Ώρες Ευθύνης
Πολίτη της Λαυρεωτικής στις 18 Μαΐου θα κληθείς να δώσεις την
ψήφο σου σε αυτούς που πιστεύεις ότι είναι ικανοί να διαχειριστούν
την τύχη του Δήμου μας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Πέντε χρόνια με όλα τα μεγάλα θέματα ανοικτά, αλλά κυρίως με
τον εφιάλτη των σκουπιδιών σε επικαιρότητα .
Τώρα πρέπει όλοι οι κάτοικοι του ευλογημένου αυτού τόπου να αναλογιστούν το Πριν, το
Τώρα και το Μετά πέρα από πολιτικές και άλλου τύπου παρωπίδες και να πάρουν τη
σωστή απόφαση.
Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι το Νούμερο «1» πρόβλημα σε σπουδαιότητα στο Δήμο μας
ήταν και παραμένει η Αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού έτσι ώστε να προστατευθεί
το Οβριόκαστρο και κατ’ επέκταση ο Τόπος μας.
Φυσικά έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της σωτηρίας του Τόπου μας
(μετά τον μεγαλειώδη αγώνα των 128 ημερών), όπως η Απόφαση 94/2011 του Δ.Σ., η
Τροπολογία του Φλεβάρη του 2013 και η Εκπόνηση και Κατάθεση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ.
Δύο όμως μεγάλα βήματα απομένουν μέχρι τη οριστική λύση του προβλήματος.
1) Η έγκριση της Μελέτης από την Κυβέρνηση και την απάλειψη του
Οβριοκάστρου από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.
2) Ο ορισμός του Δήμου μας ως Φορέα Διαχείρισης (ΦΟΔΣΑ) των Απορριμμάτων
των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Με τα δύο τελευταία βήματα ουσιαστικά υλοποιούνται οι αποφάσεις 29/2011 και 94/2011
του Δ.Σ.
Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος (ειδικά μετά την απόρριψη όλων των
δικαστικών μας προσφυγών από το ΣΤΕ) να προστατεύσουμε τον Τόπο μας από τα
σκουπίδια της Αττικής, είναι η ύπαρξη ρεαλιστικής πρότασης για την διαχείριση των Δικών
μας Απορριμμάτων.
Η τοπική διαχείριση των Απορριμμάτων σε Διαδημοτικές Εγκαταστάσεις Μεγέθους
Βιοτεχνίας με έμφαση στην Ανακύκλωση, στην Κομποστοποίηση, στην Ανάκτηση και με
Μηδενικά Υπολείμματα θα λύσει δια παντός το πρόβλημα των απορριμμάτων όχι μόνο στη
Λαυρεωτική, αλλά και σε ολόκληρη την Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα (εάν
υιοθετηθεί και από άλλους Δήμους), κλείνοντας το δρόμο σε Μονοπωλιακά και
Εργολαβικά συμφέροντα εξαλείφοντας άμεσα φαινόμενα τύπου Φυλής και Λιοσίων.
Ελπίζαμε ότι στην επερχόμενη εκλογική Μάχη δεν θα υπήρχε αμφισβήτηση των παραπάνω
αποφάσεων, αλλά αντίθετα θα γινόταν ίσως κριτική και προτάσεις για ταχύτερη και
καλύτερη υλοποίησή τους. Δυστυχώς όμως διαψευστήκαμε και από ότι φαίνεται από τις
καθημερινές πιά ανακοινώσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συνδυασμών ο λαϊκισμός
και η παραπληροφόρηση περισσεύουν.
Με έκπληξη βλέπουμε Εφιάλτες του Παρελθόντος, που υπήρξαν οι βασικοί υπεύθυνοι για
την περιπέτεια του ΧΥΤΑ και έλαμψαν με την απουσία τους κατά τις μάχες των 128
ημερών, να προσπαθούν να παίξουν ρόλο ρυθμιστή.

Παρατηρούμε Υποψήφιους Δημάρχους που ψήφησαν την απόφαση 94/2011 να υπόσχονται
ξεκίνημα από «Μηδενική Βάση», βάζοντας συνειδητά σε περιπέτειες τον Τόπο μας.
Ακούμε υποψήφιους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες (από ανθρώπους δηλαδή
που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα) να προτείνουν αλλαγή του χώρου των εγκαταστάσεων
από τη Θέση Φοβόλες (που έχει εγκριθεί με Νόμο) σε χώρο (που ουσιαστικά δεν
υπάρχει) μέσα στο ΒΙΟΠΑ παίζοντας με το Μέλλον αυτού του Τόπου και με την ζωή των
κατοίκων του με μοναδικό στόχο την κλοπή μερικών ψήφων.
Παρακολουθούμε Υποψήφιους Δημάρχους να χύνουν κροκοδείλια δάκρια για το
«Δημοψήφισμα που δεν έγινε», όταν η απόφαση 94/2011 (που οι ίδιοι ψήφησαν) αναφέρει
ξεκάθαρα ότι το Δημοψήφισμα θα γίνει μετά την έγκριση της Πρότασης του Δήμου «Από το
ΥΠΕΚΑ και τους λοιπούς Φορείς».
Διαβάζουμε έκπληκτοι προεκλογικά φυλλάδια που έχουν γραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπερδεύουν και να προκαλούν σύγχυση στον μέσο πολίτη, φυλλάδια που μοιάζουν
περισσότερο με χρησμό της Πυθίας παρά με προγραμματικές θέσεις και που μοναδικό
στόχο έχουν τη «Δεύτερη Κυριακή».
Ξεκάθαρες θέσεις θέλουμε κύριοι.
Είστε ή όχι σύμφωνοι με τις αποφάσεις 29 και 94 του Δημοτικού Συμβουλίου;
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιοι «πολιτικάντηδες» παίζουν με τον αγώνα, με το
αίμα και την ελευθερία των ανθρώπων που επί 128 ημέρες βρίσκονταν στους δρόμους και
στα βουνά.
Είναι απαράδεκτο να διεκδικεί κάποιος την ψήφο των Δημοτών και συγχρόνως να αδιαφορεί
για τις Δίκες των Παιδιών, των Δικών μας Παιδιών που με την αυτοθυσία τους δεν έγινε
ο Τόπος μας η Χωματερή της Αττικής
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιοι που έβλεπαν τη φωτιά από μακριά (η ακόμη από
τις τηλεοράσεις και το διαδίκτυο) να παρουσιάζονται σαν «στρατιώτες των 128 ημερών»
και να διεκδικούν την ψήφο μας.
Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός της χρήσης του όρου «Αγωνιστής» για την αποκόμιση
ψήφων ακόμη και από πραγματικούς αγωνιστές όταν, για ευνόητους λόγους, δεν μπορούν να
γίνουν γνωστά τα ονόματα όλων αυτών που διακινδύνευσαν τη ζωή και την ελευθερία τους
στις μάχες των 128 ημερών.
Θεωρούμε τέλος απαράδεκτο το γεγονός ότι, εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο
παρελθόν που κατείχαν μάλιστα και θέσεις ευθύνης και απουσίαζαν από τον Αγώνα, να
παρουσιάζονται πάλι σήμερα ως σωτήρες του Τόπου ζητώντας την ψήφο μας.
Δυστυχώς, για όλους αυτούς που προσβάλουν τον Αγώνα του Λαού της Λαυρεωτικής, ο
Τόπος μας είναι πολύ μικρός και γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά. Οι εξελίξεις μετά τις
εκλογές θα είναι τόσο ραγδαίες που ο κόσμος θα θυμάται ακόμη πολύ καλά αυτά που
ειπώθηκαν και έγιναν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2014.
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