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Ένα πρωτοφα-
νές για την 
περιοχή μας 

γεγονός, που προ-
σεγγίζει τα όρια του 
σκανδάλου, ήρθε 
στη δημοσιότητα 
τους τελευταίους 
μήνες, αφήνοντας 
έκπληκτους τους 
δημότες. Αφορά τον πλειστηριασμό ακι-
νήτων του πρώην δήμου Αναβύσσου 
από ιδιώτες, οι οποίοι διεκδικούν απο-
ζημιώσεις  για τις απαλλοτριωθείσες 
ιδιοκτησίες τους  οι οποίες βρισκόντου-
σαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου 
Αναβύσσου. 

Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτι-
κό συμβούλιο Σαρωνικού στις 4 

Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου να 
υπάρξει ενημέρωση από τους νομικούς 
συμβούλους του δήμου και να ληφθούν 
αποφάσεις για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 

Οι πλειστηριασμοί δύο ακινήτων, 
οι οποίοι δεν ολοκληρώθηκαν για 

την ώρα αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη, 

αφορούν διεκδι-
κήσεις αξίας 1,4 
εκ €. Σύμφωνα 
με πληροφορίες 
ακολουθούν και 
άλλοι πλειστηρι-
ασμοί, μετά τις 
τελεσίδικες δικα-
στικές αποφά-
σεις που έχουν 
εκδοθεί. 

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσε-
ων δεν είναι γνωστό, αλλά σύμφω-

να με ενημέρωση που έχουν οι νομικοί 
σύμβουλοι, ίσως να υπερβαίνουν κατά 
πολύ τα 10 εκατομύρια ευρώ. 
Μεταξύ των ακινήτων που θα βγουν 
στον πλειστηριασμό είναι και το κτή-
ριο που βρίσκεται στην παραλία Ανα-
βύσσου, απέναντι από τον ΟΤΕ και 
προοριζόταν αρχικά για περιφερειακό 
ιατρείο και στη συνέχεια για πολιτιστικό 
κέντρο.
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Να τελειώσει  ο παραλογισμός

Εδώ και 3 μήνες ζούμε έναν απίστευτο 
παραλογισμό, εδώ δίπλα στην γειτονιά μας 

στην Κερατέα, με το πρόβλημα του ΧΥΤΥ, τον 
οποίο επιμένει να κατασκευάσει η κυβέρνηση αλλά 
αρνούνται οι κάτοικοι. Ένας παραλογισμός που 
δείχνει ότι ως λαός δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
για προβλήματα που έχουν λύσει άλλοι λαοί ακόμα 
από την εποχή του μεσοπολέμου. 
Ίσως να μην ενδιέφερε και πάρα πολλούς εδώ 
στον Σαρωνικό το θέμα (και ειλικρινά πιστεύω πως 
απασχολεί ελάχιστους), αν ο νεοεκλεγείς δήμαρχός 
μας δεν εξέδιδε ψηφίσματα συμπαράστασης στους 
«αγωνιζόμενους» Κερατιώτες και δεν καλούσε τους 
διευθυντές των σχολείων να προτάξουν τα στήθη 
των μαθητών τους, στα μπλόκα της λεωφόρου 
Λαυρίου, ώστε  να εκπαιδευτούν να αντιστέκονται 
στην εξουσία.
Ας επανέλθουμε όμως στη βασική αιτία όλου αυτού 
του παραλογισμού. Οι «αγωνιζόμενοι» κάτοικοι της 
Κερατέας δηλώνουν ότι δεν θέλουν σκουπίδια στον 
τόπο τους, δεν θέλουν τα σκουπίδια της Αθήνας ή 
της Αν.Αττικής. Ίσως θεωρούν κατώτερους πολίτες 
όσους κατοικούν στα δυτικά, οπότε λίγο τους 
απασχολεί αν στέλνουν εκεί τις σκουπιδοσακούλες 
τους. Στο κάτω - κάτω εκεί στη Φυλή και στα 
Λιόσια έχει πολλούς τσιγγάνους, έχει και πολλή 
φτωχολογιά. Τι μας νοιάζει εμάς γι΄αυτούς;
Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λεβαντής, δηλώνει 
ασυμβίβαστος σε όποια σκέψη να γίνει ο ΧΥΤΥ στην 
περιοχή της Λαυρεωτικής, με τις προδιαγραφές 
που θέτει η κυβέρνηση. Αντιθέτως αποδέχεται να 
διαχειριστεί τα σκουπίδια μόνο της Λαυρεωτικής 
(ελπίζουμε και του Σαρωνικού), σε χώρο, που όμως 
δεν αποκαλύπτει ποιος είναι και επίσης δεν λέει με 
τίνος χρηματοδότηση θα τον κατασκευάσει.
Με δεδομένο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να 
διαχειρίζεται την παράνομη χωματερή που 
χρησιμοποιούσε (και ίσως χρησιμοποιεί ακόμα), θα 
πρέπει να ανακοινώσει το σημείο της χωροθέτησης 
του εργοστασίου επεξεργασίας, το οποίο δεν 
μπορεί να είναι το Οβριόκαστρο. Δεν μπορεί να είναι 
γενικώς κάποιος αρχαιολογικός χώρος, δεν μπορεί 
να είναι δασικός, δεν μπορεί να περιβάλλεται από 
ιδιοκτησίες, γιατί ποιος θα τις απαλλοτριώσει και 
πως θα τις αποζημιώσει; Και τέλος δεν μπορεί να 
είναι κοντά σε κατοικημένο οικισμό, μια και κανείς δεν 
θα θέλει τα σκουπίδια του Λαυρίου, της Κερατέας, 
των Καλυβίων, του Κουβαρά, της Αναβύσσου της 
Σαρωνίδας και της Π. Φώκαιας, δηλαδή περίπου 
75 τόνους απορριμμάτων ημερησίως, δίπλα στο 
σπίτι του. 
Επίσης δεν μπορεί να αναθέσει σε ιδιώτες την 
κατασκευή και την διαχείριση, μιας και όσοι του 
συμπαραστέκονται στον αγώνα του, δεν θέλουν η 
διαχείριση των σκουπιδιών να περάσει σε ιδιωτικά 
συμφέροντα.
Αξιολογώντας τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι ο 
κ. Λεβαντής, δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα 
απ΄ όλα αυτά, πλην ενδεχομένως την παράνομη 
χωματερή που μέχρι τώρα διαχειριζόταν και αυτός 
και ο αριστερόστροφος  συνομιλητής του κ. Μ. 
Βορίδη, πρώην δήμαρχος Κερατέας κ. Σταύρος 
Ιατρού.
Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την άρνηση 
των αρχών της Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού, να 
δεχτούν τον περιφερειακό σχεδιασμό, αν τα τελευταία 
20 χρόνια, που ως δήμαρχοι διαχειρίζονται τις τύχες 
του τόπου, είχαν οργανώσει την ανακύκλωση, την 
κομποστοποίηση, είχαν περιορίσει στο ελάχιστο 
την παραγωγή απορριμμάτων στη Λαυρεωτική. Αν 
είχαν κάνει συνείδηση στους νέους ανθρώπους, 
μέσω της εκπαίδευσης στα σχολεία, όλα τα 
παραπάνω. Αν δεν λειτουργούσαν τις παράνομες 
χωματερές, αναθέτοντας με  αδιαφανείς διαδικασίες 
σε εργολάβους την διαχείριση τους.
Τώρα είναι αναξιόπιστοι, και όσα invents και 
αν οργανώνουν για να πείσουν για το δίκιο του 
«αγώνα» τους, όσες μολότοφ και να ρίξουν στις 
αστυνομικές δυνάμεις, μόνο κάποιους τύπους 
σαν τον Λαζόπουλο θα πείθουν. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών θα τους αγνοεί.
Η Κανείς από αυτούς, δεν προτείνει λύση αξιόπιστη 
και πραγματοποιήσιμη. Μόνο όχι λένε. 
Aπομένει στην πολιτεία, επιτέλους να αναλάβει 
τις ευθύνες της. Nα παρουσιάσει δημόσια και 
τεκμηριωμένα τις προτεινόμενες λύσεις. Μετά 
από αυτό να εφαρμόσει τους νόμους ή να τους 
καταργήσει και να δώσει επιτέλους λύση στο 
τεράστιο (μόνο για την Ελλάδα) πρόβλημα της 
διάθεσης και διαχείρισης των απορριμμάτων και 
των λυμάτων. 
Τώρα όμως όχι στο μέλλον. 
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Στο «σφυρί» η Ανάβυσσος

Πέτρος Φιλίππου: Αργόμισθος και περιττός 
ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης»

Πλήρη απαξίωση υπέστη ο θε-
σμός του «συμπαραστάτη του 
δημότη και της επιχείρησης», 

από τον δήμαρχο Σαρωνικού κ. 

Πέτρο Φιλίππου, λίγα 24ωρα πριν 
εκλεγεί σ΄ αυτή τη θέση ο επιλεχθείς 
από την παράταξή του δημάρχου κ. 
Ευάγγελος Μιχάλης.  

Επιλέχθηκε ο κ. Ευάγγελος Μιχάλης 
ως «συμπαραστάτης» στο δήμο Σαρωνικού

Όλο το ρεπορτάζ από την εκλογή στην 2η σελίδα

Μέσω πλειστηριασμών, διεκδικούνται 
αποζημιώσεις, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ  

Στον πρ. δήμαρχο Αναβύσσου καταλογίζουν ευθύνες, 
ο σημερινός δήμαρχος και σύμβουλοι της πλειοψηφίας

Συνέχεια στις σελίδες 10 & 11

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» 
του κ.Μ.Τσαλικίδη 
στα δημοσιεύματα 
για την ανάπλαση 

της χωματερής 
της Παλ. Φώκαιας.

Στο ΕΣΠΑ προσδοκά τώρα, ο πρ. κοινοτάρχης, 
αφού όπως όλλα δείχνουν χάθηκαν τα χρήματα 
από το Ευρωπαϊκό ταμείο για την ανάπλαση!!

Ρεπορτάζ στην 9η σελίδα

Σε τροχιά απογραφής κινείται η Ελλάδα, κα-
θώς ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των δη-
μοσίων κτιρίων (έως τις 28 Φεβρουαρίου), 

ενώ επίκειται η γενική απογραφή πληθυσμού 
από τις 30 Μαρτίου ως τις 13 Απριλίου. 

Όλα έτοιμα για τη 
γενική απογραφή του 2011 

θα διαρκέσει 15 ημέρες, 
θα απασχοληθούν 60.000 άνθρωποι 

θα κοστίσει 74 εκατ.

Ρεπορτάζ, πληροφορίες στην 6η σελίδα

Αίτημα για την απογραφή 
της περιοχής «Λαγονησίου» 

ως αυτοτελούς οικισμού 
από τη δημοτική παράταξη 

«Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού
Λεπτομέρειες στην 12 σελίδα

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την 
κατάργηση του γυμνασίου 

Κουβαρά του δήμου Σαρωνικού
Σελίδα 12



Μάρτιος - Απρίλιος  2011Σελίδα  - 2 - "Αττικός Παρατηρητής"

Πλήρη απαξίωση 
υπέστη ο θεσμός 
του «συμπα-

ραστάτη του δημότη 
και της επιχείρησης», 
από τον δήμαρχο Σα-
ρωνικού κ. Πέτρο Φι-
λίππου, λίγα 24ωρα 
πριν εκλεγεί σ΄ αυτή τη 
θέση ο επιλεχθείς από 
την παράταξή του κ. 
Ευάγγελος Μιχάλης. 
Ένα θεσμικό όργανο 
που για πρώτη φορά 
εισάγεται στην δημό-
σια ζωή του τόπου 
μας, υπέστη μια απίστευτη κακοποίηση από τον κ. Φι-
λίππου ο οποίος το χαρακτήρισε «περιττό» και  αυτόν 
που αναλαμβάνει τα καθήκοντα «αργόμισθο». 
Ο κ. Φιλίππου είπε συγκεκριμένα σε προσυμβούλιο: 
“Τι είναι αυτό, που θα πρέπει κάποιος να μεσολα-
βήσει… για να το λύσει…” “…Σε αυτή τη φάση, είναι 
κάτι τελείως περιττό…” “…Τελικά,  μια θέση αργομι-
σθίας θα κάνουμε…”. “..…Όταν έχεις πρόβλημα με 
τον δήμο, κτυπάς την πόρτα του δημάρχου, των αντι-
δημάρχων και στο λύνουν το πρόβλημα, ή πας στην 
αντιπολίτευση….”.  Αυτές είναι οι απόψεις του  κ. Φι-
λίππου όπως καταγράφηκαν από τα μέσα ενημέρωσης. 

Το πρόγραμμα “Καλλικράτης” (Ν.3852/2010) εισάγει 
την λειτουργία του νέου ανεξάρτητου θεσμού που θα 

δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης: τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 
(στους Δήμους) και τον Συμπαραστάτη του Πολίτη (στις 
Περιφέρειες). Πρόκειται ουσιαστικά για τη θέσπιση το-
πικών Συνηγόρων του Πολίτη, ένας θεσμός ισάξιος του 
«Συνηγόρου του Πολίτη», ο οποίος λειτούργησε στην 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία και δι-
καίωσε σε εκατοντάδες περιπτώσεις πολίτες, οι οποίοι 
είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους με το κράτος αλλά 
και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή επί της ουσίας 
δημιουργείται νέος ανεξάρτητος θεσμός για την εξωδικα-
στική επίλυση διαφορών ανάμεσα στους πολίτες και τις 
δημοτικές – περιφερειακές υπηρεσίες, αλλά και για την 
ανεξάρτητη παρέμβαση με προτάσεις, για την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και την καλύτερη ενάσκηση των δι-
καιωμάτων. Ο νομοθέτης επειδή ήθελε να προσδώσει 
στο θεσμό το αναλογούν κύρος, όρισε ότι επιλέγεται, 
ανάμεσα σε υποψηφιότητες προσώπων “κύρους και 
εμπειρίας”. Μάλιστα για  να του δώσει την δυνατότη-
τα της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με το 
αντικείμενό του, νομοθέτησε  την διόλου ευκαταφρόνητη 
αποζημίωση των 2.300 € μηνιαίως, όση και η αμοιβή του 
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 

Αυτό το θεσμικό όργανο, αντί να το αγκαλιάσει και να 
το περιφρουρήσει ο κ. δήμαρχος Σαρωνικού, αντί να 

του προσδώσει το απαιτούμενο  κύρος, ώστε να υπάρχει 
σεβασμός στο πρόσωπό του και στις αποφάσεις του, ιδι-
αίτερα αυτές που ενδεχομένως θα δικαιώνουν τον δήμο 
και όχι τους δημότες, φρόντισε να τον υποβαθμίσει.
Εκτός από τους ανήκουστους χαρακτηρισμούς ο κ. Φι-
λίππου, αποδέχτηκε μια  διαδικασία που θέτει  σε αμφι-
σβήτηση και την επιλογή ακόμα και του ίδιου του προ-
σκείμενου στην παράταξή του κ. Μιχάλη, μια και όπως 
υποστηρίχθηκε η διαδικασία σε ότι αφορά την συγκεκρι-
μένη υποψηφιότητα, έχει νομικά προβλήματα. 

Ο κ. Μιχάλης, υπήρξε από τις πρόσφατες εκλογές, 
εκλεγμένος σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας 

Καλυβίων, με τον συνδυασμό του κ. Φιλίππου. Εκτός του 
ότι η συγκεκριμένη ιδιότητά του, του αφαιρεί το στοιχείο 
της αντικειμενικότητας και θα προσδώσει σκοπιμότητα 
σε όποια απόφασή του θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιεί  τους 
προσφεύγοντες, ο κ. Μιχάλης έπρεπε να είχε παραιτηθεί 
και η παραίτησή του να κατατεθεί στο πρωτοδικείο το 
οποίο τον ανακήρυξε και όχι στον δήμαρχο, όπως έγινε. 
Αυτό τουλάχιστον τέθηκε προ της διαδικασίας επιλογής 
του «Συμπαραστάτη». Αποτέλεσμα αυτών των γεγο-
νότων, ήταν να ακουστούν σχόλια του τύπου, ότι δεν 
πρόκειται για συμπαραστάτη του Δημότη, αλλά για 
συμπαραστάτη του δημάρχου. Υπήρξαν επίσης δημο-
σιεύματα που χαρακτηρίζουν τον κ. Μιχάλη «καμένο» 
πριν ακόμα ξεκινήσει .

Υποψηφιότητα  για την θέση του «Συμπαραστάτη» 
στο δήμο Σαρωνικού, έθεσαν 8 δημότες, έξη άνδρες 

και δύο γυναίκες. 
Ο κ. Ευάγγελος Μιχάλης ο οποίος υποστηρίχθηκε από 
την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας είναι τεχνολό-
γος ιατρικών εργαστηρίων και εργάζεται στην αιμοδοσία 
του Ασκληπιείου Βούλας. 
Ο κ. Ανδρέας Αμπάτης,ο οποίος υποστηρίχθηκε από 
την δημοτική παράταξη της κας. Χριστοφάκη είναι δι-

κηγόρος. Ακόμα 
έθεσαν υποψηφι-
ότητα: η κ. Ζωή 
Ρ ο υ μ ε λ ι ώ τ η , 
άνεργη απόφοιτος 
του οικονομικού 
πανεπιστημίου, 
ο κ. Νίκος Βιτου-
λαδίτης πολιτικός 
μηχανικός, ο κ. 
Νίκος Μουρού-
τσος δικηγόρος, 
ο κ. Χρήστος Βα-
σιλείου δάσκαλος, 
η κ. Μαρία Σιδέρη 
Δικηγόρος και ο κ. 

Ανδρέας Ντεμάγκος συνταξιούχος πρ. υπάλληλος της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Η ψηφοφορία είχε την ακόλουθη εξέλιξη
Ευάγγελος Μιχάλης  14  16 19
Ανδρέας Αμπάτης    6   7   6
Ζωή Ρουμελιώτη     2   1   -
Νίκος Βιτουλαδίτης    1   1   -
Νίκος Μουρούτσος    1       αποχώρησε
Μαρία Σιδέρη     1   -   -
Ανδρέας Ντεμάγκος    -   -   - 
Χρήστος Βασιλείου    -    -     -
ΑΚΥΡΑ      1 

Από την ψηφοφορία απείχε ο κ. Γιώργος Μπιθυμή-
τρης, ενώ απουσίαζε ο κ. Σάββας Γκέραλης. Ο 

υποψήφιος «συμπαραστάτης» κ. Χρήστος Βασιλείου (ο 
οποίος ως οικολόγος ήταν υποψήφιος με τον συνδυα-
σμό του δημάρχου στις πρόσφατες εκλογές), δεν πήρε 
καμία ψήφο και αποχώρησε διαμαρτυρόμενος, δηλώνο-
ντας ότι δεν θέλει πλέον να γνωρίζει κανέναν από την 
πλειοψηφία.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο δικηγόρος υποψή-
φιος κ. Ανδρέας Αμπάτης, έθεσε θέμα νομιμότητας 

της υποψηφιότητας του κ. Μιχάλη, η οποία όμως δεν έγι-
νε δεκτή από την πλειοψηφία. Επίσης ο δημοτικός σύμ-
βουλος κ. Πετρόπουλος ζήτησε επίμονα να κατατεθεί 
στο συμβούλιο η παραίτηση του κ. Μιχάλη από το αξίω-
μα του κοινοτικού συμβούλου, αλλά δεν κατατέθηκε. 

Η επικεφαλής της μειοψηφίας κα. Χριστίνα Χριστοφά-
κη, δήλωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης 

του δημοτικού συμβουλίου, θεωρώντας άκυρη την δια-
δικασία, λόγω της μη σύννομης παραίτησης του κ. Μι-
χάλη. 

Πέτρος Φιλίππου: Αργόμισθος και περιττός 
ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης»

Επιλέχθηκε ο κ. Ευάγγελος Μιχάλης 
ως «συμπαραστάτης στο δήμο Σαρωνικού
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Ο « Κ α λ λ ι κ ρ ά -
της», εισάγει 

τον θεσμό του «Συ-
μπαραστάτη του 
Δημότη και της Επι-
χείρησης», ο οποίος 
όπως είναι προφα-
νές είναι εμπνευσμέ-

νος από τον θεσμό του «Συνηγόρου 
του Πολίτη». Όπως έχει διδάξει η εμπει-
ρία, ένας νέος θεσμός καταξιώνεται ή 
όχι στη συνείδηση των πολιτών, όταν 
τόσο η διαδικασία ανάδειξης όσο και το 

ίδιο το πρόσωπο, ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες των δημοτών.

Ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και 
της Επιχείρησης» έχει προβλεφθεί όχι 
για να λειτουργεί ως δικηγόρος του 
Δημάρχου ή να καλύπτει λάθη και πα-
ραλείψεις των υπηρεσιών αλλά για να 
ελέγχει πράξεις και παραλείψεις, να δι-
αμεσολαβεί για την επίλυση προβλημά-
των και να καταθέτει προτάσεις για την 
βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και 
των σχέσεών της με το κοινό. Κύριος 
στόχος του, δηλαδή, είναι η καταπολέ-
μηση της κακοδιοίκησης.

Για να επιτευχθεί μια αυξημένη νομιμο-
ποίηση του Συμπαραστάτη και η απο-
φυγή ταύτισης ελεγχόμενου και ελεγκτή, 
ο νόμος προβλέπει ότι α) θα πρέπει να 
τον ψηφίσουν τα 2/3 του Δημοτικού 
Συμβουλίου, δηλαδή και συνδυασμοί 
της Αντιπολίτευσης, β) απαγορεύει ήδη 
εκλεγμένος σύμβουλος στο δημοτικό ή 
τοπικό συμβούλιο να επιλεγεί στη θέση 
αυτή.

Πώς είναι δυνατόν να περιμένει κάποι-
ος να είναι αντικειμενικός και δίκαιος 
εκείνος που έχει εκλεγεί ήδη Σύμβου-
λος Καλυβίων με τον Πέτρο Φιλίππου;

Αν όμως δεν πρέπει κανείς να εκπλήσ-
σεται από τη στάση του Δημάρχου που 
αναζητά εναγωνίως να βρει θέσεις για 
να διορίσει τους φίλους και τους συμ-
μάχους του, ώστε να κρατήσει την πα-
ράταξή του ενωμένη γύρω από το μέλι 
της εξουσίας, πώς είναι δυνατόν να μην 
εκπλήσσεται από τη στάση της υπόλοι-
πης αντιπολίτευσης που έσπευσε να 
ψηφίσει ό,τι της ζήτησε ο Δήμαρχος;

Εκείνοι που ως χθες εμφανίζονταν 
σκληροί αντίπαλοι του καθεστώτος Φι-
λίππου, γιατί υποστήριξαν μια τέτοια 
εξόφθαλμα καθεστωτική επιλογή;

Η δική μας άποψη δεν έχει σχέση με το 
πρόσωπο που κατέλαβε την θέση. Είναι 
θέση αρχής ότι κάποιος που εκλέχθηκε 
με τη μία ή την άλλη παράταξη δεν μπο-
ρεί να αναδειχθεί «Συμπαραστάτης του 
Δημότη και της Επιχείρησης». Έχουμε 
επίσης την αντίληψη ότι είναι αναγκαίο 
ο Συμπαραστάτης του Δημότη να έχει 
νομικές γνώσεις ή/και μεγάλη εμπειρία 
σε θέματα δημόσιας διοίκησης.

Ο συνδυασμός μας δεν πρόκειται να 
δώσει την δυνατότητα στο καθεστώς 
του κ. Φιλίππου να αποδράσει από τις 
ευθύνες του μετατρέποντας μια βαθιά 
πολιτική διαφορά σε νομικό ζήτημα.

Οι πολίτες θα κρίνουν τη στάση του κα-
θενός.

Γραφείο Τύπου Συνδυασμού
«Ζούμε μαζί στο Δήμο Σαρωνικού»

Η δημοτική παράταξη «Ζούμε Μαζί στον 
Δήμο Σαρωνικού» για τον Συμπαραστάτη 
του Δημότη
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Τι είναι αυτό, που θα πρέπει κάποιος να 
μεσολαβήσει… για να το λύσει…” “…

Σε αυτή τη φάση, είναι κάτι τελείως περιτ-
τό…” “…Τελικά,  μια θέση αργομισθίας θα 
κάνουμε…” Είπε ο κ. Φιλίππου σε προ-
συμβούλιο, αναφερώμενος στον «συμπα-
ραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» 
που όφειλε να εκλέξει το δημοτικό συμ-
βούλιο σύμφωνα με τον νόμο του «Καλ-
λικράτη». “..…Όταν έχεις πρόβλημα με 
τον δήμο, κτυπάς την πόρτα του δημάρ-
χου, των αντιδημάρχων και στο λύνουν το 
πρόβλημα, ή πας στην αντιπολίτευση….” 
είπε, για να δεχτεί τις ένθερμες ιαχές και 
τα χειροκροτήματα των «πιστών του»!!!. 

Με την ίδια λογική, τι προβλήματα 
μπορεί να έχει κάποιος με την όποια 

εξουσία; Πας κτυπάς την πόρτα του πρω-
θυπουργού, των υπουργών και τα λύνεις. 
Άρα τι ανάγκη έχουμε των δικαστηρίων, 
των συμβουλίων επικρατείας, των συνη-
γόρων του πολίτη. Αργόμισθοι και κατ΄ 
επέκταση περιττοί είναι όλοι αυτοί.

Αφού λοιπόν ο δήμαρχος κ. Φιλίππου, 
απαξίωσε τον θεσμό του «συμπαρα-

στάτη», αποκαλώντας τον «αργόμισθο» 
και «περιττό», έβαλε ως υποψήφιο τον 
εκλεγμένο με τον συνδυασμό του, τοπικό 
σύμβουλο Καλυβίων κ. Ευάγγελο Μιχάλη 
και στη συνέχεια υποχρέωσε την παρά-
ταξή του να τον ψηφίσει. Θα δανειστού-
με έναν χαρακτηρισμό που γράφτηκε 
στο διαδικτυακό ημερολόγιο του Αττικού 
Παρατηρητή. Δεν εκλέχτηκε ο «συμπαρα-
στάτης» του δημότη και της επιχείρησης, 
αλλά ο «συμπαραστάτης» του δημάρχου 
και μάλιστα με 2.200 € αργομισθία. 

Έτσι εννοούν τις «ανεξάρτητες» αρχές 
οι δημοκράτες τύπου Φιλίππου, Τζι-

βίλογλου, Τσαλικίδη, Αδάμη και Πέγκα. 
Τέτοιες εκλογές «ανεξάρτητων» μόνο στη 
Σοβιετία του Στάλιν και του Μπρέζνιεφ συ-
ναντούσαμε. Αλλά δυστυχώς με αυτούς 
ταυτίζονται οι οπαδοί του Τσίπρα και στο 
δήμο Σαρωνικού. Υπομονή αδέλφια.

Γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος, 
ότι ο πρώην δήμαρχος Αναβύσσου κ. 

Γκέραλης, θα αντιμετωπίσει σοβαρότατο 
πρόβλημα αμφισβήτησης κυρίως από 
τα πρώην εξαπτέρυγά του, στο δημοτικό 
συμβούλιο του Σαρωνικού. Πραγματικά, 
σε κάθε τοποθέτησή του, με όποιο θέμα 
και αν καταπιάνεται ακούει τα εξ αμάξης 
(και όχι άδικα), με φυσικό αποτέλεσμα να 
ακυρώνεται η όποια παρέμβασή του και 
από «συνεργάτης» της κας Χριστοφάκη 
να έχει γίνει βαρίδι.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 4ης Φε-
βρουαρίου, ο κ. Γκέραλης προτάθηκε 

από την κα. Χριστοφάκη να καταλάβει την 
θέση του τακτικού μέλους στo διοικητικό 
συμβούλιο του Συνδέσμου Λαυρεωτικής 
(για την θέση που ανήκει στην μειοψη-
φία). Εκεί αντί του κ. Γκέραλη εκλέχτηκε 
ο κ. Σόφος της παράταξης του κ. Γκίνη, 
με τις ψήφους της πλειοψηφίας και των 
υπόλοιπων παρατάξεων της μειοψηφίας. 
Αποτέλεσμα η παράταξη της κας Χριστο-
φάκη να μην έχει εκπροσώπηση, παρ΄ ότι 
είναι η μείζον αντιπολίτευση.    

Μία και μισή ώρα συζητούσαν στο δη-
μοτικό συμβούλιο Σαρωνικού, για να 

αποφασίσουν σε ποια τράπεζα θα ανοί-
ξουν λογαριασμό για την κατάθεση των 
χρημάτων του δήμου. Ο εκπρόσωπος της 
οικονομικής επιτροπής που εισηγήθηκε το 
θέμα, ενημέρωσε ότι δόθηκε προθεσμία 5 
ημερών, για να κατατεθούν οι προσφορές 
των τραπεζών που λειτουργούν στα όρια 
του δήμου. 

Εμπρόθεσμα κατατέθηκε μόνο μία 
προσφορά, αυτή της Εμπορικής τρά-

πεζας, αν και ο διευθυντής της Eurobank 
ισχυρίζεται ότι έψαχνε 4 ημέρες κάποιον 
αρμόδιο στο δήμο για να παραλάβει την 
προσφορά του. Λογικό θα ήταν λοιπόν να 
ακυρώσουν τον πρόχειρο (κυριολεκτικά 
και μεταφορικά) διαγωνισμό και να τον 
επαναπροκηρύξουν με συγκεκριμένες 
ημερομηνίες, με κλειστές επιστολές, ώστε 
να μην διαρρεύσουν οι προσφορές στους 
ανταγωνιστές. Η άλλη λύση ήταν να απο-
δεχτούν την μόνη εμπρόθεσμη πρόταση, 
αυτής της Εμπορικής τράπεζας, έστω και 
αν είχε το μικρότερο επιτόκιο.

Δεν το έκαναν όμως και αντί αυτού δέ-
χτηκαν την έβδομη ημέρα(!!!), τέσσε-

ρεις προσφορές, η καλύτερη εκ των οποί-
ων ήταν αυτή της Eurobank με επιτόκιο 
4,0 %. Την ημέρα όμως της συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου, έφτασε νέα 
(2η) προσφορά της Εθνικής τράπεζας, 
στην οποία διαρεύσει η προσφορά της 
Eurobank και η οποία προσέφερε επι-
τόκιο 4,1% και μια επιπλέον προσφορά 
προς τον δήμο ύψους 10.000 €.

Αποτέλεσμα, μετά από ένα πρωτοφα-
νές αλαλούμ, στο οποίο συμμετείχαν 

υπάλληλοι των ενδιαφερομένων τραπε-
ζών, άσχετοι με το θέμα δημότες, έντονες 
αντεγκλήσεις και διατύπωση υπονοιών για 
διαρροή των προσφορών, εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία η ανάθεση στην Eurobank με 
επιτόκιο 4%. Όλα αυτά μετά από 1 ώρα 
και 30΄ συνεδρίαση.

H Λαϊκή Συσπείρωση σε δελτίο τύπου 
που είχε εκδώσει για το πρώτο ΔΣ 

(13/1/2011) του Δήμου Σαρωνικού, μας 
ενημέρωνε ότι ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ την πρό-
ταση για την δενδροφύτευση του Πανιού 
από τον «Αρκτούρο»(!).  Ελάτε όμως που 
στο απόσπασμα πρακτικού του δήμου για 
το εν λόγω θέμα, που εξέδωσε ο Δήμος 
Σαρωνικού, αναφέρεται ότι η πρόταση 
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ! Υπάρχει πρε-
μούρα να εμφανίζονται ομόφωνες οι απο-
φάσεις; 

Είμαστε πολύ ευαίσθητοι στην Ανά-
βυσσο για τις καντίνες, οι καντίνες 

μας έχουν ταλανίσει, δήλωσε στο δημο-
τικό συμβούλιο ο αντιδήμαρχος κ. Τζιβί-
λογλου. Προσπαθώ να θυμηθώ τι θέση 
έπαιρνε ο κ. Τζιβίλογλου, όντας κοινοτικός 
σύμβουλος Αναβύσσου στην τετραετία 
2002 - 2006. Τότε που γινόταν το μεγά-
λο πάρτι στην πόλη, με τη μοιρασιά των 
(χρυσών) αδειών για καντίνες αντί των 
10.000 - 15.000 € ετησίως. Τέλος πάντων, 
ας μας υπενθυμίσει πως ακριβώς εξεδή-
λωσε την «ευαισθησία» του, στέλνοντας 
μας τα σχετικά πρακτικά των συμβουλί-
ων. Κάτι περί παραπλανήσεώς του θυμό-
μαστε ότι ψέλλιζε.

Δεν έχω πλήρη εικόνα για τα όσα 
έχουν γίνει για το θέμα των πλει-

στηριασμών. Υπάρχει τεράστια πολιτι-
κή ευθύνη του πρώην δημάρχου. Πλή-
ρη έλλειψη ενημέρωσης του δημοτικού 
συμβουλίου. Με πράξεις και παραλή-
ψεις της διοίκησης έχουμε φτάσει στη 
σημερινή κατάσταση». Είπε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Κωνσταντέλος μιλώντας 
στο ΔΣ του Σαρωνικού, σχετικά με τους 
πλειστηριασμούς. Δεν ανέφερε όμως, 
προς ενημέρωση όσων δεν τον γνώρι-
ζαν, ότι υπήρξε την τελευταία τετραετία 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της 
Αναβύσσου και στενός συνεργάτης του κ. 
Γκέραλη. 

Και όταν ο κ. Γκέραλης του θύμισε αυτό 
ακριβώς, ότι ο κ. Κωνσταντέλος ήταν 

το Νο 2 στο δήμο Αναβύσσου, αυτός 
έσπευσε να απαντήσει: «Έχω καταγγεί-
λει την παρουσία και τις ενέργειες του 
δημάρχου από διετίας, από την εποχή 
του μνημονίου συνεργασίας με τα ΕΤΑ, 
με αρθρογραφία στον τύπο» κ.λπ. 

Τούτο μεθερμηνευόμενο δηλώνει ότι, 
αφού «κατάγγειλε» τον δήμαρχο, εν-

δεχομένως δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για τις υποθέσεις του δήμου όπως 
αυτές των πλειστηριασμών, που εξελισ-
σόντουσαν στον Άγιο Νικόλαο. Πρόκειται 
για τον οικισμό στον οποίο ο κ. Κωνστα-
ντέλος κατοικεί και έχει τις επαγγελμα-
τικές του δραστηριότητες. Αν επί μια 
τετραετία δεν είχε καταλάβει ότι γινόντου-
σαν πλειστηριασμοί στο δήμο (του) και 
στη γειτονιά (του), τότε μάλλον υπάρχει 
πρόβλημα, στην δυνατότητα αντίληψης 
των γεγονότων, από τον τέως πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Αναβύσσου.

Παραμύθια είναι όλα αυτά, λέει ο πρό-
εδρος του εξωραϊστικού συλλόγου 

του Αγίου Νικολάου κ. Ανδρέας Αλεξαν-
δρόπουλος. Όλοι ήξεραν τι γινόταν.  Εγώ 
προσωπικά έχω ενημερώσει και τον Γκέ-
ραλη και τον Κωνσταντέλο, για ανάλογες 
περιπτώσεις και με διαβεβαίωναν ότι θα 
παραστούν στα δικαστήρια, αλλά δεν πή-
γαινε κανένας. Αν είναι όπως τα λέει  ο 
πρόεδρος του Αγίου Νικολάου, τι να εικά-
σουμε εμείς; Γιατί δεν παρουσιαζόντου-
σαν στα δικαστήρια; Ας δοθεί μια λογική 
εξήγηση γιατί ο καθένας μας θα βάζει ότι 
θέλει στο μυαλό του.

Εντύπωση προκαλεί το ότι για αυτό 
το τεράστιο σκάνδαλο των πλειστη-

ριασμών της δημοτικής περιουσίας, δεν 
υπάρχει στα γραφεία του δήμου κανένας 
φάκελος ώστε να γνωρίζουν που βρί-
σκεται κάθε υπόθεση. Καλά οι δικηγόροι 
που αναλάμβαναν με εντολή του δήμου, 
έπαιρναν τους φακέλους και δεν τους 
επέστρεφαν; Ούτε φωτοτυπίες δεν άφη-
ναν στον δήμο ώστε να υπάρχει σήμερα 
κάποιο αρχείο;

Αν μας ρωτήσετε ποια θέση παίρνουμε 
εμείς για την γενικότερη στάση του κ. 

Κωνσταντέλου εναντίον του κ. Γκέραλη, 
θα σας απαντούσαμε ότι συμφωνούμε 
απόλυτα μαζί του και μάλιστα είμαστε από 
αυτούς που τον ενθαρρύναμε, τον πιέσα-
με, και τον βοηθήσαμε «ποικιλοτρόπως» 
(μέχρι παρεξηγήσεως), να αποστασιο-
ποιηθεί από τον κ. Γκέραλη. Μέχρι ότι θα 
τον υποστηρίζαμε για δήμαρχο του υπο-
σχεθήκαμε. Αλλά αυτό είναι άλλο και άλλο 
είναι να εμφανίζεται τώρα ως αμέτοχος 
και ως ανεύθυνος, ο κ. Κωνσταντέλος στα 
όσα «υπέστη» η Ανάβυσσος τα τελευταία 
4 χρόνια. Δυστυχώς δεν το έχει. 

Άρθρο του, στον Αττικό Παρατηρητή, 
ανάγνωσε ο κ. Κωνσταντέλος σε συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, συ-
μπληρώνοντας με εμφανές ειρωνικό ύφος 
ότι «είχαν δημοσιευτεί πριν η εφημερί-
δα δει το φως το αληθινό». Προφανώς 
εννοούσε την εποχή που η εφημερίδα 
στήριζε αυτόν και τις δικές του πολιτικές 
«αλήθειες». Δυστυχώς για τον κ. Κωνστα-
ντέλο οι «αλήθειες» ταυτίζονται ή αποκλί-
νουν από την πραγματικότητα, ανάλογα 
με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ιδί-
ου και της πολιτικής του παρέας. Και για 
του λόγου το αληθές ξεκινάμε να δημοσι-
εύουμε τις «αλήθειες» που αφορούν τον 
κ. Κωνσταντέλο. 

Θα θυμίσουμε στον κ. Κωνσταντέλο, 2 
- 3 θεματάκια στα οποία συνηγόρησε, 

ψήφισε και στήριξε ως πρόεδρος και μη-
χανικός; α.Την ανανέωση των συμβάσεων 
στους καντινιέρηδες χωρίς διεξαγωγή δια-
γωνισμών. β. Την κατασκευή τουαλετών 
για την διευκόλυνση των καντινών στον 
αιγιαλό, στον Αϊ. Νικόλα και στο Μαύρο 
Λιθάρι, χωρίς οικοδομική άδεια. γ. Την 
παράδοση στο ποδοσφαιρικό σωματείο 
Σαρωνικός, (ο ίδιος ήταν γενικός γραμμα-
τέας), του μεγάλου πέτρινου της παραλί-
ας, για να παραδοθεί στη συνέχεια αυτό 
προς εκμετάλλευση (αφού ανακαινίστηκε 
με δαπάνες του δήμου), σε ιδιωτική εται-
ρεία, όπου είχε συμφέροντα και συγγενικό 
πρόσωπο του πρ. δημάρχου. 

Συμφώνησε με όλα αυτά ή όχι ο κ. 
Κωνσταντέλος; Και αν δεν συμφώνη-

σε, πως ακριβώς αντέδρασε; Δεκτή κάθε 
απάντηση.

Από την παράθεση των παραδειγμά-
των (έχουμε και άλλα), καταλαβαίνει ο 

καθένας, ότι ο κ. Κωνσταντέλος δεν είναι 
το καταλληλότερο πρόσωπο για να κάνει 
αντιπολίτευση στον πρώην δήμαρχο. Ας 
μείνει διακριτικά έξω από τα κτυπήματα 
στο σάκο του box, που λέγεται Γκέραλης, 
μέχρι……. να ξεχαστούν όλα αυτά. Κυρί-
ως όμως γιατί οι φραστικές «επιθέσεις» 
στον πρώην δήμαρχο, δεν έχουν να προ-
σφέρουν τίποτα πια. Οι εκλογές τελείωσαν 
και ο κ. Κωνσταντέλος είναι με τους νικη-
τές. Οι «επιθέσεις» στους αντιπάλους εί-
ναι αμφίβολο αν θα του δώσουν πόντους, 
ενόψει εξελίξεων στο δήμο σαρωνικού.
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Επιμέλεια:
Άγγελος 

Φραγκόπουλος

Ο κ. Φιλίππου ξεκίνησε την τοποθέτησή 
του στο θέμα των πλειστηριασμών 

σε βάρος του πρώην δήμου Αναβύσσου, 
δηλώνοντας έκπληκτος που η κα. Χριστο-
φάκη δεν του έκανε προσωπική επίθεση. 
Ήταν η πρώτη φορά που δεν μου επι-
τέθηκε ως υπεύθυνο για κάτι….., είπε 
ο δήμαρχος και το απέδωσε στο ότι η κα 
Χριστοφάκη βρισκόταν σε άμυνα, λόγω 
του στενού συνεργάτη της του κ. Γκέραλη, 
αποδίδοντάς του ευθέως ευθύνες.

Αν μου είχαν κάνει εμένα πλειστηρι-
ασμό ένα ευρώ, θα με είχατε βγάλει 

στα bloqs παγκοσμίως, είπε ο κ. Φιλίπ-
που, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευ-
ση. Και είχε δίκιο. Όχι παγκοσμίως, αλλά 
διαπλανητικώς θα είχε βγει στα bloqs. Γι΄ 
αυτό το λόγο, θα πρέπει οι «αιρετοί» να 
προσέχουν, τους πλειστηριασμούς, τις 
εκποιήσεις, τις αναθέσεις, τις αγορές οικο-
πέδων στις υπό ένταξη περιοχές και αυ-
τοί και οι αντιδήμαρχοί τους και οι λοιποί 
συγγενείς. Μπορεί «αιρετοί», να είχαν μια 
ελευθερία κινήσεων στο παρελθόν, αλλά 
τώρα υπάρχουν θεσμικά όργανα, αλλά 
κυρίως πολίτες, που παρακολουθούν και 
όποτε χρειαστεί θα «βγάζουν» τους ενε-
χόμενους σε τέτοιες υποθέσεις, στα bloqs 
διαπλανητικώς όπως προείπαμε. 

Σε κάθε αιχμή που θα αμφισβητήσει τη 
γνώση και την επαφή της με τα προ-

βλήματα της περιοχής, η κα. Χριστοφάκη 
επαναστατεί και επαναλαμβάνει σχεδόν 
απολογητικά σε όλους τους τόνους, ότι ζει 
στην περιοχή από δύο χρονών, μεγάλωσε 
εκεί, ο αείμνηστος πατέρας της βοήθησε 
τον τόπο, όπως και ο πολιτικός σύζυγός 
της κ.λπ. κ.λπ. Δεν ξέρουμε, αν όλοι εμείς 
που είχαμε την «ατυχία» να γεννηθούμε, 
καμιά 50ρια χιλιόμετρα μακριά από την 
Λαυρεωτική, πρέπει να απολογούμαστε 
για αυτήν την «ατυχία» μας, παρ΄ ότι εί-
μαστε πλέον πλειοψηφία. 

Εμείς οι λεγόμενοι «ξένοι», αγοράσαμε 
την γη που έχουμε και δεν υπήρξαμε 

ούτε κληρούχοι για να μας τη χαρίσουν, 
ούτε καταπατητές. Ξοδέψαμε περιουσίες 
μικρές ή μεγάλες, για να αξιοποιήσουμε 
αυτόν το τόπο και κυρίως, μέσω της οικο-
δομής, δώσαμε ψωμί στους ντόπιους και 
καλά κάναμε. Γνωρίζουμε τα προβλήματά 
της και ενδιαφερόμαστε γι΄ αυτά πολύ πε-
ρισσότερο από αυτούς που τα δημιούργη-
σαν. Ε!!! να απολογούμαστε κιόλας;  

Στη γενική συνέλευση του ποδοσφαιρι-
κού σωματείου Πρωτέας της Παλαιάς 

Φώκαιας, τέθηκε από μέλος του σωματεί-
ου ερώτηση, γιατί ακυρώθηκε η επιχορή-
γηση των 15.000 € που είχε εγκρίνει το 
κοινοτικό συμβούλιο της πόλης τον Ιούλιο 
του 2010. Στην ερώτηση απάντησε, ο πα-
ριστάμενος πρώην κοινοτάρχης και νυν 
αντιδήμαρχος κ. Μανώλης Τσαλικίδης, 
υποστηρίζοντας ότι κόπηκε η επιχορή-
γηση, επειδή έγιναν από «κάποιους» 
προσφυγές στην περιφέρεια Αττικής, 
θέλοντας προφανώς να ρίξει σε τρίτους, 
την ευθύνη της ακύρωσης της απόφα-
σης.  

Δηλαδή ο κ. πρώην κοινοτάρχης και 
νυν αντιδήμαρχος, δεν είπε και πάλι, 

όλη την αλήθεια στα μέλη του σωματείου. 
Απέκρυψε ότι ο κ. περιφερειάρχης ακύ-
ρωσε την απόφαση της κοινότητας γιατί 
είχε πρόβλημα νομιμότητας. Οι αποφά-
σεις των Ο.Τ.Α. δεν ακυρώνονται μόνο και 
μόνο επειδή κάποιοι κάνουν προσφυγή. 
Για να ακυρωθούν πρέπει να έχουν πρό-
βλημα νομιμότητας, όπως η συγκεκριμένη 
και έτσι η ακύρωση έγινε αυτεπάγγελτα 
από το γενικό γραμματέα της περιφέρει-
ας. Γι΄ αυτό και δεν χρειάστηκε, ούτε να 
συζητηθεί η αίτηση ακυρότητας που είχε 
γίνει από τον νυν πρόεδρο του σωματείου 
κ. Ντίνο Χασάπη.  

Τελικά ο κ. πρώην κοινοτάρχης, προ-
σπαθεί με ανακρίβειες να περάσει 

την άποψη ότι αυτός ήθελε να δώσει την 
επιχορήγηση στον Πρωτέα, αλλά κάποι-
οι δεν τον άφησαν να το κάνει. Αν ήταν 

έτσι, όπως τα λέει, θα φρόντιζε να στείλει 
μαζί με την απόφαση επιχορήγησης του 
Πρωτέα και έναν απολογισμό για το πώς 
είχαν διαχειριστεί τα 13.500 €, με τα οποία 
είχε επιδοτήσει μερικούς μήνες πριν, τους 
πολιτικούς φίλους του, οι οποίοι είχαν αυ-
τόχρηστεί «ποδοσφαιρικοί παράγοντες». 
Τότε ίσως να θεωρείτο σύννομη η απόφα-
ση και να μην ακυρωνόταν. 

Αλλά και να ήθελε ο κ, Τσαλικίδης, τι 
απολογισμό να επισύναπτε στην από-

φαση; Οι επιδοτούμενοι «ποδοσφαιρικοί 
παράγοντες» του Πρωτέα, την τελευταία 
δεκαετία σχεδόν, ούτε ταμείο διέθεταν, 
ούτε παραστατικά κρατούσαν για τις ει-
σπράξεις και τις πληρωμές τους, ούτε 
τα πρακτικά της εκλογής τους δεν είχαν 
καταχωρήσει. Εν ολίγοις, δεν υπήρχαν 
ως σωματείο και επομένως δεν νομι-
μοποιούντο να εισπράξουν ούτε και τις 
επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, όπως δικαιούνται όλα τα νό-
μιμα αθλητικά σωματεία της χώρας. Αν τα 
είχαν κάνει όλα αυτά, δεν θα είχαν ανάγκη 
τα «εύκολα» λεφτά των επιδοτήσεων της 
κοινότητας, που τελικά πληρώνουμε όλοι 
εμείς οι δημότες, είτε είμαστε φίλαθλοι του 
Πρωτέα είτε όχι.

Παρ΄ όλα αυτά ο κ. Τσαλικίδης ως κοι-
νοτάρχης εκθείαζε τα πρώην μέλη 

του ΔΣ του Πρωτέα, για τον τρόπο που 
λειτουργούσαν και το σπουδαίο έργο που 
παρήγαγαν, ως «αθλητικοί παράγοντες». 
Αν λοιπόν ήταν έτσι τα πράγματα και ο κ. 
Τσαλικίδης τους «θαύμαζε» τόσο πολύ, 
γιατί δεν τους επιδότησε με απόφαση του 
προέδρου, όπως είχε δικαίωμα και όπως 
έκανε ο κ. Φιλίππου (Μ); Γιατί προτίμη-
σε να φέρει το θέμα στο συμβούλιο, εν 
γνώσει του ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις; 
Μήπως ήταν μία τρίπλα, επειδή η κοινό-
τητα δεν είχε την απαιτούμενη «ρευστότη-
τα» στο ταμείο της για να επιδοτήσει τον 
Πρωτέα;

Στα πλαίσια της κατανομής αρμοδιο-
τήτων στις δημοτικές κοινότητες του 

Σαρωνικού, προτάθηκε από το τοπικό 
συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, να 
ανατεθούν στην Ανάβυσσο λειτουργίες 
που θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη 
της περιοχής. Και τι νομίζετε ότι πρότει-
ναν; Το κεντρικό γραφείο αλλοδαπών 
του δήμου, να έχει έδρα στην Ανάβυσσο. 
Δηλαδή αν καταλάβαμε καλά, το τοπικό 
συμβούλιο θεωρεί ότι η λειτουργία του 
γραφείου αλλοδαπών στην Ανάβυσσο 
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιο-
χής!!! 

Για να μην παρεξηγηθούμε, εμείς δεν 
έχουμε τίποτα απολύτως με τους αλλο-

δαπούς μετανάστες, κάθε άλλο μάλιστα, 
τους συμπαραστεκόμαστε σε κάθε πρό-
βλημά τους. Αλλά μας εντυπωσιάζει ότι 
η συγκεκριμένη αρμοδιότητα επενδύθηκε 
με ένα δήθεν «αναπτυξιακό» περιτύλιγμα. 
Κάτι άλλο αποτελεσματικότερο, για την 
επίτευξη της ανάπτυξης της περιοχής δεν 
μπορούσαν να σκεφτούν; 

Το θέμα των αρμοδιοτήτων των το-
πικών συμβουλίων, απασχόλησε το 

δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας. Δεν 
χρειαζόταν ιδιαίτερη συζήτηση μια και ο 
νόμος του «Καλλικράτη» προβλέπει ξε-
κάθαρα τις αρμοδιότητες οι οποίες είναι 
απλώς γνωμοδοτικές. Αυτό φρόντισαν 
να το κάνουν κατανοητό οι αντιδήμαρχοι, 
οι οποίοι είναι τα αφεντικά των κοινοτή-
των, υποστηρίζοντας ότι, ό,τι  και να προ-
τείνουν οι κοινότητες θα έρχονται στο Δ.Σ. 
προς συζήτηση και εκεί θα λαμβάνονται 
οι αποφάσεις.

Μάλιστα ο αντιδήμαρχος κ. Τζιβίλο-
γλου, φρόντισε να το εμπεδώσουν 

όλοι με συγκεκριμένο τρόπο, και στην 1η  
συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της 
Αναβύσσου. Ο κ. αντιδήμαρχος, σηκωνό-
ταν από την θέση του και παρενέβαινε σε 
κάθε θέμα, επιδιώκοντας να κατευθύνει 
την συζήτηση. Ματαίως ο πρόεδρος της 

συνεδρίασης, του υποδείκνυε να καθίσει 
και να ομιλεί όταν του δίνεται ο λόγος.

Μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της δη-
μοτικής κοινότητας Αναβύσσου κ. 

Χαρίτος, ότι όταν ο πρώην δήμαρχος κ. 
Γκέραλης έκοψε τα αιωνόβιους ευκαλύ-
πτους στην οδό Καραμανλή, ο ίδιος δεν 
ήταν διευθυντής του σχολείου, ούτε δημο-
τικός σύμβουλος, γιατί η κοπή έγινε στην 
περίοδο 2002 – 2006. Είπε ακόμα ότι αν 
ήταν τότε διευθυντής, θα έβαζε τα παιδά-
κια του δημοτικού(!) ως ασπίδα μπροστά 
στα δέντρα, ώστε να τα προστατεύσει. 
Είχαμε γράψει ότι ως οικολόγος αδιαφό-
ρησε μπροστά στην κοπή των αιωνόβιων 
δέντρων. Δεχτή η διευκρίνηση.

Το ερώτημα όμως παραμένει. Πως αυ-
τός ως οικολόγος δέχτηκε στη συνέ-

χεια (2006) να είναι  υποψήφιος με τον 
συνδυασμό του κ. Γκέραλη, η οικολογι-
κή του ευαισθησία δεν αντέδρασε; Προ-
φανώς έβαλε υποψηφιότητα έχοντας ως 
γνώμονα την εκλογή του με τον συνδυα-
σμό του σίγουρου νικητή, παραβλέποντας 
τις «λεπτομέρειες». Με το ίδιο κριτήριο 
ήταν υποψήφιος, ως «οικολόγος πράσι-
νος», με τον συνδυασμό του κ. Φιλίππου 
το 2010.  Είχε πολύ μικρή σημασία γι΄ 
αυτόν, αν ο δήμαρχος Καλυβιών διαχει-
ριζόταν μια ρυπογόνο χωματερή μερικές 
εκατοντάδες μέτρα από τη πόλη του. 

Ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τζιβίλογλου 
πήρε το μικρόφωνο στην αποκριάτι-

κη γιορτή που οργανώθηκε στην πλατεία 
της Αναβύσσου (τι το ήθελε;) και μεταξύ 
άλλων ρώτησε τους πιτσιρικάδες και τους 
γονείς (καμιά 300 όλοι και όλοι), αν θα 
ήθελαν να κόψει τους φοίνικες της πλατεί-
ας, ώστε να «ανοίξει» ο χώρος . Και αφού 
ακούστηκαν κάποιες παιδικές φωνές που 
έλεγαν ΟΧΙ), απάντησε «το καταλάβα-
με». Αν παίρνει ποιο συχνά το μικρόφωνο 
ο αντιδήμαρχος θα «καταλάβουν» και οι 
δημότες, ωστόσο θέλουμε να ρωτήσου-
με. Πριν κάνει τέτοια πρόταση ρώτησε τον 
«οικολόγο-πράσινο» πρόεδρο της κοινό-
τητας ή τον καπέλωσε πάλι;

Το κλείσιμο τριών παιδικών χαρών 
αποφάσισε (κατά πλειοψηφία) το συμ-

βούλιο της κοινότητας Αναβύσσου, γιατί 
έχριζαν επισκευών (λένε). Δεν είπε κανείς 
σ΄ αυτούς τους chrétiens (είναι αντιδάνειο 
από τη λέξη «Χριστιανοί»), ότι οι παιδικές 
χαρές δεν κλείνουν, γιατί αφενός είναι 
παιδικές και αφετέρου γιατί είναι χαρές. 
Απλά επισκευάζονται άμεσα από τους τε-
χνικούς του δήμου.

Για μια τουλάχιστον παιδική χαρά, αυ-
τήν στην παραλία απέναντι από τον 

ΟΤΕ, αμφισβητείται ότι έχρηζε οποιασδή-
ποτε επισκευής, μια και πολύ καιρό τώρα 
κάποιοι πιέζουν να κλείσει. Ενοχλούν οι 
παιδικές φωνούλες και μάλιστα αυτές που 
δεν ακούγονται ελληνικές. Αν τελικά κλεί-
σει οριστικά η παιδική χαρά, θα πρόκειται 
για καραμπινάτο προεκλογικό ρουσφέτι 
και ως τέτοιο θα αντιμετωπιστεί. 

Καταγγελία έκανε ο νεοεκλεγείς στο 
συμβούλιο της δημοτικής κοινότη-

τας Π. Φώκαιας κ. Νάσος Παπουτσής, η 
οποία άφησε έκπληκτους πολλούς. Πρώ-
ην (έκτακτος) υπάλληλος της κοινότητας 
(τον οποίο κατονόμασε), είχε τα κλειδιά 
αυτοκινήτου της κοινότητας και έκοβε βόλ-
τες με αυτό βραδινές ώρες. Ρώτησε αν το 
γεγονός αυτό, ήταν γνωστό στον πρόεδρο 
κ. Λάμπρου, για να πάρει την άκρως ανη-
συχητική απάντηση, ότι το αγνοούσε!!!

Μάλιστα ο κ. Παπουτσής συνέχισε, λέ-
γοντας ότι ο εν λόγω κύριος (πρώην 

συμβασιούχος) απευθυνόταν στο μόνιμο 
προσωπικό του δήμου, που εργάζεται 
στην Π. Φώκαια, ως να ήταν ο φυσικός 
τους προϊστάμενος!!! Και γι΄ αυτό το γε-
γονός, φάνηκε να έχει άγνοια ο πρόεδρος 
της κοινότητας κ. Λάμπρου. Και ρωτάμε 
τώρα. Μήπως κάποιος έταξε στον κύριο 
αυτόν, ότι οσονούπω θα προσληφθεί στο 
δήμο και μάλιστα σε θέση επόπτου και αυ-

τός έκανε πρόβες ώστε να είναι έτοιμος;

Δεν νομίζουμε ότι μπορεί να έχει οποια-
δήποτε ευθύνη για όλα αυτά ο νεοεκλε-

γείς πρόεδρος της κοινότητας κ. Γιώργος 
Λάμπρου (αν και κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι έχει), μια και δεν θα μπορούσε μέσα 
σε 2 μόλις μήνες να έχει πιάσει τον «ταύ-
ρο από τα κέρατα». Πρέπει όμως να βι-
αστεί, για να μην ξεφύγει η κατάσταση. 
Όσον αφορά τον κ. Παπουτσή, μάλλον 
ξεκινά καλά, στην εκπλήρωση των θεσμι-
κών καθηκόντων του, ως σύμβουλος της 
μειοψηφίας.

Ρυπαίνουν, τα τσόφλια από τα σπόρια 
που πετούν οι πελάτες του πλανόδι-

ου πωλητή ξηρών καρπών στο λιμάνι της 
Φώκαιας. Το σοβαρό(!) αυτό θέμα ανα-
φέρθηκε στη συνεδρίαση του κοινοτικού 
συμβουλίου, ευτυχώς όχι ως θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. Έτσι παριστάμενη 
κυρία πρότεινε να επιβληθεί «φόρος» 10 
λεπτών στο κιλό στους πασατέμπους και 
στους ηλιόσπορους, για να πληρώνεται ο 
υπάλληλος του δήμου που σκουπίζει τα 
τσόφλια!!!. 

Παλαιότερος κοινοτάρχης, μιλώντας για 
το ίδιο θέμα, αναφέρθηκε σε ζητήμα-

τα «υγιεινής» που αφορούν την συγκεκρι-
μένη εμπορική δραστηριότητα, αλλά και 
σε θέματα εκσυγχρονισμού της ζυγαριάς 
που χρησιμοποιεί ο πωλητής, η οποία 
είναι της εποχής του ….παππού του. Η 
παρουσία του μικροπωλητή χαρακτηρί-
στηκε μάλιστα και ως «προσβολή» για 
την πόλη. Καταραμένη φτώχια. Τι άλλο θα 
ακούσουμε;

Κράτησαν προ ημερών, κλειστά τα 
φώτα στα καταστήματά τους οι καφε-

νομπαρόβιοι, για να αντιδράσουν, λένε, 
στον νόμο που επιβάλει την απαγόρευση 
του καπνίσματος. Αυτόν τον νόμο που 
εφαρμόζει απαρέγκλιτα όλη η Ευρώπη, η 
Αμερική, ακόμα και η Τουρκία. Αυτοί είναι 
οι μεγάλοι αγώνες μας... Άλλοι σβήνουν 
τα φώτα για να δείξουν την αντίθεσή τους 
στην βία, στον πόλεμο, στην οικολογική 
καταστροφή και άλλοι, για να μην τους 
στερήσουν τον δοξασμένο πολιτισμό τους 
που είναι το τσιγάρο και ο καφές…… Φαί-
νεται ότι μάλλον μας αξίζουν ως λαός, όλα 
όσα μας συμβαίνουν.

Αγωνίζομαι διαχρονικά, μαζί με τους 
πολίτες της Κερατέας αλλά και του 

Γραμματικού, προκειμένου να ακυρωθεί 
ο σχεδιασμός κατασκευής ΧΥΤΑ. Η θέση 
μου παραμένει ίδια, ανεξάρτητα αν είμαι 
στην Κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. 
Θα συνεχίσω μαζί με τους πολίτες, για να 
μη κατασκευαστεί και λειτουργήσει ΧΥΤΑ 
στην περιοχή μου, γιατί αφενός μολύνουν 
το περιβάλλον και κυρίως το υπέδαφος, τα 
υπόγεια νερά και κατά συνέπεια τη θάλασ-
σα και αφετέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν ημερομηνία λήξεως. Θα είμαι κοντά 
σας και θα αγωνίζομαι με το δικό μου τρό-
πο, για το καλό του τόπου μας». 

Αυτά τα συγκινητικά αναφέρει, σε δελ-
τίο τύπου, ότι είπε ο βουλευτής κ. Γ. 

Βλάχος, σε ημερίδα για την διαχείριση 
των απορριμμάτων στο Λαύριο. Τους είπε 
άραγε, γιατί 6 χρόνια ως υφυπουργός του 
«καταλληλότερου», δεν κατάργησε τον 
περιφερειακό σχεδιασμό και κυρίως γιατί 
δεν εφάρμοσε αυτά που τώρα προτείνει; 
Έξω από την παράγκα υποκριτή. 

Συνελήφθη σήμερα από τις διωκτικές 
αρχές της περιοχής μας, νεαρός στην 

κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότη-
τα μισθού! Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι προορι-
ζόταν για προσωπική χρήση..... Ορίστηκε 
τακτική δικάσιμος και (δυστυχώς) αφέθη-
κε ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα. Θα 
παρουσιάζεται καθημερινά στην εργασία 
του επί δωδεκάωρο, θα τρώει λιτά και θα 
απέχει από διαμαρτυρίες και διαδηλώ-
σεις. Για τη «φουκαριάρα» τη χώρα μας 
......... 
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Οδός Μικράς Ασίας, το όριο των 
δημοτικών κοινοτήτων Αναβύσ-
σου και Παλαιάς Φώκαιας. Μέ-

χρι τώρα ως όριο δύο διαφορετικών 
ΟΤΑ, δεν τύγχανε του ενδιαφέροντος 
κανενός εκ των δύο και όπως ήταν 
επόμενο παρουσίαζε μαύρα χάλια. 
Τώρα που είναι οδός του ιδίου δή-

μου Σαρωνικού και ως οδός μεγάλης 
κυκλοφορίας που εκτείνεται από την 
θάλασσα έως τον Βόντα, ελπίζου-
με ότι θα αποσπάσει την προσοχή 
των αιρετών και θα βελτιωθεί η κα-
τάστασή της με την πρώτη ανάθεση 
ασφαλτοστρώσεων που θα πραγμα-
τοποιηθεί.

Σε τροχιά απογραφής κινείται η Ελ-
λάδα, καθώς ολοκληρώθηκε η κα-
ταμέτρηση των δημοσίων κτιρίων 

(έως τις 28 Φεβρουαρίου), ενώ επίκειται 
η γενική απογραφή πληθυσμού από τις 
30 Μαρτίου ως τις 13 Απριλίου. 
Η φετινή απογραφή αποκτά ξεχωριστό 
ενδιαφέρον, καθώς από τη συγκέντρω-
ση στοιχείων που αφορούν τα δημογρα-
φικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά του πληθυσμού θα εξαχθούν 
χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα που θα 
«βοηθήσουν» στο πλαίσιο κατάρτισης 

του νέου εκλογικού νόμου και στη δια-
μόρφωση των νέων εκλογικών περιφε-
ρειών, μονοεδρικών και περιφερειακών. 
Επιπρόσθετα, η ανθρωπογεωγραφία της 
απασχόλησης και της ανεργίας, αλλά και 
η χαρτογράφηση των μεταναστών, με 
τρόπο αξιόπιστο, θα αποτελέσουν έναν 
ολοκληρωμένο οδηγό μελέτης και εργα-
λείο ανάλυσης των φαινομένων.

Ο μηχανισμός της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής είναι καθ' όλα έτοιμος, τό-

νισε σε συνέντευξή του ο καθηγητής κ. 
Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος ηγείται της 
Αρχής από τον περασμένο Αύγουστο. 
Ο κ. Γεωργίου προετοιμάζει τη Στατιστι-
κή Αρχή για το πρώτο της crash test: τη 
γενική απογραφή πληθυσμού και κα-
τοικιών που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Η 
«πρωτοτυπία» αυτής της απογραφής 
έγκειται στο ότι δεν θα γίνει σε μία μόνο 
ημέρα, όπως γινόταν στο παρελθόν, 
αλλά μέσα σε 15 ημέρες για να δοθεί η 
ευκαιρία στους 45.000 απογραφείς να 
κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Αυτή 
η καινοτομία θα βοηθήσει αποφασιστι-
κά ώστε να μην γίνουν μετακινήσεις του 
πληθυσμού την ημέρα της απογραφής, 
προκειμένου να εμφανιστούν περιο-
χές με μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό 
σε σχέση με αυτόν που πραγματικά ζει 
εκεί, κάτι που συνέβαινε κατά κόρον στις 
προηγούμενες απογραφές, παραποιώ-
ντας τα πραγματικά στοιχεία. Ανάλογο 

φαινόμενο είχε παρατηρηθεί στην προη-
γούμενη απογραφή και στις συνιστώσες 
του δήμου Σαρωνικού. 
Περίπου 60.000 άνθρωποι σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας θα απασχολη-
θούν, ενώ το κόστος εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στα 74 εκατ. ευρώ.
Τα στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηρι-
στικά της ταυτότητας μιας περιοχής και 
του πληθυσμού θα συγκεντρωθούν από 
τους απογραφείς, οι οποίοι θα επισκέ-
πτονται τα νοικοκυριά τόσο τις πρωινές 
όσο και τις απογευματινές ώρες. 

Δεν είναι απαραίτητο να 
παραμείνει οποιοσδή-

ποτε στο σπίτι, οι απογρα-
φείς θα ξαναεπισκεφθούν 
τα νοικοκυριά αφήνοντας 
σχετική ειδοποίηση στην 
οποία θα προκαθορίζουν 
μέρα και ώρα. Σε κάθε 

νοικοκυριό καταγράφονται όλα τα άτο-
μα που συνήθως μένουν στον χώρο 
αυτό, δηλ. θα πρέπει να δηλωθούν και 
τα άτομα που απουσιάζουν προσωρινά 
(στρατιώτες, φοιτητές, ναυτικοί, εργαζό-
μενοι προσωρινά στο εξωτερικό, άτομα 
που νοσηλεύονται σε κλινικές και άλ-
λοι). Χαρακτηριστικό: στα μέλη του νοι-
κοκυριού θα συμπεριληφθούν επίσης 
και οι οικιακές βοηθοί που μένουν στο 
σπίτι. Δεν καταγράφονται στα μέλη του 
νοικοκυριού όσα άτομα φιλοξενούνται 
προσωρινά, δηλαδή άτομα που μένουν 
συνήθως αλλού, όπως π.χ. συγγενείς 
και φίλοι που διαμένουν μικρό διάστημα 
στο σπίτι άλλων ατόμων. Στην απογρα-
φή καταγράφονται και οι ξένοι υπήκοοι 
που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη 
χώρα μας, δηλαδή μένουν ή σκοπεύουν 
να μείνουν για περισσότερο από ένα 
χρόνο. Στους αλλοδαπούς περιλαμβά-
νονται και οι υπάλληλοι πρεσβειών, φοι-
τητές, κ.ά.

Σε ενημερωτική συζήτηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο δημοτικό συμβού-

λιο του δήμου Σαρωνικού, ο δήμαρχος κ. 
Φιλίππου ζήτησε να υπάρξει κινητοποί-
ηση για να απογραφούν στην περιοχή 
όσο το δυνατόν περισσότεροι δημότες, 
αν και παραδέχτηκε ότι το  νέο σύστημα 
(να γίνει η απογραφή στη διάρκεια ενός 
δεκεπενθημέρου, δεν βοηθά την επίτευ-
ξη του σκοπού, όπως έγινε το 2001. 

Όλα έτοιμα για τη 
γενική απογραφή του 2011 

Οδός Μικράς Ασίας, 
Ανάβυσσος - Παλαιά Φώκαια,  
δήμου Σαρωνικού

Για την ώρα 
καλύπτουν τους 
λάκκους παγίδες 
με αμμοχάλικο. 
Κάτι είναι και 
αυτό.

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν 
οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών την 

Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 
Φεβρουαρίου 2011 
Οι λόγοι της κινητοποίησης των εργα-
ζομένων είναι:
1. Η σημαντική περικοπή του προ-
ϋπολογισμού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που 

κάλυπτε μόνο την μισθοδοσία του 
προσωπικού.
2. Οι δραστικές περικοπές των μι-
σθών κατά το 2010.
3. Οι καθυστερήσεις στην καταβολή 
της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο 
παρελθόν.

Κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστά-
σεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Μαύρο 

Λιθάρι  συγκε-
ντρώθηκαν την 
Πέμπτη 17/2 έξω 
από την πύλη και 
α π α γ ό ρ ε υ σ α ν 
την είσοδο στους 
επισκέπτες, από  
όπου και η φωτο-
γραφία, ενώ την 
Παρασκευή 18/2 
συγκεν τρώθη -
καν έξω από το 
Υπουργείο Παι-
δείας (Γεν. Γραμ. 
Έρευνας και Τε-
χνολογίας), στη 

Νερατζιώτισσα κάνωντας παράλληλα 
4ωρη στάση εργασίας.
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Κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής, αποτε-
λούμενο από τον Γραμματέα Θωμά 

Ναστούλη και τα μέλη Δρούγκα Σταύρο, 
Πανταζή Ματίνα, Πολυχρονάκο Γιάννη 
και Βασιλειάδη Χρήστο, συναντήθηκε με 
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής κ. Λιακόπουλο Ηλία 
όπου συζητήθηκαν τα βασικότερα ζητή-
ματα αρμοδιότητας του που απασχολούν 
την περιοχή της Ανατολικής Αττικής όπως 
η αποχέτευση και το ζήτημα της κατα-
σκευής ΧΥΤΥ στην Κερατέα. 

Κλιμάκιο της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής 
συναντήθηκε με τον Γεν. Γραμματέα 
Αποκ. Διοίκησης κ. Λιακόπουλο

Ο κος Λιακόπουλος ενημέρωσε για 
τις προτάσεις που αφορούν την 

κατασκευή ΧΥΤΥ στην Κερατέα και του 
εργοστασίου μηχανικής επεξεργασίας 
απορριμμάτων.
Επίσης ενημέρωσε για τις πρωτοβου-
λίες που έχει αναλάβει ,ώστε να δρο-
μολογηθούν τα θέματα της κατασκευής 
των βιολογικών καθαρισμών του Μαρ-
κοπούλου, των Βορείων Μεσογείων , 

του δήμου Σαρωνικού , που χρονίζουν 
στην περιοχή μας δημιουργώντας έντο-
να προβλήματα.
Η αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής 
Επιτροπής επεσήμανε στον Γραμματέα 
ότι πρέπει η λήψη αποφάσεων να γίνει 
με ταχείς ρυθμούς για την επίλυση των 
χρόνιων προβλημάτων της Ανατολικής 
Αττικής.
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12 Φεβρουαρίου: Έγινε με πολύ μεγάλη 
επιτυχία ο Αποκριάτικος Χορός μας στην 
σάλα του ξενοδοχείου Eden Beach

27 Φεβρουαρίου: Παρακολουθήσαμε 
την επιτυχημένη θεατρική παράσταση 
«Φουρκέτα»

08 Μαρτίου: Εορτάσαμε την ημέρα της 
Γυναίκας στο μεζεδοπωλείο «Τενεκές» 
και παρά τις δυσμενέστατες καιρικές συν-
θήκες  εξελίχθηκε σε μία πολύ όμορφη 
βραδιά για όσες κατάφεραν να έρθουν

13 Μαρτίου: Στα πλαίσια έναρξης μίας 
σειράς ανοικτών εκπαιδευτικών ενημερω-
τικών ομιλιών του Tennis Club Σαρωνίδας 
σχετικά με την υγεία και  την άθληση, θα 

συμμετάσχουμε με ενημέρωση των με-
λών μας στην πρώτη ανοικτή ομιλία με 
θέμα «Γυναίκα και Υγεία»

18 Μαρτίου: Θα επισκεφθούμε την Ιερά 
Μονή Αγίας Τριάδος Πεντέλης. Ξενάγηση 
στο Μοναστήρι από τον Αρχιμανδρίτη πα-
τέρα Τιμόθεο Κιλίφη και θα παρακολου-
θήσουμε τους δεύτερους Χαιρετισμούς 
της Παναγίας.

20 Μαρτίου: Λογοτεχνική Βραδιά αφιε-
ρωμένη στον μεγάλο συνθέτη Μίκη Θεο-
δωράκη στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων της Κοινότητας Σαρωνίδας

25 Μαρτίου: Κατάθεση στεφάνου στο 
Ηρώον της πόλης μας. Θα ακολουθήσει 

η βράβευση των παιδιών της Σαρωνίδας 
που πέτυχαν σε ΤΕΙ και ΑΕΙ από τον Σύλ-
λογό μας και των παιδιών που αρίστευ-

σαν στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο σε συ-
νεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων των Σχολείων μας

10 Απριλίου: Θα παρακολουθήσουμε 
θεατρική παράσταση

05 έως 09 Μαΐου: Ο Σύλλογος διοργα-
νώνει 5ήμερη αεροπορική εκδρομή στην 
Πράγα

14 Μαΐου: Συμμετέχουμε στη συναυλία 
«Ιταλικές Σερενάτες» που διοργανώνουν 
οι Σύλλογοι του Δήμου Σαρωνικού στο 
αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια 

για τη στήριξη των σκοπών της φιλανθρω-
πικής Οργάνωσης «Caritas Αθήνας»

4 & 5 Ιουνίου: Θα διοργανώσουμε και θα 
παρουσιάσουμε την 4η έκθεση Ζωγραφι-
κής του τμήματος Ζωγραφικής του Συλλό-
γου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

25 Ιουνίου: Θα διοργανώσουμε το 5ο 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην 
Κεντρική Πλατεία της Σαρωνίδας με τις 
χορευτικές ομάδες του Συλλόγου μας και 
όπως κάθε χρόνο και με την συμμετοχή 
χορευτικών ομάδων διαφόρων περιοχών 
της Ελλάδας

16 Ιουλίου: Συμμετέχουμε στη Μουσική 
βραδιά με Πανσέληνο, που διοργανώνει ο 
Σύλλογος «Πανοράμα Σαρωνίδας», στην 
πανέμορφη πλατεία του Πανοράματος, 
με την καταπληκτική θέα όλης της Σαρω-
νίδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκδηλώσεις 2011 του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας
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Τον κίνδυνο να χαθούν τα χρή-
ματα που είχαν εγκριθεί για 
την ανάπλαση της χωματερής 

της Παλαιάς Φώκαιας, συντηρούν 
στην δημοσιότητα και άλλα μέσα 
ενημέρωσης της ανατολικής Αττικής. 
Πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας 
«Επταήμερο» που παραθέτουμε πα-
ραπλεύρως. Όμως όπως δείχνουν 
τα συμπεράσματα που συνάγονται 
από απάντηση που έδωσε ο  πρώ-
ην κοινοτάρχης της Παλαιάς Φώκαι-
ας και νυν αντιδήμαρχος Σαρωνικού 
κ. Μανώλης Τσαλικίδης τα χρήματα 
έχουν ήδη χαθεί. 

Σε απάντηση που δόθηκε σε συ-
νεδρίαση της κοινότητας της Πα-

λαιάς Φώκαιας, μετά από ερώτηση 
του συμβούλου της μειοψηφίας κ. 
Νάσου Παπουτσή, ο παρευρισκόμε-
νος πρώην κοινοτάρχης κ. Μανώλης 
Τσαλικίδης, είπε  ότι όλα τα δημοσι-
εύματα που αφορούν το θέμα είναι 
ψευδή έως συκοφαντικά. 
Είπε επίσης ότι «υπήρχε» (προ-
σέξτε τον χρόνο), χρηματοδότηση, 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
του υπουργείου εθνικής οικονομίας, 
το έργο όμως «πάγωσε», χωρίς να 
υπάρχει κάποια έγγραφη εντολή του 
υπουργείου. 
Στη συνέχεια ο κ. Τσαλικίδης  ανέφε-
ρε, ότι  από τον Νοέμβριο είχε δια-
γνώσει ο ίδιος (πως άραγε;), ότι η 

πολιτεία δεν μπορούσε να καταβάλει 
την εθνική συμμετοχή για το έργο και 
γι΄ αυτό έχει ήδη απευθυνθεί στην πε-
ριφέρεια ώστε το έργο «να ενταχτεί» 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Αττικής, μαζί 
με άλλες χωματερές, τις οποίες ανέ-
φερε και ορισμένες  εκ των οποίων 
λειτουργούν ακόμα. Η live απάντηση 
του κ. Τσαλικίδη, υπάρχει αναρτη-
μένη στο  διαδικτυακό ημερολόγιο 
του Αττικού Παρατηρητή με τίτλο: 
Ερώτηση του Νάσου Παπουτσή 
για την αποκατάσταση της χωμα-
τερής της Φώκαιας και απάντηση 
του Μανώλη Τσαλικίδη.

«Απάντηση» του κ. Τσαλικίδη στα δημοσιεύματα 
για την ανάπλαση της χωματερής
Στο ΕΣΠΑ προσδοκά τώρα, ο πρ. κοινοτάρχης, αφού όπως όλλα δείχνουν 
χάθηκαν τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό ταμείο για την ανάπλαση!!!

Εφημερίδα «Επταήμερο»

Τα ερωτήματα για την υπόθεση της ανάπλασης της 
χωματερής, μετά την απάντηση που έδωσε στο συμ-

βούλιο ο κ. Τσαλικίδης πληθαίνουν, αντί να λιγοστεύ-
ουν.
1. Με δεδομένη την έμμεση αποκάλυψη ότι δεν υπάρχει 
πλέον η χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση για 
το έργο, ρωτάμε. Τι απέγινε η σύμβαση χορήγησης 
χρηματοδότησηςαπό 
17/09/2010 με κωδικό 
ΧΜ ΕΟΧ ΕL 0025 και 
τίτλο «Περιβαλλοντι-
κή αποκατάσταση 
Χ.Α.Δ.Α. περιοχής Γε-
ρακίνα Παλ Φώκαιας 
Αττικής; 
Επιβεβαιώνονται τα 
δημοσιεύματα, ότι οι 
χειρισμοί του πρώην 
κοινοτάρχη, από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2010, 
οδήγησαν στην απώ-
λεια των εγκεκριμένων 
κονδυλίων;
2.  Καταβλήθηκαν χρή-
ματα και πόσα, στους 
συμβούλους του κ. 
Τσαλικίδη, για την προ-
ετοιμασία του συγκεκρι-
μένου έργου;

3. Στο απολογιστικό - 
προεκλογικό φυλλάδιο, 
που κυκλοφόρησε ο κ. 
Τσαλικίδης τον Οκτώ-
βριο του 2010, διαφήμι-
ζε την εξασφάλιση των 
κονδυλίων για την ανά-
πλαση της χωματερής, 
ύψους μισού εκατ. €, 
παρ΄ ότι  είχε «διαγνώ-
σει», ότι δεν υπήρχαν πλέον τα χρήματα; 
4. Παραδέχτηκε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα δημόσιο 
έγγραφο, από το υπουργείο οικονομίας,  που να συνιστά 
το «πάγωμα» του έργου. Δηλαδή ισχυρίζεται ο κ. Τσαλι-
κίδης, ότι συνομιλώντας με το υπουργείο, εδόθη προφο-
ρικώς εντολή να παγώσει το έργο. Ποιος  ακριβώς του 
έδωσε αυτή την εντολή (ο υπουργός, κάποιος διευθυ-
ντής, κάποιος υπάλληλος);
5.Η ένταξη στο Π.Ε.Π. Αττικής (ΕΣΠΑ 2007 - 2013), προ-
βλέπει επίσης και εθνική συμμετοχή, άρα η πολιτεία εφό-
σον εγκρίνει τις αναπλάσεις των 12 συνολικά χωματε-
ρών, θα πρέπει να καταβάλει την συμμετοχή της η οποία 
ανέρχεται στο 45 % περίπου του συνολικού προγράμ-
ματος. Άρα δεν ευσταθεί η άποψη ότι λόγω αδυναμίας 
καταβολής της ελληνικής συμμετοχής, δόθηκε εντολή 
«παγώματος» του έργου, αφού και μέσω του ΕΣΠΑ θα 
υπάρχει εθνική συμμετοχή. 
6. Θα πρέπει να μας πουν το ποσοστό της εθνικής συμ-
μετοχής στην χρηματοδότηση που χάθηκε. Μήπως ήταν 
χαμηλότερη από το ΕΣΠΑ ή και μηδενική; Τότε οι άστο-
χες ενέργειες  του κ. Τσαλικίδη έχουν και άμεσο οικονο-
μικό κόστος. 
7. Ο δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου στην 3η 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ανέφερε ότι έχει 
ξεκινήσει η ανάπλαση της χωματερής της Παλαιάς Φώ-
καιας. Ήταν απληροφόρητος ο δήμαρχος; Γιατί όχι μόνο 
δεν έχει αρχίσει το έργο, αλλά όπως αποδεικνύεται δεν 
υπάρχει ούτε χρηματοδότηση.

8. Υπάρχει απόφαση ή έγγραφο του δήμου Σαρωνικού 
με το οποίο να ζητείται η ένταξη του έργου στα ΠΕΠ; Αν 
υπάρχει ας το παρουσιάσει ο δήμαρχος Σαρωνικού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέ-
ρασμα ότι ο κ. πρώην κοινοτάρχης, είχε λόγους που 

δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις τον Δεκέμβριο του 2010, 
όταν ο τότε κοινοτικός σύμβουλος κ. Ντίνος Χασάπης. 

έθεσε εγγράφως ερωτήματα σχετικά με το θέμα της 
ανάπλασης της χωματερής. Δεν πήρε καμία απολύ-
τως απάντηση, ούτε από τον Τσαλικίδη, ούτε από τον 
δήμαρχο Σαρωνικού, στον οποίο είχε κοινοποιήσει τα 
ερωτήματα. 

Ομοίως δεν δώθηκε καμία απάντηση στα δημόσια 
ερωτήματα που του έθεσε ο «Αττικός Παρατηρη-

τής».
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Το ιστορικό της 
υπόθεσης ξε-
κινά από την 

δεκαετία του ΄60, 
όταν ολοκληρώθη-
κε το σχέδιο πόλης 
του οικισμού του 
Αγίου Νικολάου 

Αναβύσσου. Τότε κάποιοι κληρούχοι εκτά-
σεων στην περιοχή, αρνήθηκαν να που-
λήσουν τις ιδιοκτησίες τους στον οικοδο-
μικό συνεταιρισμό «Αττική», ο οποίος είχε 
αναλάβει την πολεοδόμηση της περιοχής 
και είχε διανείμει τις αγορασθείσες εκτά-
σεις στα μέλη του.
Ο συνεταιρισμός «φρόντισε» τότε, σύμ-
φωνα με όσα ισχυρίστηκε ο αντιδήμαρχος 
Αναβύσσου κ. Γ. Τζιβίλογλου, να εντάξει 
όλες αυτές τις ιδιοκτησίες στους κοινόχρη-
στους χώρους, αντί να τις αφήσει ελεύθε-
ρες, προφανώς για να εκδιώξει από την 
περιοχή όσους αρνήθηκαν να εκποιήσουν 
τις ιδιοκτησίες τους.

Περί τα τέλη της δεκαετίας του ’60, 
αρχές της δεκαετίας του ’70, είναι 

αδιευκρίνιστο πότε ακριβώς έγινε, ο τότε 
κοινοτάρχης της Αναβύσσου, παρέλαβε 
τον οικισμό, χωρίς να διευκρινιστούν και 
να καταγραφούν οι υποχρεώσεις του συ-
νεταιρισμού και ιδιαίτερα οι οφειλές του 
απέναντι σ΄ αυτούς τους ιδιοκτήτες, που 
είχαν απαλλοτριωθεί οι ιδιοκτησίες τους 
και είχαν ενταχθεί στους κοινόχρηστους 
χώρους.
Τα χρόνια πέρασαν και ουδείς από την 
κοινότητα Αναβύσσου και βέβαια ούτε ο 
συνεταιρισμός, δεν έδειξαν ενδιαφέρον ώστε να διευθε-
τήσουν το θέμα των αποζημιώσεων. Και είναι απορίας 
άξιο γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν τόσα χρόνια οι ίδιοι οί ιδι-
οκτήτες.
Το 2004 ξεκίνησαν οι πρώτες διεκδικήσεις από τους πα-
λαιούς ιδιοκτήτες, όταν σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κ. 
Τζιβίλογλου, κάποιοι δικηγόροι τους «δασκάλεψαν», για 
να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν στο δημο-
τικό συμβούλιο Αναβύσσου τον Δεκέμβριο του 2010, 

αλλά και πρόσφατα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
Σαρωνικού οι νομικοί σύμβουλοι, οι παλαιοί ιδιοκτήτες 
προσέφυγαν το 2004 στα αρμόδια δικαστήρια, θέλοντας 
να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που οφείλονται από 
τον συνεταιρισμό και στη συνέχεια από την κοινότητα και 
το δήμο Αναβύσσου και καθόρισαν τιμή μονάδος για τις 
ιδιοκτησίες που είχαν απαλλοτριωθεί. 
Σύμφωνα με πράξη αναλογισμού που έχει συνταχθεί 
το 1971 ορίζεται ότι η τότε κοινότητα Αναβύσσου όφειλε 
να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες. Όπως είπαν οι νομικοί 
σύμβουλοι, ο δήμος θα μπορούσε να παρέμβει στην δι-
αδικασία πριν τελεσιδικίσουν οι δικαστικές αποφάσεις. 
Τώρα οι δυνατότητες είναι μηδαμινές.  Έχουν εκδοθεί 
ήδη τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν 
καταστεί εκτελεστές. 
Έχουν ορισθεί οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων, οι οποί-
οι έχουν προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, 
έχουν συντάξει εκθέσεις κατάσχεσης σε βάρος του πρώ-
ην δήμου Αναβύσσου και έχουν επισπεύσει πλειστηρι-
ασμούς.

Τον Οκτώβριο του 2010 έγινε ο πρώτος πλειστηριασμός, 
για τα δύο ακίνητα που προαναφέρθηκε για αποζημιώ-
σεις ύψους 1,4 εκ. €, ο οποίος δεν ευδοκίμησε. Οι επό-
μενοι πλειστηριασμοί συζητήθηκαν στα μέσα Φεβρου-
αρίου 2011 και έχει γίνει ανακοπή από τον δήμο και η 
συζήτηση αναβλήθηκε για τα μέσα Μαρτίου. 
Όπως προαναφέρθηκε, υπόχρεος στην καταβολή των 
αποζημιώσεων είναι ο δήμος, ο οποίος δύναται να προ-
σφύγει κατά του συνεταιρισμού για να διεκδικήσει τις 
αποζημιώσεις που θα αναγκαστεί να καταβάλει στους 
δικαιούχους..

Σήμερα αυτή η 
καυτή πατάτα, 

βρίσκεται στα χέρια 
του δήμου Σαρωνι-
κού, ο οποίος κα-
λείται να βρει λύσει 
ώστε να περισώσει 
τα ακίνητα που δι-
εκδικούνται μέσω 

των πλειστηριασμών, να διαπραγματευτεί 
με τους διεκδικούντες δημότες τις αποζη-
μιώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να κα-
ταβάλει και τέλος να διεκδικήσει μέσω των 
δικαστηρίων από τον συνεταιρισμό αντί-
στοιχης αξίας αποζημιώσεις, δεσμεύοντας 
περιουσιακά του στοιχεία τα οποία υπάρ-
χουν ακόμα και στην Ανάβυσσο, αλλά και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου 
δραστηριοποιείται.
Οι δυνατότητες του δήμου Σαρωνικού να 
αντιμετωπίσει την διαμορφωθείσα κατά-
σταση δεν είναι πολλές και σύμφωνα με 
τους νομικούς συμβούλους, μόνο ανακο-
πές μπορούν να γίνουν και ίσως κάποιες 
συνεννοήσεις με τους διεκδικούντες προ-
κειμένου να αποζημιωθούν χωρίς να υπο-
στεί ανεπανόρθωτη ζημιά ο δήμος.
Ο πρώην δήμαρχος Αναβύσσου κ. Σάβ-
βας Γκέραλης επέρριψε τις ευθύνες σε 
προηγούμενες διοικήσεις της κοινότητας 
Αναβύσσου (αδιευκρίνιστο ποιους ακρι-
βώς εννοεί, Χατζηρουσέα, Ακούτογλου, 
Τροχίδη, Αδαναλόγλου;), οι οποίοι δεν 
είχαν φροντίσει να διευκρινίσουν κάποια 
σημεία του συμφωνητικού παράδοσης, 
παραλαβής, ώστε όλες οι πιθανές διεκδι-
κήσεις να στρέφονται κατά του συνεταιρι-
σμού. Ο κ. Γκέραλης είπε ακόμα ότι από 
το 2007 το δημοτικό συμβούλιο Αναβύσ-
σου, είχε αποφασίσει  να αναθέσει σε νο-
μικό σύμβουλο την παρακολούθηση της 
υπόθεσης, αλλά όπως είπε δεν ήταν δυ-
νατόν να βγουν αποφάσεις υπέρ του δή-
μου. Επίσης είπε ότι δεν ήταν δυνατόν να 
στραφούν κατά του συνεταιρισμού πριν 
δοθούν αποζημιώσεις από το δήμο προς 

τους δικαιούχους. Τέλος ανέφερε ότι έγινε σύσκεψη στο 
δημαρχείο υπό την προεδρία του νυν δημάρχου Σαρωνι-
κού, νομικών συμβούλων και αντιδημάρχων, στην οποία 
δεν κλήθηκε ο ίδιος, ώστε να βοηθήσει στην διερεύνηση 
του θέματος.

Ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τζιβίλογλου, κατηγόρησε 
τον πρώην δήμαρχο Αναβύσσου, ότι επέδειξε αμέ-

λεια όταν κοινοποιήθηκαν οι αγωγές και δεν έγιναν έγκαι-
ρα οι ανακοπές.

Ιδιαίτερα επικριτικός, εναντίον του πρώην δημάρχου, 
υπήρξε ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

Αναβύσσου. Ο κ. Ανδρέας Κωνσταντέλος, αποποιήθηκε 
κάθε ευθύνης, παρά την σημαντική θέση που κατείχε στο 
δήμο, λέγοντας ότι είχε διαφοροποιηθεί από τις επιλογές 
του δημάρχου από διετίας και δεν είχε καμία ενημέρωση 
και συμμετοχή στις ενέργειες του κ. Γκέραλη.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού κ. Φιλίππου είπε, ότι οι δικη-
γόροι που υποστηρίζουν τους δικαιούχους των απο-

ζημιώσεων, δεν αποδέχονται καμία διαπραγμάτευση, μια 
και παίρνουν ως αμοιβή, την ημέρα του πλειστηριασμού 
το 30% των διεκδικούμενων αποζημιώσεων. Θεώρησε 
το πρόβλημα ως μείζον πολιτικό ηθικό και οικονομικό 
πρόβλημα, για τον δήμο που τον πρώτο μήνα της λει-

Στο «σφυρί» η Ανάβυσσος
Μέσω πλειστηριασμών, διεκδικούνται αποζημιώσεις, 
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ 
Στον πρ. δήμαρχο Αναβύσσου καταλογίζουν ευθύνες, 
ο σημερινός δήμαρχος και σύμβουλοι της πλειοψηφίας

Συνέχεια στην διπλανή σελίδα
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τουργίας του εμφανίζεται με μείον 1 εκ. 
ευρώ και διερωτήθηκε απευθυνόμενος 
προς την παράταξη της κας Χριστοφά-
κη, αν αναγνωρίζει αυτές τις ευθύνες 
που κατά την άποψή του βαρύνουν τον 
πρώην δήμαρχο Αναβύσσου. 

Η πρόταση που κατατέθηκε και 
εγκρίθηκε ήταν να κινηθεί ο δήμος 

εναντίον του συνεταιρισμού, με κάθε 
τρόπο, σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
νομικών συμβούλων ώστε να σωθεί η 
περιουσία του δήμου.

Στο «σφυρί» η Ανάβυσσος

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Άγιος Νικόλα-
ος Αναβύσσου, κ. Αλεξανδρόπου-

λο, η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο 
πόλεως στις 23 Μαρτίου 1965, Φ.Ε.Κ. 
47.
Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων με τις 
46/63 και 10/64 των Κοινοτικών Συμ-
βουλίων με τις υπ’ αριθ. 345/1964 και 
577/1964 πράξεις του, εγκρίνει την 
ένταξη του Οικισμού στο σχέδιο πόλης, 
απορρίπτοντας κάποιες ενστάσεις κα-
τοίκων του Οικισμού ως «αβάσιμες» 
εφόσον κατά την ένταξη το μεγαλύτερο 
τμήμα των ιδιοκτησιών των βρέθηκαν 
εντός ρυμοτομικού σχεδίου με συνέ-
πεια να αξιοποιούνται τα μέγιστα.
Οι ιδιοκτήτες απεδέχθησαν έκτοτε 
τους όρους της ένταξης χωρίς να προ-
βάλλουν αντιρρήσεις ή περαιτέρω εν-
στάσεις, εφόσον αντιλήφθηκαν ότι θα 
ωφεληθούν από την ένταξη στο σχέδιο 
πόλης.
Για τους πιο πάνω λόγους δεν αντι-
λαμβανόμεθα τις αιτήσεις ορισμένων 
συμπολιτών μας για άρση των απαλ-
λοτριώσεων, τις θεωρούμε άκαιρες και 
αβάσιμες εφόσον έθεσαν τα τμήματα 
αυτοί οικειοθελώς (χωρίς ένσταση) σε 
κοινή χρήση, και όλα αυτά μετά από 46 
χρόνια ένταξης!!!

Μήπως το δικαίωμα (αξίωση) κάθε 
ενδιαφερομένου  υπόκειται στην γενι-
κή παραγραφή που σύμφωνα με τον 
Αστικό Κώδικα (23/12/1946) είναι 20 
χρόνια;
Τέλος θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η 
όλη διαδικασία περί άρσης των απαλ-
λοτριώσεων ξεκίνησε και με την ανοχή 
των προηγούμενων Διοικήσεων του 
Δήμου μας (αποχή από Δικαστήρια) 
αλλά και με το εξής ερωτηματικό: 
Οι περισσότεροι συμπολίτες μας που 
ζητούν άρση των απαλλοτριώσεων είναι 
άνθρωποι οι οποίοι ή έχουν εξαπατηθεί 
κατά την σύνταξη των Συμβολαίων αγο-
ρών απαλλοτριωμένων κοινόχρηστων 
χώρων, ή λόγω άγνοιας και μη ελέγχου 
τίτλων διότι αγόρασαν κοινόχρηστη γη 
(!!!) πολλά χρόνια μετά την ένταξη στο 
Σχέδιο Πόλης! Διαφορετικά πώς να πι-
στέψει κανείς ότι το τοπογραφικό Διά-
γραμμα με την υπογραφή μηχανικών 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την 
σύνταξη των συμβολαίων αγοράς, δεν 
ανέφερε την επίμαχη έκταση ως κοινό-
χρηστο χώρο;
Ο αγοραστής προέβη εις την αγορά 
παράνομης πράξης και η άκυρος δικαι-
οπραξία είναι εσαεί άκυρος και ο δια-
δρομής χρόνος δεν επιφέρει την ίαση 
αυτής.

Η άποψη του προέδρου του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, 

κ. Ανδρέα Αλεξανδρόπουλου
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Η επιτροπή διαβού-
λευσης συγκροτείται 

βάσει του άρθρου 76 του 
Ν.3852/10 (Καλλικράτης), 
και είναι όργανο με συμ-
βουλευτικές αρμοδιότητες. 
Στην επιτροπή συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι των 
φορέων της τοπικής κοι-
νωνίας και δημότες. Πιο 
συγκεκριμένα: 
α) των τοπικών εμπορικών 
και επαγγελματικών συλ-
λόγων και οργανώσεων.
β) των επιστημονικών συλ-
λόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσε-
ων εργαζομένων και εργο-
δοτών
δ) των εργαζομένων στο 

δήμο και τα νομικά του 
πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλό-
γων γονέων
στ) των αθλητικών και πο-
λιτιστικών συλλόγων και 
φορέων
ζ) των εθελοντικών οργα-
νώσεων και κινήσεων πο-
λιτών
η) άλλων οργανώσεων και 
φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών
θ) εκπροσώπων των τοπι-
κών συμβουλίων νέων
ι) δημότες
Η διάρκεια της θητείας 
της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης δεν υπερ-
βαίνει τα δυόμιση έτη, ενώ 

ο συνολικός αριθμός των 
μελών της, συμπεριλαμ-
βανομένου του προέδρου, 
μπορεί να είναι από είκοσι 
πέντε (25) έως πενήντα 
(50) μέλη. Σε ποσοστό το 
ενός τρίτου (1/3) του συνο-
λικού αριθμού των μελών 
εκπροσώπων φορέων ορί-
ζονται επιπλέον μέλη, μετά 
από κλήρωση, δημότες εγ-
γεγραμμένοι στους εκλο-
γικούς καταλόγους καθώς 
και όσοι είναι εγγεγραμμέ-
νοι στους εκλογικούς κα-
ταλόγους καθώς και όσοι 
είναι εγγεγραμμένοι στους 
ειδικούς καταλόγους.

Συγκροτήθηκε 50μελής Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του 

Ν.3852/2010. Πρόεδρος της Επιτροπής 
θα είναι ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή αποτε-

λείται από 33 εκπροσώπους φορέων της 
τοπικής κοινωνίας και 17 Δημότες που 
προέκυψαν μετά από κλήρωση. Ορίστη-
καν επίσης και αναπληρωματικοί αυτών.
Από τη διαδικασία συγκρότησης απείχε 

ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Μπιθυμήτρης 
Γεώργιος, εκπρόσω-
πος της δημοτικής 
παράταξης του ΚΚΕ.

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 
δήμου Σαρωνικού

Συστήθηκε με απόφαση 
του δημοτικού συμβου-

λίου του δήμου Σαρωνικού, 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Νομικό Πρόσωπο Κοινω-
νικής Προστασίας, Αλλη-
λεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Σαρω-
νικού».

Με την ίδια απόφαση ορίστη-
κε 15/μελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο, αποτελούμενο από 
τους παρακάτω:

Πέτρο Φιλίππου, Δήμαρχο, 
ως Πρόεδρο, Ανδρέα Κων-
σταντέλο Αντιπρόεδρο, Ζεκά-
κο Ευάγγελο, Δημ. Σύμβου-
λο, Δημητρίου Σπύρο, Δημ. 

Σύμβουλο, Μακροδημήτρη 
Σωτήρη Δημ. Σύμβουλο, Πε-
τρόπουλο Σταύρο Δημ. Σύμ-
βουλο, Τσιακάλου Αναστασία 
Δημ. Σύμβουλο, Στέφου Αι-
κατερίνη, εκπρόσωπο εργα-
ζομένων, Σύρρου Κυριακή 
Δημότη, Γριζιώτη Αλέξανδρο 
Δημότη, Γκίκα Παναγιώτη Δη-
μότη, Τζαβούρη-Ιωαννίδου 
Παρασκευή Δημότη, Σπυρίδη 
Γεώργιο Δημότη, Μπούτση 
Βασίλειο Δημότη, Καταλιακό 
Γεώργιο Δημότη.

Συγχωνεύτηκαν όλα τα ΝΠΔΔ 
των συνενούμενων Δήμων & 
Κοινοτήτων του Σαρωνικού

Πρόσκληση προς το δήμαρχο Λαυρε-
ωτικής κ . Κώστα Λεβαντή απευθύνει 

η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
“Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού” κα. 
Χριστίνα Χριστοφάκη, προκειμένου να ξε-
περαστεί το αδιέξοδο και να αποκλιμακω-
θεί η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί 

στην Κερατέα περισσότερο από 2 μήνες.
Συγκεκριμένα ζητεί από τον δήμαρχο να 
προτείνει:
- Την κατάργηση των οδοφραγμάτων και 
την αφαίρεση όλων των εμποδίων της κυ-
κλοφορίας.
- Την ταυτόχρονη αποχώρηση των δυνά-
μεων καταστολής από την περιοχή με δη-
μόσια δέσμευση ότι δεν θα σημειωθούν 
γεγονότα έως ότου εκδοθεί η δικαστική 
απόφαση η οποία εκκρεμεί, και
- Να διεξαχθούν ουσιαστικές συζητήσεις 

με τους αρμόδιους υπουργούς για την 
εξέρευση κοινά αποδεκτής λύσης.
Η κυρία Χριστοφάκη αναφέρει ότι «όλες 
οι μέχρι τώρα συγκρούσεις, που άγγι-
ξαν τα άκρα, έδειξαν ότι η κυβέρνηση 
δεν ενδίδει, γιατί θεωρεί ότι οποια-
δήποτε υποχώρηση μπορεί να ερμη-

νευθεί ως μήνυμα 
ενδοτικότητας για 
άλλους τομείς, όπου 
οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειές της, 
προκαλούν έντονες 
αντιδράσεις»
Ειδικά για την παρέμ-
βασή της στο θέμα 
της Κερατέας η κυρία 

Χριστοφάκη, αναφέρει ότι δείχνει το ενδι-
αφέρον της επειδή ο δήμος Σαρωνικού 
είναι γειτονικός δήμος και επειδή ενδιαφέ-
ρεται, όπως τονίζει, για τη λύση που θα 
δοθεί στο πρόβλημα της διάθεσης των 
στερεών αποβλήτων. Από την κρίση στην 
Κερατέα, σημειώνει, «έχει αναστατω-
θεί η λειτουργία των σχολείων με σο-
βαρές επιπτώσεις στην προόδο των 
παιδιών μας και έχει καταβαραθρωθεί 
η οικονομική δραστηριότητα της Λαυ-
ρεωτικής».

Πρωτοβουλίες για την 
αποκλιμάκωση της έκρυθμης 
κατάστασης στην Κερατέα, 
από την κα. Χριστίνα Χριστοφάκη

Αίτηση προς το 
δήμο Σαρωνικού 
κατέθεσε ο δημοτι-

κός σύμβουλος κ. Νίκος 

Βολάκος, ώστε ενόψει 
της γενικής απογρα-
φής πληθυσμού που θα 
πραγματοποιηθεί από 
τις 30 Μαρτίου έως τις 
14 Απριλίου 2011, να 
απογραφεί το Λαγονήσι 
ως αυτοτελής οικισμός. 
Ο κ. Βολάκος στοιχειο-
θετώντας την άποψή του 

είπε  ότι, επειδή η περι-
οχή «Λαγονήσι» του δή-
μου Σαρωνικού αποτελεί 
ουσιαστικά αυτοτελή οι-
κισμό από σειρά ετών, 
αφού συγκεντρώνει τις 
εν γένει πληθυσμιακές 
(περίπου 6.000 καταγε-
γραμμένοι μόνιμοι κά-
τοικοι της συγκεκριμένης 
περιοχής κατά τα στοι-
χεία της προηγούμενης 
επίσημης απογραφής) 
και χωροταξικές προ-
ϋποθέσεις, όπως, άλ-
λωστε, γινόταν de facto 
δεκτό και από τις υπη-
ρεσίες και τα όργανα του 
προϋφιστάμενου δή-
μου Καλυβίων Θορικού, 
επισήμως, με σχετικές 
αποφάσεις τους. Επει-
δή, όπως σημειώνει ο κ. 
Βολάκος, σύμφωνα με 
το άρθρο 283, παρ. 6, 
του νόμου 3852/2010, 

ένας αυτοτελής οικισμός 
μπορεί να αποτελέσει 
ξεχωριστή δημοτική κοι-
νότητα, με προεδρικό δι-
άταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και 
γνώμη του οικείου δημο-
τικού συμβουλίου. 
Για όλους αυτούς τους 
λόγους ζητάω την απο-
γραφή της περιοχής 
«Λαγονήσι» του δήμου 
Σαρωνικού και την λήψη 
απόφασης από το δημο-
τικό συμβούλιο του δή-
μου Σαρωνικού σχετικά 
με τη δημιουργία νέας 
δημοτικής κοινότητας και 
την έναρξη και ολοκλή-
ρωση της προβλεπόμε-
νης από το νόμο διαδι-
κασίας δημιουργίας νέας 
δημοτικής κοινότητας

Αίτημα για την απογραφή 
της περιοχής «Λαγονησίου» 
ως αυτοτελούς οικισμού από τη 
δημοτική παράταξη 
«Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικού»

Προσφυγή στο Γενικό 
Γραμματέα Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, κατέθεσε ο δη-
μοτικός σύμβουλος και 
επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης “Σύγχρο-
νη Πόλη Σαρωνικού” κ. 
Νίκος Βολάκος, κατά της 
“απόφασης” του 1ου θέ-
ματος της συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβου-
λίου της 4-2-2011, που 
αφορούσε “Ενημέρωση 
σχετικά με την απογρα-
φή κτιρίων και πληθυ-
σμού του 2011″.

Το θέμα όπως παρου-
σιάστηκε στην εισήγηση 
από τον δήμαρχο κ. Πέ-
τρο Φιλίππου, αφορού-
σε ενημέρωση, σχετικά 
με την απογραφή, αλλά 
τελικά, όπως φαίνετε 
από την σύντομη περί-
ληψη που αναρτήθηκε 
στον δήμο, μεθοδευμέ-
να και με σκοπιμότητα, 
παρουσιάστηκε ως  να  
λήφθηκε απόφαση και 
μάλιστα κατά πλειοψη-
φία, να παραμείνουν οι 
δημοτικές κοινότητες του 
δήμου Σαρωνικού όπως 
καθορίστηκαν στην απο-
γραφή του 2001.

Ο κ. Βολάκος κατά τη 
συζήτηση του θέματο,ς 
είχε καταθέσει πρόταση 
να δημιουργηθεί νέα δη-
μοτική κοινότητα, αυτή 
του Λαγονησίου και να 
γίνει αυτοτελής απογρα-
φή, αλλά η πρόεδρος 
του Δ.Σ. κ. Κόλλια με 
την συνηγορία και του 
αντιδημάρχου κ. Πέγκα, 
επέμενε ότι το θέμα ήταν 
ενημερωτικό και όχι για 
λήψη απόφασης και ως 
εκ τούτου, δεν έβαλε σε 
ψηφοφορία την πρότα-
ση.

Συλλογή υπογραφών για την προώθηση του αιτήματος

Με τίτλο «Ψηφίζουμε για το Λα-
γονήσι», η δημοτική παράταξη 

«Σύγχρονη Πόλη Σαρωνικός», οργά-
νωσε καμπάνια για τη συλλογή υπο-
γραφών από πολίτες προκειμένου να 
προωθηθεί το αίτημα προς το δήμο 

Σαρωνικού. Παράλληλα διεξάγεται 
ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδι-
κτυακών κόμβων, στους οποίους συμ-
μετέχει και το διαδικτυακό ημερολόγιο 
του «Αττικού Παρατηρητή».

Με πρωτοβουλία του 
Νίκου Βολάκου, 

πραγματοποιήθηκε στις 
5/3/2011 στο Sweet 
Palace, συνάντηση συλ-
λόγων και φορέων του 
Λαγονησίου με σκοπό 
την ενημέρωση των φο-
ρέων για τη σπουδαιότη-
τα του καθορισμού του 
Λαγονησίου ως αυτοτε-

λούς οικισμού και για την 
άρνηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου 
Σαρωνικού, να καθορίσει 
το Λαγονήσι ως αυτοτε-
λή οικισμό. Οι εκπρόσω-
ποι των συλλόγων που 
παραβρέθηκαν στην 
συνάντηση ενημερώθη-
καν για τις ενέργειες που 
έχουν γίνει για το σκοπό 

αυτό  και ορίστηκε νέα 
συνάντηση   για τις 20 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, στις 12 
το μεσημέρι  στον ίδιο 
χώρο, για  μια ανοιχτή 
συζήτηση με όλους τους 
κατοίκους, για καθορι-
σμό και άλλων μορφών  
διεκδίκησης του δίκαιου 
αυτού αιτήματος.

Πρωτοβουλία για την ενημέρωση των συλλόγων

Η πρόταση του κ. Βολάκου δεν έγινε 
δεκτή από την πλειοψηφία του δη-

μοτικού συμβουλίου και δεν υποστηρί-
χθηκε από τις υπόλοιπες δημοτικές 
παρατάξεις της μειοψηφίας.
Τα βασικά σημεία της αντεπιχειρη-
ματολογίας στην πρόταση του κ. Βο-
λάκου, ήταν ότι το Λαγονήσι δεν είναι 
ουσιαστικά οικισμός, έτσι ονομάζε-
ται μόνο η περιοχή του ξενοδοχείου 
Grand Rezort, ενώ υπάρχουν άλλοι οι-
κισμοί, όπως η Γαλάζια Ακτή, η Κιτέζα, 
ο Όλυμπος, η Φέριζα κ.λπ., που δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν 

σε μια γεωγραφική ενότητα υπό την 
ονομασία Λαγονήσι.
Επίσης θεωρείται από τους αντιτιθέμε-
νους στην πρόταση, ότι η περιοχή της 
οποίας ζητείται η αυτοτελής απογραφή 
και η δημιουργία, ανεξάρτητης δημοτι-
κής κοινότητας, δεν διαχωρίζεται από 
με φυσικά όρια από την δημοτική κοι-
νότητα Καλυβίων, όπως π.χ. συμβαί-
νει με άλλους οικισμούς της περιοχής, 
οι οποίοι παρ΄ όλα αυτά δεν αποτελούν 
ξεχωριστές κοινότητες ή δεν απογρά-
φονται αυτοτελώς στις απογραφές 
πληθυσμού και κτηρίων.

Προσφυγή κατά «απόφασης» του δημοτικού συμβουλίου Σαρωνικού
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Αγαπητοί   γονείς  ,

Αναγκαζόμαστε με πολύ λύπη να κάνουμε αυτή την ανα-
κοίνωση, γιατί δεν θέλαμε να δημοσιοποιούνται οι δύ-

σκολες  στιγμές του συλλόγου στο  διαδίκτυο και να εμπλα-
κούμε σε  ένα είδος «χαρτοπόλεμου». Αυτά, θα  πρέπει να 
συζητούνται πολιτισμένα στη γενική συνέλευση του συλλό-
γου και  αυτή να βγάζει τα συμπεράσματα της.
Όμως για την αποκατάσταση της πραγματικής αλήθειας θα  
αναφέρουμε επιγραμματικά και  μόνο  μερικά  γεγονότα , 
και  σε ότι αφορά τα υπόλοιπα, μπορούν να συζητηθούν 
στην  έκτακτη Γ.Σ. 

Δεν είναι και δεν ήταν ποτέ στη λογική μας να αφήσουμε  
αιχμές και υπονοούμενα για κανέναν, άλλωστε η εντιμότητα  
και το ήθος του καθενός από εμάς μέσα στην κοινωνία  μέ-
χρι σήμερα αποτελεί τρανταχτή απόδειξη και δεν τόλμησε  
κανείς ποτέ να τα αμφισβητήσει γιατί δεν του δώσαμε αυτό  
το δικαίωμα. 
1) Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του Δ.Σ., κατατέθη-
καν γραπτά συγκεκριμένες προτάσεις, για την καλύτερη  
λειτουργία του συλλόγου, για τον πραγματικό του ρόλο 
απέναντι στους γονείς, για ενημέρωση όλων των γονέων, 
για  συνεργασία με την γυμνασιάρχη και τους καθηγητές 
του  σχολείου, αλλά και με το 15μελες των μαθητών.
Αυτές οι προτάσεις δεν συζητηθήκαν ποτέ. Όποιος θέλει  
μπορεί να τις αναζητήσει στα πρακτικά του συλλόγου.
2) Από το πρώτο, αλλά και κατά την διάρκεια όλων των  
Δ.Σ.  υπήρχε συνεχής αναφορά για την πλήρη, ξεκάθαρη 
αλλά  και γραπτή ενημέρωση όλων των γονέων, σχετικά 
με τα πεπραγμένα του συλλόγου, καθώς επίσης και με το 

πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. για τη  συνέχεια, με στόχο να 
φέρουμε  τους γονείς κοντά στο σύλλογο. 
Μετά λοιπόν τις επανειλημμένες αναφορές και απαιτήσεις, 
κατά την διάρκεια του Δ.Σ. της 25/2/2011 κατατέθηκε προς  
ψηφοφορία η αμεση υλοποίηση του απολογιστικού ελέγχου  
με σκοπό να ενημερωθούν οι γονείς. 
Οι συγκεκριμένες προτάσεις υπερψηφίστηκαν και συμφω-
νήθηκε να γίνει αυτό την επομένη μέρα, κάτι το οποίο κατε-
γράφη και τα πρακτικά του συλλόγου.
Επειδή αυτό δεν έγινε ποτέ, για ευνόητους λόγους εμείς, 
σεβόμενοι την αξιοπρέπειά μας και το λόγο που θα δώ-
σουμε απέναντι στους γονείς που από το υστέρημα τους 
πληρώνουν στο σύλλογο το μάλλον υπερβολικό ποσό για 
τους  καιρούς μας των 15 €, κάναμε αυτό που μας επέβαλε 
η συνείδηση μας και παραιτηθήκαμε.
Για να μην γίνει καμία παρεξήγηση εμείς δηλώνουμε δημό-
σια ότι δεν υποστηρίζουμε ότι υπάρχει διαχειριστικό πρό-
βλημα ούτε και το γνωρίζουμε άλλωστε, απλά ζητήσαμε να  
ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε και τους γονείς.    
Εμείς δεν υποστηρίζουμε ότι είμαστε περισσότερο «πατρι-
ώτες», απλά θέλαμε ένα σύλλογο που να αγκαλιάζει όλους   
τους γονείς, να πληροφορεί και να παίρνει μηνύματα από  
τον κόσμο για τις ανάγκες και τα προβλήματα του  και να  
προσπαθεί όσο μπορεί να δώσει λύσεις μέσα από τα  πλαί-
σια  του συλλόγου. Με λίγα λόγια ο σύλλογος δεν είναι  μόνο  
να καταθέτει στεφάνια, να κόβει πίτες και να κάνει  χορούς.     
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, και 
δηλώνουμε ότι είμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεση  του  
σχολείου και όλων των γονέων, δυστυχώς όμως μόνο έξω  
από το σύλλογο. 
Τα  5 παραιτηθέντα  μέλη  
Καρούμπαλης  Γιώργος
Κοτσώνης   Γιώργος
Κουστουμπάρδη  Αγγελική
Ματθαίου Γιώργος
Χαιρετάκης   Μιχάλης    

Ανάβυσσος 2/3/2011
Αγαπητοί γονείς,

Ως πρόσφατα πρόεδρος του συλλόγου γονέ-
ων και κηδεμόνων Γυμνασίου Αναβύσσου, 

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετο-
χή σας στην εκδήλωση του σχολείου μας όπου 
πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία 
στις 27/02/2011 όπως και για την μέχρι τώρα 
αμέριστη συμπαράστασή σας ως προς το πρό-
σωπο μου. Το πρόσωπο ενός γονέα που πα-
λεύει για τα παιδιά όλων μας μέσω του συλλό-
γου από το 2008 έως και σήμερα.

Μετά λύπης μου σας ανακοινώνω την διάλυση 
του συλλόγου λόγω εσωτερικών διαφωνιών με 
άλλα μέλη. Ως γονέας οι βλέψεις μου αφορού-
σαν την βελτίωση της δημόσιας παιδείας και της 
κτιριακής υποδομής του γυμνασίου μας.

Ουδέποτε άφησα να με χειραγωγούν για προ-
σωπικά οφέλη τρίτων όπως και ουδέποτε θεώ-
ρησα ότι «δουλειά» μου είναι να υποδείξω πως 
θα κάνει η εκάστοτε γυμνασιάρχης την δουλειά 
της. Όπως και τον τρόπο αξιοποίησης των χρη-
ματικών πόρων που της διαθέτει το δημόσιο.

Εδώ είμαστε για να βοηθάμε και όχι να μπαίνου-
με τροχοπέδη στις προσπάθειες καλυτέρευσης 
της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου,
Δημήτριος Φουρίκης

με το οποίο, εκφράζει τον προβληματισμό 
του και την αντίδρασή του στην ενδεχό-
μενη κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά 

(Πέτα) που έχει προκαλέσει μεγάλη ανα-
στάτωση στους μαθητές, τους γονείς, τους 
καθηγητές αλλά και ολόκληρη την τοπική 

κοινωνία,ζητά τη διαβεβαίωση από την 
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου 

και την Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφι-
λοπούλου ότι το Γυμνάσιο Κουβαρά 
θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονι-
κά για να εξυπηρετεί τους 46 μαθη-
τές που φοιτούν εκεί,καταγγέλλει με 
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο 
την πολιτική συγχωνεύσεων και κα-
ταργήσεων σχολείων που προωθεί 
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, επι-
σημαίνοντας ότι η πολιτική αυτή θα 
οδηγήσει σε σχολεία με υπεράριθμα 
τμήματα, προκαλώντας την περαι-
τέρω υποβάθμιση της παρεχόμενης 
προς τους μαθητές εκπαίδευσης, και  
δηλώνει ότι στο Δήμο Σαρωνικού, 

που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται με-
γάλη οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυ-
ξη, η προοπτική της συγχώνευσης-κα-
τάργησης σχολείων όχι μόνο δημιουργεί 
τεράστια προβλήματα, αλλά αντίθετα η 
ανάγκη ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων 
είναι πιο επιτακτική από ποτέ προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες 
της περιοχής.

Απόφαση όλων είναι ότι στην περίπτωση 
που τελικά το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προ-
χωρήσει στην κατάργηση του Γυμνασίου 
Κουβαρά, θα δρομολογηθούν περαιτέρω 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και κινητοποιή-
σεις αντίδρασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ανακοίνωση του κ. Δ. Φουρίκη, 
προέδρου του συλλόγου γονέων & 
κηδεμόνων γυμνασίου Αναβύσσου

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση των πέντε 
παραιτηθέντων μελών του συλλόγου  
γονέων & κηδεμόνων γυμνασίου Αναβύσσου

Παραιτήσεις στο Δ.Σ. του συλλόγου γονέων του γυμνασίου Αναβύσσου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδε-
μόνων του Γυμνασίου Σαρωνίδας στην 

συνεδρίαση του Ιανουαρίου αποφάσισε 
να μην πραγματοποιήσει εκδήλωση για 
την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά να  
διαθέσει το ποσό που θα δαπανούσε, για 

τις ανάγκες του σχολείου. Συγκεκριμένα, 
θα αγοραστούν και θα τοποθετηθούν οθό-
νες βιντεοπροβολέα (πανιά προβολής) σε 
όλες τις αίθουσες.
Στους λίγους μήνες από την ανάληψη των 
καθηκόντων του μέχρι σήμερα, το παρόν 
Δ.Σ.:
· συμμετείχε στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
της Σαρωνίδας. Το ταμείο που δημιουργή-
θηκε από τις πωλήσεις, μας επέτρεψε να 
προχωρήσουμε σε κινήσεις απαραίτητες 
για την ομαλή λειτουργία του νέου ενοι-
κιασμένου κτιρίου. Ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσους πρόσφεραν τα είδη που εκτέ-
θηκαν προς πώληση.
· συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις του 
νέου Δήμου Σαρωνικού με θέμα τα σχολεία 
και κατέστησε σαφές τόσο στους εκπρο-
σώπους της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης όσο 
και στους αρμόδιους φορείς του Δήμου 
μας την αναγκαιότητα ανέγερσης κτηρίου 
για το Γυμνάσιο και την ίδρυση Λυκείου 
στην πόλη (κατατέθηκε και σχετικό έγγρα-

φο αίτημα). Η κινητοποίηση προς αυτή την 
κατεύθυνση θα αποτελεί πάντοτε πρώτη 
προτεραιότητα.
· συνεργάστηκε με όλους τους τοπικούς 
φορείς για τον κτιριακό εξοπλισμό του νέου 
κτιρίου (επαναλειτουργία αίθουσας υπολο-

γιστών, συμπληρωματι-
κές ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις, διορθώσεις 
στο σύστημα θέρμανσης, 
αγορά και τοποθέτηση 
κουρτινών, αγορά αθλη-
τικού εξοπλισμού, αγορά 

μαθηματικών οργάνων, συμπληρωματικές 
εργασίες κουφωμάτων αλουμινίου)
· πρόσφερε στους μαθητές και στους κα-
θηγητές πρωτοχρονιάτικες πίτες
Τα μέλη μας έφτιαξαν πρωτοχρονιάτικες 
πίτες και αγόρασαν συμβολικά δώρα για 
τους τυχερούς της χρονιάς!
· έχει αναλάβει την οργάνωση προκειμέ-
νου να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη 
στο σχολείο, ν’ αγοραστούν όργανα φυσι-
κών επιστημών, να τοποθετηθεί επιγραφή 
στην είσοδο του σχολείου και να διαμορ-
φωθούν η αυλή του κτηρίου και το γειτο-
νικό πάρκο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
όλους όσους στηρίζουν την προσπάθειά 
του Συλλόγου μας να βοηθήσει τη διοίκη-
ση του σχολείου στο έργο της και μας ενι-
σχύουν με τις δωρεές τους.
Για το Δ.Σ.,
Λουίζα Τσεριώτη/Πρόεδρος
Ευτυχία Λεβέντη/Γραμματέας

Ανακοίνωση Δ.Σ. συλλόγου γονέων 
γυμνασίου Σαρωνίδας

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του 
γυμνασίου Κουβαρά (Πέτα) του δήμου Σαρωνικού

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνι-
κού που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Φεβρου-

αρίου 2011, συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης το 
μείζον θέμα που έχει προκύψει με το ενδεχόμενο κλείσι-
μο του Γυμνασίου Κουβαρά (Πέτα) του Δήμου μας.

Η ανησυχία έχει ενταθεί μετά και από την κοινοποίηση 
στο Δήμο μας του με αριθμ. πρωτ. 1802/25-2-2011 εγ-
γράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το 1ο Γυμνά-
σιο Καλυβίων Θορικού δύναται να εξυπηρετήσει τους 46 
μαθητές του Γυμνασίου Κουβαρά.

Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο δήλωσε την πλήρη 
αντίθεσή του σε μια τέτοια προοπτική, τονίζοντας ότι εί-
ναι αδιανόητο στις μέρες μας να κλείνουν σχολεία, και  
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να εκδώσει

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Πρόσκληση προς το δήμαρχο Λαυρε-
ωτικής κ . Κώστα Λεβαντή απευθύνει 

η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
“Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού” κα. 
Χριστίνα Χριστοφάκη, προκειμένου να ξε-
περαστεί το αδιέξοδο και να αποκλιμακω-
θεί η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί 

στην Κερατέα περισσότερο από 2 μήνες.
Συγκεκριμένα ζητεί από τον δήμαρχο να 
προτείνει:
- Την κατάργηση των οδοφραγμάτων και 
την αφαίρεση όλων των εμποδίων της κυ-
κλοφορίας.
- Την ταυτόχρονη αποχώρηση των δυνά-
μεων καταστολής από την περιοχή με δη-
μόσια δέσμευση ότι δεν θα σημειωθούν 
γεγονότα έως ότου εκδοθεί η δικαστική 
απόφαση η οποία εκκρεμεί, και
- Να διεξαχθούν ουσιαστικές συζητήσεις 

με τους αρμόδιους υπουργούς για την 
εξέρευση κοινά αποδεκτής λύσης.
Η κυρία Χριστοφάκη αναφέρει ότι «όλες 
οι μέχρι τώρα συγκρούσεις, που άγγι-
ξαν τα άκρα, έδειξαν ότι η κυβέρνηση 
δεν ενδίδει, γιατί θεωρεί ότι οποια-
δήποτε υποχώρηση μπορεί να ερμη-

νευθεί ως μήνυμα 
ενδοτικότητας για 
άλλους τομείς, όπου 
οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειές της, 
προκαλούν έντονες 
αντιδράσεις»
Ειδικά για την παρέμ-
βασή της στο θέμα 
της Κερατέας η κυρία 

Χριστοφάκη, αναφέρει ότι δείχνει το ενδι-
αφέρον της επειδή ο δήμος Σαρωνικού 
είναι γειτονικός δήμος και επειδή ενδιαφέ-
ρεται, όπως τονίζει, για τη λύση που θα 
δοθεί στο πρόβλημα της διάθεσης των 
στερεών αποβλήτων. Από την κρίση στην 
Κερατέα, σημειώνει, «έχει αναστατω-
θεί η λειτουργία των σχολείων με σο-
βαρές επιπτώσεις στην προόδο των 
παιδιών μας και έχει καταβαραθρωθεί 
η οικονομική δραστηριότητα της Λαυ-
ρεωτικής».
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Για το αν υπάρχει και αθέμιτος ανταγω-
νισμός μεταξύ του συγκεκριμένου επι-
χειρηματία – νταλικέρη και των ντόπιων 
επιχειρηματιών που καταβάλλουν ενοίκια 
ή διατηρούν πολυδάπανες μόνιμες κτηρι-
ακές εγκαταστάσεις, καταβάλλοντας πα-
ράλληλα και τα αναλογούντα τέλη στον 
δήμο, είναι ένα άλλο θέμα εξίσου σοβαρό 
που αφορά τους επαγγελματίες του χώ-
ρου και πρέπει να το διερευνήσουν .

Νταλίκα – έκθεση “πρόβλημα” 
για την κυκλοφορία και τους 
επαγγελματίες

Δεν έχουμε κάτι με τον 
συγκεκριμένο επιχειρη-
ματία ο οποίος σταθ-

μεύει την νταλίκα – έκθεση, 
στη διασταύρωση της περι-
φερειακής οδούς των αλυ-
κών με την λ. Καραμανλή 
στην Ανάβυσσο. Διερωτώμε-

θα όμως αν έχει άδεια από 
την τροχαία για να σταθμεύει 
σ΄ αυτό το σημείο, εμποδίζο-
ντας σε μεγάλο βαθμό  την 
κυκλοφορία αλλά και την 
ορατότητα των διασταυρού-
μενων οχημάτων.

Με την παρουσία της δημοτικής και 
κοινοτικής αρχής Σαρωνικού και 
Αναβύσσου, καθώς και μαθητών 

του δημοτικού σχολείου Αναβύσσου, 
πραγματοποιήθηκε στις 15/1/2011 δεν-
δροφύτευση στο λόφο που βρίσκεται 
μεταξύ της θέσης Μεγάλη λίμνη  και του 
ξενοδοχείου Μαύρο Λιθάρι, στον ομώνυ-
μο οικισμό της Αναβύσσου.
Η αντίστοιχη προσπάθεια που είχε 
πραγματοποιηθεί πέρση τον Μάιο, κα-
τέληξε σε αποτυχία, μια και τα περισσό-
τερα δέντρα κυρίως πεύκα, ξεράθηκαν 
λόγω της έλλειψης περιποίησης (πότι-
σμα), αλλά και γιατί δεν μπορεί να ευδο-
κιμήσουν πεύκα, όταν βρέχονται από το 
θαλάσσιο κύμα.

Δενδροφύτευση του λόφου στο Μαύρο Λιθάρι

Και η νέα δενδροφύτευση, όπως δεί-
χνουν τα πράγματα, θα έχει την ίδια 

κατάληξη, μια και πάλι επελέγη να φυτευ-
τούν πεύκα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη 
κάποιου ειδικού επιστήμονα,  πράγμα 
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δευτε-
ρευόντως ενδιέφερε η δενδροφύτευση 

και πρωτίστως η πολιτική εκμετάλλευση 
του θέματος, εκ μέρους της νέας δημοτι-
κής αρχής. 
Είναι γνωστή η αντιπαλότητα του τοπικού 
συλλόγου αφενός, με την απελθούσα δη-
μοτική αρχή αλλά και με τον επιχειρηματία 
ιδιοκτήτη του παρακείμενου ξενοδοχείου.

Αναμνηστική 
φωτογραφία 
των μαθητών 
του δημοτι-
κού σχολείου 
Αναβύσσου, με 
τον αντιδήμαρχο 
κ. Τζιβίλογλου, 
τον πρόεδρο της 
κοινότητας 
κ. Χαρήτο και 
τον σύμβουλο 
κ. Τροχίδη 
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1. Οι παραλίες που οριοθετούνται 
μεταξύ του ξενοδοχείου ΗΛΙΟΣ και 
του ξενοδοχείου PLAZA RESORT 
(παραλία Αγ. Νικολάου και κεντρι-
κή παραλία Αναβύσσου) θα παρα-
μείνουν ελεύθερες, δημόσιες και 
εκτός οποιασδήποτε συναλλαγής. 
Η όποια αξιοποίηση θα αφορά την 
έκταση εκτός παραλίας και του αι-
γιαλού.
2. Θα προβεί στην εκπόνηση των 
πλέον ενδεδειγμένων προτάσεων 
αξιοποίησης του χώρου των αλυ-
κών, με ήπιες μορφές ανάπτυξης 
φιλικές προς το περιβάλλον και 
στην κατάθεση τους στις αρμόδιες 
υπηρεσίες.
3. Θα επιδιώξει συ-
νάντηση με τους 
αρμόδιους Υπουρ-
γούς προκειμένου 
να καταθέσει τις 
απόψεις.
4. Ζητάμε να παρα-
χωρηθεί στο Δήμο 
Σαρωνικού η δια-
χείριση των ακτών 
που βρίσκονται:
α) Παραλία Μαύρο 
Λιθάρι
β) Παραλία Αγίου 
Νικολάου Αναβύσ-
σου

γ) Κεντρική παραλία Αναβύσσου
δ) Παραλία Παλαιάς Φώκαιας
ε) Χώρος κάμπινγκ Παλαιάς Φώ-
καιας
5. Να ξεκινήσει άμεσα ο καθαρι-
σμός του χώρου των αλυκών παίρ-
νοντας μέτρα τόσο για την φύλαξη 
του χώρου όσο για την απομάκρυν-
ση των σκουπιδιών που βρίσκονται 
σε αυτόν.
6. Η όποια επένδυση τελικά επι-
λεγεί θα πρέπει να απολαμβάνει 
ευρύτερης λαϊκής συναίνεσης και 
αποδοχής από την τοπική κοινω-
νία.

Φωτογραφίες του νέου μεγάρου που έχει ανα-
γερθεί πρόσφατα στην παραλία Σαρωνίδας, το 
οποίο ήδη αποτελεί το νέο “κόσμημα” της πό-

λης.
Όπως θα διαπιστώσετε η τουαλέτα του είναι νέου 
«ανοικτού» τύπου. Τα είδη υγιεινής προφανώς δεν 
έχουν αφιχθεί ακόμη (μάλλον αναμένονται).

Νέο μέγαρο στη Σαρωνίδα!!!

Δημότες της κοινότητας προτείνουν, το εξαίρετο 
κατά τα άλλα μονοπάτι περιπάτου που κατα-

σκευάζεται κατά μήκος της παραλίας, να επεκταθεί 
και προς τη νότια πλευρά της ώστε οι περιπατητές 
να μην χάνουν τη θέα του υψηλής αισθητικής κατα-
σκευάσματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένοικος του εν λόγω 
μεγάρου το χρησιμοποιεί ως θερινή κατοικία, μια και 
λίγα μέτρα από αυτό το σημείο, έχει μετατρέψει το 
πολυβολείο σε κατοικία, αλλά για χειμερινή χρήση. 

Ο αντιδήμαρχος κ. Πέγκας όπως και η πρόεδρος 
της κοινότητας κ. Γκούμα, έχουν ενημερωθεί επα-

νειλημμένα για το θέμα, αλλά δεν έχουν παρέμβει. 
Η πολεοδομία που επίσης έχει ειδοποιηθεί, δεν έχει 
αρμοδιότητα σε ξύλινες κατασκευές.
Η αστυνομία, δεν παρεμβαίνει γιατί αφορά τον αιγι-
αλό. 
Για το λιμενικό δεν γνωρίζουμε τι κώλυμα έχει και
δεν έχει ακόμα παρέμβει. 

Οι γενικοί άξονες που αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 
Σαρωνικού για την “αξιοποίηση” των αλυκών Αναβύσσου, κατά τη 
συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2011, έχει ως εξής:

Απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Σαρωνικού 
για τις αλυκές

Παρά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
ούτε ο καθαρισμός των αλυκών έχει ξεκινήσει, 

αλλά συνεχίζεται η καθημερινή απόθεση απορριμ-
μάτων
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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 περιλαμβά-
νει την αποστολή της εφημερίδας ταχυδρομικώς.

Ευχαριστούμε τους φίλους κ.κ. Χαλδαιάκη Ιωάννη, Τρι-
χιά Παναγιώτη, Παπακωνσταντίνου Αλέξανδρο, Σωτηρίου 
Πάνο, την κα. Άρτεμις Βλιλάντερ την κα. Γιάννα Λεμπέση 
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρωνίδας, για την οικονομική 
ενίσχυση. 

Δημοσιεύουμε τους λογαριασμούς σε τέσσερεις τράπε-
ζες, αλλά μπορούν οι φίλοι μας να στέλνουν την συν-

δρομή τους ή μέσω ταχυδρομικής επιταγής στη διεύθυν-
ση: 

Για τον «Αττικό Παρατηρητή» 
Καπετάν Τάσου 4 Καταφύγι 

19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ.

Πρωτοφανής προχειρότητα 
και αμέλεια στην σύνταξη των 
αποφάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου Σαρωνικού
Καταγγελία της κ. Χριστίνας 
Χριστοφάκη

Την πρωτοφανή προχειρότητα και αμέλεια στην σύντα-
ξη των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, εντο-

πίζει με επιστολή της προς τον δήμαρχο και το δημοτικό 
συμβούλιο η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ζού-
με Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού κ. Χριστίνα Χριστοφάκη.

Αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 
20/2/2011 στο ποδοσφαιρικό σωματείο Πρω-
τέας της Παλαιάς Φώκαιας για την ανάδειξη 

νέου 9μελούς διοικητικού συμβουλίου και 3μελούς 
ελεγκτικής επιτροπής.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και παλαι-
ός αθλητικός παράγοντας κ. Ντίνος Χασάπης, ανέ-
λαβε την προεδρία του ποδοσφαιρικού σωματείου 
“Πρωτέας”  Παλαιάς Φώκαιας. 

Ο κ. Χασάπης είχε διατελέσει και στο παρελθόν 
πρόεδρος του Πρωτέα, όπως και μέλος του Δ.Σ. του 
ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
Μετά την γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 20/2/2011, φάνηκε ότι υπήρξε η διάθε-
ση από 40 και πλέον ανθρώπους να βοηθήσουν το 
ιστορικό σωματείο της πόλης μας να ξεφύγει από τα 
προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Μέχρι τώρα στις συνελέυσεις συγκε-

ντρώνονταν λιγότεροι από μια δεκάδα των μελών 
του.
Πριν τις αρχαιρεσίες, υπήρξε ένας πρόχειρος απο-
λογισμός από την οργανωτική επιτροπή των αρ-
χαιρεσιών, ο εκπρόσωπος της οποίας κ. Νάσος 

Παπουτσής, αναφέρθηκε στην προσπάθεια να συ-
γκεντρωθούν στοιχεία για τις υποχρεώσεις του σω-
ματείου, πράγμα που δεν επετεύχθηκε μια και η πα-
ραιτηθείσα διοίκηση του συλλόγου δεν είχε τηρήσει 
αρχεία και δεν είχε παραστατικά των δαπανών που 
είχε πραγματοποιήσει. Να σημειωθεί ότι  στη γενική 
συνέλευση δεν παραβρέθηκε ο πρόεδρος της προ-
ηγούμενης διοίκησης καθώς και η πλειοψηφία των 
μελών του Δ.Σ.
Η γενική συνέλευση απάλλαξε την παραιτηθείσα δι-
οίκηση από την ευθύνη με την επιφύλαξη του ελέγ-
χου όσων στοιχείων συγκεντρωθούν από το νέο 
Δ.Σ. μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Εντύπωση προκάλεσε η ενημέρωση που έκανε ο 
αντιδήμαρχος Σαρωνικού και μέλος του σωματεί-
ου κ. Τσαλικίδης, ο οποίος αναφέρθηκε σε χρέος 
12.000 €  προς εταιρεία μεταφορών (πούλμαν) η 
οποία είχε εκτελέσει μεταφορικό έργο για λογαρια-
σμό του Πρωτέα και είχε εκδώσει τιμολόγια προς 
την κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, επί προεδρίας 
Φιλίππου τα οποία ουδέποτε πληρώθηκαν από την 
κοινότητα. Ο κ. Τσαλικίδης ζήτησε από το νέο Δ.Σ. 

του Πρωτέα να καλύψει αυτές τις 
οφειλές, πράγμα που σύμφωνα 
με εκτιμήσεις δεν κρίνεται  σύν-
νομο εφόσον δεν εκδοθούν νέα 
παραστατικά. Η γενική συνέλευση 
επιφυλάχθηκε να πάρει θέση επί 
της προτάσεως.
Επίσης σε ερώτηση που δια-

τύπωσε μέλος του σωματείου, γιατί δεν δόθηκε η 
επιχορήγηση των 15.000 € προς τον Πρωτέα, από 
την διοίκηση Τσαλικίδη το 2009, ο πρώην κοινο-
τάρχης, προτίμησε να αποποιηθεί της ευθύνης, ότι 
λόγω των δικών του λαθών ακυρώθηκε η σχετική 
απόφαση της κοινότητας και όχι λόγω προσφυγών 
που έγιναν όπως υπαινίχθηκε. Προσφυγές κατά της 
απόφασης έγιναν, αλλά η απόφαση ακυρώθηκε με 
απόφαση του περιφερειάρχη κ. Λιακόπουλου, γιατί 

δεν ήταν σύννομη και απολύτως υπεύθυνος 
γι΄ αυτό ήταν ο κ. Τσαλικίδης.
Ήδη η συμμετοχή στην ομάδα πολλών 
παιδιών της Παλαιάς Φώκαιας, στα οποία 
δόθηκε χρόνος από τον προπονητή τους 
στους τελευταίους αγώνες, έφερε και καλύ-
τερα αγωνιστικά αποτελέσματα, βγάζοντας 
τον Πρωτέα  για την ώρα από τις τελευταίες 
θέσεις της βαθμολογίας.

Τα αξιώματα στο νέο διοικητικό συμβού-
λιο του Σωματείου κατέλαβαν

Πρόεδρος: Ντίνος Χασάπης
Αντιπρόεδρος:  Γλάρας Γεώργιος
Γεν Γραμματέας: Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Γενικός Αρχηγός: Μύρικνας Ιωάννης
2ος Γεν. Αρχηγός: Ασβεστάς Βασίλειος
Ταμίας: Τζίτζηρας Γεώργιος
Έφορος:  Μακροδημήτρης Δημήτρης
Εικός Γραμματέας: Κατινάρης Κώστας

Μέλος ΔΣ: Βλαχόπουλος Ιωάννης
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Αναστα-
σάκης Γεώργιος, Καζάνας Γιάννης και Παπουτσής 
Νάσος.

Αρχαιρεσίες στο ποδοσφαιρικό 
σωματείο Πρωτέας

Εξωραϊστικός σύλλογος 
Αγίου Νικολάου Αναβύσσου

Την 19ην Φεβρουαρίου έφυγε από κοντά μας ένα 
από τα ιδρυτικά και μόνιμα μέλη του συλλόγου 

μας, ο αγαπητός φίλος Στέφανος Μουστάκας.
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας συνελθών 
εκτάκτως  ψήφισε όπως, παρακολουθήσουν την εξό-
διο ακολουθία του μεταστάντος, να σταλεί στεφάνι και 
να κατατεθεί το ποσό των 100 ευρώ στην Κοινωνική 
Στήριξη  εις μνήμη του.
Αγαπητέ μας Στέφανε Καλό ταξίδι

Το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κη-
δεμόνων του Λυκείου Αναβύσσου, που αναδείχτηκε από 

τις εκλογές στις 17  Δεκεμβρίου 2010, απαρτίζεται από τους:

Νέο ΔΣ στο σύλλογο γονέων & 
κηδεμόνων λυκείου Αναβύσσου

Δημουλά Ελένη, Πρόεδρο
Τσαμούρα Ελένη. Αντιπρόεδρο
Γαλανοπούλου - Κωλέττη Τάνια, Γραμματέα
Κιούση Γεωργία, Ταμία
Καρούμπαλη Γιώργο, Μέλος
Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι με ομόφωνη 
απόφαση δημιουργήσαμε το ιστολόγιο του Συλλόγου μας στη 
διεύθυνση http://goneislykeioanavyssou.blogspot.com. 
Επιθυμία μας είναι να εξελιχθεί σε χώρο έκφρασης και πλη-
ροφόρησης γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για θέματα 
που ενδιαφέρουν τη σχολική μας κοινότητα.

Με εκτίμηση το ΔΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νυκτερινός υπάλληλος υποδοχής, 
υπάλληλο υποδοχής, καμαριέρες 
ορόφων, Βοηθός κουζίνας. Από το 

ξενοδοχείο Plaza Resort, στην παραλία Π. 
Φωκαίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22910 
75000, e-mail: info@plaza-resort.com.
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Επιμέλεια 
Αντώνης

Ιωαννίδης
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ός αθλητικός παράγοντας κ. Ντίνος Χασάπης, ανέ-
λαβε την προεδρία του ποδοσφαιρικού σωματείου 
“Πρωτέας”  Παλαιάς Φώκαιας. 

Ο κ. Χασάπης είχε διατελέσει και στο παρελθόν 
πρόεδρος του Πρωτέα, όπως και μέλος του Δ.Σ. του 
ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
Μετά την γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 20/2/2011, φάνηκε ότι υπήρξε η διάθε-
ση από 40 και πλέον ανθρώπους να βοηθήσουν το 
ιστορικό σωματείο της πόλης μας να ξεφύγει από τα 
προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Μέχρι τώρα στις συνελέυσεις συγκε-

ντρώνονταν λιγότεροι από μια δεκάδα των μελών 
του.
Πριν τις αρχαιρεσίες, υπήρξε ένας πρόχειρος απο-
λογισμός από την οργανωτική επιτροπή των αρ-
χαιρεσιών, ο εκπρόσωπος της οποίας κ. Νάσος 

Παπουτσής, αναφέρθηκε στην προσπάθεια να συ-
γκεντρωθούν στοιχεία για τις υποχρεώσεις του σω-
ματείου, πράγμα που δεν επετεύχθηκε μια και η πα-
ραιτηθείσα διοίκηση του συλλόγου δεν είχε τηρήσει 
αρχεία και δεν είχε παραστατικά των δαπανών που 
είχε πραγματοποιήσει. Να σημειωθεί ότι  στη γενική 
συνέλευση δεν παραβρέθηκε ο πρόεδρος της προ-
ηγούμενης διοίκησης καθώς και η πλειοψηφία των 
μελών του Δ.Σ.
Η γενική συνέλευση απάλλαξε την παραιτηθείσα δι-
οίκηση από την ευθύνη με την επιφύλαξη του ελέγ-
χου όσων στοιχείων συγκεντρωθούν από το νέο 
Δ.Σ. μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Εντύπωση προκάλεσε η ενημέρωση που έκανε ο 
αντιδήμαρχος Σαρωνικού και μέλος του σωματεί-
ου κ. Τσαλικίδης, ο οποίος αναφέρθηκε σε χρέος 
12.000 €  προς εταιρεία μεταφορών (πούλμαν) η 
οποία είχε εκτελέσει μεταφορικό έργο για λογαρια-
σμό του Πρωτέα και είχε εκδώσει τιμολόγια προς 
την κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, επί προεδρίας 
Φιλίππου τα οποία ουδέποτε πληρώθηκαν από την 
κοινότητα. Ο κ. Τσαλικίδης ζήτησε από το νέο Δ.Σ. 

του Πρωτέα να καλύψει αυτές τις 
οφειλές, πράγμα που σύμφωνα 
με εκτιμήσεις δεν κρίνεται  σύν-
νομο εφόσον δεν εκδοθούν νέα 
παραστατικά. Η γενική συνέλευση 
επιφυλάχθηκε να πάρει θέση επί 
της προτάσεως.
Επίσης σε ερώτηση που δια-

τύπωσε μέλος του σωματείου, γιατί δεν δόθηκε η 
επιχορήγηση των 15.000 € προς τον Πρωτέα, από 
την διοίκηση Τσαλικίδη το 2009, ο πρώην κοινο-
τάρχης, προτίμησε να αποποιηθεί της ευθύνης, ότι 
λόγω των δικών του λαθών ακυρώθηκε η σχετική 
απόφαση της κοινότητας και όχι λόγω προσφυγών 
που έγιναν όπως υπαινίχθηκε. Προσφυγές κατά της 
απόφασης έγιναν, αλλά η απόφαση ακυρώθηκε με 
απόφαση του περιφερειάρχη κ. Λιακόπουλου, γιατί 

δεν ήταν σύννομη και απολύτως υπεύθυνος 
γι΄ αυτό ήταν ο κ. Τσαλικίδης.
Ήδη η συμμετοχή στην ομάδα πολλών 
παιδιών της Παλαιάς Φώκαιας, στα οποία 
δόθηκε χρόνος από τον προπονητή τους 
στους τελευταίους αγώνες, έφερε και καλύ-
τερα αγωνιστικά αποτελέσματα, βγάζοντας 
τον Πρωτέα  για την ώρα από τις τελευταίες 
θέσεις της βαθμολογίας.

Τα αξιώματα στο νέο διοικητικό συμβού-
λιο του Σωματείου κατέλαβαν

Πρόεδρος: Ντίνος Χασάπης
Αντιπρόεδρος:  Γλάρας Γεώργιος
Γεν Γραμματέας: Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Γενικός Αρχηγός: Μύρικνας Ιωάννης
2ος Γεν. Αρχηγός: Ασβεστάς Βασίλειος
Ταμίας: Τζίτζηρας Γεώργιος
Έφορος:  Μακροδημήτρης Δημήτρης
Εικός Γραμματέας: Κατινάρης Κώστας

Μέλος ΔΣ: Βλαχόπουλος Ιωάννης
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Αναστα-
σάκης Γεώργιος, Καζάνας Γιάννης και Παπουτσής 
Νάσος.

Την  Κύπρο επισκέφτηκε αντιπροσωπεία  μαθητών του σχο-
λείου με συνοδούς το διευθυντή, κ. Σπέντζο Ιωάννη, και  τις 
υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος Comenius, κ. 

Σπύρου Χριστίνα, κ. Γεωργούση Ελένη και κ. Δαυλιάκου Σοφία..

Μια βραδιά γεμάτη κέφι γλεντιού & διασκέδα-
σης από τον ΝΟΣ

Ο  Ν.Ο.Σ  ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες εκ-
δηλώσεις  για τα 35 χρόνια Αθλητικής δραστηριό-
τητας από της  ιδρύσεώς του, με την πετυχημένη, 
πέρα από κάθε προσδοκία ΜΑΣΚΕ χοροεσπερί-
δα του. Ήταν μια βραδιά γεμάτη κέφι  γλεντιού & 
διασκέδασης .

Ο  Ν.Ο.Σ ευχαριστεί όλους όσους  τον  τίμησαν 
με την παρουσία τους στο Tennis Club Σαρωνί-
δας που γέμισε, χωρίς να μπορεί να ικανοποιήσει 
περισσότερους & ζητά συγνώμη απ όσους δεν 
έσπευσαν εγκαίρως να προμηθευτούν προσκλή-
σεις.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Σαρακοστή .
Δημ.Βόγγολης
Πρόεδρος ΝΟΣ

Το γενικό λύκειο Αναβύσσου στην 
Κύπρο στα πλαίσια προγράμματος 
Comenius

35 χρόνια Αθλητικής 
δραστηριότητας του Ν.Ο.Σ.

Κατά το διάστημα 25 - 31 Οκτωβρίου 2010 είχε πραγματοποιη-
θεί η πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Ελλάδα, την οργά-

νωση της οποίας είχε αναλάβει το Γενικό Λύκειο Αναβύσσου.
Κατόπιν προσκλήσεως του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου από 
την Κύπρο, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταί-
ρων από τις 10 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2011. Σε αυτήν έλα-
βαν μέρος αντιπροσωπείες καθηγητών και μαθητών από όλα τα 
σχολεία της σύμπραξης με σκοπό τη διεκπεραίωση του θέματος: 
«Παραδοσιακή μουσική, τραγούδια, κοστούμια, χοροί και 
κουζίνα».

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί 
ότι μαθητές και καθηγητές 

είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φθούν αξιόλογες τοποθεσίες 
και μνημεία της Κύπρου. Συ-
γκεκριμένα, επισκέφτηκαν το 
μοναστήρι του Αγίου Νεοφύ-
του, όπου είδαν από κοντά ση-
μαντικά εκθέματα που φιλοξε-
νούνται στο μουσείο της μονής, 
τους Τάφους των Βασιλέων και 
τα περίφημα Μωσαϊκά στην 
Πάφο, το Λατσί, όπου βρίσκο-
νται τα Λουτρά της Αφροδίτης, 
το χωριό Λεύκαρα, όπου είδαν 
έργα λαϊκής τέχνης (κοσμή-

ματα από ασήμι, κεντήματα), 
την Πέτρα του Ρωμιού, όπου 
σύμφωνα με την παράδοση 
είχε αναδυθεί η Αφροδίτη. 
Ακόμα, πήγαν στη Λευκωσία, 
όπου ξεναγήθηκαν στο περί-
φημο Αρχαιολογικό Μουσείο κι 
έπειτα περπάτησαν στη Λαϊκή 
Γειτονιά και στον πεζόδρομο 
Λήδρας μέχρι την «πράσινη 
γραμμή», όπου ενημερώθηκαν 
για τα «κατεχόμενα». Επίσης, 
επισκέφτηκαν το όρος Τρόο-
δος και τη Μονή Κύκκου, που 
αποτελεί σημαντικό μνημείο 
για την ιστορία της Κύπρου.

Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες όλοι οι εταίροι, καθηγη-
τές και μαθητές, είχαν μια άριστη συνεργασία και αποκόμισαν 

σπουδαίες εμπειρίες, καθώς ανακάλυψαν διαφορές αλλά και ση-
μαντικές ομοιότητες μεταξύ τους και κατανόησαν τη σπουδαιότη-
τα της παράδοσης στην ιστορία κάθε λαού.

Τέλος, ορίστηκε η επόμενη 
συνάντηση όλων των εταί-

ρων να πραγματοποιηθεί στην 
Ισπανία (13-18/4/11), τη διορ-
γάνωση της οποίας ανέλαβε 
το ισπανικό σχολείο Institut d’ 

Educacio Secundaria El Pedro. 
Το θέμα που έχει προγραμματι-
στεί για την επόμενη συνάντη-
ση είναι: «Παραδοσιακά ήθη 
και έθιμα, λαϊκά πανηγύρια, 
δεισιδαιμονίες και προλήψεις».

Αναφορικά με το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα επιση-

μαίνουμε ότι το σχολείο  υλο-
ποιεί πρόγραμμα Comenius 
για την περίοδο 2010-2012 
με τίτλο «Παράδοση και νέα 
γενιά σε μια πολυπολιτισμι-
κή Ευρώπη»... Η σύμπραξη 
ασχολείται με τη στάση των 
νέων απέναντι στην παράδοση 
και τον πολιτισμό της χώρας 
τους σε σχέση με τον πολιτι-
σμό άλλων χωρών στα πλαίσια 
της Ενωμένης Ευρώπης. Στο 

πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 
συνολικά 6 σχολεία: Γενικό 
Λύκειο Αναβύσσου από την 
Ελλάδα, που έχει αναλάβει 
το συντονισμό του προγράμ-
ματος,  Ιnstitut d’Educacio 
Secundaria El Pedro από 
την Ισπανία, Grupul Scolar 
Industrial “Sf. Pantelimon” από 
τη Ρουμανία,  Λύκειο Αγίου Νε-
οφύτου Πάφου από την Κύ-
προ, Liceo Scientifico “ Ettore 
Majorana” από την Ιταλία και 
Lycee Thiers από τη Γαλλία.

Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μεγά-
λη εκδήλωση στο χώρο του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου στην 

Πάφο, όπου όλες οι αντιπροσωπείες παρουσίασαν τα αποτελέ-
σματα των εργασιών τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές φορώντας 
παραδοσιακές στολές, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και τρα-
γούδησαν παραδοσιακά τραγούδια. Επιπλέον, πραγματοποιή-
θηκε  διαγωνισμός μαγειρικής παραδοσιακών εδεσμάτων, κατά 
τον οποίο το Γενικό Λύκειο Αναβύσσου  κατάφερε να διακριθεί 
και να πάρει το 1ο βραβείο για το βίντεο με τίτλο “ Traditional 
greek souvlaki”.

Συντροφιά 
«ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΒΗΜΑ», στο 
Καφέ REVERSO 
της Σαρωνίδας

Κάθε μέρα από το 1997, 
συναντούνται στις 11.30 

έως 13.30 για καφέ, κουβέντα 
& ανταλλαγή απόψεων, 
για διάλογο χωρίς πρόγραμμα, 
ελεύθερα και αδέσμευτα. 
Χωρίς φανατισμούς & 
συγκρούσεις.
Ο επίτιμος Πρόεδρος 
Αντώνιος Ιωαννίδης 
& τα μέλη της  συντροφιάς.

(Επιμέλεια Δ.Βόγγολης)

Δεν ξέρω 
Μερικοί στίχοι έγιναν ποιήματα ξακουσμένα 
που εγώ την σηµασία τους δεν ξέρω 
κι αυτό είναι που µε αιχμαλωτίζει, γιατί δεν 
ξέρω. 
Αν µε ρωτάς να σου εξηγήσω δίκιο θα χεις 
δεν ξέρω η ποίηση είναι κάτι το ανεξήγητο 
ίσος γιατί βγαίνει απ' τα µύχια της ψυχής 
και λέει την αλήθεια. 
Το άστρο της µέρας φωτεινό. 
Στο ποτάµι τρέχει γάργαρο νερό 
κυλώντας πάνω σε πέτρες, χαλίκια κι άµµο, 
κι ακούγεται σα να τραγουδούν νεράιδες των 
ποταµών. 
Τα πουλιά στα πλατάνια κελαηδούν από χαρά 
για τον ερχοµό της ανοιξιάτικη ς οµορφιάς 
και του ζευγαρώµατος. 
Δεν ξέρω όµως τη σηµασία του ανεξήγητου 
σκοπού 
που κάνει αντίλαλο στις όχθες του ποταµιού, τι 
γλυκός ήχος! 
Αυτά που ξέρω θα σας τα εξηγήσω 
πως κι αυτά είναι µέρος της ζωής µας, 
όπως ο έρωτας, η αγάπη, και τόσα άλλα 
συναισθήµατα 
που βλέπουµε στη κορφή της φαντασίας που 
σκεπάζει 
της άνοιξης το ανθοβόληµα, και το πράσινο ν' 
απλώνεται 
στην απέραντη σκέψη τ' ανθρώπινου µυαλού. 
Αυτά ξέρω και σας τα εξηγώ δίνοντας νόηµα 
στη ζωή, 
σκάψτε βαθιά να βρείτε τις ρίζες του ποιήµατος 
και το ανεξήγητο µυστικό του. . 

Η σκέψη είναι απέραντη αν ψάξεις 
θα βρεις της παιδείας θησαυρούς. 

Παπακωνσταντίνου Θωµάς 
6-3-2011 

Συνεχίζονται 
οι εκδηλώσεις 
στο πνευματικό 
κέντρο «ΟΡΦΕΑΣ» 
Σαρωνίδας

Το Σάββατο 19 
Μαρτίου 2011, στην 

112η εκδήλωση, στις 
19:00 βραδιά ποίησης & 
λογοτεχνίας
«Στα βήματα του 
Μεγαλέξανδρου»
Θα παρουσιαστεί το βιβλίο 
και το ντοκιμαντέρ του 
σκηνοθέτη Νίκου Σοφιανού
Προλογίζει  ο Βασίλης 
Βαγής

"Ο τεχνητός ήλιος θα λύσει το ενεργειακό πρόβλημα"
Αγαπητοί φίλοι, αν θέλετε να ενημερωθείτε στο άρθρο "Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ"
του Μηχανολόγου-Μηχανικού Δρ. Στέφανου Ε. Μπινιάρη, μπορείτε να 
το βρείτε στην ιστοσελίδα του "ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ" 
http://attikosparatiritis.wordpress.com και γράφοντας στην αναζήτηση 
"τεχνητός ήλιος".
Πρόκειται για μια εξαιρετική, απλοποιημένη και περιληπτική αναφορά 
στο θέμα, που σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε βιβλίο, με τίτλο "ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" 

Από το «Ελεύθερο Βήμα»,REVERSO,Σαρωνίδας Αντώνης Ιωαννίδης Σαρωνίδα
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Η συμβολή της μη Κυ-
βερνητικής Οργάνωσης 
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙ-

ΞΗ” και η προσφορά της στην 
παροχή ουσιαστικών υλικών 
και πνευματικών αγαθών, σε 
μη προνομιούχες κοινωνικές 
ομάδες, έχει αποδειχθεί ση-
μαντική, στο χρονικό διάστη-
μα της δράσης της. 
Οι επισκέψεις της εθελοντι-
κής ομάδας, στο ορφανοτρο-
φείο “ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ” και στο 
“ΙΠΕΚΒΕ” (Ίδρυμα Πρόνοιας 
& Εκπ/σεως Κωφών & Βα-

ρηκόων Ελλάδος), προσέφερε σημαντι-
κή βοήθεια στο ήδη δύσκολο έργο, που 
επιτελείται στους χώρους αυ-
τούς.

Στα παιδιά και των δύο 
Ιδρυμάτων, δόθηκαν 

πλούσια δώρα. Πρωτίστως, 
τρόφιμα, αρκετά σε ποσότητα 
και καλής ποιότητας, εξοπλι-
σμός ένδυσης και υπόδυσης,  
είδη υγιεινής - καθαριότητας 
κ.λ.π. 
Το χαμόγελο και η ζωγραφι-
σμένη ευχαρίστηση στα αθώα 
παιδικά τους πρόσωπα, είναι 
η ηθική ικανοποίηση, για την 
προσπάθεια και τη συνέχιση 
του έργου μας.
Στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς ήσαν 
και οι επισκέψεις των εθελοντών μας στην 
Εστία Κωνσταντινουπολιτών.  Στη “ΣΤΕ-
ΓΗ” Λαγονησίου, για μία ακόμη φορά 
στάλθηκαν 2.000 lit. πετρελαίου θέρμαν-
σης και διοργανώθηκε αποκριάτικη γιορ-
τή την Τσικνοπέμπτη.

Οι δραστηριότητες του Σωματείου, 
ωστόσο, δεν περιορίζονται στην πα-

ροχή υλικών αγαθών. Εξίσου ση-
μαντική εκτιμάται ότι είναι και η 
επιμορφωτική του συμβολή στην 
πραγματοποίηση σεμιναρίων, τα 
οποία παραδίδονται από ειδικούς, 
για όσους πολίτες ενδιαφέρονται 
και περιλαμβάνουν τα εξής θέμα-
τα:
α) Κοινωνιολογία και Εθελοντι-
σμός.
β) Αγωγή Ψυχικής Υγείας
(Τα μαθήμα αυτά γίνονται στο 
πνευματικό κέντρο, που μας πα-
ραχώρισε η Εκκλησία Αναβύσσου 
και είναι δωρεάν).
Για την άριστη συνεργασία που 

έχουμε σε θέματα κοινωνικής προσφοράς 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα 

Παύλο, αλλά και τις κ.κ. Αναστασία Ιωαν-
νίδου και Εύα Αλεξανδρή, επιμορφώτριες 
του προγράμματος.

Ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας είναι 
το νέο πρόγραμμα της Κοινωνικής Στή-

ριξης, που κρίνεται από το μέγεθος της 
προσφοράς του και είναι η “ΑΝΑΔΟΧΗ”. 
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από έναν 
εξαίρετο συμπολίτης μας, ο οποίος στη-
ρίζει είκοσι (20) άπορες οικογένειες οικο-
νομικά. 

Ο χορηγός μας αυτός έμπρακτα απο-
δεικνύει τα σπάνια για την εποχή μας 

αισθήματα: του ήθους, της αγάπης και 
της αλληλεγγύησς προς τον συνάνθρω-
πό μας.

Για την εποχή που διανύουμε, με την 
αυξανόμενη αγωνία και τον εντεινόμενο 
ανθρώπινο πόνο, η συμπόνοια και η συ-
μπαράσταση είναι αναγκαία από όλους 
μας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗ-
ΡΙΞΗ”, αλλά ταυτόχρονα και οι ευεργετού-
μενες οικογένειες, ευχαριστούν θερμά το 
μεγάλο μας χορηγό και τον συγχαίρουν 
για τα αλτρουϊστικά του αισθήματα.

Όλες αυτές οι εθελοντικές δράσεις, μι-
κρές ή μεγαλύτερες, αφενός προστα-

τεύουν, αλλά ταυτόχρονα ευαισθητοποι-
ούν, με τις πράξεις τους, την κοινωνία.
Διότι, αγαπητοί αναγνώστες της στήλης, 

η στάση που κρατά μία κοι-
νωνία απέναντι στον “Εθε-
λοντισμό”, καθρεπτρίζει το 
επίπεδο του πολιτισμού της, 
όταν αντιλαμβάνεται ότι, η 
ανθρωποκεντρική θεώρηση 
της ζωής δενε αρκεί.
Όσο πιο πλατύς και πολύ-
πλευρος είναι ο εθελοντι-
σμός της κοινωνίας, τόσο 
υψηλότερο και το πολιτισμικό 
επίπεδο του λαού της.

Επόμενη δράση της Κοι-
νωνικής Στήριξης είναι η 

γιορτή που υποστηρίζει, για 
παιδιά δέκα (10) Ιδρυμάτων, 

στο “ΑΧΙΛΛΕΙΟ” στη Βάρκι-
ζα, ημέρα Τετάρτη 13 Απριλίου 2011, το 
απόγευμα.
Τελειώνοντας, ευχαριστούμε τις κ.κ. Κά-
τια Χριστοπούλου, Χάρις Ξανθοπούλου, 
Μίκα Δανιά, Ελένη Ιατρού, Στέλλα Ηλιο-
πούλου, Ηρώ Σκούλικα, Σουζάνα Κανελ-
λοπούλου και Τζώρτζια Μιχαλοπούλου, 
για τη μεγάλη   εθελοντική δημιουργικό-
τητα που δείχνουν, υποστηρίζοντας τα 
προγράμματά μας.

Επιμέλεια
Αναστασία Τσιακάλου
Πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης

Σωματείο Κοινωνικής Στήριξης
μια αγκαλιά για τα παιδιά

Μεταξύ άλλων έξη υποψηφίων 
Ελληνίδων, προτάθηκε η 
Κυρία Αναστασία Τσιακάλου, 

ως υποψήφια για βράβευση ως «Γυναίκας 
του 2010», στην ετήσια απονομή βραβείων 
που διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά το 
περιοδικό «LIFE & STYLE», στην κατηγορία 
«Αφανής Ηρωίδα».

Η απονομή των βραβείων στις 14 Ελληνίδες 
από τις 132 υποψήφιες,  που θα βραβευτούν 
ως «Γυναίκες της Χρονιάς», στις αντίστοιχες 
14 κατηγορίες, θα πραγματοποιηθεί 
σε μια φαντασμαγορική βραδιά, όπως 
προαναγγέλλει το περιοδικό, στο «Αθηνών 
Αρένα», στις 5 Απριλίου 2011.
Η ψηφοφορία για τις «Γυναίκες της χρονιάς», 
γίνεται μέσω του περιοδικού «LIFE & STYLE».

Η Κυρία Αναστασία Τσιακάλου, 
υποψήφια για βράβευση ως 
“Γυναίκας της Χρονιάς”
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Γράφει  
ο Στέλιος  

Κανελλόπουλος

Αθλητικά

Συχνά διαβάζουμε στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό τύπο,για τα 
οφέλη και την συμβολή του 

βαδίσματος στην καλή υγεία του 
ανθρώπου.
Βάδισμα λοιπόν ΝΑΙ, αλλά ΠΟΥ;
Πρόσφατα περπατήσαμε και σας συ-
νιστούμε ανεπιφύλαχτα μια διαδρομή 
στη Σαρωνίδα, που αν και δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, συνδυ-
άζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
για σωστή και ασφαλή άθληση, ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει υπέροχη θέα!

Τη διαδρομή υλοποιεί τμηματικά από 
το 2009, η μέχρι πρότινος Κοινότητα 
Σαρωνίδας με επικεφαλής τον νυν 
Αντιδήμαρχο Σαρωνίδας του Δήμου 
Σαρωνικού κ.Α.Πέγκα με μηδενικές 
έως ελάχιστες δαπάνες, όπως μας 
είπε.

Για να ξεκινήσει κανείς από την 
αφετηρία, θα πρέπει να περάσει την 
υπόγεια διάβαση που βρίσκεται με-
ρικά μέτρα από τη στάση του ΚΤΕΛ, 
στη πλατεία της Σαρωνίδας.
Η διαδρομή απλώνεται ακριβώς 
πάνω από τη θάλασσα και έχει τρία 
είδη επιφάνειας.
Τσιμέντο,κυβόλιθους χρωματιστούς 
και μετά το 1,5 χλμ από την αφετηρία, 
φυσικό χώμα.
Η κλίση της διαδρομής ποικίλει, γεγο-
νός που την κάνει σε συνδυασμό με 
την καθαριότητα και τη φροντίδα που 
διακρίναμε, μοναδική.
Μαζί με την αφετηρία,μετρήσαμε 4 
υπόγειες διαβάσεις,στα 200,650,1000 
και 1900μ.για εύκολη πρόσβαση.
Το σύνολο της διαδρομής με την 
επιστροφή είναι 3,95 χλμ. και επεκτεί-
νεται!
Πέρα από τα παγκάκια και τα δεντρά-
κια που καλώς έχουν τοποθετηθεί,θα 
προτείναμε να εμπλουτίσουν σε 
συγκεκριμένα σημεία τη διαδρομή,με 
ένα σκάμμα, ένα δυο μονόζυγα,ένα 
πολύζυγο κ.α. τα οποία κοστίζουν 
ελάχιστα και βοηθούν στην ολοκλη-
ρωμένη προθέρμανση - άσκηση - 
αποθεραπεία αυτών που τη χρησιμο-
ποιούν. 

Τη Πέμπτη 10/02 στο χώρο που 
αθλούνται,οι παλαίμαχοι του 

Πρωτέα έκοψαν την πρωτοχρονι-
άτικη πίτα.
Ο πρόεδρος κ.Βαριάς αφού 

μοίρασε σε όλους τα κομμάτια, ευ-
χήθηκε υγεία και καλά παιχνίδια.
Ανέφερε επίσης ότι ο χορός που 
είχαν διοργανώσει πριν μερικές 
ημέρες, είχε μεγάλη επιτυχία και 

ότι τα έσοδά του 
θα διατεθούν για 
την οικονομική 
ενίσχυση του 
ταξιδιού που 
έχουν προγραμ-

ματίσει το Μάϊο.
Το νόμισμα έπεσε στο 
κομμάτι του Γιώργου 
Πατσιαβούρα και αμέσως 
μετά ακολούθησε... προ-
πόνηση!

Στο βόλεϊ μέχρι να πάρεις το «χαρτάκι» με το ροζ χρώμα, δεν χα-
λαρώνεις ούτε μια στιγμή! Αυτό το μάθημα πρέπει να το έμαθαν 

καλά…τα κορίτσια της ΑΕΣΑΦ Κούρος στο χθεσινό και τελευταίο του 
αγώνα τους,για το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. 
Ξεκίνησαν το παιχνίδι φουριόζες και αποφασιστικές, υποχρεώνοντας 
τα κορίτσια των Γλυκών Νερών σε ρόλο κομπάρσου και έτοιμες να 
υποταχθούν στη μοίρα τους, με το ταμπλό να γράφει γρήγορα 2-0 
σετ υπέρ του Κούρου .
Αλλά, αντί να μπουν στο τρίτο σετ ακόμη πιο αποφασιστικές και να 
καθαρίσουν το παιχνίδι στα γρήγορα, μπήκαν χαλαρές και αεράτες, 
νομίζοντας ότι οι φιλοξενούμενες είχαν ρίξει λευκή πετσέτα.

Το ένα λάθος δι-
αδέχτηκε το άλλο 
και η ομάδα έχα-
σε τη συνοχή της 
και αποσυντονί-
στηκε.

Η μπάλα έγινε «καυτή πατάτα» και πολύ βαριά. Άλλο που δεν ήθε-
λαν τα Γλυκά Νερά και με την ψυχολογία στα ύψη έστω και δύσκολα, 
πήραν τα επόμενα δύο σετ και το σκορ έγινε 2-2 και οδήγησαν το 
παιχνίδι στο tie break.
Το τελευταίο σετ (tie break) ήταν μια φωτογραφία όλου του παιχνι-
διού. Το σκορ πήγε 8-1 υπέρ του Κούρου και μετά επαναλήφθηκε 
το ίδιο σκηνικό.Φτάσαμε στο 13-13 και χρειάστηκαν δύο απανωτά 
λάθη της κοπέλας με το Νο 4  στο φιλέ, για να πάρει ο Κούρος την 
πολυπόθητη νίκη.

Έπαιξαν με τα Γλυκά 
Νερά και τη…φωτιά!4 χιλιόμετρα για 

περπάτημα 

Ηρωϊκή εμφάνιση και κοντράστ 
συναισθημάτων!

Έκοψαν την πίτα 
οι παλαίμαχοι του Πρωτέα

Με μεγάλο κέφι τα μέλη 
και οι φίλοι του Πρω-

τέα γιόρτασαν τις αποκρι-
ές, σε παραλιακή ταβέρνα 
της Παλαιάς Φώκαιας την 
Παρασκευή 4 Μαρτίου 
2011. Ήταν η πρώτη εκ-
δήλωση του νέου διοικητι-
κού συμβουλίου, μετά την 
πρόσφατη εκλογή του, με 
την οποία άνοιξε μια νέα 

σελίδα στην ιστορία του 
αθλητικού σωματείου, ξε-
περνώντας τα προβλήμα-
τα που είχε συσσωρεύσει 
η αλόγιστη πολιτική χρό-
νων και ο ασφυκτικός ενα-
γκαλισμός των διοικήσεών 
του με την εκάστοτε κοινο-
τική αρχή της τελευταίας 
δεκαετίας. 

Γιόρτασαν τις απόκριες τα μέλη 
και οι φίλοι του ποδοσφαιρικού 
σωματείου Πρωτέας

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Σαρωνι-
κού κ. Πέτρος Φιλίππου, ο πρώην κοινοτάρχης και 

αντιδήμαρχος Σαρωνικού κ. Μανώλης Τσαλικίδης, η επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης κα. Χριστίνα Χριστοφάκη, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νίκος Βολάκος και Ανδρέας 
Κωνσταντέλος καθώς και ο κοινοτικός σύμβουλος κ. Νά-
σος Παπουτσής
Στην εκδήλωση, τιμήθηκε η ενδεκάδα του πρωταθλήμα-
τος 1981 – 1982, η οποία εικονίζεται στην φωτογραφία 
και αποτελείτο από παιδιά του χωριού.

Διακρίνονται από επάνω αριστερά: Σούλιος Άγγελος, Καραλής Δημήτρης, 
Κόλλιας Σπύρος, Μύρικνας Γιάννης, Αποστολάκης Αλέξης, Κατινάρης Κώ-

στας. Από κάτω αριστερά: Μακροδημήτρης Τάκης, Μακροδημήτρης Γιώργος, 
Βλαχόπουλος Γιάννης, Τσαλικίδης Μανώλης, Αποστόλου Αλέξης.
Προπονητής της ομάδας ο Βασίλης Μποτίνος.

Κοντράστ συναισθημάτων μπορεί να διαπιστώσει 
κανείς αναφορικά με την προηγούμενη είδηση,αλλά 
αυτά έχει ο αθλητισμός.

Ο λόγος είναι γιατί…ο ΑΟ Λαγονησίου πέτυχε πολύ ση-
μαντική εκτός έδρας νίκη επί του ΑΟ Διονύσου,με σκορ 
75-66 πραγματοποιώντας συγκλονιστική εμφάνιση.

Συγκλονιστική,γιατί στην αποστολή της ομάδας υπήρχαν 
χθες (11/3) μόνο πέντε παίκτες και μάλιστα ο ένας ήταν 
15χρονος και αυτοί οι 5, έβγαλαν όχι μόνο όλο το παιχνί-
δι, αλλά έφυγαν και νικητές.

ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ(Θ.Μόσχος)

Π. Λεβαντής, Γ. Τυροκόμος, Π. Μαστιχιάδης, Δ. 
Σφυρής(15), Σ. Χριστόπουλος
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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 
• Ταβέρνα το «Τρίγωνο» Αθηνών 33

• ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ - Βιολογικά προϊόντα Μακρυγιάννη 11 
ΛΑΓΟΝΗΣΙ

• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Ν. Μητρόπουλου - Λ. Αναβύσσου & Γρ. Λαμπράκη
• Περίπτερο Μιχάλη Βασίλη - Λεωφ. Καλυβίων 2 διαστ. Αθηνών - Σουνίου 

• Ψιλικά-τυπ/μένα προϊόντα - Πολίτου Γρηγορία -  Γαλάζιας Ακτής 109
• MINI MARKET - Γεωργακάς Αθανάσιος - Γαλάζιας Ακτής & Χάριτος

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
• Κατάστημα Speedex - Αριστοτέλοςυ 21

• 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 
• Κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων Κων/νου Καλημέρη Λεωφ. Αθηνών Σουνίου

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

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πιερρίδου Χαρίκλεια 49ο χιλ. Αθηνών - Σουνίου 

ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
• Περίπτερο, Ηλέκτρας & Παραλιακής Λεωφόρου 

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

• Πρακτορείο Τύπου, κατάστημα 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
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

• Στα καφενεία της πόλης και στο κοινοτικό κατάστημα
ΠΕΤΑ

• Ζαρογιάννη Ουρανία Κατάστημα Ψιλικών Λ. Σουνίου 36

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 τη διεύθυνση: 
http://attikosparatiritis.wordpress.com.

Εγγραφείτε δωρεάν συνδρομητές στο newsletter 
του «Αττικού Παρατηρητή» και στην ηλεκτρονική 

έκδοσή του. Κάντε «κλικ» στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://attikos.gr και συμπληρώστε το 
e-mail σας και (προαιρετικά) όνομά σας.


