
Τεύχος 1, ΣΕΠ.-ΟΚΤ. 19

Για να είσαι πειστικός πρέπει να 
είσαι πιστευτός. 

Για να είσαι πιστευτός πρέπει να 
είσαι αξιόπιστος. 

Για να είσαι αξιόπιστος πρέπει να 
είσαι αληθινός.

Edward R. Murrow

“Βαφτισιμιέ, και καμιά ειδησούλα, όχι μόνο πα-
ρελθόν και πανηγύρια...” αυτή ήταν πριν από 
κάποια χρόνια η προτροπή του νονού μου, στα 
στερνά του, όταν του πήγα Ντελάλη...Δεν ήμουν 
έτοιμος...τώρα όμως...

Έχοντας ήδη μια δεκαετή εμπειρία από την έκδο-
ση του Ντελάλη και έχοντας κερδίσει την εμπι-
στοσύνη και την αγάπη των αναγνωστών, με αρ-
χές μας το σεβασμό προς το αναγνωστικό κοινό 
και την εγκυρότητα των πληροφοριών, τολμάμε 
ένα νέο εγχείρημα που  στόχο έχει να καλύψει 
την πολιτική, κοινωνική και αθλητική δραστηριό-
τητα στους  Δήμους Λαυρεωτικής – Σαρωνικού. 
Στόχος και πάλι η ανεξαρτησία του εντύπου, οικο-
νομική, αλλά και πολιτική. Αυτό σημαίνει πως η 
κυκλοφορία του εντύπου που κρατάτε στα χέρια 
σας θα εξασφαλίζεται από τις διαφημίσεις υγιών 
επιχειρήσεων, που αναζητούν τρόπους προβολής 
των υπηρεσιών ή των προϊόντων τους με απώτε-

ρο στόχο την διεύρυνση της πελατείας τους και 
την αύξηση  των πωλήσεών τους. Με τον τρόπο 
αυτό, εξάλλου, μπορεί, και πάλι να διασφαλιστεί 
η αντικειμενικότητα και να αποφευχθεί οποιαδή-
ποτε υστερόβουλη προσπάθεια να καταστεί το πε-
ριοδικό φερέφωνο πολιτικών παρατάξεων ή προ-
σώπων. Ισορροπίες, λοιπόν, πλουραλισμός  και 
σφαιρικότητα στην είδηση, ώστε ο αναγνώστης 
να μην καθοδηγείται, αλλά να βγάζει μόνος του τα 
συμπεράσματά του. 

Έτσι, επιστολές, διαμαρτυρίες, καταγγελίες κ.λ.π 
θα δημοσιεύονται μόνο με απάντηση και από την 
άλλη πλευρά, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 
συκοφαντιών και κιτρινισμού, παράλληλα, όμως, 
το έντυπο να αποτελέσει έναν χώρο εποικοδο-
μητικού και γόνιμου διαλόγου μεταξύ αρχών και 
πολιτών με απόρροια πάντα τη βελτίωση της κα-
θημερινότητας όλων μας, την καλυτέρευση της 
εικόνας των δήμων μας και την επίλυση των 
προβλημάτων.  

Όπως και νάχει,
το ταξίδι ξεκινάει. 

Αν το σκαρί είναι γερό
και το τσούρμο το αγαπάει

θα προχωρήσει!!!

Oρκίστηκαν
οι νέοι Δήμαρχοι

Γαλαρίες
Επισκέψεις που 

εγκυμονούν κινδύνους

Σκουπίδια
& Αύγουστος
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σαρωνικός 28.08.2019

Πραγματοποιήθηκε χτες, Τρίτη 27 Αυγούστου, στο αμφιθέατρο του 
Δήμου Σαρωνικού, από τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, 
κύριο Νικόλαο, η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των 
νέων Κοινοτικών Συμβουλίων.

Στο κάλεσμα του νέου δημάρχου Πέτρου Φιλίππου ανταποκρίθηκε 
πλήθος πολιτών, προκειμένου να πλαισιώσουν την εκκίνηση της 
νέας δημοτικής αρχής, ενώ παραβρέθηκαν δήμαρχοι της Ανατολικής 
Αττικής, καθώς και περιφερειακοί σύμβουλοι.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο απερχόμενος δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης 
και ο επικεφαλής της παράταξης Σαρωνικός – Νέα Πνοή, Χρήστος 
Τσιγαρίδας. Η ομιλία του Πέτρου Φιλίππου κινήθηκε σε κλίμα 
ενότητας και συναίνεσης διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι  «πρώτοι 
εμείς θα καλλιεργήσουμε και θα εμπεδώσουμε ένα κλίμα γόνιμης 
συνεργασίας και ουσιαστικής συναίνεσης με όλες τις δυνάμεις του 
Δήμου μας, με τις δημοτικές παρατάξεις, με φορείς, συλλόγους 
και συλλογικότητες.Απαραίτητες πρώτες ύλες είναι ο σεβασμός 
στους θεσμούς και στο θεσμικό ρόλο του καθενός, η δημοκρατική 
διαβούλευση, η ενημέρωση, ο ειλικρινής και εφ’ όλης της ύλης 
διάλογος.»

Ο Πέτρος Φιλίππου αναφέρθηκε 
στο κοινό όραμα της νέας δημοτικής 
αρχής και των πολιτών του 
Σαρωνικού και στους στόχους της 
τετραετίας τονίζοντας ότι  για να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι 
απαραίτητηηενεργητική συμμετοχή 
όλων των πολιτών, δεσμευόμενος 
ότι «πάγιες αρχές της διοίκησής 
μας είναι η λογοδοσία προς όλους, 
η αναβάθμιση της λειτουργίας του 

δημοτικού συμβουλίου και του κοινωνικού ελέγχου, η δημοκρατική 
ενημέρωση των συμπολιτών μας»

Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο νέος δήμαρχος υπογράμμισε την 
ταυτότητα και τις αρχές της νέας διοίκησης:«είμαστε έτοιμοι να 
αγωνιστούμε ώστε να μείνουν έξω και μακριά από τα τοπικά δημόσια 
πράγματα πρακτικές και μέθοδοι αλαζονείας, έπαρσης, λαϊκισμού, 
αναξιοκρατίας και νεποτισμού.Είμαστε και θα παραμείνουμε 
απέναντι σε όποιον θέσει την εξυπηρέτηση των προσωπικών ή άλλων 
συμφερόντων πάνω από το κοινό συμφέρον και το συμφέρον των 
πολιτών.Είμαστε και θα παραμείνουμε απέναντι σε όποιον θελήσει 
να εμποδίσει την προσδοκία μας για ήπια και ολόπλευρη ανάπτυξη, 
για ανθρώπινο αναβαθμισμένο περιβάλλον, για ελεύθερες και 
ανοικτές παραλίες».

Από το Γραφείο Τύπου

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευάγγελος Ζεκάκος και Δημήτρης Παπαχρήστου από την 

πλειοψηφία και
Σάββας Ακούσογλου και Μαρία Κόλλια από παράταξη Σω-

φρόνη
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καραγιάννης ,Πουλόπουλος από την πλειοψηφία και

Μπουκοβάλας , Χαρίτος από Παράταξη Σωφρόνη
Σημειώνεται, πως στις επιτροπές Προεδρεύει ο Δήμαρχος 
εκτός αν ο ίδιος ορίσει κάποιο άλλο μέλος της Παράταξης.

ΟΙ 6 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΓΚΙΚΑΣ από Κουβαρά, Γαλάνης από Σαρωνίδα, Πατσιαού-

ρας από Ανάβυσσο,Γκίνης Χρήστος και Μπούτσης από 
Καλύβια και Κυριακόπουλος από Φώκαια



Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 στο θέατρο Ρεμί-
ζας στο Λαύριο τελέστηκε η ορκωμοσία του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, των 
νέων Δημοτικών Συμβούλων και των Κοινο-
τικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Την τελετή, που έγινε μέσα σε ένα ιδιαίτε-
ρα ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα, πραγμα-
τοποίησε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος. Με την παρουσία τους 
τίμησαν την εκδήλωση πλήθος πολιτών, πολιτικοί παράγοντες 
της Ανατολικής Αττικής καθώς και οι εκπρόσωποι των σωμά-
των ασφαλείας, φορέων και συλλόγων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς στον σύντομο χαιρετι-
σμό του ευχαρίστησε τους πολίτες για την ψήφο εμπιστοσύνης με την 
οποία τον τίμησαν για τέταρτη φορά. Τόνισε ότι σε αυτή τη νέα τετραε-
τία «ο απόλυτα εφικτός στόχος είναι η ανάπτυξη του Δήμου μας, που 
συνδέεται με τη διεύρυνση της λειτουργίας του λιμανιού, με την στήριξη 
και ανάπτυξη του ΒΙΠΑ Κερατέας και του Τεχνολογικού Πολιτιστικού 
Πάρκου Λαυρίου, με το τουριστικό μας προϊόν, με την ενοποίηση των 
αρχαιολογικών μας χώρων και των μνημείων της σύγχρονης ιστορίας, 

με την ολοκλήρωση των αναπλάσεων των πόλεων του Λαυρίου και 
της Κερατέας, με την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας». 
Πρόσθεσε επίσης: «Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάντα ότι η αυτοδιοί-
κηση πρέπει να πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις της κοινωνίας, πρέπει 
με θάρρος να γκρεμίζει τεχνητές διαχωριστικές γραμμές και να ενώ-
νει σε κοινούς στόχους και οράματα το σύνολο της τοπικής κοινωνίας 
και βέβαια τις αυτοδιοικητικές της δυνάμεις. Σεβόμαστε επίσης το 

θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης και θεωρούμε ότι σε αυτή τη νέα 
εποχή μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, μακριά από ιδε-
οληψίες και εμμονές. Προσβλέπουμε, επίσης σε διαρκή επαφή με τον 
νέο Περιφερειάρχη και τους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής και 
σε συνεργασία με τους υπουργούς της νέας κυβέρνησης, προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε τα μείζονα θέματα που αφορούν το Δήμο μας». 
Καλή δύναμη σε όλους!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Την Τρίτη 27 Αυγούστου πραγ-
ματοποιήθηκε η τελετή ορκω-
μοσίας του νέου δημοτικού συμ-
βουλίου και λίγες μέρες μετά 
ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και 
οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

Όπως δημοσιεύτηκε στο δελτίο 
τύπου που εξέδωσε ο δήμος 
Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ. 
774/ 02.09.2019 απόφαση Δη-
μάρχου ως Αντιδήμαρχοι ορί-
ζονται οι παρακάτω δημοτικοί 
σύμβουλοι:

• Στουραΐτης Ηλίας του Ευαγ-
γέλου 
• Αργεντίνη Ασπασία του Κων-
σταντίνου 
• Κανελλοπούλου Ελένη του 
Άγγελου 
• Μακροδημήτρης Αθανάσιος 
του Ευαγγέλου (παράταξη 
Κων/νου Λεβαντή)

Ενώ με την υπ’ αριθμ. 775/ 
02.09.2019 απόφαση Δημάρχου 
ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι 
χωρίς αμοιβή ορίζονται οι πα-
ρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

• Αδάμης Ιωάννης του Δημη-
τρίου 
• Ζαγουρής Χαράλαμπος του 
Νικολάου 
• Λουκάς Δημήτριος του Βασι-
λείου 
• Αδάμης Γεώργιος του Κων-
σταντίνου (παράταξη Κων/νου 
Λεβαντή) 
• Άμαντος Κωνσταντίνος του 
Αντωνίου (παράταξη Σταύρου 
Κρητικού)

Κάπως έτσι…άρχισαν τα όργανα 
και οι συζητήσεις περί συνεργα-
σίας παρατάξεων που ξιφουλ-
κούσαν προεκλογικά και μετε-
κλογικά αποφάσισαν να τείνουν 
χείρα συνεργασίας. 

Η παράταξη του κ. Λεβαντή  
«Νέα Εποχή» με δελτίο τύπου 
που εξέδωσε απαντώντας στα 
όσα επικριτικά και δηκτικά 
σχόλια ακούγονται επισημαί-
νει ότι: Σε αυτές τις εκλογές, 
καμία παράταξη δεν εξασφά-
λισε απόλυτη πλειοψηφία στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός 
που σύμφωνα με το νόμο «Κλει-

σθένης 1» έδινε τη δυνατότητα 
ουσιαστικής συμμετοχής και 
παρέμβασης όλων των παρατά-
ξεων στη Διοίκηση του Δήμου, 
των Νομικών Προσώπων και 
των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
Δυστυχώς, μετά τις τελευταίες 
τροποποιήσεις του νόμου από 
τη νέα κυβέρνηση, αυτή η δυνα-
τότητα χάθηκε. Οι τελευταίες 
αυτές εξελίξεις επέβαλαν στη 
«Νέα Εποχή» την συμμετοχή 
της στη δημιουργία μιας ευρεί-
ας πλειοψηφίας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Στόχος η απρόσκο-
πτη καθημερινή λειτουργία των 
υπηρεσιών και η συνδιαμόρφω-
ση αποφάσεων και ενεργειών 
που απαιτούνται για την ανάπτυ-
ξη του τόπου μας, με την ουσια-
στική συμμετοχή στη Διοίκηση 
μελών της παράταξης, εφ’ όσον 
το επιθυμούν, ώστε να ασκούν 
πραγματικά παρεμβατική πολι-
τική αλλά και αποτελεσματικό 
έλεγχο.

Στην αντίπερα όχθη η επικε-
φαλής της παράταξης Ενότη-
τα-Δημιουργία, κα. Αρετούσα 
Μακρή καταφέρεται κατά των 
κυρίων Λεβαντή και Κρητικού, 
μέλη των παρατάξεων των 
οποίων συμμετέχουν στην Δι-
οίκηση του Δήμου.  Η κυρία Μα-
κρή επικαλούμενη δηλώσεις 
από τις προεκλογικές ομιλίες 
των  κ. Λεβαντή και Κρητικού 
κάνει λόγο για ασυνέπεια των 
προεκλογικών τους δεσμεύσε-
ων, υποστηρίζει πως τα επιχει-
ρήματά τους περί αναγκαίας συ-

νεργασίας, ώστε να διασφαλι-
στεί η εύρυθμη λειτουργία του 
δήμου είναι ανυπόστατα, καλεί 
δε τον κ. Λεβαντή να απαντήσει 
στο ερώτημα αν  θα τηρήσει την 
προγραμματική τους συμφωνία  - 
η παράταξη του κ. Λεβαντή είχε 
υπογράψει προεκλογικά την εν 
λόγω συμφωνία- και θα συνυπο-
γράψει το αίτημα για οικονομι-
κό και διαχειριστικό έλεγχο από 
ελεγκτική εταιρεία, του Δήμου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ και ΘΟ-
ΡΙΚΟΣ, της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. και της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., το πόρισμα της 
οποίας θα πάει στις αρμόδιες 
ελεγκτικές αρχές για απόδοση 
ευθυνών στους υπαίτιους, εάν 
διαπιστωθεί διασπάθιση του 
δημοσίου χρήματος, όπως και 
δημόσια είχε δεσμευτεί. 

Αξιοσημείωτη τέλος και η πρώ-
τη ανεξαρτητοποίηση Δημοτι-
κού Συμβούλου, του Στέφανου 
Μπαμπλιά ο οποίος με σχετική 
δήλωση υποστηρίζει τα εξής: 

Σήμερα 2/9/2019 ημέρα Δευτέ-
ρα κατέθεσα στο Δήμο Λαυρεω-
τικής την (με ίδια ημερομηνία) 
δήλωση ανεξαρτητοποίησής 
μου με αριθμό Πρωτοκόλλου 
15732 από την παράταξη της 
Δημοτικής Πρωτοπορίας, η 
οποία έχει επικεφαλής τον 
Σταύρο Κρητικό.

Με έκπληξη μου είδα σήμερα 
Δευτέρα στις 14.05 στην σελί-
δα της Δημοτικής Πρωτοπορί-
ας, ότι ο υπογράφων Σταύρος 

Κρητικός ανέβασε δημοσίευση 
με θέμα την διαγραφή μου από 
την παράταξη την Παρασκευή 
30/08/2019.

Πλην όμως κατά τη χθεσινή 
και πρώτη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου (Κυριακή 
1/9/2019) ουδέν ανέφερε τόσο 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου όσο και ο ίδιος ο κύρι-
ος Κρητικός για την διαγραφή 
μου και την οποία δήθεν είχε 
καταθέσει με αριθμό Πρωτο-
κόλλου 15724-30/8/2019 , ενώ 
συμμετείχα κανονικά ως μέλος 
της παράταξης της Δημοτικής 
Πρωτοπορίας στις ψηφοφορίες 
για την εκλογή των συλλογικών 
οργάνων του Δήμου μας.

Εάν είχε γίνει πραγματικά την 
Παρασκευή 30/8/2019 η διαγρα-
φή μου από την παράταξη, όφει-
λε ο κύριος Κρητικός να το είχε 
δηλώσει στο Δημοτικό Συμβού-
λιο γιατί με αυτόν τον τρόπο θα 
άλλαζαν οι συσχετισμοί.

Σε κάθε όμως περίπτωση η 
ανεξαρτητοποίηση μου από την 
παράταξη της Δημοτικής Πρω-
τοπορίας προηγείται της δια-
γραφής μου.

Τα συμπεράσματα δικά 
σας…………..

ΥΓ1 Η συνεδρίαση των Μελών 
της Δημοτικής Πρωτοπορίας 
έγινε, σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση που εξέδωσε ο κύριος Κρητι-
κός, την Πέμπτη 29/8/2019. Μία 
εύλογη ερώτηση που προκύπτει 
αβίαστα, είναι τι ακριβώς περί-
μεναν κι ανακοίνωσαν 4 μέρες 
μετά την υποτιθέμενη διαγρα-
φή μου… Ένα άλλο ερώτημα 
είναι πέρα από την υπογραφή 
του κυρίου Κρητικού, υπάρχουν 
οι υπόλοιπες των εκλεγμένων 
Δημοτικών Συμβούλων της πα-
ράταξης όπως απαιτείται από 
το νόμο; Η φωτογραφία ως αδι-
άψευστος μάρτυρας δηλώνει 
πως δεν υπάρχουν.

ΥΓ2: Τέλος, αν όντως με είχε 
διαγράψει από την Δημοτική 
Πρωτοπορία την Παρασκευή 
30/8/2019 τότε γιατί την Κυρι-
ακή 1/9/2019 μου πρότεινε να 
με τοποθετήσει σε κάποια επι-
τροπή;

Άρχισαν τα όργανα;
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Μεγάλο φαίνεται ότι είναι το 
ενδιαφέρον για επισκέψεις 
στις εγκαταλελειμμένες εδώ 
και χρόνια  γαλαρίες της Λαυ-
ρεωτικής. Η ταξιδιωτική εται-
ρεία Terra Incognita Travel, 
όπως γράφει στην διαφημιστι-
κή της σελίδα, διοργανώνει 
εκδρομές στις στοές της Λαυ-
ρεωτικής, σημειώνοντας χαρα-
κτηριστικά πως η περιήγηση 
στο εσωτερικό του μεταλλεί-
ου θα διαρκέσει περίπου τρεις 
ώρες, στα πλαίσια της οποίας ο 
επισκέπτης θα έχει τη δυνατό-
τητα να θαυμάσει τις δαιδαλώ-
δεις διακλαδώσεις, αλλά και 
τις αίθουσες που στηρίζονται 

σε φυσικές και τεχνητές κο-
λόνες. Αξιοσημείωτο πως το 
κείμενο της διαφήμισης κατα-
λήγει ως εξής: Κάθε εκδρομέ-
ας που συμμετέχει σε οποιαδή-
ποτε από τις εκδηλώσεις μας 
δηλώνει υπεύθυνα ότι φέρει 
την αποκλειστική ατομική του 
ευθύνη. 
Ωστόσο, όπως δηλώνει ο Πρόε-
δρος της Δημ. Κοιν. Καμάριζας, 
Νικήτας Κάιλας,  μετά την παύ-
ση των εξορύξεων στην περιο-
χή,   το 1977, δεν έχει υπάρξει 
καμία συντήρηση. Υποστηρίζει 
δε ότι τα λουκέτα που έβαλε 
στην είσοδο της στοάς, όταν 
πληροφορήθηκε το γεγονός 

και αφού προηγουμένως είχε 
μιλήσει με την εν λόγω ταξι-
διωτική εταιρεία,  τα βρήκε 
σπασμένα, συμβάν για το οποίο 
έκρινε απαραίτητο να ειδοποι-
ήσει την αστυνομία, μιας και 
όποια τέτοια δραστηριότητα 
και παράνομη είναι και θέτει 
σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων. 
Πέρα από τα παραπάνω και με 
αφορμή το συγκεκριμένο γεγο-
νός αξίζει να προβληματιστού-
με γύρω από το ενδιαφέρον που 
εκφράζει μια μερίδα ανθρώ-
πων για τέτοιου είδους εξορ-
μήσεις οι οποίες σίγουρα  θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την 
επισκεψιμότητα στο Δήμο Λαυ-

ρεωτικής. Το ερώτημα βέβαια 
είναι το εξής: εθελοτυφλούμε 
μπροστά στην παράνομη αυτή 
δραστηριότητα επιτρέποντας 
ίσως ακόμα και μια ληστρικού 
τύπου αφαίρεση του ορυκτού 
μας πλούτου αφήνοντάς τες 
ανοικτές  και φυσικά ρισκάρο-
ντας για πιθανά ατυχήματα ή οι 
αρμόδιοι φορείς (εφορεία αρ-
χαιοτήτων; Δήμος; Υπουργείο 
πολιτισμού;) με τα απαραίτητα 
κονδύλια δημιουργούν προδι-
αγραφές, ώστε να υλοποιηθεί 
ένα πάγιο αίτημα πολλών κα-
τοίκων της Λαυρεωτικής που 
έλκει καθόσον φαίνεται το εν-
διαφέρον πολλών.  
Πριν μπούμε εκεί που το σκο-
τάδι σκεπάζει γρήγορα το 
φως, ας κινηθούμε πρώτα με 
σεβασμό στην ιστορία των με-
ταλλωρύχων που μόχθησαν για 
πολλά χρόνια, παλεύοντας για 
τον επιούσιο, με τις οικογένει-
ές τους να ζουν με τον φόβο 
και την αγωνία. Χαρακτηριστι-
κή η είσοδος που αποκαλείται 
‘ΠΑΡΟΝ’. Όταν ρώτησα, γιατί 
την ονόμασαν έτσι, μου είπαν 
γιατί εκεί δίνανε μπαίνοντας 
το παρόν με την ελπίδα να το 
δώσουν και βγαίνοντας!

ΛΑΥΡΙΟ – ΣΜΥΡΝΗ
-ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΑΥΤΑΝΔΡΗ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του δρομολογίου, το 
πλοίο  ανέστειλε τα δρομολόγιά του επιστρέφοντας 
στη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συνεχίσει το 
δρομολόγιο που έκανε, δηλαδή, από το Chrornomorsk 
στο Batumi της Γεωργίας. Η τουρκική εταιρεία ενη-
μέρωσε με ανακοίνωση ότι τα δρομολόγια θα ανα-
σταλούν μέχρι τις αρχές  Αυγούστου, χωρίς, ωστόσο, 
να διαφαίνεται ή να έχει ανακοινωθεί κάτι νεώτερο.  
Μάλιστα, η αναστολή των δρομολογίων τροφοδότη-
σε συζητήσεις σε διπλωματικούς κύκλους, επειδή η 
συγκεκριμένη γραμμή είχε συμφωνηθεί στα Μέτρα 
Οικοδόμησης σχέσεων Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
χωρών.

Επισκέψεις στις Γαλαρίες της Λαυρεωτικής
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Τα συνεργεία του Δήμου Λαυρεωτικής και της ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε. 

με αφορμή τις τρεις εκδηλώσεις φωτιάς, προχώρησαν στον καθα-
ρισμό του χώρου όπου βρίσκεται η προσωρινή δομή φι-
λοξενίας προσφύγων στο Σούνιο στην πρώην κατασκήνωση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απομακρύνθηκαν 400 περίπου 
στρώματα που βρίσκονταν διάσπαρτα στον αύλειο χώρο της κατασκήνωσης και 
σε αποθήκες. Ακόμα αποξηλώθηκαν όλες οι αυτοσχέδιες κατασκευές φωτισμού 
και αυτοσχέδιων ψησταριών που αυξάνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκα-
γιάς. 
Μια πιθανή ανάφλεξη στο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να αποβεί μοιραία όχι 
μόνο για το περιβάλλον, τον Εθνικό Δρυμό και κυρίως για τους κατοίκους της 
περιοχής αλλά αποτελεί και μείζον θέμα ασφάλειας αφού οι εγκαταστάσεις της 
κατασκήνωσης εφάπτονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ (Ελληνικά Αμυ-
ντικά Συστήματα).
Μετά τη διαπίστωση ότι οι πρόσφυγες είχαν προβεί σε διαφόρων ειδών αυθαι-
ρεσίες, με σημαντικότερο την επαναλαμβανόμενη καταστροφή των σωλήνων 
που βρίσκονται στις πυροσβεστικές φωλιές, ο Δήμος Λαυρεωτικής αντιλαμ-
βανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης απέστειλε εκ νέου έγγραφό προς 
τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσίες. Ζητείται η άμεση μετακίνηση των 
προσφύγων της προσωρινής δομής του Σουνίου σε άλλες μόνιμες δομές εκτός 
του Δήμου Λαυρεωτικής με σκοπό να σταματήσει η διαρκής επικινδυνότητα. 
Στόχος του Δήμου είναι η κατασκήνωση να μπορέσει να φιλοξενήσει πάλι παιδιά 
μετά την πλήρη αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας 
που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο, αφού δε γίνεται από τους αρμόδιους φο-
ρείς. 

Την Παρασκευή 16/8/2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου 
Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και εκπροσώπων συλλόγων, που δραστηριοποιού-
νται στην περιοχή του Σουνίου με θέμα την απομάκρυνση των προσφύγων από 
την προσωρινή δομή φιλοξενίας. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και προβληματισμοί 
σχετικά με την επικινδυνότητα του τρόπου διαβίωσης των προσφύγων και έγι-
νε ενημέρωση για την επικείμενη συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη. 
Παρόντες οι κκ. Νιχογιαννόπουλος Πέτρος, Τσακάλης Δημήτρης, Γλαντζή-Οι-
κονόμου Κυριακή, Δοντάς Κυριάκος, Ηλιόπουλος Δημήτρης, Κριαλής Μιχάλης, 
Ασημάκης Ευάγγελος που εκπροσώπησαν τους Συλλόγους: «Ποσειδωνία», «Ερα-
σιτεχνών Αλιέων Ποσειδωνία», «Κατοίκων και Φίλων Σουνίου», «Λεγραινών», 
και από τα συγκροτήματα «Παπανικολόπουλου» και «Ασημάκη». 
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «ο Δήμος Λαυρεωτικής αντιλαμβανόμε-
νος την κρισιμότητα της κατάστασης έχει ήδη αποστείλει εκ νέου έγγραφό προς 
τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσίες, μετά τη διαπίστωση ότι οι πρόσφυ-
γες είχαν προβεί σε διαφόρων ειδών αυθαιρεσίες, με σημαντικότερο την επα-
ναλαμβανόμενη καταστροφή των σωλήνων που βρίσκονται στις πυροσβεστικές 
φωλιές. 
Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση μετακίνηση των προσφύγων της δομής 
του Σουνίου σε άλλες μόνιμες δομές εκτός του Δήμου Λαυρεωτικής ώστε να 
σταματήσει η διαρκής επικινδυνότητα. Στόχος του Δήμου μας είναι να αποκατα-
στήσει πλήρως το σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας και να μπορέσει στη 
συνέχεια να φιλοξενήσει παιδιά, όπως άλλωστε είναι και ο αρχικός σκοπός της 
κατασκήνωσης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                

Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 
2019, οι πολίτες της Κερα-

τέας βρέθηκαν μπροστά σε 
τέσσερις κάλπες. Ψήφισαν 
για την εκλογή ευρωβουλευ-
τών, την περιφερειακή αρχή, 
την δημοτική αρχή και για το 
Συμβούλιο της  Κοινότητας 
τους.
Η “Ανεξάρτητη Πρωτοβου-
λία Πολιτών Κερατέας” έθε-
σε υποψηφιότητα στις κοι-

νοτικές εκλογές.
Οι πολίτες συμμετείχαν στις 

εκλογές και ψήφισαν με γνώμονα 
ότι τα Συμβούλια Κοινότητας θα έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
όχι μόνο γνωμοδοτικές σύμφωνα με όσα προέβλεπε το θεσμικό πλαίσιο 
«Κλεισθένης» . Ο διαχωρισμός Κοινοτικού και Δημοτικού ψηφοδελτίου 
και οι αυξημένες αρμοδιότητες που παραχωρεί ο «Κλεισθένης» στις Κοι-
νότητες είναι βήματα για την ενδυνάμωση της τοπικής Δημοκρατίας και 
ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η αποφασιστική αρμοδιότητα των Κοινοτήτων, στην κατανομή του ανα-
λογούντος προς αυτές ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που 
προορίζονται για τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου, αποτελεί βασικό 
εργαλείο έκφρασης της βούλησης της Κοινότητας για την διαχείριση θε-
μάτων στρατηγικής εξέλιξης της και ταυτόχρονα θεμάτων καθημερινό-
τητας.
Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για αυτές τις καινοτομίες και συνολι-
κά για το θεσμό της Κοινότητας κυρίως μέσα από τη δική μας επικοινω-
νία μαζί τους και πίστεψαν πως θα λειτουργήσει η Κοινότητα κάνοντας 
την καθημερινότητα όλων ακόμα καλύτερη. Αυτό βεβαιώνεται και με το 
εκλογικό αποτέλεσμα και η όποια αναπροσαρμογή θα είναι δυσάρεστη 
αν δεν μάς επιτρέπει να κινηθούμε στη βάση της δέσμευσης μας με τους 
πολίτες που μας εξέλεξαν! Ο Συνδυασμός μας είναι ο συνδυασμός που 
πλειοψήφησε με ποσοστό 86,70% στην Κοινότητα της  Κερατέας.
Η “Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας” εκφράζει τον προ-
βληματισμό της σχετικά με τις «επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών για θέματα των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης» και 
συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 στο νομοσχέδιο που τέθηκε 
από τις 30 Ιουλίου 2019 στη δημόσια διαβούλευση. (http://www.opengov.
gr/ypes/?p=6854)
Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καταργούνται οι ελάχιστες 
αποφασιστικές αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων και μετατρέ-
πονται σε εισηγητικές!
Με την αφαίρεση της  αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινοτήτων, να 
αποφασίζουν  για την διάθεση των αυτοτελών πόρων που τους αναλο-
γούν επέρχεται ουσιαστική αλλαγή στην βούληση των ψηφοφόρων έτσι 
όπως αυτή εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.
Έχουμε την πεποίθηση πως  ο ρόλος της Κοινότητας είναι σημαντικός, γι-
ατί αποτελεί τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης και το θεμέλιο της Δημοκρα-
τίας. Επικεντρώνεται στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και 
όχι στην κυβερνησιμότητα της πλειοψηφίας του κάθε Δήμου. Η προτει-
νόμενη ρύθμιση είναι σε αναντιστοιχία με τη λαϊκή βούληση των πρόσφα-
των αυτοδιοικητικών εκλογών, αφού οι πολίτες ψήφισαν σε άλλη κάλπη 
για κοινοτικό συμβούλιο με βάση ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο.
Αυτό που απαιτείται είναι ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόλου των κοι-
νοτήτων και όχι νομοθετική απαξίωση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
Άρθρο 5 στο νομοσχέδιο που τέθηκε στις 30 Ιουλίου 2019 σε δημόσια 
διαβούλευση.
Η “Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας” εκλέχθηκε για να εκ-
προσωπήσει τους πολίτες της Κερατέας και παρά την αντίθεσή μας 
στην αποδυνάμωση του θεσμού που επιχειρείται,  με αίσθημα ευθύνης 
και υπευθυνότητας απέναντι στην εκπεφρασμένη πολιτική βούληση του 
λαού όπως αυτή αποτυπώθηκε στις πρόσφατες εκλογές, θα συνεχίσει 
και θα αγωνιστεί για την πρόοδο της Κερατέας.

Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας

          Ανακοίνωση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ για το νομοσχέδιο Κυβερνησι-
μότητας των Δήμων &Περιφερειών και τις ειδικές 

αλλαγές στον αυτοδιοικητικό νόμο Κλεισθένη.

Σαρωνικός 2/9/2019     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ”
Παρουσίαση του
 Ιστορικού Λευκώματος του Δήμου Σαρωνικού
Γιώργος Σωφρόνης: παραδίδουμε μια έκδοση που 
αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου, στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του 
Δημαρχιακού Μεγάρου, έγινε η παρουσίαση του ιστορικού 
Λευκώματος του Δήμου Σαρωνικού. Πρόκειται για μια έκδοση 
του Δήμου Σαρωνικού, η οποία αναδεικνύει την ιστορία και την 
παράδοση του τόπου, μέσα από αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και 
ντοκουμέντα. 

Η έκδοση υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του κ. Αθανάσιου 
Μαρτίνου και του ιδρύματος ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, κ. Νίκος 
Χιδίρογλου, και την έκδοση παρουσίασαν η Υπεύθυνη Έκδοσης κα 
Κατερίνα Καλλιαμπάκου και ο κ. Γιώργος Σωφρόνης. 

Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, ο απερχόμενος Δήμαρχος 
Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης, τόνισε τα εξής:

«Επιλέξαμε να συνδέσουμε την τελευταία ημέρα της θητείας μας 
με την παρουσίαση μιας έκδοσης που αφορά το παρελθόν, το παρόν, 
αλλά και το μέλλον του ξεχωριστού μας τόπου. 

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Λευκώματος εντάσσεται 
στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια, για την 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Σαρωνικού. 
Ένα από αυτά είναι μια ιστορία χιλιάδων ετών, με ίχνη που είναι 
ορατά παντού: από τα ευρήματα της νεολιθικής εποχής και τους 
Κούρους των αρχαϊκών χρόνων, μέχρι τους βυζαντινούς ναούς και 
τους οικισμούς των προσφύγων. 

Αυτό το ιστορικό μωσαϊκό, ένα από τα πιο ιδιαίτερα της Αττικής 
γης, μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για την ανάπτυξη της περιοχής 
στα επόμενα χρόνια. Αντλώντας έμπνευση και καθοδήγηση από 
την ιστορία μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με περισσότερη 
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις του μέλλοντος. 
Μπορούμε να θέτουμε σωστές προτεραιότητες και να πετυχαίνουμε 
υψηλούς στόχους.  

Είμαι υπερήφανος, γιατί σήμερα παραδίδω στους συμπολίτες μου 
μια έκδοση που αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. 

Μια έκδοση που υπηρετεί το όραμά μας και αντικατοπτρίζει 
το έργο που επιτελέσαμε τα προηγούμενα πέντε χρόνια, για να 
δημιουργήσουμε ένα Δήμο ισχυρό, μια πόλη σύγχρονη κι ανθρώπινη, 
αντάξια της ιστορίας και των ανθρώπων της.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Σωφρόνης απένειμε 
τιμητική πλακέτα στο χορηγό της έκδοσης κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, 
για λογαριασμό του οποίου την παρέλαβε ο κ. Γεώργιος Παγώνης, 
και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον εκδοτικό οίκο G.K. Media Publis-
hing για την άρτια υλοποίηση του λευκώματος. 

Από το Γραφείο Τύπου
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Σαρωνικός, 14/9/2019  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ

«Ο ψεύτης και ο κλέφτης,  τον πρώτο ... μήνα χαίρονται»

Δεν πέρασαν ούτε δύο εβδομάδες από την ανάληψη 
των καθηκόντων του, για να παραδεχθεί ο κ. Φιλίππου 
ότι εδώ και πέντε χρόνια έλεγε ψέματα στους πολί-
τες του Δήμου Σαρωνικού.
Αν και ήταν πέντε χρόνια αντιπεριφερειάρχης της κας 
Δούρου, δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα έργο στο 
Δήμο Σαρωνικού. Το αλιευτικό καταφύγιο της Π. Φώ-
καιας, που προεκλογικά μας έλεγε ότι προχωρά, πα-
ραδέχθηκε χθες ότι είναι ουσιαστικά τελματωμένο.
Έλεγε ψέματα ότι η διοίκηση Σωφρόνη δεν έχει προ-
χωρήσει σε σχεδιασμό νέων έργων . Αλλά ο ίδιος πα-
ραδέχθηκε ότι υπάρχουν εγκεκριμένα έργα ύψους 50 
εκ. ευρώ, τα οποία ήταν ανίκανος ο ίδιος να προχωρή-
σει και τώρα ζητά να υλοποιηθούν από τον νέο αντι-
περιφερειάρχη κ. Αυγερινό και τη διοίκηση Πατούλη.
Όσο περνά ο καιρός, οι πολίτες του Δήμου Σαρωνικού 
θα διαπιστώνουν πόσο πολύ εξαπατήθηκαν από τον κ. 
Φιλίππου.
Ο σοφός λαός έχει μια παροιμία: ο ψεύτης και ο κλέ-
φτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. 
Ο κ. Φιλίππου δεν θα χαρεί ούτε ένα χρόνο. 
Δεκαπέντε μέρες ήταν αρκετές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13/09/2019

Αντιμετωπίστηκε πλήρως και εγκαίρως η πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε στο Λαγονήσι σήμερα στις 13.15 το μεσημέρι στην οδό 
Παπαφλέσσα και Σφενδόνης. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 
και ο επιχειρησιακός συντονισμός της με την Πολιτική Προστασία του Δή-
μου, την Περιφέρεια, την Αστυνομία, την Τροχαία και ομάδες εθελοντών, 
είχαν ως αποτέλεσμα να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και να σβηστεί πλήρως 
στις 15.00, έχοντας κάψει ημιδασική έκταση και κάποιες αυλές, χωρίς να 
προκαλέσει ζημιές σε σπίτια.

Στην περιοχή επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, 19 οχήματα, το Μηχανοκίνη-
το Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), 4 ελικόπτερα, η 
Πολιτική Προστασία του Δήμου με 5 οχήματα και ιδιωτικά βυτιοφόρα που 
διέθεσε ο Δήμος.
Ο Δήμος σε συνεργασία με την Αστυνομία αποφάσισαν και υλοποίησαν 
έγκαιρα εκκένωση όλων των κατοικιών, απομακρύνοντας τους κατοίκους 
από τις περιοχές που ήταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, κυρίως στη 
περιοχή απέναντι από το Grand Resort

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας γιατί τα επόμενα 
δύο 24ωρα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς, αφού στην περιοχή μας 
θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, έντασης 8 μποφόρ

Από το Γραφείο Τύπου

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση εργασίας με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ανα-
τολικής Αττικής για τα έργα 
του Δήμου Σαρωνικού. 
Συνάντηση είχε σήμερα Τετάρτη 11 
Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής στην Παλλήνη, ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττι-
κής Θανάση Αυγερινό για τα έργα του 
Δήμου Σαρωνικού. 
Στην πρώτη αυτή συνάντηση εργασίας 
παραβρέθηκαν επίσης από τον Δήμο 
Σαρωνικού ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Γιάννης Κυριακόπουλος, 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς 
Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης και ο 

Γενικός Γραμματέας Μιλτιάδης Κλά-
πας και από την Περιφερειακή Ενό-
τητα ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων 
Γιάννης Ασπρουλάκης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 
αναλυτική μελέτη των έργων του Δή-
μου Σαρωνικού που είναι ενταγμένα 
στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής, ο συνο-
λικός προϋπολογισμός των οποίων 
ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ και 
κυρίως η εξέταση της δυνατότητας 
άμεσης υλοποίησής τους. 
 Ιδιαίτερη δε βαρύτητα δόθη-
κε στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαι-
άς Φώκαιας, για το οποίο πρέπει το 
συντομότερο δυνατό η Εφορεία Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων να ξεκινήσει τις 
έρευνες και η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας να εγκρίνει τα ανά-
λογα κονδύλια. Από όλες τις πλευρές 
σε κλίμα συναίνεσης αποφασίσθηκε 
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες 
για την άμεση υλοποίηση του έργου 
που αναμένεται να συμβάλει σημα-
ντικά στην οικονομική ανάπτυξη όχι 
μόνο της Παλαιάς Φώκαιας αλλά και 
ολόκληρου του Δήμου Σαρωνικού και 
να αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής των 
πολιτών της περιοχής. 

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 
15/9/19  στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας 
από κλιμάκιο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαι-
οτήτων με επικεφαλής την διευθύντρια των 
Ενάλιων Αρχαιοτητήτων κ. Δέσποινα Κου-
τσούμπα. Στην αυτοψία παραβρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Πέτρος Φιλίππου και ο αντιδήμαρχος 
Γιάννης Κυριακόπουλος. Συμφωνήθηκε μέσα 
στην εβδομάδα να ξεκινήσουν οι μετρήσεις 
και οι έρευνες προκειμένου να ξεκινήσει η 
κατασκευή του κεντρικού νότιου λιμενοβρα-
χίονα .
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Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019 
(Ανάρτηση στο διαδίκτυο)

«Η αύξηση των επισκεπτών και παραθερι-
στών τη θερινή περίοδο στους οικισμούς 
του Δήμου μας, επιφέρει και κατακόρυφη 
αύξηση στις ποσότητες απορριμμάτων. Ως 
Δημοτική αρχή φροντίσαμε να εξασφαλί-
σουμε τους απαραίτητους πόρους από ίδια 
έσοδα και τον Οκτώβριο παραλαμβάνουμε 3 
νέα απορριμματοφόρα και 2 νέα φορτηγά με 
αρπάγη για τη συλλογή των ογκωδών απορ-
ριμμάτων, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να 
βρισκόμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Ωστό-
σο, απευθύνουμε έκκληση να περιορίσετε 
κατά το δυνατό την αλόγιστη απόρριψη κάθε 
είδους απορριμμάτων πέριξ των κάδων για 
αυτό το μήνα. Χρειάζεται συντονισμός της 
προσπάθειας από όλους, Δήμο και πολίτες! 
Γνωρίζω ότι κάτω από αυτή την ανάρτηση τα 
σχόλια θα οργιάσουν, όμως αντί να δίνουμε 
τη μάχη του πληκτρολογίου ας δούμε τι μπο-
ρεί να κάνει ο καθένας μας για να βοηθήσει… 
Η δυσφήμιση δε του πανέμορφου Δήμου μας 
μόνο κακό κάνει στους επαγγελματίες παρά 
συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!»

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Ένα πρόβλημα...

που ζητά λύση!
Κάθε χρόνο τον Αύγουστο το χωριό γίνεται 
μεγαλούπολη! Το βασικότερο πρόβλημα τα 
σκουπίδια. Τόνοι σκουπιδιών, τα περισσότε-
ρα απόρροια του «πολιτισμού μας» πρέπει 
να περισυλεγούν. Φέτος το πρόβλημα παρά-
γινε. Στο Θυμάρι  Π. Φώκαιας η κορύφωση!
«Φέτος αυτό που συμβαίνει δεν έχει ξανα-
συμβεί ποτέ με 50 τόνους οικιακά σκουπίδια 
και όλα τα σπίτια να κάνουν ανακαινίσεις 
λόγω airbnb και όλες τις λεκάνες και τους 
καναπέδες να τους πετάνε όπου βρίσκουν.. 
.» 

Νάσος Παπουτσής, Πρόεδρος Κοιν. Παλ. Φώ-
καιας μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Αξιοσημείωτο ότι πραγματοποιήθηκαν και 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με συμβολι-
κή απόθεση σκουπιδιών μπροστά στο Κοι-
νοτικό Κατάστημα, ακούστηκαν δε και προ-
τάσεις για ανάθεση άμεσα από το Δήμο σε 
εργολάβο της αποκομιδής όσων απορριμμά-
των αδυνατούν  να μαζέψουν οι υπηρεσίες 
του Δήμου.  Παράλληλα,  προτάθηκε  να μην 
διατεθούν χρήματα από το Δήμο  για πολι-
τιστικές εκδηλώσεις και  πανηγύρια πάνω 
στη λογική ότι πολιτισμός είναι  καταρχήν 
η δημόσια υγεία, η πρόληψη των πυρκαγιών 
και η καθαριότητα. Σημαντικό, βέβαια, να 
τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι δήμοι λει-
τουργούν  σύμφωνα με τον ήδη ψηφισμένο 
προϋπολογισμό και πως τα όποια χρηματι-
κά ποσά διατίθενται αναλόγως.  Ενδέχεται 
προς το τέλος του χρόνου  να γίνει αναδι-
αμόρφωση του προϋπολογισμού,  για να 
διατεθούν αδιάθετα ποσά, ωστόσο η καθα-
ριότητα αποτελεί  αντιστάθμιση των δημο-
τικών τελών, άρα   οποιαδήποτε επιπλέον 
δαπάνη θα σήμαινε ταυτόχρονα  και αύξηση 
των τελών.  

Την Πέμπτη 22/8, ο μη επανεκλεγείς Δήμαρ-
χος κ. Σοφρώνης συναντήθηκε με πολίτες 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Παλ. Φώκαιας και 
τους ενημέρωσε για όσα έχει κάνει σχετικά 
με το θέμα η μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή. 
Αναφέρθηκε στα απορριμματοφόρα που 
αγοράστηκαν ήδη και θα μπουν σε λειτουρ-
γία τον Οκτώβριο κ.λ.π. Οι πολίτες πέρα από 
τις έντονες διαμαρτυρίες έκαναν και ενδια-
φέρουσες προτάσεις και υπέγραψαν αίτημα 
προς τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Φιλίπ-
που να συναντηθούν μαζί του μέχρι 10/9, 
προκειμένου να ενημερωθούν από τον ίδι-
ον για την άμεση επίλυση του προβλήμα-
τος. Εντωμεταξύ  αποφάσισαν  την σύσταση 
Ομάδας  Περιβάλλοντος η οποία θα συνα-
ντιέται μια φορά το μήνα εκ περιφοράς στα 
γραφεία των Συλλόγων της Π. Φώκαιας, 
εξετάζοντας και  προτείνοντας  μέτρα  για  
το  περιβάλλον.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο δια ταύτα και στο 
πρώτο κοινοτικό συμβούλιο Π. Φώκαιας, 
με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
που διεξήχθη την Παρασκευή 13.9. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι  πέραν των αρχών παρευ-
ρέθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων 
της Π. Φώκαιας, αλλά και πάρα πολλοί συ-

μπολίτες μας αποδεικνύοντας έμπρακτα 
την ευαισθητοποίησή τους γύρω από το 
θέμα, παράλληλα δε και την αναγκαιότητα 
εύρεσης λύσης. 

Στο  πρώτο  αυτό Κοινοτικό Συμβούλιο,  με 
την νέα του σύνθεση, συμμετείχαν και  ο 
αντιδήμαρχος Π. Φώκαιας, Ι. Κυριακόπου-
λος, οι αντιδήμαρχοι Β. Μπούτσης (αρμόδι-
ος για το θέμα σ’ όλο το Δήμο) και Η. Πατσι-
αούρα, οι οποίοι αναγνώρισαν την κρισιμό-
τητα της κατάστασης που παρέλαβε η νέα 
διοίκηση και δεσμεύτηκαν αφενός ότι θα 
αντιμετωπιστεί άμεσα η απαράδεκτη και 
επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στην 
Π. Φώκαια, αφετέρου ότι σύντομα θα πα-
ρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Σαρωνίδας κ. Γ. Μπρέγιαννης και η 
Πρόεδρος της Κοινότητας Αναβύσσου κ. Ο. 
Κετέογλου, ενώ παρευρέθηκαν και έλαβαν 
το λόγο οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Τσι-
γαρίδας, Αλ. Κολοκοτρώνης, Δ. Παπαχρή-
στου και η κα. Τ. Γαλανοπούλου.  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο με  ομόφωνη από-
φασή του, στην οποία εκτός από την εισή-
γηση του Προέδρου κ. Τσαλικίδη συμπερι-
λήφθηκαν και όλες οι προτάσεις που κατέ-
θεσαν οι κοινοτικοί σύμβουλοι, ζήτησε να 
εφαρμοστούν οι ισχύοντες κανονισμοί, να 
εξασφαλιστούν για την Κοινότητα Π. Φώ-
καιας νέα οχήματα, περισσότερα δρομολό-
για και κάδοι, να προωθηθεί η ανακύκλωση, 
να υπάρξει μέριμνα για την επεξεργασία 
των κλαδεμάτων και των ογκωδών αντι-
κειμένων, ειδική μέριμνα για τα απορρίμ-
ματα των καταστημάτων, ενημέρωση των 
πολιτών, εξασφάλιση χρηματοδότησης από 
τους αρμόδιος φορείς κ..α.

Επιπλέον,  στην ομόφωνη απόφαση συμπε-
ριλήφθηκαν και οι προτάσεις του ειδικού 
επιστήμονα και συμπολίτη μας κ. Χασάπη, 
οποίος δήλωσε ότι θα προσφέρει αφιλο-
κερδώς τις υπηρεσίες του για την επίλυση 
του προβλήματος.

Περί απορριμμάτων ο λόγος!
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Όσον αφορά τα άρθρα της εφημερίδας, πρόκειται για τα 
κομμάτια που μπαίνουν ανάμεσα στις διαφημίσεις.

Roy Thomson, 1894-1976, Καναδός μεγαλοεκδότης

Η πένα είναι πιο δυνατή από το ξίφος.
Edward Bulwer-Lytton, 1803-1873, Άγγλος συγγραφέας

Οι πολιτικοί που τους ενοχλούν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι 
σαν τους ναυτικούς που τους πειράζει η θάλασσα.

Enoch Powell, 1912-1998, Βρετανός πολιτικός

Ο ελεύθερος Τύπος μπορεί να είναι είτε καλός είτε κακός, 
αλλά χωρίς ελευθερία, είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Τύπος δεν 

μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από κακός.
Αλμπέρ Καμύ, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957

Οι δημοσιογράφοι δεν λένε ποτέ την αλήθεια, 
ακόμα κι όταν τη λένε.

Βολίνσκι, 1934-2015, Γάλλος σκιτσογράφος

Πώς γίνεσαι δημοσιογράφος: χωρίς καθόλου ιδέες και με την 
ικανότητα να τις εκφράζεις.

Karl Kraus

Οι εφημερίδες είναι χρήσιμες για να ρίχνουν τυράννους, αλλά 
κατόπιν εγκαθιστούν μια δική τους τυραννία . 

Τζ. Κούπερ

Ο συγγραφέας πρέπει να΄ναι άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, 
θαρραλέος και φιλαλήθης και να λέγει όπως και ο κωμικός, 

τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη.
 Λουκιανός

Τη μύγα και τον πολιτικό τους σκοτώνεις με εφημερίδα . 
(Βουλγαρική παροιμία) .
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Σαρωνικός, 30/8/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκαίνια του 2ου Σπιτιού των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Σαρωνικού

στην Ανάβυσσο

Γ. Σωφρόνης: Μέσα σε μια θητεία, θεμελιώ-
σαμε το δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του 
Δήμου και πολυάριθμων πολιτών, εγκαινιά-
στηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου το δεύ-
τερο Σπίτι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σαρωνικού, στη συμβολή των οδών 
Ζαΐμη και 25ης Μαρτίου στην Ανάβυσσο. 

Πρόκειται για κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου 
Σαρωνικού, το οποίο αποπερατώθηκε και 
επιπλώθηκε με χορηγία του κ. Αθανάσιου 
Μαρτίνου και της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. Στο εξής θα 
στεγάζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, καθώς και το Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
2014-2020 και την Περιφέρεια Αττικής.

Ο απερχόμενος Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γι-
ώργος Σωφρόνης, κατά το χαιρετισμό του 
τόνισε τα εξής: 

«Σήμερα, στην εκπνοή της θητείας μας κάνου-
με πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας: εγκαινιά-
ζουμε το δεύτερο Σπίτι των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών της 
παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρωνικού. 

Η δράση αυτή αποτελεί το επισφράγισμα της 
μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 
πέντε χρόνια, για τη δημιουργία ενός βασικού 
δικτύου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών 
στο Δήμο μας. Υπηρεσιών που μέχρι πρότινος 
δεν υπήρχαν, παρά το γεγονός ότι η οικονομι-
κή κρίση είχε ήδη οδηγήσει πολλούς συμπολί-
τες μας σε δύσκολη θέση. 

Από την έναρξη της θητείας μας το 2014, 
στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, λάβαμε την απόφαση για δημιουργία 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Συνεχίσαμε με 
επιμονή, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση και 
θέτοντας σε λειτουργία το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Γραφείο 
Προώθησης Απασχόλησης και Ένταξης στην 
Αγορά Εργασίας, παράλληλα με τη συνέχιση 
του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Σήμε-
ρα ολοκληρώνουμε τη θητεία μας, έχοντας 

παραδώσει στους συμπολίτες μας δύο κτίρια 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, στα οποία οι συμπο-
λίτες μας που χρειάζονται βοήθεια μπορούν 
να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, γρήγορα 
και με αξιοπρέπεια. 

Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά 
τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθειά 
μας, αλλά και τους ανθρώπους του Δήμου – 
αιρετούς και στελέχη – που εργάστηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια με αφοσίωση και πίστη. 

Ελπίζω ότι η νέα διοίκηση του Δήμου θα φρο-
ντίσει για τη διατήρηση και την αποτελεσμα-
τική λειτουργία όλων αυτών των δομών, χτί-
ζοντας πάνω στις βάσεις που με κόπο δημι-
ουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.»

Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινί-
ων, ο κ. Σωφρόνης απένειμε τιμητική πλα-
κέτα στον κ. Μαρτίνο την οποία παρέλαβε 
ο εκπρόσωπος της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕΣ, κ. Βασι-
λόπουλος για την πολύτιμη στήριξή τους στη 
δημιουργία των Σπιτιών των Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού.  

Το πρώτο Σπίτι των Κοινωνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου λειτουργεί από τον Ιούνιο του 
2018 στα Καλύβια,  οδό 28ης Οκτωβρίου 24.
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Ανακοίνωση
Από τέλη Αυγούστου θα 
πραγματοποιηθούν στο 

τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου 
κάποια από τα γυρίσματα της νέας 
σειράς του Μανούσου Μανουσάκη

“Το Κόκκινο Ποτάμι”.
Όποιος ενδιαφέρεται να 

συμμετέχει ως βοηθητικός 
ηθοποιός, μπορεί να στείλει 

το τηλέφωνο του και δύο 
φωτογραφίες (μια κοντινή και μια 

ολόσωμη)
στο e-mail :  

kokkinοlavrio@gmail.com

Δεν απαιτείται εμπειρία. 

Τα γυρίσματα θα είναι ημερήσια και 
δίδεται και αμοιβή,

30 ευρώ μεικτά, 22,50 καθαρά για 
κάθε μέρα συμμετοχής.

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν 
άντρες και γυναίκες όλων των 

ηλικιών,
από 18 χρονών και πάνω.

Εκτός από τον Αύγουστο, θα 
πραγματοποιηθούν γυρίσματα και 

μέσα στο φθινόπωρο, ωστόσο 
δεν υπάρχουν ακόμα ακριβείς 

ημερομηνίες, 

Με τη δήλωση της συμμετοχής, ο 
βοηθός σκηνοθέτη θα επικοινωνήσει 

μαζί σας για περισσότερες 
πληροφορίες.

“Απόσπασμα από το βιβλίο 
του δικηγόρου και πρώην 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 
Περιουσίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών, Δημήτριου 
Κλούρα, που κυκλοφόρησε τον 
Ιούνιο του 2018 και είναι άκρως 
επίκαιρο” 

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ

     Από το σύνολο των προα-
ναφερθέντων, δηλαδή από τις 
πέντε αιτίες, που ανέλυσα, καθί-
σταται προφανές, ότι δεν τίθε-
ται ζήτημα ως προς το εάν θα 

υπάρξει ελληνοτουρκική σύρραξη, αλλά ως προς το πότε θα συμβεί. Κα-
θίσταται, επίσης, προφανές, ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί, κατ’ αρχάς, την 
επίτευξη των μεγαλεπήβολων στόχων του με μία πολεμική σύρραξη και 
μάλιστα άμεση, δηλαδή εντός ολίγων μηνών, αλλά με τον σταδιακό εξα-
ναγκασμό της Ελλάδας, σε υποταγή, δια της απειλής βίας και της πρόκλη-
σης φοβικών συνδρόμων, αλλά και δια της εσωτερικής αποδυνάμωσης 
και υπονόμευσής της. Επιδιώκει δηλαδή, κατ’ αρχάς, την άνευ πολέμου 
υποταγή της Ελλάδας στις επιταγές – ορέξεις του, με «μία νίκη χωρίς 
μάχη», όπως αυτή περιγράφεται - διδάσκεται στο γνωστό σύγγραμμα «Η 
τέχνη του πολέμου» του αρχαίου Κινέζου πολεμιστή – φιλοσόφου Sun 
Tzu. Σε αντίθετη περίπτωση και σε επιβεβαίωση της άποψης του Karl 
Von Klausewitz, σύμφωνα με την οποία «ο πόλεμος είναι μία απλή συνέχιση 
της πολιτικής με άλλα μέσα»,  δεν θα διστάσει να επιδιώξει την πολεμι-
κή σύρραξη, την οποία όμως προγραμματίζει σε βάθος 2-4 ετών, όταν 
δηλαδή θα έχει κατορθώσει, βάσει των σχεδιασμών του, να παγιώσει 
την πλήρη ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και την 
ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας, οπότε και θα είναι σχεδόν βέβαιη η 
επικράτησή του. 

     Υπενθυμίζω, ότι, βάσει των σχεδιασμών του και εφόσον όλα εξελι-
χθούν ομαλά γι’ αυτόν, εντός 2-4 ετών α) θα έχει εδραιώσει την εξουσία 
του στην Τουρκία, β) θα έχει ενισχύσει το ποσοστό εξοπλιστικής αυτάρ-
κειας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και την ενεργειακή αυ-
τάρκεια της Τουρκίας (κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου), 
γ) θα έχει ενσωματωθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις το καλύτερο 
μέχρι σήμερα στον κόσμο ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, δ) θα 
έχουν παραδοθεί τα υπερσύγχρονα αμερικανικά αεροπλάνα πέμπτης 
γενιάς F-35 ή θα έχει παραγγείλει αντίστοιχης τεχνολογίας αεροπλάνα 
από τους Ρώσους, εάν οι Αμερικανοί μπλοκάρουν την παραγγελία, ε) θα 
έχει ναυπηγηθεί το πρώτο τουρκικό αεροπλανοφόρο, καθώς και οι νέες 
σύγχρονες φρεγάτες, όπως επίσης πολλά μικρότερα, αλλά σημαντικά, 
πολεμικά πλοία, στ) θα έχουν παραδοθεί τα έξι υπερσύγχρονα γερμανι-
κά υποβρύχια, καλύτερα από τα αντίστοιχα τέσσερα ελληνικά, που δίνουν 
σήμερα στην Ελλάδα ένα σχετικό πλεονέκτημα έναντι των Τούρκων, ζ) θα 
έχουν αρχίσει να παραδίδονται μαζικά τα πρώτα σύγχρονα άρματα μάχης 
τουρκικής παραγωγής (τα Altay), κ.ο.κ. Παράλληλα, θα έχει κατορθώσει 
να αναπληρώσει τα κενά σε έμπειρους πιλότους και σε αξιωματικούς στο 
στρατό ξηράς, τους οποίους στερείται σήμερα, λόγω των συνεχών διώ-
ξεων που έχει εξαπολύσει μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλί-
ου 2016. Ευελπιστεί, επίσης, ότι θα έχει κατορθώσει να ανατρέψει τις 
δυσμενείς γι’ αυτόν οικονομικές εξελίξεις, αναπροσανατολίζοντας την 
τουρκική οικονομία στο σύμφωνο της Σανγκάης και αξιοποιώντας τα τε-
ράστια αποθέματα της χώρας σε χρυσό.

συνεχίζεται...
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Και καθώς ο Νταγίπ Ερντογάν απειλεί την 
Ευρώπη με άνοιγμα των πυλών και αποστο-
λή εκατομμυρίων προσφύγων από την Συ-
ρία, δεν βλέπω κανέναν να του ανταπαντά 
ότι δεν πρόκειται μόνον για πρόσφυγες 
αλλά και για μετανάστες που έχουν μπει λα-
θραία στην χώρα του από άλλες χώρες της 
Ασίας και της Αφρικής! Αυτό είναι ένα το 
κρατούμενο…Το δεύτερο έχει να κάνει με 
το γεγονός της ανοικτής πλέον παραδοχής 
και στον ελληνικό Τύπο ότι το 2015 πέρα-
σαν από την χώρα μας πάνω από 850.000 
πρόσφυγες και λαθρομετανάστες που βρή-
καν τον δρόμο προς την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έφθα-
σαν στην Κεντρική και στην Δυτική Ευρώπη 
απολύτως ανεξέλεγκτα, διότι η πρώτη χώρα 
υποδοχής τους στην δημοκρατική Δύση, 
ήταν εξίσου απολύτως απροετοίμαστη να 
διεκπεραιώσει έστω την καταγραφή τους. 
Κι έτσι φτάσαμε στον κυνισμό που ήθελε 
όλους αυτούς τους ανθρώπους να…λιάζο-
νται και να χάνονται σύμφωνα με υπουργι-
κά χείλη «στο πουθενά,» σύμφωνα όμως με 
φωτογραφικά ντοκουμέντα  διασχίζοντας 
τα Βαλκάνια πεζή, ακολουθώντας γραμμές 
τραίνων κ.λ.π. Στο βάθος όλων αυτών, μια 
Ειδομένη, για να υπάρχει το άλλοθι της προ-
σπάθειάς μας να ελέγξουμε δήθεν την κατά-
σταση και να είμαστε σύννομοι με το ευρω-
παϊκώς συμφωνημένο γίγνεσθαι. Αλλά όλα 
αυτά, είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο…Σή-
μερα, ας ασχοληθούμε με το ευτυχές γεγο-
νός ότι στην Ελλάδα δεν παρέμειναν παρά 
γύρω στις 240.000 πρόσφυγες και μετανά-
στες, με ενεργές αιτήσεις ασύλου σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία. Ευτυχές με την έννοια 
ότι όσο περισσότεροι τόσο μεγαλύτερο το 
πρόβλημα διαχείρισής τους  σε μία χώρα 
σε κρίση, τόσο πολιτικοοικονομική όσο και 
ηθική. Ας το δούμε…
Η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη 
Αυγούστου να μεταφέρει περί τους 2.000 
πρόσφυγες από τον καταυλισμό της Μόριας 
στην Λέσβο, σε άλλα κέντρα στην Ηπειρω-
τική Ελλάδα. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο ώστε 
να αποσυμφορηθεί ο καταυλισμός εν μέσω 
νέων αφίξεων. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτούς 
τους ανθρώπους υπήρχαν και εκατοντάδες 
ασυνόδευτα ανήλικα, κάποια από τα οποία 
– ανακοινώθηκε – ότι θα επανενωθούν με 
τις οικογένειές τους που εντοπίσθηκαν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κάποια θα 
μείνουν στο εξής ξεχωριστά σε χώρο μόνον 
για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Και ερωτώ: 
αυτό δεν θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο και 
να αποτελούσε διαδικασία εξ’ αρχής, ώστε 
κανένα από αυτά τα παιδιά να μην είναι 
εκτεθειμένο στους κινδύνους ενός καταυ-
λισμού ενηλίκων ή έστω οικογενειών; Απ’ 
ό,τι φαίνεται, η ευαισθησία μας εξαντλείτο 
στο να «ταϊζουμε» τους ανθρώπους αυτούς, 
χωρίς να λαμβάνονται υπ’  όψιν οι παράμε-
τροι σωρείας άλλων κινδύνων που ελλο-
χεύουν όταν παιδιά βρίσκονται μόνα στο 
πλαίσιο μιας έστω, ημιελεγχόμενης από το 
κράτος «κοινωνίας.»   Διότι μια μικρή κοι-
νωνία είναι και η Μόρια και η κάθε Μόρια, 
με κάθε είδους «στοιχεία» εν δράσει…

Και γιατί ημιελεγχόμενη; Εδώ θα μου επι-
τρέψετε να μεταφέρω την ιστορία που 
μου διηγήθηκε Ελληνίδα εθελόντρια στην 
Μόρια, ενδεικτικά, για να καταλάβετε: «Ο 
άνθρωπος είχε πεθάνει. Εκεί οι άνθρωποι 
πέθαιναν αβοήθητοι, ποιόν να πρωτοπρο-
λάβουμε…Όταν καταλάβαμε ότι ήταν νε-
κρός, πέσαμε δύο επάνω του, κάνοντας του 
τεχνητές αναπνοές και προσπαθώντας να 
τον συνεφέρουμε…Ξέραμε ότι ήταν νεκρός, 
αλλά έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο ώστε 
κάποιος άλλος από εμάς να ειδοποιήσει 
να έρθουν περισσότερες αστυνομικές δυ-
νάμεις…Αν καταλάβαιναν οι γύρω μας ότι 
ήταν νεκρός, θα είχαν πέσει πάνω μας, θα 
την πληρώναμε εμείς…φοβόμασταν πολύ…
Είμασταν εκεί για να βοηθάμε και αυτό κά-
ναμε. Αλλά, οι υποδομές ήταν τόσο υποτυ-
πώδεις, ο κόσμος τόσος πολύς, που έχανε 
η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα…Οι 
άνθρωποι ήταν αγριεμένοι…αγριεμένοι και 
με εμάς, τους εθελοντές, που είμασταν εκεί 
για να βοηθάμε…Επρεπε να κερδίσουμε χρό-
νο. Αισθανόμουν φρικτά για το θέατρο που 
παίζαμε. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς…κάναμε 
ότι προσπαθούσαμε να επαναφέρουμε τον 
νεκρό…»
Ημιελεγχόμενη είπα η κατάσταση; Γράψτε 
λάθος! Ανεξέλεγκτη! Γιατί αυτό ήταν μόνον 
ένα επεισόδιο, από τα πολλά, καθημερινά…
Εντάξει λοιπόν. Και κάπως έτσι πορευόταν 
η κατάσταση ενώ υπάρχουν και φωτεινές 
εξαιρέσεις, όπως στις περιοχές της Θήβας 
και της Λιβαδειάς, με πολύ μικρούς όμως 
αριθμούς οικογενειών, που εγκαταστάθη-
καν εκεί και γίνεται προσπάθεια ένταξης 
τους…Χωρίς να θέλω να είμαι πικρόχολη, 
ίσως οι περιοχές αυτές προσφέρονται, κα-
θώς υπάρχει και ο κάμπος, που απαιτεί ερ-
γατικά χέρια…Εστω κι έτσι όμως, το μόνο 
βέβαιο είναι ότι η όλη διαχείριση του «με-
ταναστευτικού» απέτυχε παταγωδώς και 
απέτυχε μεταξύ άλλων για τους εξής λό-
γους:
1) Ελλειψη πολιτικής βούλησης
2) Κακοδιαχείριση πόρων και διαφθορά 
(κάτι που επισημάνθηκε και από τις Ευρω-
παϊκές Αρχές και παραμένει προς διερεύ-
νηση από την Δικαιοσύνη)
3) Εμμονή στα γραφειοκρατικά σχήματα 
και μεθοδεύσεις … αναβολών και καθυστε-
ρήσεων σε μια κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης
4) Καλλιέργεια απολύτως «εναλλακτικών 
εντυπώσεων» στον κόσμο για το τι είναι 
ανθρωπιστικό και τι όχι
5) Αρνηση της πραγματικότητας: άλλο οι 
πρόσφυγες, άλλο οι μετανάστες, για τους 
οποίους – δεύτερους - κάποιοι διερρήγνυ-
αν ιμάτια ότι αν τους αποκαλούμε λαθρομε-
τανάστες τους χαρακτηρίζουμε ουσιαστικά 
«λαθραίους ανθρώπους» και στην πραγμα-
τικότητα τέτοιοι δεν υπάρχουν…Οντως, λα-
θραίος σε αυτήν την ζωή δεν είναι κανείς. 
Υπάρχουν όμως πράξεις που γίνονται λα-
θραία….και μία από αυτές είναι η παράνομη 
μετανάστευση…
6) Πεποίθηση ότι τα πράγματα λύνονται 
από …μόνα τους, όπως με τους μετανάστες 

που λιάζονταν και …εξαφανίζονταν (μάλλον 
από τον πολύ ήλιο!). Με άλλα λόγια, κυνι-
σμός, με προσωπείο ανθρωπισμού…

Πέραν των ανθρώπων που ζουν σε καταυλι-
σμούς, υπάρχουν κι εκείνοι στα «υπό κατά-
ληψη κτήρια», ποιος ξέρει που, πέραν του 
κέντρου της Αθήνας. Είναι άνθρωποι είτε 
εν αναμονή χορήγησης ασύλου είτε που 
το έχουν εξασφαλίσει, αλλά…δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για το μετά. Ακόμη ένα έγκλη-
μα, τόσο απέναντι σε αυτούς όσο και στις 
τοπικές κοινωνίες. Τα συμπεράσματα δικά 
σας…Το βασικό δικό μου πρόβλημα είναι 
ότι ούτε αυτοί οι άνθρωποι χαίρουν της 
προστασίας που θα έπρεπε να έχουν σε ένα 
ευνονούμενο κράτος αλλά και ότι κάποιοι, 
ίσως λίγοι ανάμεσα τους, αποτελούν κίνδυ-
νο τόσο για την δική τους μικρή κοινότητα, 
όσο και για την ευρύτερη. Διάβασα πρόσφα-
τα κείμενα κάποιων, οι οποίοι αναφέρονται 
στην «αυτοδιαχείριση» των μικρών αυτών 
«κοινοτήτων,» όπως για παράδειγμα, στα 
υπό κατάληψη κτήρια. Και σκέφτηκα: Αλή-
θεια; Ποιος θα ήθελε να ζει σε μια «αυτοδι-
αχειριζόμενη» κοινότητα, στην οποία ένας 
θεός ξέρει ποιοί και πως ασκούν την…αυτο-
διαχείριση, πως και αν ελέγχονται κ.λ.π.; Η 
αυτοδιαχείριση ακούγεται όμορφα και ίσως 
και να είναι…αλλά αυτό μπορεί να ισχύει μό-
νον σε σχήματα με κατοχυρωμένα για όλους, 
ίσα δικαιώματα…τουλάχιστον, όπως και 
προστατευτικούς μηχανισμούς για όλους, 
κυρίως δε τους πιο αδύναμους…
Όλα αυτά είναι -και δεν είναι- παρελθόν. 
Ισως ένα νέο, τεράστιο «μεταναστευτικό» 
κύμα να βρίσκεται στα χαρτιά… Και θα πρέ-
πει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπί-
σουμε…Κάτι αδύνατον και καταστροφικό 
για την χώρα μας, χωρίς την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ας είμαστε προ-
ετοιμασμένοι. Δεν είναι θέμα ρατσισμού 
αυτή η παρότρυνση. Σε καμία περίπτωση. 
Είναι θέμα ρεαλισμού και ανθρωπισμού, 
όπως τουλάχιστόν κάποιοι από εμάς τον 
αντιλαμανόμαστε. Είναι θέμα μη ανοχής 
στην εκμετάλλευση – μεταξύ άλλων – και 
πολλών, πάρα πολλών αμάχων, πραγματικά 
κυνηγημένων, στους οποίους ο Δυτικός κό-
σμος οφείλει προστασία. Αλλά…προστασία! 
Που σημαίνει τακτική υποδοχή και σταδια-
κή ένταξη. Όχι εκμετάλλευση ανθρώπινου 
«υλικού» για λόγους κερδοσκοπίας, κομ-
ματικής πολεμικής ή ακόμη και ανάδειξης 
ηθικών πλεονεκτημάτων της μίας ή της 
άλλης παράταξης… Αυτό είναι πραγματι-
κά απάνθρωπο! Όπως απάνθρωπο είναι να 
ζεις σε μία ευρωπαϊκή χώρα αλλά – έστω 
και προσωρινά που όμως γίνεται μόνιμο, 
ως πρόσφυγας ή «μετανάστης» - να ζεις σε 
γκέτο «ημιελεγχόμενο» από τον νόμο και 
την τάξη που διέπουν την καθημερινότητα 
στην χώρα αυτή…
Γιατί φίλοι μου, όταν οι διασώστες ανα-
γκάζονταν να κάνουν ότι προσπαθούσαν να 
επαναφέρουν στην ζωή των διαπιστωμένα 
νεκρό…εμείς δεν ήμασταν εκεί…

Ανθρωπισμός και Μεταναστευτικό: Ένα θολό τοπίο…
επιμέλεια: Δήμητρα Κατραμάδου
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Κατά την συνεδρίαση της  11/08/2019  και 
για την περίοδο 2019 --2021 

το ΔΣ του ΝΟΣ  
συγκροτήθηκε  σε 
σώμα με την 
ακόλουθη σύνθεση :
Δ.Βόγγολης    
Πρόεδρος
Σ. Δημητρίου  Αντιπρόεδρος
Γ. Λέκκας   Γ. Γραμματέας
Ι.Γεωργακαράκου  Ειδικός Γραμματέας
Ν. Σταματόπουλος  Ταμίας
Ν. Λιούτας  Ειδικός Έφορος Αντισφαίρισης 
και Γυμναστικής
Π. Γρηγοροπούλου Ειδική Έφορος 
Αντισφαίρισης
Η. Μανιάδης Ειδικός Έφορος 
Καλαθοσφαίρισης
Ν.Πρωτονοτάριος  δημόσιες σχέσεις
Ειδικός Έφορος Αθλητισμού.

ΤΟ ΔΣ

 Ο Όμιλος η οικογένειά μας, έχει 
να παρουσιάσει τους άξιους 

προπονητές ,Γυμναστικής την 
Τόνια Τσιριγώτη, την Αικατερίνη 

Κατσικά ,Καλαθοσφαίρισης 
τον  Αλέξη Γεωργαντά, στην 

Αντισφαίριση τον Στάθη 
Χαριτωνίδη πεπειραμένος 

με ανάδειξη πρωταθλητών 
Ελλάδος στο Άθλημα και τον Άκη 

Κουζούπη. Όλοι τους μεθοδικοί 
και φιλικοί προς τους Αθλητές . 

  
Γίνε μέλος της οικογένειας του 

Ν.Ο.Σ. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!
 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ
Μ. Αλεξάνδρου 32
6949478578

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
70 m2 ΙΣΟΓΕΙΟ+
70 m2 ΥΠΟΓΕΙΟ
στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ
Αριστοτέλους
693 8327163

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

“ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙ” 
στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Πλάτωνος 16

22910 78570
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