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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Της  ∆ηµοτικής Κίνησης: «ΤΡΟΙΖΗΝΑ – ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
 
Αγαπητοί συνδηµότες, κάτοικοι, επισκέπτες της περιοχής. 
 
 Σας καλούµε σε συγκέντρωση ενηµέρωσης – διαµαρτυρίας σχετικά µε 

την εγκατάσταση Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) στον 
κάµπο της Τροιζήνας.  
 

- Θεωρούµε ότι: 
 
- η χωροθέτηση του Σταθµού ήταν βιαστική και επιπόλαια, 
 
- δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη η χωροταξική προοπτική και ιδιαιτερότητα 

της περιοχής, η οποία εξελίσσεται σε χώρο κατοικίας,  
 
- παρατηρείται τάση ανόδου της επαγγελµατικής δραστηριότητας µε 

πλήθος εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, 
 
-  είναι χώρος αγροτικών εκµεταλλεύσεων (βιολογικές καλλιέργειες, 

ελαιώνας κ.άλ.), και, το κυριότερο,  
 
- βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο της 

Τροιζήνας και από τον Υδροβιότοπο της Ψήφτας. 
 
- Ο Σ.Μ.Α αποτελεί το τελικό στάδιο και όχι το µοναδικό,  της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων, όπως ρητά αναφέρεται 
στην σχετική µε την ίδρυση του ΣΜΑ απόφαση της Περιφέρειας 
Αττικής στις 20-9-2001. Αν δεν πάρουµε µέτρα για τη δραστική µείωση 
του όγκου των σκουπιδιών µας µε την ανακύκλωση, την ανάκτηση και 
την επεξεργασία των οργανικών απορριµµάτων, το έργο του Σ.Μ.Α δεν 
θα µπορεί να αποδώσει στο άµεσο µέλλον, και το κοινωνικό και 
οικονοµικό κόστος θα είναι δυσανάλογα µεγάλο ως προς το όφελος 
από τη λειτουργία του Σταθµού Μεταφόρτωσης. 

 
-  
Ο συνδυασµός µας «ΤΡΟΙΖΗΝΑ – ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έχει εκφράσει την 

κατηγορηµατική του αντίθεση σε κάθε επίπεδο ως προς τη χωροθέτηση του 
σταθµού. 

 
Πρόκειται για µια απόφαση την ευθύνη της οποίας φέρει στο ακέραιο ο 

δήµαρχος Ι. Σαµπάνης και η δηµοτική πλειοψηφία που τον στηρίζει. 
 
Με δεδοµένο ότι η επεξεργασία του σχεδίου εγκατάστασης του Σ.Μ.Α. έχει 

ξεκινήσει από το 2001 µε τους δηµότες να τελούν σε πλήρη άγνοια, µπορούµε 
να διαπιστώσουµε και να καταγγείλουµε την περιφρόνηση του ∆ηµάρχου και 
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της πλειοψηφίας του προς τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και το διαρκές 
έλλειµµα ενηµέρωσης και δηµοκρατικής διαβούλευσης, που εµποδίζει τη λήψη 
συναινετικών αποφάσεων. 
 

- ∆υστυχώς ο κ. Σαµπάνης απέδειξε για µία ακόµη φορά την 
ανικανότητά του στην εκπόνηση και εφαρµογή γενναίων µέτρων για 
την αντιµετώπιση κρίσιµων ζητηµάτων, που έχουν άµεση σχέση µε 
την οικονοµική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στον τόπο µας. 

 
Επειδή 
- ∆εν επιθυµούµε να αποφασίζουν αυθαίρετα κάποιοι για θέµατα που 

αφορούν όλους χωρίς τη δική µας συµµετοχή και να µας 
ανακοινώνουν απλώς ως τετελεσµένα γεγονότα τις αποφάσεις τους 

-  
- Η ιστορία, το κάλος και η προοπτική της Τροιζηνίας δεν είναι δυνατόν 

ν’ αναδειχθούν µε δραστηριότητες που αφορούν απορρίµµατα και 
µάλιστα, όχι µόνο απορρίµµατα του ∆ήµου µας, αλλά απορρίµµατα και 
άλλων ∆ήµων του Αργοσαρωνικού 

-  
- ∆ιαθέτουµε πρόταση για το ζήτηµα αυτό, όπως και για όλα όσα 

αφορούν την ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής στον τόπο µας και 
θέλουµε να σας ανακοινώσουµε τις ενέργειες που έχουµε κάνει και που 
σκοπεύουµε να κάνουµε, ώστε να αποτρέψουµε το ενδεχόµενο 
εγκατάστασης του Σταθµού Απορριµµάτων στον κάµπο της Τροιζήνας 

 
 

Ελάτε 
  
να βρεθούµε όλοι µαζί την Κυριακή 15/04/07 και ώρα 11:00 
στην κεντρική πλατεία του χωριού Τροιζήνα.στην Τροιζήνα και να 
φωνάξουµε: 
 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ.Μ.Α. ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

 
ΜΑΧΗΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ - ΝΙΚΗΦΟΡΑ 

 
 

 


