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Η παράταξή μας, «Σαρωνικός αύριο», 
υλοποιώντας το δεσμευτικό πρόγραμμα 
του 2014 και σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του Δημάρχου Γιώργου Σο-
φρώνη έθεσε σε προτεραιότητα αυτή την 
πενταετία το κοινωνικό έργο και υλοποίησε 
πολιτικές αλληλεγγύης και ανακούφισης 
των πολιτών που είχαν ανάγκη. Επιτρέψ-
τε μου να αναφέρω, ενδεικτικά, ορισμένες 
πτυχές της κοινωνικής μας πολιτικής:

Προχωρήσαμε έτσι στη σύσταση και τη 
συνεχή λειτουργία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑ-
ΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, υποστηρίζοντας κάθε μήνα 
περισσότερες από 200 οικογένειες.

Συστήσαμε, οργανώσαμε και λειτουργού-
με το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, μέσα 
από το οποίο προμηθεύονται δωρεάν φάρ-
μακα περισσότερες από 170 οικογένειες.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών δημι-
ουργήσαμε το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του 
πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εδώ 
ο πολίτης ενημερώνεται για επιδόματα, 
φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που 
του παρέχουν κοινωνική φροντίδα, καθώς 
και για κάθε συνδρομή της Πολιτείας που 
χρειάζονται οι πολίτες που αντιμετωπίζουν 
κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη 
της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική 
αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα δι-
αβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος. Ήδη 
στις υπηρεσίες του Κέντρου έχουν προ-
σφύγει περισσότεροι από 1.000 δημότες.

Αναλάβαμε την ευθύνη του Ταμείου Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) για τους 13 Δήμους της Ανατολικής 
Αττικής. Μέσω του ΤΕΒΑ, που υποστηρίζει 
τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών 
αγαθών σε πολίτες που έχουν ανάγκη, με 
ωφελούμενους περισσότερα από 15.000 
άτομα. 

Πετύχαμε, επίσης, την απορρόφηση 
στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής επι-
δοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια κιλά 
φρούτων, λαχανικών, χυμών και κηπευτι-
κών προΐόντων με ωφελούμενες αρκετές 
χιλιάδες οικογένειες.

Δημιουργήσαμε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗ-
ΚΗ για τους δημότες που έχουν ανάγκη.

Λειτουργούμε δανειστική βιβλιοθήκη με 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ για μαθητές που 
δεν μπορούν να τα προμηθευτούν οι ίδιοι.

Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στη λειτουργία 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙ-
ΑΣ, καθώς η ανεργία συνεχίζει να αποτελεί 
μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα της οικονο-
μικής κρίσης.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία, 
τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη 
διευκόλυνση των πολιτών δημιουργήσαμε 
το ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ και 
στεγάσαμε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες 
στα Καλύβια, μεταξύ των οποίων και τη 
δομή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, για την οποία 
εξασφαλίσαμε τη συνεχή λειτουργία της και 
σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται το κτί-
ριο και θα λειτουργήσει η αντίστοιχη δομή 
στην  Ανάβυσσο.

Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην κάνω ξε-
χωριστή αναφορά, στην ιδιαίτερη πατρίδα 
μου τον Κουβαρά, για τον οποίο η αγάπη 
και  η φροντίδα δεν σταματά ποτέ. Αυτή την 
περίοδο καταφέραμε να προχωρήσουμε, 
μεταξύ άλλων έργων, τον βρεφονηπιακό 
σταθμό, την αποχέτευση ακαθάρτων, το 
σχέδιο πόλης, την επισκευή του δρόμου 
Γ. Σιδέρη, το νέο χλοοτάπητα στο γήπεδο, 
δασοτεχνικές μελέτες για το δάσος και την 
ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης. 
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  Φίλες και Φίλοι,
 
Μετά από τόσα χρόνια στα κοινά γνω-

ριζόμαστε πλέον καλά, ώστε η επικοινω-
νία μας σε κάθε εκλογή να μην χρειάζεται 
συστάσεις, αλλά να αποτελεί περισσότε-
ρο την εκ νέου επιβεβαίωση των κοινών 
δεσμών, των κοινών στόχων, της κοινής 
πορείας, αλλά και χρέος για εμένα να 
σας κάνω τον απολογισμό του έργου με 
το οποίο, πιστεύω, ανταποκρίθηκα στην 
εντολή που μου δώσατε εκλέγοντάς με.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2014, με 
τιμήσατε, όλοι οι πολίτες του Δήμου Σα-
ρωνικού, με την εμπιστοσύνη σας και με 
εκλέξατε Δημοτικό Σύμβουλο με την πα-
ράταξη «Σαρωνικός αύριο» του Δημάρ-
χου Γιώργου Σοφρώνη.

Ο Δήμαρχός μας με τίμησε με τη σει-
ρά του με την δική του εμπιστοσύνη, 
ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, 
και έτσι, πέντε χρόνια  τώρα, όλοι μαζί 
καταφέραμε να φτιάξουμε ένα «μαξιλά-
ρι» ανθρωπιάς και ασφάλειας για όσους 
συνδημότες μας το είχαν ανάγκη. 

Θέλω, όμως, να κάνω μια ιδιαίτερη 
αναφορά στους πολλούς φίλους που με 

τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια με την στή-
ριξή τους και βάδισαν μαζί μου αυτή την 
πορεία. Μια πορεία που ξεκινά το 1997, 
στον Κουβαρά, όταν πρωτοεκλέχθηκα 
Κοινοτικός Σύμβουλος, συνεχίσθηκε το 
2006 που εκλέχθηκα Πρόεδρος της Κοι-
νότητας, πέρασε από τη διεκδίκηση του 
νέου τότε, Δήμου Σαρωνικού, το 2010 και 
συνεχίζεται σήμερα μαζί με τον Γιώργο 
Σοφρώνη και την παράταξη «Σαρωνικός 
αύριο». 

Κλείνοντας, για όσους δεν με γνωρί-
ζουν, θέλω να παραθέσω και μερικά προ-
σωπικά στοιχεία. Γιατί όλα αυτά τα χρό-
νια, εκτός από την πολιτική πρέπει και να 
εργάζομαι για να ζω την οικογένειά μου, 
λειτουργώντας δικό μου εργαστήριο ως 
Εργαστηριούχος Οδοντοτεχνίτης, μαζί δε 
με τη σύζυγό μου, την Ελεάνα Στεφανο-
πούλου, παιδίατρο στα  Καλύβια, έχουμε 
αποκτήσει δύο κόρες, την Φωτεινή και 
την Έλενα.

Φιλικά
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