ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ
ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ
ÅÊÄÏÓÇ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΘΙΣΤΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΤΗΛ.: 22990 85750 - ΦΑΞ: 22990 75285
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ÐÑÏÂËÇÈÅÉÔÅ ÓÔÇÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÌÁÓ ÌÅ ÔÉÓ ÐËÅÏÍ ÓÕÌÖÅÑÏÕÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ.

êáôÜèåóç ÐÑÏÔÁÓÅÙÍ óôá ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ôïõ ÄÇÌÏÕ,
áðü ôï ÄÇÌÁÑ×Ï êáé ôïõò ÁÑ×ÇÃÏÕÓ ôùí ÓÕÍÄÕÁÓÌÙÍ
ôçò ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ, óôçí ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ìáò.

Ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης και οι κ.κ. Πολίτης, Αδάμος και Συλλελόγλου μας δέχθηκαν ευχάριστα και δεν αρνήθηκαν να τοποθετηθούν
στα προβλήματα του Δήμου Μαρκόπουλου και να διατυπώσουν τις θέσεις τους προς επίλυση αυτών.
Δήλωσαν ότι πράγματι ο Δήμος είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη του και τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν, εκτός από τα τρέχοντα
προβλήματα και όλα όσα αρνήθηκε να επιλύσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Οι απαντήσεις στα ερωτήματά μας στη διάθεσή σας. Εκτιμούμε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον.

ÓùôÞñçò ÌÅÈÅÍÉÔÇÓ:

συνέχεια στη σελίδα 5

Στόχος μας: Μια καλύτερη ποιότητα ζωής για
όλους τους συμπολίτες μας!

Ερώτηση:
Κύριε Δήμαρχε συνεπείς στο ραντεβού μας, δύο μήνες μετά την πρώτη σας συνέντευξη, εκτιμούμε ότι ενημερωθήκατε από την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή για την οικονομική κατάσταση και το λειτουργικό επίπεδο των μέσων του Δήμου.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας στην επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας σχετικά με την αποχέτευση, την αποκομιδή
απορριμμάτων - Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας, την λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, το γήπεδο Πόρτο Ράφτη, τη Δημοτική Συγκοινωνία, την Κεντρική Πλατεία Μαρκόπουλου,
τους κοινόχρηστους χώρους, τις ασφαλτοστρώσεις και επισκευές δρόμων, τους συμβασιούχους, και ότι άλλο εσείς νομίζετε.

ÃéÜííçò ÐÏËÉÔÇÓ
:
Κάναμε πολλά λάθη

συνέχεια στη σελίδα 11

Ερώτηση:
Κύριε Πολίτη σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που αφιερώνετε στο σύλλογό μας και στην εφημερίδα μας «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».
Παρακαλούμε για την άποψή σας σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, τις συνέπειές του στο συνδυασμό σας και το ρόλο που έχετε τώρα σε αυτόν;
Απάντηση:
Θέλω και εγώ με την σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εφημερίδα σας. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η προσέγγιση και πιστεύω
ότι ανοίγει ένας νέος ορίζοντας για την παράταξή μας «Ανθρώπινη Πόλη- Λύσεις Ζωής» που στόχο έχει την καταγραφή αλλά και την προώθηση των

Ãéþñãïò ÁÄÁÌÏÓ
:
Σύνθημά μας η συμμετοχή

συνέχεια στη σελίδα 12

Ερώτηση:
Κύριε Αδάμο σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που αφιερώνετε στο σύλλογό μας και στην εφημερίδα μας «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».
Παρακαλούμε για την άποψή σας σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν είσθε ικανοποιημένος ή όχι και αν αυτό σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το
αγώνα σας στην επίλυση των προβλημάτων του Δήμου Μαρκόπουλου.
Απάντηση:
Αρχικά αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την πραγματικά αξιέπαινη προσπάθειά σας. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι Σύλλογοι,

συνέχεια στη σελίδα14

ÁíäñÝáò ÓÕËËÅËÏÃËÏÕ
:
Ο Δήμος μας χρειάζεται έργα κλίμακας

Ερώτηση:
Κύριε Συλλελόγλου σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που αφιερώνετε στο σύλλογό μας και στην εφημερίδα μας «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».
Παρακαλούμε για την άποψή σας σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν είσθε ικανοποιημένος ή όχι και αν αυτό σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το
αγώνα σας στην επίλυση των προβλημάτων του Δήμου Μαρκόπουλου.
Απάντηση:
Η εκλογή δημοτικού συμβούλου σηματοδοτεί για την παράταξή μας τις αυξημένες δυνατότητες και ευθύνες μας, προκειμένου να εκφράσουμε τη

Πόρτο
Ράφτη σε

ΔΡΑΣΗ 2
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.
Ο κ. Χατζάκος Δημήτριος μέλος Δ.Σ.
τ ο υ π ο λ ι τ ι σ τ ι κο ύ σ υλ λ ό γ ο υ
“Προφήτης Ηλίας Μπαθίστα”
υπέβαλε την παραίτησή του για
προσωπικούς λόγους.
Ο πρόεδρος του συλλόγου έκανε
δεκτή την αίτησή του και τον
ευχαρίστησε για τη μέχρι σήμερα
προσφορά του.
Τη θέση του κατέλαβε το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος μετά τις
αρχαιρεσίες του 2010, κ. Κοντός
Κων/νος.

Ο Σύλλογος 'Προφήτης Ηλίας Μπαθίστα' όπως κάθε
χρόνο έτσι και εφέτος πραγματοποίησε την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, στις 29/01/2011 στην
αίθουσα του ΚWABA (Μαρκόπουλο), και στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.
Μεθενίτης Σωτήρης Δήμαρχος Μαρκόπουλου, Κιμπιζή
και Μαγγανάς αντιδήμαρχοι, Πολίτης και Αδάμος
αρχηγοί συνδυασμών της αντιπολίτευσης,
αντιπρόεδροι της ΟΣΠΑ, πρόεδροι των τοπικών
συλλόγων του Πόρτο Ράφτη, αρκετοί κάτοικοι του
Πόρτο Ράφτη και όχι μόνο.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τζαβάρας Νικόλαος αφού
καλωσόρισε και χάρισε τις ευχές του σε όλους τους
προσκεκλημένους για τη νέα χρονιά, έδωσε το λόγο
στον Δήμαρχο κ. Μεθενίτη για να απευθύνει το
χαιρετισμό του.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας, και η εκδήλωση
συνεχίστηκε μέχρι αργά τη νύκτα, με λαϊκή και
παραδοσιακή μουσική.
Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν, χόρεψαν, γεύτηκαν
ωραίους μεζέδες και ήπιαν ποτά και αναψυκτικά.

Συντακτική Επιτροπή:
Τζαβάρας Νικόλαος
6936542408
Τριανταφύλλου Ειρήνη 6937394998
Φερμελής Δημήτρης
6977219733
Μάνος Κώστας
Κούμουλου Στέλλα
Κοντός Κώστας

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Τζαβάρας Νίκος
Έγραψαν
Γιαννουλόπουλος Γεώργιος
Δ.Σ. Συλλόγου
Δημητριάδης Σίμος
Δημ. Κίνηση “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ”
Δημ. Κίνηση “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”
Δουλγεράκης Μιχάλης
Κιμπιζή Μαρία
Κούμουλου Στέλλα
Κυριαζή Μάρθα
Κωνσταντελάκη Κονδυλία
Μάνος Κώστας
Μπέης Λεωνίδας
Ρουμελιώτης Βασίλης
Τζαβάρα Βασιλική
Τριανταφύλλου Ειρήνη
Φερμελής Δημήτρης

Δημιουργικό - Εκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες - Στέλλα Κούμουλου
www.sg-arts.gr
2299063577 - 8

Ευχαριστούμε θερμά τους καταστηματάρχες του Δήμου Μαρκόπουλου για τις
προσφορές τους στο Σύλλογό μας.
Τα δώρα εδόθησαν μετά από λαχειοφόρο κλήρωση στους παρευρισκόμενους.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντίο Φίλε μου
Κάποτε μας ένωσε μια καλή γνωριμία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα εξελιχθεί σε μία μεγάλη φιλία και τούτο γιατί τον γνώριζα
σαν απλό άνθρωπο, που να φανταζόμουν όμως ότι αυτός ο άγνωστος μέχρι τότε ΒΑΣΙΛΗΣ θα τάραζε τόσο τη ζωή μου και δεν
είναι τυχαίο, γιατί αποδείχτηκε αργότερα ότι διέθετε τόσα χαρίσματα που δύσκολα τα συναντάς σε άνθρωπο στην
καθημερινότητά που ζούμε όλοι σήμερα.
Ήταν σοβαρός αλλά διέθετε το χάρισμα να τον νιώθεις δίπλα σου με την απαιτούμενη απλότητα ενός ανθρώπου που
βρισκόταν πάντα κοντά σου, στον πόνο, στην χαρά, στην πίκρα, στα προβλήματα σου, στην καθημερινότητα, πάντα σε
συμβουλεύει με τη δική του θεωρία ότι πρέπει να ζεις την κάθε μέρα με ότι έχεις να αντιμετωπίσεις μπροστά σου.
Ήταν θαρραλέος και πραγματικά σου έδινε δύναμη και κουράγιο στο ότι η ζωή εξαρτάται από σένα και μόνο. Η φιλία του, η
παρέα του, οι ατάκες του, η σιγουριά του, σε έκαναν να αισθάνεσαι ότι όλα στη ζωή περνούν και ο μόνος που μένει είσαι εσύ
και ο εαυτός σου.
Χαιρόσουν πραγματικά να βρισκόσουν δίπλα του, σου ενέπνεε εμπιστοσύνη, έπαιρνες κουράγιο και θάρρος για τη ζωή.
Όμως η μοίρα του επιφύλαξε άσχημο παιχνίδι πάνω στο άνθος της ηλικίας του, παρ όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω, πάλεψε σαν
παλικάρι γιατί διψούσε για ζωή, είχε πολλά ακόμη να δώσει, ήταν λεβέντης σε όλα του.
Ήταν άψογος στο ντύσιμο στην καθημερινότητα του, στην παρέα του, στη φιλία του, στην βοήθεια των φτωχών και
αδυνάτων, στο άδικο που έβλεπε γύρω του.
Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την μοίρα που τον ήθελε να φύγει γρήγορα από την οικογένειά του και τους
φίλους τους, που μας άφησε ορφανούς από τον άνθρωπο ΑΥΤΟΝ με όλη τη σημασία της λέξεως.
Χίλιες λέξεις δεν φτάνουν για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ .
Εύχομαι στην οικογένεια του θερμά συλλυπητήρια για το γρήγορο και άδικο χαμό του, κι από εμένα φίλε μου ΒΑΣΙΛΗ, η σκέψη
μου θα σε συνοδεύει στο μακρινό ταξίδι που σου έμελε να κάνεις.
Ένα μεγάλο αντίο φίλε μου
Μιχάλης Δουλγεράκης

Αφιερωμένο στη μνήμη τού αξέχαστου φίλου μας

Χ άρε μου!

Βασίλη Ρουμελιώτη

Με ένα τσουβάλι τριγυρνάς
ψυχές για να θερίσεις
κι ανθρώπους στη μιζέρια τους
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
πολύ να υποφέρεις

Βασίλης Ρουμελιώτης

Ο φίλος μας
Απόψε πέθανε ο φίλος μας.
Είναι 'κει δα, μέσα σε κάσα καφετιά
με τη σβησμένη μια για πάντα του ματιά.
Το πρόσωπό του είναι πάλευκο, ψυχρό
κι έχει στο μέρος τής καρδιάς έναν σταυρό.
Απόψε πέθανε ο φίλος μας ..
τον συνοδεύσαμε βουβοί, χωρίς μιλιά,
καθώς τριγύρω μας πλανιόταν η σκιά
πως δεν υπάρχει πια χαρά αληθινή
παρά μονάχα μια αλήθεια παγερή!
Απόψε, θάψαμε τον φίλο μας ..
Μ'ανατριχίλα που τυλίγει το κορμί
με μια κατάνυξη που σφίγει την ψυχή.
Δεν είναι εκείνος που υποφέρει τώρα πια.
Είμαστε 'μεις, που ζούμε στην ψευτιά ..
Με σεβασμό,
Μάρθα Κυριαζή,
Δημοσιογράφος

Ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος
για να στέλνεις ή να λαμβάνεις χρήματα
σε όλο τον κόσμο!

Financial Counseling
Services LTD.
Α ν τ ι π ρ ό σ ωπ ο ι

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22990.71421 -

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
FA X : 2 2 9 9 0 . 8 7 3 3 0

w w w. f i n a n c i a l - c o u n s e l i n g - s e r v i c e s . g r
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ÅÐÉÓÇÌÁÍÓÅÉÓ
Μελετώντας τις συνεντεύξεις του Δημάρχου και των αρχηγών των συνδυασμών του
Δήμου, διαπιστώνουμε ότι όλοι προσπαθούν για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων Δήμου Μαρκόπουλου.
Δεν διαφωνούν στην ύπαρξη ή όχι των προβλημάτων, αλλά στις μεθόδους επίλυσής
τους, σε κάποια από αυτά. Είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουν να κάνουν την περιοχή
σημείο αναφοράς.
Θα καταγράψω μερικά προβλήματα τα οποία επιλύονται χωρίς μεγάλα κόστη, αρκεί η
θέληση και η συμμετοχή όλων μας.
1. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για την ράμπα δίπλα στην Αγία Μαρίνα.
Οι ιδιοκτήτες σκαφών προτείνουν:
α) τον καθαρισμό της ράμπας διότι γλιστρά και υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος,
β) να τοποθετηθεί λίγο μπετό, διότι έχει καταστραφεί ένα μεγάλο τμήμα της και
δημιουργείται πρόβλημα κατά την ολίσθηση των σκαφών στη θάλασσα.
2. Κάποιοι κάτοικοι του Δήμου δυστυχώς εκμεταλλευόμενοι τις βροχές ρίχνουν
απερίσκεπτα και χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες στην υγεία μας (την δική τους ήδη
την έχουν καταδικάσει με αυτή και μόνο την ενέργειά τους) τα λύματα στους δρόμους.
Η δυσοσμία σε όλο της το μεγαλείο.
Μήπως πρέπει η Δημοτική αρχή να εντοπίσει κάποιους από αυτούς, να υποστούν τις
συνέπειες, για να αποφύγουμε τουλάχιστον τους μιμητές τους;
3. Γίνεται πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια αποκομιδής των σκουπιδιών . Έχουν
ακουσθεί θετικά σχόλια από πολλούς κατοίκους.
Παρατηρείται όμως τις τελευταίες ημέρες επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.
Μήπως μόνο μέσα σε ένα μήνα κάτι δεν πάει καλά;
Κ. Δήμαρχε τα προβλήματα ξεκινούν από τις κεφαλές. Αναζητήστε τα.
Αν υπάρξει διάθεση για δουλειά από όλους τους εκπροσώπους του Δήμου σε
συνδυασμό με την συμμετοχή, εμπειρία και γνώση των εργαζομένων και των κατοίκων,
πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν πολλά προβλήματα προς επίλυση.
4. Κάποια τμήματα κεντρικών δρόμων, είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν είσαι σίγουρος
αν θα φθάσεις ασφαλής στον προορισμό σου διανύοντας π.χ. την οδό Μαρκοπούλου ή
θα χρειασθείς οδική βοήθεια.
Μεσολαβούνμόλιςλίγεςεβδομάδες από την ανάληψη της σκυτάλης από το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο και για τον λόγο αυτό, τα ανωτέρω δεν αποτελούν μομφές, αλλά
καλοπροαίρετες επισημάνσεις.
Ευχαριστώ.
Φερμελής Δ.

ÁäÝóðïôá óêõëéÜ
Ένα θλιβερό φαινόμενο της ελληνικής
κοινωνίας είναι τα αδέσποτα ζώα (σκυλιά,
γάτες). Παντού σε όλες τις ελληνικές πόλεις
βλέπει κανείς πλήθος αδέσποτων ζώων, ιδίως
σκυλιά, να περιφέρονται στους δρόμους χωρίς
καμία ανθρώπινη φροντίδα. Πεινασμένα,
διψασμένα,
μάλισ τα πολ λές φορές
ταλαιπωρημένα, χωρις να δίνει σημασία
κανεις από εμάς. Δεν είναι λίγες οι φορές που
παρασύρονται από διερχόμενα αυτοκίνητα,
τραυματίζονται και πεθαίνουν στους δρόμους
αβοήθητα.
Ο σκύλος, ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου, εξημερώθηκε από τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια
πριν, ζει κοντά του κι εξαρτάται απόλυτα από αυτόν. Είναι κρίμα αυτά τα άκακα ζώα να
βασανίζονται έτσι. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα,
τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό. Στην Ελλάδα μας τι φταίει; Η κρατική, η δημοτική αλλά και η
δική μας αδιαφορία και η έλλειψη παιδείας που μας διακατέχει. Ένα κομμάτι ψωμί δεν είναι
έξοδο για κανέναν. Ας ενδιαφερθούμε όλοι μας για τους πιστούς μας φίλους.
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ΔΡΑΣΗ

Οι κοινόχρηστοι χώροι του
Π. Ράφτη και η Δημοτική Αρχή
Στις 17/1/2011 παρελήφθη δικόγραφο από τον Δήμο Μαρκοπούλου με το οποίο
ιδιοκτήτες ζητούσαν την άρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας τους που ήταν
κοινόχρηστος χώρος στην πολεοδομική μελέτη της 3ης γειτονιάς Πόρτο Ράφτη.
Στο δικόγραφο ανέφεραν χαρακτηριστικά :
«Από το 1988 που εκπονήθηκε η μελέτη του σχεδίου πόλεως μέχρι σήμερα στην ένδικη
περιοχή δεν έχει γίνει καμία απολύτως διαμόρφωση του χώρου (διάνοιξη δρόμων,
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρόμηση κ.α). Η περιοχή παραμένει όπως ήταν
και η μόνη διαμόρφωση του χώρου έχει γίνει με την πρωτοβουλία των κατοίκων» κλπ.
Και συνεχίζει στο δικόγραφο:
«Αντίθετα η στάση του Δήμου Μαρκοπούλου αυτά τα χρόνια είναι η παντελής αδυναμία
να εξασφαλίσει κονδύλια τόσο για την αποζημίωση των κοινόχρηστων χώρων όσο και για
τις αναγκαίες μελέτες για τη δημιουργία σχεδιασμού των μελλοντικών έργων στην ένδικη
περιοχή για την διαμόρφωση μιας όμορφης, λειτουργικής και βιώσιμης πόλης» κλπ.
Σε άλλο σημείο αναφέρεται:
«Η πάγια τακτική του Δήμου είναι να μην εμφανίζεται σε κανένα δικαστήριο, να αρνείται
παράνομα και καταχρηστικά να προβεί στην συνταγματική επιταγή της καταβολής της
αποζημίωσης» κλπ.
Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Η αδυναμία και κυρίως η αδιαφορία των Δημ. αρχών οδηγεί σε άρση της απαλλοτρίωσης
των κοιν. χώρων με αποτέλεσμα την κατάρρευση των πολεοδομικών μελετών.
Παράδειγμα προς αποφυγή η γειτονική Αρτέμιδα (Λούτσα) όπου χάνονται κοινόχρηστοι
χώροι λόγω μη αποζημίωσης.
Και η αδυναμία εξασφάλισης κονδυλίων των δημ. αρχών είναι πρόσχημα γιατί είναι
γνωστό ότι δαπανήθηκαν αλόγιστα μεγάλα ποσά για έργα βιτρίνας, για αγορά οικοπέδων
για επέκταση κοιμητηρίων που δεν έγιναν, πληρωμές αμφιβόλων «εργολαβιών» κλπ.
Το εξοργιστικό δε είναι ότι από 11/6/2010 είχε ζητήσει το Υπουργείο Περιβ. Ενέργειας και
Κλιμ. Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) από τον Δήμο Μαρκοπούλου να του υποδείξει κοινόχρηστους
χώρους για αποζημίωση από το Πράσινο Ταμείο του Ν 3843/10 (αρ.7 παρ.2β) και η τότε
δημ. Αρχή το αγνόησε με συνέπεια ο εν λόγω κοινόχρηστος χώρος της ΠΕ 3 στις 13/4/2011
που θα γίνει η δίκη να κινδυνεύει να χαθεί..
Αντίθετα οι Δήμοι Κρωπίας και Κερατέας ανταποκρινόμενοι στο ΥΠΕΚΑ έλαβαν σημαντικά
ποσά για αποζημίωση Κοιν. Χώρων.
Η νέα Δημ. Αρχή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της μιας και η προτεραιότητα της είναι τα
οικιστικά σχέδια όπως δηλώνει.
Και δεν φανταζόμαστε να εννοεί νέες εντάξεις την στιγμή που δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα
από τις παλαιότερες εντάξεις στο σχέδιο πόλεως.
Διότι είναι καλό και ωφέλιμο για τις Δημ. Αρχές να εντάσσουν συνεχώς νέες περιοχές στο
σχέδιο πόλης αλλά θα πρέπει και να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις για την σωστή
εφαρμογή και την υλοποίηση τους.
Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν οι συνεχείς εντάξεις νέων περιοχών είναι καλές και ωφέλιμες
για τις ήδη υπάρχουσες γειτονιές και τους κατοίκους τους μιας και οι δημοτικές αρχές
αδυνατούν να υλοποιήσουν την εφαρμογή τους όπως γίνεται τώρα στην 3η γειτονιά του
Πόρτο Ράφτη και ακολουθεί η 4η και 5η γειτονιά του Πόρτο Ράφτη με αποτέλεσμα να
υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να απαξιώνεται η περιουσία τους.
Περιμένουμε το έμπρακτο ενδιαφέρον και τις ουσιαστικές ενέργειες της νέας Δημ. Αρχής.

Σίμος Δημητριάδης
Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Κώστας Μάνος

Η Αλληγορ
Αλληγορία των Βατράχων
Ένα μάθημα Ζωής

K

άποτε έγινε ένας αγώνας βατράχων.
Στόχος τους ήταν να ανέβουν στην
ψηλότερη κορυφή ενός πύργου.
Πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν να τους
υποστηρίξουν κι ο αγώνας άρχισε!
Στην πραγματικότητα, ο κόσμος δεν
πίστευε ότι ήταν εφικτό να ανέβουν οι
βάτραχοι στην κορυφή του πύργου και το
μόνο που άκουγες ήταν ειρωνείες και
βρισιές...

Οι βάτραχοι άρχισαν να αμφιβάλλουν για τους εαυτούς
τους.
Ο κόσμος συνέχιζε να τους αποθαρρύνει...
Ο ένας μετά τον άλλο, παραδέχονταν την ήττα τους και
εγκατέλειπαν τον αγώνα.

Ποτέ μην ακούτε ανθρώπους που έχουν την κακή
συνήθεια να είναι αρνητικοί, γιατί σας κλέβουν τις
μεγαλύτερες λαχτάρες και πόθους της καρδιάς σας.
Πάντοτε να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας την δύναμη της
φράσης: «Σκέψου θετικά!» Θ Ε Τ Ι Κ Α!

Συμπέρασμα:
Όλοι, εκτός από έναν, που συνέχισε να σκαρφαλώνει.
Στο τέλος, μόνο αυτός και μετά από τρομερή προσπάθεια, Πάντα να κάνεις τον κουφό απέναντι σε όσους σου
κατόρθωσε να φθάσει στην κορυφή.
λένε πως δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου
ή να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου...
Ένας από τους χαμένους βατράχους, πλησίασε να τον
ρωτήσει πώς τα κατάφερε να ανέβει στην κορυφή.
Στέλλα Κούμουλου
Τότε συνειδητοποίησε ότι ο νικητής ήταν... κουφός!!!
(Ένας κουφός βάτραχος)

Αγ. Μαρίνας 52, Αυλάκι - Πόρτο Ράφτη, Τηλ.: 22990-75212, 22990-84550
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Αναβάθμιση του Δημαρχιακού Υ ποκαταστήματος
Η νέα Δημοτική Αρχή, της οποίας έχω την
τιμή να είμαι μέλος ως Αντιδήμαρχος με
ευθύνη τους τομείς Υγείας, Κοινωνικής
Πρόνοιας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Π α ι δ ε ί α ς , κα θ ώ ς κα ι θ ε μ ά τ ω ν
καθημερινότητας των κατοίκων ΠόρτοΡάφτη, ανέλαβε τη διοίκηση του τόπου
μας σε μια περίοδο που ο Δήμος
Μ α ρ κο π ο ύλο υ α ν τ ι μ ε τω π ί ζε ι τα
μεγαλύτερα προβλήματα των
τελευταίων ετών. Ωστόσο, επιθυμία μας
είναι να ανταποκριθούμε στις
προσδοκίες σας, μιας και έχουμε
δεσμευθεί για συγκεκριμένες δράσεις
στο πρόγραμμά μας.
Ξεκινήσαμε δίνοντας μεγάλη έμφαση στα προβλήματα που αφορούν το Πόρτο-Ράφτη.
Μέλημά μας ήταν η αναβάθμιση του Δημαρχιακού Υποκαταστήματος, έτσι ώστε να μην
λειτουργεί απλά ως ένα γραφείο «βιτρίνας», το οποίο θα παραπέμπει τους πολίτες στο κεντρικό
κατάστημα, αλλά να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στον πολίτη. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις
μας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς έχουμε διαπιστώσει μια μικρή πρόοδο. Φυσικά, τα
περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα!
Όλοι γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος των απορριμμάτων στο Πόρτο-Ράφτη. Εδώ,
πραγματικά, νόημα δεν έχουν ούτε τα ευχολόγια ούτε οι ειλικρινείς προθέσεις της όποιας αρχής,
αλλά οι πράξεις που αποφέρουν ουσιαστικά, και κυρίως, μόνιμα αποτελέσματα.
Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Μαγγανά, τοποθετήσαμε Κάδους Ανακύκλωσης σε
νέα σημεία της περιοχής, μετά από την καταγραφή προτάσεων και αναγκών. Επιφυλασσόμαστε
να διοργανώσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για το θέμα της ανακύκλωσης, μιας και μας
ενδιαφέρει η δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Επίσης, προχωρήσαμε στην
τοποθέτηση ειδικών Σκαφών για την περισυλλογή κλαδιών και μη οργανικών απορριμμάτων
μεγάλου όγκου σε δέκα σημεία στο Πόρτο-Ράφτη (τα περισσότερα από κάθε άλλη περιοχή του
Δήμου μας). Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω του συμπολίτες μας να εξοικειωθούν με τους χώρους
και τη λειτουργία αυτών των Σκαφών. Είναι προφανές ότι η επιτυχία της εν λόγω προσπάθειας
εξαρτάται από όλους μας.
Προχωρήσαμε άμεσα σε συναντήσεις με τους αθλητικούς φορείς της περιοχής, θέλοντας να
αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα σχετικά με τις ανάγκες των σωματείων και των αθλητικών
εγκαταστάσεων. Επιδιώκουμε την ενίσχυση του Μαζικού Αθλητισμού, από την προσχολική μέχρι
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Με άριστα το δέκα
Για τις προσπάθειες του Δήμου να μαζέψει
τα σκουπίδια στο Πόρτο Ράφτη.
Στην πρώην δημοτική αρχή που πέταξε
2.480.000 ευρώ για να αναμορφώσει την
πλατεία Μαρκόπουλου.
Στην περιφέρεια (πρώην Νομαρχία) που
ανακατασκεύασε τη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη
χωρίς απορροή των ομβρίων υδάτων.
Στο κράτος που πάει να φτιάξει ΧΥΤΑ στην
Κερατέα ενώ έπρεπε να φτιάξει εργοστάσια
ανακύκλωσης σκουπιδιών.
Στους προηγούμενους δημοτικούς άρχοντες
που δεν έφταιξαν πεζοδρόμια στους κεντρικούς
δρόμους του Πόρτο Ράφτη.
Στους ασυνείδητους κατοίκους που πετάνε τα
λύματα στους δρόμους όταν βρέχει.

Κώστας Μάνος μέλος του Δ.Σ.

την τρίτη ηλικία.
Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του ελέγχου και καταγραφής των αναγκών των σχολικών
εγκαταστάσεων της περιοχής. Θα ακολουθήσει ο ανάλογος προγραμματισμός. Στόχος μας είναι
όλα τα παιδιά να έχουν άμεση, εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας.
Επίσης, είμαστε πολύ κοντά στη ολοκλήρωση της στελέχωσης και λειτουργίας του ΚΑΠΗ ΠόρτοΡάφτη. Επιθυμούμε ο χώρος να έχει ουσιαστική προσφορά. Η έγνοια για τους συμπολίτες μας
στην ευαίσθητη αυτή περίοδο της ζωής τους (και όχι η αδιαφορία), θα πρέπει να μας
χαρακτηρίζει ως τοπική κοινωνία!
Οι ανάγκες είναι τεράστιες, με νέα μέτωπα να εμφανίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Χαρακτηριστικό είναι το πλημμυρικό φαινόμενο που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του έργου
διαμόρφωσης της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη. Νομίζω ότι η κινητοποίηση του Δήμου ήταν άμεση.
Υπενθυμίζω ότι προχωρήσαμε στη διάνοιξη εγκάρσιων ανοιγμάτων στην νησίδα, προκειμένου
να υπάρχει παροχέτευση νερού από το βόρειο προς το νότιο ρεύμα της Λεωφόρου και τώρα
εξετάζουμε τις δυνατότητες μιας μόνιμης τακτοποίησης.
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει, όμως, διάθεση για δουλειά, και κυρίως, ρεαλιστική
προσέγγιση των προβλημάτων.
Μαρία Κιμπιζή

Η Θ Ε ΣΗ Μ Α Σ
Γ ΙΑ ΤΟ Θ Ε Μ Α
ΤΩ Ν Σ Κ Ο Υ ΠΙΔ ΙΩ Ν
Χ.
Υ.
Τ.
Α.
Κ Ε Ρ Α ΤΕ Α Σ
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας και την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα
των κατοίκων της Λαυρεωτικής ενάντια στη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή.
Καταδικάζουμε την απρόκλητη και αδικαιολόγητη χρήση βίας από τις δυνάμεις τάξης
καθώς και την παντελή έλλειψη διαλόγου.
Βιώνουμε καταστάσεις που είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές από τον απλό πολίτη. Τα
ερωτήματα που τίθενται είναι αμείλικτα και πολλά.
1-Γιατί ενώ είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος που ενώνει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
με την πρωτεύουσα για δύο περίπου μήνες η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως και με την
βοήθεια των ΜΜΕ αποσιωπά πλήρως το γεγονός.
2- Γιατί μετά από τόσα χρόνια (η χωροθέτηση έγινε το 2003) δεν έχει τελεσιδικήσει καμία
απόφαση ώστε να είναι ξεκάθαρο τι είναι νόμιμο και τι όχι.
3- Γιατί η κυβέρνηση με διάφορες προφάσεις δεν συμμορφώνεται με τις δικαστικές
αποφάσεις.
4- Γιατί οι λαλίστατοι σε άλλες περιπτώσεις βουλευτές της περιοχής δεν εμφανίζονται να
ενημερώσουν και να πείσουν τον κόσμο εφόσον πιστεύουν ότι η λύση που προωθούν είναι
η σωστή.
5- Γιατί χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας για να βγει ο κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ και να ομολογήσει
ότι τελικά θα γίνει Χ. Υ.Τ.Α. και όχι Χ.Υ.Τ.Υ. όπως ισχυρίζονταν μέχρι σήμερα και προβλέπεται
σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον να κατασκευασθεί εργοστάσιο επεξεργασίας
απορριμμάτων απροσδιόριστου τεχνολογίας.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ -υπεύθυνη δημοτική κίνηση - πιστεύει ότι το πρόβλημα των
σκουπιδιών δεν είναι πρόβλημα μόνο της ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, είναι πρόβλημα όλης της
ΕΛΛΑΔΟΣ και για αυτό χρειάζεται συνολική λύση με ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης. Δε
χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμείς τώρα την πυρίτιδα, το πρόβλημα είναι λυμένο για όλο
τον πολιτισμένο κόσμο και για κάθε ευνομούμενη πολιτεία.
Υπάρχουν και τα μέσα και η τεχνολογία για την αντιμετώπιση του προβλήματος Πρόβλημα
το οποίο δημιουργήθηκε και εντάθηκε λόγω προφανούς έλλειψης πολιτικής βούλησης και
καθαρών προθέσεων, καθώς και λόγω της ύπαρξης ανομολόγητων σκέψεων για την
παραγωγή εύκολου κέρδους από τους ευνοούμενους της εξουσίας.
Καταδικάζουμε την προσπάθεια κάποιων να κερδίσουν τεράστια ποσά σε βάρος της
υγείας των πολιτών, αδιαφορώντας για το περιβάλλον και το μέλλον του τόπου μας.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ καλεί την κυβέρνηση έστω και τώρα να συναισθανθεί το μέγεθος της
ευθύνης απέναντι στους πολίτες και να παρουσιάσει λύσεις αποδεκτές, λύσεις που να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογίες και να λύνουν το πρόβλημα οριστικά και όχι
να δίνουν μικρή παράταση χρόνου για την μη επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Σίγουρα τέτοια λύση δεν είναι η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α.

Για τη δημοτική κίνηση "ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ"
Ο επικεφαλής Αδάμος Γώργιος και η Διοικούσα Επιτροπή

A.T.G.
Τεχνικές Συμβουλές
Αντ/πείες
Εισαγωγές Εξαγωγές

Τήρηση Βιβλίων Β΄και Γ΄κατηγορίας
Εποπτείες Λογιστηρίων
Φορολογικές Συμβουλές

ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νικόλαος Γ. Λούμπας

37ο χλμ. Λεωφ. Πόρτο Ράφτη (δίπλα στα everest) Τ.Κ. 19003
τηλ.: 22990 86140 - κιν.: 6973.452942
email: n-loubas@otenet.gr

Τ.θ. 280 - 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 22990 - 85515 FAX: 22990 - 84514
KIN. 6976 - 622052
e-mail: adamos@otenet.gr
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Στόχος μας:

Μια καλύτερη ποιότητα ζωής για
όλους τους συμπολίτες μας!
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Εμείς έχουμε εκφράσει και δημόσια την άποψή μας ότι είμαστε σε κάθε περίπτωση εναντίον της
κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. διότι εκ του νόμου και με βάσει τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
μια τεχνολογία η οποία σε δύο χρόνια, θα θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.
Πρόσφατα παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ότι πρόκειται για κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α.
και σε δεύτερη φάση θα υπάρξει Χ.Υ.Τ.Υ.!
Θεωρούμε ότι ο αγώνας των συμπολιτών μας στην Κερατέα είναι δίκαιος και έχουμε υποχρέωση
να συμπαρασταθούμε.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ότι από πλευράς Δήμου είμαστε ώριμοι, τόσο από πλευράς μελετών,
όσο και από πλευράς τευχών δημοπράτησης του έργου της Αποχέτευσης.

Αυτό το οποίο προτείναμε επίσης στους φίλους μας από την Κερατέα είναι να δώσουν και μια
εναλλακτική λύση, την οποία ήδη έχουν καταθέσει και να δείξουν ότι η άρνησή τους δεν είναι μια
γενική άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά στη συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης
απορριμμάτων και αφορά την υποχρέωσή τους ταυτόχρονα, να δεχθούν και το ένα τρίτο
περίπου του όγκου των σκουπιδιών της Αθήνας.

Αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα, είναι να υπάρξει ο ανάδοχος του έργου της αναβάθμισης του
Βιολογικού Καθαρισμού και επίκειται μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, δηλαδή μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου, ένα ραντεβού με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον κ. Λιακόπουλο.

Οι ίδιοι έχουν πει, ότι θα ήταν πρόθυμοι να δεχθούν και διαχειρισθούν με μια σύγχρονη
τεχνολογία και αυτό δεν είναι κάτι ξένο σε αυτούς, τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής της
νοτιοανατολικής Αττικής.

Μετά από μια πρώτη συζήτηση που κάναμε, έχουμε την υπόσχεσή του, ότι δεδομένων των
συνθηκών, της ωριμότητας, δηλαδή, των μελετών, και των τευχών δημοπράτησης, θα
μπορέσουμε να επανενταχθούμε σε πρόγραμμα για χρηματοδότηση, το λεγόμενο
Περιφερειακό Εθνικό Πρόγραμμα, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν ποσά της τάξης των
22.000.000€ για την Αποχέτευση της δεύτερης φάσης του Μαρκόπουλου και της πρώτης φάσης
του έργου στο Πόρτο Ράφτη, που αφορά 18 χιλιόμετρα της παράκτιας ζώνης, σε βάθος δύο
οικοδομικών τετραγώνων!

Στο θέμα της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.

Ας ξεκινήσουμε, με το θέμα της Αποχέτευσης:

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε, διότι το μέτρο αυτό έχει ήδη ανοίξει και με τις
μελέτες και τη δημοπράτηση, θα έχουμε την αναγκαία χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στην ανάδειξη του εργολάβου.

Όπως και εσείς γνωρίζετε, πρόκειται για ένα έργο που έγινε με αναθέτουσα Αρχή πριν από 3
μήνες περίπουτην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και η αρχή η οποία θα το παραλάβει θα είναι η
Περιφέρεια Αττικής.
Το έργο αυτό έγινε ουσιαστικά αφού είχε ολοκληρωθεί η συγκοινωνιακή και μόνο μελέτη από
πλευράς της Νομαρχίας, χωρίς ταυτόχρονη ύπαρξη μελέτης που θα αφορούσε την απορροή των
όμβριων υδάτων.
Την αναγκαιότητα της σχετικής μελέτης, την είχαμε επισημάνει λίγο πριν αναλάβουμε, όταν
είχαμε κληθεί σε ειδική σύσκεψη για αυτό το θέμα στη Νομαρχία. Είναι μια μελέτη η οποία για
να είναι πλήρης, χρειάζεται ένα σημαντικό χρόνο προετοιμασίας και για να υλοποιηθεί το έργο,
με μια πρώτη πρόχειρη κοστολόγηση χρειάζονται χρήματα της τάξης των 2-2.500.000€ και
χρόνος κατασκευής δύο ετών.

Θα είναι το σημαντικότερο έργο, όσον αφορά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων Μαρκόπουλου
και Πόρτο Ράφτη! Έχουμε πει και είναι η βούλησή μας, ότι πρώτη προτεραιότητα θα είναι η
ολοκλήρωση της Αποχέτευσης της παράκτιας ζώνης του Πόρτο Ράφτη, δηλ. τα 18 χιλιόμετρα της
παράκτιας ζώνης, σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων, προκειμένου να προλάβουμε να
σώσουμε τη θάλασσά μας!

Έχουμε μια πρώτη θέση από την Περιφέρεια, ότι μπορεί να δει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης
αυτού του έργου.

Επόμενο πρόβλημά μας, είναι τα απορρίμματα.

Η Περιφέρεια μπορεί να το προγραμματίσει, έχει την οικονομική δυνατότητα από άποψη
μεγέθους, μιλάμε για την μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας και να εντάξει στο πρόγραμμά της
ένα τέτοιο έργο, που θα δώσει μόνιμη λύση.

Όσον αφορά στο πρόβλημα των απορριμμάτων, πιστεύουμε ότι ίσως έχει αρχίσει και
διαφαίνεται μια πρώτη διαφορά στην ποιότητα δουλειάς στα συνεργεία του Δήμου μας. Σας
ενημερώνω, ότι βρήκαμε σε λειτουργία μόλις δυο απορριμματοφόρα και σήμερα που μιλάμε
(15/02), μπήκε σε λειτουργία το έβδομο και τελευταίο απορριμματοφόρο, που διαθέτει ο
Δήμος. Η κατάσταση την οποία βρήκαμε στον τομέα της καθαριότητας ήταν τραγική. Δεν υπήρχε
ούτε ο στοιχειώδης έλεγχος, όσον αφορά στη λειτουργία των οχημάτων καθαριότητας, δεν
υπήρχε καμία προσωπική χρέωση σε οδηγούς και βοηθούς στα απορριμματοφόρα και βέβαια
κανένας έλεγχος, στο τι δουλειά γινόταν και τι υπηρεσίες προσφέραμε στους δημότες.
Πιστεύουμε ότι με λίγη προσοχή και από τους δημότες, θα μπορούμε σύντομα να
παρουσιάσουμε αισθητή βελτίωση στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου μας.
Επίσης πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουμε αναπτύξει σε διαφορετικά σημεία και υπάρχει ήδη
σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο, ότι έχουμε τοποθετήσει 17 μεγάλους κάδους, οι οποίοι
υποδέχονται ειδικά, τα ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά δένδρων και διάφορα άλλα υλικά.
Θέλουμε να παρακαλέσουμε τους δημότες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αφήνουν
πράγματα έξω από τους κάδους για κανέναν απολύτως λόγο, διότι δυστυχώς έχει παρατηρηθεί
και αυτό το φαινόμενο και όπου χρειάζεται η σχετική βοήθεια, έχουμε δώσει ένα τηλέφωνο στην
δημοσιότητα που αφορά δημοτική υπάλληλο, όπου με μια κλήση, μπορούμε να φροντίσουμε
και να βάλουμε σε προγραμματισμό εξυπηρέτησης συγκεκριμένες γειτονιές που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είτε γενικότερα με την καθαριότητα, είτε με την αποκομιδή ογκωδών
αντικειμένων.

Σχετικά τώρα με το θέμα της Κερατέας, σας ενημερώνω ότι σήμερα έχουμε στις 6:30μ.μ., (με
δική μας πρωτοβουλία, του Δήμου Μαρκοπούλου), συνάντηση όλων των Δημάρχων:
Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Κορωπιού, Παιανίας και Γλυκών Νερών.
Θα συζητήσουμε να βρούμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπο, όχι στα όρια πια του Δήμου Κερατέας,
αλλά στα όρια των δικών μας Δήμων, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενέργειες
συμπαράστασης στην Δημοτική Αρχή της Κερατέας και στον αγώνα της.
Προτείνουμε Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην είσοδο του Μαρκοπούλου, την Κυριακή 17
Μαρτίου και ώρα 11:00μ.μ.

Προς το παρόν, θα κάνουμε βραχυπρόθεσμες, μόνο παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανακουφίσουν
προσωρινά και δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα. Ήδη δώσαμε σχετική εντολή, για πρόταση
βραχυπρόθεσμης λύσης, στην Τεχνική μας Υπηρεσία.
Το πρόβλημα όμως, θα λυθεί μόνο όταν γίνει έργο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων στην
περιοχή.
Θέλω επιπλέον να σας πω ότι η ενημέρωση που έχω από τον εργολάβο,- βέβαια κρατάω πάντα
κάποιες επιφυλάξεις μέχρι να παραδοθεί το έργο- είναι ότι το έργο θα παραδοθεί
ηλεκτροφωτισμένο και θα υπάρξουν διαγραμμίσεις για τις διαβάσεις των πεζών. Θα
παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου και όπου χρειασθεί θα κάνουμε παρεμβάσεις.

Όσον αφορά στο γήπεδο του Πόρτο Ράφτη, γνωρίζετε ότι έχει γίνει μια τριτανακοπή, έχει
εμπλακεί και ο Δήμος μας, με το δικηγόρο του, κ. Τσεβρένη ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση και
στην τελευταία ενημέρωση που είχα, μου ανέφερε ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι,
όσον αφορά τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης.
Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε διάστημα 2-4 μηνών, οπότε με βάση αυτήν, θα δούμε τι
θα μπορέσουμε στη συνέχεια να διεκδικήσουμε.

Για τη Δημοτική Συγκοινωνία έχουμε κάνει ήδη έγγραφο, προκειμένου να επανέλθουν στη
χρήση μας, δυο μικρά πούλμαν, τα οποία υπάρχουν αυτήν τη στιγμή βάσει μιας σύμβασης η
οποία έχει λήξει και παρόλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν στην κατοχή του ΚΤΕΛ με την
ανοχή της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Μετά την επαναφορά τους στο Δήμο, το πρόβλημά μας θα είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα
μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε.
Η Δημοτική Συγκοινωνία πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε και να εξυπηρετεί τους δημότες ,
αλλά και να μην υπάρχει υπέρογκο κόστος για το Δήμο Μαρκοπούλου, που έχει καθαρό χρέος
18.000.000 ευρώ.
Θα επανεξετάσουμε τη δυνατότητα, αλλά με διαφορετικούς όρους μιας συνεργασίας με το
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εξαγοράσουμε με τον τρόπο αυτό τους κοινόχρηστους χώρους, για τη δημιουργία πλατειών.

ΚΤΕΛ, σε τελείως διαφορετική βάση, από αυτή που υπήρξε μέχρι σήμερα.
Κι αυτό γιατί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εμείς τη Δημοτική Συγκοινωνία, με δύο
μικρά πούλμαν, χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις οδηγούς για το καθένα.
Θα το δούμε όταν περιέλθουν στην κατοχή μας, διότι με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ενώ είχε
λήξει η μίσθωσή τους από τον προηγούμενο Ιούνιο του 2010, παρέμεναν και έκαναν δρομολόγια
για λογαριασμό του ΚΤΕΛ, με αντιστάθμισμα τη μεταφορά κάποιων μαθητών και κάποιων
ομάδων πολιτών, κυρίως νεαρής ηλικίας αθλούμενων σε διάφορους χώρους.
(Σ.Σ.: Ήδη, τα δυο πούλμαν επανήλθαν στον Δήμο την 1η Μαρτίου)
Η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι επίκειται προς έγκριση νομοσχέδιο, το οποίο θα
αφορά στη ρύθμιση των συγκοινωνιών όλης της Αττικής με την ίδρυση Μητροπολιτικού Φορέα.
Δηλαδή θα υπάρξει ένας οργανισμός που θα είναι μάλλον ΟΑΣΑ αλλά το τελευταίο άλφα δεν θα
σημαίνει Αθηνών, αλλά Αττικής.
Στο οργανισμό αυτό θα υπάγονται οι πάντες, λεωφορεία, προαστιακό μετρό, τραμ και τα ΚΤΕΛ,
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα για ψήφιση όπως με διαβεβαίωσαν, γιατί είναι επείγον στο
να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση όλων των συγκοινωνιακών υποθέσεων.

Σχετικά με την Κεντρική Πλατεία του Μαρκόπουλου, ίσως έχετε ενημερωθεί, υπάρχει και
σχετική ανακοίνωση στο Διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα, εδώ και είκοσι μέρες περίπου μας
έχει έλθει επίσημα η διακοπή των εργασιών εκ μέρους του εργολάβου. Αυτό σημαίνει ότι το έργο
σταματά στο σημείο στο οποίο βρίσκεται, διότι οφείλουν στον εργολάβο πάνω από 600.000€
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Χρήματα τα οποία δεν του δίνονται και σε σχετική του ερώτηση, για το πότε θα τα πάρει, του
απήντησαν ότι για το 2011 και το 2012 δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να
βάλουνε χρήματα για την ολοκλήρωση του έργου το 2013!!!
Οπότε για δύο χρόνια, το έργο θα είναι στην κατάσταση που το βλέπετε.
Θα κάνουμε δύο παρεμβάσεις, η πρώτη παρέμβαση θα γίνει με την συνεργασία του Ιδρύματος
Γεωργικής και Κοινωνικής Πρόνοιας και με τη βοήθειά τουςθα δεντροφυτεύσουμε και θα
βάλουμε λουλούδια, ώστε να ομορφύνει το γκρίζο τοπίο και να είναι όσο το δυνατόν αισθητικά
πιο άρτιο έστω και αυτό το ημιτελές αποτέλεσμα της πλατείας που υπάρχει. Ο δεύτερος τομέας
είναι αυτός των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, που θα συνίσταται στην ύπαρξη μετά από
περίπου 6-9 μήνες και αφού γίνει η σχετική διαδικασία ενός δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού, για παρκινγκ στο χώρο γύρω από την πλατεία.
Επίσης θα ξεκινήσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση και αυστηρή αστυνόμευση των χώρων που
προβλέπονται για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Επίσης στις σκέψεις μας, αυτό βέβαια είναι
κάτι που θέλουμε πρώτα να το δούμε πιο συγκεκριμένα, σας το λέω σε πρωτόλεια μορφή, είναι
από το Πάσχα και μετά να κάνουμε μια απλή προσπάθεια, με κάποιες μπάρες μόνο, Κυριακές
απογεύματα μετά τις 18:00 να πεζοδρομήσουμε κλείνοντας την Πλατεία μέχρι τις 22:00, που
σκοτεινιάζει.
Το κλείσιμο αυτό της Πλατείας και η απόδοσή της στους πεζούς, θα συμπληρωθεί με μια σειρά
από εκδηλώσεις που θα υπάρξουν, σε πρώτη φάση είτε της Φιλαρμονικής είτε της Χορωδίας είτε
με κάποια θεατρικά δρώμενα, από τους θεατρικούς ομίλους που λειτουργούν στην περιοχή μας,
ιδιαίτερα βέβαια από το θέατρο των Περίακτων που αφορά εμάς στο Δήμο Μαρκοπούλου. Είστε
οι πρώτοι που το μαθαίνετε και θέλουμε να το υλοποιήσουμε μέχρι το καλοκαίρι, διότι
πιστεύουμε ότι τέτοιες ανάσες πολιτισμού τις έχουμε ανάγκη όλοι στην εποχή μας.

Σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους.
η

ΦΥΛΛΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

η

Όσον αφορά την 4 – 5 γειτονιά στο Πόρτο Ράφτη έγινε η κύρωση και μεταγράφηκε ήδη η πράξη
εφαρμογής στο Υποθηκοφυλακείο Κορωπιού, γιατί προσπαθήσαμε να το τρέξουμε, δηλ. όσοι
θέλουν να κάνουν συμβόλαια, μπορούν άμεσα να προχωρήσουν.

Επειδή καταλαβαίνουμε ότι η συγκυρία είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη η είσπραξη, έχουμε
πει ότι στη φάση αυτή είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσον.
Ο Δήμος έχει τους εξής τρεις πόρους σε κάθε περίπτωση:
Πρώτα απ΄όλα, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους! Είναι η ετήσια επιχορήγηση του κράτους, η
οποία έχει να κάνει με τον πληθυσμό της περιοχής και βέβαια να πούμε εδώ, ότι ενόψει και της
απογραφής, η οποία θα γίνει τέλη Μαρτίου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν
περισσότερο πληθυσμό απογεγραμμένων σε Πόρτο Ράφτη και Μαρκόπουλο, γιατί είναι ένας
από τους βασικούς παράγοντες που θα συντελέσουν στον υπολογισμό, των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων που θα δίνονται στο Δήμο μας.
Η δεύτερη πηγή εσόδων είναι οι δημοτικοί φόροι και τα δημοτικά τέλη και η τρίτη πηγή εσόδων
είναι τα έκτακτα έσοδα που έχουμε από τα διάφορα τομεακά, περιφερειακά ή ευρωπαϊκά
προγράμματα, στα οποία εντάσσουμε συγκεκριμένα έργα.
Προσπαθούμε και στους τρείς τομείς, αλλά εάν δεν εισπράξουμε και τα οφειλόμενα, τα οποία
βέβαια θα έρθουν πάλι πίσω στους δημότες με τη μορφή έργων, πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε
κάνει και εμείς σωστά τη δουλειά μας.

Όσον αφορά την ασφαλτόστρωση και επισκευή των δρόμων όπου πράγματι υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα, πρέπει να σας πω, ότι είναι ο τομέας που είμαι λιγότερο αισιόδοξος στο τι μπορούμε
να κάνουμε, διότι τα περιθώρια που έχουμε από τον προϋπολογισμό είναι ελάχιστα.
Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάνουμε αυτές τις ημέρες για να μπορέσουμε
να παρουσιάσουμε ένα στοιχειωδώς ισοσκελισμένο και κοντά στην πραγματικότητα και όχι
πλασματικό Προϋπολογισμό.
Θα γίνει ασφαλτόστρωση και επισκευή, -θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής-, για τη φετινή χρονιά
τουλάχιστον, μόνο κάποιων κεντρικών και κάποιων ελάχιστων περιφερειακών δρόμων.

Όσον αφορά τους Συμβασιούχους, υπάρχει πράγματι τεράστιο πρόβλημα, πήραμε μια
πρόσφατη απόφαση, ένα ψήφισμα για να τους υποστηρίξουμε στις δικαστικές μάχες που έχουν,
αλλά δυστυχώς ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Άρειος Πάγος, είναι
τελείως αντίθετοι με τη μονιμοποίηση των εκτάκτων και βέβαια οι έκτακτοι για τους οποίους
συζητάμε κάθε άλλο παρά έκτακτοι είναι.
Μιλάμε για την απόλυση ανθρώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας,
της ύδρευσης και του φωτισμού, από 3 ½ έως και 13 χρόνια συνεχώς!!
Άνθρωποι δηλαδή που έχουν συνδέσει τη ζωή τους με το Δήμο Μαρκόπουλου και οι οποίοι
κινδυνεύουν να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη, στο δρόμο.
Το πρόβλημα βέβαια είναι διπλό, τόσο για αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους που
θα έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα λόγω της ανεργίας μετά την απόλυσή τους, αφετέρου δε
και για το Δήμο μας, που θα στερηθεί ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα, την
ύδρευση και τον φωτισμό!!
Δηλαδή τις πρώτες άμεσες υπηρεσίες που χρειάζεται ο Δημότης.
Εάν στερηθούμε εξήντα περίπου τέτοιους εργαζόμενους, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θα πρέπει
να κάνουμε τεράστια προσπάθεια σαν Δήμος για να μην υπάρξει καθίζηση σε όλες τις Υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα από πλευράς μας.
Από αυτήν την άποψη …. Άκρως εντυπωσιακό, ότι βρέθηκε και μια (ευτυχώς μόνο μία)
παράταξη, που καταψήφισε την μονιμοποίησή τους, η «Δύναμη Ελπίδας», του κου Αδάμου!!

Πάντως σας ενημερώνω ότι γενικότερα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με όλους τους
ανθρώπους του συνδυασμού μας, δηλ. δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι που εργάζονται πολλές ώρες, αλλά και πάρα πολλά μέλη του
Συνδυασμού μας.

Όσον αφορά δε τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για την απελευθέρωση των κοινόχρηστων
χώρων, ναι, θα το κάνουμε, αλλά η αποζημίωση των ιδιοκτητών, προϋποθέτει ένα πράγμα: Την
καταβολή εισφορών από εκείνους που τα οικόπεδά τους εντάσσονται οριστικά στο Σχέδιο Πόλης
και προχωρά η πράξη εφαρμογής.

Βασιζόμαστε δε στην εθελοντική προσφορά ατόμων, τα οποία χωρίς να έχουν κάποια
ιδιαίτερη υποχρέωση φροντίζουν καθημερινά τουλάχιστον 1-2 ώρες, για να λυθεί έστω και
ένα πρόβλημα του Δήμου μας!

Για λόγους που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, μικροπολιτικούς και υποτιθέμενου πολιτικού
κόστους, αυτό δεν έγινε για χρόνια στη 3η γειτονιά! Σας ενημερώνω ότι στην 4η – 5η γειτονιά θα
γίνει, θα βεβαιώσουμε τους σχετικούς καταλόγους και θα προχωρήσουμε στην είσπραξη των
οφειλομένων, προκειμένου να έχουμε ακριβώς ότι χρειαζόμαστε για να γίνει ότι χρειάζεται να
γίνει και να υπάρξουν χρήματα τα οποία απαιτούνται, για να απελευθερώσουμε και να

Κύριε Δήμαρχε σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία.

με

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Το θέατρο της κοινωνίας
και γενικά από την ρουτίνα της ζωής για ένα χρονικό
διάστημα, βοηθά τον οποιονδήποτε να δει με τρίτο μάτι πια,

σαν θεατής, ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ – όλο αυτό που παίζεται δίπλα μας.
Έτσι, αφομοιώνει κρίσεις, ιδέες και το κυριότερο, γεμίζει από
πολλές εμπειρίες. Το κατά πόσο αυτό, κάνει καλό ή όχι, το
κατά πόσο επηρεάζει το άτομο στον ψυχολογικό του κόσμο,
αυτό έγκειται ξεχωριστά στον καθένα.
Για άλλους καλό και για άλλου κακό! Εξάλλου, ο καθένας
κρίνει το καθετί, σύμφωνα και πάντα με τις δικές του
ευαισθησίες.
Και ίσως τα υπερευαίσθητα άτομα, να είναι εκείνα που
απογοητεύονται βλέποντας την όλη εξέλιξη της ασταμάτητης
αυτής παράστασης, βλέποντας το ΘΕΑΤΡΟ όχι μιας
παράστασης ανθρώπινης – κοινωνικής – την ίδια την
παράσταση, της ίδιας μας της ΖΩΗΣ!!
Λίγες μέρες – λίγο καιρό, πριν μπει ο καινούριος χρόνος – το
2011 – βγήκα μια βόλτα σε κάποιο κεντρικό δρόμο – γύρω
στις 9 το βράδυ, μιας κυριλέ συνοικίας - όταν λίγα μέτρα πιο
κάτω, είδα ένα παλικάρι να περπατά τρεμάμενο. Τάχυνα το
βήμα μου και το θέαμα που αντίκρισα ήταν φρικτό .. στο
αριστερό του χέρι, είχε καρφιτσωμένη μία βελόνα, όμως
ήταν αδύνατο να τη βγάλει, γιατί δεν είχε δυνάμεις ..
Προσπάθησα να συγκεντρωθώ και να επιστρατέψω το μυαλό
και την ψυχή μου ..
Τον πλησίασα και τον βοήθησα βγάζοντας τη βελόνα από
πάνω του!
Το αγόρι με βλέμμα θολό, έπεσε κάτω γεμάτο απορία και με
χείλη τρεμάμενα μου ψιθύρισε .. «οι φίλοι μου μού είπαν
πόσο πολύ θα με ανέβαζε η ηρωίνη, δεν μου είπαν όμως,
πόσο πολύ θα μ' έριχνε κάτω» και ύστερα, κάνοντας δυο
τρεις εκτινάξεις το σώμα του – ξεψύχησε !!
Δεν ξέρω για πόσο το μυαλό μου σταμάτησε να λειτουργεί –
δεν γνωρίζω τι έκανα, αν τον αγκάλιασα ή αν φώναξα ή αν
ούρλιαξα! Από τον λήθαργο που κατείχε όλο μου το είναι,
μια φωνή δίπλα μου με συνέφερε.
-Παρακαλώ .. σας μιλάω τόση ώρα, δεν ακούτε ?
Απομακρυνθείτε

-Ποιος ? του απάντησα – εγώ ?
-Ναι, εσείς και γρήγορα
-Είναι πολύ αργά – είπα
-Αυτό θα το κρίνουμε εμείς και έσκυψε να τον σηκώσει
-Αφήστε τον, ποιος είστε ? θα ειδοποιήσω την αστ ..
-Μην κάνετε τον κόπο, εμείς είμαστε η αστυνομία. Πηγαίνετε
παρακαλώ
-Θα έρθω μαζί σας, φώναξα. Σε μένα μίλησε πριν πεθάνει
-Α, ναι ? και τι σας είπε?
Σήκωσα το κεφάλι μου και τότε είδα και άλλους δύο μαζί του.
-Αυτό αφορά εμένα ΚΥΡΙΕ ..
-Νομίζεις! Μου απάντησε ειρωνικά, ενώ το βλέμμα του έγινε
άγριο. Λοιπόν τι σας είπε! Για το καλό σας
Τότε κατάλαβα ότι δεν ήταν η αστυνομία. Πήρε ο τύπος την
τσάντα μου και βρήκε τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα ..
και .. αφού την κοίταξε καλά καλά, άρχισε να γελά .. λέγοντάς
μου
-Εσύ κι εγώ θα συνεργαστούμε όμορφα. Έχω πολλούς που
συνεργάζομαι στον κλάδο σου! Άλλωστε τέτοια ρεμάλια σαν
αυτόν, βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους – το ξέρεις,
δεν το ξέρεις ? Λοιπόν άκου – «δεν είδες, δεν ξέρεις, δεν
συναντήθηκες ποτέ με κανέναν απόψε» - και έφυγε με τους
άλλους δυο – τρέχοντας, παίρνοντας μαζί φυσικά και το
άψυσο σώμα του νεαρού ..
Τα' χασα … άρχισα να παραμιλώ – «δε μπορεί, όνειρο
βλέπω».
Σηκώθηκα και δεν ήξερα αν ήταν νύχτα – μέρα – αν ο
θόρυβος που άκουγα ήταν απ' τα αεροπλάνα, από τα πλοία,
απ' τα αυτοκίνητα – αν έκανε κρύο ή ζέστη – επαφή με το
περιβάλλον ΜΗΔΕΝ
Περπατούσα και ένιωθα ότι κατευθυνόμουν στο Ω, ότι όλα
ήταν ένα Ω. Εγώ – Ω – οι άλλοι Ω, ολάκερο το σύμπαν ένα
Ω !!!
«Οι φίλοι μου μού είπαν πόσο θα μ' ανέβαζε η ηρωίνη – δεν
μού είπαν όμως ποτέ, πόσο θα μ' έριχνε». Αυτό σκεφτόμουν
μόνο.
Αναρωτιέμαι .. ποιοι έβαλαν στόχο τα νέα παιδιά να τα
αφανίσουν ? Εδώ λέμε και γράφουμε για έναν σιωπηλό

Πόρτο
Ράφτη σε
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πόλεμο που διαδραματίζεται γύρω μας – και όπου όλοι
σιωπούν ..
Όμως ..εγώ δε συμβιβάζομαι με τις λέξεις «Μη μιλάς, δεν
είδες τίποτε, δεν ξέρεις κανέναν».
Τα' βγαλα όλα στον αέρα – τα φώναξα – τα έγραψα και
ευελπιστώ κάποιοι αν πάρουν το μήνυμα και να σωθούν.
Αφήστε με να φωνάξω και να ευχηθώ.
Σ' όλους αυτούς τους ΔΗΜΙΟΥΣ και σ' όλους αυτούς που
κάνουν τα στραβά μάτια – σ' όλους αυτούς που κυριολεκτικά
προδίδουν καθημερινά τους πάντες και τα πάντα – την τιμή –
την ανθρωπιά – τα όνειρα – την πατρίδα – την θρησκεία – την
ίδια μας τη ζωή – να τους ευχηθώ – την Θεία Δίκη εξ'
ουρανού
Και τώρα .. σας εκλιπαρώ – αφήστε με να κλάψω και να
σιγοψιθυρίσω !!!
«Την ώρα που ένα παιδί γεννιέται .. την ώρα όπου δυο χέρια
θεϊκά σε φέρνουν στη ζωή και όλη η φύση ευωδιάζει ..
Την ώρα αυτή – σε κάποια άλλη γειτονιά – ακριβώς την ίδια
ώρα, γεννιέται ένα παιδί που το 'φεραν στη ζωή δυο χέρια με
μια θανάσιμη ψυχή και όπου κανένα λουλούδι δεν ανθεί.
Αυτό ακριβώς το παιδί – θα' ναι ο ΔΗΜΙΟΣ που θα σου πάρει
την ζωή»
Υ.Γ.
Εύχομαι το 2011,
Να μη δει ποτέ κανένας τον Ήλιο να ματώνει
και τη μέρα να γίνεται νύχτα.
Και το σπουδαιότερο –
Να μην αναρωτηθείς ποτέ ..
«άραγε, πού έγινε το λάθος ?»
Προσοχή στα παιδιά σας !
Για να κρατούν πάντα λουλούδια στα χέρια τους.
Για να λάμπουν πάντα αστέρια στο διάβα τους ..
Για να' χουν πάντα τον Ήλιο στο βλέμμα τους.
Και .. να έχουν άπλετο χρυσάφι στην καρδιά τους ..
«ΜΠΟΡΕΙΤΕ»

Τα Σέβη μου
Μάρθα Κυριαζή
Δημοσιογράφος
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου στη 2η
τακτική συνεδρίασή του εξέτασε το πρόβλημα των
συμβασιούχων του Δήμου.
Υπό το πρίσμα της εξασφάλισης μόνιμης και σταθερής
εργασίας κατ'αρχήν σε όλους, όσους ήδη εργάζονται σε
υπηρεσίες του Δήμου, σε συνθήκες διόγκωσης της
ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων και όσων πλησιάζουν
το όριο συνταξιοδότησης, με την προοπτική της αναγκαίας παροχής όλο και πληρέστερων
υπηρεσιών στους δημότες και κατοίκους της πόλης μας, με το παρόν ψήφισμα
δηλώνουμε:
Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται στα πλαίσια των δήμων διότι υποκαθιστά τα αιρετά όργανα των δήμων,
ενώ η μόνη τους υποτιθέμενη «χρησιμότητα» είναι οι πελατειακές σχέσεις που
αναπτύσσουν με τους πολίτες και η μεταφορά οικονομικών βαρών στις πλάτες του λαού.
Οι δημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε έργα και υπηρεσίες αρμοδιότητας του
δήμου μας να κλείσουν και οι εργαζόμενοι να περάσουν οργανικά και μόνιμα στο
ανθρώπινο δυναμικό του.
Όλοι οι έκτακτοι & οι συμβασιούχοι του Δήμου να μονιμοποιηθούν και να μπει τέλος στη
διαρκή τους ομηρεία!
09/02/2011
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
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Η απομάκρυνση από τα καθιερωμένα, από τα κατεστημένα
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Όλη η αλήθεια για το κάπνισμα
Το κάπνισμα είναι μια βλαβερή συνήθεια, ωστόσο πολλές
είναι οι γυναίκες που καπνίζουν. Μάθετε όλα όσα αφορούν το
τσιγάρο, τις αλήθειες και τους μύθους γύρω από αυτό.
Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Ακόµα καπνίζεις! Ή προσπαθείς να το κόψεις... Ή καπνίζεις
ελαφρά τσιγάρα ή ένα-δύο περιστασιακά, πιστεύοντας ότι
έτσι κάνεις λιγότερο κακό στην υγεία σου. Μην έχεις
αυταπάτες. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον «άσπονδο»
φίλο σου τόσο πιο πιθανό είναι να τον ξεριζώσεις από τη ζωή
σου για πάντα.
Το κάπνισµα λίγων τσιγάρων ηµερησίως είναι ασφαλές
∆εν υπάρχει ασφαλής ποσότητα τσιγάρων που µπορεί να
καπνίζει κάποιος αποκλείοντας τις βλαπτικές συνέπειες του
καπνίσµατος. Εκτός από καρκίνο, το κάπνισµα, ακόµα και σε
µικρές ποσότητες, µπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακές και
πνευµονολογικές παθήσεις. Μελέτη στις ΗΠΑ τονίζει ότι µόνο
όσοι κόβουν το κάπνισµα ή όσοι δεν καπνίζουν καθόλου
έχουν µικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του
πνεύµονα. Η µόνη λοιπόν ασφαλής πρακτική είναι η πλήρης
και οριστική διακοπή του τσιγάρου.
Μύθος
∆εν υπάρχει ασφαλής ποσότητα τσιγάρων που µπορεί να
καπνίζει κάποιος αποκλείοντας τις βλαπτικές συνέπειες του
καπνίσµατος. Εκτός από καρκίνο, το κάπνισµα, ακόµα και σε
µικρές ποσότητες, µπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακές και
πνευµονολογικές παθήσεις. Μελέτη στις ΗΠΑ τονίζει ότι µόνο
όσοι κόβουν το κάπνισµα ή όσοι δεν καπνίζουν καθόλου
έχουν µικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του
πνεύµονα. Η µόνη λοιπόν ασφαλής πρακτική είναι η πλήρης
και οριστική διακοπή του τσιγάρου.
Τα ελαφρά τσιγάρα µειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου
Μύθος
Υπάρχει η αντίληψη ότι το κάπνισµα τσιγάρων µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε πίσσα µειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του
πνεύµονα. Μελέτες στις ΗΠΑ όµως καταρρίπτουν αυτό το
µύθο, τονίζοντας ότι για τους καπνιστές ο κίνδυνος είναι
υψηλός, και µάλιστα ο ίδιος για όλους, είτε καπνίζουν τσιγάρα
µε πολύ χαµηλή είτε µε µέση περιεκτικότητα σε πίσσα. Όσοι
καπνίζουν ελαφρά τσιγάρα καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα
ηµερησίως, εισπνέοντας µεγαλύτερη ποσότητα καπνού, την
οποία και κρατούν περισσότερη ώρα στους πνεύµονες.
Τα άλλα είδη καπνού δεν είναι τόσο βλαπτικά
Μύθος
Όλες οι µορφές καπνού είναι βλαπτικές. Στριφτό, πίπα, πούρο,
τσιγάρο βλάπτουν το ίδιο. Η έκθεση στον καπνό µε
οποιοδήποτε τρόπο και µέσο ευθύνεται για το ένα τρίτο όλων
των µορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του στόµατος, του
φάρυγγα, του παγκρέατος και της ουροδόχου κύστης.
Ένα τσιγάρο την ηµέρα µπορεί ακόµα και να ωφελεί
Μύθος
Το κεντρικό νευρικό σύστηµα προσαρµόζεται πολύ γρήγορα
στη χρήση της νικοτίνης µε αποτέλεσµα ο εγκέφαλος να
µαθαίνει να δραστηριοποιείται µε µια ορισµένη δόση την
ηµέρα, η οποία όµως µε το πέρασµα του χρόνου αυξάνεται.
Αυτό σηµαίνει ότι µε τον καιρό ο καπνιστής έχει ανάγκη όλο
και περισσότερη νικοτίνη και άρα να καπνίσει περισσότερα
τσιγάρα. Είναι σχεδόν αδύνατο λοιπόν να µείνει στο ένα, αλλά

ακόµα και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει επιστηµονική
γνώση που να επιβεβαιώνει ότι ένα τσιγάρο την ηµέρα δεν
βλάπτει.
Το τσιγάρο βλάπτει περισσότερο τις γυναίκες
Αλήθεια
Ο καρκίνος του πνεύµονα την τελευταία δεκαετία φαίνεται να
γίνεται γυναικεία υπόθεση. Οι γυναίκες σήµερα αποτελούν το
50% των νέων περιπτώσεων που ανιχνεύονται ετησίως και το
ποσοστό αυτό έχει ανοδική τάση. Επίσης οι έρευνες έχουν
δείξει ότι οι γυναίκες καπνίστριες διατρέχουν µεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύµονα σε σχέση µε τους
άντρες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα περιστατικά θανάτων
από καρκίνο του πνεύµονα είναι περισσότερα από αυτά του
καρκίνου του µαστού στον γυναικείο πληθυσµό.
Το τσιγάρο διασφαλίζει αδύνατη σιλουέτα
Μύθος
∆εν υπάρχει καµία απολύτως ένδειξη ότι το κάπνισµα
προκαλεί απώλεια βάρους. Πόσοι από εσάς έχετε πρόβληµα
βάρους ενώ είστε καπνιστές και πόσοι έχετε χάσει κιλά απλώς
επειδή είστε καπνιστές;
Η αντίληψη αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι όσοι
διακόπτουν το κάπνισµα µπορεί να αυξήσουν το βάρος τους
κατά 5 κιλά περίπου, τα οποία σταδιακά µπορούν να χάσουν
τους επόµενους µήνες. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο κατά
την προσπάθεια διακοπής καπνίσµατος το άτοµο να
υποστηρίζεται από διαιτολόγο ή να προσέχει τη διατροφή
του.
Ο καλύτερος τρόπος για να κόψεις το τσιγάρο είναι να
µειώσεις σταδιακά τον αριθµό τους
Μύθος
Έχει αποδειχτεί ότι µόνο ένας στους δέκα καταφέρνει να
κόψει το τσιγάρο µόνος του. Ένα τσιγάρο µάλιστα αρκεί για να
γυρίσει ο πρώην καπνιστής πίσω στο πακέτο. Ο καλύτερος
τρόπος για να κόψεις το κάπνισµα είναι να απευθυνθείς σε
κέντρο διακοπής καπνίσµατος, αφού η στατιστική δείχνει ότι
η οργανωµένη υποστήριξη αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες
επιτυχίας για διακοπή του καπνίσµατος.
Αν καπνίζεις τσιγάρα για πολλά χρόνια, η ζηµιά έχει γίνει,
οπότε δεν υπάρχει λόγος να το κόψεις
Μύθος
Ο ανθρώπινος οργανισµός έχει τη µοναδική ικανότητα να
επιδιορθώνει τον εαυτό του. Ακόµα κι αν κάποιος είναι
καπνιστής για δεκαετίες, το ανοσολογικό του σύστηµα µπορεί
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να διορθώσει κάποιες από τις βλάβες που έχουν προκληθεί
εφόσον σταµατήσει να εκτίθεται στη βλαπτική επίδραση του
καπνού. Επίσης η έγκαιρη διακοπή εµποδίζει την επιπλέον
βλάβη και µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης άλλων νόσων που
σχετίζονται µε το κάπνισµα όπως τα καρδιαγγειακά νοσήµατα
και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. Όταν ένας
καπνιστής σταµατήσει το κάπνισµα, ο κίνδυνος να αναπτύξει
καρκίνο µειώνεται κατά 33% ανά δεκαετία, ενώ την τρίτη
δεκαετία ελαχιστοποιείται. Εποµένως όσο νωρίτερα πάρει
κανείς την απόφαση να κόψει το τσιγάρο τόσο νωρίτερα θα
ωφεληθεί από αυτή την πρωτοβουλία.
∆εν παθαίνουν όλοι οι καπνιστές καρκίνο του πνεύµονα λόγω
τσιγάρου
Αλήθεια
Μόνο ένας καπνιστής στους δέκα θα νοσήσει από καρκίνο του
πνεύµονα. ∆εν είναι όµως ο καρκίνος του πνεύµονα η µόνη
θανατηφόρα νόσος που σχετίζεται µε το κάπνισµα. Είναι
εξίσου αλήθεια ότι οι 8 στους 10 καπνιστές υποφέρουν από
ασθένειες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το κάπνισµα,
δηλαδή άλλες µορφές καρκίνου, καρδιαγγειακά και
αναπνευστικά νοσήµατα.
Η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου βλάπτει ακόµα κι αν
κάποιος δεν είναι καπνιστής
Αλήθεια
Έχει παρατηρηθεί ότι ένας µη καπνιστής που συµβιώνει µε
καπνιστή έχει 30% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει
καρκίνο του πνεύµονα σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό.
Ανάλογα επιβαρυντικά αποτελέσµατα έχουν διαπιστωθεί και
για τους µη καπνιστές που εργάζονται σε περιβάλλον
καπνιστών.
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Ç ÉáôñéêÞ
óáí ÅðéóôÞìç
êáé ÔÝ÷íç
(ìÝñïò 4ï)

Μετά το 17ο αιώνα, στη διάρκεια του οποίου το σύμβολο της
αντίδρασης για την αδυναμία της ιατρικής , ήταν ο φλοιός της
Κίνας, το σύμβολο της αντίδρασης ήταν η << περιτύλιξη>> του
χωρικού priessnitz από τη Σιλεσία . Όταν από τη λαϊκή ιατρική
προήλθε ένα μέσον , που είχε ευνοϊκή δράση πάνω σε πολλές
αρρώστιες, δίκαια οι γιατροί άρχισαν να δυσπιστούν για μια
επιστήμη που δεν είχε προσφέρει ένα απόκτημα
επιστημονικής υπόστασης. Κάθε γιατρός τότε ακολούθησε το
δικό του δρόμο, με αποτέλεσμα να ανθίσουν η ομοιοπαθητική
, ο μαγνητισμός, η εμπειρική διδασκαλία του Rademacher και η
Χριστιανική καθολική ιατρική του Ringseis. Αργότερα όμως στη
5η δεκαετηρίδα του 19ου αιώνα, η ιατρική εισήλθε στη νέα και
τελευταία της φάση. Σε όλους είναι γνωστές οι τεράστιες
πρόοδοι της τελευταίας αυτής εποχής.
Η παθολογική ανατομία κάτω από τις οδηγίες του Virchow,

έδωσε επιτέλους πλήρη υπόσταση, στη διδασκαλία του
Morgani για την εντόπιση των νόσων και έγινε η βάση όλης της
Κλινικής Ιατρικής. Από της πρώτες δοκιμαστικές έρευνες για
την αιτιολογική μελέτη των νόσων, ανοίγεται ευθύς αμέσως ο
δρόμος, με την βοήθεια της βακτηριολογίας και ορολογίας,
για τον προφυλακτικό και θεραπευτικό εμβολιασμό και την δια
ξένου λευκώματος θεραπεία. Στη χειρουργική εφαρμόζεται η
ασηψία και αντισηψία, η νάρκωση και η τεχνητή αιμόσταση.
Την εποχή αυτή κάθε μέρα γίνεται και νέο βήμα προόδου. Νέες
αλήθειες και νέα γεγονότα προστίθενται, νέα ζητήματα και
νέες λύσεις πλουτίζουν τις παλιές γνώσεις, εμφανίζονται δε
άνδρες που αποθανάτισαν τα ονόματα τους στο Πάνθεο της
ιατρικής.
Η ιατρική στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα έφερε και πάλι τη
σφραγίδα των φυσικών επιστημών και της έρευνας. Όπως κατά
τους χρόνους της Αναγέννησης που ο νους του ανθρώπου
έσπασε τα δεσμά του Μεσαίωνα και νέες μεγάλες
ανακαλύψεις , όπως η τυπογραφία, άνοιξε στην ανθρωπότητα
νέους δρόμους, έτσι και στη νέα αυτή εποχή όλη η διανοητική
ζωή και εργασία γέμισαν η φυσικό – επιστημονική, σκέψη και η
έρευνα. Οι νέες μεγάλες γνώσεις που αποκτήθηκαν όπως π.χ. ο
νόμος διατήρησης της ενέργειας, έδιναν ελπίδες επίλυσης και
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αυτών των μεγάλων προβλημάτων, της ζωής. Τότε γεννήθηκε
μια νέα επιστήμη, γεμάτη ελπίδες, η Βιολογία που για μακρό
χρονικό διάστημα δέσποσε και καθόρισε όλη τη κατεύθυνση
της ιατρικής επιστήμης. Θεωρήθηκαν τότε οι βιολογικές
μέθοδοι σαν θρίαμβος της ιατρικής επιστήμης και έγινε
πιστευτό το γεγονός, ότι ο ιατρός που μπορούσε επιτέλους να
θέσει τις διαγνώσεις του, χωρίς να έχει ανάγκη να βλέπει τους
αρρώστους, βασιζόμενος μόνο στην εξέταση των υγρών και
των απεκκριμάτων του σώματος.
Στη σημερινή ανασκόπηση της εξέλιξης της ιατρικής, βλέπουμε
ότι παρά τις διαφορετικές συνθήκες των διαφόρων εποχών,
εμφανίζεται πάντοτε με διαφορετική μορφή, ένας
ανταγωνισμός μεταξύ της ιατρικής τέχνης και της
ιατροφυσικής επιστήμης. Από την άποψη αυτή, θεωρείται ότι
η εποχή της αρχής του 20ου αιώνα βρίσκεται στη καμπή της
ιστορικής εξέλιξης της ιατρικής.
Ακριβώς όπως στους χρόνους της Αναγέννησης, έτσι και τώρα,
η φυσικοϊατρική επιστήμη, που υπερτίμησε τις δυνάμεις της,
έγινε επικίνδυνη για την ιατρική τέχνη. Η ιατρική τέχνη τείνει να
ελευθερωθεί από τα δεσμά της καθαρής επιστήμης και σαν
αληθινή φυσική παρατήρηση να χρησιμοποιήσει τις
φυσικοχημικές επιστήμες σαν βοηθητικό της μέσον.
Οι τάσεις αυτές της σύγχρονης ιατρικής είναι χαρακτηριστικές
από τότε που στην Γαλλία σε ευρύτερη κλίμακα και στην
Γερμανία από τους Kraus και Bergmann, άρχισε να
συστηματοποιείται και να εφαρμόζεται η καλούμενη
Λειτουργική Παθολογία.
Η ιατρική, σταμάτησε να ασχολείται με τα τελικά στάδια των
διαφόρων παθήσεων, που κατατασσόμενα σε συστήματα
αποτελούσαν μέχρι τώρα το περιεχόμενο της Ειδικής
Νοσολογίας. Τον Ιατρό ενδιαφέρει σήμερα το αρχικό στάδιο
της νόσου που δεν απέκτησε ακόμη ανάλογη μορφολογική
εικόνα.

(...συνεχίζεται)
Δρ Γ. Γιαννουλόπουλος
Ιατρός – Χειρουργός Παίδων

Σε μια εποχή που όλα ανατρέπονται, σε μια εποχή που το να υπάρχεις δεν σημαίνει ότι ζεις,
έρχονται οι ΔΟΥΒΛΙΝΕΖΟΙ για να μας αποδείξουν πως οι ανυπότακτοι είναι ταυτόχρονα και
αιρετικοί! Ματαιοδοξία, πλασματική ευτυχία, αθλιότητα, ανηθικότητα, ψυχική πάλη! Όλα στο
όνομα της ανάγκης! Της ανάγκης για κοινωνική επιβίωση! Τόσο μακριά μας αλλά τόσο σύγχρονοι,
μας υπενθυμίζουν το δράμα μιας κοινωνίας που προσπαθεί να σταθεί όρθια!
Μια μοντέρνα, γρήγορη και αιχμηρή παράσταση με πλήθος χαρακτήρων που ερμηνεύονται από 7
ηθοποιούς μέσα σ' ένα γκρίζο σούρουπο!
info: Στην Σκηνή στις 26.02.2011 και κάθε Παρασκευή (21.15) > Σάββατο (21.15) > Κυριακή (19.15)
Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά
Γενική Είσοδος: 15 € > Φοιτητικό - μαθητικό 12 €
Στο Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ > Καραολή & Δημητρίου 5, Μαρκόπουλο Αττικής
www.periaktoi.gr
info@periaktoi.gr

Τ: 22990 40803

Ο Ουμπέρτο Έκο για τους ΔΟΥΒΛΙΝΕΖΟΥΣ
Οι Δουβλινέζοι αποτελούν ένα μωσαϊκό της αστικής ζωής του Δουβλίνου την βικτοριανή εποχή.
Στο έργο αυτό ο Τζόις παρουσίασε για πρώτη φορά την αφηγηματική τεχνική των "επιφανειών"
την οποία χρησιμοποίησε σε όλα τα έργα του. Οι "επιφάνειες", όρος που προέρχεται από την
ονομασία της ξαφνικής θείας αποκάλυψης στην αρχαία ελληνική θρησκεία, αποτέλεσαν έναν
σημαντικότατο νεωτερισμό στη μέχρι τότε λογοτεχνία. Οι "επιφάνειες" ήταν φράσεις που
εξέφραζαν πνευματικές αποκαλύψεις υπό γλωσσική μορφή, οι οποίες εισέρχονταν στο κείμενο και
υποδείκνυαν ξαφνική αλλαγή της οπτικής της αφήγησης μέσω μιας αυθόρμητης συνειδησιακής
αποκάλυψης. Κατ'αυτόν τον τρόπο ο Τζόις κατάφερε να δημιουργήσει ένα αφηγηματικό ύφος το
οποίο κινείτο σε διαφορετικά συνειδησιακά επίπεδα.
Θεατρική προσαρμογή - Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης > Σκηνικά - Κοστούμια: Ράνια Αντύπα >
Μουσική: Korips
Παίζουν αλφαβητικά: Στάθης Αναστασίου > Βίκυ Κολτσίδα > Μαριέττα Λούμπα > Μάτα
Παπασιδέρη > Θανάσης Τσόδουλος > Γιάννης Φιλίππου > Νάνσυ Χρυσικοπούλου

Περισσότερες Πληροφορίες - Δημόσιες Σχέσεις
Ηλέκτρα Λιούμη
Τ: 6932439586
e-mail: ilektralioumi@yahoo.gr
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Κ ινη τά α σ ύρμ α τα χτυπ ά νε τα π α ιδ ιά κ α ι το υς έφ η βο υς
Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι οι χρήστες κινητού
τηλεφώνου παρουσιάζουν 10% - 30% αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σε σχέση με τους μη
χρήστες

μεταλλαγές στο DNA όσων επαγγελματικών ομάδων εκτίθενται
σε αυτά (σιδηροδρομικοί) καθώς και αλλοιώσεις σε κύτταρα
εγκεφάλου και καρδιάς, όπως και αναπτυξιακή καθυστέρηση
σε πειραματόζωα, π.χ. στους γυρίνους (αδιαμόρφωτοι
βάτραχοι).
Η μελέτη του καθηγητή Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Της ΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΠΑ-ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ
Χ. Γεωργίου αναπτύσσει το ότι ο βασικός μηχανισμός δράσης
Στο «κόκκινο» μπαίνουν για την ανθρώπινη υγεία
των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών είναι η αύξηση του
«οξειδωτικού στρες» στους οργανισμούς. Αυτή προκαλείται
κινητή τηλεφωνία, ασύρματα διαδίκτυα, ηλεκτρικές
από την παράταση της ζωής των δημιουργούμενων τοξικών
γραμμές υψηλής τάσης, ραδιοτηλεοπτικές κεραίες!
ελεύθερων ριζών από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες,
ακόμη και σε ένταση χιλιάδων φορών κάτω από τα υφιστάμενα
όρια. Η αύξηση του οξειδωτικού στρες έχει ως τελική συνέπεια
τον κατακερματισμό του DNA, τις καρκινογενέσεις και άλλες
σχετιζόμενες ασθένειες.
Ο αμερικανός ερευνητής Α. R. Liboff επισημαίνει ότι παρ' ότι
είναι γνωστό πως τα πολύ χαμηλής έντασης ΕΗΜΠΧΣ
επηρεάζουν τα μαγνητικά αισθητήρια πτηνών και μελισσών,
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ηλεκτρομαγνητικές
ακτινοβολίες επενεργούν στο μεταβολισμό των οργανισμών,
αυτό δεν λήφθηκε υπόψη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας και την ICNIRP στον καθορισμό των ορίων. Ούτε το ότι
τα ΕΗΜΠΧΣ έχουν ταξινομηθεί ως «πιθανά καρκινογόνα» για
τον άνθρωπο από τη Διεθνή Επιτροπή Ερευνας πάνω στον
Καρκίνο (IARC), κάτι που έχει επιβεβαιωθεί σε ποντικό από τον
ερευνητή Μ. Soffritti.
Οι αμερικανοί ερευνητές L. Giuliani, S. Tigre και F. Barnes
συμπεραίνουν πως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μεταβάλλουν
την αυτοοργάνωση των μορίων του νερού (αποτελεί το 99%
Οι διαμαρτυρίες για κεραίες κινητής τηλεφωνίας
των
μορίων του σώματός μας) και αλλάζουν τη ροή σε αυτό
εγκατεστημένες σε ταράτσες πολυκατοικιών είναι
των συστατικών του σώματός μας (π.χ. ιόντων), και κατά
συχνό φαινόμενο
συνέπεια του μεταβολισμού.
Ο σουηδός ερευνητής L.G. Salford αναφέρει ότι η έκθεση σε
Η νέα επιστημονική έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την
ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας (GSM 900 MHz) αυξάνει τη
Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICEMS) καταρρίπτει το σαθρό
διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, δηλαδή
επιστημονικό υπόβαθρο των ορίων που έχει θέσει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), δικαιώνοντας ψήφισμα μειώνει την προστασία του εγκεφάλου μας από τις τοξικές
ουσίες που κυκλοφορούν στο σώμα. Αυτό το φαινόμενο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσε από το 2009
παρατηρήθηκε ιδιαίτερα σε έκθεση ποντικιών έως και 10.000
επανακαθορισμό των ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά
φορές κάτω του υφιστάμενου ορίου, και μάλιστα μόλις 2 ώρες
πεδία, καθώς υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις και από άλλες
εκθέσεις (REFLEX 2004 και Bio-Initiative Report 2007), ότι δεν μετά την έκθεση.
Επιδημιολογικές μελέτες σε χώρες με έντονη χρήση κινητών
θωρακίζεται η ανθρώπινη υγεία από τις ακτινοβολίες!
έχουν δείξει σημαντική αύξηση διαφόρων τύπων εγκεφαλικών
Συγκεκριμένα, η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι
όγκων (γλοίωμα, ακουστικό νεύρωμα, αστροκύττωμα) μετά
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες δεν έχουν μόνο θερμικές
βιολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο (βλάβες από το κάψιμο από δεκαετή χρήση.
Η επίδραση του ασύρματου τηλεφώνου (2.4 GHz) μετά από
που νιώθουμε στο αφτί), αλλά αποδεικνύει ότι οι αληθινά
επικίνδυνες επιπτώσεις των ακτινοβολιών είναι οι μη θερμικές, τρίλεπτη έκθεση και ένταση 200 φορές κάτω από το όριο των
ΗΠΑ-Καναδά και περίπου 110 φορές κάτω από το όριο της
δηλαδή η καταστροφή του DNA, και οι καρκινογενέσεις.
Ευρώπης προκάλεσε σε άτομα ηλικίας 37-79 από ήπια έως
Με δεδομένο ότι πάνω από 4 δισεκατομμύρια κινητά
τηλέφωνα χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, από τα οποία τα 2 μερική καθώς και υψηλή ευαισθησία σε ποσοστά 16% και 24%
δισ. χρησιμοποιούνται από παιδιά και εφήβους, η αμερικανική αντιστοίχως. Ως συμπτώματα αναφέρθηκαν προβλήματα
μνήμης, πονοκέφαλοι, προβλήματα όρασης και ύπνου,
ερευνητική ομάδα του D. L. Davis εξηγεί γιατί τα όρια που
αδιαθεσίες, ζαλάδες, βόμβος στο αφτί, χρόνια φαγούρα και
ισχύουν σήμερα στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι
αίσθημα παλμών της καρδιάς.
αναξιόπιστα και κοινωνικώς ρατσιστικά. «Το όριο για τον
Οι σουηδοί ερευνητές L. Hardell και Μ. Carlberg
εγκέφαλο 2 W/kg (SAR: Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)
ορίστηκε μόνο για εξάλεπτη έκθεση και μόνο για τις θερμικές επισημαίνουν πόσο σοβαρό για τη μελλοντική υγεία των
παιδιών είναι, όταν η χρήση του κινητού αρχίζει πριν τα 20
επιπτώσεις, παρ' ότι στην πράξη η χρήση είναι πολύ πιο
χρόνια τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρήση πάνω από 1
μακροχρόνια και έχει πλέον αποδειχθεί η ύπαρξη των μη
χρόνο προκάλεσε 500% αύξηση των εγκεφαλικών καρκίνων, με
θερμικών επιπτώσεων. Το όριο ορίστηκε μόνο για τον
εγκέφαλο των ανδρών, χωρίς να ληφθεί υπόψη το μικρότερο
μέγεθος του εγκεφάλου των γυναικών και των παιδιών, ούτε το 300% αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ακουστικού
ότι η φυσιολογία του παιδικού εγκεφάλου είναι πιο ευάλωτη νευρώματος στην ίδια πλευρά του κεφαλιού σε χρήστες πάνω
από 10 χρόνια. Επίσης, χρήστες αναλογικών κινητών
λόγω του ότι η ηλεκτρική αγωγιμότητά του (άρα και η
διαπερατότητά του στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες) είναι τηλεφώνων πάνω από μια πενταετία παρουσίασαν έως και
510% αύξηση κινδύνου εμφάνισης ακουστικού νευρώματος,
50%-100% μεγαλύτερη αυτής ενός ενήλικα». Παρ' όλα τα
ενώ
χρήστες πάνω από 10 χρόνια παρουσίασαν επίσης
προαναφερθέντα το Ινστιτούτο Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών
αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης αστροκυττώματος. Αλλη μελέτη
Μηχανικών (ΙΕΕΕ), η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από
τους
έδειξε
ότι η πλευρά του κεφαλιού όπου γίνεται για
τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) και ο ΠΟΥ επιμένουν
περισσότερα
από 10 χρόνια χρήση του κινητού τηλεφώνου
να μην τα αναθεωρούν!
προκαλεί
240%
αύξηση του κινδύνου ακουστικού νευρώματος,
Ο ρώσος ερευνητής Μ. Zhadin στην έκθεση αναφέρει ότι
όπως
και
40%
αύξηση
της εμφάνισης γλοιώματος.
εξαιρετικά ασθενή Εναλλασσόμενα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Η
ίδια
ομάδα
σύγκρινε
τις επιπτώσεις στην πλευρά όπου
Υπερχαμηλής Συχνότητας (ΕΗΜΠΧΣ) αλλάζουν τις φυσικές
τοποθετείται
κινητό
ή
ασύρματο
τηλέφωνο και διαπίστωσε ότι
ιδιότητες ορισμένων αμινοξέων που είναι συστατικά
έκθεση
πάνω
από
10
χρόνια
αύξησε
την πιθανότητα
πρωτεϊνών απαραίτητων για τη λειτουργία των κυττάρων.
εμφάνισης
αστροκυττώματος
σε
χρήστες
κινητού κατά 330%
Μάλιστα πεδία έντασης ακόμη και 2.500 φορές κάτω από το
και
σε
χρήστες
ασύρματου
τηλεφώνου
κατά
500%. Τα
υφιστάμενο όριο (τέτοια παράγονται από ηλεκτρικούς
αντίστοιχα
ποσοστά
για
ακουστικό
νεύρωμα
ήταν 300% και
σιδηρόδρομους, πυλώνες ΔΕΗ) προκαλούν σπασίματα και

230%, με το μεγαλύτερο ποσοστό σε όσους ξεκίνησαν τη χρήση
κινητού πριν από τα 20 χρόνια τους. Για όσους ξεκίνησαν τη
χρήση μετά τα 19 τους, η ετήσια αύξηση του κινδύνου
εμφάνισης αστροκυττώματος ήταν 2,16%.
Πρόσφατη ανάλυση αμερικανικο-κορεατικής ερευνητικής
ομάδας σε 465 δημοσιευθείσες μελέτες επιβεβαίωσε την
αξιοπιστία των επιδημιολογικών μελετών της ερευνητικής
ομάδας Hardell. Συγκεκριμένα, οι μελέτες (στις οποίες
συμμετείχαν 37.916 άτομα) έδειξαν ότι όσοι ήσαν χρήστες
κινητού τηλεφώνου για περισσότερα από 10 χρόνια
παρουσίασαν 10%-30% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όλων των
ειδών όγκων συγκριτικά με τους μη χρήστες κινητών.
Συγκριτικά με τις αξιόπιστες μελέτες της ομάδας Hardell,
επισημαίνεται: Οι μελέτες τις οποίες χρηματοδοτούν οι
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (π.χ. η μελέτη INTERFONE)
παράγουν αναξιόπιστα αποτελέσματα, διότι μελετούν μικρό
αριθμό χρηστών για λιγότερο από δεκαετία. Δεν λαμβάνουν
υπ' όψιν, ότι παίρνει 10 έως 40 χρόνια για να εκδηλωθεί ο
καρκινικός όγκος, υποβάλλοντας υποκειμενικές ερωτήσεις
στους συμμετέχοντες, και δεν εφαρμόζουν αξιόπιστα
πρωτόκολλα έρευνας.
Εντούτοις, ακόμη και η μελέτη INTERFONE διαπίστωσε ότι
εντατικοί χρήστες κινητού τηλεφώνου με μέση καθημερινή
χρήση πάνω από 4,5 ώρες παρουσίασαν αύξηση του κινδύνου
εμφάνισης γλοιώματος (ενδοκρανιακός όγκος) και
μηνιγγιώματος κατά 40% και 15% αντιστοίχως.
Τέλος, η έκθεση της ICEMS επιβεβαιώνει ένα εντυπωσιακό
περσινό ερευνητικό πείραμα σε πραγματικές συνθήκες πόλης
(Valladolid, στην Ισπανία), του ισπανού ερευνητή Α. Balmori
(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Electromagnetic Biology and
Medicine» (τεύχος 29, σελίδες 31-35). Αβγά βατράχου και
νεογνά βατραχάκια χωρίς πόδια (γυρίνοι) τοποθετήθηκαν επί 2
μήνες (κατά το διάστημα που τα αβγά μετατρέπονται σε
γυρίνους) στην ταράτσα ενός οκταώροφου κτιρίου
ευρισκόμενου σε απόσταση 140 μέτρων από 4 αντιδιαμετρικά
τοποθετημένες κεραίες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Η
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο οποίο εκτέθηκαν τα
πειραματόζωα ήταν 1,8 έως 3,5 V/m, δηλαδή 32 φορές και 24
φορές κάτω από τα όρια ΠΟΥ και Ελλάδας αντιστοίχως (41-58
και 33-47 V/m). Μετά την έκθεση οι βάτραχοι ανέπτυξαν
προβλήματα κίνησης και πέθανε το 90% (συγκριτικά με το
φυσιολογικό 4,2% θνησιμότητας).
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εξήντα οκτώ ερευνητές, μέλη και συνεργάτες της Διεθνούς
Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICEMS) απ'
όλο τον κόσμο, διεξήγαγαν και συνέγραψαν 24 μελέτες σε μια
κοινή επιστημονική έκθεση με τίτλο «Μη θερμικές επιδράσεις
και μηχανισμοί επίδρασης μεταξύ των ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων και της ζώσας ύλης». Η έκθεση δημοσιεύτηκε από την
επιστημονική οργάνωση ICEMS και το ιταλικό επιστημονικό
Ινστιτούτο Ramazzini στα τέλη του 2010 (βλέπε ιστότοπο
http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B
49KH.DTL)
ΠΗΓΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=241751
Επιμέλεια
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συνέχεια από τη σελίδα 1

ÃéÜííçò ÐÏËÉÔÇÓ
:
κάναμε πολλά λάθη
προβλημάτων του Δήμου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι θα συμβάλλουμε και εμείς από τον
θεσμικό μας ρόλο στην επίλυση τους.
Το αποτέλεσμα των Δημοτικών εκλογών δεν ήταν αναμενόμενο.
Είχαμε καταρτίσει έναν συνδυασμό με νέους ανθρώπους, με γνώσεις και με όρεξη να
προσφέρουν στον τόπο. Είχαμε παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης απόλυτα
πραγματικό που άγγιζε όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας που μπορούσαν να
επιλυθούν με βάση συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα και συγκεκριμένες διοικητικές
αδυναμίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος.
Δυστυχώς είχαμε, με δική μας ευθύνη, μια κάκιστη επικοινωνιακή πολιτική με τον τοπικό τύπο
(έντυπο και ηλεκτρονικό). Η επικοινωνία «πρόσωπο με πρόσωπο» που είχαμε με τους πολίτες
δεν ήταν αρκετή για να υποστηρίξουμε και να προβάλουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
Συνδυασμού μας αλλά και το πρόγραμμά μας.
Δεύτερο βασικό αίτιο αυτής της εκλογικής ήττας ήταν ότι δεν πείσαμε τους δημότες μας με την
παρουσία μας και τις ομιλίες μας ότι η παράταξή μας ήταν μία νέα και σε πρόσωπα και σε ιδέες
παράταξη από την προηγούμενη αποτυχημένη Δημοτική Αρχή.
Τέλος θα συμπληρώσω και κάποια αλαζονικά και υπεροπτικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν
σχετικά με τον τρόπο προώθησης των θέσεων και των απόψεων μας στις συγκεντρώσεις και τις
συζητήσεις με τους δημότες μας.
Υπάρχει όμως και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Είναι η μεγάλη
συμμετοχή της νεολαίας του Δήμου μας και σαν υποψήφιοι στην παράταξή μας αλλά γενικότερα
στην διαμόρφωση του προγράμματός μας. Είναι ένα μήνυμα που μας δίνει την τη δυνατότητα να
διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μία καλύτερη και ελπιδοφόρο προοπτική της παράταξής
μας.
Το εκλογικό αποτέλεσμα αυτό σημαδεύτηκε και από την αποχώρηση του εκλεκτού μου φίλου και
αρχηγού της παράταξης Νίκου Σουρμπάτη. Μετά από δύο αποτυχημένες εκλογικές
αναμετρήσεις θεώρησε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δυσαρέσκειας των δημοτών εκφράστηκε
προς το πρόσωπό του, ανέλαβε τις ευθύνες που του αναλογούν και έδωσε την ευκαιρία στην
παράταξή μας να ανασυνταχθεί και να επιχειρήσει ένα νέο ξεκίνημα.
Συνήλθε λοιπόν αμέσως η Δημοτική ομάδα που εκπροσωπεί την παράταξη στον Δήμο, έκανε
κριτική και αυτοκριτική σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, εκτίμησε τα δεδομένα μετά την
παραίτηση του αρχηγού μας Νίκου Σουρμπάτη και με επέλεξε, μετά από καθαρά Δημοκρατικές
διαδικασίες, ομόφωνα ως νέο αρχηγό της παράταξης για τα επόμενα τέσσερα (3,5 ) χρόνια.
Η παράταξη και συγχρόνως Αξιωματική αντιπολίτευση, στον Δήμο εκπροσωπεί το αρκετά μεγάλο
ποσοστό των Δημοτών που ανέρχεται στο 45%.
Θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς μαζί και με τα άλλα άξια στελέχη της παράταξης, που δεν
εξελέγησαν, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε το μεγάλο Δημοκρατικό χώρο του
Δήμου μας, τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις και να ξεκινήσουμε ένα νέα αγώνα με νικηφόρα
προοπτική για τον τόπο και τους Δημότες μας.

Ερώτηση:
Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στα προβλήματα του Δήμου και πέρα από τις αντιρρήσεις –
διαφωνίες σας, να μας αναφέρετε τις προτάσεις σας για την επίλυσή τους. Ενδεικτικά θα
αναφέρουμε το αποχετευτικό, την αποκομιδή των σκουπιδιών, την κεντρική πλατεία
Μαρκόπουλου και αν η κατασκευή της έλυσε ή δημιούργησε προβλήματα, το γήπεδο του Πόρτο
Ράφτη, τη νησίδα στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη και τις παρενέργειές της με τη σώρευση βρόχινων
υδάτων, την δημιουργία κόμβου και την κατεδάφιση του κτίσματος στο Super Market Γέγος και
ότι άλλο εσείς νομίζετε ότι πρέπει να αναφέρετε.
Απάντηση:
Τα προβλήματα του Δήμου μας όπως και εσείς γνωρίζετε είναι πολλά.
Επίσης γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια η προηγούμενη Δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε με
αυτά με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν και να διογκωθούν. Θα μας δοθεί χρόνος πιστεύω
σε επόμενα φύλλα της εφημερίδας σας να τα ιεραρχήσουμε , να τα αναδείξουμε αναλυτικά και
σαν παράταξη να προτείνουμε λύσεις.
Για το αποχετευτικό θέλω να τονίσω ότι είναι το μεγαλύτερο έργο που πρέπει να γίνει και είναι
άμεσης προτεραιότητας.
Το 1999-2000 ξεκίνησε ο κεντρικός αγωγός από το Πόρτο Ράφτη και συγκεκριμένα από το
ξενοδοχείο «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» και έφθασε μέχρι το Βιολογικό καθαρισμό στο Μαρκόπουλο, που
επίσης κατασκευάσθηκε την ίδια εποχή από την Διοίκηση Κατσίκη στην οποία συμμετείχα και εγώ
ως Αντιδήμαρχος. Βασικός στόχος ήταν να αποχετεύσουμε την παράκτια ζώνη του Πόρτο Ράφτη
για να αποφύγουμε την θαλάσσια μόλυνση,
Από τότε όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε κάτι παραπάνω αλλά εγκαταλείφθηκε και ο βιολογικός
καθαρισμός και μετατράπηκε σε πρόχειρο ΧΥΤΑ.
Αυτό που είναι ορατό και υπάρχει και κονδύλι είναι η επαναλειτουργία του Βιολογικού

καθαρισμού. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω πώς μπορεί να συνεχισθεί όλο αυτό το
έργο, τι είδους επισκευές ενδεχομένως να χρειάζονται στον κεντρικό αγωγό αλλά και ποιες
τεχνικές ενέργειες πρέπει να γίνουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε
σε συνεργασία με ειδικούς μελετητές και περιμένουμε τις προτάσεις τους ώστε σε μια επόμενη
συνάντησή μας να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Επίσης θέλω να
επισημάνω ότι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν κονδύλια για την συνέχιση και την
αποπεράτωση των έργων και αυτό αποτελεί έργο της νέας Δημοτικής Αρχής η οποία θα πρέπει να
τα διεκδικήσει από Ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το ΕΣΠΑ.
Για τον κόμβο στην διασταύρωση «ΓΕΓΟΥ» πιστεύω ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Η κυκλική
κίνηση και η πλατεία που δημιουργείται θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφοριακή φόρτιση
που υπάρχει στο σημείο αυτό. Βέβαια πιστεύω ότι το έργο αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με την
απαλλοτρίωση οικοπέδου πίσω από την πολυκατοικία «ΑΒΑΞ» και την διάνοιξη δρόμου που
προβλέπεται στο Σχέδιο και που ενώνει το Λιμάνι με την οδό Αγίου Σπυρίδωνος στο σημείο που
είναι το ψητοπωλείο «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Έτσι κάποιος που βρίσκεται στο Λιμάνι και θέλει να πάει
στον Αγιο Σπυρίδωνα δεν θα χρειασθεί να επιστρέψει πάλι από τον κόμβο που αναφέρθηκα
προηγουμένως.
Η νησίδα που δημιουργείται στην λεωφόρο Πόρτο Ράφτη με κάποιες ατέλειες επίσης, πιστεύω
ότι θα λύσει κυκλοφοριακά προβλήματα, θα φωτιστεί ο δρόμος και θα περιοριστούν τα τροχαία
ατυχήματα. Η μεγάλη παράλειψη, εγκληματική θα έλεγα, είναι η έλλειψη μελέτης και επομένως
η κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων υδάτων. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα,
αύριο θα έλεγα, είναι η εκπόνηση μελέτης και η κατασκευή μικρού έργου απορροής των υδάτων
στο σημείο «Σπανού – Δώνου» με παρέμβαση του Δήμου.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια
διογκώθηκε. Για να λειτουργήσει σωστά όλο το σύστημα χρειάζονται χρήματα, μηχανολογικός
εξοπλισμός, σωστή οργάνωση από τις διοικητικές υπηρεσίες αλλά σίγουρα την βοήθεια των
δημοτών και των συλλόγων κυρίως στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Εγώ και η παράταξή μου θα
συνεργασθούμε κυρίως με τους συλλόγους, θα ακούσουμε τις προτάσεις τους και θα
προτείνουμε σε συνεργασία μαζί τους νέους χώρους τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων
καθώς και χώρους τοποθέτησης σκαφών για εναπόθεση παλαιών ή μεγάλων αντικειμένων,
κλαδιών κλπ.
Θα πρέπει όμως να αποφασίσει η Δημοτική Αρχή ( θα το προτείνουμε ) να επιβάλλει χρηματικά
πρόστιμα σε αυτούς που ασυνείδητα πετούν τα σκουπίδια έξω από τους κάδους και τις σκάφες.
Σχετικά με την κατασκευή και διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, πιστεύω ότι
έπρεπε να γίνει ένα μικρότερης δαπάνης έργο με σοβαρότερες και πιο πρακτικές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις. Η πλατεία αυτή αντιμετώπιζε κυκλοφοριακό πρόβλημα εδώ και χρόνια το οποίο όχι
μόνο δεν λύθηκε αλλά θα έλεγα ότι επιδεινώθηκε.
Έχω να σας αναφέρω τα εξής : Εδώ και αρκετά χρόνια σε παλαιότερα Δημοτικά Συμβούλια είχαμε
συζητήσει διάφορες παρεμβάσεις ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργική. Είχαμε μάλιστα
αποφασίσει να φύγει το σταθμαρχείο του ΚΤΕΛ από την πλατεία και να διατηρηθεί μόνο η
διέλευση των λεωφορείων προς εξυπηρέτηση των επιβατών. Επίσης είχαμε συζητήσει και άλλες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα αλλά και χώρους προσωρινής
στάθμευσης.
Σήμερα η πλατεία τσιμεντοποιήθηκε με ένα μεγάλο έργο με υψηλότατο κόστος που κυριολεκτικά
απομόνωσε την πλατεία από τους πολίτες και οδηγεί τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα
καταστήματα αναψυχής σε μαρασμό. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης (προσωρινής) και δεν
υπάρχει συγκοινωνιακό μέσο που να διέρχεται από την πλατεία προς εξυπηρέτηση των δημοτών.
Πιστεύω ότι αυτή τη διαμόρφωση όχι μόνο δεν έλυσε κανένα πρόβλημα αλλά αντίθετα
επιδείνωσε την κοινωνική, την κυκλοφοριακή αλλά και την οικονομική δομή της. Δυστυχώς
πιστεύω, ότι μόνο μικρές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν σήμερα για την ομαλοποίηση της
κατάστασης.
Η παράταξή μας αλλά και εγώ προσωπικά είμαστε αντίθετοι με αυτό το έργο, έτσι όπως έγινε και
με το κόστος που δαπανήθηκε.
Ένα τελευταίο ερώτημά σας είναι σχετικό με το γήπεδο ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο του
Πόρτο Ράφτη στο Αυλάκι.
Ο χώρος αυτό άρχισε να διαμορφώνεται από το 1983 όταν συμμετείχα και εγώ για πρώτη φορά
σε Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος του. Ο χώρος αυτός λοιπόν ήταν βάλτος και συγχρόνως
σκουπιδότοπος. Ξεκίνησε λοιπόν το μπάζωμα, για να φτάσουμε το έτος 2002 επί Διοικήσεως
Νίκου Κατσίκη, στην οποία συμμετείχα ως Αντιδήμαρχος, να ολοκληρωθεί όλος αυτός ο
αθλητικός αυτός χώρος και μάλιστα το γήπεδο να στρωθεί με πλαστικό χορτάρι ( δαπάνη που
καλύφθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). Μέχρι τότε δεν γνώριζα ότι υπήρχε
ιδιοκτησία και κανείς δεν μας εμπόδισε κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου. Κατά την
προηγούμενη οκταετία δεν συμμετείχα στην Διοίκηση του Δήμου και δεν γνώριζα ούτε τις
διεκδικήσεις ιδιοκτητών ούτε τις δικαστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αλλά ούτε και την
εγκληματική ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής κυρίως ή άλλων παραγόντων του Αθλητισμού
σχετικά με την δικαστική πορεία της υπόθεσης αυτής.
Δυστυχώς η σημερινή κατάσταση είναι το γήπεδο αυτό να είναι περιφραγμένο οικόπεδο.
Έχω πληροφορηθεί τέλος ότι μια ομάδα δημοτών κατοίκων του Πόρτο Ράφτη έχουν προσφύγει
στην Δικαιοσύνη και μάλιστα με έξοδα δικά τους. Εμείς σαν παράταξη θα συμπαρασταθούμε
στον αγώνα τους και ηθικά αλλά και οικονομικά.

συνεχίζεται στη σελίδα 12
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ÃéÜííçò ÐÏËÉÔÇÓ
Ερώτηση:
Κ. Πολίτη σας ευχαριστούμε και θέλουμε ανά διαστήματα να μας ενημερώνετε σχετικά με τις
εξελίξεις στα προβλήματα του Δήμου Μαρκόπουλου ως επίσης και για τις προτάσεις σας στην
επίλυσή τους.

Ãéþñãïò ÁÄÁÌÏÓ:

Σύνθημά μας η συμμετοχή

Απάντηση:
Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία για την καλλίτερη ενημέρωση των δημοτών σε
θέματα και προβλήματα που θα παρουσιάζονται για τα οποία θα προτείνουμε συγκεκριμένες
λύσεις

και ειδικά ένας ενεργός Σύλλογος σαν το δικό σας, έχουν να προσφέρουν πολλά όσον αφορά την
συνειδητοποίηση του κόσμου,αλλά και την δημιουργία κοινωνικού ιστού που τόσο λείπει από
την πόλη του Πόρτο Ράφτη. Έτυχε να προλάβω κάποιες από τις συναντήσεις που διοργανώνετε
στην ταράτσα του Συλλόγου σας και πραγματικά ήταν υπέροχα.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι αποτελούμε την παράταξη, που από τον θεσμικό της ρόλο στο
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα σταθεί σαν Αντιπολίτευση με μια μίζερη και αρνητική στάση, αλλά
θα αγωνισθούμε με τους δημότες μας να αναδείξουμε προβλήματα και πάνω από όλα τα
προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις.

Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, με δεδομένο ότι
ξεκινήσαμε πάρα πολύ αργά. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να πολιτευτούμε, αλλά
αναγκαστήκαμε να το κάνουμε διότι οι μέχρι τότε συνδυασμοί δεν ικανοποιούσαν τα αιτήματα
της κοινωνίας,.Είμαστε μια ομάδα συνειδητοποιημένων ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων που
πάντα ενδιαφέρονται για τα κοινά και αποφασίσαμε να φωνάξουμε <<φτάνει πια δεν πάει
άλλο>. Δυστυχώς, τότε που ανακοινώσαμε την κάθοδό μας στις 30 Αυγούστου, πρακτικά ήταν
πάρα πολύ αργά,και κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια κίνηση και να έχει ένα
τόσο καλό αποτέλεσμα. Ο λαός όμως μας αγκάλιασε, η συμμετοχή του κόσμου ήταν πέρα από
κάθε προσδοκία και το τελικό αποτέλεσμα, ήταν παραπάνω από ικανοποιητικό. Μας έδωσε τη
δύναμη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, που ποτέ δεν είχε η πόλη του Πόρτο Ράφτη. Έχουμε πλέον
τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης του κόσμου, σχετικά με το τι συμβαίνει στο Δήμο αλλά και
τη δυνατότητα αποτελεσματικού έλεγχου των πράξεων της διοίκησης.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία
Για την «Ανθρώπινη Πόλη - Λύσεις Ζωής»
Ο επικεφαλής
Γιάννης Πολίτης

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι
προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού, ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε άλλο
νόμιμο τρόπο. Μέρος των κοινόχρηστων χώρων είναι και τα πεζοδρόμια, οι χώροι πρασίνου
και το οδικό δίκτυο.
Θεωρώ ότι είναι περιττό να επιχειρηματολογήσω σχετικά με την ύπαρξη, ή μη
ύπαρξη, κοινόχρηστων χώρων. Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι πρασίνου είναι πολύ
σημαντικοί γιατί συνεισφέρουν στην σωστή οργάνωση της πόλης, στην βελτίωση του
μικροκλίματος, στην μείωση του φαινομένου τις αστικής θερμικής νησίδας και τελικά
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και συμβάλλουν στην οικονομική αναβάθμιση
των περιουσιών τους. Ως εκ τούτου τάσσομαι ξεκάθαρα δίπλα σε όσους αξιώνουν την
διατήρηση ή δημιουργία τέτοιων χώρων στον Δήμο μας.
Πιο συγκεκριμένα, στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν πέντε Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ)
οι οποίες εντάχθηκαν στο σχέδιο με τρία διατάγματα. Αυτές είναι η ΠΕ 1-2, η ΠΕ 3 και η ΠΕ 45. Από αυτές κυρωμένη πράξη εφαρμογής έχουν η ΠΕ 3 και η ΠΕ 4-5, ενώ στην ΠΕ 1-2 μπορεί
κάποιος να εκδώσει οικοδομική άδεια αφού προηγηθεί οικοδομησιμότητα. Σε κάθε
περίπτωση ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να οικοδομήσει πρέπει να θέσει σε ελεύθερη κοινή
χρήση τα ρυμοτομούμενα, αν υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται
συμβολαιογραφικά για το παραπάνω. Στην πράξη όμως, αυτό που παρατηρείται μέχρι
σήμερα στο Πόρτο Ράφτη, είναι η μη πραγματοποίηση αυτής της δέσμευσης. Αυτό έχει σαν
συνέπεια οι δρόμοι (κοινόχρηστοι χώροι) να μην υλοποιούνται με το σωστό πλάτος και οι
παλιές μάντρες ή περιφράξεις, να μην γκρεμίζονται. Η ευθύνη του Δήμου είναι πολύ
σημαντική, αλλά αντίστοιχα σημαντική είναι και η ευθύνη των ιδιοκτητών.
Με τον νόμο 1337/83 οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως οφείλουν
εισφορά σε γη και σε χρήμα. Η εισφορά σε γη αφορά συνολικά στην δημιουργία
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και η εισφορά σε χρήμα αφορά στις αποζημιώσεις
των ιδιοκτησιών, που θίγονται από το σχέδιο, αλλά και στην υλοποίηση της πράξης
εφαρμογής. Έτσι ένα ουσιαστικό θέμα είναι η ενεργοποίηση των χρηματικών καταλόγων
(εισφορών) η οποία πρέπει να γίνεται γρήγορα κάθε φορά που κυρώνεται μια πράξη
εφαρμογής, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί να απαλλοτριώνει τους κοινόχρηστους χώρους.
Ταυτόχρονα η πολιτεία θεσπίζει νέους νόμους, όπως ο ν. 3843/2010 που ορίζει ότι
τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τα πρόστιμα των αυθαιρεσιών (ημιυπαίθριοι, κ.λπ.)
θα διατεθούν για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στο
περιβάλλον, όπως με αστικές αναπλάσεις και με την απόκτηση χώρων πράσινου. Έτσι
δημιουργείται κι ένα επιπλέον Πράσινο Ταμείο, του οποίου η χρηματοδότηση μπορεί να
συμβάλει στην υλοποίηση των Κοινοχρήστων χώρων. Ο Δήμος πρέπει να ανταποκριθεί
άμεσα στην πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με συγκεκριμένη πρόταση με στόχο την χρηματοδότηση
από το Πράσινο Ταμείο.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι για την υλοποίηση των κοινοχρήστων χώρων
απαιτείται η συνεργασία του Δήμου, της Πολιτείας, των κατοίκων και των Συλλόγων. Οι
κοινόχρηστοι χώροι στον Δήμο Μαρκοπούλου πρέπει και μπορούν να σωθούν με την
βοήθεια και συνεισφορά όλων.

Λεωνίδας Μπέης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MSc in Sustainable Environmental Design AA
Δημοτικός Σύμβουλος Μαρκοπούλου

Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το κεντρικό μας σύνθημα ήταν και είναι «συμμετέχετε». Σε
κάθε ευκαιρία δεν λέμε ελάτε στη <ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ>, λέμε πάρτε την τύχη στα χέρια σας.
Πηγαίνετε σε συλλόγους, οπουδήποτε αρκεί να συμμετέχετε στα κοινά, βγείτε από το σπίτι.
Τώρα, που το πολιτικό σύστημα περνά μια τεράστια κρίση, και η οικονομική κρίση αγγίζει πια τον
καθένα μας, η ανάπτυξη της συλλογικότητας είναι το ύψιστο αγαθό. Εμείς σαν δημοτική
παράταξη, σαν <ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ>, μια Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση, θα δώσουμε μεγάλη
βαρύτητα στο να κερδίσουμε τη συμμετοχή του κόσμου. Γι' αυτό καταφέραμε να συντηρήσουμε
γραφεία τα οποία είναι ενοικιασμένα για 4 χρόνια. Θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εκλογές
και πιστεύω ότι με τη δουλειά μας και τις θέσεις μας θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της
πλειοψηφίας του κόσμου.
Ερώτηση:
Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στα προβλήματα του Δήμου και πέρα από τις αντιρρήσεις –
διαφωνίες σας, να μας αναφέρετε τις προτάσεις σας για την επίλυσή τους. Ενδεικτικά θα
αναφέρουμε το αποχετευτικό, την αποκομιδή των σκουπιδιών, την κεντρική πλατεία
Μαρκόπουλου και αν η κατασκευή της έλυσε ή δημιούργησε προβλήματα, το γήπεδο του Πόρτο
Ράφτη, τη νησίδα στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη και τις παρενέργειές της με τη σώρευση βρόχινων
υδάτων, την δημιουργία κόμβου και την κατεδάφιση του κτίσματος στο Super Market Γέγος και
ότι άλλο εσείς νομίζετε ότι πρέπει να αναφέρετε.
Απάντηση:
Το δυστύχημα με την κατάσταση στο Δήμο είναι ότι τα προβλήματα έχουν αρχή αλλά δεν έχουν
τέλος και θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά πολλές ώρες και τελειωμό να μην έχουμε.
Θα ξεκινήσουμε από το πιο βασικό, που είναι η αποχέτευση. Στη συνάντηση που είχαμε προχθές
το άτυπο Δημοτικό συμβούλιο με την κ. Μπακογιάννη, βγήκε το συμπέρασμα ότι τελικά τα
χρήματα για την αποχέτευση είναι μεν δεσμευμένα, αλλά όχι υπαρκτά ακόμα, διότι πρέπει να
αρχίσει να λειτουργεί το ΕΣΠΑ, αν και όποτε εξευρεθούν οι Ελληνικοί πόροι, γιατί όπως μας
είπανε δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία που χρειάζεται για να πάρουμε τις προκαταβολές από
την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Εθνική συμμετοχή. Θα το δούμε αυτό.
Όμως, ακόμα και αν έρθουν αυτά τα χρήματα, εμείς είπαμε ότι αποχέτευση δεν μπορεί να γίνει,
αν δεν υπάρξει πρώτα ευρύτερος κεντρικός σχεδιασμός. Πρώτον γιατί ο βιολογικός καθαρισμός
είναι κατεστραμμένος, ενώ σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Για
μας, από ότι γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν ούτε μηχανήματα. Φανταστείτε, αν πάρετε ένα μοτεράκι
και το αφήσετε 16 χρόνια έξω στον αέρα και στη βροχή, υπάρχει περίπτωση να δουλέψει; Ακόμα
και ένα παιδάκι ξέρει ότι δεν θα υπάρχει τίποτα, έχουν σκουριάσει τα πάντα -αν είναι στη θέση
τους-, και, σύμφωνα με ομολογίες ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί το χώρο, δεν είναι καν στη
θέση τους, έχουν κλαπεί. Άρα λοιπόν βιολογικός καθαρισμός δεν υπάρχει. Πέραν του ότι δεν έχει
λυθεί το θέμα με την διάθεση του λύματος, διότι ο βιολογικός είναι <τυφλός>, το επεξεργασμένο
λύμα προβλέπεται να πέφτει στο ρέμα και επιφανειακά να καταλήγει στη θάλασσα, πράγμα
απαράδεκτο.
Ο κεντρικός αγωγός που συνδέει το Πόρτο Ράφτη με το βιολογικό καθαρισμό κατά πληροφορίες
και εκτιμήσεις είναι κατεστραμμένος από καθιζήσεις, άρα θέλει κατασκευή από την αρχή. Επίσης
δεν υπάρχουν οι αντλίες, που θα στείλουν από τη θάλασσα στο βουνό τα λύματα, αλλά το
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Ãéþñãïò ÁÄÁÌÏÓ
σημαντικότερο που θέσαμε είναι ότι, ακόμα και αν γίνουν όλα τόσο καλά, δεν μπορεί παρά να
αποχετεύσει μόνο μια μικρή στενή λωρίδα του Πόρτο Ράφτη.
Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα ούτε καν για το προσεχές μέλλον. Αυτό που είπαμε εμείς
είναι ότι πρέπει η πόλη του Πόρτο Ράφτη να ενταχθεί σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα έργο τόσο
μεγάλης έκτασης, δεν μπορεί να γίνει με τοπικές δραστηριότητες, πρέπει να ενταχθεί σε έναν
κεντρικό σχεδιασμό,αυτή ήταν η άποψή μας.
Εδώ όμως υπάρχει και ένα θέμα, που εμείς το λέγαμε προεκλογικά, και μας κατηγορούσαν ότι
ασχολούμαστε με ψιλοπράγματα, αλλά εμείς θα το θέτουμε πάντα, δηλαδή ο έλεγχος για τη
στεγανότητα των βόθρων της παράκτιας ζώνης, ειδικά των καταστημάτων μαζικής εστίασης,
καφετέριες κλπ. Επίσης, θα το λέμε και ας κακοφαίνεται σε μερικούς που διαχειρίζονται την
εξουσία, και ο βόθρος της πλαζ πρέπει να ελεγχθεί, διότι έχουμε πληροφορίες ότι ούτε αυτός
είναι στεγανός, και είναι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα.
Άρα λοιπόν στο θέμα της αποχέτευσης πρέπει, η Δημοτική Αρχή σαφώς να κυνηγήσει να πάρει τα
χρήματα, σαφώς να προσπαθήσει να κάνει ότι μπορεί, αλλά νομίζουμε πρέπει να στραφεί και σε
δυο άλλες κατευθύνσεις, να πάρει αυτά τα λεφτά που και εμείς είμαστε μαζί τους αλλά να
φροντίσει να εντάξει όλη την αποχέτευση σε έναν κεντρικό σχεδιασμό και να κοιτάξει να κάνει
αυτά που μπορεί και είναι στο χέρι της δηλαδή τις ενέργειες που θα δώσουν προσωρινό
περιορισμό στην ρύπανση και ας λένε ότι αυτά τα μέτρα είναι ασπιρίνες διότι και οι ασπιρίνες
ρίχνουν τον πυρετό και δίνουν μια ανακούφιση.::::
Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι δεν πρέπει να χύνουν στους δρόμους λύματα. Αυτό είναι
έγκλημα κατά της κοινωνίας και δεν γίνεται αποδεκτό σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο.
Εμείς προτείνουμε μια ακόμη λύση σαν ασπιρίνη, η οποία εφαρμόζεται σε άλλους δήμους
π.χ.στα Οινόφυτα. Μπορεί ο Δήμος χωρίς έξοδα, αν παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο business
plan στις τράπεζες να πάρει με Leasing βυτιοφόρα και με τιμές κόστους να εξυπηρετεί τους
πολίτες με αυστηρά κοινωνικοοικονομικα κριτήρια και έτσι να μην έχουμε λύματα στους
δρόμους με τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε το βυτίο ,που πράγματι είναι πολύ
ακριβό.
Όσον αφορά τα σκουπίδια γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια και υπάρχει πραγματικά βελτίωση.
Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και μακάρι να συνεχιστεί.
Χάρηκα πολύ που χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι το πολύ σε έξι μήνες
θα υπάρχει κανονισμός καθαριότητας, προεκλογικό αίτημα της <ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ>,που θα γίνει
ευρέως γνωστός, γιατί πρέπει και οι πολίτες να έχουν ευθύνη. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης για
αυτό το χάλι που επικρατεί. Επίσης δεσμεύτηκε, και μακάρι να το κάνει, να ζητήσει σε αυτό και τη
συνεργασία όλων των συλλόγων, φορέων κλπ για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος,εμείς θα
είμαστε δίπλα και θα βοηθήσουμε. O κ. αντιδήμαρχος ανέφερε ότι τοποθέτησε αρκετούς
μεγάλους κάδους για την τοποθέτηση κλαδιών και ογκωδών απορριμμάτων και πραγματικά είναι
μια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση. Πληροφορήθηκα όμως ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου
με το Δήμο Κορωπίου και το Δήμο Παιανίας έχουν αγοράσει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο σπάει
ογκώδη αντικείμενα και το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ. Η ερώτηση λοιπόν είναι γιατί αυτό το
μηχάνημα κοιμάται, πότε το αγοράσαμε και πότε θα έρθει στο Δήμο μας;
Στο θέμα της πλατείας Μαρκόπουλου, χθες το βράδυ μας ανακοίνωσε ο κ.Δήμαρχος στο
Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει ήδη καταγγελία από τον εργολάβο και ότι διακόπτει τις
εργασίες και κινδυνεύει να γίνει το γεφύρι της Άρτας. Η άποψή μας ήταν και είναι ότι δεν ήταν
έργο προτεραιότητας. Μιλήσαμε με τους φορείς, τα καταστήματα και τους κατοίκους και μας
είπαν ότι άλλες ήταν οι προτάσεις τους, άλλα τους υποσχέθηκαν και άλλα έκαναν στο τέλος.
Κατάγομαι από την Καρδίτσα, μια πόλη που κατάφερε, παρά τις αντιδράσεις όλων των
καταστηματαρχών, να πεζοδρομήσει πάνω από 10 τετράγωνα, να ενοποιήσει τρείς πλατείες.
Όποιος έχει πάει τελευταία διαπιστώνει ότι είναι μια πολύ ευχάριστη πόλη, που ο καθένας
μπορεί να την περπατήσει,να κάνει ποδήλατο και παρότι όλοι διαμαρτυρόντουσαν ότι θα
καταστραφούν, σας ενημερώνω ότι έχουν τεράστια ανάπτυξη.
Τα ποδήλατα εδώ είναι σε πλήρη απαγόρευση. Η πλατεία υποτίθεται ότι έχει ποδηλατοδρόμο,
αλλά ποτέ δεν είναι ελεύθερος , είναι μια στενή αδιέξοδη λουρίδα. Που να το πάρεις το ποδήλατο
και που να το πας.Δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και εμείς τέτοια αποσπασματικά έργα
και έργα βιτρίνας τα καταδικάζουμε. Τόσα χρήματα, 2,5 εκατομμύρια €, είναι πάρα πολλά, σε
αυτή την εποχή και με αυτή την οικονομική κατάσταση του Δήμου για μια πλατεία, αφήστε που ο
σχεδιασμός του όλου έργου δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ έκανα την εξής ερώτηση οι
γυναίκες στο Μαρκόπουλο μπορούν να πάρουν το καροτσάκι με το παιδάκι τους και να πάνε μια
βόλτα; Μπορεί ο κάτοικος του Μαρκόπουλου να βγει να πιει έναν καφέ, έχει ένα δένδρο κάπου να
σταθεί το καλοκαίρι στην πλατεία του; Τι είδους πλατεία είναι αυτή; Άρα είναι έξω από τη δικιά
μας φιλοσοφία, εμείς μιλάμε για έργα που εξυπηρετούν τον άνθρωπο και έχουν φιλοσοφία
βιώσιμης ανάπτυξης.
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πρώτα θέματα που ο κ. Δήμαρχος είχε βιαστεί πριν καν αναλάβει, πριν καν ορκιστεί, να ζητήσει
ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη βελτίωσή του. Ήδη έχει περάσει τόσος καιρός και όχι μόνο
δεν είδαμε καμία βελτίωση, αλλά υπάρχουν τόσες τρομερές κακοτεχνίες, δημιουργήθηκαν
προβλήματα που δεν υπήρχαν πριν. Εμείς τα επισημάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τονίσαμε
ότι εκτός του προβλήματος με τα πλημμυρικά φαινόμενα που ήδη παρουσιάσθηκαν εντονότατα
και είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να υποστούν ζημιές , υπάρχουν επίσης το πρόβλημα
των ανασφαλών αναστροφών και γενικότερα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αν δεν
αντιμετωπισθούν άμεσα το καλοκαίρι θα ζούμε τραγελαφικές καταστάσεις και πιθανόν να
θρηνήσουμε θύματα, καθώς και το πρόβλημα με τους κάδους σκουπιδιών που άρχισαν να
κυκλοφορούν στο δρόμο, με τον πρώτο δυνατό αέρα διότι δεν υπάρχουν ειδικές σταθερές θέσεις
τοποθέτησης τους ενώ συγχρόνως γίνεται απίστευτα δύσκολος ο χειρισμός τους από το
προσωπικό της καθαριότητας,
Και εδώ μπορούν να δοθούν κάποιες πρόχειρες λύσεις που θα ανακουφίσουν προσωρινά την
κατάσταση. Εμείς επιμένουμε για κεντρική υδραυλική μελέτη όλου του δρόμου,τροποποίηση της
κυκλοφοριακής μελέτης και αντιμετώπιση του θέματος των κάδων απορριμμάτων. Προτείναμε
να ζητηθεί από την περιφέρεια να μην παραληφθεί το έργο αν δεν γίνουν τουλάχιστον οι άκρως
απαραίτητες αλλαγές για την βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του δρόμου,
Σας ενημερώνω ότι και γι' αυτό το δρόμο εμείς είχαμε άλλη φιλοσοφία. Δεν μπορεί σε αυτήν την
πόλη να προβλέπεται πεζοδρόμιο πλάτους ενός μέτρου μόνο, δεν μπορεί να μην προβλέπεται η
κίνηση ποδηλάτων. Όταν φτιάχνουμε ένα καινούργιο έργο, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με
άλλη φιλοσοφία, να είμαστε στην κατεύθυνση να βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας. Δεν
είναι δυνατόν να μην μπορούμε να πάμε στο Μαρκόπουλο , ούτε να κυκλοφορούμε στο Πόρτο
Ράφτη με ποδήλατο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα με άλλη ματιά, και ακριβώς σε αυτό
θέλω να εστιάσω.
Υπάρχουν βέβαια ανοικτά πολλά προβλήματα, θα περιμένουμε να δούμε πως θα κινηθεί η νέα
Δημοτική Αρχή.
Όσον αφορά το γήπεδο στο ΑΥΛΑΚΙ, έχει εκδικασθεί η τριτανακοπή όπως γνωρίζετε,
περιμένουμε την απόφαση. Υποστηρίχθηκε με πλήρως τεκμηριωμένο φάκελο, πράγμα που δεν
έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πιστεύουμε ότι έστω και εκ των υστέρων θα κερδίσουμε
την υπόθεση, για το καλό όλων των κάτοικων του Δήμου Μαρκόπουλου.
Υπάρχει επίσης το σκανδαλώδες ζήτημα της αγοράς του οικοπέδου στο νεκροταφείο.
Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η νέα Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος πάντως, είπε ότι θα ζητηθεί
εκτός από την απογραφή που προβλέπεται από τον Καλλικράτη, να έρθουν και ορκωτοί λογιστές
να ελέγξουν το Δήμο. Βέβαια το πάει λίγο αργά, δεν ξέρουμε τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί, είπε
μετά τον Απρίλη, αλλά έστω και τότε είναι καλοδεχούμενο και μακάρι να βγουν όλα στη φόρα,
γιατί η συμμετοχή του κόσμου που επιθυμούμε περνά μόνο μέσα από πλήρη διαφάνεια και
αξιοκρατία. Αυτό θα το απαιτούμε παντού και πάντα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη κανένα
πολιτικό κόστος, όπως χθες που είχαμε μια σύγκρουση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του
Αττικού πάρκου και το ζήτημα με τα δέκα στρέμματα για τις ζώνες Nature που προσπαθούσε να
προχωρήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Έγινε μια παραπληροφόρηση ότι εμείς θέλουμε τα δέκα στρέμματα για να μην χτίσουν οι φτωχοί.
Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι για τα δέκα στρέμματα που θέλουμε, αλλά για τις ζώνες
Nature, που πρέπει να προστατευθούν απόλυτα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση στο Δήμο μας
προσπαθούν τάχα μέσω των τεσσάρων στρεμμάτων της ζώνης Nature να αλλοιώσουν το
χαρακτήρα του Αττικού Πάρκου. Εμείς επιμένουμε ότι η γη του Αττικού Πάρκου είναι αγροτική
και έτσι θα αγωνιστούμε να παραμείνει. Δεν εννοούμε να γίνουν και αυτά τσιμέντο, δεν εννοούμε
να κερδοσκοπήσουν κάποιοι, να πάρουν, να πουλήσουν, να χτίσουν και να έρθουν άλλοι
σαράντα με πενήντα χιλιάδες κάτοικοι, που θα μείνουν σε αυτήν την περιοχή, γιατί είναι πολλές
χιλιάδες στρέμματα, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή, κανένα σχολείο, κανένας δρόμος,
αποχέτευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε άλλη φιλοσοφία, να κοιτάξουμε να πάρουμε
προγράμματα από την Ευρώπη, να κάνουμε βιολογικές καλλιέργειες, να αλλάξουμε
καλλιέργειες, να δώσουμε εργασία στα παιδιά των κατοίκων του Δήμου μας, για να έχουν κάτι να
κάνουν, και όχι να περιμένουν να πουλήσουν γη για να ζήσουν, γιατί αυτό γίνεται μέχρι τώρα.
Εμείς αυτή τη φιλοσοφία θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στην κοινωνία.
Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, θα μπορούσα να μιλάω για τα προβλήματα ατελείωτες ώρες, εμείς
θέλουμε να προχωρήσουμε σταδιακά και τεκμηριωμένα.
Εκφράσαμε δημόσια και με παρρησία ότι θα στηρίξουμε τη Δημοτική Αρχή, στα έργα που είναι
για το κοινωνικό συμφέρον, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος, ανεξάρτητα από το ποιος το
κάνει.Τη <ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ> δεν την ενδιαφέρει ποιος κάνει την πρόταση αλλά προς ποια
κατεύθυνση είναι η ίδια η πρόταση
Δεν έχουμε κανένα άγχος να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κανένα άγχος να
διαφοροποιηθούμε.

Το άλλο σημαντικό πρόβλημα, το θέμα του κεντρικού δρόμου του Πόρτο Ράφτη, είναι ένα από τα

άμεση έκδοση τραπεζικών δανείων
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συνέχεια από τη σελίδα 1

Ãéþñãïò ÁÄÁÌÏÓ
Τώρα όσον αφορά την Κερατέα, έχουμε βγάλει δελτίο τύπου το οποίο θα σας δώσω. Πάντως
εμείς είμαστε κατά των ΧΥΤΑ, διότι ΧΥΤΑ σημαίνει ότι πάμε τα σκουπίδια και τα θάβουμε, για να
δημιουργήσουμε μία καινούργια Φυλή.
Πριν τη συνέντευξη του κ. Ραγκούση, την οποία και θα σας δώσω, εμείς ήμασταν επιφυλακτικοί,
πήγαμε και είδαμε τα πράγματα επί τόπου. Συζητήσαμε με τους τοπικούς παράγοντες, με τον
πρώην Δήμαρχο και με ανθρώπους που είναι στα μπλόκα. Δεν είμαστε υπέρ του να μην γίνει
τίποτα, να τα πάμε σε άλλη γειτονιά, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, είμαστε εναντίον της
κατασκευής ΧΥΤΑ.
Πρώτον γιατί είναι παράνομο. Δεύτερον αν δεχθούμε αυτά που λέει ο Υπουργός, ότι ξεκινάει
τώρα και πάνε 600.000 τόνοι σκουπίδια το χρόνο, ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε ποια
τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί (σύμφωνα με τη συνέντευξη του κ. Ραγκούση), ούτε πότε θα γίνει
ο Διεθνής διαγωνισμός,πολύ περισσότερο ποτέ θα κατασκευασθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας
,θα μαζευτούν λοιπόν κάποια εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών, τα οποία τι θα γίνουν; Άρα θα
καταστραφεί ο τόπος. Πρέπει λοιπόν να πάμε από την αρχή και η δικιά μας λογική είναι, με
διαφάνεια και σωστή μεθοδολογία, λέμε ότι επιλέξαμε αυτό, εφαρμόζεται και λειτουργεί εκεί,
καλούμε την τοπική κοινωνία,όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους ενημερώνουμε,
ερχόμαστε και κατασκευάζουμε πρώτα το εργοστάσιο και μετά αρχίζουμε να πάμε εκεί
σκουπίδια, και βέβαια έχουμε φροντίσει να είναι ξεκάθαρο από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
τι είναι νόμιμο και τι όχι. Είναι αδιανόητο να μην έχει εκφρασθεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο για το αν ο χώρος είναι Αρχαιολογικός;
Βέβαια το αμέσως επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε την Ανακύκλωση, η οποία στο Δήμο
μας δεν έχει την αντιμετώπιση που πρέπει, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με άλλους δήμους .
Ερώτηση:
Κ. Αδάμο σας ευχαριστούμε και θέλουμε ανά διαστήματα να μας ενημερώνετε σχετικά με τις
εξελίξεις στα προβλήματα του Δήμου Μαρκόπουλου ως επίσης και για τις προτάσεις σας στην
επίλυσή τους.
Απάντηση:
Πρόθεση μας είναι να δημιουργήσουμε μια σταθερή αμφίδρομη επικοινωνία για το καλό του
τόπου μας, άλλωστε μέλη του συλλόγου σας, είναι και μέλη του συνδυασμού μας, της ΔΥΝΑΜΗΣ
ΕΛΠΙΔΑΣ και αυτά που είπα στην αρχή δεν ήταν λόγια αβροφροσύνης. Έχουμε δηλώσει
επανειλημμένα ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, την κατεύθυνση δημιουργίας κοινωνικού ιστού
στο Πόρτο Ράφτη, οι σύλλογοι μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα και εμείς σαν Δημοτική
Παράταξη θα συμβάλουμε με όλες τις δυνάμεις μας Είναι άλλος ο ρόλος των συλλόγων και άλλος
ο ρόλος της Δημοτικής κίνησης, να μην τα μπερδεύουμε.
Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, στην όλη προσπάθεια που κάνετε και με την έκδοση του εντύπου
σας, το οποίο είναι πραγματικά από τα πιο αξιόλογα τοπικά μέσα.
Με τιμή
Για τη Δημοτική Κίνηση «Δύναμη Ελπίδας»
Γιώργος Αδάμος, Επικεφαλής της Κίνησης

...Ðïôáìüò ÅèíÜñ÷ïõ Ìáêáñßïõ (Ðüñôï ÑÜöôç) 24-2-1011

ÁíäñÝáò ÓÕËËÅËÏÃËÏÕ:
Ο Δήμος μας χρειάζεται έργα κλίμακας
δυσαρέσκεια και διάθεση για αγώνα ευρύτερων λαϊκών μαζών, που εκτιμούν το ρόλο και τη
συμβολή μας, ταυτόχρονα όμως έχουν και τις ιδιαίτερες δικές τους απόψεις.
Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης μέσα στο δημοτικό συμβούλιο δε μας αποθαρρύνει από τη
δράση μέσα και κύρια έξω από την αίθουσα συνεδριάσεών του! Αντίθετα, η δέσμευσή μας
υλοποιείται ήδη από την πρώτη στιγμή, άμεσα να βρεθούμε κοντά στο λαό που υποφέρει, να
αναλάβουμε δράση για τα εργατικά, λαϊκά προβλήματα σε συνεργασία με τις μαζικές λαϊκές
οργανώσεις, τους αγωνιστές και αγωνίστριες στον τόπο δουλειάς και κατοικίας.
Ερώτηση:
Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στα προβλήματα του Δήμου και πέρα από τις αντιρρήσεις –
διαφωνίες σας, να μας αναφέρετε τις προτάσεις σας για την επίλυσή τους. Ενδεικτικά θα
αναφέρουμε το αποχετευτικό, την αποκομιδή των σκουπιδιών, την κεντρική πλατεία
Μαρκόπουλου και αν η κατασκευή της έλυσε ή δημιούργησε προβλήματα, το γήπεδο του Πόρτο
Ράφτη, τη νησίδα στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη και τις παρενέργειές της με τη σώρευση βρόχινων
υδάτων, την δημιουργία κόμβου και την κατεδάφιση του κτίσματος στο Super Market Γέγος και
ότι άλλο εσείς νομίζετε ότι πρέπει να αναφέρετε.
Απάντηση:
Το νέο οικιστικό σχέδιο της Ανατολικής Αττικής θα προκαλέσει μαζική άφιξη νέων κατοίκων
στα Μεσόγεια (υπολογίζεται ότι πάνω από 500.000 νέοι κάτοικοι θα οικίσουν τις νέες εντός
σχεδίου περιοχές).
Ενώ αυτό εξυπηρετεί τα κέρδη του μεγάλου κτηματικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου, θα
πολλαπλασιάσει τις ελλείψεις σε όλες τις απαραίτητες υποδομές (συγκοινωνία, υγεία, παιδεία
κλπ).
Επί πλέον, όλες οι κοινωφελείς υπηρεσίες που «συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην ανάπτυξη της περιοχής μας», δηλαδή τα
πάντα, υποβάλλονται πλέον σε πρόσθετες επιβαρύνσεις, είτε σαν φορολογία, είτε σαν
ανταποδοτικά τέλη. Τροφεία στους παιδικούς σταθμούς (έως 1998 δωρεάν), εισιτήριο στη
δημοτική παραλία, κατάληψη μεγάλου μέρους της παραλίας στο Αυλάκι από ιδιώτες
επιχειρηματίες, όπως και στον πεζόδρομο του Αγίου Σπυρίδωνα. Αρχή μας είναι ,ότι η λαϊκή
οικογένεια, οι νέοι με τις παρέες τους πρέπει να μπορούν να χαίρονται τις ακτές ελεύθερα!
Με το νέο Σύνταγμα και από 01/01/2011 με την εφαρμογή του Καλλικράτη καταργήθηκε η
ευθύνη του κράτους να παρέχει τους αναγκαίους πόρους στους δήμους. Επιπρόσθετα,
αφαιρέθηκαν σημαντικοί πόροι και επεκτάθηκε η δυνατότητα να εκποιούνται περιουσιακά
στοιχεία τους μέσα από την δημοτική επιχειρηματικότητα στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυξήθηκε
(για την ακρίβεια: πολλαπλασιάστηκε) το κόστος όλων των τοπικών και περιφερειακών έργων
λόγω ΣΔΙΤ.
Συμβάλλοντας στη διάσπαση του δημόσιου ενιαίου χαρακτήρα τους και προωθώντας
παραπέρα την ιδιωτικοποίησή τους παρέδωσαν στους δήμους ακόμα και αρμοδιότητες
αποκλειστικής αρμοδιότητας του κράτους, όπως Παιδεία και Υγεία.
Απαιτούμε την επάρκεια των πόρων των δήμων, μέσα από τη στήριξή τους από τον κρατικό
προϋπολογισμό, με προϋπόθεση την ουσιαστική φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου προς
όφελος του λαού.
Ο Δήμος μας χρειάζεται έργα κλίμακας, όχι μπαλώματα κι έργα βιτρίνας σαν την ανάπλαση της
πλατείας Μαρκοπούλου και την ανακατασκευή ενός κομματιού της Λ.Πόρτο Ράφτη.
Οι ψευδαισθήσεις για τα σωτήρια κοινοτικά πακέτα διαλύονται, ιδιαίτερα τώρα με τη
δραματική τους συρρίκνωση. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα μικρό μόνο τμήμα από τις απώλειες που
έχει η χώρα μας λόγω των ανισότιμων σχέσεών της με την ΕΕ.
Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται με
σκοπό να υποκαταστήσει τα αιρετά όργανα των δήμων. Η μόνη τους χρησιμότητα είναι οι
πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους πολίτες, η μεταφορά οικονομικών βαρών στις
πλάτες του λαού.
Οι δημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε έργα και υπηρεσίες αρμοδιότητας του δήμου
μας να κλείσουν και οι εργαζόμενοι να περάσουν οργανικά και μόνιμα στο ανθρώπινο
δυναμικό του.
Όλοι οι έκτακτοι & οι συμβασιούχοι (σήμερα αποτελούν το 30%) του Δήμου να
μονιμοποιηθούν και να μπει τέλος στη διαρκή τους ομηρεία!
Προβάλλουμε την αγωνιστική στάση στη ζωή χωρίς ναρκωτικά.
Στηρίζουμε τον μαζικό αθλητισμό, χωρίς το χαράτσωμα του λαού. Χωρίς τον πρωταθλητισμό
που νομιμοποιεί τις κάθε λογής οικονομικές εισφορές των γονιών.
Εδώ χρειάζεται ο συντονισμός από όλους τους εξωραϊστικούς, αθλητικούς, περιηγητικούς
συλλόγους της πόλης μας, ώστε να αποκτήσει ουσία το δικαίωμα του λαού στη φυσική υγεία
και την άθληση!
Ειδικά στην πόλη μας, να αξιοποιηθούν να ολυμπιακά έργα χωρίς επιβάρυνση από το λαό και
τη νεολαία!

συνεχίζεται στη σελίδα 15
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ÁíäñÝáò ÓÕËËÅËÏÃËÏÕ
Να αναδείξουμε τον πολιτισμό του εργαζόμενου λαού, τις παραδόσεις του. Να σώσουμε τις
ιστορικές μνήμες, ιδιαίτερα της Εαμικής Εθνικής Αντίστασης.
Ο πολιτισμός είναι ανάγκη και δικαίωμα όλων, όχι παθητικών δεκτών κάποιας πολιτιστικής
προσφοράς, αλλά δημιουργικών συμμέτοχων. Με προβολή και στήριξη της ερασιτεχνικής
δημιουργίας, την ενίσχυση της αισθητικής αγωγής και της καλλιτεχνικής παιδείας σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Είμαστε αντίθετοι στο όνομα της προστασίας των κατοίκων και της ασφάλειας να ενισχύεται
διαρκώς η αστυνομοκρατία και οι μηχανισμοί καταστολής, κρατικοί ή δημοτικοί.
Πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ξένους μετανάστες, ειδικά δε αυτούς που ουσιαστικά έχουν
ενσωματωθεί εδώ και χρόνια στη ζωή της πόλης μας. Να στηρίξουμε όπως κάθε εργατική και
λαϊκή οικογένεια, έτσι και την οικογένεια του μετανάστη, που αντιμετωπίζει τα ίδια κι ακόμα
πιο οξυμένα προβλήματα με εμάς!
Καταγγέλλουμε το σκοταδιστικό, ρατσιστικό, αντιμεταναστευτικό κλίμα υστερίας που και με
την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Δ' τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου καλλιεργείται
για να αποπροσανατολίσει το λαό.
Στηρίζουμε το ειρηνικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα του λαού μας. Πρέπει και στην πόλη μας να
αναπτυχθούν διαρκείς πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση!
Παλεύουμε ενάντια στην κερδοσκοπία πάνω στη γη και την αγορά κατοικίας. Είναι κύρια αιτία
της διαρκούς υποβάθμισης του φυσικού μας περιβάλλοντος!
Αυτή είναι η απάντησή μας στην αδυναμία των αρμοδίων να βρουν τους κατάλληλους χώρους
για σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες και παιδικές χαρές και γενικότερα ελεύθερων
προς λαϊκή χρήση δημοτικών χώρων!
Παλεύουμε για ενιαίο, δημόσιο, φτηνό και επαρκές συγκοινωνιακό δίκτυο, που θα καλύπτει
τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μετακίνησης του λαού.
Είναι επείγον να διαμορφωθούν προσβάσεις για ασθενοφόρα, δυνάμεις της πυροσβεστικής ή
άλλων μονάδων βοήθειας, ειδικά στις νέες-υπό ανάπτυξη-περιοχές της πόλης μας!
Είναι ανάγκη και δεν θα διαφύγει της προσοχής μας η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, λόγω των κεραιών τηλεπικοινωνιών, τα ΚΥΤ κ.ά.
Αντιστεκόμαστε στην διαρκή συρρίκνωση της αγροτικής γης, πηγή όχι μόνο εισοδήματος για
την περιοχή μας, αλλά και διατήρησης του μεσογειακού της χαρακτήρα, που αποτελεί
εγγύηση για το μέλλον τόσων επαγγελματιών και χιλιάδων οικογενειών.
Στηρίζουμε τους μικροεπαγγελματίες, εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους κι
απλώνουμε αγωνιστικό δίχτυ προστασίας από τα νέα μεγαθήρια που έχουν συσσωρευτεί μια
ανάσα πλέον από την κάθε γειτονιά!
Απαιτούμε τώρα την εκπόνηση φιλολαϊκού σχεδίου για τη διαχείριση του υδάτινου πλούτου
μας!
Είμαστε αγανακτισμένοι και αποφασισμένοι να θέσουμε τώρα με τον πιο επιτακτικό τρόπο τη
λύση του αποχετευτικού προβλήματος της πόλης μας, ιδιαίτερα δε του Πόρτο Ράφτη που έχει
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αφεθεί στις καλένδες.
Η λύση είναι ενιαίος δημόσιος φορέας που θα εγγυάται την προστασία της θάλασσας, των
ακτών και του βυθού της!
Προστατεύουμε τα δάση σημαίνει επίσης αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση και κερδοσκοπία
όλης της γης, επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών με όλα τα σύγχρονα μέσα και το
προσωπικό που απαιτείται! Η εθελοντική στράτευση των πολιτών να μη λειτουργεί ως φύλλο
συκής για να κρύψει τις μόνιμες ελλείψεις σε πυροσβεστικά μέσα που βάζουν σε κίνδυνο τόσο
το φυσικό περιβάλλον όσο και τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Ήλθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε θαρραλέα και σε νέα βάση τη διαχείριση των σκουπιδιών.
Είμαστε αντίθετοι στη διαδικασία καύσης που προωθείται ενεργά για εξυπηρέτηση μεγάλων
συμφερόντων, σε βάρος της δημόσιας υγείας. Λέμε δυνατά όχι σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες
ανακύκλωσης. Ζητάμε άμεσα μέτρα για τη μείωση, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση των
απορριμμάτων και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων τους. Απαιτούμε να κηρυχτεί η
Αττική ελεύθερη από χωματερές και ΧΥΤΑ, και την αξιοποίηση των επιστημονικών προτάσεων
που οριοθετούν αντικειμενικά τις νέες απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Κάτω από αυτό το
πρίσμα είμαστε αλληλέγγυοι με τον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας ενάντια στην
εγκατάσταση ΧΥΤΥ στο Ομβριόκαστρο.
Να αντιμετωπιστούν επί τέλους οι πλημμύρες που κάθε χρόνο πλήττουν χωράφια, δρόμους,
ολόκληρες τοποθεσίες με την αποκατάσταση των φυσικών ροών και την υλοποίηση των
απαιτουμένων υποδομών.
Απαιτούμε την άμεση δημιουργία σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων,
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών. Αναγνωρίζουμε ως σύγχρονο
δικαίωμα όλων των παιδιών την επαρκή υποδομή και υγιεινή των σχολείων, με σύγχρονα και
ασφαλή κτίρια, εξοπλισμένα επαρκώς γυμναστήρια, μουσικά όργανα και βιβλιοθήκες,
τραπεζαρία και τον σχετικό παιδαγωγικό τους σχεδιασμό. Διεκδικούμε σχολεία για όλα τα
παιδιά του ελληνικού λαού κόντρα στην «αξιολόγηση» των σχολικών μονάδων και την άλωσή
τους από επιχειρηματίες – χορηγούς.
Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους γονείς που αναγκάστηκαν να στείλουν τα παιδιά τους σε
ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αγωνιζόμαστε για δωρεάν, δημόσιο
σύστημα εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες!
Θέλουμε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, χωρίς αναπληρωτές κι ωρομίσθιους.
Πρέπει να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ΟΧΙ στα σχέδια υποβάθμισης του Κ.Υγείας
Μαρκοπούλου, καθώς και στη συνολική επίθεση της κυβέρνησης στη δημόσια υγεία, στην
εμπορευματοποίηση και αυτού του κοινωνικού αγαθού.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!

Ανδρέας Συλλελόγλου-Δημοτικός Σύμβουλος
Λαϊκή Συσπείρωση
Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη

Ïé ÌÅÍ & ÏÉ ÄÅ:
Ï êïéíüò êüóìïò
Η σχέση μεταξύ του εγώ, του εσύ και του εμείς είναι, όντως και η ίδια αγκιστρωμένη σε ένα
τρίτο απρόσωπο πρόσωπο, σε ένα κοινό «υπάρχει».
Το ατομικό «εγώ» συγκροτείται δυνάμει του αποκλειστικού έχω του: τίθεται μέσα στη
μοναδικότητά του, διαχωρίζοντας τη θέση του από τα άλλα. Το γεγονός της αποκλειστικής
κατοχής ενός αγαθού επεκτείνει και επικυρώνει την απαραβίαστη επικυριαρχία του
ατόμου. Η πολιτική εξουσία αναγνωρίζει και εγγυάται την ιδιωτική σφαίρα. Δεν προκαλεί
έκπληξη το γεγονός πως η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του
1789 αναγορεύει την ιδιοκτησία ως ένα από τα 4 θεμελιώδη δικαιώματα, μαζί με την
ελευθερία, την ασφάλεια, την αντίσταση στην καταπίεση.
Η πόλη «μου» είναι συγχρόνως και πόλη «μας» είναι δική μου γιατί σ'αυτήν
πραγματώνεται η συνείδησή μου, γιατί την περιβάλλω με τις αναμνήσεις μου , τις
ενέργειές μου και τις επιθυμίες μου. Όμως είναι και η ίδια άρρηκτα συνδεδεμένη μ'όλους
εμάς, γιατί δεν έχει αλλοιωθεί από τη δική μου θεωρία. Εάν ίσχυε αυτό, δεν θα αποτελούσε
πια πόλη αλλά έναν ανυπόστατο αντικατοπτρισμό. Αυτό που είναι ορατό από μακριά,
γίνεται και από κοντά, αυτό που είναι ορατό. Προσφέρεται επίσης και στην ακοή…
Σε τούτον τον κόσμο η ελευθερία δεν είναι λοιπόν μια αφηρημένη έννοια : το υποκείμενο
είναι ελεύθερο γιατί επιχειρεί μια προσέγγιση της πραγματικότητας που ταιριάζει στο
άτομό του. Η προάσπιση της ελευθερίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άρνηση της
ομοιομορφίας. Ένας κόσμος, στον οποίο θα είχε καταργηθεί η ανταλλαγή απόψεων,
καταντάει ένα σύνολο ασύνδετων στοιχε4ίων.
Η ελευθερία του υποκειμένου πρέπει να ολοκληρωθεί με την ελευθερία των άλλων, όχι
γιατί μας έχει δοθεί προκαταβολικά, αλλά γιατί εξαρτάται πάντα από τη σχέση μας με τους
άλλους.
Η πραγματική ελευθερία υφίσταται μόνο στο κοινό κόσμο, έτσι όπως συγκροτείται από μια
ανομοιομορφία καταστάσεων και απόψεων συμβατών μεταξύ τους…
ΣΚΕΨΕΙΣ….

Βασιλική Τζαβάρα
Πολίτης - Μαρκόπουλου - Π. Ράφτη
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΘΙΣΤΑ

Στο έργο «Σύντομη ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης» του διάσημου γλωσσολόγου Α. Meillet,
υποστηρίζεται µε σθένος η ανωτερότητα της Ελληνικής έναντι των άλλων γλωσσών.
Ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρριέρ είχε δηλώσει:
«Στην Ελληνική υπάρχει ένας ίλιγγος λέξεων, διότι µόνο αυτή εξερεύνησε, κατέγραψε και
ανέλυσε τις ενδότατες διαδικασίες της οµιλίας και της γλώσσης, όσο καµία άλλη γλώσσα.»
Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος είχε πει «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή
όλων των λαών.»
Η Μαριάννα Μακ Ντόναλντ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και
επικεφαλής του TLG δήλωσε «Η γνώση της Ελληνικής είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής
πολιτιστικής καλλιέργειας.»
Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είχε πει «Αν το βιολί είναι το τελειότερο
μουσικό όργανο, τότε η Ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού.»
Ιωάννης Γκαίτε (Ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας, 1749-1832)
«Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώµης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε
άστρο λαµπερό µέσα στη νύχτα.»
Διάλογος του Γκαίτε µε τους µαθητές του:
-Δάσκαλε τι να διαßάσουµε για να γίνουµε σοφοί όπως εσύ;
-Τους Έλληνες κλασικούς.
-Και όταν τελειώσουµε τους Έλληνες κλασικούς τι να διαβάσουµε;
-Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.
Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώµης, 106-43 π.Χ.)
«Εάν οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων.»
Χάµφρι Κίτο (Άγγλος καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, 1968)
«Είναι στη φύση της Ελληνικής γλώσσας να είναι καθαρή, ακριβής και περίπλοκη. Η ασάφεια
και η έλλειψη άμεσης ενοράσεως που χαρακτηρίζει μερικές φορές τα Αγγλικά και τα
Γερμανικά, είναι εντελώς ξένες προς την Ελληνική γλώσσα.»
R. H. Robins (Σύγχρονος Άγγλος γλωσσολόγος, καθηγητής στο πανεπιστήµιου του Λονδίνου)
«Φυσικά δεν είναι µόνο στη γλωσσολογία όπου οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι για την
Ευρώπη. Στο σύνολό της η πνευματική ζωή της Ευρώπης ανάγεται στο έργο των Ελλήνων
στοχαστών. Ακόμα και σήμερα επιστρέφουμε αδιάκοπα στην Ελληνική κληρονομιά για να
βρούμε ερεθίσματα και ενθάρρυνση.»
Φρειδερίκος Σαγκρέδο (Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας – Πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδημίας της Βασκονίας)
«Η Ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για
την ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική όλες, επιμένω όλες οι γλώσσες είναι
ανεπαρκείς.»
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα πρέπει να γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ειδικά
των καλλιεργημένων ατόμων.»
«Η Ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή.»
Ερρίκος Σλίµαν (Διάσηµος ερασιτέχνης αρχαιολόγος, 1822-1890)
«Επιθυμούσα πάντα µε πάθος να μάθω Ελληνικά. Δεν το είχα κάνει γιατί φοβόμουν πως η
βαθειά γοητεία αυτής της υπέροχης γλώσσας θα µε απορροφούσε τόσο πολύ που θα µε
απομάκρυνε από τις άλλες µου δραστηριότητες.» (Ο Σλίµαν μίλαγε άψογα 18 γλώσσες. Για 2
χρόνια δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μελετάει τα 2 έπη του Ομήρου).
Γεώργιος Μπερνάρ Σο (Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 1856-1950) «Αν στη
ßιßλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε
μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως.»
Τζέιµς Τζόις (Διάσηµος Ιρλανδός συγγραφέας, 1882-1941)
«Σχεδόν φοβάμαι να αγγίξω την Οδύσσεια, τόσο καταπιεστικά αφόρητη είναι η ομορφιά.»
Will Durant (Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Columbia)
«Το αλφάβητον µας προήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύμης και της Ρώμης. Η Γλώσσα µας βρίθει
Ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη µας σφυρηλάτησε μίαν διεθνή γλώσσα διά των Ελληνικών
όρων. Η γραμματική µας και η ρητορική µας, ακόμα και η στίξης και η διαίρεσης εις
παραγράφους... είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά µας είδη είναι Ελληνικά – το
λυρικόν, η ωδή, το ειδύλλιον, το μυθιστόρημα, η πραγματεία, η προσφώνησης, η βιογραφία,
η ιστορία και προ πάντων το όραμα. Και όλες σχεδόν αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές.»
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
Φραγκίσκος Λιγκόρα (Σύγχρονος Ιταλός καθηγητής Πανεπιστηµίου και Πρόεδρος της
Διεθνούς Ακαδηµίας προς διάδοσιν του πολιτισµού)
«Έλληνες να είστε περήφανοι που µιλάτε την Ελληνική γλώσσα ζωντανή και µητέρα όλων των
άλλων γλωσσών. Μην την παραµελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που µας
έχουν αποµείνει και ταυτόχρονα το διαßατήριό σας για τον παγκόσµιο πολιτισµό.»
Ο. Βαντρούσκα (Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης)
«Για έναν Ιάπωνα ή Τούρκο, όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δεν φαίνονται ως ξεχωριστές, αλλά
ως διάλεκτοι µιας και της αυτής γλώσσας, της Ελληνικής.»
Peter Jones (Διδάκτωρ – καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης ο οποίος συνέταξε
µαθήµατα αρχαίων Ελληνικών προς το αναγνωστικό κοινό, για δηµοσίευση στην εφηµερίδα
«Daily Telegraph»)
Οι Έλληνες της Αθήνας του 5ου και του 4ου αιώνος είχαν φθάσει την γλώσσα σε τέτοιο
σηµείο, ώστε µε αυτήν να εξερευνούν ιδέες όπως η δηµοκρατία και οι απαρχές του
σύµπαντος, έννοιες όπως το θείο και το δίκαιο. Είναι µιά θαυµάσια και εξαιρετική γλώσσα.»
Ντε Γρόοτ (Ολλανδός καθηγητής Οµηρικών κειµένων στο πανεπιστήµιο του Μοντρεάλ)
«Η Ελληνική γλώσσα έχει συνέχεια και σε µαθαίνει να είσαι αδέσποτος και να έχεις µιά δόξα,
δηλαδή µιά γνώµη. Στην γλώσσα αυτή δεν υπάρχει ορθοδοξία. Έτσι ακόµη και αν το
εκπαιδευτικό σύστηµα θέλει ανθρώπους νοµοταγείς – σε ένα καλούπι – το πνεύµα των
αρχαίων κειµένων και η γλώσσα σε µαθαίνουν να είσαι αφεντικό.»
Gilbert Murray (Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης)
«Η Ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κανείς ότι µιά σκέψη µπορεί να
διατυπωθεί µε άνεση και χάρη στην Ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και ßαρειά στην Λατινική,
Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική. Είναι η τελειότερη γλώσσα, επειδή εκφράζει τις σκέψεις
τελειοτέρων ανθρώπων.»
Max Von Laye (Βραßείον Νόµπελ Φυσικής)
«Οφείλω χάριτας στην θεία πρόνοια, διότι ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία Ελληνικά, που µε
ßοήθησαν να διεισδύσω ßαθύτερα στο νόηµα των θετικών επιστηµών.»
Martin Heidegger (Γερµανός φιλόσοφος, απο τους κυριότερους εκπροσώπους του
υπαρξισµού του 20ου αιώνος)
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα ανήκει στα πρότυπα, µέσα από τα οποία προßάλλουν οι
πνευµατικές δυνάµεις της δηµιουργικής µεγαλοφυΐας, διότι αναφορικά προς τις
δυνατότητες που παρέχει στην σκέψη, είναι η πιό ισχυρή και συνάµα η πιό πνευµατώδης
από όλες τις γλώσσες του κόσµου.»
David Crystal (Γνωστός Άγγλος καθηγητής, συγγραφεύς της εγκυκλοπαίδειας του Cambridge
για την Αγγλική)
«Είναι εκπληκτικό να ßλέπεις πόσο στηριζόµαστε ακόµη στην Ελληνική, για να µιλήσουµε για
οντότητες και γεγονότα που ßρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής.»
Μάικλ Βέντρις (Ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε την Γραµµική γραφή Β')
«Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν και είναι ανωτέρα όλων των παλαιοτέρων και νεοτέρων
γλωσσών.»
R.H. Robins (Γλωσσολόγος και συγγραφεύς)
«Ο Ελληνικός θρίαµßος στον πνευµατικό πολιτισµό είναι ότι έδωσε τόσα πολλά σε τόσους
πολλούς τοµείς [...]. Τα επιτεύγµατά τους στον τοµέα της γλωσσολογίας όπου ήταν
εξαιρετικά δυνατοί, δηλαδή στην θεωρία της γραµµατικής και στην γραµµατική περιγραφή
της γλώσσας, είναι τόσο ισχυρά, ώστε να αξίζει να µελετηθούν και να αντέχουν στην κριτική.
Επίσης είναι τέτοια που να εµπνέουν την ευγνωµοσύνη και τον θαυµασµό µας.»
Luis José Navarro (Αντιπρόεδρος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ευρωκλάσσικα» της Ε.Ε.)
«Η Ελληνική γλώσσα για µένα είναι σαν κοσµογονία. Δεν είναι απλώς µιά γλώσσα...»
Theodore F. Brunner (Ιδρυτής του TLG και διευθυντής του µέχρι το 1997)
«Σε όποιον απορεί γιατί ξοδεύτηκαν τόσα εκατοµµύρια δολάρια για την αποθησαύριση των
λέξεων της Ελληνικής, απαντούµε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων µας και η
επαφή µε αυτούς θα ßελτιώσει τον πολιτισµό µας.»
Ζακ Λανγκ (Γάλλος Υπουργός Παιδείας)
«Θα ήθελα να δω να διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά, µε τον ίδιο ζήλο που επιδεικνύουμε
εμείς, και στα Ελληνικά σχολεία.»
Επιμέλεια
Φερμελής Δημήτρης
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