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Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
ο  Σωτήρης 
Μεθενίτης
Έ χ α σ ε  τ η ν  Δ η μ α ρ χ ί α  ο  Ν ί κ ο ς  
Σ ο υ ρ μ π α τ η ς  κ α ι  π α ρ α ι τ ε ί τ α ι
από τη κεφαλή του Συνδυασμού του

ÐÑÏÂËÇÈÅÉÔÅ ÓÔÇÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÌÁÓ ÌÅ ÔÉÓ ÐËÅÏÍ ÓÕÌÖÅÑÏÕÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ.

Μετά από 2 γύρους εκλογών στις 7 και 14 Νοεμβρίου μια νέα σελίδα γύρισε για τον Δήμο 
Μαρκοπούλου με επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής τον κ. Σωτήρη Μεθενίτη.

Εμείς τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε χρηστή και δημοκρατική θητεία με διαφάνεια και 
ήθος.

Στους νικητές και  η «Δύναμη Ελπίδας» με επικεφαλής τον Γ. Αδάμο που γεννήθηκε στο 
Π. Ράφτη και αγκάλιασε όλο το Δήμο με 2 Δημοτικούς συμβούλους.

Η Λαϊκή Συσπείρωση εκλέγει έναν Δημοτικό Σύμβουλο

Δύσκολο έργο περιμένει τη νέα Δημοτική αρχή που αναλαμβάνει από 1/1/2011, 
υλοποιώντας το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Είναι γνωστό ότι νέες αρμοδιότητες 
ανατίθενται στους Δήμους με αμφίβολη επάρκεια χρηματοδότησης, ενώ τα 
προβλήματα του τόπου ολοένα και διογκώνονται, καθώς και το επίσημο χρέος του 
Δήμου είναι μεγάλο και γι αυτό άλλωστε απαιτείται εξονυχιστικός διαχειριστικός 
έλεγχος για τα πεπραγμένα και τα οικονομικά της απερχόμενης Δημοτικής αρχής και 
απόδοση των πάσης φύσεως ευθυνών.

Πελατειακές σχέσεις, κακοδιαχείριση, αλαζονεία, ημιμάθεια, μετριοκρατία, οδήγησαν 
τον τόπο σε απαξίωση και τέλμα. Αυτά τα φαινόμενα η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να 
τα αντιμετωπίσει και να τα εξαλείψει με ριζικό τρόπο.

Η ανταποδοτικότητα των τελών και του πλούτου που παράγεται στο Π. Ράφτη, θα πρέπει 
να είναι το κύριο μέλημα όλων αυτών που αποφασίζουν.

Η υλοποίηση των μεταδημοτεύσεων χωρίς δυσκολίες και τεχνητά εμπόδια, θα δείξει και 
τις διαθέσεις της νέας Δημοτικής Αρχής, μια και δεν έχει και οικονομικό κόστος για τον 
Δήμο. Επίσης στα πλαίσια της ισοπολιτείας και της δικαιοσύνης να πραγματοποιούνται 
και Δημοτικά Συμβούλια στο Πόρτο Ράφτη, καθώς και εορτές και παρελάσεις κατά τις 
εθνικές επετείους. Στο δε μέλλον, να γίνει προγραμματισμός για μεταφορά εκλογικών 
τμημάτων στα σχολεία του Π. Ράφτη.

Η ένωση των κοινωνιών των 2 πόλεων του Π. Ράφτη και του Μαρκοπούλου, όπως 
ανέφερε ο κ. Μεθενίτης, να γίνουν και στην πράξη και να μην αποδειχθούν προεκλογικές 
υποσχέσεις.

Άλλωστε αυτά τα θέματα εκτιμούμε ότι θα τεθούν και από τους δημοτικούς συμβούλους 
της «Δύναμης Ελπίδας» στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στο έργο όλων και της Συμπολίτευσης και της 
Αντιπολίτευσης. 

συνέχεια στη σελίδα 3Συντακτική Ομάδα

ΑΛΛΑΓΗ
ΡΟΤΑΣ στο ΔΗΜΟ μας

Αποκλειστική

συνέντευξη του

νεοεκλεγέντος

Δημάρχου κ. 

Σωτήρη Μεθενίτη

στην εφημερίδα μας

Ο νέος Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, μετά τις δημοτικές εκλογές, έκανε 
την τιμή, στο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Προφήτης Ηλίας»,  να παραχωρήσει μια 
σύντομη συνέντευξη.

Αυτήν, πραγματοποίησαν τα μέλη του Δ.Σ., Τζαβάρας Νικόλαος, Τριανταφύλλου Ειρήνη, 
Φερμελής Δημήτρης και Κούμουλου Στυλιανή.

Τις ερωτήσεις υπέβαλαν κατά σειράν, οι : Φερμελής Δημήτρης, Τζαβάρας Νικόλαος και 
Τριανταφύλλου Ειρήνη.

Δήμαρχος: Για να είμαι ειλικρινής, το εκλογικό αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής, 
υπερέβη τις προσδοκίες μας! 

Το γεγονός, ότι συγκεντρώσαμε σχεδόν 56% των ψήφων των συμπολιτών μας και κάναμε 
όσον αφορά στο τελικό αποτέλεσμα, ρεκόρ τριακονταετίας στις Δημοτικές Εκλογές, 
είναι κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, αλλά από την άλλη μεριά, μας γεμίζει με 
ευθύνες, να ανταποκριθούμε επάξια σε όλα τα επίπεδα.

Από μια πρώτη ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος που έχουμε κάνει και αυτό το 
έχω δηλώσει και σε άλλη εφημερίδα, είδαμε ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων, 
που την πρώτη Κυριακή, ψήφισαν τα ψηφοδέλτια, τόσο του κ. Αδάμου, όσο και του κ. 
Συλλελόγλου, εστράφη τη δεύτερη Κυριακή,  προς το μέρος μας και μας έδειξε έμπρακτα 
την εμπιστοσύνη του! 

Αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, διότι συνετέλεσε αποφασιστικά στο εκπληκτικό τελικό 
αποτέλεσμα, αλλά από την άλλη μεριά, μας δημιουργεί μεγάλες υποχρεώσεις.

 

Ερώτηση: Κε Δήμαρχε, το Δ.Σ. του Συλλόγου «Προφήτης Ηλίας» σας εκφράζει τα 
συγχαρητήριά του για την εκλογική σας νίκη και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο 
πραγματικά έργο σας.

Κατ' αρχάς, θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για τα εκλογικά αποτελέσματα.

Ερώτηση: Η επίλυση των χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων του Δήμου, απαιτεί 
συλλογική προσπάθεια. Οι εκλεγέντες σύμβουλοι και τα στελέχη σας θα συμβάλλουν με 
την ίδια διάθεση, που διακατέχει εσάς;
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Συντακτική Ομάδα: 

Τζαβάρας Νικόλαος 
Τριανταφύλλου Ειρήνη
Φερμελής Δημήτρης
Μάνος Κώστας

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Τζαβάρας Νίκος

6936542408
6937394998
6977219733
6978224511

Δημιουργικό - Εκτύπωση: 

Γραφικές Τέχνες - Στέλλα Κούμουλου

www.sg-arts.gr          2299063577 - 8

Έγραψαν
Βλαχόπουλος Γιώργος
Γιαννουλόπουλος Γεώργιος
Δ.Σ. Συλλόγου
Δημητριάδης Σίμος
Ενεργοί Δημότες
Κούμουλου Στέλλα
Κυριαζή Μάρθα
Μάνος Κώστας
Παπαδόπουλος Γιώργος
Ρουμελιώτης Βασίλης
Τριανταφύλλου Ειρήνη
Φερμελής Δημήτρης
Φερμελή Ειρήνη
Χατζάκος Μήτσος - Δημήτρης

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 
έχουν πάντα, τη σύμφωνη 
γνώμη της συντακτικής 
επιτροπής.

ΕΛ .  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΑΓ .  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ         ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22990 .71421 - FAX : 22990 .87330

www. f i nanc ia l - counse l i ng - se r v ices .g r

Ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος 
για να στέλνεις ή  λαμβάνεις χρήματα

σε όλο τον κόσμο! 
να

Financial Counseling
Services LTD.

Α ν τ ι π ρ ό σ ωπ ο ι   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α΄ΓΥΡΟΣ

Μεθενίτης Σωτήριος του Ιωάννου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Συλλελόγλου Ανδρέας του Νικολάου
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Σουρμπάτης Νικόλαος του Γεωργίου
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Αδάμος Γεώργιος του Θωμά
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
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42,40
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3.169

1.205
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Υποψήφιος / Συνδυασμός  % Ψήφοι Έδρες

Β΄ΓΥΡΟΣ
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44,27
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3.087

% Ψήφοι Έδρες
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ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΠΕΗ ΑΘΗΝΑ

17
18
19
20
21
22
23
24

.........................592
...........................533

............471
..................359

............................334
...............................326

...................................320

ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ27

ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΦΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

25
26 .....212

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δήμαρχος: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ (ΜΠΙΛΛΥ)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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 ......877
 .............................611
  .............................532

 .......................400
 .............395

..............................362
.....................326

..................317
...........................312

 .................285
 .............................269

 .......................261
 ...................259

 ................239
.................227

.............219

ψήφοιΛΥΜΑΤΑ.. .
Λένε ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες - είμαστε 

στην Ευρωπαϊκή Ένωσή αλλά παραμένουμε 

καθαρά μια σχεδόν τριτοκοσμική χώρα.  

Δυστυχώς,  δεν βάλαμε μυαλό - θέλετε ένα 

παράδειγμα;  

Όταν βρέχει όλοι οι δρόμοι του Πόρτο Ράφτη 

αλλά και του Μαρκόπουλου μυρίζουν απαίσια.  

Μερικοί συμπολίτες μας βρίσκουν ευκαιρία να 

αδειάζουν τους βόθρους τους στο δρόμο!  Και 

τα νερά της βροχής παρασύρουν τα λύματα στη 

θάλασσα.  Αυτό κι αν είναι δείγμα απολίτιστων,  

αγενών και θρασύτατων κατοίκων. Θεωρούν 

εξυπνάδα την πράξη αυτή και όλους τους 

άλλους μας βλάκες.  Δεν σκέπτονται όμως ότι 

εάν όλοι μας κάναμε το ίδιο,  η θάλασσα μας θα 

καταντούσε βόθρος και τότε πού θα έκαναν 

μπάνιο αυτοί και τα παιδιά τους;  Για να 

γλιτώσουν μερικά χρήματα ρυπαίνουν τη 

θάλασσα. 
 
Μερικοί άλλοι στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην 

κατηφόρα προς «Το Στέκι» θεώρησαν καλό να 

έχουν απορροφητικούς βόθρους και τα λύματα 

λόγω κλίσης του εδάφους τρέχουν στο δρόμο,  

σε βάρος της υγείας των περιοίκων.

Κώστας Μάνος

Το Προεδρείο και τα μέλη του 
Συλλόγου μας, σας εύχονται από
καρδιάς, καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένος ο νέος χρόνος!
Ας σκεφτούμε και φέτος όσους 
αδικήθηκαν και αδικούνται, όσους 
υποφέρουν  και δεν εχουν τα 
αυτονόητα για μια αξιοπρεπή 
ζωή. 
Ας αφιερώσουμε καρδιά και νου 
για αυτούς και μετά για τον εαυτό 
μας. 

Χρόνια Πολλά και Καλά!
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συνέχεια από σελίδα 1 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΤΑΣ στο ΔΗΜΟ μας
Δήμαρχος: Πιστεύω ότι θα συμβάλουν όλοι, όχι μόνο αυτοί που εξελέγησαν, διότι η 

ο οσυνήθης πρακτική, ήταν να ξεχνάμε μετά τις εκλογές, τον 17   μέχρι και τον 41  Σύμβουλο 
και να ασχολούμαστε μόνο, με τους 16 πρώτους Συμβούλους, που έχουν εκλεγεί . 

Η λογική μας και η απόφασή μας ήταν και είναι, να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Στην πράξη 
λοιπόν, να σας πω κάποια βήματα που κάναμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε ολομέλεια στην οποία πήραν μέρος, όλοι όσοι συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό μας, 
μετά από δική μου εισήγηση ψηφίσαμε και επιλέξαμε, (πράγμα το οποίο ο Κώδικας δεν 
το προβλέπει) τους τρείς Αντιδημάρχους, επιλέξαμε και ψηφίσαμε (πράγμα που ο 
Κώδικας το προβλέπει) τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κάθε Αντιδημαρχία που θα υπάρξει στο Δήμο, θα στελεχωθεί οπωσδήποτε, από 3-4 
Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν εκλεγεί, αλλά μαζί με αυτούς, θα υπάρχει 
οπωσδήποτε μια ομάδα 4-5 μη εκλεγέντων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, οι 
οποίοι θα συγκροτήσουν την ομάδα στήριξης των Αντιδημάρχων!

Άρα λοιπόν είμαι αισιόδοξος, γιατί αυτό μου απέδειξε και η μέχρι σήμερα εμπειρία μου, 
ότι υπάρχει διάθεση από το σύνολο των μελών του ψηφοδελτίου μας, να συμβάλει στην 
προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος μας. Διαφορετικά, θα αποτύχουμε!

Δήμαρχος:  Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και για το 
οποίο άλλωστε έχουμε δεσμευτεί και δημόσια για συγκεκριμένες ενέργειες, θα είναι το 
οικονομικό πρόβλημα. 

Θα κάνουμε μια πλήρη απογραφή της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, για να 
γνωρίζουμε που βρισκόμαστε. Κι' αυτό γιατί όπως ξέρετε, καθένας μας μπορεί να 
υλοποιήσει τα σχέδια του, με μια προϋπόθεση: Να έχει τα υλικά μέσα και τους πόρους. 

Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός και όσο πιο πολύ ενημερωνόμαστε, ανακαλύπτουμε 
επιπλέον χρέη και ποσά, τα οποία οφείλονται. 

Γι αυτό το λόγο, θα αποστείλω σύντομα μια επιστολή στον κ. Δήμαρχο και θα του ζητάω 
εγγράφως πλέον, να μου γνωρίσει μια σειρά από οικονομικά στοιχεία και μια σειρά από 
δεδομένα, που αφορούν στο προσωπικό. 

Επίσης σε δεύτερο επίπεδο, θα του ζητήσω, όπως πολιτικά και ηθικά οφείλει, μέχρι τις 
31/12/2010, να έχει εξοφλήσει - πλην ΕΥΔΑΠ, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 
Τραπεζών, δεν έχουμε απαίτηση γι αυτά, ξέρουμε ότι θα τα επωμισθούμε εμείς- όλες τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τρίτους!

 Πρώτη προτεραιότητα, να πληρωθούν τα οφειλόμενα σε εργαζόμενους, κυρίως 
συμβασιούχους του Δήμου, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς, είναι μήνες απλήρωτοι και 
δεύτερο τις υποχρεώσεις σε όλα τα καταστήματα και συνεργεία του Μαρκοπούλου και 
Πόρτο Ράφτη. 

Θα είναι εξαιρετικά αρνητικό στις 31/12/2010, να απέλθει η σημερινή Δημοτική Αρχή, να 
φύγει από τη θέση του ο κ. Μαγουλάς και να έχει αφήσει χρέη σε συμπολίτες μας και 
συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη τα χρήματα που τους οφείλει ο Δήμος, για να 
ζήσουν τις οικογένειές τους. 

Να θυμίσω, ότι όταν ο κ. Μαγουλάς παρέλαβε απ' τον κ. Κατσίκη, ο τότε Δήμαρχος είχε 
εξοφλήσει τους εργαζόμενους και σχεδόν όλους τους συμπολίτες μας, που είχαν 
εμπορικές δοσοληψίες με τον Δήμο Μαρκοπούλου.

 Άρα λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι η οικονομική 
κατάσταση του Δήμου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά αρνητική.

Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του προσωπικού του 
Δήμου, το οποίο ήδη είναι μειωμένο κατά το 1/3, σε σχέση με εκείνο που υπήρχε πριν 
δύο χρόνια από σήμερα και θα προσπαθήσουμε μετά, να κάνουμε δυο παράλληλα 
πράγματα:

Πρώτον, να στήσουμε τις δομές που μας επιβάλει ο Καλλικράτης, που είναι μια σειρά 
από Επιτροπές, όπως η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών και μόλις περάσουμε τους 20.000 κατοίκους στην Απογραφή, θα έχουμε 
και Συνήγορο, Συμπαραστάτη του Δημότη όπως ονομάζεται. Αυτό θα είναι το ένα 
σκέλος, πράγμα που σημαίνει ότι θα απορροφήσει εκ των πραγμάτων, πολύ σημαντικό 
χρόνο από τη δραστηριότητά μας. 

Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και στην τρέχουσα 
καθημερινότητα των Δημοτών και να βάλουμε μπροστά κάποια συγκεκριμένα 
πράγματα τα οποία έχουμε υποσχεθεί, όπως είναι το έργο της Αποχέτευσης, η φροντίδα 
για καινούργιες Σχολικές Μονάδες που πρέπει να υπάρξουν, και η βελτίωση της 
καθημερινότητας μας με έμφαση, στην Καθαριότητα. 

Για να καταλάβετε όμως και να σας δώσω ένα παράδειγμα το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
καλούμεθα να λειτουργήσουμε, είχαμε μια συνάντηση προ ολίγων ημερών με το 
Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές όλων των Γυμνασίων 
και Λυκείων Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη, όπου τους έβαλα το ζήτημα ότι με βάση 
την κατά 20% αύξηση ετησίως του μαθητικού πληθυσμού, χρειαζόμαστε κατεπειγόντως 
για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μόνο,  ένα νέο Γυμνάσιο - Λύκειο στο Πόρτο Ράφτη 
και ένα νέο Γυμνάσιο - Λύκειο στο Μαρκόπουλο!

Το άκουσαν, το κατέγραψαν και ειλικρινέστατα ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μας είπε, ότι εμείς θα υποστηρίξουμε και θα προωθήσουμε το αίτημά σας, 
αλλά σημειώστε και αυτό που σας λέω, ότι η κατεύθυνση που έχουμε από το Υπουργείο 
Παιδείας και προσέξτε το κομψό της έκφρασης, είναι ¨Η σύμπτυξη των σχολικών 
μονάδων¨!

 Με λίγα λόγια, η κατεύθυνση, που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή 
είναι όχι απλώς –συνολικά μιλάω- να μην υπάρξουν νέες Σχολικές Μονάδες αλλά όπου 
μπορούν, για να κάνουν οικονομίες κλίμακος, να συμπτύξουν Σχολικές Μονάδες 
καταργώντας μονάδες που έχουν περιορισμένο ή εξαιρετικά μικρό αριθμό μαθητών. 
Τους εξηγήσαμε ότι σε αυτό το ζήτημα εμείς θα είμαστε ανυποχώρητοι, γιατί δεν 

Ερώτηση: Εάν σας ζητούσαμε να κάνετε ιεράρχηση των πιο σημαντικών προβλημάτων 
του Δήμου, στα οποία θα προσπαθήσετε να δώσετε λύση το συντομότερο δυνατόν, ποια 
θα ήταν αυτή;

μπορούμε να έχουμε ίδια αντιμετώπιση εμείς, σε σχέση για παράδειγμα με τους 
κατοίκους της Κυψέλης, όπου εκεί ο σχολικός πληθυσμός βαίνει μειούμενος κάθε χρόνο, 
ενώ στο Πόρτο Ράφτη και στο Μαρκόπουλο, αυξάνεται όπως σας είπα περίπου κατά 20% 
ετησίως. Μας είπαν ότι θα προσπαθήσουν να πείσουν τους αρμόδιους μεταφέροντας 
αυτήν την επιχειρηματολογία και στο Υπουργείο Παιδείας.

Εμείς, θα κάνουμε οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση και εάν δεν πεισθούν με την 
επιχειρηματολογία μας, από εκεί και πέρα, θα κατεβάσουμε, γιατί αυτό έχουμε 
υποχρέωση να κάνουμε, όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγωνιούν γι 
αυτό το ζήτημα, με πρώτο το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο στους δρόμους και 
εφόσον χρειασθεί, θα πάμε και θα διαδηλώσουμε ειρηνικά, αλλά δυναμικά και 
αποφασιστικά και στο Υπουργείο Παιδείας! Σας δίνω όμως, ήδη ένα παράδειγμα, για το 
πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, λόγω της εφαρμογής του Μνημονίου και στην 
Αυτοδιοίκηση.

 

Δήμαρχος:  Η αποκομιδή των απορριμμάτων, είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει 
ήδη πάρα πολύ και πρέπει να κάνουμε, δύο πράγματα. 

Πρώτον, να επιδιορθώσουμε τα πέντε από τα οκτώ φορτηγά που είναι χαλασμένα και 
δεν επισκευάζονται, επειδή χρωστάμε σε όλα τα συνεργεία Μαρκοπούλου και Πόρτο 
Ράφτη και κανένας δεν δέχεται να τα επιδιορθώσει. 

Το δεύτερο το οποίο θα κάνουμε, είναι να αναδιοργανώσουμε και να προσπαθήσουμε 
να τρέξουμε με καλύτερους ρυθμούς, την Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο είναι προϋπόθεση του δεύτερου, δηλαδή πρώτα θα 
πρέπει στην περίπτωση αυτή, να επιτύχουμε τη επαναλειτουργία όλων των οχημάτων 
καθαριότητας και μετά να μπορέσουμε να βάλουμε το προσωπικό να δουλέψει με τους 
ρυθμούς που χρειάζεται, ώστε να υπάρξει μια στοιχειωδώς ικανοποιητική εικόνα, σε 
Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη. 

Αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας έθεσα υπ' όψην προηγουμένως, ότι δηλαδή θα ήταν 
καλό, να έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/2010 οι υποχρεώσεις του Δήμου σε σχέση με τα 
συνεργεία, που ήδη έχουμε χρέη, για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις των δημοτών, που είναι εύλογες. Η Καθαριότητα είναι από τις πρώτες 
προτεραιότητές μας.

Δήμαρχος: Στο διήμερο σεμινάριο που είχε πριν από μια εβδομάδα το Υπουργείο 
Εσωτερικών και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο παρακολούθησα και στο 
οποίο ήταν παρών και ο κ. Ραγκούσης, ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών και ο 
Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, το μήνυμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο, ότι οι πόροι οι 
οποίοι θα σας δοθούν, είναι ακριβώς ίδιοι με τους περυσινούς, αυξημένοι μόνο κατά τον 
πληθωρισμό, δηλαδή 5%. 

Να θυμίσω εδώ, ότι οι περυσινοί πόροι, ήταν ήδη μειωμένοι σε σχέση με τους 
προπέρσινους, κατά 25%. 

Άρα λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε την πιο δύσκολη μεταβατική 
χρονιά, με εξαιρετικά μειωμένους πόρους, με ευθύνη της Κυβέρνησης και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και από την άλλη μεριά, η μόνη διέξοδος που έχουμε σε αυτή 
την κατεύθυνση είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ. 

Το ΕΣΠΑ θα αρχίσει να τρέχει πολύ γρήγορα από τις αρχές του χρόνου, σε επίπεδο 
κατάθεσης μελετών, ένταξης και αξιολόγησης των μελετών αυτών με βάση τις 
δυνατότητες που υπάρχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και είναι μια υπόθεση, που 
θέλει επίσης σοβαρή δουλειά. Η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Ραγκούσης, ήταν 
ειλικρινέστατος ως προς αυτό, είπε ότι θα πρέπει να δείτε και τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσετε τις νέες δυνατότητες φορολόγησης των δημοτών, που σας δίνει πλέον ο 
Καλλικράτης, δηλαδή θέλουν να μετατρέψουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε 
φοροεισπρακτικό μηχανισμό σε βάρος των δημοτών! 

Αυτή η λογική εμάς μας βρίσκει αντίθετους, θα προσπαθήσουμε να βρούμε πόρους από 
εκείνους που οφείλουν να πληρώσουν, χρωστάνε ήδη στο Δήμο και πρέπει κάποια 
στιγμή να καταβάλουν τα οφειλόμενα. 

Εκείνο για το οποίο επίσης δεσμευόμαστε, είναι ότι θα προσπαθήσουμε, οι όποιες 
αυξήσεις υπάρξουν στα δημοτικά τέλη, να καλύπτουν απλώς τον πληθωρισμό και ούτε 
ένα Ευρώ, πάνω από αυτόν.

Δήμαρχος: Εκείνο το οποίο σκεφτόμαστε με το θέμα του νερού, είναι να έχουμε μια 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, για να μας πει τι μέλει γενέσθαι σε σχέση με το 
χρέος που υπάρχει και τις δυνατότητες αποπληρωμής του και εκεί θα εξετάσουμε όλες 
τις δυνατότητες. Εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα και με ειλικρίνεια. 

Με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες και με το σημερινό προσωπικό, την δυνατότητα 
ο Δήμος Μαρκοπούλου να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
των Δημοτών, δεν την έχει. Εκεί υπάρχουν διάφορες σκέψεις και διάφορες εναλλακτικές 
λύσεις. 

Είναι λίγο πρόωρο να σας πω τώρα κάτι, θα τις εξετάσουμε και θα φροντίσουμε μέσα στο 
Φεβρουάριο να έχουμε ενημερώσει τους δημότες, για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε με 
το θέμα συνολικά του νερού και της ΕΥΔΑΠ, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της μέτρησης 
του νερού και της καταβολής του αντιτίμου, είναι και το θέμα της ποιότητας του νερού 
και το πολύ σημαντικό θέμα της αντικατάστασης των σωλήνων του νερού, που δυστυχώς 
ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου εξακολουθεί να είναι αμιαντοσωλήνες, που όπως 
ξέρετε είναι καρκινογόνοι!

Ερώτηση:  Ένα από τα σοβαρά προβλήματα του Δήμου μας είναι η αποκομιδή των 
απορριμμάτων. Πως προτίθεστε να το αντιμετωπίσετε;

Ερώτηση: Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι 
θα εξευρεθούν;

Ερώτηση: Υπάρχουν διαμαρτυρίες για την μη καταμέτρηση του νερού στο Δήμο μας. 
Πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;

συνεχίζεται στη σελίδα 4
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Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε πως μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα άπαξ 
και δια παντός. Η σημερινή κατάσταση, με 30% επίσημη, βεβαιωμένη διαρροή νερού, 
επειδή οι σωλήνες είναι σε άθλια κατάσταση και με ένα άλλο 30% των ρολογιών των 
δημοτών, να δείχνουν από μηδενική έως πάγια κατανάλωση, πράγμα που σημαίνει ότι 
αρκετά από αυτά τα ρολόγια δεν λειτουργούν, όπως επίσης και με ένα σημαντικό ποσό 
τελών ύδρευσης, που δεν έχει εισπραχθεί με ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής, 
δεν πηγαίνει μακριά. 

Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε και να τα λύσουμε, γιατί αυτό το 
καθεστώς έχει δημιουργήσει την κατάσταση που σας περιέγραψα προηγουμένως. 

Έχει παραλάβει η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν από οκτώ χρόνια ένα χρέος προς την 
ΕΥΔΑΠ, της τάξης των 2.500.000 Ευρώ περίπου και παραδίδει σήμερα τετραπλάσιο 
χρέος, δηλαδή 8.800.000 Ευρώ!! 

Εάν συνεχίσουμε έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να εκποιήσουμε και τον ίδιο το Δήμο 
Μαρκοπούλου! Θα σας πω δυο επιπλέον ζητήματα, τα οποία πιστεύω ότι σας αφορούν 
άμεσα. Το πρώτο είναι, ότι ήδη μέσα από τις εσωτερικές διαδικασίες του Συνδυασμού 
και μετά από σχετική πρόταση και ψηφοφορία, όλων των μελών επαναλαμβάνω του 
Συνδυασμού και όχι μόνο των εκλεγέντων, υπάρχει ήδη και μπορώ να σας 
γνωστοποιήσω το όνομά του, ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος αναλαμβάνει μεταξύ άλλων, 
γιατί έχει και τις αρμοδιότητες των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, 
προμηθειών, παιδείας, υγείας, αθλητισμού, πολιτισμού και το Πόρτο Ράφτη. Το Πόρτο 
Ράφτη σαν αντικείμενο δεν μπορεί κανείς να το εξειδικεύσει, απλώς ο συγκεκριμένος 
Αντιδήμαρχος, ο οποίος εξελέγη μετά από ψηφοφορία, είναι ο κ. Σπύρος Γέγος, ο οποίος 
θα εγκατασταθεί μαζί με μια ομάδα εκλεγμένων και μη Δημοτικών Συμβούλων, κυρίως 
από το Πόρτο Ράφτη, από την 10/01/2011 και μετά, στο Υποκατάστημα του Δήμου, στο 
Πόρτο Ράφτη. 

Εκεί θα είναι τόσο ο ίδιος, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως και τις 2:30 μ.μ. και η 
γραμματειακή του υποστήριξη, εκεί θα υπάρχουν και οι συνάδελφοι από το 
Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη, που θα τον επικουρούν στο έργο του και εκεί θα 
προσπαθήσουμε μέσα στο πρώτο δεκάμηνο, να λύσουμε δύο σημαντικά ζητήματα. 

Πρώτον να δούμε το θέμα της πληρωμής λογαριασμών από τους κατοίκους του Πόρτο 
Ράφτη στο Υποκατάστημα του Πόρτο Ράφτη, να το τελειώσουμε αυτό στο πρώτο 
δεκάμηνο της θητείας μας, όπως επίσης στο πρώτο δεκάμηνο της θητείας μας, μέχρι το 
Οκτώβρη, να έχουμε λύσει και το θέμα της έκδοσης πιστοποιητικών που χρειάζονται οι 
δημότες κάτοικοι του Πόρτο Ράφτη από το Υποκατάστημα του Πόρτο Ράφτη. Όσοι 
επισκέπτονται μετά την 10/01/2011 το Υποκατάστημα, θα βλέπουν εκεί εγκατεστημένο 
τον κ. Γέγο, θα είναι μόνο μία ώρα το πρωί στο Δημαρχείο, 07:30 π.μ.-08:30π.μ. για μια 
συζήτηση και ενημέρωσή μου, στα ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του. Σε 
κάθε περίπτωση, και μετά θα είναι εγκατεστημένος εκεί, μαζί με όλους τους 
συναδέλφους συμβούλους, εκλεγέντες και μη, σε βάρδιες εναλλασσόμενες, για να 
επικουρείται στο έργο του. 

Το δεύτερο που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο σας προανήγγειλα 
ήδη, τη Μηχανοργάνωση, ώστε να εξυπηρετούνται οι λογαριασμοί και τα πιστοποιητικά 
των κατοίκων Πόρτο Ράφτη και να το τελειώσουμε αυτό μέσα στο πρώτο δεκάμηνο, για 
να σταματήσει η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας στο Πόρτο Ράφτη. Η τρίτη απόφασή 
μας που σας γνωρίζουμε, είναι ότι θα συγκαλέσουμε μέσα στο Φεβρουάριο, ένα ειδικό 
ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο, που θα αφορά μόνο στα θέματα του Πόρτο - Ράφτη και θα 
γίνει στο Πόρτο - Ράφτη.  

Θα έχει ένα και μόνο θέμα, που θα είναι «Προτάσεις και Λύσεις για τα προβλήματα του 
Πόρτο Ράφτη», στο οποίο θα καλέσουμε όλους τους φορείς, τους συλλόγους και φυσικά 
όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Πόρτο Ράφτη. 

Θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, στην αίθουσα του Γυμνασίου - Λυκείου, εκεί που είχαν 
γίνει και οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε εκεί μια μαραθώνια συνεδρίαση, όπου θα είναι όλο το 
Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι επίσημη συνεδρίαση, θα καταγραφούν τα πάντα και θα 
έρθουμε στο Πόρτο Ράφτη να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση – συζήτηση με ένα και 
μοναδικό σκοπό: Να ακούσουμε τον κόσμο του Πόρτο Ράφτη, δηλαδή δεν θα είναι μια 
συγκέντρωση, που θα έρθουμε εμείς από καθέδρας σαν Δημοτική Αρχή και θα πούμε ότι 

για το Πόρτο Ράφτη έχουμε σκεφθεί και έχουμε αποφασίσει αυτά, ξέρουμε καλά τι 
σκεφτόμαστε και τι έχουμε στο μυαλό μας για το Πόρτο Ράφτη. 

Αυτό που θέλουμε είναι να ακούσουμε κάθε ένα, που μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη 
ιδέα, από τον μεμονωμένο Δημοτικό Σύμβουλο μέχρι και τον (αριθμητικά εννοώ),  
«τελευταίο πολίτη» του Πόρτο Ράφτη!

Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αν ακούσουμε 
έγκαιρα και δυνατά την φωνή του Πόρτο Ράφτη και εμείς θα μπορούμε να 
προγραμματίσουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να δρομολογήσουμε κάποιες λύσεις.

Κάτι ακόμα: Το όποιο δημοτικό αυτοκίνητο δοθεί στο Δήμαρχο μαζί με οδηγό, γιατί ο 
Καλλικράτης προβλέπει μάλλον μια αλλαγή των δημοτικών αυτοκινήτων, επειδή 
πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε και συμβολικά, στην εποχή που ζούμε, κάποια 
θετικά παραδείγματα, δεν θα το χρησιμοποιήσω εγώ, αλλά το αυτοκίνητο αυτό θα 
διατεθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, μαζί με τον οδηγό και θα έχει σαν στόχο, 
μέσα από ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό να λειτουργεί ως μέσο μεταφοράς και 
εξυπηρέτησης, αποκλειστικά και μόνο, δυο κατηγοριών ανθρώπων. Εκείνων, οι οποίοι 
είναι σοβαρά πάσχοντες, όπως για παράδειγμα άνθρωποι που κατοικούν στο 
Μαρκόπουλο και στο Πόρτο Ράφτη και χρειάζονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα 
να έρχονται στο Κέντρο Υγείας, να εξυπηρετήσει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ζουν 
μόνοι τους, χρειάζονται μεταφορά και αναγκάζονται να πληρώνουν γι' αυτήν, ενώ είναι 
χαμηλοσυνταξιούχοι, είτε οικογένειες, οι οποίες χρειάζονται για κάποιους 
συγκεκριμένους ειδικούς λόγους, όπως για παράδειγμα επειδή έχουν άτομα με ειδικές 
ανάγκες που τα μεταφέρουν σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας ή για άλλους λόγους, σε 
χώρους που πρέπει να εξυπηρετηθούν! Εγώ μπορώ να συνεχίσω να κυκλοφορώ, με το 
SEAT  IBIZA, που έχω μέχρι σήμερα.

 

Δήμαρχος:  Το πρόβλημα της Δημοτικής Συγκοινωνίας το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά, 
είπα όμως προηγουμένως ότι πέρα από όλα αυτά που προανέφερα, είναι ένα από τα 
θέματα που θα το βάλουμε αργά ή γρήγορα σε ρύθμιση στο Πόρτο Ράφτη, θα εξαρτηθεί 
βέβαια το πότε και από τα οικονομικά του Δήμου. 

Η Δημοτική Συγκοινωνία για να λειτουργήσει σωστά και όχι όπως λειτούργησε μέχρι 
σήμερα, διότι πιστεύουμε ότι μάλλον κορόιδευε τον κόσμο του Πόρτο Ράφτη παρά τον 
εξυπηρετούσε, χρειάζεται τρεις τουλάχιστον οδηγούς, δυο οι οποίοι θα εναλλάσσονται 
και ο τρίτος για να κάνει τα REPOS των άλλων δύο, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  Τρείς 
οδηγοί, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα συγκεκριμένο μηνιαίο μισθολόγιο, γι αυτό 
είπαμε να δούμε πρώτα τα οικονομικά του Δήμου και από εκεί και πέρα, θα είναι ένα 
από τα πρώτα θέματα, που θέλουμε να λύσουμε. 

 

Δήμαρχος:  Θα μπορώ να σας απαντήσω έγκυρα σε αυτό, αφού πρώτα δούμε ποια είναι 
η πραγματική κατάσταση σε σχέση με τη γειτονιά αυτή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί 
θα πρέπει να αρχίσει και μια διαδικασία οικονομικής τακτοποίησης των οικοπέδων. Να 
δούμε πως ακριβώς έχουν τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει πρώτα να 
ενημερωθώ, δεν θέλω να σας λέω πράγματα, για τα οποία μετά θα φανώ ασυνεπής.

 

Δήμαρχος:  Σε δύο περίπου μήνες από σήμερα, στα μέσα έως τέλη Φλεβάρη, θα είμαι 
έτοιμος να συζητήσουμε και να προτείνουμε αναλυτικές λύσεις στα προβλήματα του 
Δήμου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ερώτηση:  Για τη Δημοτική Συγκοινωνία, τι θα κάνετε;

η
Ερώτηση:  Στη 3  γειτονιά, τι θα γίνει με τους κοινόχρηστους χώρους;

Ερώτηση: Κε Δήμαρχε, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και τον πλήρη 
κατατοπισμό σας από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο στην αναφορά των προτάσεων σας για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου.

συνέχεια από σελίδα 3 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΤΑΣ στο ΔΗΜΟ μας



έκανε φανερό αγώνα υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου 
από το Μαρκόπουλο. Και βέβαια ο άνθρωπος έχασε τις 
εκλογές. 

Ο κ. Μαγουλάς ανακοίνωσε την χρηματοδότηση από την 
περιφέρεια με 1.800.000€, βρεφονηπιακού σταθμού 
στο Μαρκόπουλο. Ρωτάμε τον απερχόμενο Δήμαρχο, αν 
είναι ο ίδιος βρεφονηπιακός σταθμός που πήγε να 
δημοπρατηθεί, μαζί με άλλους 11 όμοιούς του, πριν τις 
εθνικές εκλογές τον 10/2009, από τον περιβόητο 
Μανιάτη, τότε περιφερειάρχη, με «φουσκωμένους» 
προϋπολογισμούς 3.900.000€, όπως κατήγγειλε ο 
σύνδεσμος των εργοληπτών (Σ.Ε.Τ.Ε)  και ματαιώθηκε η 
δημοπράτηση τους. 

Αν είναι ο ίδιος βρεφονηπιακός σταθμός με τις ίδιες 
προδιαγραφές που από 3.900.000€, κατέληξε σε 
λιγότερο από τα μισά 1.800.000€, αντιλαμβανόμαστε σε 
τι μαύρες τρύπες εξαφανίζονταν τα χρήματα και έφτασε 
η χώρα σε αυτή την κατάσταση. 
  

Κατασκευάζεται νησίδα στη μέση κατά μήκος της Λ. Π. 
Ράφτη και κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση του οδό 
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άμεση έκδοση τραπεζικών δανείων

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ & 

ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛ .  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΑΓ .  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ         ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22990 .85016 - FAX : 22990 .87330

www.financial-counseling-services.gr

Ποιότητα υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση στους πελάτες

Financial Counseling
Services LTD.
Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων

Áñôïðþëçò?   
Æá÷áñïðëÜóôçò?  

Ïðùñïðþëçò?   
Êñåïðþëçò?

Åßóôå 
Financial Counseling
Services LTD.
Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων

Ç Ý÷åé ôç ëýóç!

Δάνειο Ανακαίνισης & Εξοπλισμού
Πίστωση σε Ανοικτό, Αλληλόχρεο Λογαριασμό
Αγορά Επαγγελματικής Στέγης

ΕΛ .  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΑΓ .  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ         ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22990 .85016 - FAX : 22990 .87330

www.financial-counseling-services.gr

Γράφει ο Σίμος Δημητριάδης

Ένα περιστέρι κι ένα χελιδόνι

Σμίξαν κάποια μέρα σε ψηλό μπαλκόνι

Μια σιγογελούσαν μια σιγοκλαίγαν

Λέγαν για του κόσμου τα στραβά

Λέγαν γι'αγάπες που πεθαίνουν

Πως δεν υπάρχει καμιά χαρά,

Λέγαν για τούς πόνους που πληθαίνουν

Ένα χελιδόνι κι ένα περιστέρι

Σμίξαν σε μπαλκόνι, κάποιο μεσημέρι

Και σοφά μιλούσαν λέγαν για κακίες

Για πολλούς πολέμους για κάποιες κηδείες

Πήγαν στο μπαλκόνι, δύο, τρεις .. «λεβέντες»

Τα πουλιά σκοτώσαν με μεγάλες πέτρες ..

Τα σοφά πουλιά πού'χαν πει αλήθειες,

Για καρδιές γεμάτες .. με ..

Κακές συνήθειες!!

Τα Σέβη μου,
Μάρθα Κυριαζή
Δημοσιογράφος

Ôá ÓïöÜ ÐïõëéÜÔá ÓïöÜ ÐïõëéÜ
(αφιερωμένο στα κακά παιδιά)(αφιερωμένο στα κακά παιδιά)

ÖÁÑÅÔÑÁÖÁÑÅÔÑÁ

Συνδημότισσες- Συνδημότες,
μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές του Δήμου μας.

Με την παρούσα ανακοίνωση, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο 
συνδυασμό μας, τόσο με την ψήφο σας όσο και με τη μαζική συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας, σε όλη 
τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα.

Μαζί δώσαμε έναν έντιμο και συγχρόνως δύσκολο αγώνα. Είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους, βάλαμε 
τα προβλήματα του τόπου μας στο κέντρο του προεκλογικού αγώνα και δώσαμε έκφραση στην αγωνία 
όλων για πραγματική ποιότητα ζωής.

Οι 1.205 δημότες που μας ψήφισαν (14,5%) αλλά και όσοι μας στήριξαν - που τα διάφορα προσκόμματα 
των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου τους στέρησαν το δικαίωμα ψήφου αν και μόνιμοι κάτοικοι - 
περιποιούν μεγάλη τιμή για την Κίνησή μας και εγγράφουν υποθήκη για το μέλλον.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρήσουμε όλες τις υποσχέσεις μας και θα είμαστε παρόντες διεκδικώντας το 
καλύτερο για το δήμο μας, ενημερώνοντάς σας έγκυρα και άμεσα.

Σας περιμένουμε να συναντηθούμε στους αγώνες, προκειμένου να αλλάξει ριζικά ο Δήμος μας.

Με τιμή
Για τη Δημοτική Κίνηση «Δύναμη Ελπίδας»
Γιώργος Αδάμος, Επικεφαλής της Κίνησης

Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Οι δημοτικές εκλογές τελείωσαν. Η «Δύναμη Ελπίδας» 
μας δίνει το δικαίωμα να νιώθουμε υπερήφανοι και 
δικαιωμένοι απέναντι σε όλους που πίστεψαν, 
συμμετείχαν, στήριξαν και ψήφισαν την ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο για τον τόπο και τους ανθρώπους του. 

Οι Πορτοραφτιώτες δημοτικοί σύμβουλοι των 2 άλλων 
συνδυασμών από το Μαρκόπουλο δεν κατάφεραν να 
ξεπεράσουν την 25η  θέση στην σειρά των σταυρών, 
πολύ μακριά δε από τις εκλόγιμες θέσεις.  Μάλλον δεν 
αναγνωρίσθηκε η καλή τους πρόθεση να βοηθήσουν τον 
τόπο μας. 

Οι άνθρωποι του συνδυασμού «Ανθρώπινη Πόλη» του 
κ. Σουρμπάτη, ισχυρίζονταν πριν τις εκλογές ότι η 
Δημαρχία έχει κλείσει από την πρώτη Κυριακή. 
Απεδείχθη ότι έκαναν τραγικό λάθος. Επίσης απεδείχθη 
ότι η μεγάλη στήριξη από θεσμικό παράγοντα του 
τόπου, όχι μόνο δεν τον βοήθησε, αλλά του έκανε κακό. 

Σε όλη την προεκλογική περίοδο, τον εκ δεξιών του κ. 
Μαγουλά, τον επονομαζόμενο και στρατηγό, δεν τον 
έβλεπες πουθενά. Αντίθετα με την εξ αριστερών που 

Γέγου, με την ελπίδα την μείωση των ατυχημάτων και 
την ανακούφιση του κυκλοφορικού φόρτου. Όμως είναι 
απαραίτητος κυκλικός κόμβος και στο ύψος του Lidle και 
στην οδό Αγ. Γεωργίου όπως προτείνουν οι «ενεργοί 
δημότες», για να μπορούν να γίνονται ασφαλείς 
αναστροφές μια και θα υπάρχει η νησίδα στην μέση. 

Για τα νερά της βροχής δεν γνωρίζουμε τι προβλέπει η 
υδραυλική μελέτη. Ή μάλλον ξέρουμε. Θα πλημμυρίσει 
ο τόπος (αυτοκίνητα και υπόγεια) διότι τελικά δεν 
υπάρχει υδραυλική μελέτη, όπως μας είπε
η απερχούσα Δημοτική Αρχή,  παρότι το έργο είναι της 
Νομαρχίας.

Πρώτο μέλημα της νέας Δημοτικής αρχής θα πρέπει να 
είναι η αποζημίωση των κοινόχρηστων χώρων στην ΠΕ-3  
στο Π. Ράφτη, μιας και παρήλθε ο εύλογος χρόνος από 
την κύρωση της πράξης εφαρμογής και οι ιδιοκτήτες 
μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των 
ιδιοκτησιών τους. 

Και μην ισχυριστούν ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να βρεθούν! Άλλωστε γι αυτό τους 
επέλεξε ο κόσμος. 



ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ
ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ

Dr. Ðïëõ÷ñïíüðïõëïò ÔÜóïò
êôçíßáôñïò (DVM, PhD, Cand.)

Ôçë. áíÜãêçò: 6945 386726

ÓùôÞñïò & Åë. ÂåíéæÝëïõ      Ôçë./Fax:22990 71716
e-mail: Vclinic@ontelecoms.gr,   skype: portoraftivetclinic.gr

Τηλ.: 22990.71242, 22990.73800

Fax: 22990.75712               e-mail: wwgian@otenet.gr

Óðýñïò ÃéáííÜêçò
êéí.: 6932.253288
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ΙΝ Η ωραία θάλασσά μας
 
OUT αυτοί που τις ρυπαίνουν 

ΙΝ τα ωραία μαγαζιά μας 

OUT οι υψηλές τιμές μερικών 

ΙΝ αυτοί που κάνουν πεζοπορία 

OUT αυτοί που κάθονται μόνιμα στο καναπέ τους  

ΙΝ τα παιδιά που παίζουν μπάλα 

OUT ο Δήμος που τους  στέρησε το γήπεδο 

ΙΝ ο συνδυασμός του Πόρτο Ράφτη «Δύναμη Ελπίδας» 

OUT αυτοί που προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να κατεβεί στις 
δημοτικές εκλογές 

IN οι Δημοτικές εκλογές 

OUT μερικοί υποψήφιοι που μας φλόμωσαν με τα φυλλάδιά τους 

ΙΝ η πλαζ στο Πόρτο Ράφτη 

OUT το ακριβό εισιτήριο

Μήτσος – Δημήτρης   Χατζάκος

outin 
Κώστας Μάνος

OUT : Ο άνθρωπος που κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και διαμελίστηκε 
από τον συλλέκτη του απορριμματοφόρου. Ο πολιτισμός 2010 στο 
ναδίρ.

OUT : Που η είδηση αυτή πέρασε στα ψιλά, πιο σοβαρή είδηση ήταν η 
εγκυμοσύνη της Σκορδά.

ΙΝ : Η θεατρική ομάδα ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ. Ήθος, εργατικότητα, αναζήτηση του 
ωραίου και αληθινού.

OUT : Οι αρπαχτές διαφόρων θιάσων στην πόλη μας όπως έλεγε και η 
μακαρίτισσα η Μαλβίνα μας τσουρνέψανε τα ντουλά και την 
πουλέψανε. Άκου 24€ για μια παράσταση.

ΙΝ : Το ξεβράκωμα του Λαζόπουλου από τον Παύλο Μάτεση στην 
ης

εφημερίδα το ποντίκι της 7  Οκτωβρίου, σελ. 43.

OUT : Η μούγγα του λαλίστατου Λάκη. 

ΙΝ : Τα ρόδια του Μαρκόπουλου στα σούπερ μάρκετ. Κόκκινα, τραγανά 
και γλυκά.

OUT : Τα ρόδια του Ισραήλ ή της Ισπανίας λίγο κόκκινα, λίγο άσπρα και 
στυφά. Τα δικά μας είναι καλύτερα.

ΙΝ : Οι πατάτες Νευροκοπίου – Κύπρου και Νάξου. Ότι καλύτερο 
υπάρχει στην αγορά.

OUT : Τα λεμόνια Αργεντινής.

Σίμος Δημητριάδης

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Στο Δημοτικό συμβούλιο της 29/11/2010, παρακολουθήσαμε την τελευταία 

πολιτική παράσταση που έδωσε ο απερχόμενος δήμαρχος.

Ο κ. Μαγουλάς με τα γνωστά επικοινωνιακά τεχνάσματα και περισσή υποκρισία, 

προκάλεσε το θυμικό των δημοτών, μιλώντας για τα δυστυχήματα και τους 

θανάτους στην Λ. Πόρτο Ράφτη, για να δικαιολογήσει τη νησίδα στη μέση της Λ. Π. 

Ράφτη. Γιατί μόνο αυτό γίνεται. Μια νησίδα στη μέση.

Αυτά έπρεπε να τα σκεφτεί στην αρχή της δημαρχιακής του θητείας και τώρα θα 

έπρεπε να είχε ολοκληρώσει ένα καθ΄ όλα πλήρες έργο κυκλοφοριακά και 

υδραυλικά που θα εξυπηρετούσε τους κατοίκους και δεν θα προκαλούνταν 

θάνατοι, καθώς θα έπρεπε να παραμείνει το πλάτος της Λεωφόρου στα 40 μ. 

όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί και όχι να μειωθεί στα 20 μ. όπως είναι τώρα.

Αντί αυτού, τώρα υλοποιείται ένα κακό «έργο», ένα ελλιπές «έργο» που απλώς 

γίνεται για να μη μείνουν κάποια χρήματα στο ταμείο της καταργούμενης 

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Ο ίδιος ο αντινομάρχης κ. Παρασκευάς (Πάρις) Ευαγγελίου πολιτικός μηχανικός, 

προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, παραδέχθηκε ότι οι 

αναστροφές των αυτοκινήτων θα είναι πολύ δύσκολες μέσα από τις εσωτερικές 

Τα κροκοδείλια δάκρυα
του κ. Μαγουλά

οδούς της γειτονιάς 3, μια και δεν έχει εφαρμοστεί το πολ. Σχέδιο, παρόλο που η 

πράξη εφαρμογής του έχει κυρωθεί εδώ και 10 χρόνια (διάνοιξη οδών, 

αποζημιώσεις, κλπ.). Την ευθύνη της εφαρμογής του σχεδίου την έχει η δημοτική 

αρχή που τα τελευταία 8 χρόνια την διαχειρίζονταν ο κ. Μαγουλάς ως δήμαρχος 

και ο οποίος αδράνησε χαρακτηριστικά για την εφαρμογή του σχεδίου.

Επίσης ο ίδιος ο αντινομάρχης παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει υδραυλική μελέτη 

που σημαίνει ότι τα νερά της βροχής θα δημιουργούνε συνέχεια μεγάλα 

προβλήματα και στα διερχόμενα αυτοκίνητα και στα υπάρχοντα καταστήματα με 

τα υπόγεια.

Δικαιολογήθηκε δε ότι το πρόβλημα θα υφίσταται είτε υπάρχει νησίδα είτε όχι.

Με τεχνικές ανακρίβειες αντιμετώπισε την πρόταση των Ενεργών Δημοτών για 

κυκλικό κόμβο στο ύψος του Lidle που θα διευκόλυνε τις αναστροφές των 

αυτοκινήτων.

Συμπερασματικά: Είναι βέβαιο ότι οι κάτοικοι θα εξωθούνται σε παράνομες, 

επιτόπου αναστροφές, στα ανοίγματα της νησίδας με μεγάλο κίνδυνο 

ατυχημάτων. Είναι επιτακτικό λοιπόν να γίνουν σοβαρές βελτιώσεις, να 

προστεθούν στο άμεσο μέλλον κυκλικοί κόμβοι, να διανοιχθούν οι εσωτερικοί 

οδοί και να λυθεί ριζικά το θέμα των όμβριων με αποδέκτη τη θάλασσα, γιατί 

δυστυχώς τα προβλήματα αντί να λύνονται είναι μπροστά μας.
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Ο μεγάλος Άγγλος γιατρός SYDENHAM παραδέχτηκε τότε 
τη μόνη πηγή γνώσης, τη παρατήρηση κοντά στο κρεβάτι 
του αρρώστου. Γι' αυτόν, η ασθένεια ήταν μια 
εξελισσόμενη αλλοίωση κάτω από ορισμένους κανόνες 
και με τη δική της ιστορία, σαν αποκλειστικό δε έργο του 
γιατρού θεωρούσε τη θεραπεία της βλάβης αυτής. Όπως 
οι μεγάλοι του Πρόδρομοι Ιπποκράτης και Παράκελσος, 
έβλεπε στις θεραπευτικές αντιδράσεις του οργανισμού, 
επικράτηση των φυσικών δυνάμεων. Συνειδητά 
θαυμαστής της φύσης, γνωρίζει ότι μόνο βοήθεια 
μπορούμε να προσφέρουμε στον οργανισμό στη μάχη 
που κάνει εναντίων των νόσων. Την τέχνη του γιατρού 
περιορίζει στον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά δίνεται η 
βοήθεια αυτή, ώστε να γίνεται επωφελής. Η επιστήμη 
ήταν γι' αυτόν βοηθητικό μόνο μέσον για να επιτύχει ο 
σκοπός της Ιατρικής. 
Σημαντική επέκταση των αντιλήψεων αυτών του 
SYDENHAM έφερε η εποχή του BOERHAVE που ήταν ο 
πατέρας της Πρώτης Βιενναίας Σχολής. 
Και γι' αυτόν το κυριότερο έργο του Ιατρού ήταν η 
Θεραπευτική Τέχνη, χωρίς να τη θεωρεί αντίθετη της 
επιστήμης. Αντίθετα προσπάθησε να συνδυάσει τις δύο 
αυτές κατευθύνσεις της Ιατρικής, μεταφέροντας κάθε 
κτηθείσα επιστημονική πείρα από τη φυσικοχημική 
έρευνα στην κλινική. 
Κάτω από την επίδραση και την οδηγία των δύο αυτών 
μεγάλων ερευνητών – κλινικών γιατρών αναπτύχθηκε και 
πάλι η παρατήρηση κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου, η 
τέχνη της παρατήρησης άνθισε και πάλι και γ Ιατρική 
Επιστήμη που συμπληρώθηκε από τη πρακτική πείρα και 
περιορίστηκε μέσα σε ένα σαφές και λογικό πλαίσιο, 
ξαναβρήκε και πάλι την ορθή της κατεύθυνση. 
Γι' αυτή την κατεύθυνση της Ιατρικής πάρα πολύ 
συντέλεσε τότε και η επίδραση της «περί μονάδων» 
θεωρίας του δημιουργού της Γερμανικής Φιλοσοφίας 

LEIBNITZ, ο οποίος αφού ασχολήθηκε και με την Ιατρική, 
την οποία θεωρούσε θεμελιωμένη πάνω στην πείρα και 
τα δεδομένα των φυσικών επιστημών, την αποκαλούσε 
Καθαρή Τέχνη. 
Ατυχώς, η προς άλλες κατευθύνσεις, εξέλιξή του 
Πολιτισμού, παρέσυρε τους Ιατρούς της εποχής εκείνης 
από την ευθεία οδό. Κάτω από την επίδραση των 
γ ε ν ι κό τ ε ρ ω ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  κα τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν ,  

ουδημιουργήθησαν στο τέλος του 18  αιώνα και στις αρχές 
ου

του 19 , θεωρητικά συστήματα πολύ επικίνδυνα για την 
υπόσταση της Ιατρικής. 

Η φιλοσοφία της φύσης έχασε την έννοια της 
πραγματικότητας και επιστεύθει ότι η θεωρία είναι η 
μόνη πηγή γνώσης. 
Υποστηρίχθηκαν τότε αντιλήψεις ότι ο ανθρώπινος 
οργανισμός δεν είναι ζωντανός οργανισμός, αλλά 
παίρνει ζωή από την ψυχή, που διέπει όλες τις 
λειτουργίες του σώματος. 
Γι' αυτό και οι αρρώστιες θεωρήθησαν ότι οφείλονται σε 
ψυχικές διαταραχές, γεγονός που κατά τον STAHL 
δικαιολογείτο από την παρατήρηση ότι μια ψυχική 
διέγερση μπορούσε να προκαλέσει νόσο και να 
επιβραδύνει την ίαση. 
Θεωρήθηκε το ανθρώπινο σώμα σαν ένα απλό μείγμα 
χημικών ουσιών, κυρίως νερού και λαδιού που ενώ 
καταλήγουν σε αποσύνθεση, συγκρατούνται ωστόσο 
ενωμένες με την επίδραση της ψυχής. 
Αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτές, γιατί είχαν σαν 
επακόλουθο να υποστηριχθεί τότε, ότι η Ιατρική δεν έχει 
ανάγκη της χημείας η της Ανατομίας, επειδή η ψυχή 
μπορεί να διευθύνει τόσο τον υγιή, όσο και τον άρρωστο 
οργανισμό, χωρίς να ενδιαφέρεται για την Ανατομική 
κατασκευή του. Στη συνέχεια εθεωρήθει η αρρώστια σαν 
εκδήλωση προσπάθειας της ψυχής που ονομαζόταν τότε 
και φύση. 
Η αντίδραση κατά της αχαλίνωτης αυτής φαντασίας 
προήλθε τη φορά αυτή από τη Γαλλία. Ο BICHAT και οι 
διάδοχοι του επανέφεραν την Ιατρική στην παρατήρηση, 
την ανάλυση και το πείραμα και την στήριξαν πάλι πάνω 
στο σταθερό έδαφος των Φυσικών Επιστημών. 
Ο BICHAT υπήρξε ο θεμελιωτής της νεότερης 

Ιατροφυσικής Επιστήμης και της εμπειρικής επαγωγικής 
έρευνας. 
Στην Κλινική Ιατρική προστέθηκαν την εποχή εκείνη δυο 
μεγάλες ανακαλύψεις, η επίκρουση και η ακρόαση, η μεν 
πρώτη από τον AUENBRUGGER, η δε δεύτερη από τον 
LAENNEC. 
Οι νεότερες αυτές αντιλήψεις, μεταδιδόμενες 
βαθμηδόν, εξαπλώθηκαν βραδύτερα και στη Γερμανία 
και Αυστρία όπου βρήκαν ευνοϊκό έδαφος, κυρίως στη 
Βιέννη, όπου με τις οδηγίες των ROKITANSKY και SCODA, 
δημιουργήθηκε η Δεύτερη Σχολή της Βιέννης. 
Η εξέλιξη της νεότερης αυτής Σχολής είχε σαν 
επακόλουθο την πλήρη διάσταση μεταξύ Ιατρικής 
Επιστήμης και Θεραπευτικής Τέχνης. 
Για πρώτη ίσως φορά αναπτύχθηκε τόσο μεγάλος 
φανατισμός στην προσπάθεια επικράτησης των 
Φυσικών Επιστημών απέναντι στην Ιατρική σαν 
Θεραπευτικής Τέχνης. 
Είναι δε χαρακτηριστικό το ότι, ακριβώς όπως στους 
χρόνους της Ιατρικής Αναγέννησης, έτσι και τώρα 
απέναντι στη μεγαλοπρεπή αυτή Επιστήμη, η 
Θεραπευτική Τέχνη παράμενε άοπλη και φτωχή, χωρίς 
να μπορέσει να ωφεληθεί κάτι από τις τόσες προόδους 
της Ιατρικής Επιστήμης. Εμφάνισε πάλι η Θεραπευτική 
Τέχνη πλήρη ανικανότητα να καταπολεμήσει εκραγείσα 
επιδημία χολέρας.

(...συνεχίζεται) 

Δρ Γ. Γιαννουλόπουλος 

Ιατρός – Χειρουργός Παίδων 

Τήρηση Βιβλίων Β΄και Γ΄κατηγορίας

Εποπτείες Λογιστηρίων

Φορολογικές Συμβουλές

37ο χλμ. Λεωφ. Πόρτο Ράφτη (δίπλα στα everest) Τ.Κ. 19003

email: n-loubas@otenet.gr
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Νικόλαος Γ. Λούμπας

Με ένα τσουβάλι τριγυρνάςΜε ένα τσουβάλι τριγυρνάς
ψυχές για να θερίσειςψυχές για να θερίσεις

κι ανθρώπους στη μιζέρια τουςκι ανθρώπους στη μιζέρια τους
γυρίζεις και κοιτάς.γυρίζεις και κοιτάς.

Δεν ξέρω τώρα να σου πω
αν έκανες καλά

και του κοσμάκη τις ψυχές
εσύ να κυβερνάς

Μα ένα είναι σίγουρο
Χάρε μου να το ξέρεις
ότι εγώ θα σε έκανα 

Βασίλης Ρουμελιώτης

Χ άρε μου !Χ άρε μου !

Δεν ξέρω τώρα να σου πω
αν έκανες καλά

και του κοσμάκη τις ψυχές
εσύ να κυβερνάς

Μα ένα είναι σίγουρο
Χάρε μου να το ξέρεις
ότι εγώ θα σε έκανα 

Βασίλης Ρουμελιώτης

36ï ÷ëì. Ë. Ðüñôï ÑÜöôç, Ìáñêüðïõëï
ôçë.: 22990 76281 - 78154   fax: 22990 78154

email: g.arabatzis@yahoo.gr
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ΧΡΩ Μ ΑΤΑ ΠΟ ΙΟ ΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ Γ.Χ.& ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΑΦΟΙ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ Ο.Ε.

ΚΟΡΩΠΙ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑ

ΚΑΛΥΒΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Έμφραγμα: δεν είναι σιωπηλός εχθρός...

Έτσι, σαν λογαριασμός που ζητά να πληρωθεί, έρχεται το έμφραγμα. Η καρδιά μας 
επαναστατεί και μας λέει ότι δεν μπορούμε να την «χορεύουμε» στη δική μας μουσική. 
Με έναν οξύ πόνο αρχίζει να μας λέει αντίο - αρχίζει, δηλαδή, να νεκρώνεται, αφού 
«βουλώνει» μία από τις στεφανιαίες αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα σε αυτήν και την 
κάνουν να χτυπάει. 

Από αυτό το λεπτό και μετά, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα, απαιτώντας να μη 
χάσουμε λεπτό, να καλέσουμε εμείς ή οι γύρω μας ασθενοφόρο, διότι από την άμεση 
βοήθεια σε νοσοκομείο κρέμεται η ζωή μας. 

Ομάδες υψηλού κινδύνου 

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν έρχεται εν αιθρία, αρχίζει σιγά- σιγά και τρυπώνει στις 
συνήθειες της ζωής μας. 

Παχυσαρκία, κάπνισμα, υψηλή χοληστερίνη και αρτηριακή πίεση, καθιστική ζωή, 
παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, κληρονομικότητα και άγχος - μεμονωμένα 
αλλά κυρίως σε συνδυασμό μεταξύ τους - δημιουργούν ένα «ναρκοπέδιο» πάνω στο 
οποίο περπατά εν αγνοία του, κυρίως ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας 45 έως 55 ετών, 
που ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (οι γυναίκες συνήθως προφυλάσσονται 
αρκετά μέχρι την εμμηνόπαυση από τις ορμόνες του φύλου τους). Βέβαια, αυτή η 
ηλικιακή δεκαετία δεν είναι η μόνη που πλήττεται. Κινδυνεύουν και οι νεότεροι αλλά 
κυρίως οι άνω των 55 ετών όπου, επιπροσθέτως, εξομοιώνεται ο κίνδυνος για άνδρες και 
γυναίκες, επειδή μετά την εμμηνόπαυση οι γυναίκες χάνουν την προστατευτική ασπίδα 
των οιστρογόνων. 

Το έμφραγμα πλήττει στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων κατοίκους των 
ανεπτυγμένων χωρών και των πόλεων. Στην Ελλάδα, καταγράφονται κάθε χρόνο 25.000 
νέα κρούσματα.

Οι κακές συνήθειες σε πρώτο στάδιο δημιουργούν την αρτηριοσκλήρυνση. Η 
αρτηριοσκλήρυνση είναι η σταδιακή εναπόθεση λιπαρών ουσιών (λέγονται λιπώδη 
ιζήματα) στο εσωτερικό τοίχωμα των στεφανιαίων αρτηριών, η οποία σχηματίζει μία 
πλάκα (λέγεται αθηρωματική πλάκα) που στενεύει τη διάμετρό τους. 

Το έμφραγμα αναπτύσσεται όταν κάποιο σημείο μιας στενεμένης αρτηρίας αποφραχθεί 
πλήρως από έναν θρόμβο αίματος, με συνέπεια να σταματήσει η τροφοδότηση του 
τμήματος της καρδιάς που εξαρτάται από αυτή την αρτηρία - και να αρχίσει η νέκρωσή 
του. 

Συμπτώματα 

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνεται συνήθως με πόνο στην περιοχή της καρδιάς. 
Από την ένταση και κυρίως τη διάρκεια του πόνου κρίνεται σε πρώτη φάση το μέγεθος 
και η σοβαρότητα της κατάστασης. 

Στην πιο τυπική περίπτωση, ο ασθενής νοιώθει έναν δυνατό πόνο πίσω από το στέρνο, ο 
οποίος διαχέεται στην πλάτη, στον αυχένα και στο αριστερό χέρι. Είναι ένας πόνος 
έντονος, ο οποίος συνοδεύεται πολλές φορές από ζάλη, εφίδρωση και τάση προς έμετο, 
ενώ συχνά αναπτύσσεται και δύσπνοια. Ο πόνος μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα 
μέχρι και δύο ή περισσότερες, εάν δεν υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση. Ο πόνος αυτός 
συχνά εμφανίζεται τις πρώτες πρωινές ώρες και δεν φεύγει με την ανάπαυση. 

Δυστυχώς, κυρίως στους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από διαβήτη, το έμφραγμα 
μπορεί να εκδηλωθεί ύπουλα με βασικό σύμπτωμα την δύσπνοια και την δυσφορία στο 
στήθος. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσπεψία και να ανακαλυφθεί 
στη συνέχεια από ένα καρδιογράφημα, το οποίο καταγράφει την βλάβη που αυτό άφησε 
στην καρδιά. 

Πρώτες βοήθειες 

Μόνο αν είναι συναισθηματικής φύσης ο πόνος στην καρδιά μπορεί κανείς να τον 
υπομείνει μόνος και καρτερικά. 

Η υποψία και μόνο ενός εμφράγματος δεν αφήνει περιθώρια για παράτολμους 

ελιγμούς, για πρόχειρες επί τόπου διαγνώσεις χωρίς νοσοκομείο, ούτε για ηρωισμούς. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η υπομονή είναι από επιζήμια μέχρι θανατηφόρα. Εάν το 
έμφραγμα που δίνει τα πρώτα σημάδια του είναι σοβαρό- πράγμα που δεν μπορεί να 
εκτιμήσει παρά μόνο ένας γιατρός και, μάλιστα, με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων- η 
σωτηρία βρίσκεται στην έγκαιρη διακομιδή σε νοσοκομείο. 

Οι πρώτες κινήσεις, λοιπόν, είναι άμεση κλήση ασθενοφόρου, χαλάρωση των ρούχων 
και απόλυτη ακινησία, ώστε να μην κουράζεται καθόλου η καρδιά. Αν δεν υπάρχουν τα 
γνωστά υπογλώσσια χαπάκια που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που ήδη πάσχουν 
από κάποιας μορφής καρδιοπάθεια, ένα χεράκι βοηθείας δίνει η κοινή ασπιρίνη η οποία 
έχει αντιθρομβωτικές ιδιότητες. Μασήστε την, λοιπόν, τοποθετώντας την κάτω από τη 
γλώσσα, ώστε να απορροφηθεί πιο γρήγορα από τον οργανισμό. Προσοχή, όμως: η 
ασπιρίνη μπορεί να είναι σωτήρια μόνο για όσους δεν αντιμετωπίζουν πεπτικά 
προβλήματα, δεν είναι αλλεργικοί σε αυτήν ή δεν έχουν άλλες παθήσεις στις οποίες 
απαγορεύεται η χρήση της. 

Σε περίπτωση, βέβαια, που το οξύ έμφραγμα κάνει καρδιακή ανακοπή και ο ασθενής 
χάσει τις αισθήσεις του ή σταματήσει ο χτύπος της καρδιάς του, τότε επιβάλλεται να του 
δοθούν από τους γύρω του οι πρώτες βοήθειες: μιλάμε για την καρδιοαναπνευστική 
ανάνηψη, κατά την οποία γίνονται μαλάξεις στο στέρνο και τεχνητή αναπνοή έως ότου 
έρθει το ασθενοφόρο ή μεταφερθεί ο πάσχων στο νοσοκομείο. 

Διάγνωση 

Η διάγνωση αρχίζει με την λήψη του ιστορικού και συνεχίζεται με εξετάσεις. Πρώτα 
γίνεται καρδιογράφημα και αναλύσεις αίματος, και στη συνεχεία ο γιατρός κρίνει αν 
πρέπει να κάνει υπερηχογράφημα καρδιάς, σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, καρδιακό 
καθετηριασμό ή ακόμα και στεφανιογραφία. Οι βασικότερες αρχικές εξετάσεις, όμως, 
είναι το καρδιογράφημα και οι αναλύσεις αίματος. 

Το καρδιογράφημα χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να διερευνήσει τις 
διάφορες «ζώνες» του μυοκαρδίου και να επιβεβαιώσει κατ' αρχήν την ύπαρξη ή όχι του 
εμφράγματος, το σημείο όπου αυτό «χτύπησε», αλλά και την εξέλιξή του. Έμφραγμα 
σημαίνει «ανεξίτηλη βλάβη στην καρδιά», η οποία αφήνει το σημάδι της τόσο σε 
επίπεδο πληγής (δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο που επλήγη) όσο και σε επίπεδο 
μεγέθους της νέκρωσης που προκαλεί. Την νέκρωση αυτή «διαβάζει» σε όλη της την 
έκταση το καρδιογράφημα, στις πρώτες κρίσιμες στιγμές από τη διακομιδή στο 
νοσοκομείο. Και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, όμως, είναι πολύτιμο, καθώς 
καταγράφει την σταδιακή βελτίωση αλλά και τις μόνιμες βλάβες ή επιπλοκές που μπορεί 
να προκύψουν από το έμφραγμα (λ.χ. την καρδιακή ισχαιμία και τις αρρυθμίες). 

Οι εξετάσεις αίματος είναι πολύ σημαντικές διότι, στη διάρκεια του εμφράγματος, τα 
κύτταρα του μυοκαρδίου απελευθερώνουν ορισμένα ένζυμα στο αίμα. Από τα επίπεδα 
αυτών των ενζύμων μπορεί να αποσαφηνιστεί η εικόνα για το πόσο μεγάλη είναι η 
βλάβη που υπέστη η καρδιά. 
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Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς. πόνος. Ένας πόνος δυνατός, άγνωστος, που καρφώνεται στο πίσω μέρος του 
στέρνου προς τα αριστερά και απλώνεται πίσω στην ωμοπλάτη - και που συχνά έρχεται χωρίς προειδοποίηση, σαν 
απρόσκλητος επισκέπτης 
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Επιμέλεια: Ειρήνη Τριανταφύλλου

Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου είναι μία εξέταση που «φωτογραφίζει» τον βαθμό 
αιμάτωσης των μυών της καρδιάς. Βασικά εργαλεία για την εξέταση αυτή είναι μία 
κάμερα και το θάλλιο. 

Η κάμερα είναι ένα ειδικό φωτογραφικό μηχάνημα με μία ή τρεις κεφαλές που 
περιστρέφονται γύρω από τον θώρακα του ασθενούς βγάζοντας φωτογραφίες του 
μυοκαρδίου σε διάφορες φάσεις κοπώσεως και ηρεμίας. Το θάλλιο-201 είναι μία 
ελαχίστως ραδιενεργός ουσία, απόλυτα ασφαλής σύμφωνα με τους επιστήμονες, η 
οποία εισάγεται με ενδοφλέβια ένεση στο αίμα του εξεταζόμενου και όταν φθάνει με 
αυτό στην καρδιά μπαίνει στα μυϊκά της κύτταρα και τα «φωτίζει». 

Μια καρδιά λειτουργεί καλά όταν είναι καλά αιματωμένη. Αν είναι καλά αιματωμένη 
απορροφά και περισσότερο θάλλιο, επομένως αποτυπώνεται «φωτεινή». Στην αντίθετη 
περίπτωση όταν μία περιοχή της καρδιάς δεν αιματώνεται καλά, απορροφά λιγότερο 
θάλλιο και απεικονίζεται στη φωτογραφία «σκοτεινή».

Έτσι μέσα από το παιχνίδι των φωτοσκιάσεων στις διάφορες φωτογραφίες της καρδιάς 
οι γιατροί μπορούν να έχουν μία αναλυτική κλινική εικόνα της, από το σημείο όπου 
μπορεί να πάσχει μέχρι το μέγεθος των ελλειμμάτων αίματος. Με αυτά τα στοιχεία 
μπορούν να εκτιμήσουν την σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου, την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας μετά από έμφραγμα αλλά και άλλες πτυχές 
διαφόρων άλλων καρδιακών δυσλειτουργιών και παθήσεων. 

Αντιμετώπιση-Θεραπεία 

Σε περίπτωση σοβαρού εμφράγματος, και μόνη η έγκαιρη άφιξη στο νοσοκομείο 
ισοδυναμεί κατά 90% και πλέον με σωτηρία. Όσοι προλαβαίνουν να φθάσουν, λοιπόν, 
είναι οι τυχεροί αφού εκεί μόνο κατά ένα 7-8% το έμφραγμα αποβαίνει μοιραίο, ενώ έξω 
από το νοσοκομείο το 50% των σοβαρών περιστατικών δεν καταφέρνουν να 
επιβιώσουν. 

Όταν ο ασθενής μπει στο νοσοκομείο και επιβεβαιωθεί το έμφραγμα, θα οδηγηθεί στην 
Μονάδα Εμφραγμάτων. Εκεί οι γιατροί είτε θα του χορηγήσουν θρομβολυτικά φάρμακα 
για να «ανοίξουν» την αρτηρία και να διαλύσουν τον θρόμβο που την «έφραξε», είτε θα 
κάνουν μία μικρή επέμβαση με καθετήρα με την οποία θα «ανοίξουν» την αρτηρία και 
θα σπάσουν τον θρόμβο, σταματώντας έτσι την επέκταση της νέκρωσης. 

Ο συνήθης χρόνος νοσηλείας στη Μονάδα Εμφραγμάτων δεν ξεπερνά τις 3-4 μέρες. Στη 
διάρκειά τους, ο ασθενής θα υποβάλλεται συνεχώς σε εξετάσεις για να αποτυπωθεί η 
πλήρης εικόνα της κατάστασής του, ενώ θα υποβληθεί και σε καρδιακό καθετηριασμό. 

Ο καρδιακός καθετηριασμός είναι μια απλή επέμβαση ρουτίνας (δεν απαιτεί καν ολική 
αναισθησία) με την οποία εντοπίζουν οι γιατροί την αρτηρία που έχει πληγεί και την 
επισκευάζουν.

Από την πορεία της υγείας του ασθενούς θα εξαρτηθεί αν στη συνέχεια χρειάζεται 
κάποια χειρουργική επέμβαση (μπάι-πας, αγγειοπλαστική με μπαλονάκι κ.τ.λ.) ή αν 
αρκεί μια απλή φαρμακευτική αγωγή και, βεβαίως, κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής, 
που θα του επιτρέψουν να έχει μία φυσιολογική ζωή.

Νέος τρόπος ζωής 

Το έμφραγμα είναι ένας σταθμός στη ζωή που σηματοδοτεί ένα τέλος και μία αρχή. Θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη νέα αρχή σαν ένα είδος επιστροφής στην τάξη, 

δηλαδή στην αφαίρεση των παραγόντων κινδύνου. Ο ασθενής θα πρέπει να ζει με 
γνώμονα το μέτρο - το μέτρο που όλοι θα έπρεπε να ακολουθούμε, αλλά ειδικά για 
όσους επέζησαν από το έμφραγμα επιβάλλεται δια. ροπάλου - ειδάλλως, έχουν 
αυξημένες πιθανότητες να πάθουν κι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί και να 
επαναπαυθεί μόνο στα φάρμακα αν δεν αλλάξει τρόπο ζωής. 

Στη νέα ρότα περίοπτη θέση κατέχει η λέξη «τέλος». Τέλος στο κάπνισμα, στην 
παχυσαρκία, στα λίπη, στα κρέατα που ανεβάζουν την χοληστερίνη, τέλος στην 
πολυφαγία και στην καθιστική ζωή. Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής; Να ασκείται, να 
τρέφεται υγιεινά (συνιστώνται πολλές σαλάτες, όσπρια, φρούτα και δημητριακά ολικής 
αλέσεως, ψάρια και απαραίτητα 1-2 ποτηράκια κρασί την ημέρα), καθώς και να μην. 
συγχύζεται, ούτε να αγχώνεται. 

Πρόληψη 

Το έμφραγμα χτυπά ύπουλα και απροσδόκητα αλλά όχι και τελείως απροειδοποίητα - 
στο 50% των περιπτώσεων τουλάχιστον. Τα πονάκια στο στήθος, οι μικρές και σύντομες 
αναπνευστικές δυσφορίες, η αύξηση των ενοχλήσεων σε περίπτωση κόπωσης, ακόμα 
και η στηθάγχη συνιστούν ένα καμπανάκι κινδύνου που δεν πρέπει να αρνείται κανείς να 
ακούσει. Ακόμη και αν η φύση των ενοχλήσεων αυτών ενδέχεται να είναι ψυχολογική - 
εκεί συνήθως προτιμούμε να τις αποδίδουμε, στο άγχος- έχουμε μόνο να κερδίσουμε 
από την διερεύνηση της αμφιβολίας, κυρίως εάν ανήκουμε σε κάποια από τις ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Οι σχετικές εξετάσεις είναι εύκολες και ανώδυνες - και η πιο γνωστή 
είναι το τεστ κοπώσεως. 

Το τεστ κοπώσεως γίνεται συνήθως σε κυλιόμενο τάπητα ή ποδήλατο. Η λειτουργία της 
καρδιάς καταγράφεται μέσα από μία «καταναγκαστική» και αυξανόμενη άσκηση που 
την κουράζει, αναγκάζοντάς την να «δουλέψει» περισσότερο. Αυτό που αναζητάται με 
την εξέταση είναι αν μπορεί η καρδιά να τροφοδοτείται επαρκώς με αίμα. 

Την ώρα του τεστ κοπώσεως, ο γιατρός ελέγχει την καρδιακή λειτουργία με 
καρδιογραφήματα και συνεχή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ώστε να διαπιστώσει αν 
το μυοκάρδιο αιματώνεται σωστά σε συνθήκες όπου απαιτείται περισσότερο οξυγόνο ή 
αν παρατηρούνται δυσλειτουργίες από στένωση αρτηριών και άλλων αιμοφόρων 
αγγείων. 

Σε ασθενείς που δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα το τεστ κοπώσεως γίνεται με παροχή 
ειδικών φαρμάκων. 

Έρευνα 

Η τελευταία δεκαετία έχει σηματοδοτήσει πραγματικά άλματα τόσο στον τομέα της 
πρόληψης του εμφράγματος, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
καρδιοπαθών. 

Σήμερα οι γιατροί μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και 
τους μηχανισμούς που τα προκαλούν. 

Η αποκαλούμενη επεμβατική καρδιολογία δίνει τώρα απαντήσεις, ασύλληπτες πριν 
μερικά χρόνια, απαλλάσσοντας τον ασθενή από την περιπέτεια της καρδιοχειρουργικής 
επέμβασης, ή μιας δεύτερης εγχείρησης μετά από μπάϊ πας (εγχείρηση στεφανιαίας 
παρακάμψεως) που θα εγκυμονούσε τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Τώρα με μία απλή επέμβαση (αγγειοπλαστική) με τοπική αναισθησία στο αιμοδυναμικό 
εργαστήριο και με ελάχιστη νοσηλεία οι γιατροί μπορούν να διανοίξουν μία στενωμένη 
αρτηρία με την βοήθεια ειδικών καθετήρων, καθώς και να την επιδιορθώσουν. Με 
διάφορες τεχνικές και τεχνολογικά μέσα μπορούν να βάλουν το «μάτι» τους μέσα στο 
αγγείο (αγγειοσκόπηση), ενώ ξέρουν πια καλά τι σημαίνει θρόμβος και γιατί η διάλυσή 
του (θρομβόλυση) άλλες φορές βοηθάει και άλλες όχι.

Μεγάλη σημασία στην πρόληψη εμφράγματος έχει τώρα η μέτρηση της θερμοκρασίας 
της αθηρωματικής πλάκας μέσω της οποίας μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αν είναι 
επικίνδυνη για έμφραγμα ή όχι. Μία στένωση, ακόμη και πολύ σοβαρή, δεν εξελίσσεται 
υποχρεωτικά σε έμφραγμα, ενώ μία άλλη πολύ μικρότερη μπορεί να ισοδυναμεί με 
«βόμβα έτοιμη να εκραγεί». Η τεχνική είναι απλή και .ελληνική. Με ένα καθετήρα-
θερμόμετρο, που επινοήθηκε και εξελίχθηκε από τον καθηγητή κ. Στεφανάδη και την 
ερευνητική του ομάδα στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική που διευθύνει ο 
καθηγητής κ. Π. Τούτουζας, μετριέται η θερμοκρασία της αθηρωματικής πλάκας που αν 
είναι υψηλότερη από τα γειτονικά υγιή τμήματα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. 

ΠΗΓΗ: Χριστόδουλος Στεφανάδης, καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ θέατρο

Ν έο Ρεκόρ Συμμετοχώ ν
ηΦέτος είναι η 13  χρονιά λειτουργίας των Θεατρικών Εργαστηρίων του Θεάτρου 

ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ. Και πρόκειται για μία χρονιά ιδιαίτερα επιτυχημένη μιας και η συμμετοχή 

στα εργαστήρια έφτασε τα 137 μέλη όλων των ηλικιών. 
«Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 40%» Μας λέει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

του Θεάτρου Σπύρος Κολιαβασίλης. «Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των 

μελών υπερδιπλασιάστηκε. Από 68 μέλη το 2008 φτάσαμε να αριθμούμε 137. Αυτό 

αποδεικνύει αφενός τη σοβαρή και τεκμηριωμένη δουλειά που γίνεται, και που 

δικαίως αναγνωρίζεται από τον κόσμο, αφετέρου σημαίνει πως, παρά τις συγκυρίες, ο 

πολιτισμός είναι ένα καταφύγιο. Όλοι μας επιθυμούμε να έρθουμε πιο κοντά. Να 

ανακτήσουμε τη χαμένη μας επικοινωνία!»
  
Όσον αφορά την Παιδική Σκηνή του θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ. «Φέτος αποφασίσαμε να 

παρουσιάσουμε τον Μυστικό Κήπο της Francis Hodgson Burnett. Πρόκειται για ένα 

αριστούργημα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας. Αναφέρεται στη ζωή ενός 

μικρού κοριτσιού που χάνει τους γονείς του και αναγκάζεται να ταξιδέψει στην άλλη 

άκρη της γης και να μείνει με τον πλούσιο θείο της. Αυτό το ταξίδι θα την αλλάξει 

ριζικά. Και μέσα από τη δική της αλλαγή, ανθίζει η ζωή όλων των ηρώων του έργου. 

Όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν κήπο.»

Σχετικά με τον Παράλληλο Χώρο - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. 
«Μετά την επιτυχημένη πορεία των Θερινών διαδρομών, η ευθύνη μας μεγαλώνει. 
Φέτος θα έχουμε πολλές εκπλήξεις στις παράλληλες εκδηλώσεις μας. Πάντα 
επιλέγουμε δράσεις διαφορετικές που να ψυχαγωγούν αλλά και να έχουν να πουν 
κάτι στον κόσμο.»

Παιδική Σκηνή
Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης, Σκηνικά - κοστούμια: Ράνια Αντύπα, Μουσική: 
Στέφανος Κόκκαλης. Παίζουν (αλφαβητικά): Όθωνας Λαμπρόπουλος, Αντωνία 
Μάνδυλα, Μάτα Παπασιδέρη, Θανάσης Τσόδουλος, Γιαννης Φιλίππου, Νάνσυ 
Χρυσικοπούλου.

Παραστάσεις: 
Κάθε Κυριακή στις 12.00 για το κοινό
Καθημερινές στις 10 (κατόπιν συνεννοήσεως) για τα Σχολεία

Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ
Καραολή & Δημητρίου 5, Μαρκόπουλο 19003, Αττική
Τ: 22990 40803
www.periaktoi.gr

Αγάπη,  στοργή  και  φροντίδα  για  την  τρίτη  ηλικία

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Λεωφ. Γρέγου & Νηρέως 3 (Άγιος Σπυρίδων)
Τηλ. Κέντρο: 22990 72032      Fax: 22990 76761      E-mail: korali@hol.gr

Διευθυντής: Κώστας Μπακής

Μ ο ν ά δ α      Φ ρ ο ν τ ί δ α ς
Η λ ι κ ι ω μ έ ν ω ν

ÌÁÃÅÉÑÅÕÔÁÌÁÃÅÉÑÅÕÔÁ
ÓáñäÝëá ÓáñäÝëá óôá êÜñâïõíá - Ãáýñïò
ÌðáêáëéÜñïò ÌðáêáëéÜñïò óêïñäáëéÜóêïñäáëéÜ
ÊáëáìÜñéá - ×ôáðüäé
Ìðñéæüëåò: ×ïéñéíÝò - Ìïó÷áñßóéåò
ÌðéöôÝêéá - ÐáúäÜêéá

Êïôüðïõëï ðáúäÜêé
ÁñíÜêé óôç óïýâëá
Ãïõñïõíüðïõëï óôç óïýâëá
Ðñüâáôï Ðñüâáôï (÷ïíôñü) óôá êÜñâïõíá

ÌÁÃÅÉÑÅÕÔÁÌÁÃÅÉÑÅÕÔÁ
ÓáñäÝëá ÓáñäÝëá óôá êÜñâïõíá - Ãáýñïò
ÌðáêáëéÜñïò ÌðáêáëéÜñïò óêïñäáëéÜóêïñäáëéÜ
ÊáëáìÜñéá - ×ôáðüäé
Ìðñéæüëåò: ×ïéñéíÝò - Ìïó÷áñßóéåò
ÌðéöôÝêéá - ÐáúäÜêéá

Êïôüðïõëï ðáúäÜêé
ÁñíÜêé óôç óïýâëá
Ãïõñïõíüðïõëï óôç óïýâëá
Ðñüâáôï Ðñüâáôï (÷ïíôñü) óôá êÜñâïõíá

ÂÁÓ ÉËÇÓ

ÔÁÂÅÑÍÅÉÏÍ

ÂÁÓ ÉËÇÓ

ÔÁÂÅÑÍÅÉÏÍ

ÃÅÉÁ ÑÌ ÅÏ ÉÏÍÉ Í

Ï

ÃÅÉÁ ÑÌ ÅÏ ÉÏÍÉ Í

Ï

ÃÅÉÁ ÑÌ ÅÏ ÉÏÍÉ Í

Ï

ÃÅÉÁ ÑÌ ÅÏ ÉÏÍÉ Í

Ï

Ö
áã

çô
Ü 

ó
å 

ð
áê

Ýô
ï

ÖáãçôÜ 

óå ðáêÝôï

ÃñÝãïõ 19  Ðüñôï ÑÜöôç - Ôçë.: 22990.78723

ÁíïéêôÜ áðü ôéò 5:00 ôï ðñùß
ìå óïýðåò:

ãßäá âñáóôÞ - ðáôóÜò ìïó÷Üñé óïýðá -  

ÁíïéêôÜ áðü ôéò 5:00 ôï ðñùß
ìå óïýðåò:

ãßäá âñáóôÞ - ðáôóÜò - ìïó÷Üñé óïýðá



×. ÍéêïëÜïõ 20,  Ìáñêüðïõëï - Ôçë.: 22990 40182

BAKERY    PATISSERIE    CATERING    CONFISERIE

11 Πόρτο 
Ράφτη σε ΔΡΑΣΗΦΥΛΛΟ 4   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010     ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΘΙΣΤΑ      

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Καλλιτέχνες
Χρήστος Δάντης

Χρήστο ξεκίνησες πολύ νωρίς στο δύσκολο δρόμο της show bussines αλλά κατόρθωσες να 
ακουστείς αμέσως και να κάνεις αίσθηση - Τι έχεις να μας πεις  για αυτό;      

Την εποχή που ξεκίνησα γινόταν δύσκολα αυτό. Να κάνει κάποιος ένα άλμπουμ και να γίνει 
κατ ευθείαν πλατινένιο εννοώ. Δεν ξέρω καλά καλά πώς έγινε, κι από κει που το τότε 
καθεστώς της CBS (μετέπειτα SONY) πίστευε πως κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που ¨δεν θα 
κάνει και πολλά¨, απλά και μόνο επειδή με πίστευε σαν τραγουδιστή και τον Γιάννη Καραλή 
αντίστοιχα σα δημιουργό, μέσα σε δύο μήνες έγινε χρυσό και συνέχιζε να πουλάει με μανία 
ώστε να φτάσει εκεί που έφτασε. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο ανατρεπτική ήταν η 
προσέγγιση του ήχου και των εκτελέσεων του ̈ Δακτυλικά Αποτυπώματα¨. Ήταν κάτι φρέσκο, 
καινούριο, αληθινό.

Κατόρθωσες  να παίζεις σε 2 ταμπλό, και στο λαϊκό με την μεγάλη σου επιτυχία "Οι ωραίοι 
έχουν χρέη" και στο ελαφρολαϊκό με τις μεγάλες σου επιτυχίες "Δακτυλικά 
αποτυπώματα" και το ανεπανάληπτο "Πρωταπριλιά". Το ονομάζουμε ανεπανάληπτο 
διότι όπως το είπες εσύ δεν το είπε κανένας άλλος… Ένα σχόλιο για αυτό.

Αγαπάω όλα τα είδη μουσικής. Ασχολούμαι μ' αυτά, και για μένα δεν υπάρχουν ομάδες 
τραγουδιών. Καμιά φορά αυτό μου προκαλεί προβλήματα, κι έχω ανθρώπους να με 
κατηγορούν για αυτό. Έμαθα πρόσφατα πως υπάρχουν παραγωγοί ραδιοφώνου οι οποίοι 
δεν θέλουν να παίζουν ρεπερτόριο μου, με την δικαιολογία πως ¨έχω κάνει και λαϊκά¨. Δεν 
μπορώ όμως να μετονομάσω την ικανότητα μου αυτή, σε  αναπηρία. Ας το κάνουν άλλοι.

Είσαι στην επικαιρότητα για περισσότερο από 20 χρόνια. Αυτό δείχνει ένα καλλιτέχνη ότι 
πατάει γερά στα πόδια του.

Πιστεύω πως έχει να κάνει με το ότι είμαι αληθινός, αγαπάω τη δουλειά μου, όπως και τον 
κόσμο που με ακούει. Προσπαθώ κάθε φορά να προτείνω κάτι καινούριο. 

Έχεις πει ένα τραγούδι "Το παλτό" που για μένα θα μείνει κλασικό με μία ανεπανάληπτη 
ερμηνεία και αυτό δείχνει την κλάση σου στο ότι κανένας δεν έφτασε την δική σου 
ερμηνεία. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Γ. Νταλάρα στο τραγούδι " Νάτανε το ΄21" όπως 
και επίσης και το τραγούδι " Βλεφαρό μου" με τον Χρήστο Αηδονίδη.

Δεν ασχολούμαι μ' αυτά. Προτιμώ να με πάρει μαζί το τραγούδι και να χαθούμε παρέα. Τώρα 
αν το πει κάποιος καλύτερα, είναι λεπτομέρεια… Σημασία έχει, να το νιώσει..

Ο Ντέμης Ρούσσος έχει πει ότι είσαι ο μόνος Έλληνας τραγουδιστής που θα μπορούσε να 
κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί δεν το επεχείρησες ακόμη;

Στα λόγια, όλοι καλοί είμαστε. Βεβαίως με τιμά η δήλωση του κυρίου Ρούσσου, αλλά το να 
κάνεις καριέρα στο Εξωτερικό, προϋποθέτει πολλά, και μέσα σ' αυτά, όταν πρέπει να 
εγκαταλείψεις ότι έχεις φτιάξει στην πατρίδα σου και να ξεκινήσεις απ' το πουθενά κάνοντας 
μια άλλη χώρα πατρίδα, είναι πολύ δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι υπό διαφορετικές 
συνθήκες, αν δεν είχα κάνει κάτι στην Ελλάδα, δηλαδή, ή αν έβλεπα πως δεν υπάρχει μέλλον 
και κανείς δεν θα ασχοληθεί μαζί μου, θα το έκανα. 

Είσαι ο μόνος Έλληνας συνθέτης που πήρε το πρώτο βραβείο στην EUROVISION και πολλοί 
πιστεύουν ότι με αυτό το τραγούδι θα είχες γίνει πλούσιος, εγώ όμως ξέρω ότι είχες 
μπλέξει με δικαστικές αντιδικίες. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία;

Η Δικαιοσύνη σε γενικές γραμμές, και σ' όλον τον κόσμο απ' όσο ξέρω είναι δυσκίνητη. Όχι 
μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει ξεκινήσει καν. Αναβολή στην Αναβολή. Πέφτουμε σε 
απεργίες, στάσεις κλπ, κι έχει περάσει μια πενταετία που όχι μόνο κατηγορούμαι για το 
συγκεκριμένο έργο, αλλά αυτό έχει δώσει και το δικαίωμα σε κάθε χαζό, που εξαιτίας της 
μουσικής του άγνοιας, ισοπεδώνει και εξομοιώνει κάθε μελωδία τραγουδώντας την με τον 

ίδιο τρόπο, να λέει για κάθε τραγούδι μου πως το έχω ¨φάει¨ από κάπου και να με 
αμφισβητεί. Όχι λοιπόν, δεν έχει τελειώσει…

Η γλυκιά μου Ζωρζέτα, η μητέρα σου, σου στάθηκε  σαν μάνα και πατέρας, όταν ήσουν 
μικρός, μέχρι την εφηβεία σου. Την θυμάμαι να είναι σκυμμένη πάνω σε μια μηχανή 
ραψίματος και το Σαββατοκύριακο να τρέχει στα νησιά για να πουλήσει τις μπλούζες που 
είχε ράψει σαν ηρωίδα του Παπαδιαμάντη.

Πραγματικά, η μάνα μου μόνο για λύπηση δεν ήταν. Σαν Ηρωίδα, όπως το λες. Έκανε για δέκα 
άντρες. Έπιασε τη ζωή απ' τα μαλλιά από πολύ μικρή ηλικία, μέχρι τώρα που έχει μεγαλώσει. 
Κι έκανε για μένα πάρα πολλά. Με μεγάλωσε εντελώς μόνη της χωρίς καμία βοήθεια, κι όχι 
μόνο αυτό, αλλά έφτασε κάποια στιγμή στο σημείο να είναι πολύ δυνατή στη δουλειά της και 
αρκετά εύρωστη οικονομικά, πάντα βέβαια λαμβάνοντας υπ' όψιν τα δεδομένα της τότε 
ζωής σε μία φτωχική συνοικία, όπως η Καισαριανή. Αξιοθαύμαστη γυναίκα, και πολύ 
τρυφερή. Αν δεν ήταν έτσι η ίδια, δεν θα είχα κάνει τίποτα απ ' όλα αυτά που έκανα στην ζωή 
μου. Θα μιλούσαμε για άλλον Χρήστο τώρα. 

Την δεκαετία του '90 τραγούδησες στο ΤΟΥΝΕΛ της Συγγρού με τον Σπανό-Πουλόπουλο και 
την αείμνηστη Μοσχολιού. Είμαστε στην πρεμιέρα με την μητέρα σου και κατά τις 3 η ώρα 
μπήκε ο Βοσκόπουλος. Κάποια στιγμή ο Τόλης σηκώθηκε   και αφού σας έπλεξε το εγκώμιο 
και ότι είσαι διάδοχος του, και στο τέλος μεταφορικά είπε ότι είσαι γιός του. Αυτό δείχνει 
ότι μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν δει το ταλέντο σου.  

Ναι, ο Τόλης Βοσκόπουλος, εκείνη την περίοδο αλλά και άλλες, έχει μιλήσει για μένα με πολύ 
όμορφα λόγια και τον ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά!!

Ήσουν για πολλά χρόνια στο Διογένη με τον Γ.Πάριο. Ο Διογένης την εποχή εκείνη ήταν το 
πρώτο μαγαζί της Αθήνας. Ξαφνικά ενώ όλοι περίμεναν να συνεχίσεις σε κάποιο άλλο 
μαγαζί της παραλίας, εσύ ξαφνικά πηγαίνεις στην Αχαρνών και συνεργάζεσαι με τον 
Στάθη Αγγελόπουλο. Πες μας τι έγινε τότε;

Ξέρεις, τα πράγματα κάποτε δεν φαίνονται όπως είναι. Μπορεί ένας χώρος να φαίνεται 
ιδανικός αλλά στην ουσία δεν είναι λόγω συνθηκών. Στο ¨Διογένης Palace¨ τότε δεν 
μπορούσα να κάνω αυτά που ήθελα. Ακόμα τότε σε κάποιους χώρους προσέφεραν φαγητό. 
Φαντάζεσαι λοιπόν να σερβίριζαν φιλέτο και καπνιστό σολομό τη στιγμή που ήθελα να 
τραγουδήσω το ¨Κάποιος Σ'αγαπάει¨ ή κάποια τραγούδια που διασκεύαζα τότε, όπως 
τραγούδια του Σιδηρόπουλου, ή του Σαββόπουλου; Για αυτό πήρα την απόφαση να 
απομακρυνθώ από τις μεγάλες πίστες τότε.

Ο Χριστόφορος, ο γιός σου είναι στην Αμερική και μένει εκεί, επειδή ξέρω ότι τον 
υπεραγαπάς, πες μου, σου λείπει;

Με τον γιό μου, είχαμε μία πάρα πολύ στενή σχέση και είμαστε καλά φιλαράκια. Μου ζήτησε 
ο ίδιος να ακολουθήσει την μητέρα του στην Αμερική γιατί εκεί πίστευε ότι θα μάθει πιο καλά 
αυτό που αγαπάει, την Μουσική. Ξέρω λοιπόν πως περνάει καλά κι έτσι παρηγορούμαι γιατί 
μου λείπει πολύ.

Διάβασα στον Τύπο ότι ετοιμάζεσαι να γίνεις και πάλι πατέρας, οι ευθύνες, πώς το 
βλέπεις; Μεγαλώνουν;

Το να είσαι γονιός, δεν είναι ευθύνη αλλά απόλαυση και δημιουργία. Έτσι το έβλεπα 
ανέκαθεν. Αγαπάω τα παιδιά και περιμένω το μωρό αυτό πώς και πώς!

Χρήστο, τώρα πες μου τι θα γίνει τον χειμώνα με τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα και γενικά με 
την διασκέδαση. Μήπως είναι η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα απ το  σιτάρι;

Τίποτα δεν ξεχωρίζει. Ο Κόσμος απλά βαρέθηκε ένα καθεστώς και το αλλάζει σιγά σιγά με την 
αποχή του από την γνώριμη μέχρι στιγμής ̈ νύχτα¨. Και πάλι στο νέο καθεστώς που πρόκειται 
να έρθει, κάποιοι θα επιλέξουν την καλή μουσική και άλλοι την ¨σαβούρα¨. Έτσι γίνεται 
πάντα.

Είσαι για τρίτη χρονιά στην Αρχιτεκτονική, στο Γκάζι με μεγάλη επιτυχία. Θα μείνεις για 
πολύ καιρό ή θα φύγεις για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία που έχεις προτάσεις ;

 Ναι το χειμώνα μέχρι και τις γιορτές θα βρίσκομαι στην Αρχιτεκτονική με τον Γιώργο 
Παπαδόπουλο, τους Klein Mein και την Αλεξάνδρα Κόνιακ για Τρίτη χρονιά. Είναι σαν στο 
σπίτι μου εκεί, και δεν ξέρω πως θα πάρω απόφαση να αλλάξω χώρο κάποια στιγμή, που θα 
είναι αναγκαίο. Ελπίζω πως μετά απ' αυτόν τον χειμώνα θα σταματήσω για ένα μήνα 
περίπου, πριν την περιοδεία που συζητάω στην Αυστραλία.

Χρήστο Δάντη σε ευχαριστούμε πολύ…………….

Τον Χρήστο Δάντη τον 
γνώρισα στο τέλος της 
δεκαετίας του ΄60 όταν ήταν 2 
χρόνων. Πρώτα γνώρισα τον 
αδελφό του, τον ηθοποιό 
Σάββα Αξιώτη  και μετά την 
γλυκιά μου Ζωρζέτα, την 
μητέρα του. Πιο κάτω θα 
εξηγήσω γιατί  αποκαλώ την 
Zωρζέτα "γλυκιά μου".

Ο Χρήστος από τα εφηβικά 
του χρόνια έδειξε το ταλέντο 
του στην μουσική και το 
τραγούδι. Ο αδελφός του 
Χρήστου Σάββας πάντοτε 
μου έλεγε για το πόσο ωραία 
τραγουδούσε ο Χρήστος και 
ότι η φωνή του μοιάζει με του 
Βοσκόπουλου αλλά εγώ είχα 
μια αμφιβολία ώσπου τον 
άκουσα live 
(ζωντανά ) στο ΤΑΜΠΟΥ στο 
τέλος του ΄80. Τότε 
παρατήρησα ότι η φωνή του 
δεν έμοιαζε με του 
Βοσκόπουλου αλλά με τον 
μεγάλο Ρόντ Στιούαρτ.

 Μήτσος - Δημήτρης Χατζάκος

Ο διαχρονικός rock τραγουδιστής



1ο Κατάστημα:
Κεντρική Πλ. Μαρκοπούλου, Τηλ.: 22990 25265

2ο Κατάστημα:
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 36, Τηλ.: 22990 86669 - 6978 77 02 98

Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ι Κ Α   Δ Α Ν Ε Ι Α
Σ΄εμάς θα βρείτε με διαφορά

τα καλύτερα στεγαστικά δάνεια.

Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε 
το δικό σας σπίτι.

ΕΛ .  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΑΓ .  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ         ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22990 .85016 - FAX : 22990 .87330

www.financial-counseling-services.gr

12Πόρτο 
Ράφτη σε ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΘΙΣΤΑ      ΦΥΛΛΟ 4   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010

Χρονογράφημα........Έτσι απλά.......

Τα Σέβη μου

Δημοσιογράφος 
Μάρθα Κυριαζή 

Χθες βράδυ, σε μια συνάντηση με παλιές φίλες και φίλους, η κουβέντα πήρε μόνη τον 
δρόμο της αναζήτησης.
Τι αναζητούσαμε ?
Τώρα πια .. ίσως και τίποτα!
Νομίζω ότι πιο πολύ, προσπαθούσαμε να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια τα σπουδαστικά, 
που κοντά σ'ένα μπουκάλι κρασί, λίγο φαί και φιλτραρισμένα τσιγάρα, βράδια 
ολόκληρα παλεύαμε για το ΔΙΚΙΟ κάθε ανθρώπου πάνω σ'αυτόν τον χαζό πλανήτη.
Τόσα χρόνια πίσω, χωρίς να έχουμε πολτοποιηθεί σε αυτό που τόσο γλυκά (!!!) λένε 
«παραγωγική διαδικασία» μερικά παιδιά, συζητούσαμε για αγάπη, φιλία, έρωτα, 
ελευθερία .. απλώνω τα όνειρα τώρα, πάνω στα γκρίζα σύννεφα του καπνού που 
γέμιζαν τότε κάποιο δωμάτιο της οδού Πραξιτέλους .. και αναπολώ!
Τόσα χρόνια πίσω .. παιδιά που αγαπούσαμε τον κόσμο – τους ανθρώπους, τον ήλιο 
που'σβηνε μες στη θάλασσα, το φεγγάρι που φώτιζε γλυκά τα σοκάκια του Προφήτη 
Ηλία στις μεταμεσονύχτιες περιπλανήσεις μας .. Είχαμε όνειρα, κουράγιο, διάθεση για 
ζωή.
Χθες βράδυ, κοιτούσα τα μάτια τους με αγωνία. Έψαχνα να βρω τα παιδιά που είχα 
γνωρίσει. Τρόμαξα!
Τα ονειροπόλα, τρυφερά παιδιά του τότε, προσπαθούσαν ν'αποδείξουν ότι κάποιοι 
άνθρωποι είχαν άδικο, γιατί έτυχε να γεννηθούν σε κάποια άλλα μήκη και πλάτη της 
γης μας.
Μιλούσαν με τόσο πάθος για το ΔΙΚΙΟ του Έλληνα νέου που χάνεται, γιατί κάποιοι 
άλλοι νέοι προσπαθούν να πατήσουν στα πόδια τους .. και .. να ζήσουν καλύτερα!
Κάποια στιγμή, σταμάτησα ν'ακούω, σίγουρα αν ήμουν πιο «παιδί» θα έκλαιγα. Η 
αμφιβολία και τα ερωτηματικά γέμισαν το κεφάλι μου, τόσο που νόμιζα ότι θα εκραγεί.
Θα ήθελα να σταματήσουν .. θα ήθελα να με πάρουν αγκαλιά και να μου δώσουν το 
δικαίωμα να πιστέψω ότι είναι οι ίδιοι που αγάπησα.
Τόσα χρόνια μετά .. οι φίλοι μου πέθαναν και μαζί τους πήραν ένα κομμάτι απ'ότι πιο 
όμορφο είχα μέσα μου.
Τόσα χρόνια μετά .. η ίδια πάντα ερώτηση να γυρνά σαν μαχαίρι στην πληγή .. γιατί ? .. 
γιατί ?
Άραγε αυτοί είχαν δίκιο ή εγώ ? μέσα μου αγωνιούσα να μάθω. Έπρεπε να μάθω .. 
βλέπεις ήταν  .. τα φιλαράκια μου ,.
Ζήτησα συγγνώμη και πήγα μέχρι το αμάξι να πάρω την κιθάρα μου .. και ύστερα, 
άρχισα να παίζω και να σιγοτραγουδώ ..
Τους τραγούδησα για την ομορφιά της θάλασσας, της μιας και μοναδικής, της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ! Τους τραγούδησα για την ηρεμία της και το άγριο αλλά όμορφο κύμα της.
Τους τραγούδησα για τον έρωτα, την αγάπη, τη ζωή, την ευτυχία. Τους τραγούδησα για 
την ομορφιά, τους υπέροχους ανθρώπους, τα αγνά παιδιά. Ναι .. όπως το'κανα και σαν 
ήμαστε παιδιά ..
Ύστερα, φτιάχνοντας μουσική με δικές μου νότες, τους τραγούδησα για το Σύμπαν, τη 
Δημιουργία, τον  Ήλιο, τα λουλούδια, τα πουλιά, τα ζώα, τα έντομα, όλα .. Τα 
τραγούδησα με χαρά, για κείνα τα φιλαράκια μου .. και τους τα αφιέρωσα. Και όταν 
σταμάτησα .. τους μίλησα και τους είπα να μην ξεχνούν ποτέ – την ιστορία μας, τη 
θρησκεία μας, την πατρίδα μας και την ειρήνη μας – τους μίλησα μετά και για την 
ιστορία και θρησκεία των άλλων λαών .. να σέβονται τον καθένα και να τον αγαπούν το 
ίδιο γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και ζούμε στον ίδιο πλανήτη – ότι ακριβώς 
ονειρευόμαστε και παλιά σαν ήμαστε παιδιά

Και τότε .. εκείνοι σηκώθηκαν με μιας όλοι μαζί, μου'γνεψαν να σηκωθώ κι εγώ και 
άρχισαν να περπατούν, κάνοντας νόημα με το κεφάλι τους να τους ακολουθήσω ..
Και τους ακολούθησα .. άραγε για πού βαδίζαμε ?
Από μακριά διέκρινα ένα νεκροταφείο. Τους είδα να μπαίνουν μέσα και μπήκα κι εγώ
Τους είδα να κοιτούν τους τάφους .. τους κοίταξα κι εγώ!
Και τότε, άρχισαν να μου τραγουδούν κι αυτοί με τη σειρά τους με δάκρυα στα μάτια .. 
για τον πόλεμο .. τον κάθε λογής πόλεμο. Απ'όπου και με όποιον τρόπο προέρχεται 
αυτός!!!!!

Υ.Γ. Να θυμάστε όλοι πως ..
Η ανθρώπινη ψυχή έχει περισσότερη ανάγκη το ιδανικό, παρά τοπραγματικό. 
Με το πραγματικό υπάρχει κανείς.
Με το ιδανικό ζει. Πού η διαφορά ? Τα ζώα.. υπάρχουν. Οι άνθρωποι .. ζουν

Χρόνια Πολλά

Λεωφ. Αυλακίου 114   Πόρτο Ράφτη
τηλ.: 22990 78555

ωλεπ ίοοδεζεμ

        “ΑΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΔΕΙΣ  ΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ 
ΜΙΑ ΕΛΙΑ , ΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΤΗΝ 
ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΝΕΙΣ.” ΕΤΣΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. ΤΟΣΟ 
ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΤΙΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΛΙΑ.

     Η ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ , ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ  ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. 

    H ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓOYΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΜΙΝΩΕΣ.

     ΤΟ ΔΕ ΥΓΡΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ  ΚΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΟΛΟΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣTHN  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΤΟΥ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΣΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΛΑΦΥΡΑ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.

....ΑΣ ΤΗΝ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

        “ΑΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΔΕΙΣ  ΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ 
ΜΙΑ ΕΛΙΑ , ΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΤΗΝ 
ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΝΕΙΣ.” ΕΤΣΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. ΤΟΣΟ 
ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΤΙΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΛΙΑ.

     Η ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ , ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ  ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. 

    H ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓOYΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΜΙΝΩΕΣ.

     ΤΟ ΔΕ ΥΓΡΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ  ΚΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΟΛΟΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣTHN  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΤΟΥ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΣΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΛΑΦΥΡΑ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.

....ΑΣ ΤΗΝ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Ο  Χ Ρ Υ ΣΑ Φ Ε Ν ΙΟ Σ Κ Α Ρ Π Ο ΣΟ  Χ Ρ Υ ΣΑ Φ Ε Ν ΙΟ Σ Κ Α Ρ Π Ο Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  Χ Ρ Υ ΣΑ Φ Ε Ν ΙΟ Σ Κ Α Ρ Π Ο Σ
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ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 22990.85016
www.financial-counseling-services.gr

Ελευθερίου Βενιζέλου & Αγίου Νεκταρίου, 19003 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
e-mail: info@financial-counseling-services.gr

Registered Office: Office 102, 155 Minories. London EC3N 1AD. 
e-mail: info@financial-counseling-services.co.uk

Financial Counseling
Services LTD.
Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων

με δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα και 
χρηματοδότησης από Αγγλική τράπεζα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό 

του πελάτη στο δύσκαμπτο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Για πληροφορίες και επικοινωνία επισκεφθείτε www.financial-counseling-services.gr 

Έχετε αντιληφθεί ότι η μόνη περίοδος της ζωής μας που μας αρέσει να μεγαλώνουμε 

είναι όταν είμαστε παιδιά; 
Εάν είσαι κάτω των 10 ετών, είσαι τόσο ενθουσιασμένος που μεγαλώνεις που σκέφτεσαι 

τμηματικά..
"Πόσων ετών είσαι";  "Είμαι τέσσερα και μισό"!  Ποτέ δεν είσαι τριάντα έξι και μισό. 

Είσαι τέσσερα και μισό και περπατάς στα πέντε! Αυτό είναι το κλειδί.
 Μπαίνεις στην εφηβεία και τώρα κανείς δεν μπορεί να σε συγκρατήσει. Πηδάς στον 

επόμενο αριθμό, ή ακόμη και μερικούς αριθμούς μπροστά...
 "Πόσων ετών είσαι"; "Θα γίνω 16"! Μπορεί να είσαι 13, αλλά έ, θα γίνεις 16! Και τότε 

έρχεται η καλύτερη μέρα της ζωής σου. Γίνεσαι 21. Ακόμα και οι λέξεις ακούγονται σαν 

ιεροτελεστία. ΓΙΝΕΣΑΙ 21... ΝΑΙΙΙΙΙΙΙ !!!
Ξαφνικά όμως, περνάς στα 30. Ωωωω, τί έγινε εδώ; Ακούγεσαι σαν χαλασμένο γάλα! 

Αυτός ΠΕΡΑΣΕ, έπρεπε να τον πετάξουμε. Δεν έχει πλάκα πια... Είσαι απλά ένας 

ξινισμένος λουκουμάς. Τι πάει στραβά; Τί άλλαξε;
ΓΙΝΕΣΑΙ 21, ΠΕΡΝΑΣ στα 30, και τότε ΠΕΡΠΑΤΑΣ στα 40. Ουάου! Πάτα φρένο, όλα σου 

ξεγλιστρούν. Πριν να το καταλάβεις, ΦΘΑΝΕΙΣ τα 50 και τα όνειρά σου χάνονται...
Αλλά...Γγια περίμενε!!! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΩΣ τα 60. Δεν πίστευες ότι θα τα έφθανες!
Οπότε ΓΙΝΕΣΑΙ 21, ΠΕΡΝΑΣ στα 30, ΠΕΡΠΑΤΑΣ στα 40, ΦΘΑΝΕΙΣ τα 50 και ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ως τα 60.
 Έχεις αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα που ΧΤΥΠΑΣ τα 70! Μετά απ' αυτό, η κατάσταση 

είναι μέρα με τη μέρα. 
ΜΠΑΙΝΕΙΣ στα 80 και κάθε μέρα είναι ένας πλήρης κύκλος. ΧΤΥΠΑΣ το γεύμα. ΠΕΡΝΑΣ 

στις 4:30... ΦΘΑΝΕΙΣ την ώρα του ύπνου. Και δεν τελειώνει εκεί. Στα 90 σου, αρχίζεις να 

οπισθοδρομείς.  "Ήμουν ΜΟΛΙΣ 92".
Και τότε κάτι παράξενο συμβαίνει. Εάν καταφέρεις να ξεπεράσεις τα 90, ξαναγίνεσαι 

μικρό παιδί. "Είμαι 92 και μισό"...

Μακάρι να φθάσετε όλοι στα υγιή 100 και μισό!!!

 Οι απόψεις του George Carlin's για τα γηρατειά
   ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ

1.Πετάξτε τους ασήμαντους αριθμούς.. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλικία, το βάρος και   
το ύψος. Αφήστε τους γιατρούς να νοιάζονται γι' αυτά.  Γι΄αυτό τους πληρώνετε 
άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.
3.Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε περισσότερα για τους υπολογιστές, τις τέχνες, την 
κηπουρική, οτιδήποτε, ακόμη και για το ραδιόφωνο. Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο 
ανενεργό. "Ένα ανενεργό μυαλό είναι το εργαστήρι του Διαβόλου". Και το επίθετο του 
διαβόλου είναι Αλτζχάιμερ.
4.Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5.Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά. Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.
6.Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνετε, πενθήστε, και προχωρήστε παραπέρα. Το μόνο 
άτομο, που μένει μαζί μας για ολόκληρη τη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Να είστε 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ενόσω είστε εν ζωή.
7.Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ό,τι αγαπάτε, είτε είναι η οικογένεια, τα κατοικίδια, η 
μουσική, τα φυτά, τα ενδιαφέροντά σας, οτιδήποτε. Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας.
8.Να τιμάτε την υγεία σας: Εάν είναι καλή, διατηρήστε την. Εάν είναι ασταθής, βελτιώστε 
την. Εάν είναι πέραν της βελτιώσεως, ζητήστε βοήθεια.
9.Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, ακόμη και στον διπλανό 
νομό ή σε μια ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε ευκαιρία.

  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνουμε, αλλά από τις στιγμές 
που μας κόβουν την ανάσα
 Μοιραστείτε το παρόν κείμενο με κάποιον. Όλοι χρειαζόμαστε να ζούμε τη ζωή μας στο 
έπακρο κάθε μέρα!!
 Το ταξίδι της ζωής δεν είναι για να φθάσουμε στον τάφο με ασφάλεια σ' ένα 
καλοδιατηρημένο σώμα, αλλά κυρίως για να ξεγλιστρούμε προς όλες τις πλευρές, 
πλήρως εξαντλημένοι, φωνάζοντας "...ρε γαμώτο.....τι βόλτα!".!

×áñåßôå ôç âüëôá...
Äåí õðÜñ÷åé åéóéôÞñéï åðéóôñïöÞò!

Κείμενα / Επιμέλεια
Στέλλα Κούμουλου

ότι το βιοτικό επίπεδο σε πολλές ξένες χώρες είναι 

καλλίτερο από το δικό μας.  Όσοι όμως έχουν ζήσει έξω 

αναγνωρίζουν ότι σαν την Ελλάδα μας πουθενά…

  Θα χαιρόμουν πραγματικά να έβλεπα νέους 

ανθρώπους να ασχολούνται ενεργά με την πολιτική 

σχηματίζοντας ιδία άποψη και όχι να σκεπάζονται από 

τα πέπλα των πολιτικών συμφερόντων τους. Όταν το 

«εμείς» υπερισχύει του «εγώ», έχουμε δημοκρατία. Η 

αποχή δεν είναι λύση ειδικά με το δικό μας νομοθετικό 

σύστημα, που δεν της δίνει και καμία αξία. Διεκδικούμε 

το παρόν και ουσιαστικά το μέλλον μας, με την ψήφο 

μας και όχι με την απραξία μας και την αποχή μας!

Αν με ρωτούσατε για την λύση θα σας απαντούσα 

συμμετοχή - όχι αποχή, έχουμε γνώμη, έχουμε όνειρα 

και πρέπει να έχουμε ελπίδα γιατί όπως είπε και ο Ζαν 

Ζακ Ρουσσώ  «όταν ο πολίτης λέει για τα ζητήματα του 

κράτους '' Τι μ΄ ενδιαφέρει εμένα'', αυτό το κράτος 

είναι καταδικασμένο να χαθεί».

Πήρα το θάρρος με αφορμή τις τελευταίες δημοτικές 

εκλογές να γράψω και εγώ από την μεριά μου, κάποια 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξα  αναλύοντας -όσο 

μου επιτρέπουν  και οι δικές μου γνώσεις- τα 

αποτελέσματα. Είμαι 26 χρονών και έχοντας έναν γιο 6 

μηνών, αρχίζω και προβληματίζομαι όλο και 

περισσότερο για το μέλλον μας στην Ελλάδα μας.

  Το πρώτο πράγμα που θέλω να σχολιάσω είναι, πως σε 

μια εκλογική διαδικασία που ο ένας στους δύο έχει 

δικαίωμα ψήφου, δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Πώς  

λοιπόν βρίσκονται παρατάξεις που υποστηρίζουν πως 

έχουν κερδίσει;

 Σαφώς βέβαια μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί το 

γεγονός ότι από αυτό το τεράστιο ποσοστό αποχής,  το 

80% αποτελείται  από νέους ανθρώπους κάτω των 35 

ετών. Και διερωτώμαι, ζούμε σε μια χώρα που οι νέοι 

δεν θέλουν να αποφασίζουν για το μέλλον τους; 

Συμμερίζομαι την άποψη πολλών που πιστεύουν ότι 

δεν τους εκφράζει το παρόν πολιτικό σκηνικό, αλλά 

πρωτίστως πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι δημοτικές 

εκλογές είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις 

βουλευτικές και δευτερευόντως  ότι με το να αφήνουμε 

τους γονείς και τους παππούδες μας να αποφασίζουν  

για το μέλλον μας, δεν μας τιμά! Έτσι κι αλλιώς δεν 

μπόρεσαν να αλλάξουν ουσιαστικά πράγματα και εδώ 

και δεκαετίες συνεχίζεται το ίδιο θέατρο του 

παραλόγου.

Το χειρότερο όμως μήνυμα της παραπάνω έρευνας που 

έγινε, είναι το γεγονός ότι το 70% των νέων σκέφτεται 

την μετανάστευση και το 40% αυτών έχουν ήδη 

αποστείλει βιογραφικά σε εταιρίες του εξωτερικού. Η 

άποψη μου από προσωπική εμπειρία (ο πατέρας μου 

έζησε για αρκετά χρόνια στο Τορόντο του Καναδά) είναι 
Με εκτίμηση, όνειρα και ελπίδα

Γιώργος Παπαδόπουλος

Ç ÁÐÏØÇ åíüò íÝïõ
ãéá ôá ìçíýìáôá ôùí åêëïãþí

Ç ÁÐÏØÇ åíüò íÝïõ
ãéá ôá ìçíýìáôá ôùí åêëïãþí



14Πόρτο 
Ράφτη σε ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΘΙΣΤΑ      ΦΥΛΛΟ 4   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010

Το ...ρήγμα 
του Αγίου Ανδρέα
στο Πόρτο Ράφτη!!!

Το ...ρήγμα 
του Αγίου Ανδρέα
στο Πόρτο Ράφτη!!!

Με τον όρο Δίκη των έξι έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστορία η δίκη ενώπιον 
έκτακτου στρατοδικείου, στο οποίο παραπέμφθηκαν από την επαναστατική επιτροπή 
για να τιμωρηθούν οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι για τις συνέπειες της Μικρασιατικής 
εκστρατείας, κοινώς για την Μικρασιατική καταστροφή: Γεώργιος Χατζανέστης, 
διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας, Δημήτριος Γούναρης, πρώην 
πρωθυπουργός, Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος και πρώην υπουργός, Ξενοφών 
Στρατηγός, υποστράτηγος και πρώην υπουργός, Νικόλαος Στράτος, πρώην 
πρωθυπουργός, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πρώην πρωθυπουργός, Νικόλαος 
Θεοτόκης και Γεώργιος Μπαλτατζής, υπουργοί επι των στρατιωτικών και οικονομικών 
στην κυβέρνηση Γούναρη αντίστοιχα.

Αν και οι κατηγορούμενοι ήταν οκτώ, η ονομασία δίκη των έξι δόθηκε λόγω των έξι 
εκτελέσεων που τελικώς αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν την ίδια σχεδόν 
ημέρα στο Γουδή. Το περιστατικό αυτό αποτελεί την κορύφωση αλλά και τον επίλογο 
του Εθνικού Διχασμού.

Η απόφαση του εκτάκτου στρατοδικείου ήταν αναμενόμενη.
Παρ' όλα αυτά η Μεγάλη Βρετανία καθώς και μερικοί μετριοπαθείς κύκλοι 
στρατιωτικών και πολιτικών πίεζαν προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν 
εκτελέσεις. Διά μέσου του πρεσβευτή τους Lindley, η Βρετανία ασκούσε πιέσεις στην 
ελληνική κυβέρνηση απειλώντας τους με κυρώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την 
εποχή πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ο Άντριου Μπόναρ Λω, ο πρώτος ξάδερφος 
του οποίου, αντιβασιλέας των Ινδιών, είχε παντρευτεί την αδελφή του Γεώργιου 
Χατζανέστη. Αντίθετα με όλους αυτούς ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ αδιαφόρησε για τους 
κατηγορουμένους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ των βασιλικών.
Ο Ιωάννης Μεταξάς με γραπτή επιστολή του και κατόπιν συγκατάθεσης του 
πρωθυπουργού Κροκιδά, ζητάει απο το υπουργικό συμβούλιο να δοθεί το δικαίωμα 
της έφεσης στους κατηγορουμένους. Η επαναστατική επιτροπή όμως την απέρριψε. Ο 
υπουργός εξωτερικών Νικόλαος Πολίτης, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της 
απόφασης, στις 10 Νοεμβρίου παραιτείται κάτω απο το βάρος των ασκούμενων 
πιέσεων. Την παραίτησή του ακολουθεί ολόκληρη η κυβέρνηση Κροκιδά και τέσσερις 
μέρες αργότερα σχηματίζεται κυβέρνηση υπο τον Γονατά.
Στις 15 Νοεμβρίου, 7.15 π.μ., ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθωναίος διάβασε την τελική 
ετυμηγορία του δικαστηρίου:
«Εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Β' το Έκτακτον Στρατοδικείον 
συσκεφθέν κατα νόμον, κηρύσσει παμψηφεί τους μεν Γεώργιον Χατζανέστην, 
Δημήτριον Γούναρην, Νικόλαον Στράτον, Πέτρον Πρωτοπαπαδάκην, Γεώργιον 
Μπαλτατζήν και Νικόλαον Θεοτόκην εις την ποινήν του Θανάτου, τους δε Μιχαήλ 
Γούδαν και Ξενοφώντα Στρατηγόν εις την ποινήν των ισοβίων δεσμών. Διατάσσει την 
στρατιωτικήν καθαίρεσιν των Γεωργίου Χατζανέστη αρχιστρατήγου, Ξενοφώντος 
Στρατηγού υποστρατήγου και Μιχαήλ Γούδα υποναυάρχου και τους επιβάλλει τα 
έξοδα και τέλη. 
Επιδικάζει παμψηφεί χρηματικήν αποζημίωσιν υπερ του Δημοσίου κατά του Δ. 
Γούναρη δραχμών 200 χιλιάδων, Ν. Στράτου δραχμών 335 χιλιάδων, Γ. Μπαλτατζή 
και Ν. Θεοτόκη δραχμών 1 εκατομμυρίου και Μ. Γούδα δραχμών 200 χιλιάδων. 
Εγκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύσθη εν Αθήναις τη 15η Νοεμβρίου 1922.»

ο Πρόεδρος - ο Γραμματέας
Α. Οθωναίος - Ιωάννης Πεπόνης

Τα ξημερώματα ο υπουργός στρατιωτικών Πάγκαλος επισκέφθηκε τον Πλαστήρα 
ζητώντας του την επίσπευση των εκτελέσεων. Και αυτό γιατί ο πλοίαρχος Τάλμποτ 

με αντιτορπιλικό είχε αποπλεύσει από τη Γένοβα για τον Πειραιά με σκοπό την 
παράδοση βρετανικού τελεσίγραφου του υπουργού εξωτερικών με το οποίο ζητούσε 
από την ελληνική πλευρά την πλήρη συμμόρφωση στις υποδείξεις του 
ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση εκτέλεσης των κατηγορουμένων η Βρετανία θα 
άφηνε ανυπεράσπιστη την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της Λωζάνης και δεν θα 
τους παραχωρούσε δάνειο. Η άφιξη του αναμενόταν από ώρα σε ώρα.
Στις 9 π.μ. στις φυλακές Αβέρωφ ανακοινώθηκε από τον επαναστατικό επίτροπο 
Γρηγοριάδη η απόφαση του δικαστηρίου στους κατηγορουμένους. Κανένας δεν 
αιφνιαδιάστηκε πλην του Χατζανέστη. Στους μελλοθάνατους δόθηκε προθεσμία δύο 
ωρών προκειμένου να αποχαιρετίσουν συγγενείς και φίλους. Στις 10.30 οδηγήθηκαν 
στο Γουδή για να εκτελεστούν. Πριν την εκτέλεση προηγήθηκε η καθαίρεση του 
Χατζανέστη από κατώτερους αξιωματικούς. Ο ίδιος τότε δήλωσε ότι 
«η μόνη του ντροπή ήταν το ότι υπήρξε αρχιστράτηγος φυγάδων».  Φρούραρχος της 
εκτέλεσης ήταν ο μάρτυρας κατηγορίας, ταγματάρχης Σπαής. Κανένας δεν θέλησε να 
του δέσουν τα μάτια. Τα πτώματά των μεταφέρθηκαν υπό δρακόντειες δυνάμεις 
ασφαλείας στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών για να ενταφιαστούν με συνοπτικές 
διαδικασίες
Τη μνήμη των έξι που εκτελέστηκαν στο Γουδί αποκατέστησε το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα 
του Αρείου Πάγου, ακυρώνοντας την απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών 
που είχε εκδοθεί στις 15 Νοεμβρίου 1922 στην Παλαιά Βουλή και οδήγησε, λίγες 
ώρες μετά, στην εκτέλεση τρεις πρωθυπουργούς, δύο υπουργούς και έναν στρατηγό 
ως ενόχους για τη Μικρασιατική καταστροφή.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του Μιχ. Πρωτοπαπαδάκη, εγγονού του 
πρώην Πρωθυπουργού, Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, και έπαυσε οριστικά την ποινική 
σε βάρος των «6», λόγω παραγραφής. 
Οι αρεοπαγίτες είχαν αποφασίσει την αναψηλάφηση της δίκης των «6», εκτιμώντας 
πως άγνωστα γεγονότα και στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν ευθύνονταν 
δια «των παραλείψεων τους» για την Μικρασιατική καταστροφή. 
Σύμφωνα μάλιστα με τα γεγονότα αυτά και τις αποδείξεις που προέκυψαν, και οι έξι 
ήταν αθώοι. 
Οι Αρεοπαγίτες απέρριψαν επίσης την παράσταση πολιτικής αγωγής της 
Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος που θεωρούσαν τους έξι 
υπευθύνους για τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Πηγές: 
Επιμέλεια: Φερμελής Δημήτρης

el.wikipedia.org,  Madata.gr
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ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΡΟΛΑ        ΣΙΤΕΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΑΙΘΡΙΑ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Βατάι Αλεξάντερ



Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 235 - Πόρτο Ράφτη (εμπορικό κέντρο ΑΛΕΞ)

τηλ. κέντρο: 22990 88240 - fax: 22990 88242
e-mail: info@zorbastravel.com      www.zorbastravel.com

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ÔÁÎÉÄÉÙÔÉÊÏ     ÃÑÁÖÅÉÏ

Το κύτταρο στο σώμα σου, έλεος για χάρη μου επαιτεί.
Καρκινικό. Φράση διαβασμένη απ' το τέλος.

Μισώ να φτάσω στην αρχή.
Σαν αίνιγμα που φθείρει είναι η αρχή.

Λες και αγνοεί ελέη και πληγές, σε βάρος μου γελάει.
Και τ' άκουσμα διχάζεται.

Τρομάζει ν' αφεθεί, διστάζει να με πιστέψει.
Δείξε του συ που πρέπει να πιαστεί

πριν καθαιρέσει η σιγή άδοξα τον εχθρό της.
Κυττάρου ψίθυρος που κλαίει για το χαμό,

ζητά να επιζήσει πάνω στον τάφο της αρχής.
Μνήμη που λοιδορεί την υγρασία μου στο λαιμό.

Οίκτος στο όνομα της πληγιασμένης θλίψης
που σέρνεται να θλίβεται για το δικό της βίο.

Φτάσε της λήθης το κλειδί, στου σεντονιού τα ίχνη,
να δεις πώς σώζοντας το θύτη φονικού

σε αιθέρα άτεγκτο το βλέμμα σου καλπάζει.

Το κύτταρο στο σώμα σου, έλεος για χάρη μου επαιτεί.
Καρκινικό. Φράση διαβασμένη απ' το τέλος.

Μισώ να φτάσω στην αρχή.
Σαν αίνιγμα που φθείρει είναι η αρχή.

Λες και αγνοεί ελέη και πληγές, σε βάρος μου γελάει.
Και τ' άκουσμα διχάζεται.

Τρομάζει ν' αφεθεί, διστάζει να με πιστέψει.
Δείξε του συ που πρέπει να πιαστεί

πριν καθαιρέσει η σιγή άδοξα τον εχθρό της.
Κυττάρου ψίθυρος που κλαίει για το χαμό,

ζητά να επιζήσει πάνω στον τάφο της αρχής.
Μνήμη που λοιδορεί την υγρασία μου στο λαιμό.

Οίκτος στο όνομα της πληγιασμένης θλίψης
που σέρνεται να θλίβεται για το δικό της βίο.

Φτάσε της λήθης το κλειδί, στου σεντονιού τα ίχνη,
να δεις πώς σώζοντας το θύτη φονικού

σε αιθέρα άτεγκτο το βλέμμα σου καλπάζει.
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Ειρήνη ΦερμελήΕιρήνη Φερμελή
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Άμεση δράση
Αττική οδός

Αστυνομία Μαρκόπουλου
Αστυνομία Πόρτο Ράφτη

ΔΕΗ
Δήμαρχος Μαρκόπουλου

Δήμος Μαρκόπουλου 
Δημοτικό γραφείο Πόρτο Ράφτη

Δρομολόγια πλοίων, αεροπ., τραίνων, λεωφορείων 
ΕΛΤΑ Μαρκόπουλου

ΕΛΤΑ Πόρτο Ράφτη
Εφημερεύοντα φαρμακεία

ΙΚΑ Μαρκόπουλου
Κέντρο άμεσης βοήθειας

Κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών
Κέντρο δηλητηριάσεων

Κέντρο υγείας Μαρκόπουλου 
ΚΤΕΛ Μαρκόπουλου

Λιμεναρχείο
Πυροσβεστική υπηρεσία Μαρκόπουλου

Tροχαία Μαρκόπουλου
ΤΑΧΙ Μαρκόπουλου

Ύδρευση Πόρτο Ράφτη

100
210-6682000
22990-22100
22990-85100
210-6622105 & 210-6622485
22990-20121
22990-22100
22990-85270 & 22990-85095
1440
22990-25312
22990-84553
1434
22990-25464 & 22990-22223
166
191
210-7793777
22990-22222
22990-40738
22990-71205
22990-63318 & 22990-63319
22990-69490 & 22990-68600
22990-25575
22990-75049

Βέργος Γεώργιος Λ. Γρέγου
Ιλαρίδης Αθαν. Λ. Γρέγου

Ίσαρη Περσεφόνη Λ. Π. Ράφτη 
Παππά Χρύσα Λ. Π. Ράφτη 

Σιάμπη Ευαγγελία

22990-74703 & 6945700258
22990-72789
22990-76035
22990-84440
22990-73631

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 ΑΣΤΑΚΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ

Αγαπημένο φαγητό του Σάμι Γκραβάνο, Κάπο της οικογένειας Γκότι.

ï ÌÞôóïò ìáãåéñåýåé óõíôáãÝò ôçò Ìáößáò

Êáëç Ïñåîç

Ένας αστακός 1000-1200 γρ.

Δυόμιση ποτήρια νερού ελαιόλαδο

Δύο ποτήρια του νερού ντοματάκια ψιλοκομμένα.

Μισό ποτήρι νερού κονιάκ ή κόκκινο κρασί.

Λίγη βασιλική κάλυψη μαϊντανού για γαρνίρισμα.

Δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα.

Δύο σκελίδες σκόρδο.

Ένα φλιτζάνι ξύδι.

Αλάτι, πιπέρι, νερό, τρία δαφνόφυλλα

Ένα κιλό μακαρόνια.

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα νερό, αλάτι, ξύδι και δύο δαφνόφυλλα και 

περιμένουμε να βράσει. Ρίχνουμε μέσα τον αστακό και τον αφήνουμε 

να βράσει 10 λεπτά. 

Βγάζουμε τον αστακό αλλά δεν χύνουμε το νερό. Καίμε το λάδι και 

τσιγαρίζουμε κρεμμύδι με το σκόρδο.

Ρίχνουμε στα ψιλοκομμένα ντοματάκια κονιάκ, αλάτι, πιπέρι, 1 

δαφνόφυλλο. Περιμένουμε ώσπου να δέσει η σάλτσα και 

προσθέτουμε νερό για να βράσει περίπου 40 λεπτά.

Ρίχνουμε έπειτα τον αστακό κομμένο σε μικρά κομμάτια και τα 

αφήνουμε για 10 λεπτά να βράσουν μαζί με την σάλτσα.

Βράζουμε τα μακαρόνια στο νερό που βράσαμε τον αστακό με 

σουρωμένο το νερό.

Σουρώνουμε τα μακαρόνια και τα ρίχνουμε στην σάλτσα. Τα 

ανακατεύουμε και τα σερβίρουμε ρίχνοντας από πάνω ψιλοκομμένο 

μαϊντανό.

Μήτσος – Δημήτρης Χατζάκος

Με εκτίμηση
Σκορδαρά  Βασιλική (Κική)

Ευχαριστώ θερμά για την εκτίμηση που δείξατε με την ψήφο σας στο 
πρόσωπό μου κατά τις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος : Οι εργασίες που γίνονται αυτούς τους μήνες 
είναι : όργωμα, ξεχορτάριασμα και αρχίζουμε να ρίχνουμε κοπριά. 

Φυτεύουμε μαρούλια, σπανάκια, μαϊντανό και διάφορα άλλα μυρωδικά. 
Τα λιπάσματα τα οποία πέφτουν, είναι τα φωσφορικά στα φυλλοβόλα και 
μεικτά στα εσπεριδοειδή.

Γαρδένιες : Όχι μετακίνηση, όχι μεγάλη ηλιοφάνεια, ούτε απόλυτη σκιά. 
Χρησιμοποιούμε  λίπασμα COMPO από αρχή Μαρτίου έως Ιούνιο.

Τριανταφυλλιές : Σκάλισμα και αρχίζουμε Δεκέμβριο να ρίχνουμε κοπριά. 
Το κλάδεμα το αρχίζουμε από μέσα Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
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Επιμέλεια : Μήτσος
Λάζαρος Τζίμας

Γεωπόνος 
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Οι Ενεργοί Δημότες, στην προσπάθειά μας για επίλυση του προβλήματος που προέκυψε 
από την κατασκευή της νησίδας στην κεντρική λεωφόρο του Πόρτο Ράφτη (ομαλή 
λειτουργία εκατέρωθεν καταστημάτων, προσέλευση-αποχώρηση αυτοκινήτων από το 

ο ου1  Δημοτικό Σχολείο κλπ), προτείνουμε την κατασκευή και 2  κυκλικού κόμβου στην 
ηςοδό Αγ. Γεωργίου, στην αρχή του σχεδίου της 3  Π.Ε.

Για την υλοποίηση της πρότασης αυτής, θα πρέπει κατ’ αρχήν, στα πλαίσια της 
ηςυλοποίησης της πράξης Εφαρμογής της 3  ΠΕ Πόρτο Ράφτη, να διανοιχτούν οι 

προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι, καταβάλλοντας φυσικά τις τυχόν προβλεπόμενες 
αποζημιώσεις στους δικαιούχους. 
Ακόμα, λόγω ίσως χρειαστούν και αμελητέες τροποποιήσεις στο σχέδιο (πρόσθετες 
αποτιμήσεις σε 2 γωνίες οικοπέδων στα ΟΤ 397 & 400) για διευκόλυνση της κίνησης 
οχημάτων, που μπορεί όμως να προγραμματιστούν για αργότερα.
Επιβάλλεται φυσικά, να ενεργήσει ταχύτατα η Δημοτική μας Αρχή, ώστε να 
τροποποιηθεί άμεσα η υπάρχουσα μελέτη από την προϊσταμένη αρχή, να εντοπιστούν 
και να αντιμετωπιστούν οι όποιες αδυναμίες και να διευρυνθεί η υπάρχουσα εργολαβία 
ώστε το έργο να εκτελεστεί χωρίς καθυστέρηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Μαρκόπουλο 15-11-2010
Δεν θεωρούμε την λύση που προτείνουμε ως μοναδική. Όμως οι αρκετές δεκάδες 
νεκροί και τραυματίες στο δρόμο αυτό, δεν μας επιτρέπουν ούτε καν να σκεφτούμε ότι 
θα μπορούσε να καθυστερήσει άλλο το έργο διαμόρφωσης της λεωφ. Πόρτο Ράφτη !
Παρακαλούμε λοιπόν όποιον έχει οποιαδήποτε άλλη λύση, είτε να επικοινωνήσει μαζί 
μας, είτε να αποταθεί στο Δήμο για την εξέταση και την τυχόν υλοποίησή της.

Για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Καραχάλιος

η Γεν. Γραμματέας
Χριστιάννα Σαρηγιάννη

Μαρκόπουλο 30-11-2010

Για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Καραχάλιος

η Γεν. Γραμματέας
Χριστιάννα Σαρηγιάννη

Στη συζήτηση της της συνεδρίασης του ΔΣ της 29-11-10, ο αντινομάρχης πολιτικός 
μηχανικός κ. Παρασκευάς Ευαγγελίου, αναφερόμενος στην πρόταση των Ενεργών 

ου
Δημοτών για την κατασκευή και 2  κυκλικού κόμβου επί της κεντρικής λεωφόρου 
Πόρτο Ράφτη στο ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου, ανέφερε ότι η πρόταση δεν είναι 
ρεαλιστική διότι προκύπτει κόμβος με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 16.0μ. 

Επειδή είναι προφανές ότι ο κ. Ευαγγελίου, που διαθέτει αρκετή εμπειρία σε 
συσκέψεις και επομένως δυνατότητα άμεσης αντίληψης οποιασδήποτε πρότασης, 
είτε δεν ήταν ενημερωμένος για την πρότασή μας, είτε υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους 
οποίους δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει ο κόμβος, δημοσιεύουμε σήμερα 
περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η θέση του κ. Ευαγγελίου ήταν 
λανθασμένη (οι «πράσινες» γραμμές, είναι οι ρυμοτομικές γραμμές που προβλέπονται 
από το ρυμοτομικό σχέδιο, όπως ισχύει σήμερα). 

Παράλληλα, με αφορμή τη στάση του δημοτικού συμβούλου κ. Παναγιώτη Σουλιώτη 
που, στερούμενος της απαραίτητης εμπειρίας και γνώσεων προχώρησε άμεσα σε 
συμπεράσματα και χαρακτηρισμούς, ζητάμε από το νέο Δήμαρχο κ. Μεθενίτη, στα 
πλαίσια της διαφάνειας που επαγγέλλεται ο «Καλλικράτης», να εκσυγχρονίσει τον 
τρόπο παρουσίασης των τεχνικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονα οπτικά μέσα (πχ. Projector).

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό όλοι οι παρευρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, 
δημότες και κάτοικοι, θα μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα το αντικείμενο της 
εκάστοτε συζήτησης , μετέχοντας μάλιστα ενεργά σ’ αυτήν, χωρίς να υπάρχουν 
κίνδυνοι παρερμηνείας και δεν θα είναι εύκολο σε κανένα να παραπλανήσει -
ηθελημένα ή ακούσια- το ΔΣ, οδηγώντας το σε λανθασμένες αποφάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


