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Σε αρκετούς θα γεννήθηκε η απορία γιατί μετά 
από μια 10ετή πορεία στην Α΄ βαθμού Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, και πρόσφατα υποψήφια στον 
Β΄βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκα σε 
αυτή τη θέση. Για μένα προσωπικά αποτελεί 
μια νέα πρόκληση, αυτή της ‘’Γαλάζιας Ανά-
πτυξης’’! Δεδομένου ότι το λιμάνι συμβιώνει 
με τους πολίτες, αποτελεί την πρόκληση μιας 
νέας αυτοδιοικητικής προσέγγισης να δούμε 
την πόλη μας ως ‘‘Λιμάνι-Πόλη’’. Πιστεύω  ότι 
το μέλλον του Λαυρίου μπορεί να είναι η θά-
λασσά του και οι δραστηριότητες, οι οποίες 
συνδέονται με αυτήν. Μια πόλη με ένα τόσο 
μεγάλο παράκτιο μέτωπο θα πρέπει να αξιο-
ποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που αυτή 
προσφέρει, για την ανάπτυξη, την καινοτομία, 
την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας. 
Πρόκειται λοιπόν  για ένα  όραμα, αυτό της 
γαλάζιας ανάπτυξης, με το οποίο ανοίγει για 
την πόλη, και κατά συνέπεια για τους δημότες, 
ένας νέος οικονομικός κλάδος, με επίκεντρο 
τη θάλασσα. Από τη πλευρά του ο Οργανισμός 
Λιμένος μπορεί να δώσει ώθηση στην πόλη 
τόσο σε ό,τι αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις θέσεις εργασίας, 
όσο και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των πολιτών! Οι στό-
χοι μας επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός Λιμένα εθνικής και 
διεθνούς σημασίας. Ο Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου μπορεί να ανα-
λάβει αναβαθμισμένο ρόλο στο λιμενικό σύστημα της χώρας, να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακτοπλοίας ελληνικής και μη, και 
να εισέλθει δυναμικά στη χωρία των σημαντικότερων λιμανιών 
της χώρας.
 Η έλευση του προαστιακού και σημαντικές οδικές βελτιώσεις 
όπως η επέκταση της Αττικής οδού και η παρακαμπτήριος της πό-
λης προς το Νότιο λιμενικό τμήμα, συνδυασμένες με την ολοκλή-

ρωση της νότιας επέκτασης, είναι έργα που 
θα αναδείξουν πλήρως τα σοβαρά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του Λιμανιού. Η υλοποίηση 
της μελέτης ενίσχυσης του τομέα σκαφών 
αναψυχής με σύγχρονες υποδομές πλωτών 
εξέδρων, η αναστήλωση της Γαλλικής Σκάλας 
με την αναβάθμιση ιστορικού - μεταλλευτικού 
κεφαλαίου, η τελική διαμόρφωση ανεκμετάλ-
λευτων τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης, όπως 
και η αναβάθμιση ιστορικών κτισμάτων και 
ανέγερση νέων, μπορούν να προσελκύσουν 
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εγχώριου και διε-
θνούς τουρισμού, ολοκληρώνοντας το όραμα 
του λιμανιού του Λαύριου ως ένα σύγχρονο 
λειτουργικό και ιδιαίτερα αποδοτικό διεθνή 
μετακομιστικό κόμβο με ισχυρό αποτύπωμα 
στην εθνική οικονομία αλλά και στην οικονο-
μική και πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης. 
Ο ΟΛΛ εργάζεται προς αυτή τη κατεύθυνση 
και σίγουρα αυτό θα συνεχίσει να πράττει και 
στο μέλλον!
Ωστόσο ένα μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει 
να θέσει ο Δήμος σε συνεργασία με τον οργα-
νισμό είναι και το θέμα της γαλάζιας ανάπτυ-

ξης. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι θα πρέπει να περι-
μένουμε για το μέλλον αν στραφούμε σε αυτή τη κατεύθυνση; Για 
παράδειγμα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας θεωρώ ότι είναι 
απαραίτητη αυτή η συνεργασία. Δεδομένου ότι όλοι έχουμε ονει-
ρευτεί το Λαύριο να γίνει home port, να ξεκινούν δηλαδή οι κρουα-
ζιέρες από εδώ, ωθώντας έτσι τους τουρίστες να διανυκτερεύουν 
έστω και μια ημέρα στο δήμο μας, καθώς το ζητούμενο για εμάς 
είναι ο κόσμος που φτάνει στο λιμάνι να διαχέεται στην πόλη για 
να ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση αυτού 
του σχεδίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικές και κυ-
κλοφοριακές μελέτες, προκειμένου να εξασφαλιστούν η εύρυθμη 
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λειτουργία της πόλης και ο περιορισμός της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης αλλά και από πλευρά του δήμου να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες υποδομές και η τουριστική προβολή-ανάδειξη της 
περιοχής με τρόπο ελκυστικό για μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε 
αυτή.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν σοβαρές επενδύσεις και πρέπει να 
διερευνηθούν σε άμεση συνάρτηση με την εξεύρεση αναγκαίων 
μέσων, με τον ένα ή το άλλον τρόπο. Ωστόσο, για να είμαστε ρεα-
λιστές δεν μπορούμε να εμμένουμε μόνο στη κρουαζιέρα ή στον 
τομέα σκαφών αναψυχής, το λιμάνι μας όλα αυτά τα χρόνια έχει 
πορευτεί  συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές δραστηριότητες 
από  την αλιεία, την μεταφορά εμπορευματοκιβωτιών, τα σκάφη 
αναψυχής  μέχρι την ακτοπλοΐα και σε όλες θα πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή για αύξηση των κερδών. Έτσι η οποιαδήποτε 
συμβολή μου στη προσπάθεια αυτή με αντίστοιχα τα οικονομι-
κά οφέλη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας  για τη πόλη μου 
αλλά και ευρύτερα για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, 
αποτέλεσε το κίνητρο σε αυτό το νέο μου εγχείρημα.
Κλείνοντας θα σταθώ στην επιλογή των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, η οποία αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη για 
όλους. Πρόκειται για μία σύνθεση, κατά την άποψή μου εξαιρε-
τική, σε επίπεδο γνώσεων και επιστημονικής κατάρτισης που 
ευελπιστώ να πετύχει όποιον στόχο και να θέσει. Ευελπιστώ σε 
μία αγαστή συνεργασία τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με 
τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς. Να μην ξεχνάμε ότι ο ση-
μαντικότερος πόρος ενός Οργανισμού είναι πάντα το ανθρώπι-
νο δυναμικό του. Θα ήθελα να δώσουμε το βάρος μας και εκεί. 
Ευελπιστώ στην ανάδειξη του Λιμένα του Λαυρίου σε Ανατολική 
λιμενική πύλη σε συνδυασμό με επενδύσεις που θα διασφαλί-
σουν τόσο έσοδα όσο και θέσεις εργασίας.
Πιστεύω  πάρα πολύ στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και στο θετικό έργο που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής. Το ίδιο 
θετικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα έχουμε και στον νευραλγικό 
τομέα της ελληνικής οικονομίας, όπως και οι Λιμένες. Προσω-

πικά υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, να ανταποκρι-
θώ επάξια στα καθήκοντά μου και στις προσδοκίες της θέσης 
που μου έχουν αναθέσει. Δεν θα κάνω δηλώσεις για μεγαλόπνοα 
σχέδια, επιφυλάσσομαι σε μία επαρκή ενημέρωση στο επόμενο 
διάστημα να δώσουμε τον σχεδιασμό μας βήμα – βήμα, όντας σε 
θέση να γνωρίζουμε πραγματικά τις δυνατότητες του Λιμένα.

Ωστόσο θα τονίσω τρία πράγματα τα οποία θέτω ως βάση για 
την θητεία μας:
Όραμα
Δουλειά
Ανάπτυξη,
με μοναδικό στόχο πάνω από όλα τη βιωσιμότητα του Οργανι-
σμού!
Τέλος να υπενθυμίσω ότι παραμένω ως εκλεγμένο μέλος της 
Νομαρχιακής Της Νέας Δημοκρατίας Ανατολικής Αττικής η 
υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενός θεσμού που υπηρέτησα 
επί τόσα χρόνια και θα συνεχίσω να προσφέρω  τα μέγιστα ακό-
μη και απεκεί …
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Η αρχική πρόθεση, μετά την εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, για πληρωμή της 
βεβαιωμένης οφειλής  των 120.000 € που 
αφορούσε το  2015, έτος  κατά το οποίο  
ήταν διαχειριστής ο κος Χαρίτος, ώστε να 
αποφευχθεί η δέσμευση του ΑΦΜ του Δή-
μου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μετατράπηκε 
σε ΟΧΙ!
Μετά από μία συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου διάρκειας 5 ωρών,  από την 
οποία απείχαν οι κύριοι Σοφρώνης και Γκέ-
ραλης, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειο-
ψηφία  (ο κος Κολοκοτρώνης ψήφισε λευκό) 
αποφάσισε να μην πληρωθεί το πρόστιμο και 
να αποδοθούν ευθύνες. Αξιοσημείωτο ότι ο 
Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου έκανε λόγο για 
πολιτική λύση, ενώ ο κος Χαρίτος για κατα-
λογισμό ευθυνών από την αρχή. 
Σημειωτέον πως τόσο η Κτηματική Εταιρεία 
Δημοσίου όσο και ο Δήμος  Σαρωνικού είναι 
αμφότερα μέρος του Δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2019
«Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πρό-
στιμα που συρρέουν στον Δήμο  από τη θητεία Σω-
φρόνη»
Ο πρώην Δήμαρχος κ. Σωφρόνης αποφάσισε να 
απουσιάσει από το χτεσινό δημοτικό συμβούλιο, 
όπου συζητήθηκε το σοβαρό θέμα των προστίμων 
που συρρέουν στον Δήμο  λόγω  κακοδιαχείρισης 
και παρανομιών στο ζήτημα των καντινών, από το 
2015 και μετά. 
Όσοι γνωρίζουν την κατάσταση και τους λόγους 
για τους οποίους η ΑΔΜΚΕΣ έφτασε στο σημείο 
από κερδοφόρα μέσα σε 5 χρόνια να καταλήξει σε 
μια χρεοκοπημένη επιχείρηση, στην οποία καταλο-
γίζονται πρόστιμα 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ερμη-
νεύουν εύκολα την ένοχη σιωπή και απουσία του κ. 
Σωφρόνη.
Αυτό όμως που πραγματικά προκαλεί αλγεινή 
εντύπωση είναι ότι ο πολιτικά υπεύθυνος αυτής 
της τραγικής πορείας της επιχείρησης δεν έχει το 
θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των δη-

μοτών, οι οποίοι επί της ουσίας καλούνται να πλη-
ρώσουν το μάρμαρο της κακοδιαχείρισης και των 
επιλογών του.
Σε ό,τι μας αφορά δεσμευόμαστε για τα εξής:
- Τήρηση της νομιμότητας σε κάθε διαδικασία που 
αφορά τη Μονομετοχική και τη διαχείριση των πα-
ραλιών
- Προάσπιση με κάθε μέσο και τρόπο των δημοτών 
μας από τις συνέπειες που επιφέρουν οι χειρισμοί 
και οι επιλογές της προηγούμενης δημοτικής αρ-
χής
- Καταλογισμό των πάσης φύσεων ευθυνών σε 
όλους όσοι εμπλέκονται με πράξεις ή παραλείψεις 
στη σκανδαλώδη πορεία της Μονομετοχικής, όπως 
αποφάσισε και το δημοτικό συμβούλιο.
Οι δεσμεύσεις αυτές - που αποτελούν και πάγιες 
αρχές μας- δεν ελήφθησαν στο περιβάλλον της πο-
λιτικής αντιπαλότητας. Οι πολίτες έχουν επιλέξει 
διοίκηση. Ελήφθησαν υπό το βάρος της υποχρέω-
σης που έχουμε να πληρώσουμε τα πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί στον Δήμο την περίοδο 2015-2019, 
λόγω της παράνομης διαχείρισης των παραλιών, με 
γνώμονα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέρο-
ντος και της νομιμότητας.
Από το Γραφείο Τύπου

Σαρωνικός, 8/11/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μη βιάζεσαι κύριε Φιλίππου. 
Tα μεγάλα πρόστιμα και οι καταλογισμοί εκατομ-
μυρίων ευρώ από τη θητεία σου στο Δήμο Καλυ-
βίων, καταφθάνουν σε λίγο στο Δήμο Σαρωνικού.  
Και τότε «θα ψάχνεις τρύπα να κρυφθείς».
Ο κ. Φιλίππου ακολουθώντας την προσφιλή του τα-
κτική, για μια ακόμη φορά καταφεύγει στο ψέμα και 
τη συκοφαντία για να κρύψει αφενός την αδυναμία 
του να διοικήσει το Δήμο. Αφετέρου, για να δικαιο-
λογήσει την ανεύθυνη πολιτική που ακολούθησε τα 
προηγούμενα χρόνια, ως Δήμαρχος Καλυβίων.
Αφού απέτυχε σε προηγούμενα δημοτικά συμβού-
λια να περάσει από την πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου τις παράνομες αποφάσεις που προω-
θούσε, για απευθείας αναθέσεις έργων και υπη-
ρεσιών, χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες, έστησε 
προχθές ένα κακόγουστο επικοινωνιακό σόου, για 
να συκοφαντήσει τα πεπραγμένα της διοίκησης Σω-
φρόνη, όσον αφορά την αξιοποίηση των παραλιών 
του Δήμου.

Όσα όμως ψέματα και να πει, όσες κακόγουστες πα-
ραστάσεις κι αν στήσει, όση λάσπη κι αν ρίξει στον 
ανεμιστήρα, στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.
Για το ποιος οδήγησε σε χρεοκοπία την ΑΔΜΚΕΣ ο 
κ. Φιλίππου δεν μπορεί να μιλά. Αυτός ήταν που με 
δικές του αποφάσεις, ως Δήμαρχος Καλυβίων, χρη-
σιμοποιούσε την επιχείρηση για να αναθέτει απευ-
θείας έργα σε εργολάβους, τα οποία στη συνέχεια 
έκρινε παράνομα το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευθύνε-
ται αποκλειστικά για πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων 
ευρώ που μας έχουν επιβληθεί για πράξεις που 
έγιναν στη διάρκεια της θητείας του και βαρύνουν 
μέχρι σήμερα τα οικονομικά της επιχείρησης.
Για τη διαχείριση των παραλιών η Διοίκηση Σω-
φρόνη είχε εξαρχής μια ξεκάθαρη θέση, η οποία 
ακολουθείτο και τα προηγούμενα χρόνια. Ποτέ δεν 
αποδεχθήκαμε η διαχείριση των δικών μας παραλι-
ών να γίνεται από την ΕΤΑΔ, θεωρούσαμε ότι αυτό 
αποτελεί δικό μας δικαίωμα και με βάση τη θέση 
αυτή, εκμεταλλευθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια 
τις παραλίες μας. Όσον αφορά τα  πρόστιμα που 
μας επιβλήθηκαν για τη θέση μας αυτή, το ύψος 
τους είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα 
έσοδα που ως Δήμος εισπράξαμε όλα τα προηγού-
μενα χρόνια, προς όφελος των συμπολιτών μας. 
Εμείς στο Δήμο Σαρωνικού δεν αφήσαμε χρέη. 
Χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ μας άφησε ο κ. 
Φιλίππου.
Τέλος, επισημαίνουμε στον κ. Φιλίππου ότι τα δύ-
σκολα είναι μπροστά του. 
Σε λίγες εβδομάδες θα καταφθάσει στο Δήμο «ο 
λογαριασμός»,  ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, 
από τον ακραίο κι ανεύθυνο τρόπο με τον οποίο δια-
χειρίστηκε την υπόθεση του Grand Resort Lagonissi, 
όταν ήταν δήμαρχος Καλυβίων, παρασύροντας και 
τους κατοίκους του Δήμου σε μια σικέ σύγκρουση, 
που θα κάνει έναν επιχειρηματία πλουσιότερο και 
χιλιάδες συν-δημότες μας φτωχότερους. 
Τότε θα κληθεί να εξηγήσει στους πολίτες του Σα-
ρωνικού γιατί τους φόρτωσε με νέα χρέη και πως 
γινόταν, από τη μια να συγκρούεται με έναν επιχει-
ρηματία κι από την άλλη, ο ίδιος επιχειρηματίας να 
συνεργάζεται μαζί του σε διάφορα έργα στο παρελ-
θόν.
Ο κ. Φιλίππου πολύ σύντομα θα ψάχνει «τρύπα να 
κρυφθεί» και δεν θα βρίσκει.
Από το Γραφείο Τύπου

Πρόστιμο  καλείται να πληρώσει ο Δήμος Σαρωνικού στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου για τις καντίνες των παραλιών.

Συνάντηση στο 
Δημαρχείο Λαυρεωτικής
Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και 
του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο την Τετάρτη 6 
Νοεμβρίου 2019 με το Δήμαρχο Δημήτρη Λου-

κά, την Πρόεδρο του Ο.Λ.Λ. κα Κουλουβράκη Ιωάννα και τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο του Ο.Λ.Λ. κο Βακόνδιο Γιώργο. Συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα που αφορούν 
την κοινή προοπτική της πόλης και του λιμένα  θέτοντας τις βάσεις για μια αμοι-
βαία πορεία και παραγωγική συνύπαρξη.

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λαυ-
ρίου η πρώτη συνεδρίαση του νέου δι-
οικητικού συμβουλίου της Δη-
μοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 
Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.
ΕΤ.Α.Λ.), το οποίο αποτελείται από τα 
παρακάτω μέλη:

•Ζαγουρής Χαράλαμπος, Πρόεδρος

•Άμαντος Κωνσταντίνος, Α΄ Αντιπρόε-
δρος
•Χολέβα Κυριακή, Β΄ Αντιπρόεδρος
•Τσίκλος Παναγιώτης, Μέλος
•Κλόκουζας Μιχαήλ, Μέλος
•Μάνθος Κωνσταντίνος, Μέλος
•Κολιού Αλεξάνδρα, Μέλος
•Μανιάτης Γιώργος, Μέλος
•Παπαδοπούλου Αναστασία, Μέλος
Ο νέος Πρόεδρος κος Χάρης Ζαγουρής 
– Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαυρε-
ωτικής τόνισε:
«Η ΔΑΝΕΤΑΛ θα συνεχίσει να αποτελεί 
τον αναπτυξιακό βραχίονα του Δήμου 
Λαυρεωτικής καθώς και να συμβάλει 
στη βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο 
Δημήτρη Λουκά για την εμπιστοσύνη 
του.»



�2 ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2019



� 2 ΝΟΕ. -ΔΕΚ. 2019

Ομόφωνη η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 
στην κατασκευή Αιολικού Πάρκου στο Πάνειο όρος, κατά την συζήτηση του σχετι-
κού θέματος στην συνεδρίαση της 23/10/19.  Το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε  τη 
σύσταση επιτροπής, για να αντιμετωπίσει την επικείμενη εγκατάστασή του.

Παρόμοια ήταν η απόφαση-επίσης ομόφωνη- και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας, που συμμετείχε 
ως εκπρόσωπος της Διαπαραταξιακής 
Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού μαζί 
με τον κ. Βασίλη Φλωρίδη, ενημέρωσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 
για την ομόφωνη αρνητική απόφαση που 
έλαβε το Δ.Σ. Σαρωνικού σχετικά με 
την εγκατάσταση Αιολικού πάρκου στο 
Πάνειο Όρος, τονίζοντας την περιβαλ-
λοντική καταστροφή που θα προκληθεί 
από το έργο και τη λειτουργία του, αλλά 
και  τα μηδαμινά οφέλη σε παραγωγή 
ενέργειας.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιγα-
ρίδας «Θα πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση και οι δύο Δήμοι, 
δρώντας σε συνεργασία και από 
κοινού και να χρησιμοποιήσου-
με όλα τα τυχόν πρόσφορα έν-
δικα μέσα, αλλά και δυναμικές 

κινητοποιήσεις, αν χρειαστεί, ώστε να ματαιωθεί η εγκατάσταση, 
που δεν έχει να προσφέρει τίποτα και μπορεί να ζημιώσει ανεπα-
νόρθωτα το περιβάλλον». 
Αξιοσημείωτο ότι το σχέδιο για την εγκατάσταση του πάρκου προβλέπει 27 ανε-
μογεννήτριες συνολικής απόδοσης 24,3 ΜW και πως το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο 
Λαύριο παράγει 930ΜW.

Συνάντηση με τον Aντιπεριφερειάρχη Oικονομικών 
-Υπόσχεση για  επαναχρηματοδότηση, 

ώστε να ξεκινήσει το λιμάνι  Παλ. Φώκαιας.
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019
Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομι-
κών για το Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαιάς Φώ-
καιας.
Συνάντηση είχε την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στα 
γραφεία της Περιφέρειας Αττικής ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νίκο Πέππα για το Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαιάς 
Φώκαιας, σε συνέχεια της συνάντησης που προηγήθηκε τον προηγούμενο μήνα με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινό.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από τον Δήμο Σαρωνικού ο Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Υπηρεσιών Γιάννης Κυριακόπουλος και από την Περιφέρεια Αττικής ο Δι-
ευθυντής Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Γιάννης 
Ασπρουλάκης και ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Φώτης Χατζηφώτης.
Αφού ενημερώθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών για τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες στην υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Αλιευτι-
κού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» και μετά από διαλογική συζήτηση που ακολού-
θησε, δεσμεύθηκε να φέρει προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας τη συμβιβαστική λύση για να μπορέσει να ξεκινήσει εκ 
νέου το έργο που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη 
της Παλαιάς Φώκαιας αλλά και ολόκληρου του Δήμου Σαρωνικού και να αναβαθμί-
σει την ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής, ενώ θα αποτελέσει ένα τεράστιο 
αναπτυξιακό έργο για όλο τον Σαρωνικό.

Από το Γραφείο Τύπου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Mε τεράστια συμμετοχή πολιτών η 
ενημερωτική συζήτηση για το 

πρόβλημα που δημιουργεί η 1151
στις ιδιοκτησίες ιδιωτών»

Πλήθος πολιτών  συμμετείχε στην ενημερωτική συζήτηση που διοργά-
νωσε η Δημοτική Αρχή στη Σαρωνίδα, σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα 
που έχει δημιουργηθεί στην Κοινότητα,  λόγω αμφισβητήσεων από την 

Κτηματική Υπηρεσία - κατά τη δι-
αδικασία σύνταξης του Κτηματο-
λογίου - πολλών ιδιοκτησιών ιδι-
ωτών ( υπολογίζεται στις 1.700 ) 
της Κοινότητας σε εφαρμογή της 
1151/1872 Δικαστικής Απόφα-
σης. Όπως είναι γνωστό η 1151 
είναι δικαστική απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών του 1872 και 
αφορά την αντιδικία των μεταλ-
λείων Λαυρίου με το Ελληνικό 
Δημόσιο. Σύμφωνα με αυτή την 
απόφαση σχεδόν όλες οι εκτά-
σεις της τότε Κοινότητας Κερα-
τέας ( σήμερα του Δήμου Σαρω-
νικού και Λαυρεωτικής) ανήκουν 
στο Ελληνικό Δημόσιο.
Εισηγητές ήταν οι Δήμαρχοι Σα-
ρωνικού Πέτρος Φιλίππου και 
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, 
ενώ παραβρέθηκαν οι επικεφα-
λής όλων των δημοτικών παρα-
τάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι και 
των δύο Δήμων, περιφερειακοί 
σύμβουλοι, καθώς και ο βουλευ-
τής Χρήστος Σπίρτζης, o οποίος 
δεσμεύθηκε να στηρίξει τις πρω-
τοβουλίες των δημάρχων.
Κοινή θέση όλων των συμμετε-
χόντων είναι ότι η μαζική προ-
σέλευση των πολιτών αποτελεί 
ένα ισχυρό εργαλείο άσκησης 
πίεσης στην κεντρική διοίκησης 
προκειμένου το ζήτημα να επι-
λυθεί νομοθετικά και η επίλυσή 
του να αφορά όλες τις ενότητες 
των Δήμων Σαρωνικού και Λαυ-
ρεωτικής που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα.

Η πρώτη αυτή συζήτηση, κατά την οποία διατυπώθηκαν προτάσεις και 
από πολίτες, κατέληξε στις εξής δεσμεύσεις:
- Να αναληφθεί πρωτοβουλία από τους δημάρχους προκειμένου οι βου-
λευτές όλων των κομμάτων της Ανατολικής Αττικής να επιλύσουν το 
πρόβλημα με νομοθετική πρωτοβουλία. Η τροπολογία έχει ήδη συνταχθεί 
από τους Δήμους και αναγνώστηκε στην εκδήλωση.
- Να συνταχθεί ένα υπόμνημα με τη συνεργασία των δημοτικών αρχών Σα-
ρωνικού και Λαυρεωτικής, ώστε να χρησιμεύσει ως βάση για όλους τους 
πολίτες κατά τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων.
Να σημειωθεί ότι με τροπολογία που από το 2017 ψηφίστηκε στο Κοινο-
βούλιο  έχει ανασταλεί η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση 
Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαί-
ρετης Χρήσης και Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης που εκδόθηκαν από 
την ΕΤΑΔ – Κτηματική υπηρεσία του δημοσίου για τους κατοίκους των 
Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέχρι την κύρωση των οριστικών 
εγγράφων του εθνικού κτηματολογίου των ανωτέρω Δήμων. 

Από το Γραφείο Τύπου
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ΜΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΛΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων υπάρχει 
λύση, αρκεί να έχουμε προς τούτο τις απαραίτητες γνώσεις.
Ιστορική Αναδρομή
Σήμερα στην Πατρίδα μας δημιουργούνται ετησίως περίπου 6 εκατομμύρια τό-
νοι στερεών αποβλήτων. Σε σύγκριση με τα βουνά των απορριμμάτων της ση-
μερινής καταναλωτικής κοινωνίας οι ποσότητες σκουπιδιών της εποχής πριν 
από τη βιομηχανική επανάσταση (που ξεκίνησε περίπου το 1760 στην Μεγάλη 
Βρετανία) ήταν ελάχιστες. Αυτό βέβαια οφειλόταν στο γεγονός  ότι η πλειονό-
τητα του πληθυσμού ήταν φτωχή. Έτσι π.χ. τα υπόλοιπα της κουζίνας χρησιμο-
ποιούνταν σαν τροφή για τα κατοικίδια ζώα, όπως για κότες, κουνέλια, κατσί-
κες, πρόβατα κ.λπ. Όταν σκίζονταν π.χ. τα ρούχα όπως παντελόνια, πουκάμισα, 
κάλτσες  κ.λπ. ή τα παπούτσια, τα επιδιόρθωναν. Έπιπλα ή ένα καλό κουστούμι 
έπρεπε να διατηρηθούν για μια ολόκληρη ζωή.

Ότι όμως έμενε και δε μπορούσε να αξιοποιηθεί από σκουπίδια και από-
νερα, κατέληγαν στο χαντάκι του δρόμου, δίπλα στο σπίτι, στο επόμενο ρυάκι 
κ.λπ.. Οι δρόμοι και τα σοκάκια των παλαιών πόλεων ήταν παράδεισος για κό-
τες, χήνες κ.λπ., αλλά και για αρουραίους και ζωύφια και μύριζαν ακαθαρσίες. 
Οι συνέπειες αυτών των καταστροφικών καταστάσεων για την υγεία δεν άργη-
σαν να έρθουν: Λοιμοί και επιδημίες θέριζαν. Πανούκλα και χολέρα αποδεκάτι-
ζαν επί αιώνες. ολόκληρες πόλεις και περιοχές.

Πολύ αργότερα κατανοήθηκε η σημασία της υγιεινής για την καταπολέμη-
ση των ασθενειών. Τότε πρωτοεμφανίστηκε  η οργανωμένη διαχείριση  των 
απορριμμάτων. Μεγάλη παράδοση έχει η πόλη του Αμβούργου της Γερμανίας, 
η οποία το 1560, εξέδωσε την 1η Διάταξη για την οργανωμένη αντιμετώπιση 
των απορριμμάτων. Θεωρώ όμως απαραίτητο να επαναλάβω εδώ το έτος, δη-
λαδή το 1560, στο οποίο λήφθηκε η επαναστατική αυτή πρωτοβουλία,. Δηλαδή 
στη Γερμανία ξεκίνησε η οργανωμένη διαχείριση  των απορριμμάτων το έτος 
1560, δηλαδή ένα έτος, όπου οι Έλληνες ζούσαν στο σκοτάδι υπό τον τούρκικο 
ζυγό. Βέβαια υπάρχει σήμερα και Έλληνας Καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης 
που προσπαθεί να μας πείσει, ότι περνούσαμε ωραία με τους Τούρκους, αφού 
όπως είπε ανταλλάσαμε και συνήθειες, όπως π.χ. ότι μας έμαθαν οι Τούρκοι 
…να τρώμε με τα δάκτυλα από κοινό ταψί. Τρομάρα του! 
Άλλοι σημαντικοί σταθμοί στην οργανωμένη διαχείριση  των απορριμμάτων 
είναι:

• 1885: Αμβούργο. Απόφαση σύμφωνα με την οποία η απαλλαγή από τα 
απορρίμματα είναι υπόθεση των κοινοτήτων.

• 1893: Αμβούργο. Κατασκευή της 1ης εγκατάστασης για την καύση των 
απορριμμάτων.  

• 1897: Νέα Υόρκη. Έναρξη της λειτουργίας της πρώτης εγκατάστασης 
για τη διαλογή των απορριμμάτων. Στην εγκατάσταση αυτή γινόταν 
με το χέρι διαλογή χαρτιού, ρούχων, μετάλλων, δέρματος, μπουκα-
λιών κ.λπ. από έναν ιμάντα που έφερε τα απορρίμματα. Τα υπόλοιπα 
απορρίμματα κατέληγαν σε μία εγκατάσταση καύσης, όπου παραγόταν 
ατμός.

Με την οικονομική πρόοδο των περισσοτέρων χωρών, μετά το δεύτερο πα-
γκόσμιο πόλεμο, σημειώθηκαν  δραματικές αλλαγές στη συμπεριφορά των 
πολιτών. Δίπλα στα είδη με μεγάλη διάρκεια ζωής, παρουσιάστηκαν όλο και 
περισσότερα είδη «μιας χρήσης», που μετά τη χρησιμοποίησή τους  κατέληγαν 
στο σκουπιδοτενεκέ, για να αντικατασταθούν από νέα. Επισκευή, μαντάρισμα, 
επιδιόρθωση κ.λπ. δεν άξιζαν πλέον τον κόπο, πολλές φορές δε κάτι τέτοιο 
δεν ήταν πλέον δυνατόν. Ακόμη και ακριβά είδη, όπως ραδιόφωνα, τηλεορά-
σεις, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων κ.λπ. δε χρησιμοποιούνταν πια μέχρι να αχρη-
στευτούν, αλλά τα αντικαθιστούσαν από πιο ωραία σε σχήμα, πιο λειτουργικά ή 
απλώς πιο μοντέρνα. Συχνά, η διάρκεια χρήσης μιας συσκευής δεν ορίζεται από 
τεχνικής πλευράς, αλλά από τη μόδα.

Όλο και μεγαλύτερη σημασία για την «εικόνα» ενός προϊόντος και κατά συ-
νέπεια για τη δυνατότητα πώλησής του, απέκτησε ο τρόπος συσκευασίας του. 
Έτσι επόμενο ήταν η συσκευασία να γίνεται όλο και πιο έγχρωμη, πιο εκλεπτυ-
σμένη και πιο δαπανηρή. Τα έξοδα συσκευασίας είναι σε πολλά προϊόντα υψη-
λότερα από την αξία του περιεχομένου. Αλλά και το βάρος της συσκευασίας 
είναι πολλές φορές μεγαλύτερο του βάρους του περιεχομένου.
Ιστορική Εξέλιξη της Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα
Στη χώρα μας κατ’ αρχάς κυριαρχούσε… το χάος. Ο κάθε πολίτης δρούσε μέχρι 
προ τινός με το μότο: «Τα απορρίμματα τα πηγαίνω οπουδήποτε αρκεί να είναι 
μακριά από εμένα», π.χ. στο κοντινό οικόπεδο, στο κοντινό δάσος, στο μακρινό 
αγρό, στην απόμερη παραλία, μέσα στη ρεματιά κ.λπ. Έτσι καταγράφηκαν βάσει 
των στοιχείων του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής), διαχρονικά συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 3036 ενεργοί και 

ανενεργοί «Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων», δηλαδή ΧΑΔΑ.
Εκτός των αστικών αποβλήτων υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αποβλήτων:

• Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ. 
απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, απόβλητα υγειονο-
μικών μονάδων, οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής, απόβλητα συσσω-
ρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημά-
των).

• Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.
• Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
• Εξορυκτικά απόβλητα.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών συνεχίζει να επιδρά σημαντικά στις 
ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στη χώρα μας, οι 
οποίες παρουσιάζουν μείωση.  
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΧΑΔΑ
Ένας Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΧΑΔΑ σημαίνει ότι τα από-
βλητα κατέληγαν σε μία ανεξέλεγκτη «χωματερή», δηλαδή ένα χώρο, όπου ο 
καθένας μπορούσε να «ξεφορτωθεί» ότι δε χρειαζόταν, όπως π.χ. κοινά σκου-
πίδια, γυαλιά, μέταλλα, παλιές συσκευές, πλαστικά κ.λπ. Αφού η χωματερή 
ήταν ανεξέλεγκτη, σύνηθες φαινόμενο ήταν οι πυρκαγιές τα καλοκαίρια με τον 
κίνδυνο της μετάδοσης της πυρκαγιάς στις γύρω περιοχές. Εκτός αυτού όμως 
από αυτήν την καύση κυρίως των πλαστικών προέκυπταν εκτός των άλλων 
διοξίνες με ότι αυτό συνεπάγεται. Κανείς όμως δεν είχε επιλέξει αυτές τις 
χωματερές και επομένως δεν είχε ελέγξει αν π.χ. οι τοποθεσίες αυτές ήταν 
ακατάλληλες. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε δύο παραδείγματα ακαταλληλότητας της 
τοποθεσίας μιας χωματερής: Μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις ρύποι που 
υπήρχαν στα απορρίμματα θα μπορούσαν να ξεπλυθούν από τα απορρίμματα 
και να καταλήξουν στο έδαφος της χωματερής. Αν όμως το έδαφος της χωμα-
τερής ήταν εύκολα διαπερατό από τους ρύπους, τότε θα είχαμε ρύπανση του 
εδάφους. Πολύ χειρότερη θα ήταν βέβαια η κατάσταση, αν συγχρόνως με το 
διαπερατό έδαφος είχαμε κάτω από το έδαφος της χωματερής έναν υπόγειο 
υδροφορέα, οπότε εκτός από τη ρύπανση του εδάφους θα είχαμε συγχρόνως 
και ρύπανση του νερού του υπόγειου υδροφορέα. Αυτό σημαίνει, ότι για ένα 
μεγάλο αριθμό αυτών των ΧΑΔΑ θα πρέπει έναντι ενός μεγάλου οικονομικού 
κόστους οι ζημιές του εδάφους να επανορθωθούν.

Έτσι, μία σωστότερη ιστορική εξέλιξη θα ήταν, αν αντί να είχαν λειτουρ-
γήσει  πολλοί ΧΑΔΑ, δηλαδή  ανεξέλεγκτες χωματερές, να είχαν λειτουργήσει 
μόνο λίγοι «Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων», δηλαδή ΧΥΤΑ,.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ
Οι ΧΥΤΑ έχουν το πλεονέκτημα  ότι είναι χώροι, που έχουν επιλεγεί κατάλ-
ληλα. Δηλαδή προληπτικά το έδαφος κάτω από τον ΧΥΤΑ πρέπει να μην είναι 
εύκολα διαπερατό και κάτω από το έδαφος του ΧΥΤΑ να μην υπάρχει υπόγειος 
υδροφορέας. Ο ΧΥΤΑ όμως δεν επιτρέπει καν σε ρύπους να καταλήξουν στο 
έδαφος, αφού τα απορρίμματα έχουν μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος (π.χ. με 
γεωμεμβράνες, γεωυφάσματα, αποστραγγιστικό σύστημα). 

Έτσι τα στραγγίσματα είτε από τα ίδια τα απορρίμματα είτε μετά από βρο-
χοπτώσεις μπορούν  να συγκεντρωθούν και να οδηγηθούν σε βιολογικό καθα-
ρισμό. 

Κατά τη ζύμωση των οργανικών υλικών (υπόλοιπα φαγητών, κλαδιά, γρα-
σίδι κ.λπ.) παράγεται βιοαέριο. Το βιοαέριο αυτό περιέχει κυρίως μεθάνιο (πε-
ρίπου 50%. Το ποσοστό του μεθανίου μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο ανάλογα 
με τον ΧΥΤΑ, δηλαδή ανάλογα με την περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε 
οργανικά υλικά, το υλικό επίστρωσης των απορριμμάτων και το χρόνο λειτουρ-
γίας του). Μερικές ιδιότητες του μεθανίου είναι: Είναι ένα πολύ καλό καύσιμο 
(είναι ένα από τα κύρια συστατικά του καυσίμου φυσικό αέριο), οπότε είναι 
σκόπιμο αντί να καταλήξει στην ατμόσφαιρα  να χρησιμοποιηθεί για την παρα-
γωγή θερμότητας, όπου μπορεί τελικά από αυτή τη θερμότητα να γίνει και «συ-
μπαραγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν τρεις ΧΥΤΑ στη χώρα μας στους 
οποίους παράγεται από το βιοαέριο ηλεκτρική ενέργεια (δηλαδή οι ΧΥΤΑ Άνω 
Λιοσίων, Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και  Π.Σ. Βόλου με συνολική εγκατεστημένη 
ισχύ περίπου 30 Μεγαβάτ). Αν όμως το μεθάνιο του βιοαερίου καταλήξει στην 
ατμόσφαιρα, αυτό ενισχύει το βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμο-
κηπίου», το οποίο είναι η κύρια αιτία για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή της 
γης μας (στη συνέχεια δεν θα αναφέρουμε και την κλιματική αλλαγή, αλλά μόνο 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Η συνεισφορά μιας ποσότητας μεθανίου στο 
βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» είναι 21 φορές ισχυρό-
τερη από την ίδια ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που σημαίνει, ότι 
η εκπομπή του μεθανίου στην ατμόσφαιρα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευ-
χθεί. Έτσι σε ένα ΧΥΤΑ το βιοαέριο που δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή θερ-
μότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας καίγεται σε αυτό το τμήμα της εγκατάστασης 
του ΧΥΤΑ που ονομάζεται δαυλός καύσης. Με αυτό τον τρόπο το μεθάνιο του 
βιοαερίου μετά την καύση του στο δαυλό καύσης καταλήγει στην ατμόσφαιρα 

Του Στέφανου Ε.
Μπινιάρη 
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όχι σαν μεθάνιο, αλλά σαν το προϊόν της καύσης του, δηλαδή σα διοξείδιο του 
άνθρακα που είναι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως προαναφέραμε, 21 
φορές λιγότερο βλαβερό. 

Η απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ γίνεται με στρώσεις, οι οποίες 
συμπιέζονται μηχανικά. Στο τέλος κάθε ημέρας η ποσότητα των απορριμμάτων 
που αποτέθηκε επικαλύπτεται με αμμώδες ή αμμοχαλικώδες υλικό. Με αυτόν 
τον τρόπον αποφεύγεται: Το να παρασυρθούν τα απορρίμματα από τον άνεμο, 
η μετάδοση οσμών στο Περιβάλλον του ΧΥΤΑ κυρίως από τη δημιουργία του 
αερίου υδρόθειο, η δημιουργία πυρκαγιών κ.α.

Με τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα για ένα ΧΥΤΑ, δηλαδή επιλογή της τοπο-
θεσίας του σε όχι εύκολα διαπερατό υπέδαφος, όχι επάνω από υπόγειο υδρο-
φορέα, με μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος, περισυλλογή των στραγγισμάτων, 
καύση του μεθανίου ελαχιστοποιείται η ρύπανση του εδάφους, του υπόγειου 
νερού και της ατμόσφαιρας.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η δημιουργία ΧΥΤΑ δεν είναι η βέλτιστη 
λύση (εκεί θα επανέλθουμε στη συνέχεια), αλλά όταν ήμασταν στο στάδιο που 
είχαμε μόνο πολλούς ΧΑΔΑ, θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε μόνο λίγους 
ΧΥΤΑ.

Η προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα ωφεληθεί πολύ από το 
γεγονός, ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό για τον εξής λόγο: Αρ-
κετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες 
γύρω από τα προβλήματα της προστασίας του Περιβάλλοντος (ίσως βέβαια 
επειδή έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση) από ότι εμείς και έχουν  δημιουργήσει 
αυστηρές νομοθεσίες. Πολλές από αυτές τις νομοθεσίες έχουν αποκτήσει Ευ-
ρωπαϊκό χαρακτήρα και πρέπει εντός τακτών χρονικών διαστημάτων να γί-
νουν και κρατικές νομοθεσίες από όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση 
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας υλοποιείται μέσω της έκδοσης Νόμων, Διαταγμά-
των και Υπουργικών Αποφάσεων. Η δε μη τήρηση αυτών των νομοθεσιών από 
ένα κράτος μέλος συνεπάγεται συχνά και «τσουχτερά» πρόστιμα για το κράτος 
αυτό, κάτι βέβαια που αναγκάζει τις χώρες να υλοποιούν τις απαιτήσεις των 
νομοθεσιών. Βάσει λοιπόν των όσων αναφέραμε προηγουμένως για την κατά-
σταση στη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν επόμενο να συμβεί ότι 
ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ):

Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέ-
λεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), αφού υπήρχαν τότε (δηλαδή το 2005) 
ακόμη 1128 ενεργοί ΧΑΔΑ. Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία για την αποκατά-
σταση των 1128 ΧΑΔΑ έως το 2009.

Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδι-
κασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώ-
θηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση 
του 2005. Και τούτο διότι είχαν απομείνει (δηλαδή το 2013) 396 ΧΑΔΑ (90 ενερ-
γοί και 306 ανενεργοί).

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014.Την ημέρα της εκδίκα-
σης είχαν απομείνει 293 ΧΑΔΑ (70 ενεργοί και 223 ανενεργοί).

Η δικαστική απόφαση επέβαλε στην Ελλάδα «τσουχτερά» πρόστιμα που 
ήταν απομειούμενα, ανάλογα με τον αριθμό των ΧΑΔΑ που θα υπήρχαν τον 
Ιούνιο του 2015. Έτσι οι Ελληνικές Αρχές ευελπιστούσαν, ότι το πρόστιμο θα 
απομειωθεί δραστικά με το ενδεχόμενο ακόμη και πλήρους μηδενισμού του 
στην περίπτωση που μέχρι τον Ιούνιο του 2015 θα είχαν αποκατασταθεί όλοι οι 
ΧΑΔΑ. Δυστυχώς όμως οι ΧΑΔΑ σήμερα ανέρχονται σε 64 και για τη λειτουργία 
τους πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ/μηνιαίως. Συνολικά έχουμε πληρώ-
σει μέχρι σήμερα για όλες τις περιβαλλοντικές παραβάσεις (δηλαδή όχι μόνο 
για τους ΧΑΔΑ ) 97 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. 

Από όσα αναφέραμε στις τελευταίες παραγράφους γίνεται φανερό, πόσο 
θετικό είναι, το ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον εις ότι αφο-
ρά στην υγεία των πολιτών. Διότι, αν δεν υπήρχε η ανάγκη για εμάς να υλοποιή-
σουμε την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουμε 
τα «τσουχτερά» πρόστιμα λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας, θα είχαμε ακόμη 
αρκετές χιλιάδες  «Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων» (ΧΑΔΑ).
Ανακύκλωση
Μέχρι τώρα αποφύγαμε σκοπίμως να αναφερθούμε στο ποια απόβλητα πρέπει 
να εναποτίθενται σε ένα ΧΥΤΑ, διότι υπάρχει και μία άλλη οπτική να δει κανείς 
τα απορρίμματα: Δηλαδή κάθε χώρα καταναλώνει πρώτες ύλες, όπως μέταλλα 
(π.χ. για την κατασκευή οικιακών συσκευών), ξυλεία (π.χ. για την παραγωγή 
χαρτιού), πετρέλαιο ( π.χ. για την παραγωγή πλαστικών) κ.λπ. προκειμένου 
να δημιουργήσει όλα αυτά τα υλικά που στο τέλος γίνονται απορρίμματα. Για 
την απόκτηση όλων αυτών των πρώτων υλών είναι απαραίτητη καταρχάς μία 
σημαντική δαπάνη, ενώ συγχρόνως δημιουργείται και μία  εξάρτηση από τους 
κατέχοντες αυτές τις πρώτες ύλες. Κατόπιν τόσο για την απόκτηση όλων αυ-
τών των πρώτων υλών, όσο και για τη δημιουργία όλων αυτών των υλικών που 
μετά το τέλος της χρήσης τους γίνονται απορρίμματα, καταναλίσκεται ενέρ-
γεια. Η κατανάλωση ενέργειας όμως συνεπάγεται τόσο ρύπανση του Περιβάλ-
λοντος γενικά, όσο και επιδείνωση του βλαβερού ανθρωπογενούς φαινομένου 

του θερμοκηπίου. Όπως προαναφέραμε, ένα μέρος αυτών των πρώτων υλών 
(μέταλλα, ξυλεία, πετρέλαιο κ.λπ.) καταλήγουν μετά την κατεργασία τους και 
τη χρήση τους, στις μάντρες για παλιοσίδερα, στους σκουπιδοτενεκέδες και 
στις χωματερές.  Έτσι αν ήταν δυνατόν, τις ήδη χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες 
που έγιναν απορρίμματα να τις κάνουμε με ειδικές διαδικασίες κατάλληλες για 
νέα χρήση, δηλαδή να τις ανακυκλώσουμε , τότε η ανακύκλωση θα είχε μία σει-
ρά από θετικές συνέπειες, τις οποίες θα περιγράψουμε στο παράδειγμα της 
ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων προκειμένου να επαναχρησιμοποιήσουμε 
όλα τα σιδερένια εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των 
αυτοκινήτων. Η επαναχρησιμοποίηση λοιπόν των απορριμμάτων (σιδερένια 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου) έχει σα συνέπεια: 

• Την εξοικονόμηση μίας ποσότητας πρώτων υλών (μετάλλευμα σιδή-
ρου), η οποία θα ήταν αναγκαία για τη δημιουργία της ποσότητας των 
απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που ανακυ-
κλώθηκαν. Η  εξοικονόμηση αυτή συνεπάγεται α) την εξοικονόμηση 
πόρων που αντιστοιχούν στο κόστος αγοράς της αντίστοιχης ποσότη-
τας της πρώτης ύλης (μετάλλευμα σιδήρου), β) την απεξάρτηση από 
τις χώρες που διαθέτουν την πρώτη ύλη (μετάλλευμα σιδήρου) και 
γ) τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων (μετάλλευμα σιδήρου) και για 
τις επόμενες γενεές, κάτι που είναι επιτακτική ανάγκη, βάσει των δι-
εθνών υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει και η χώρα μας και 
περιγράφονται με τη γνωστή έννοια «βιώσιμη ανάπτυξη». 

• Τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που πρέπει να ενταφι-
αστούν. Η μείωση αυτή είναι ίση με την ποσότητα των απορριμμάτων 
(σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που ανακυκλώθηκαν. Αυτό 
βέβαια συνεπάγεται και μείωση του χώρου υγειονομικής ταφής των 
απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου). 

• Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το ποσόν που θα ήταν 
απαραίτητο για την εξόρυξη, μεταφορά κ.λπ. της πρώτης ύλης (μετάλ-
λευμα σιδήρου). 

• Τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που αντιστοιχεί στη μεί-
ωση της κατανάλωσης αυτής της ενέργειας.

• Τη μείωση των συνεπειών του βλαβερού ανθρωπογενούς φαινομένου 
του θερμοκηπίου στο μέτρο που αντιστοιχεί στη μείωση της κατανά-
λωσης αυτής της ενέργειας.

Η απαρίθμηση όλων αυτών των θετικών στοιχείων καταδεικνύει τη μεγάλη 
σημασία που έχει η ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Θα μπορούσε βέβαια να φανταστεί κάποιος την ανακύκλωση ως εξής: Συ-
γκεντρώνουμε όλα τα απορρίμματα σε ένα εργοστάσιο διαλογής και εκεί ξεχω-
ρίζουμε ανά κατηγορίες τα διάφορα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό 
θα είχε όμως, εκτός των άλλων, το εξής μειονέκτημα. Τα διάφορα οργανικά 
υλικά όπως π.χ. υπόλοιπα φαγητών, ακαθαρσίες από «πάμπερς» κ.λπ. θα είχαν 
ρυπάνει άλλα ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, δέρμα, ύφασμα κ.λπ. καθιστώ-
ντας την ανακύκλωσή των προβληματική. Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει η 
«χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην πηγή».
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή διαχείριση των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) βασίζεται στις εξής αρχές:
Πρόληψη
Μία πολύ σωστή έκφραση σε σχέση με τα απόβλητα είναι : «Το καλύτερο από-
βλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ!».Και πράγματι με το σωστό σχεδια-
σμό των προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 
Π.χ. σχεδιάζουμε τη συσκευασία ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας την ελά-
χιστη ποσότητα χαρτονιού που είναι αναγκαία για την ασφαλή μεταφορά του 
προϊόντος. Η οποιαδήποτε άλλη λύση αντίκειται στην πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων.
Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση
Η επαναχρησιμοποίηση είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων, που, αν 
δεν επαναχρησιμοποιούνταν, θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Παραδείγματα 
επαναχρησιμοποίησης είναι η επιστροφή γυάλινων μπουκαλιών μπύρας, γάλα-
κτος, κρασιού κ.λπ., επαναλαμβανόμενο γέμισμα μελανοδοχείων εκτυπωτών, 
επαναχρησιμοποίηση επίπλων ή ρούχων από άτομα που, εν αντιθέσει με τους 
αρχικούς χρήστες, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα αγοράσουν καινού-
ρια, η επισκευή εν γένει οποιωνδήποτε αντικειμένων κ.λπ.
Ανακύκλωση
Στην ανακύκλωση αναφερθήκαμε εκτενώς προηγουμένως.  Παραδείγματα ανα-
κυκλώσιμων υλικών είναι:
Χαρτί (όχι όμως αν είναι έντονα ρυπασμένο, ή βρεγμένο ή τσαλακωμένο).
Γυαλί (χρώματος λευκού, πράσινου και καφέ).
Σιδηρούχα μέταλλα.
Αλουμίνιο. Όπως και στο γυαλί το σημαντικό κέρδος στο αλουμίνιο δεν είναι 
η πρώτη ύλη αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαιτούμενη ενέργεια για την 
παραγωγή μιας ποσότητας αλουμινίου από την πρώτη ύλη βωξίτη είναι περί-
που 50 φορές μεγαλύτερη από την απαιτούμενη ενέργεια της ίδιας ποσότητας 
αλουμινίου από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.
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Πλαστικά. Η ανακύκλωσή τους ενδείκνυται, προκειμένου να αποφευχθούν πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εκπομπή διοξινών και φουρανίων κατά την 
καύση τους ή το γεγονός ότι δύσκολα αποικοδομούνται.
Οργανικά υλικά. Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής απο-
βλήτων ορίζει, ότι η ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που 
είναι βιοαποδομήσιμα και προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέ-
πει (σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα του έτους 1995) να μειωθεί στο 75% 
μέχρι το 2010, στο 50% μέχρι το 2013 και στο 35% μέχρι το 2020 αντίστοιχα. 
Από τα οργανικά υλικά μπορεί να προκύψει λίπασμα, μεθάνιο κ.λπ.
Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 
την (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΚΥΑ 29407/3508. 
Άλλου Είδους Ανάκτηση, π.χ. Ανάκτηση Ενέργειας
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίμματα. Ο σημα-
ντικότερος τρόπος είναι αυτός της καύσης των απορριμμάτων. Με καύση δεν 
εννοούμε βέβαια την ανεξέλεγκτη καύση των απορριμμάτων στις χωματερές 
Με τη μέθοδο της καύσης επιτυγχάνεται παραγωγή ενέργειας (που μπορεί να 
είναι μόνο θερμική, μόνο ηλεκτρική ή συμπαραγωγής, δηλαδή θερμικής και 
ηλεκτρικής ενέργειας). Εκτός τούτου επιτυγχάνεται και μία σημαντική μείωση 
τόσο του όγκου όσο και του βάρους των απορριμμάτων μετά την καύση τους. 
Αυτό βέβαια έχει σα συνέπεια μία μεγάλη μείωση του απαιτούμενου χώρου 
για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων. Είναι ευνόητο, ότι η μείωση του 
όγκου και του βάρους των απορριμμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση 
των απορριμμάτων που καταλήγουν στην καύση. Έτσι τιμές για τη μείωση του 
όγκου και του βάρους των απορριμμάτων έχουν μόνο έννοια, αν αναφερόμαστε 
σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δύο πραγματικά  παραδείγματα είναι: Στην 
εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων στο Weisweiler (βλέπε τη συνέχεια της πα-
ραγράφου) η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων μετά την 
καύση είναι 90% και 70% αντίστοιχα  Στην εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων 
στο Zistersdorf στην Αυστρία (60 χιλιόμετρα βόρεια της Βιέννης) οι τιμές αυτές 
είναι επίσης 90% και 70% αντίστοιχα. Η μέθοδος της καύσης δεν έχει εφαρμο-
στεί πουθενά ακόμη στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια έχει σχέση με τους φόβους των 
πολιτών για την απειλούμενη ρύπανση της ατμόσφαιρας από το όχι «καθαρό» 
καύσιμο, δηλαδή τα απορρίμματα. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα όμως π.χ. στη 
Γερμανία λειτουργούν 68 εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, στην Ελβετία 
30 και στην Αυστρία 10. Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι πολύ καλά για πιο λόγο 
π.χ. οι Γερμανοί πολίτες εμπιστεύονται αυτήν την τεχνολογία, αφού συνόδευσα 
την αδειοδότηση μίας τέτοιας εγκατάστασης. Μάλιστα, αν δεν είχα συνταξιοδο-
τηθεί, είχε αποφασιστεί να γίνω ο Διευθυντής αυτής της Εγκατάστασης Καύσης 
Απορριμμάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Εγκατάσταση Καύσης Απορ-
ριμμάτων στο Weisweiler της δυτικής Γερμανίας. Η εγκατάσταση αυτή βρίσκε-
ται στο χώρο του ομώνυμου γερμανικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με καύσιμο το λιγνίτη της Εταιρείας RWE Energie AG, της οποίας 
ήμουν επί 20 χρόνια υπεύθυνος για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η τοπο-
θεσία Weisweiler είναι κοντά στη γερμανική πόλη Άαχεν και κοντά στο 3εθνές 
σημείο Γερμανίας Βελγίου και Ολλανδίας. Έτσι ξέρω πολύ καλά την πληθώρα 
των μετρήσεων που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της εκπομπής των ρύ-
πων και την λειτουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης. Έχει σίγουρα ενδιαφέρον 
να αναφερθώ κάπως εκτενέστερα σε αυτές τις απαραίτητες μετρήσεις:

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 9 ρύπους (μονοξείδιο του άν-
θρακα, σωματίδια, οργανικά υλικά, ανόργανες ενώσεις του χλωρίου και του 
φθορίου, διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου, μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώ-
του) με συνεχή έλεγχο αν τηρούνται οι επιτρεπόμενες τιμές.

Περιοδικές μετρήσεις για 13 βαρέα μέταλλα, δηλαδή Cd(κάδμιο), 
Tl(θάλλιο), Hg(υδράργυρος), Sb(αντιμόνιο), As(αρσενικό), Pb(μόλυβδος), 
Cr(χρώμιο), Co(κοβάλτιο), Cu(χαλκός), Mn(μαγγάνιο), Ni(νικέλιο), V(βανάδιο), 
Sn(κασσίτερος), καθώς επίσης και για διοξίνες και φουράνια με έλεγχο αν τη-
ρούνται οι επιτρεπόμενες τιμές.

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 5 μεγέθη που χρησιμεύουν στη 
μετατροπή των μετρηθέντων  συγκεντρώσεων των ρύπων υπό άλλες συνθή-
κες (ποσοστό του οξυγόνου στα καυσαέρια, θερμοκρασία, όγκος, υγρασία και 
πίεση των καυσαερίων).

Καταγραφή 4 μεγεθών που έχουν σχέση με τον έλεγχο της ορθής εκκί-
νησης της καύσης των απορριμμάτων και της λειτουργίας της εγκατάστασης 
καθαρισμού των καυσαερίων.

Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί, ότι τα επιτρεπόμενα όρια των εκπο-
μπών όλων των ρύπων στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων είναι πολύ 
αυστηρότερα από ότι σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εγκατάσταση καύσης 
(βλέπε Οδηγία 2000/76/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό έχει βέβαια σα συ-
νέπεια πολύ μεγάλες απαιτήσεις στην αποδοτικότητα της εγκατάστασης κα-
θαρισμού των καυσαερίων, αλλά συγχρόνως και μεγάλο κόστος για αυτήν την 
εγκατάσταση.

Τέλος θα εξηγήσουμε (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον ρύπο διοξεί-
διο του θείου, αν και το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους ρύπους), ότι μία 
εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων όπως αυτή στο Weisweiler (που βρίσκεται 
δίπλα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) με τις προδιαγρα-
φές που περιγράψαμε προηγουμένως, όχι μόνο δε ρυπαίνει το περιβάλλον, 

αλλά το «καθαρίζει»! Όπως αναφέραμε η εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων 
Weisweiler (στη συνέχεια απλώς «Εγκατάσταση») βρίσκεται στο χώρο του ομώ-
νυμου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας RWE Ener-
gie AG με συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ 1992 Μεγαβάτ, (στη συνέχεια 
απλώς «Εργοστάσιο»). Το «Εργοστάσιο» λοιπόν εκπέμπει εκτός των άλλων 
το ρύπο διοξείδιο του θείου, οπότε η εκπομπή του διοξειδίου του θείου στην 
έξοδο από την καπνοδόχο δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα όρια εκπομπής των 
«Μεγάλων Θερμικών Μονάδων», δηλαδή τα 400mg διοξειδίου του θείου ανά m3 
καυσαερίων. Ο αέρας, που χρησιμοποιεί η «Εγκατάσταση» για την καύση των 
απορριμμάτων, είναι (αφού η «Εγκατάσταση» βρίσκεται κοντά στο «Εργοστά-
σιο») ο αέρας που εκπέμπει  το «Εργοστάσιο» και επομένως περιέχει διοξείδιο 
του θείου σε περιεκτικότητα περίπου 400mg/m3. Ο αέρας αυτός εγκαταλείπει 
την καπνοδόχο της «Εγκατάστασης» μετά την καύση των απορριμμάτων, οπότε 
επειδή τα όρια εκπομπής από την «Εγκατάσταση» είναι αυστηρότερα από τα 
όρια εκπομπής του «Εργοστασίου», η εκπομπή του διοξειδίου του θείου από 
την «Εγκατάσταση» πρέπει να έχει μία μικρότερη τιμή των 400mg/m3 και συ-
γκεκριμένα η τιμή αυτή είναι 50mg/m3. Επομένως η «Εγκατάσταση» πήρε από 
την ατμόσφαιρα αέρα με διοξείδιο του θείου 400mg/m3 και απέδωσε αυτόν τον 
αέρα στην ατμόσφαιρα με 50mg/m3 και επομένως τον «καθάρισε».

Η αποδοχή βέβαια μίας τέτοιας εγκατάστασης, δηλαδή της καύσης απορ-
ριμμάτων, προϋποθέτει την ενημέρωση των Πολιτών. Προϋποθέτει επίσης 
την εμπιστοσύνη των Πολιτών στους Υπεύθυνους, ότι δηλαδή υπάρχει αυστη-
ρός έλεγχος για την εφαρμογή των ισχυουσών νομοθεσιών, που σκοπό έχουν 
την προστασία τους. Και οι δύο όμως αυτές προϋποθέσεις μάλλον δεν ισχύ-
ουν ακόμη στη χώρα μας. Θα ήταν όμως ευχής έργο να δημιουργηθούν αυτές 
οι προϋποθέσεις, διότι είναι κρίμα να μη μπορεί να εφαρμοστεί και στη χώρα 
μας αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων με το 
πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της μείωσης τόσο του όγκου των απορριμμάτων 
κατά περίπου 90 %, όσο και του βάρους των απορριμμάτων κατά περίπου 70 %. 
Παρεμπιπτόντως η στάχτη που απομένει από την καύση μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί στην οδοποιία, έτσι ώστε δεν υπάρχει υπόλοιπο των απορριμμάτων προς 
ενταφιασμό. 

Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης ενέργειας είναι η πυρόλυση. Κατ’ αυτήν 
απορρίμματα που περιέχουν άνθρακα διασπώνται θερμικά σε συνθήκες υψη-
λής θερμοκρασίας και σε μεγάλο βαθμό έλλειψης οξυγόνου. Τα προϊόντα της 
πυρόλυσης μπορεί να είναι ανάλογα με τα απορρίμματα και τις συνθήκες λει-
τουργίας αέρια, έλαια, πίσσες κοκ. Η πυρόλυση είναι μία συνολικά ενδοθερ-
μική αντίδραση, δηλαδή χρειάζεται ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως 
παράγονται καύσιμα τα οποία όταν καούν, παράγουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό 
ενέργειας από ότι οι ίδιες ανάγκες της πυρόλυσης.
Διάθεση Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
Εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προηγούμενες αρχές, τότε ο όγκος των απορ-
ριμμάτων θα έχει ελαχιστοποιηθεί, οπότε τα απορρίμματα μπορούν να εναπο-
τεθούν σε ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής όχι Απορριμμάτων, αλλά Υπολειμμά-
των, δηλαδή σε ένα ΧΥΤΥ. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ λοιπόν είναι ότι καλλίτερο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα για την διαχείριση των απορριμμάτων. 
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Δημοτικά Συμβούλια με διαδικασίες κατεπεί-
γοντος για απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες, 
μια και δεν υπάρχουν χώροι απόθεσης των 
ογκωδών απορριμμάτων-κλαδιών. Η κατάστα-
ση σε ύφεση, αφενός λόγω της φιλότιμης προ-
σπάθειας των υπαλλήλων και της διοίκησης 
του Δήμου, αφετέρου λόγω της λήξης της κα-
λοκαιρινής περιόδου.  Η διαχείριση του θέμα-
τος από έναν έμπειρο αντιδήμαρχο- διετέλεσε 
υπεύθυνος καθαριότητας και επί δημαρχίας 
Σοφρώνη- έφερε άμεσο αποτέλεσμα.
Στα μέσα Οκτωβρίου παρελήφθησαν  κανονι-
κά, όπως αναμενόταν, νέα απορριμματοφόρα, 
καθώς και μια αρπάγη-γερανός. Ο κλαδοτεμα-
χητής τίθεται σε λειτουργία και… αρχοντικός ο 
γάμος όλοι σιγά – σιγά μπαίνουν στον χορό.

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
Καταψήφισαν για 2η φορά οι παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης την πρόταση της διοίκησης του δήμου 
για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Είναι σε όλους γνωστή η τραγική κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί σε όλες τις κοινότητες του δή-
μου μας με τη διαχείριση και αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων, την οποία μας κληροδότησε η προηγού-
μενη δημοτική αρχή Σωφρόνη. Η τωρινή διοίκηση 
του δήμου προσπαθεί από την πρώτη στιγμή ανά-
ληψης των καθηκόντων της να αντιμετωπίσει το 
συγκεκριμένο πρόβλημα και αναζητά λύσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.
Για τον λόγο αυτό έφερε ως θέμα προς συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
ανάθεση σε ιδιώτες των εργασιών παραλαβής και 
διαχείρισης ογκωδών και στερεών αποβλήτων για 
τις Δημοτικές Ενότητες του δήμου προκειμένου να 
αντιστραφεί η διαμορφωθείσα κατάσταση.
Η μείζων αντιπολίτευση του κ. Σωφρόνη παραμένο-
ντας σταθερή σε αυτό που μας κληροδότησε, δηλα-
δή στους χιλιάδες όγκους σκουπιδιών σε όλες τις 
γειτονιές, καταψήφισε την πρόταση ακριβώς γιατί 
θέλει να παραμείνει ο δήμος στην άθλια κατάσταση 
των προηγούμενων μηνών.
Από την πλευρά του ο κ. Τσιγαρίδας και οι συνερ-
γάτες του, ενώ αρχικά κατέθεσαν πρόταση για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων ειδικά για τη Δημο-
τική Ενότητα Αναβύσσου, όταν έφτασε η ώρα της 
ψηφοφορίας και καθώς διαφαινόταν η υπερψήφιση 
της πρότασης αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
την απέσυραν και καταψήφισαν το θέμα με απο-
τέλεσμα να μην δίνεται λύση στο πρόβλημα της 
αποκομιδής ακόμα και για την περιοχή της Αναβύσ-
σου.
Λυπούμαστε πραγματικά για τη στάση των κυρίων 
Σωφρόνη και Τσιγαρίδα, ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο 
θέμα όπως η διαχείριση και αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων, το οποίο έχει σοβαρές συνέπειες στην 
ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
Εμείς θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας παρόλα τα εμπόδια που εσκεμμένα 
βάζουν στον δήμο οι παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης.
Από το Γραφείο Τύπου

Με σχόλιό του ο δημοτικός σύμβουλος Μιχά-
λης Κόλλιας απαντά σε όσα ο νυν δήμαρχος ανα-
φέρει για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. 
Αξίζει να σημειωθεί πως αρνητική ήταν και η 
ψήφος της Κας Γαλανοπούλου.
«Η δημοτική αρχή εγκαλεί από χθες με εμμονική 
διάθεση σύσσωμη την αντιπολίτευση ότι δεν θέλει 

να μαζευτούν τα σκουπίδια εντός του δήμου και ότι 
ασκεί καταστροφική αντιπολίτευση εις βάρος του 
με μόνο κίνητρο τις πολιτικές σκοπιμότητες της 
κάθε παράταξης .
Προφανώς κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια...
Για την ορθή πληροφόρηση λοιπόν των δημοτών και 
ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου είμαι 
υποχρεωμένος να ενημερώσω ότι αυτό που ήλθε 
ως εισήγηση στο χθεσινό συμβούλιο (θα αναρτηθεί 
αυτούσιο το κείμενο) δεν ήταν καμία πρόταση για 
την λύση του προβλήματος. Οι προτάσεις για κα-
θαρισμό με δυο απευθείας αναθέσεις ύψους 24.800 
ευρώ κάθε μια είχαν συζητηθεί ήδη στο προηγού-
μενο συμβούλιο όπου και υπερψηφίστηκε αυτή 
που αφορούσε Καλύβια-Κουβαρά, ενώ καταψηφί-
στηκε εκείνη που αφορούσε Σαρωνίδα-Ανάβυσσο-
Π.Φώκαια.
Τα βίντεο με τις τοποθετήσεις για εκείνη την συνε-
δρίαση έχουν αναρτηθεί από πολλών ημερών στα 
ενημερωτικά sites του δήμου και ο κάθε ένας μπο-
ρεί να σχηματίσει άποψη..
Το χθεσινό λοιπόν συμβούλιο δεν είχε καμία άμεση 
σχέση με κάποια ανάθεση.
Αυτό που πραγματικά ήλθε ως εισήγηση και που η 
πλειοψηφούσα παράταξη προσπάθησε μετ’ επιτά-
σεως να ψηφιστεί και να κυρωθεί από την πλειο-
ψηφία του δημοτικού συμβουλίου ήταν : «Εισήγηση 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορ-
ριμμάτων»!!!
Δηλαδή, δυο μόλις μήνες μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων η νέα διοίκηση  -την στιγμή, μάλιστα, που 
ο μηχανισμός καθαριότητας του δήμου λειτουργεί 
με τα όποια κενά και δυσλειτουργίες- αντί να βρει 
τρόπο να τονωθούν οι υπηρεσίες αυτές, μας καλεί 
να δηλώσουμε με τον πιο επίσημο τρόπο (ψήφισμα 
συμβουλίου) ότι ο δήμος αδυνατεί να διαχειριστεί 
τα πρόβλημα των ογκωδών απορριμμάτων και των 
κλαδεμάτων εις το διηνεκές. Και αυτό αφού πουθε-
νά δεν αναφέρθηκε ούτε η αναμενόμενη διάρκεια 
αυτής της αδυναμίας ούτε ασφαλώς αιτιολογήθη-
κε σοβαρά, παρά μόνο με εντελώς αστεία επιχειρή-
ματα του τύπου «Μεγάλωσε ο δήμος από το 2010, 
δεν έχουμε ερπυστριοφόρο, τα οχήματα με αρπάγη 
που μόλις προμηθευτήκαμε δεν έχουν άδεια κυκλο-
φορίας κ.α.»
Έχουμε λοιπόν εδώ το εξής πολύ ενδιαφέρον: 
Εγκαλούμεθα συνολικά ως αντιπολίτευση ότι δεν 
επιθυμούμε την επίλυση του προβλήματος των 
σκουπιδιών, επειδή δεν συνηγορούμε στο ότι ο 
δήμος είναι ανήμπορος να εκτελέσει τις εργασίες 
καθαριότητας και επιμένουμε ότι με την ενίσχυση 
του υπάρχοντος μηχανισμού μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερη λειτουργία .
Και ποιος φωνάζει και κατηγορεί για αδιαφορία-
σκοπιμότητα ή ότι άλλο; Η πλειοψηφούσα παράτα-
ξη που σηκώνει κυριολεκτικά ψηλά τα χέρια μπρο-
στά στο πρόβλημα και όχι μόνο λέει «δεν μπορώ να 
κάνω τίποτα» αλλά επιμένει πιεστικά να κάνουμε 
και εμείς το ίδιο...
Λυπούμαστε αλλά δεν θα το κάνουμε!

Ανάλογες συζητήσεις και αλληλοκατηγορίες 
προκλήθηκαν και για τον κλαδοτεμαχιστή με 
τους μεν της συμπολίτευσης να μιλούν για μια 
ατυχή επιλογή και τους δε της αντιπολίτευσης 
για πολιτική μικρότητα.
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019
Λανθασμένη η προμήθεια του κλαδοτεμαχιστή
Τέθηκε σήμερα 17/10/2019 σε δοκιμαστική λει-
τουργία ο κλαδοτεμαχιστής που παραδόθηκε στον 
Δήμο μας από τον Απρίλιο του 2019 και παρέμεινε 

εκτεθειμένος μπροστά από το Δημαρχιακό μέγαρο, 
προφανώς για τις προεκλογικές ανάγκες του κ. 
Σωφρόνη και για λόγους εντυπωσιασμού, δυστυ-
χώς όμως όχι μόνο για αυτό.
Όπως αποδείχθηκε πλέον στην πράξη η δυναμικό-
τητα του είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανταποκρι-
θεί στο ελάχιστο στον όγκο των κλαδεμάτων που 
συλλέγονται από τον δήμο μας. Η δυναμικότητα 
του, το είδος των εργασιών που μπορεί να εκτελέ-
σει, το πλήθος του προσωπικού και ο χρόνος που 
απαιτεί για αυτές, δεν έχουν καμία απολύτως σχέ-
ση με τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου. Με απλά 
λόγια το μηχάνημα που προμηθεύτηκε η διοίκηση 
του κ. Σωφρόνη αποδείχθηκε μια ακόμη λανθασμέ-
νη επιλογή. Καλείται δε ο Δήμος να πληρώσει για 
αυτή την επιλογή 132.000€.
Οι ανάγκες μας επέβαλαν την προμήθεια ενός μη-
χανήματος, μεγαλύτερης δυναμικότητας που θα 
μπορούσε να μας βοηθήσει στη διαχείριση των 
απορριμμάτων, όλοι το έβλεπαν αυτό, εκτός από 
τον κ. Σωφρόνη. Εκτός αν και εκείνος το ήξερε και 
γι’ αυτό τον άφησε ανενεργό μόνο προς επίδειξη 
και όχι προς χρήση.
Για μια ακόμη φορά η διοίκηση Σωφρόνη, αντί της 
εξυπηρέτησης των αναγκών του Δήμου, προσπάθη-
σε να εξυπηρετήσει «τις ανάγκες» προβολής του 
και δυστυχώς για τον Δήμο και τους πολίτες δεν 
είναι η μόνη, κρίμα…
Από το Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου της δημοτικής παράταξης «Σαρωνι-
κός αύριο»:
Σαρωνικός, 17/10/2019
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Γ. Σωφρόνης: «Σοβαρέψου κε Φιλίππου»
Η σημερινή  ανάρτηση του κ. Φιλίππου στα social 
media του Δήμου Σαρωνικού, σχετικά με τον νέο 
κλαδοτεμαχιστή που έχει προμηθευτεί ο Δήμος 
μας κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δημάρ-
χου, κακοποιεί συνειδητά την αλήθεια.
Πρώτον, θα έπρεπε ο κ. Φιλίππου να γνωρίζει ότι η 
προμήθεια του κλαδοτεμαχιστή στον οποίο αναφέ-
ρεται, έγινε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος» κι όχι από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου.  Δεν κόστισε στους δημότες μας ούτε ένα 
ευρώ. 
Δεύτερον, είναι γνωστό ότι είναι μεγάλες οι ανά-
γκες του Δήμου μας για τη διαχείριση του τεράστι-
ου όγκου των φυτικών αποβλήτων. Ασφαλώς και 
δεν αρκεί ένας κλαδοτεμαχιστής. Η δική μας διοί-
κηση όμως έκανε την αρχή. Ο κ. Φιλίππου, ως Δή-
μαρχος Καλυβίων δεν είχε προμηθευτεί ούτε έναν. 
Κι ως Δήμαρχος Σαρωνικού τώρα, επέλεξε αντί 
για την προμήθεια νέου εξοπλισμού, τις απευθείας 
αναθέσεις σε εργολάβους για την αποκομιδή των 
φυτικών αποβλήτων. 
Μαθήματα αποτελεσματικότητας από τον κ. Φιλίπ-
που δεν δεχόμαστε. Ας αξιοποιήσει τουλάχιστον 
τον εξοπλισμό και τα έργα που ως Διοίκηση αφή-
σαμε «προίκα» στο Δήμο μας. Με ψέματα και λάσπη 
δεν θα μπορεί για μεγάλο ακόμη διάστημα να κρύ-
ψει την ανεπάρκειά του.
Θα περιμένουμε να δούμε πόσο χρόνο χρειάζεται η 
νέα διοίκηση για να καταλάβει ότι η προεκλογική 
περίοδος τελείωσε και να φέρει σοβαρές προτά-
σεις επίλυσης των προβλημάτων του Δήμου μας. 
 

Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και διαχείριση απορριμμάτων... Χαίρε χάος αμέτρητο!
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Τι να κάνουμε
 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
    Η πατρίδα μας έχει μετατραπεί σε ένα δεσμωτήριο. Σε μια φυλακή που 
επιφέρει ένα διπλό εγκλωβισμό. Τον εγκλωβισμό των προσφύγων και των 
μεταναστών από τη μια μεριά, τον εγκλωβισμό των Ελλήνων στις τοπικές 
κοινωνίες, πρώτα και κύρια στα νησιά, από την άλλη.
    Η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της Ελλάδας 
με την πολιτική της Ε.Ε. και της συμφωνίας της με την Τουρκία. Μια συμφω-
νία την οποία εκθείασε ο ΣΥΡΙΖΑ και πλέον την εφαρμόζει η Ν.Δ., που έχει 
ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της Ελλάδας σαν αποθήκη ανθρώπων.
    Πάνω σε αυτό το έδαφος παρέχεται η δυνατότητα στην ξενοφοβία, τον 
ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον φασισμό να εκδηλώνονται με τη μάσκα του 
«αγανακτισμένου» πολίτη και του δήθεν πατριωτικού λόγου που βρίσκουν 
πολιτική ομπρέλα και μιντιακή αρωγή.
     Η ακολουθούμενη πολιτική έχει δείξει και τα όρια και τα «αποτελέσματά» 
της. Απαιτούνται άρνηση συμμόρφωσης της χώρας με τις ευρωενωσιακές 
επιταγές και πλήρης αλλαγή κατεύθυνσης, που σημαίνει:
• Να κλείσουν όλα τα απαράδεκτα hotspots στα νησιά και στον Έβρο.
• Να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας που θα λειτουργούν με κρατική ευ-
θύνη.
• Να ληφθούν μέτρα για γρήγορη και δίκαιη εξέταση των αιτημάτων 
των προσφύγων με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων τους στο άσυλο, 
έτσι όπως απορρέουν από τη Συνθήκη της Γενεύης, με την απόδοση των 
ταξιδιωτικών εγγράφων που δικαιούνται και τη μετάβασή τους στις χώρες 
πραγματικού προορισμού τους.
• Να προχωρήσουν άμεσα οι οικογενειακές επανενώσεις.
• Να μπει τέλος στο αίσχος των ασυνόδευτων ανήλικων.
• Να κατευθυνθούν τα ευρωενωσιακά κονδύλια μέσω του κράτους 
και όχι των ΜΚΟ στη στήριξη των προσφύγων και στην 100% αποζημίωση 
όσων κατοίκων νησιών έχουν υποστεί ζημιές από τον διπλό εγκλωβισμό 
που επέβαλαν η Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.
    Οτιδήποτε άλλο -η εμπειρία βοά- εγκυμονεί κατάσταση ανεξέλεγκτη.

Πηγή: Εφημερίδα Real News 10/11/2019

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το δεύτερο πλοίο με πρόσφυγες από τη Μόρια πηγή: το ποντικι

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το προσφυγικό ζήτημα πρόκειται 
να ενταθεί το επόμενο διάστημα καθώς είναι αυξημένη η πιθανότητα 
έλευσης επιπλέον προσφύγων και μεταναστών στη χώρα. Για το λόγο 
αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης παίρνουν ήδη θέσεις. Θεωρούν 
πως η κυβέρνηση -αργά ή γρήγορα- θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά προ-
βλήματα και θα ζητήσει τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ για 
μια στρατηγική αντιμετώπιση του προβλήματος σε ενιαία βάση, κάτι 
που θα θέτει εν αμφιβόλω την ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειρι-
στεί το μείζον αυτό θέμα, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε χειροβομβί-
δα έτοιμη να απασφαλιστεί.
Ωστόσο, και στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι αν δεν αντιμετωπίσουν 
εγκαίρως και επί της ουσίας την πιθανή αύξηση των μεταναστευτικών 
και προσφυγικών ροών στη χώρα, όπως παραδέχονται πλέον όλοι ότι 
μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, τότε θα αναγκαστεί να 
ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βάλουν... νερό στο κρα-
σί τους για να αντιμετωπίσουν από κοινού την έκτακτη κατάσταση.  

πηγή: www.cnn.gr

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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“Απόσπασμα από το βιβλίο του δικηγόρου και 
πρώην Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιου-
σίας στο Υπουργείο Οικονομικών, Δημήτριου 
Κλούρα, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018 
και είναι άκρως επίκαιρο” 

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

       Α. ΟΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ (Ο ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ)

     Στο μεσοδιάστημα, βιώνουμε ως χώρα και 
ως λαός τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
της Τουρκίας για μία ευθεία πολεμική σύρραξη, 
δηλαδή παρατεταμένες ψυχολογικές επιχειρή-
σεις πολέμου (ΨΕΠ). Πέραν, λοιπόν, της προ-
σπάθειάς της για μία διαρκή οικονομική και στρατιωτική γιγάντωσή 
της, αλλά και για τη γεωπολιτική περικύκλωση της χώρας μας, μέσω 
συμμαχιών της με γειτονικές της Ελλάδας χώρες, όπως η Αλβανία 
και η FYROM (Σκόπια), η Τουρκία του Ερντογάν θα συνεχίσει τον ιδιό-
τυπο – υβριδικό πόλεμο, τον οποίο έχει εξαπολύσει σε βάρος της Ελ-
λάδας, με αυξανόμενη ένταση τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αποβλέ-
πει στην πλήρη αποδυνάμωσή της, ώστε να «πέσει» στη συνέχεια 
ως ώριμο φρούτο. Ο υβριδικός πόλεμος που διεξάγει η Τουρκία σε 
βάρος της Ελλάδας στηρίζεται στους ακόλουθους τέσσερις άξονες: 

     Πρώτος άξονας: Η Τουρκία, μέσω της διαρκούς προβολής ισχύ-
ος και επιθετικότητας, το μεν επιδιώκει να κάμψει το φρόνημα του 
ελληνικού λαού και να καλλιεργήσει σ’ αυτόν φοβικά σύνδρομα, το 
δε δοκιμάζει διαρκώς τα αντανακλαστικά μας, τόσο των ελληνικών 
ενόπλων δυνάμεων, όσο και του ελληνικού λαού. Επιδιώκει, μέσω 
συστηματικών ψυχολογικών επιχειρήσεων, να υποτάξει τον ελληνι-
κό λαό πρώτα ψυχολογικά και στη συνέχεια στρατιωτικά. Ως προς 
τις εκάστοτε ελληνικές ηγεσίες το έχει ήδη επιτύχει και απομένει 
να το επιτύχει και ως προς τον ελληνικό λαό. Συλλαλητήρια, ωστό-
σο, όπως τα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για το «μα-
κεδονικό ζήτημα», απέδειξαν, ότι υπάρχουν ακόμη κάποια εθνικά 
αντανακλαστικά, και θορύβησαν το εθελόδουλο πολιτικό σύστημα 
της χώρας μας και τους πάντες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Τουρκίας.

    Δεύτερος άξονας: Η Τουρκία αποσκοπεί στην καταπόνηση των 
Ελλήνων πιλότων και των υπαρχόντων πτητικών μέσων της πολε-
μικής αεροπορίας μας, δια των συνεχών παραβιάσεων του εθνικού 
εναέριου χώρου, με τη συνακόλουθη πρόκληση μεγάλης «οικονομι-
κής αιμορραγίας», καθότι κάθε πτήση μαχητικού αεροσκάφους για 
αναχαίτηση έχει πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Με τη μαζική μά-
λιστα παραγωγή, αλλά και την έναρξη της επιχειρησιακής δράσης, 
των τουρκικών μη επανδρωμένων UAV, οι πιλότοι μας και τα πτη-
τικά μέσα της χώρας μας καταπονούνται ακόμη περισσότερο, αντι-
μετωπίζοντας πλέον μη επανδρωμένα κατασκοπευτικά και πολεμι-
κά αεροσκάφη UAV (DRONES), χωρίς μεγάλο κόστος για την ίδια την 

Τουρκία. Το τελευταίο θύμα αυτού του υβριδικού, 
άλλως ακήρυχτου, πολέμου είναι, μέχρι στιγμής, 
ο ηρωϊκός Έλληνας σμηναγός Γεώργιος Μπαλτα-
δώρος. Μέσα σε λίγες δεκαετίες και συγκεκριμέ-
να από το 1990 η ελληνική πολεμική αεροπορία 
έχει απωλέσει δεκάδες πιλότους και στελέχη της 
(123) και  85 μαχητικά αεροσκάφη της (ο αριθμός 
σε ανθρώπινες απώλειες και πτητικά μέσα αυξά-
νεται, εάν συνυπολογισθούν και οι απώλειες της 
αεροπορίας στρατού).

     Τρίτος άξονας: Η Τουρκία χρησιμοποιεί τις με-
ταναστευτικές και προσφυγικές ροές μουσουλμα-
νικών πληθυσμών, τις οποίες διοχετεύει προς την 
Ελλάδα, προκειμένου  να ενισχύσει το μουσουλμα-
νικό στοιχείο στη χώρα μας και να αποδιοργανώσει 
την τοπική οικονομία και κοινωνία στις περιοχές 
εγκατάστασής τους, που είναι, κατά κύριο λόγο, τα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε δεύτερο χρόνο σχεδιάζει να υποδαυ-
λίσει  επεισόδια Ελλήνων πολιτών και μουσουλμάνων μεταναστών, 
ώστε να δικαιολογηθούν εκτεταμένα τρομοκρατικά χτυπήματα, των 
οποίων την ευθύνη θα εμφανισθεί, ότι αναλαμβάνει ο ISIS (Ισλαμικό 
Κράτος), ως αντίποινα για τη δήθεν καταπίεση και κακομεταχείριση 
των μουσουλμάνων μεταναστών (η δράση του υποκινούμενου και 
χρηματοδοτούμενου από την Τουρκία ISIS θα μεταφερθεί στην Ελλά-
δα, μετά τις ήττες του σε Συρία και Ιράκ). Οι συνέπειες για τη χώρα 
μας θα είναι ολέθριες: α) καταστροφή της τουριστικής βιομηχανίας 
της χώρας μας (αντίστοιχες τρομοκρατικές ενέργειες στην Τουρκία 
οδήγησαν σε άμεση και μεγάλη πτώση της τουριστικής κίνησης στη 
γειτονική χώρα την περίοδο που συνέβησαν), β) ραγδαία επιδείνωση 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, πέραν αυτής που ήδη βιώνει, 
ελέω δανειστών και ιδίως της Γερμανίας, λόγω του αισθήματος ανα-
σφάλειας που θα επικρατήσει και γ) εσωτερική αναταραχή και πε-
ραιτέρω διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και ενότητας. Ήδη, χωρίς 
καν να έχουν υπάρξει τρομοκρατικά χτυπήματα στο εσωτερικό της 
χώρας μας, οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών μας έχουν πάρει μία 
πρώτη γεύση των όσων πρόκειται να επακολουθήσουν, εάν δεν λη-
φθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της πολιτικής της Τουρκίας.

     Τέταρτος άξονας: Η Τουρκία, μέσω του προξενείου της στη Θράκη, 
προωθεί την τουρκοποίηση της εκεί διαβιούσας μουσουλμανικής μει-
ονότητας (πρόκειται για Έλληνες πολίτες), αλλά και την αποξένωσή 
της από το ελληνικό κράτος και τον σύνοικο χριστιανικό πληθυσμό. 
Σε δεύτερο χρόνο σκοπεύει, μέσω των ενεργούμενών της στην πε-
ριοχή, να υποδαυλίσει – εγείρει ζήτημα αυτονόμησης της περιοχής, 
κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Κοσσυ-
φοπεδίου, που αυτονομήθηκε από τη Σερβία.

     Ο προπεριγραφείς υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας σε βάρος της 
χώρας μας διευκολύνεται και ενισχύεται από τις ενέργειες της Γερ-
μανίας, του ιστορικού και σχεδόν μόνιμου συμμάχου της, ο οποίος, με 
την οικονομική πολιτική που έχει επιβάλλει στην Ελλάδα, έχει στρώ-
σει το δρόμο για την κατάρρευση τής χώρας μας, επιταχύνοντας την 
επίτευξη των τουρκικών επιδιώξεων.    συνεχίζεται....
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Τέλη Οκτωβρίου, που ο και-
ρός ακόμα επιτρέπει εξορ-
μήσεις σε χώρες του Βορρά,  
με την Ένωση Δημάρχων Ατ-
τικής, μιας ένωσης “αθερά-
πευτων Αυτοδιοικητικών” 
που λόγω συσσωρευ-
μένης εμπειρίας απο-
τελούν ένα πολύτιμο 
“Think Tank” για τον 
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ 
στην Πολωνία δύο σημαντικούς 
προορισμούς για τους “εραστές 
της εμπειρίας”.
Το Άουσβιτς (Auschwitz), στρατό-
πεδο εξόντωσης Έβραίων κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα 
Αλατωρυχεία στην Πόλη Βιελί-
τσκα (Wieliczka), λίγα χιλιόμετρα 
έξω από την πόλη της Κρακοβίας.
 To Άουσβιτς προκαλεί έκρηξη 
ισχυρών συναισθημάτων στον επι-
σκέπτη. Κανένα τραγούδι, κανένα 
βιβλίο, καμία ταινία δεν μπορεί να 
αποδώσει την φρίκη που αποπνέει 
αυτό το τερατούργημα και δίκαια 
το όνομά του έγινε συνώνυμο του 
πόνου, του φυλετικού μίσους και 
του εξευτελισμού της ανθρώπι-
νης ύπαρξης.
 Μέσα από φωτογραφίες, προσω-
πικά αντικείμενα και μαρτυρίες 
ανθρώπων που επέζησαν, ο επι-
σκέπτης που επέλεξε να κάνει 
ένα «προσκύνημα» σε αυτόν τον 
χώρο, όπου εξολοθρεύθηκαν 1.5 
εκατομμύριο περίπου ανθρώπινες 
υπάρξεις στον βωμό μιας ακραίας 
ιδεολογίας, προσπαθεί να ανασυν-
θέσει μια ακατανόητη διαδικασία 
ανθρώπινου ευτελισμού και φρι-
κιαστικής εξόντωσης. Και αποχω-
ρεί με μια έκφραση  απορίας στο 
πρόσωπό του για το ακατανόητο 
μιας ασύλληπτης για τον ανθρώ-
πινο νου εκατόμβης. Γιατί πρέπει 
να επισκεφθεί κάποιος έναν τόπο, 
γνωρίζοντας εκ των προτέρων 
την φρίκη που αποπνέει; Οι λέ-
ξεις «μνήμη», «δίδαγμα», «συμπέ-
ρασμα» είναι η απάντηση στο ερώ-
τημα.
Επόμενη επίσκεψη στα αλατω-
ρυχεία της πόλης Βιελίτσκα 
(Wieliczka) στις όχθες του ποτα-
μού Βιστούλα, όπου η λειτουργία 
τους, από τον 13ο αιώνα μέχρι 
τα τέλη του 20ου, υπήρξε ζωτι-
κής σημασίας για την υποστήριξη 
ενός δικτύου εμπορίου συντήρη-
σης και μεταφοράς τροφίμων, σε 
ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής 
Ευρώπης.
Τέσσερα εκατομμύρια επισκέ-
πτες ετησίως ξεναγούνται  στον 
χώρο αυτό, τον απολαμβάνουν φυ-

σιολατρικά και  θαυμάζουν 
την διαχρονική εξέλιξη 
μιας ιδιότυπης εργασιακής 
διαδικασίας. Τετρακόσια 
σκαλοπάτια σε οδηγούν 
στην είσοδο μίας στοάς 

σε βάθος εξήντα πέ-
ντε  μέτρων, όπου 
στα δύο χιλιόμετρα 
περίπου του μήκους 

της τα επιτεύγματα του ανθρώπι-
νου μόχθου σε αφήνουν έκθαμβο. 
Αναπαραστάσεις της εξορυκτικής 
διαδικασίας, αγάλματα διαφό-
ρων προσωπικοτήτων λαξευμένα 
στην αλατόπετρα και αίθουσες 
διαφόρων χρήσεων, με εντυπω-
σιακότερη εκείνη της εκκλησίας 
της Αγίας Κίνγα, προστάτιδας των 
αλατωρύχων, η οποία χρησιμοποι-
είται για θρησκευτικούς σκοπούς 
ακόμα και σήμερα (!!!). Στην κυρι-
ακάτικη λειτουργία της συμμετέ-
χει πλήθος κόσμου, μεταξύ των 
οποίων και πολλοί πρώην εργαζό-
μενοι στα ορυχεία. Φωτίζεται από 
πολυελαίους διακοσμημένους με 
ορυκτό αλάτι και στους τοίχους 
της υπάρχουν λαξευμένες αναπα-
ραστάσεις από την Βίβλο (Μυστι-
κός Δείπνος, Γάμος στην Κανά, η 
φυγή στην Αίγυπτο).
Στην έξοδο της στοάς, σε υπο-
δέχεται μία εκπληκτική υπόγεια 
αίθουσα εστιατορίου για ξεκούρα-
ση, φαγητό ή ποτό. 
Το συναίσθημα της θλίψης που 
μου δημιουργήθηκε στο Άουσβιτς, 
συνέχισε να με ακολουθεί και 
κατά την διάρκεια της επίσκεψής 
μου στο αλατωρυχείο της Βιελί-
τσκα, αφού μέσα μου η σύγκριση 
με την δική μου πόλη υπήρξε ανα-
πόφευκτη. 
Η Βιελίτσκα, μία μικρή πόλη «με-
τακομμουνιστικής χώρας»  που 
έγινε μέλος της Ε.Ε τριάντα πέντε 
χρόνια αργότερα από την δική μας 
(2014) και  της οποίας τα ορυχεία 
έπαυσαν την λειτουργία τους εί-
κοσι χρόνια αργότερα απ’ ότι τα 
μεταλλεία του Λαυρίου (1997), τα 
αξιοποίησε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
σήμερα η οικονομία της περιοχής 
να στηρίζεται κυρίως στην τουρι-
στική τους εκμετάλλευση. 
Το Λαύριο των σαράντα χιλιομέ-
τρων μεταλλευτικών στοών, γι-
ατί δεν αξιοποίησε μέχρι σήμερα 
κανένα κομμάτι τους; 
Γιατί οι εκατοντάδες επισκέπτες 
του δαπανούν όλο τον χρόνο τους 
στις καφετέριες του λιμανιού; 
Δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο σε 
αυτή την περιοχή να θαυμάσουν; 
Γιατί η επισκέψιμη μεταλλευτική 

στοά  μέσα στο ΤΠΠΛ, που ξεκίνη-
σε την λειτουργία της το 1997 και 
την είχαν επισκεφθεί εκατοντά-
δες επισκέπτες, μεταξύ αυτών 
και πολλοί εκπρόσωποι του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, σταμάτησε να 
λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια;
Είναι στραβός ο γιαλός ή στραβά 
αρμενίζουμε;
Το 2001 το Λαύριο συμμετείχε 
σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «αξιο-
ποίησης ορυχείων» του οποίου η 
επίσημη έναρξη έγινε στην πόλη 
της Βιελίτσκα. Από τον Δήμο μας 
συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι (Κ. 
Ξέστερνου, Α.Μπότσος) της τότε 
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ-
ξης (ΔΕΑΛ), οι οποίοι μετά την 
επιστροφή τους συνέταξαν πλήρη 
έκθεση με τα συμπεράσματα της 
συνάντησης και τα βήματα που 
έπρεπε να ακολουθηθούν για την 
ένταξή μας στο πρόγραμμα. Γιατί 
αυτή η έκθεση δεν αξιοποιήθηκε 
ποτέ; Γιατί χάθηκε η ευκαιρία;
Να ήταν όμως και η μοναδική. 
Το 1999 ο Δήμος μας κατείχε 
την προεδρεία του «Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Δήμων με Μαρίνες» 
(είχα την τιμή να εκλεγώ σε συ-
νάντηση στην Πορτογαλία πρώ-
τος πρόεδρός του), που είχε ως 
σκοπό την ανάπτυξη υπαρχόντων 
και την δημιουργία νέων Μαρίνων 
για την προώθηση του θαλάσσιου 
τουρισμού σε συνάρτηση με το 
περιβάλλον,  την παράδοση και 
τον πολιτισμό ενός τόπου. Τον 
Μάιο του 2000, μάλιστα, υλοποιή-
θηκε στην πόλη μας το 2ο Ευρω-
παϊκό συνέδριο του Οργανισμού, 
με την συμμετοχή εκατοντάδων 
συνέδρων από πολλές χώρες. Τα 
επόμενα χρόνια, αντί να συμμετέ-
χουμε ενεργά στον Οργανισμό και 
να ακολουθήσουμε τα βήματα των 
άλλων ευρωπαϊκών πόλεων με 
μαρίνες, δυστυχώς τον εγκατα-
λείψαμε. Πουλήσαμε μάλιστα το 
ποσοστό της Olympic Marine που 
ανήκε στον Δήμο, αντί «πινακίου 
φακής».
Πως να έλθει έτσι η πολυπόθητη 
ανάπτυξη, όταν κλωτσάς την μία 
ευκαιρία μετά την άλλη;
Τον λόγο πλέον έχει η πρόσφατα 
ιδρυθείσα Δημοτική Επιχείρηση 
«Αξιοποίησης Μεταλλείων Λαυ-
ρεωτικής». Ας ελπίσουμε για το 
καλό του τόπου, ότι δεν θα υπάρ-
ξουν άλλες χαμένες ευκαιρίες.
Υ.Γ : Είναι γνωστό πως η Εταιρία 
Μελετών Λαυρεωτικής κάνει τε-
ράστια προσπάθεια για την κατα-
σκευή Ορυκτολογικού Μουσείου 
στην πόλης μας για να στεγάσει τα 
εκατοντάδες εκθέματα που βρί-
σκονται στην κατοχή της. Όμως, η 
κατασκευή του δεν πρέπει να συ-
νοδεύεται και από την αξιοποίηση 
ενός μικρού έστω τμήματος από 
τον φυσικό τους χώρο;

«Εραστές της εμπειρίας»
Σκέψεις και προβληματισμοί ενός “αθεράπευτου Αυτοδιοικητικού.” 

του Σταύρου Παπασταυρόπουλου
Ιατρού, τ. Δημάρχου Λαυρεωτικής
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Ιστορική Αναδρομή
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
Ο Σύλλογος με την επωνυμία «Γυμναστικός 
Σύλλογος Λαυρίου» ιδρύθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90. Στόχος του ήταν η καλ-
λιέργεια του αθλητικού ιδεώδους με την 
ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και την 
προσέλκυση των νέων της ευρύτερης 
περιοχής σε αθλητικά προγράμματα. 
Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί τρία 
τμήματα: Μπάσκετ-Στίβος-Πάλη.
Το τμήμα του μπάσκετ τοποθετήθη-
κε στη Γ”ΕΣΚΑ έχοντας στα τμήματά 
του (αντρικό-εφηβικό-παιδικό-ακα-
δημίες-γυναίκες-κορασίδες) περισ-
σότερα από 200 παιδιά και συνέχισε 
να προσελκύει όλο και περισσότερα 
παιδιά -ίσως επειδή ήταν το πιο λαο-
φιλές λαμβάνοντας υπόψη τις διακρί-
σεις που σημείωνε τότε η Εθνική ομάδα. 
 
Κάθε χρόνο, όλα τα τμήματα συμμετείχαν στα τυπικά και πα-
νελλήνια πρωταθλήματα - αυτός ήταν και ο σκοπός προσέλκυ-
σης νέων αθλητών, χωρίς, ωστόσο, η διοίκηση του συλλόγου να 
παρεκκλίνει από τον στόχο της, τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό. 

Τον Απρίλιο του 1995, το παιδικό τμήμα του μπάσκετ συμμετείχε 
στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, όπου τερμάτι-
σε 7ο ανάμεσα σε συλλόγους, όπως οι: Πανιώνιος Γ.Σ., Α.Ο. Περιστε-
ρίου, Παναθηναϊκός, Πανελλήνιος Γ.Σ. κ.ά. Οι επιτυχίες αυτές έδω-
σαν οντότητα στον Σύλλογο ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική του. 
Τον Μάιο του 1999, το αντρικό τμήμα μπάσκετ ανέβηκε κατηγο-
ρία στη Β”ΕΣΚΑ, όπου και σημείωσε μια αξιοζήλευτη πορεία ενώ 
την περίοδο 2000-2001 βρέθηκε να αγωνίζεται στην Α’ ΕΣΚΑ - 
αποτέλεσμα ευγενούς άμιλλας και σκληρής προσπάθειας όλων. 
Το αντρικό τμήμα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα συνεχίζοντας 
να κάνει πρωταθλητισμό ενώ τα υπόλοιπα ακολουθούν σταθερά την 
πορεία τους με την προσέλκυση όλο και περισσότερων αθλητών. 
Τον Μάιο του 2000, το εφηβικό τμήμα συμμετέχει στην τελική 
φάση του Πρωταθλήματος, ανάμεσα σε συλλόγους με μεγάλη 
ιστορία, όπως οι: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Πανιώνιος, ΑΕΚ, 
καταλαμβάνοντας την 6η Θέση. Αναμφίβολα πλέον, υπάρχει ορ-
γασμός επιτυχιών στο τμήμα μπάσκετ, γεγονός που ωθεί ακόμη 
περισσότερα παιδιά να εγγραφούν στις ακαδημίες του Συλλόγου. 
Οι επιτυχίες αυτές συνεπάγονται αύξηση των υποχρεώ-
σεων της διοίκησης αλλά και των εξόδων (αθλητικό υλι-
κό, οδοιπορικά προπονητών, μετακινήσεις των τμημά-
των στίβου και πάλης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας). 
Τον Μάιο του 2002, το αντρικό τμήμα μπάσκετ ανεβαίνει στη 
Γ” Εθνική Κατηγορία, όπου θα παραμείνει μέχρι τον Μάιο του 
2007, οπότε κερδίζει την άνοδό του στη Β’ Εθνική Κατηγορία. 
Περισσότερες απαιτήσεις αλλά και δυσκολίες, οι οποίες ωστόσο δεν 

αποτελούν εμπόδιο στον δρόμο που έχουν χαράξει από κοινού 
οι αθλητές, οι προπονητές και η διοίκηση του συλλόγου. 

Με οδηγό το τρίπτυχο ευγενής άμιλλα-αθλητι-
κό ιδεώδες-σκληρή προσπάθεια, οι μάχες συ-

νεχίζονται επί μία τριετία στο δύσκολο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής, για 

να έρθει η δικαίωση το Μάιο του 2010 με 
την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία. 
Η πορεία της ομάδας στη 2η την τάξη Εθνι-
κή κατηγορία συνεχίζεται με αρκετές δια-
κρίσεις για πέντε χρόνια. Με μεγάλο κόπο 
και πολλή δουλειά η διοίκηση, οι προπονη-
τές και φυσικά οι αθλητές του συλλόγου 
καταφέρνουν τη φετινή χρονιά, η ομάδα 
μας να βρεθεί στην τρίτη θέση της βαθμο-
λογίας και να χάνει την άνοδο στην Μεγάλη 
κατηγορία για ένα σουτ στην κυριολεξία. 

Όμως το Σεπτέμβριο του 2015 λαμβάνει 
το χρίσμα από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. να αντικατα-

στήσει την ομάδα του ΚΑΟΔ στην Α1 Εθνική 
Κατηγορία. Επιτέλους κόποι και όραμα πολλών 

ετών γίνεται πραγματικότητα.  Η διοίκηση, το τε-
χνικό επιτελείο και οι αθλητές μας, θα καταβάλουν μεγάλη προ-
σπάθεια ώστε η πορεία του συλλόγου μας να είναι αντάξια της μέ-
χρι τώρα, ιστορίας της.
Πηγή: www. lavrio-bc.gr




