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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Να αφήσουν τα παραµύθια και τις απειλές Δήµος Μαραθώνα και Κυβέρνηση.
Να αναλάβουν τη Δηµοτική και Κρατική ευθύνη.
Άλλο ένα ΔΣ «δια περιφοράς» και δύο έκτακτες συνεδριάσεις της Β/θµιας σχολικής
επιτροπής πραγµατοποιήθηκαν την εβδοµάδα που πέρασε. Επίσης, συνεδρίασε την Τρίτη
08/09/2020 στις 2µµ η ΟΕ την ίδια ώρα που «συνεδρίαζε» το ΔΣ Μαραθώνα!!!
Τι φοβάται ο κύριος Τσίρκας, ο Πρόεδρος και οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας, που µε
την κάλυψη του Υπουργού Εσωτερικών έχουν ξεφύγει τελείως µε αυτές τις
αντιδηµοκρατικές «συνεδριάσεις», µακριά από τον κόσµο και τα µέλη του ΔΣ.
Την ίδια στιγµή αυτοί συνδιαλέγονται και φέρουν ταυτόχρονα ποινικές ευθύνες
καταπατώντας τα υγειονοµικά πρωτόκολλα µαζί µε τον κ. Πατούλη και µε κυβερνητικούς
υπουργούς και παράγοντες σε εκδηλώσεις όπως:
Στις 25/07 στην συνεστίαση της Πανελ. Οµοσπ. Λαϊκών Αγορών και του Αγροτικού Συλλόγου
Μαραθώνα. Όταν έστελναν τον γιατρό αντιδήµαρχο, υπεύθυνο για τον covid, να πάρει µέρος
σε Γ.Σ. µαζί µε 70 άτοµα και πάνω στις 15/07 για να βγάλουν πρόεδρο τη σύζυγο του κυρίου
Περιφερειάρχη στο παραµάγαζο που έστησαν µαζί µε άλλους Δηµάρχους της χώρας.
Σκοπός του “Πανελλήνιου Δικτύου” που έστησαν είναι να πάρουν και άλλες αρµοδιότητες
των δήµων και του κράτους για να τις δώσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο και να βολέψουν
διάφορους ηµέτερους. Επίσης, στις 23/07 στις εκδηλώσεις για την καταστροφική πυρκαγιά
στο Μάτι. Όταν συνωστίζονταν για να φωτογραφηθούν σε εκδηλώσεις. Πού είναι η
ατοµική τους ευθύνη; Μήπως στη διαβούλευση «µαϊµού» στις 27/07 που έκανε ο κ.
Μπουρνούς και ο κ. Τσίρκας για το «χωρικό σχέδιο των πυρόπληκτων περιοχών» στη
Ραφήνα;
Έχει δίκιο ο κ. Δήµαρχος, ο κ. Πρόεδρος και η πλειοψηφία του ΔΣ γιατί θα φανεί η
ανικανότητά τους, όταν αρνούνται να κάνουν ανοιχτές συνεδριάσεις παίρνοντας όλα τα
µέτρα ασφαλείας για αυτές. Έχουν δίκιο να φοβούνται τους γονείς των µαθητών και
τους καθηγητές µε την αδιαφορία τους να πάρουν έγκαιρα µέτρα από τον Μάιο που είχε

προτείνει η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα», αλλά και στις αρχές Αυγούστου που
επανήλθαµε για τα θέµατα της παιδείας. Επίσης, φοβούνται από την ταλαιπωρία και την
αναστάτωση που προξένησαν µε το κλείσιµο του παιδικού σταθµού του Μαραθώνα και µε
την µεταφορά του στο Κάτω Σούλι.

Τρία χρόνια µετά τη νοµοθέτηση της Προσχολικής Αγωγής, όπου η προηγούµενη και
σηµερινή διοίκηση σφύριζαν αδιάφορα, ενώ όλες οι κυβερνήσεις δεν έδωσαν ούτε ευρώ για
το πρόγραµµα, τρεις µέρες πριν από την έναρξη αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κάνει τίποτα
ουσιαστικό για τα ζητήµατα της εκπαίδευσης.

Δεν θέλουν να

ενοχλήσουν την κυβέρνησή τους µε αιτήµατα για δέσµευση, απαλλοτρίωση και κατασκευή
σχολείων, για προσλήψεις εκπαιδευτικών και σχολικών καθαριστών. Όλα αυτά απαιτούν
κονδύλια που πρέπει να πάνε στην “επιχειρηµατικότητα".
Φοβούνται τη συµµετοχή του κόσµου στις συνεδριάσεις και στις δραστηριότητες.
Με την αναστάτωση που έφεραν στον Σχοινιά, τόσο στους µόνιµους κατοίκους όσο και
στους χιλιάδες επισκέπτες στο όνοµα της δήθεν προστασίας του πευκοδάσους. Φοβούνται
γιατί δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό µέτρο προστασίας για τους εργαζόµενους και τους
κατοίκους που συνδιαλέγονται µε τον Δήµο. Γιατί στις ανοιχτές συνεδριάσεις θα
αναδειχθεί η ανικανότητά τους να διεκδικήσουν ενίσχυση του Κ.Υ. Νέας Μάκρης και
Δηµόσιου Νοσοκοµείου στην Αν. Αττική.
Γιατί η αγανάκτηση των πληγέντων από τη φωτιά του 2018 και τα σχέδιά τους για το
παραλιακό µέτωπο, όπως και το χειρισµό τους για τα χωρικά σχέδια και τον ερανικό
λογαριασµό θα τους γυρίσει µπούµερανγκ.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» πιστεύει ότι η κατάσταση το επόµενο διάστηµα θα
χειροτερέψει για όλους µας, αν οι κάτοικοι της περιοχής µας δεν διεκδικήσουν
αγωνιστικά:
Μέτρα για την προστασία της υγείας τους µε ενίσχυση του Κ.Υ. Νέας Μάκρης, Δηµόσιο
Νοσοκοµείο στην Ανατολική Αττική.
Μαζική πρόσληψη µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού και καθαρίστριες για όλα τα σχολεία.
Απαλλοτριώσεις για κατασκευή σχολικών κτιρίων.
Φορολογική ελάφρυνση αγροτών, ΕΒΕ, ανέργων κλπ.
Ουσιαστικά µέτρα προστασίας από Κρατικούς φορείς για Φυσικές και άλλες καταστροφές.
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. Mόνο αγωνιστικά, για µια άλλη ανάπτυξη της περιοχής και της
χώρας σε όφελος των εργαζοµένων είναι η λύση.

