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Επίδοξοι καταπατητές λυμαίνονται δημόσια έκταση δέκα στρεμμάτων
Τα περιβόητα τροχόσπιτα που έχουν μετατρέψει σε τσαντίρι μια μεγάλη έκταση
δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται στο 53 χλμ της παραλιακής Αθηνών – Σουνίου
μετά

την

Παλαιά

Φώκαια,

αποτελούν

πρόσκληση.

Είναι

αδιανόητο

επίδοξοι

καταπατητές να οικειοποιούνται έναν χώρο που δεν τους ανήκει με το έτσι θέλω, με
την ανοχή παλιότερα της κοινότητας και σήμερα του δήμου Σαρωνικού.
Στην Ελλάδα της ανομίας, της παρανομίας, της αυθαιρεσίας, ορισμένοι επιτήδειοι
έχουν κάνει κατάληψη εδώ και είκοσι επτά χρόνια σε μια από τις πιο όμορφες
περιοχές που βρίσκεται στον κόλπο Αναβύσσου. Μάλιστα, έχουν φτάσει στο σημείο
να ιδρύσουν τον περιβόητο σύλλογο «Η Ζωή της Υπαίθρου», προκειμένου να
δείξουν ότι οι ενέργειές τους δεν είναι ατομικές, αλλά συλλογικές.

Εστία μόλυνσης και ρύπανσης
Το εξοργιστικό είναι ότι έχουν περιφράξει το χώρο που έχουν καταπατήσει,
εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Προκλητικό είναι
επίσης το γεγονός ότι οι αχρείοι ιδιοκτήτες εκατόν τριάντα περίπου τροχόσπιτων
ρίχνουν τα λύματα τους

στα θάλασσα. Στη διάρκεια των θερινών μηνών οι

φιλοξενούμενοι στον χώρο αυτό τετραπλασιάζονται, με αποτέλεσμα ο όγκος των
σκουπιδιών, οι βρωμιές και οι ακαθαρσίες να μετατρέπουν την περιοχή σε έναν
μεγάλο σκουπιδότοπο.

Τέλος στο καθεστώς ανοχής
Το απαράδεκτο, παράνομο και αυθαίρετο καθεστώς που έχουν επιβάλλει πρέπει να
τελειώνει το συντομότερο δυνατό. Είναι καιρός οι επιτήδειοι καταπατητές να πάρουν
τα τροχόσπιτά τους και να φύγουν. Η ανοχή, η κάλυψη, ακόμα και η υποστήριξη
που απολαμβάνουν εδώ και πολλά χρόνια από τις δημοτικές αρχές δεν μπορεί παρά
να σταματήσει.
Ο δήμαρχος Σαρωνικού κος Πέτρος Φιλίππου οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες,
βάζοντας τέλος σε αυτή την αθλιότητα. Το ίδιο οφείλει να κάνει και η δημοτική
κοινότητα

Παλαιάς

Φώκαιας.

Γνωρίζουμε

τις

σχέσεις

εξάρτησης

που

έχουν

διαμορφώσει η καταπατητές με τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως και ψηφοθηρικούς
λόγους.
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