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☑ Οι δημότες έχουν λάβει
ποτέ πλήρη γνώση
για το πώς και από ποιους
προήλθε το χρέος
του Δήμου Ωρωπού;
☑ Με ποιο τρόπο
θα επιστραφούν
τα χρήματα στο Δήμο
από αυτούς που
τα έκλεψαν;
☑ Πως γίνονται όλα αυτά
και κανένας δεν ξεσηκώνεται
επιτέλους σε αυτό
τον βρώμικο (σκουπίδια,
βρώμικες θάλασσες,
μολυσμένο νερό) Δήμο;

1,5 χρόνο ακόμα...
άραγε τι θα δούμε;
ΑΝΙΣΩΡΩΠIΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: Τεύχος 32 (οκτασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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ΑΔΕΣΠΟΤΑ
ΓΙΑΝΝΗΣΖΩΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΩΡΟΠΟ

Απολογισμός έργου με ανοιχτές πληγές
► Με αφορμή την εφ όλης συνέντευξη του Δημάρχου Ωρωπού στη μηνιαία εφημερίδα «Ασωπός», ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών και κάτοικος Χαλκουτσίου Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,
διατυπώνει τα δικά του ερωτήματα και σχολιάζει τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Οικονομάκος.

O κ. Γιαννης Οικονομάκος.

Κύριε Οικονομάκο
εδώ και 15 χρόνια
υπάρχει φυσικός
υγροβιότοπος,
γεμάτος σκουπίδια
και ο πρωην…
σας είχε εντάξει
5.000.000 για
μελέτες και
οριοθέτηση
Πως είναι δυνατόν
να μας λέτε ότι
έγιναν μελέτες για
να ενταχτεί στο
ΕΣΠΑ;

Η συνέντευξη του Δημάρχου Ωρωπού
κ. Γιαννη Οικονομάκου στη μηνιαία εφημερίδα της περιοχής μας θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ένας πρώτος απολογισμός
έργου στα δυόμιση χρόνια θητείας του για
τα οποία καταθέτει τις εντυπώσεις του στην
πρώτη κιόλας απάντηση που δίνει στην
αρχή της συνέντευξης. «Όλοι γνωρίζουμε
τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι περιοχές
μας, την αραιοκατοικημένη φυσιογνωμία
των πολλών συνοικισμών μας, το τεράστιο
οδικό δίκτυο και τη γεωγραφική ποικιλομορφία που προκύπτει από το συνδυασμό
του βουνού και της θάλασσας», αναφέρει
μεταξύ άλλων ο κ. Δήμαρχος φωτογραφίζοντας τον Καλλικράτη μέσω της λέξης
«ιδιαιτερότητες» για τον οποίο γνώριζε τα
προβλήματα του πριν ζητήσει την ψήφο
των δημοτών. Δε μπορεί να μιλά εκ των
υστέρων για ιδιαιτερότητες, όποιες και
αν είναι αυτές.
ΤΟ ΧΡΕΟΣ Η ΕΥΔΑΠ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ
Στη συνέχεια της συνέντευξης του κάνει
λόγο για το χρέος των 18.000.000 ευρώ
που παρέλαβε στο Δήμο με ταμείο όπως
χαρακτηριστικά λέει 7.200.000 ευρώ.
Είναι δυνατόν σε δυο μόλις σειρές ο
Δήμαρχος του Ωρωπού να αναφέρεται στο χρέος του Δήμου; Οι δημότες
έχουν λάβει ποτέ πλήρη ανάλυση
για το πώς και από ποιους προήλθε
αυτό το χρέος και με ποιο τρόπο θα
επιστραφούν τα χρήματα στο Δήμο
από αυτούς που τα καρπώθηκαν; Στη
συνέχεια ο κ. Οικονομάκος αναφέρεται
στο δυσβάσταχτο χρέος του Δήμου προς
την ΕΥΔΑΠ τονίζοντας: «Παραλάβαμε στην
ΕΥΔΑΠ ένα δυσβάστακτο χρέος και κατορθώσαμε μια μείωση του κεφαλαίου κατά
50% και με 48 δόσεις να μπούμε σε μια
ρύθμιση μοναδική, κανένας άλλος Δήμος
πανελλαδικά δεν έχει κάνει τόσο ευνοϊκή
ρύθμιση». Εδώ θα ήθελα να σχολιάσω ότι
πάρα πολλοί Δήμοι έχουν προχωρήσει σε
ρυθμίσεις των χρεών τους και φυσικά ο
Δήμος Ωρωπού δεν είναι ο μοναδικός όπως
ισχυρίζεται ο κ. Οικονομάκος. Όσον αφορά
το νερό που φτάνει στα σπίτια μας στο δήμο
Ωρωπού, το σύστημα με τα ρολόγια και

τους λογαριασμούς, μπάζει από παντού! Οι
πολίτες θα εναντιωθούν και θα κινηθούν
με αγωγές, όπως έχω κάνει ήδη και εγώ με
αφορμή τον εξωπραγματικό λογαριασμό
νερού που έφτασε στο σπίτι μου. Για τα…
«της οικίας του» μίλησε λίγο πιο κάτω ο κ.
Οικονομάκος λέγοντας: «Νοικοκυρεύουμε
τα οικονομικά του Δήμου» και συνέχισε «Το
νοικοκύρεμα βεβαίως επεκτείνεται και στη
κεντρική Διοικητική δομή». Κύριε Δήμαρχε
θα μας πείτε τι σημαίνει νοικοκύρεμα;
Μπορείτε να μας δώσετε την επόμενη
φορά ένα στοιχείο νοικοκυρέματος;
Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ 1.400.000 ευρώ
Ο πρώτος πολίτης του Ωρωπού, αναλώθηκε πιο κάτω στους διαξιφισμούς του
με την αντιπολίτευση με φόντο το έργο του
Βιολογικού καθαρισμού και είπε; « Στάθηκαν
ενάντιοι στη δημιουργία του Βιολογικού
καθαρισμού των οικιακών λυμάτων, ένα
έργο που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου
από το ΕΣΠΑ κα θα αναβαθμίσει το τόπο,
επιδιώκοντας τη ματαίωση του.» Εδω
έχω άλλη μια συν μια ερώτηση για τον
κ. Δήμαρχο. Καταρχήν που βρίσκεται το
θέμα του Βιολογικού; Είναι αλήθεια ότι
χάσατε το ΕΣΠΑ και το θέμα θα προχωρήσει καλός εχόντων των πραγμάτων το
2017; Στη συνέχεια της συνέντευξης του
ο κ. Οικονμάκος μίλησε και με τη γλώσσα
των αριθμών για το έργο της μέχρι τώρα
θητείας του. Συγκράτησα τα παρακάτω
από τα λεγόμενα του : « Ένταξη του έργου
ΚΑΠΗ Νέων Παλατιών στο ΕΣΠΑ 1.400.000
ευρώ» Μα είναι δυνατόν για ένα ΚΑΠΗ να
ξοδευτούν τόσα χρήματα ;Συνεχίζει ο κ
Δήμαρχος: «Αποκτήσαμε από την ΔΕΣΦΑ
560.000 σε ασθενοφόρο, τράκτορας και
2 κοντέινερς». Μήπως είναι λίγο ακριβά
όλα αυτά; Ρωτάω…
ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΠΟΥ
ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ ΣΜΑ
Στη συνέντευξη του ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και σε ένα θέμα που το παρακολουθούμε χρόνια και ανήγγειλε τα εξής:
«Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον φάκελο για
τη δημιουργία οικολογικού πάρκου στον Αγ.

Κωνσταντίνο προϋπολογισμού 6.000.000
ευρώ, ένα έργο που ευελπιστούμε θα
ενταχθεί και αυτό στο ΕΣΠΑ και δεν θα
κοστίσει στους δημότες Ωρωπού ούτε ένα
ευρώ» Κύριε Οικονομάκο εδώ και 15
χρόνια υπάρχει φυσικός υγροβιότοπος,
γεμάτος σκουπίδια και ο πρωην…σας
είχε εντάξει 5.000.000 για μελέτες και
οριοθέτηση.
Πως είναι δυνατόν να μας λέτε
ότι έγιναν μελέτες για να ενταχτεί
στο ΕΣΠΑ; Τέλος, ο Δήμαρχος Ωρωπού
μίλησε για το Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και τη πορεία του
έργου: « Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής
μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα μήνα περίπου υπολογίζουμε
να έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης στο
Δημοτικο Συμβούλιο.
Ο ΣΜΑ είναι εγκεκριμένος από όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες γιατί αρχικά είναι ένα
περιβαλλοντικό έργο. Όσον αφορά για το
κόστος το οποίο επικαλούνται καποιοι της
αντιπολίτευσης και τον άδικο θόρυβο που
προσπάθησαν να κάνουν, θα σας πω μόνο
ότι ένας μήνας λειτουργίας των ΣΜΑ, ισοδυναμεί με τρια χρόνια ενοίκια.» Σε αυτό
το σημείο, απλά θα υπενθυμίσω ότι
πριν από 8 χρόνια, υπήρξε πρόταση στο
Δήμο να καταργηθεί ο ΧΑΔΑ (Χώρος
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων)
που λειτουργούσε και στη θέση του
να γίνει ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και μια μονάδα
Κομποστοποίησης, χωρίς να χρειάζεται
ο Δήμος να συμμετέχει έστω και με 1
ευρώ. Τώρα προτείνετε να γίνει μια
δεύτερη ανεξέλεγκτη χωματερή ΣΜΑ
( Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) αναμφιβόλου επιτυχίας και με
τελικό αποδέκτη σκουπιδιών πάλι τη
χωματερή των Άνω Λιοσίων
Πως γίνονται όλα αυτά και κανένας
δεν ξεσηκώνεται επιτέλους σε αυτό το
βρώμικο ( σκατά στη θάλασσα, σκουπίδια,
νερό μολυσμένο και θάλασσες βρώμικες)
Δήμο ; Και έρχεται καλοκαίρι. Δυστυχώς
οι φτωχοί πια Έλληνες των Δυτικών και
Νότιων προατείων πολίτες θα καταφθάνουν καραβάνια να κολυμπήσουν στα νερά
του Ωρωπού.
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ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

☑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
☑ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Επιστολή καταγγελία του Προέδρου του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογιών Ερευνών
Π. Χριστοδουλάκη στον Δήμαρχο Ωρωπού Γιάννη Οικονομάκο
Καθημερινός εφιάλτης έχει γίνει
το για τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ κ.
Παναγιώτη Χριστοδουλάκη ο χώρος
μεταφόρτωσης σκουπιδιών, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το νεκροταφείο
του Χαλκουτσίου το οποίο απέχει μόλις
δέκα μέτρα από το σπίτι του!
Όπως ο ίδιος καταγγέλλει μέσω
επιστολής του στον Δήμαρχο Ωροπού
Γιάννη Οικονομάκο: «στο χώρο μεταφόρτωσης σκουπιδιών δύο σωροί από
αυτά συνεχώς καίγονται, με αποτέλεσμα
διοξίνες και επικίνδυνες χημικές ουσίες
να εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, όπου
τις εισπνέουμε εξαιτίας του γεγονότος
ότι το σπίτι μου απέχει μόλις δέκα μέτρα
από τον χώρο αυτόν και επειδή έχω μικρά
παιδιά, το πρόβλημα είναι οξυμμένο»
Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ επίσης κάνει
λόγο και για το υπέρογκο λογαρισμό
νερού που έλαβε και αναφέρει για το
θέμα: «πριν από πέντε μήνες αυθαίρετα
μου ήρθε ένας λογαριασμός νερού από
τον Δήμο σας της τάξεως των 2.253,34
ευρώ, πράγμα αδιανόητο διότι με 120
ευρώ το χρόνο, όπως χρεώνεται ο κάθε
ένας λογαριασμός μου περίπου, έπρεπε
να οφείλω είκοσι χρόνια σύμφωνα με
τον απαράδεκτο αυτό λογαριασμό.»
Το πλήρες κέιμενο της επιστολής
αναφέρει τα εξής

παιδιά, το πρόβλημα είναι οξυμένο.
Πέρα από αυτό οι αρουραίοι και τα
ποντίκια είναι καθημερινό φαινόμενο
στο σπίτι μου με απρόβλεπτες συνέπειες στην υγεία μας. Επειδή θέλω να
πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε από εσάς
ούτε από τους υπαλλήλους σας καμία
πρόθεση βλάβης της υγείας μου και της
οικογένειάς μου , σας ζητώ άμεσα να
γίνει αποκατάσταση του χώρου και να
μαζευτούν οι σωροί των σκουπιδιών και
οι εστίες μόλυνσής τους (συνημμένες
φωτογραφίες).
2.Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι μέχρι το 2010 έχω
πληρώσει όλους τους λογαριασμούς
του νερού. Εντούτοις πριν από πέντε
μήνες όμως αυθαίρετα μου ήρθε ένας
λογαριασμός νερού από τον Δήμο
σας της τάξεως των 2.253,34 ευρώ,
πράγμα αδιανόητο διότι με 120 ευρώ
το χρόνο, όπως χρεώνεται ο κάθε ένας
λογαριασμός μου περίπου, έπρεπε να
οφείλω είκοσι χρόνια σύμφωνα με τον
απαράδεκτο αυτό λογαριασμό.
Γι’αυτό σας ζητώ άμεσα να απαλείψετε αυτήν την οφειλή και για τα δύο
χρόνια (2011-2012) θα σας καταβάλω
μόνο 240 ευρώ, όπως αναφέρετε στις
εξαμηνιαίες δόσεις των λογαριασμών
μου.
Ελπίζω οι υπάλληλοί σας να παραθέσουν τα στοιχεία των πληρωμών που
έχουν (παραστατικά που κι εγώ έχω)
και να διορθώσουν το λάθος τους, διαφορετικά θα αναγκαστώ να διεκδικήσω
με κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμα της
αλήθειας που έχει κάθε πολίτης.
Τέλος, σας παρακαλώ για το πρόβλημα της ποιότητας του νερού που
διακινείται στο Δήμο, να ελέγχετε συνεχώς την χλωρίωση του.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαι
στη διάθεσή σας.

Προς τον
Αθήνα, 13/5/2013
Κύριο
Αρ.Πρωτ.:7538
Ιωάννη Οικονομάκο
Δήμαρχο Ωρωπού
Κύριε Δήμαρχε,
Λυπάμαι που λίγο πριν το τέλος
της θητείας σας ως Δήμαρχος της
τρέχουσας περιόδου, αναγκάζομαι να
σας καταγγείλω δύο γεγονότα που ζω
καθημερινά ως μόνιμος κάτοικος του
Δήμου Ωρωπού.
1.Το πρώτο είναι ότι δίπλα στο
νεκροταφείο του Χαλκουτσίου, είναι
ένας χώρος παράνομης μεταφόρτωσης
σκουπιδιών, όπου δύο σωροί από αυτά

συνεχώς καίγονται, με αποτέλεσμα διοξίνες και επικίνδυνες χημικές ουσίες να
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, όπου τις

εισπνέουμε εξαιτίας του γεγονότος ότι το
σπίτι μου απέχει μόλις δέκα μέτρα από
τον χώρο αυτόν και επειδή έχω μικρά

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

Πολλά ερωτήματα καμιά απάντηση
από το Δήμαρχο Ωρωπού
► Τι θα γίνει με το νερό δηλητήριο που τρέχει από τη βρύση των σχολείων στο Συκάμινο και το Χαλκούτσι;
► Τι γίνεται με τις οικογένειες που υποσιτίζονται στη Μαλακάσα; ► Τι ρίχνουν μέσα στον Ασωπό όταν νυχτώνει;
► Τι γίνεται με το θέμα της αποχέτευσης στη περιοχή; ► Πότε θα καθαριστεί ο Ασωπός;
► Γιατί κατά τη διάρκεια της βροχής αλλάζει το χρώμα του;
Στο προηγούμενο φύλο της εφημερίδας μας, καταγράψαμε με κάθε λεπτομέρεια, το οδοιπορικό που
πραγματοποίησε το επιστημονικό επιτελείο του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογιών Ερευνών στη Μαλακάσα,
τη Συκάμινο, τη Σκάλα Ωρωπού και το Χαλκούτσι.
Σωρεία προβλημάτων ταλανίζουν τη καθημερινότητα
των δημοτών, αλήθειες που δύσκολα βγαίνουν προς τα
έξω, διαμαρτυρίες και επώνυμες καταγγελίες από πολίτες

που μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Εμείς
αναφέρουμε για άλλη μια φορά την πραγματικότητα που
ζουν οι κάτοικοι της κάθε περιοχής και τους κινδύνους
που διατρέχει η υγεία τους σύμφωνα με τις αναλύσεις
που έκανε το ΠΑΚΟΕ σε δείγματα νερού των περιοχών
Στις 6/3/2013 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία
σε διάφορες περιοχές της ΒΑ Αττικής. Συγκεκριμένα
πάρθηκαν δείγματα από τη Μαλακάσα, το Συκάμινο,

το Χαλκούτσι και την Σκάλα Ωρωπού. Η δειγματοληψία
αφορούσε δείγματα πόσιμου νερού καθώς και δείγματα
επιφανειακών νερών από τον ποταμό Ασωπό. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις pH, ελεύθερου χλωρίου και
θολερότητας και αναλύσεις για εξασθενές χρώμιο (Cr+6),
καθώς και μικροβιολογικές αναλύσεις.
Τα αποτελέσματα καταγράφονται στους παρακάτω
πίνακες:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/3/2013
Αριθμός
Σημείο
δείγμαδειγματοληψίας
τος
Δημοτικό Σχολείο
1
Μαλακάσας
Δημοτικό Σχολείο
2
Συκαμίνου
3
Καφετέρια Συκάμινο
4
Ασωπός Συκάμινο Ι
5
Ασωπός Συκάμινο ΙΙ
6
Καφετέρια Χαλκούτσι
Δημοτικό Σχολείο
7
Χαλκουτσίου
8
Ασωπός Χαλκούτσι
Εστιατόριο-Ουζερί
9
Σκάλα Ωρωπού
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΟ

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Επιφανειακά νερά

pH

Cl0

Θολότητα
NTU

Cr+6

6,69

0

0,18

0

6,56

0

0,17

0

6,75
7,69
7,47
7,07

0
0
0
0

0,31
7,90
8,70
0,24

0
0
0
0

6,91

0

0,28

7,27

0

6,89

0

A/A

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

0

1
2
3
4
5
6
7
8

37,9

0

9

0,22

0

Δημοτικό Σχολείο Μαλακάσας
Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου
Καφετέρια Συκάμινο
Ασωπός Συκάμινο Ι
Ασωπός Συκάμινο ΙΙ
Καφετέρια Χαλκούτσι
Δημοτικό Σχολείο Χαλκουτσίου
Ασωπός Χαλκούτσι
Εστιατόριο-Ουζερί
Σκάλα Ωρωπού
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης

Ηλεκτρομε- Test kit Νεφελομετρία
Merck
τρία
6,5-9,5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ:ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/3/2013

0,2-1

<1

-

-

Φωτομετρικός
προσδιορισμός
(7196Α)
0

Οι παραπάνω τιμές βρίσκονται εντός ορίων. Προβληματική μπορεί να χαρακτηρισθεί
η χλωρίωση του πόσιμου νερού. Κατά τη χλωρίωση προστίθεται στο νερό επαρκής
ποσότητα ώστε να καταστραφούν τα παθογόνα μικρόβια και να παραμείνει ελεύθερο
χλώριο για να μην μολυνθεί τα νερό στις σωληνώσεις. Στα δείγματα πόσιμου νερού
που εξετάσθηκαν, η χλωρίωση δεν είναι επαρκής, διότι είναι κάτω των ορίων! Η δε
θολερότητα είναι πολύ αυξημένη στα νερά του Ασωπού, το δε PH (οξύτητα) πολλές
φορές αγγίζει το όριο του όξινου δείγματος

ΟΡΙΟ

Επιφανειακά νερα

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΟΕΙΔΗ
(T.C.) (αριθμός/100ml)
0
2
3
TNTC*
TNTC*
4
TNTC*

ΕΝΤΕΡΕΚΟΚΚΟΙ
(αριθμός/100ml)
0
0
0
168
152
0
0
116

0

0

0

ISO 9308-1

ISO 7899-2

ISO 9308-1

0

0

0

500

-

<200**
<5***

E.COLI
(αριθμός/100ml)
0
1
TNTC*
TNTC*
0
TNTC*

*TNTC: Απροσδιόριστος αριθμός
** όριο για περιορισμένη άρδευση
*** όριο για απεριόριστη άρδευση
Τα αποτελέσματα των δειγμάτων νερού από τον Ασωπό υποδηλώνουν ότι περιέχουν
πολύ υψηλό μικροβιακό φορτίο και συνεπώς καθιστούν τη χρήση του προβληματική,
χωρίς πρότερη απολύμανση αυτού. Για τα υπόλοιπα δείγματα (πόσιμο νερό) το μικροβιακό φορτίο στο Δημοτικό σχολείο Συκάμινου - 2 Τ.C ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΟΕΙΔΗ και το 1
E.COLI - δείχνει ότι είναι ακατάλληλο για πόση ιδιαίτερα από μικρά παιδιά. Το ιδιο
και στη καφετέρια στη Συκάμινο και στο Δημοτικό σχολείο Χαλκουτσίου
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ΠΑΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Ένα Μοναστήρι με… αξιοπρέπεια
Στον Δήμο Ωρωπού υπάρχουν αρκετά μοναστήρια. Οι πιστοί πηγαίνουν για να χαρούν τη γαλήνη και τη… φροντίδα
των μοναχών. Μερικά από αυτά όμως είναι προκλητικά αντίθετα με όσα ο Χριστούλης μας δίδαξε και με το παράδειγμα του σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ύπαρξης του, μας πρότεινε το επαναστατικό μήνυμα της χριστιανοσύνης
«Αγαπάτε αλλήλους».
Συγκεκριμένα, η «Μονή του Παράκλειτου» κάτω από το Μήλεσι είναι ένα κλειστό μοναστήρι που … δεν δίνει νερό
… ούτε στα φαντάσματα. Εσκεμμένα στείλαμε τέσσερις άπορους-άστεγους φτωχούς που ούτε την πόρτα τους άνοιξαν,
απαντώντας τους «φύγετε δε δεχόμαστε κανέναν».
Για τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής, ο λόγος πέφτει πλέον στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος όπου έχουμε
προσφύγει. Πολυκατοικίες, καταστήματα, ατελείωτα αγροκτήματα διάσπαρτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, η αξία των
οποίων ενδεικτικά υπολογίζεται περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ και το τραγικότερο από όλα αυτά ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
σε προσωπικούς λογαριασμούς. ΚΥΡΙΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ.
Αλλά και το σκάνδαλο με το Μοναστήρι των Αγίων Πατέρων στην Μητρόπολη Νίκαιας είναι συνέχεια του «φακέλου» που ανοίξαμε για τη βοήθεια της εκκλησίας της Ελλάδας στο 38% του Ελληνικού λαού που ζει κάτω από τα όρια
της φτώχειας.

ΑΣΩΠΟΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Δώστε κι άλλες υποσχέσεις τζάμπα είναι !
Άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας για οριστική λύση του προβλήματος του Ασωπού ποταμού
μέχρι τον επόμενο χειμώνα έταξε η αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Κισκήρα Χρυσάνθη
Άλλη μια υπόσχεση της πολιτείας για την λύση του προβλήματος
του Ασωπού ποταμού, δόθηκε
στα πλαίσια της συνάντησης που
είχε ο επικεφαλής της Δυναμικής
Πολιτείας Γιώργος Γιασημάκης με
την αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ.
Κισκήρα Χρυσάνθη στα τέλη του
Γενάρη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το γραφείο
τύπου η Περιφέρεια υπόσχεται
τα εξής:
1. Ότι θα υπάρξει άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας σε συνεργασία με την πολιτική προστασία – με
την οποία υπήρξε επικοινωνία επί
τόπου – για καθαρισμό της κοίτης
του Ασωπού και διαμόρφωση της
όχθης όπου χρειάζεται.
Άμεση ανάθεση μελέτης και
έναρξη του έργου για οριστική
λύση του προβλήματος του Ασωπού ποταμού μέχρι τον επόμενο
χειμώνα λύνοντας οριστικά το
πρόβλημα που παρουσιάστηκε

στο Χαλκούτσι, Αγ. Παρασκευή,
Πλατάνια, Αλώνια , Βαρικό με
τον καθαρισμό της κοίτης και
τοποθέτηση πλεγμάτων με πέτρα
και γεωυφάσματος για την ολοκλήρωση του έργου.
Για το θέμα του αντιπλημμυρικού έργου του Αγ. Κωνσταντίνου
, της δημοτικής κοινότητας Νέων
Παλατιών, η κ. Κισκήρα μας ενημέρωσε ότι η μελέτη έχει εγκριθεί
και ότι περιμένουν έγγραφο με
το οποίο ο Δήμος Ωρωπού θα
αναλαμβάνει την υποχρέωση της
κατασκευής και της διάνοιξης
κάποιων οδών στον Αγ. Κωνσταντίνο αναγκαίων για το έργο .
Το έγγραφο αυτό έχει ζητηθεί
από τον Δήμο περίπου 1 - 1,5
μήνα πριν αλλά ακόμη δεν το έχει
παραλάβει η Περιφέρεια Αττικής
με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει
η διαδικασία ένταξης για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ με κίνδυνο
να χαθεί.

5

6
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Αυτοδιοικητική Συνεργασία

Να σταματήσει ο κος Οικονομάκος να παίζει
στις πλάτες των επαγγελματιών του Ωρωπού!

O επικεφαλης της παραταξης
«Αυτοδιοικητικη Συνεργασια»
Κωσταντινος Λίτσας

ΗΔημοτική
Αρχή του κ.
Οικονομάκου,
προσπαθώντας
απεγνωσμένα
να ξεφύγει από
τις τραγικές της
ευθύνες, στήνει
λαϊκά δικαστήρια
και δημιουργεί
πλασματικούς
ενόχους

Τα όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Τετάρτης 10 Απριλίου, για το θέμα του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ήταν αποκαλυπτικά για το ποιοι είναι οι άνθρωποι που
διοικούν σήμερα το Δήμο. Η Δημοτική Αρχή
μίλησε για υποκρισία. Ναι υπάρχει πράγματι
υποκρισία και αυτή μαζί με την αδιαφάνεια
και την αλαζονεία σε περίσσευμα, είναι τα
προσόντα που διαθέτει ο αρχηγός της Γιάννης Οικονομάκος, που δυστυχώς είναι και
ο Δήμαρχος Ωρωπού! Έχουν καταλάβει
άραγε ότι εκτίθενται όλο και περισσότερο
στους συμπολίτες μας; Είναι φυσικά αναφαίρετο δικαίωμά τους, αλλά ο τόπος και
οι επαγγελματίες που δέχονται τα πρόστιμα,
τι τους φταίνε;
Αλλά μια και μίλησε η Δημοτική Αρχή για
υποκρισία, ας δώσει ο Δήμαρχοςαπαντήσεις
στα παρακάτω ερωτήματα:
- Ποιος σκηνοθέτησε τη θεατρική παράσταση που είδαμε στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο, χρησιμοποιώντας τους επαγγελματίες της παραλίας;
- Ποιος νομίζει πως έτσι θα μεταφερθούν
οι ευθύνες που έχουν οι ίδιοι, σε ανθρώπους
που ζητούν από την πρώτη μέρα μόνο τη
νομιμότητα;
- Ποιοι υποσχέθηκαν προεκλογικά και
μετεκλογικά το «μάνα εξ ουρανού» και τελικά
ξεπούλησαν τους συμπολίτες μας;
Γιατί, ο Δήμαρχος και κανένας άλλος από
τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορεί να αντικρούσει τα παρακάτω πραγματικά στοιχεία, που
αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα:
1. Ψηφίστηκε με εισήγηση της Δημοτικής
Αρχής η σύσταση Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού» και κατόπιν στη συνέχεια το αναίρεσε!
2. Τότε η Δημοτική Αρχή «ανακάλυψε» το
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού».
3. Ο κος Οικονομάκος δεν ήθελε να
ακολουθήσει τη νομιμότητα παράδοσηςπαραλαβής και παρέλαβε το Λιμενικό Ταμείο
από την μόνιμη υπάλληλο του Ταμείου.
4. Την παράδοση-παραλαβή αυτή, το
εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας, την έκρινε
ανυπόστατη και νομικά ανίσχυρη.
5. Ο νόμος 4071/2013 που ρύθμιζε
νομοθετικά τη διαδικασία παράδοσης των
κρατικών Λιμενικών Ταμείων στους Δήμους,
απαξιώθηκε από τη Δημοτική Αρχή, παρ’ όλο
που ήταν ξεκάθαρο πως υπαγόταν σ’ αυτόν
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας
Ωρωπού.

6. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που έλεγε πως για
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού
δεν εφαρμόζεται ο νόμος 4071/2012, η Επιτροπή του Άρθρου 152 της Περιφέρειας την
έκρινε πως δεν είχε εκτελεστότητα. Δηλαδή
δεν μπορούσε να συσταθεί με την απόφαση
αυτή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας
Ωρωπού. Μια απόφαση που μπορούσε να
πέσει από τον κ. Οικονομάκο μόνο δικαστικά.
Και αυτό δεν έγινε.
Τελικά, έρχεται σήμερα το ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ καιγνωμοδοτεί πως
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού
υπάγεται στο νόμο 4071/2012 και οφείλεται
να ακολουθηθούν οι διαδικασίες σύστασής
του που προβλέπει αυτός.
Ένα χρόνο δηλαδή μετά από την αυθαιρεσία του Δημάρχου Γιάννη Οικονομάκου και
της Δημοτικής του Αρχής, να καταλάβει το
Λιμενικό Ταμείο και να το λειτουργήσει με μια
σειρά από αστήριχτες νομικάαποφάσεις, που
είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να το
λειτουργήσει ΝΟΜΙΜΑ. Είναι και ο ΜΟΝΟΣ
λόγος που ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις
της παραλίας με τις άδειες που δεν μπορούν
να πάρουν και τα άδικα πρόστιμα που τις
συνθλίβουν.
Η «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» πάντα

ήταν αντίθετη με τις ενέργειες αυτές της
Δημοτικής Αρχής, οι οποίες πέρα από τον
χρόνο που χάθηκεκαι έφερε σε απόγνωση
τους συμπολίτες μας επαγγελματίες στην
Χερσαία Λιμενική Ζώνη, δημιούργησαν και το
σημερινό αδιέξοδο παραμονές της έναρξης
της θερινής περιόδου.
Για όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή του κ.
Οικονομάκου, προσπαθώντας απεγνωσμένα
να ξεφύγει από τις τραγικές της ευθύνες,
στήνει λαϊκά δικαστήρια και δημιουργεί πλασματικούς ενόχους εκεί που δεν υπάρχουν.
Υπάρχει μόνο η δική της επικίνδυνη για τον
τόπο ανικανότητα!
Η «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
καταγγέλλει όλες αυτές τιςμεθοδεύσεις
του κ. Οικονομάκου και των συμβούλων του
που τον οδηγούν, ένα χρόνο τώρα, στο ένα
λάθος πάνω στο άλλο, χωρίς να υπολογίζει
την αγωνία για επιβίωση των συμπολιτών
επαγγελματιών. Τον καλεί ακόμη και την
ύστατη ώρα να αναλογιστεί τις ευθύνες του
και να σταματήσει να παίζει στις πλατες των
επαγγελματίων. Από κοινού με την Αντιπολίτευση να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να
βρεθεί ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ για τα άδικα πρόστιμα
των επαγγελματιών και για τηνέκδοση αδειών
για την απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ:

Η κατάρρευση της Δημοτικής Αρχής Οικονομάκου

O επικεφαλής της Δυναμικής Πολιτείας, Γιώργος
Γιασημάκης

Ποιον
επαγγελματία
ενδιαφέρει
αν το Λιμενικό
Ταμείο λέγεται
«Σκάλας Ωρωπού»
ή «Ωρωπού»;
Ποιον ενδιαφέρει
αν το κρατικό
Λ.Τ. γίνει δημοτικό
με τον 4071 ή με
κάποιον άλλο νόμο;

Σε πελάγη σύγχυσης, ασυνεννοησίας
και παραπληροφόρησης ταξιδεύει πλέον η
Δημοτική Αρχή του κ. Οικονομάκου.
Μετά από:
• Τον διπλασιασμό του κόστους του έργου
ύδρευσης Αυλώνα,
• Την πληρωμή 650.000 ευρώ των αθλητικών εγκαταστάσεων Μαλακάσας ενώ η
υπόθεση βρισκόταν στα δικαστήρια,
• Την καθυστέρηση μηνών για τη δημοπράτηση των μελετών για τους Βιολογικούς
Καθαρισμούς Καλάμου και Ωρωπού-Αυλώνα
με κίνδυνο να χαθούν,
• Την αποστολή υπέρογκων λογαριασμών
ύδρευσης την ώρα που έχουμε τεράστια
σπατάλη νερού από κακή διαχείριση του
δικτύου εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και
όχι του προσωπικού ύδρευσης όπως έντεχνα
προσπαθεί να παρουσιάσει ο κ. Οικονομάκος,
• Τη σπατάλη των χρημάτων του Δήμου
μέσω αναθέσεων, πάγιων προκαταβολών,
πανηγυριών και αμφιβόλου ποιότητας εκδηλώσεων, έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο της
10ης-04-2013 να καταδείξει περίτρανα ότι
η Δημοτική Αρχή Οικονομάκου είναι πλέον
ανίκανη να διαχειριστεί τον Δήμο Ωρωπού.
Τον Μάρτιο του 2013 ο κ. Οικονομάκος,
παραπληροφορώντας τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πήρε ομόφωνη απόφαση για
την αποδοχή δωρεάς ενός μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από τον
Δήμο Κηφισιάς, αλλά «ξέχασε» να ενημερώσει
τα μέλη ότι για να γίνει αυτή η δωρεά θα
έπρεπε ο Δήμος Ωρωπού να δωρίσει δύο
μικρότερα αλλά πιο καινούρια απορριμματοφόρα ανακύκλωσης σε δύο άλλους δήμους.
Γεγονός το οποίο έγινε γνωστό στο Δ.Σ. της
10ης-04-2013 με συνέπεια οι δημοτικοί
σύμβουλοι να αντιδράσουν και τα θέματα
να αναβληθούν.
Το επόμενο θέμα αφορούσε την πληρωμή ενοικίου στο Αμαλίειο Ορφανοτροφείο
για εκτάσεις τις οποίες η πρώην Κοινότητα Μαλακάσας χρησιμοποιεί επί δεκαετίες
χωρίς καταβολή ενοικίου, γεγονός που θα
αναγνώριζε το ίδρυμα ως ιδιοκτήτη με τις
συνακόλουθες συνέπειες. Και αυτό το θέμα
αναβλήθηκε μετά από έντονη αντίδραση της
μειοψηφίας.
Στο ίδιο συμβούλιο ήρθε ως θέμα κατόπιν
συλλογής υπογραφών από τη μειοψηφία το
αντιπλημμυρικό του Αγίου Κωνσταντίνου
ώστε να παρθεί επιτέλους η απόφαση για
να μη χαθεί η χρηματοδότηση του έργου.

Για το συγκεκριμένο έργο, ο επικεφαλής της
Δυναμικής Πολιτείας, Γιώργος Γιασημάκης,
είχε κάνει παρέμβαση στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Κισκήρα στις 22-01-2013
συνοδευόμενος από τον κ. Ράπτη και την
κ. Μαργιόλα.
Και φτάνουμε αισίως στο μεγάλο θέμα
που αφορά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί
στους επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης
και την καταστροφή των επιχειρήσεών τους.
Και ενώ οι παρόντες επαγγελματίες περίμεναν να δοθεί κάποια λύση στα προβλήματά
τους, εμβρόντητοι παρακολούθησαν τις
κοκορομαχίες της Δημοτικής Αρχής του κ.
Οικονομάκου και της μείζονος μειοψηφίας.
Παρακολούθησαν μια ιστορική αναδρομή
της πορείας του Λιμενικού Ταμείου από το
2003 που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Παρακολούθησαν μια πολιτική εντυπώσεων και από
τις δύο παρατάξεις για το ποιος ευθύνεται
περισσότερο, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει
να εφαρμοστεί ο 4071/2013, για το αν ονομάζεται Λ.Τ. Ωρωπού ή Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού.
Μια κοκορομαχία που δείχνει ότι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι οι επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης.
Το ζητούμενο για αυτούς είναι να χρησιμοποιηθούν οι επαγγελματίες στη μεταξύ
τους αντιπαράθεση για πολιτικά οφέλη. Ποιον
επαγγελματία ενδιαφέρει αν το Λιμενικό
Ταμείο λέγεται «Σκάλας Ωρωπού» ή «Ωρωπού»; Ποιον ενδιαφέρει αν το κρατικό Λ.Τ.

γίνει δημοτικό με τον 4071 ή με κάποιον
άλλο νόμο ; Ποιον επαγγελματία ενδιαφέρει
το τελετουργικό της παράδοσης-παραλαβής;
Αυτό ενδιαφέρει την προηγούμενη διοίκηση
η οποία πολύ σωστά ζητά την εφαρμογή του
νόμου και της γνωμοδότησης του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
Ποιος ρώτησε όμως τους επαγγελματίες:
• Πώς τα βγάζουν πέρα στην οικονομική
κρίση;
• Πώς θα πληρώσουν τα πρόστιμα που
τους επιβλήθηκαν από τους κακούς χειρισμούς κάποιων ;
• Πώς θα πληρώσουν τους δικηγόρους
που θα παραστούν στα δικαστήρια ;
• Πώς θα δουλέψουν το καλοκαίρι με
κατεστραμμένα μαγαζιά ;
• Πώς θα πάρουν άδειες από το Λιμενικό
Ταμείο από τη στιγμή που βεβαιώθηκαν τα
πρόστιμα στην Εφορία ;
Αυτά ακριβώς επισήμανε ο επικεφαλής
της Δυναμικής Πολιτείας Γιώργος Γιασημάκης
ζητώντας ταυτόχρονα η Δημοτική Αρχή να
κάνει ένα βήμα πίσω και άμεσα ο Δήμαρχος,
οι επικεφαλής των παρατάξεων και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με
τον πρόεδρο του κρατικού Λιμενικού Ταμείου,
να επισκεφθούν τον Υπουργό Εσωτερικών,
ώστε να αποκατασταθεί επιτέλους η ομαλότητα στην παραλιακή ζώνη λύνοντας το
πρόβλημα.
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ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

«Η περιοχή μας έχει δυσφημιστεί αρκετές φορές στο παρελθόν
για άσχημες συμπεριφορές ανθρώπων προς τα ζώα
αλλά και για την έλλειψη υποδομών»

Η Δημοτική Αρχή «νίπτει τας χείρας της»
για το θέμα καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Η Δυναμική Πολιτεία καυτηριάζει με τον πιο έντονο τρόπο το αποτρόπαιο φαινόμενο της δολοφονίας
αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ωρωπού. Δυστυχώς όμως
η Δημοτική Αρχή, για μια φορά ακόμη, αποδεικνύεται
κατώτερη των περιστάσεων.
Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου η περισυλλογή
αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων και
παρά το γεγονός ότι η περιοχή μας έχει δυσφημιστεί
αρκετές φορές στο παρελθόν για άσχημες συμπεριφορές ανθρώπων προς τα ζώα αλλά και για την έλλειψη
υποδομών, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τη στάση της
πλήρους απραξίας ως προς το θέμα αυτό .

Θα πρέπει κάποιος να υπενθυμίσει στον Δήμαρχο
κ. Οικονομάκο ότι ο ρόλος του Δήμου δεν εξαντλείται
στα πανηγύρια, στις απευθείας αναθέσεις, στις πάγιες
προκαταβολές και στους υπέρογκους λογαριασμούς
ύδρευσης. Αλλά βασικός του ρόλος είναι να δημιουργήσει
μία πόλη φιλική προς το περιβάλλον που σημαίνει, εκτός
των άλλων, μία πόλη που σέβεται τα ζώα ώστε αυτά
αφενός να συμβιώνουν χωρίς να παρενοχλούν τους
πολίτες και αφετέρου να αποφεύγεται το απαράδεκτο
θέαμα με νεκρά ζώα σε διάφορα σημεία του Δήμου.
Επιπλέον, σήμερα επιβάλλεται και η αξιοποίηση
και κατάλληλη εκπαίδευση της Δημοτικής Αστυνομίας
σε τέτοιες καταστάσεις και γενικότερα ο υπεύθυνος
σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικής από γνώστες

του αντικειμένου.
Η Δυναμική Πολιτεία συγχαίρει τις φιλοζωικές
οργανώσεις και τους φιλόζωους πολίτες του Ωρωπού
οι οποίοι με πενιχρά μέσα παρεμβαίνουν με στειρώσεις
ζώων κάνοντας πράξη την ομαλή συμβίωσή τους με
τον άνθρωπο και προάγουν τον πολιτισμό μας.
Δυστυχώς, σήμερα η έλλειψη προσανατολισμού
και αποτελεσματικότητας είναι εμφανείς. Η Δημοτική
Αρχή οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, να πρωτοστατήσει στην καλλιέργεια της πολιτισμικής συνείδησης
των πολιτών, να υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη
του τόπου και να βοηθήσει στην αλλαγή νοοτροπίας
και συμπεριφοράς και όχι να υποθάλπει άρρωστες
καταστάσεις, ούτε να «νίπτει τας χείρας της».

