
Αρετούσα Μακρή Κύριε Πλατανηςιώτη μασ κατηγορεύτε για "κακό αντιπολύτευςη"!! 
Για ποιό λόγο; 
Επειδό θύγουμε τα κακώσ κεύμενα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ; Το ςυγκεκριμϋνο θϋμα των παρϊνομων 
χωματερών ςτον Δόμο Λαυρεωτικόσ και ειδικϊ ςτο Λαύριο (Νερϊκι, ΕΠΑΛ, ΔΕΗ, Ειςοδοσ τησ πόλησ 
κ.λ.π.) το θύγουμε και το καταγγϋλλουμε, με κϊθε τρόπο, από το 2016. Έχουν γύνει αυτοψύεσ από τισ 
αρμόδιεσ Αρχϋσ (Επιθεωρητϋσ περιβϊλλοντοσ, Πυροςβεςτικό), ϋχουν ςχηματιςτεύ δικογραφύεσ, ϋχουν 
αςκηθεύ ποινικϋσ διώξεισ ςε βϊροσ ςυγκεκριμϋνων Αντιδημϊρχων και μϊλιςτα υπϊρχουν 
καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ (ενώ εκκρεμεύ και ϊλλη δύωξη), ϋχουν επιβληθεύ πρόςτιμα ςτον Δόμο, 
ϋχουν γύνει, για το θϋμα αυτό κατόπιν αιτημϊτων μασ, Δημοτικϊ Συμβούλια ςτα οπούα ο Δόμαρχοσ 
αναγνώριςε την παρϊνομη εναπόθεςη απορριμμϊτων και υποςχϋθηκε από το 2018 να τα 
απομακρύνει (Εύςοδοσ τησ πόλησ Λαυρύου). 
Ιςωσ τότε, για τουσ δικούσ ςασ λόγουσ, όλα αυτϊ δεν ςασ ενδιϋφεραν, γιατύ δεν εύδα να ενώςετε την 
φωνό ςασ με την δικό μασ και να "εύςτε μαζύ μασ"! 
Εμεύσ θα ςυνεχύςουμε να αναδεικνύουμε και να καταγγϋλλουμε, ςτα πλαύςια των καθηκόντων μασ, τισ 
παρανομύεσ, ςε όποιον τομϋα και εϊν γύνονται. 
Εύναι τουλϊχιςτον υποκριτικό να καλεύ ο Δόμαρχοσ με ανακοινώςεισ και Δελτύα Τύπου τουσ πολύτεσ 
να διαχειριςτούν ςωςτϊ, λόγω τησ πανδημύασ, τα απορρύμματϊ τουσ, απειλώντασ τουσ με πρόςτιμα 
και ο ύδιοσ εν μϋςω τησ πανδημύασ να δρα ανεξϋλεγκτα και να θϊβει δύπλα ςε ςπύτια και ςχολεύα 
ςκουπύδια, δημιουργώντασ υγειονομικϋσ βόμβεσ! 
Μϊλλον ο Δόμαρχοσ και οι αρμόδιοι Αντιδόμαρχοι καθαριότητασ (κ. Μακροδημότρησ, κ. 
Κανελλοπούλου), θεωρούν ότι εύναι υπερϊνω νόμων και κανόνων και αντύ να προαςπύζουν με τισ 
ενϋργειϋσ τουσ την υγεύα των κατούκων του Δόμου μασ, με περύςςιο θρϊςοσ παρανομούν! 
Μύα παροιμύα λϋει: 
"Ο λύκοσ ςτην αναμπουμπούλα χαύρεται"! 
Εμεύσ λοιπόν αυτό δεν θα το επιτρϋψουμε!! 
Αποφαςύςτε λοιπόν, όλοι εςεύσ οι κϊτοικοι τησ Λαυρεωτικόσ, εϊν θα αντιδρϊςετε, εϊν θα 
διαμαρτυρηθεύτε και εϊν θα ενώςουμε όλοι μαζύ τισ δυνϊμεισ μασ για να ςταματόςει αυτό η 
περιβαλλοντικό καταςτροφό που ϋχει επιπτώςεισ ςτην υγεύα όλων μασ! 
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 Μου αρϋςει! 

  · Απϊντηςη 

  · 1 ημϋρα 

  · Τροποποιόθηκε 
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