικονομικής 
λειτουργίας.
Δεν πρεσβεύουμε ότι τα τέσσερα αυτά χρόνια δεν έγι-

ναν από τη με-
ριά μας λάθη και 
παραλε ίψε ι ς , 
μπορούμε όμως 
να πούμε με βε-
βαιότητα ότι νοι-
ώθουμε δικαι-
ωμένοι για όσα 
είχαμε δεσμευ-
τεί απέναντί σας 
και έτοιμοι να 
συνεχίσουμε τις 
προσπάθε ι ε ς 
με περισσότερη 
διάθεση και πεί-
σμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω απ’ την καρδιά μου τους φί-
λους και συνεργάτες Κοινοτικούς Συμβούλους Βασίλη 
Τσούνη, Ηλία Μπουκουβάλα, Σωτήρη Μακροδημήτρη 
και Γιώργο Λάμπρου γιατί μοιράστηκαν μαζί μου το 
όραμα, τις αγωνίες και τις προσπάθειες για τη δημιουρ-
γία μιας όμορφης πόλης. Ευχαριστώ επίσης τους κοι-
νοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή 

στάθηκαν κοντά μας και δούλεψαν σκληρά για τον τόπο 
μας. Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς, τους κατοίκους, επι-
σκέπτες και φίλους της Παλαιάς Φώκαιας, γιατί μας δώ-
σατε την ευκαιρία να κάνουμε πράξη ένα παιδικό μας 

όνειρο και μας στηρίξατε σε 
κάθε βήμα αυτού του τόσο 
δύσκολου αλλά και τόσο 
όμορφου ταξιδιού.
Από τον Ιανουάριο του 2011 
η Παλαιά Φώκαια δεν θα εί-
ναι πια αυτόνομη Κοινό τητα. 
Θα είναι όμως ισότιμο μέλος 
του νέου Δήμου Σαρωνικού, 
οι προοπτικές του οποίου 
μας επιτρέπουν να συνεχί-
σουμε να ονειρευόμαστε. 
Νέος Δήμος, νέοι άνθρωποι, 
περισσότερες ανάγκες, πε-
ρισσότερες ελπίδες. Το ταξί-
δι συνεχίζεται.».

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Δήμαρχος Καλυβίων και υποψήφιος 
Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Π. Φιλίππου, ο Αντιπρόεδρος 
της Κοινότητας, κ. Β. Τσούνης, οι Κοινοτικοί Σύμβου-
λοι, κ. Η. Μπουκοβάλας , Σ. Μακροδημήτρης και Γ. Λά-
μπρου, υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές αλλά και 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής.

Απολογισμός κοινότητας Π. Φώκαιας 2007-2010 
«Τέσσερα χρόνια προσπάθειας και δημιουργίας», σύμφωνα      
με τον πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσαλικίδη

Από την εκδήλωση απουσίαζε σύσωμη η 
αντιπολίτευση και οι κοινοτικοί σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας Ντίνος Χασάπης και Κώστας Κα-
τινάρης. 

Σε δήλωσή του ο κ. Ντίνος Χασάπης είπε:
Ο κ.Τσαλικίδης ήθελε να απολογηθεί μόνος 
του ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ να κάνει ανοιχτό κοινο-

τικό συμβούλιο παρουσία του κοινού, όπως του 
πρότεινα.
Ο απολογισμός στον οποίον αναφέρεται ο 
κ.Τσαλικίδης δεν είναι της κοινότητας, αυτή εκ-
προσωπείται από όλο το κοινοτικό συμβούλιο. Ο 
απολογισμός αφορά την ομάδα του όπως εκείνη 
εξελίχθηκε μετά την αποχώρηση 2 συμβούλων και 
βέβαια κατέληξε σε προεκλογική ομιλία της παρα-
τάξεως Φιλίππου στην οποία όλοι έχουν ενταχθεί.
Ο απολογισμός δημιούργησε πολλά ερωτήματα τα 
οποία θα τεθούν σύντομα.
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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.

ΚΑΛΥΒΙΑ
Περίπτερο – Μανέτα Μιχαήλ – Πλατεία Σωτήρχου

DAILY MARKET – Καραγεώργου Βάγια Ψιλικά – Γκαρόν 40
ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Ν. Μητρόπουλου – Λ. Αναβύσσου & Γρ. Λαμπράκη
Περίπτερο Μιχάλη Βασίλη – Λεωφ. Καλυβίων 2 διασταύρωση Αθηνών 

– Σουνίου
Ψιλικά-τυπ/μένα προϊόντα – Πολίτου Γρηγορία -  Γαλάζιας Ακτής 109

MINI MARKET  Γεωργακάς Αθανάσιος - Γαλάζιας Ακτής & Χάριτος
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Αρτοποιεία Προδρομίδη – Μεγ. Αλεξάνδρου
Φωτο – Θεόφιλος, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 22
Καφενείο Ουζερί – Αθ. Μάνου – Πλαστήρα 20

PET-SHOP Χονδρόπουλος – Βασ.Γεωργίου 20
Πράσινο Μπαλόνι  παιδικά δώρα – Λ. Καραμανλή
Ψιλικά – Χατζημιχαηλίδης Θεοδ. – Β. Γεωργίου 18

Βιομηχανικά εργαλεία – Γ.Αβραμίδης – Λ.Καραμανλή
Καθαριστήριο green wash. – πλ. Ηρώων 6

Κατάστημα Ψιλικών – Δάφνη Μαργώνη – Β. Γεωργίου & Πλαστήρα
Think Caffe – Λεωφ. Καραμανλή 28.

Κρεοπωλείο Σωτήρη Μακροδημήτρη -  Λ. Καραμανλή
Coffe Station – λεωφόρος Αναβύσσου – Σαρωνίδας – Βλάχικα

ALPHA BANK – Πλατεία Ηρώων
ΕΛ.ΤΑ. Αναβύσσου

Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ  – Ευάγ. Σιδέρη – Β. Γεωργίου 2
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.Σουνίου 15
Κατ/μα σιδηρικών χρωμάτων Κων/νου Καλημέρη Λ. Αθηνών Σουνίου

Courier Center Λ.Καραμανλή & Κυριακοπούλου
Ψιλικά – Χαρτικά – Φράρος Νικόλαος 28ης Οκτωβρίου 14

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΠΙΕΡΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 49ο χιλ. Αθηνών – Σουνίου.

ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
Περίπτερο, Ηλέκτρας & Παραλιακής Λεωφόρου.

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Κ.Ε.Π. Παλαιάς Φώκαιας Λ. Αθηνών Σουνίου & Γαλήνης

Πρακτορείο Τύπου, κατ/μα ψιλικών κ. Ε.Κοντογιάννη, Πλ.Ελευθερίας
Αρτοποιεία Μακροδημήτρη, Ευέλπιδος Κούτσια 7

Περίπτερο κ. Αλέκου, Πλ. Ελευθερίας, αφετηρία ΚΤΕΛ
Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Παν.Γιαννούχου Αγ.Ειρήνης
Κομμωτήριο κ. Παρασκευής Ντούπη Β. Τζούρου

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Α.Γκρούαζα
Αρτοποιεία Δαμασέ, πλ. Ελευθερίας

Πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ. Βασ. Τζούρου
ΘΥΜΑΡΙ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ “Το Θυμάρι” Αγίας Φωτεινής
Περίπτερο κ. Ευάγγελου Προύσαλη, Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Φωτεινής.

ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Αρτοποιείο κ. Σηφάκη Πλατεία Σαρωνίδας

Περίπτερο κ. Σοφιανού Λ. Σαρωνίδας & Κεφαλληνίας
Περίπτερο κ. Σμπόνια Πλατεία Σαρωνίδας

Περίπτερο κ. Αρμιριώτη Λ. Σουνίου & Σπάρτης
Καφετέρεια REVERSO Λεωφόρος Σαρωνίδας

Καφετέρεια IDEAL FRESH Λ. Σαρωνίδας
MULTIMANIA Πονηράκη Λεωφ. Σαρωνίδας.

Μίνι Μάρκετ Λ. Σαρωνίδας 28 – 30

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

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

των διανομέων.

Εξασφαλίστε εντελώς δωρεάν, την καθημερινή σας έγκυρη ενημέρωση, για όλα τα γεγονότα (πολιτικά, 
κοινωνικά, αθλητικά), του δήμου Σαρωνικού, πληκτρολογώντας την διεύθυνση http://attikosparatiritis.

wordpress.com.
Εγγραφείτε δωρεάν συνδρομητές στο newsletter του «Αττικού Παρατηρητή» και στην ηλεκτρονική έκδοση 
του «Αττικού Παρατηρητή». Κάντε «κλικ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://attikos.gr και συμπληρώστε 
το e-mail σας. 


