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  Ραβασάκια με διεκδικήσεις του Δημοσίου στα σπίτια τους, 
για τα οποία  πλήρωσαν φόρους μεταβίβασης, άδειες οικοδο-
μών, δημοτικά τέλη, ΕΝΦΙΑ, κ.λπ έστειλε η Κτηματική Υπηρε-
σία. «Μην ανησυχείτε,  θα το διορθώσουμε...!!», δηλώνουν  οι 
πολιτικοί.  Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των ΝΕΩΝ, «ο 
κίνδυνος να χάσουν τις περιουσίες τους εξαιτίας μιας δικαστι-
κής απόφασης – που εκδόθηκε πριν από 147 χρόνια (!) από το 
Εφετείο Ναυπλίου – παραμένει υπαρκτός».

  Οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά καλούνται να υποβάλουν ενστάσεις  
αναζητώντας συμβόλαια και τίτλους  πολλά χρόνια πριν με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε υλικό και ψυχολογικό…κόστος.  
Από την άλλη, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Σαρωνι-
κού, Πέτρου Φιλίππου στα «ΝΕΑ»,  το  ζήτημα  διευθετήθηκε 
προσωρινά, αφού με τροπολογία (που κατατέθηκε σε νομοσχέ-
διο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ψηφίστηκε) παγώνει 

για τέσσερις μήνες η εκδίκαση των ενστάσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου. 
  «Οι ενστάσεις άρχισαν να συζητιούνται από την  Δευτέρα 9 
Δεκεμβρίου. Μάλιστα, όσες εξετάστηκαν ως την κατάθεση 
της τροπολογίας ήταν υπέρ των ιδιωτών και όχι υπέρ του Δη-
μοσίου» συμπληρώνει ο Πέτρος Φιλίππου.
Κατά τον δήμαρχο Σαρωνικού,  η  κυβέρνηση δεσμεύτηκε μέσα 
στο τετράμηνο να διευθετήσει  το ζήτημα με νομοθετική ρύθ-
μιση.

  «Προσωπικά  εκτιμώ ότι οι επιτροπές αντιρρήσεων θα δικαι-
ώσουν τους ιδιώτες, ιδίως στις εντός σχεδίου περιοχές, γιατί 
αυτό έχει συμβεί και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις στην Ατ-
τική», υποστηρίζει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λου-
κάς. «Εκεί που δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί είναι στις εκτός 
σχεδίου περιοχές»

H  Kτηματική υπηρεσία πήρε τον ύπνο από δεκάδες συμπολίτες μας.

Αναμένονται τον Μάιο  του 2020  με εφαρμογή από τον Ιούλιο. 
Τα ακίνητα σε όλη τη χώρα θα έχουν νέες αξίες, ενώ περισ-
σότερες από 3.000 περιοχές θα αποκτήσουν για πρώτη φορά 
τιμές ζώνης. Με βάση τις νέες τιμές θα υπολογίζονται όλοι οι 
φόροι που βαρύνουν τα ακίνητα, από τον ΕΝΦΙΑ και τους φό-
ρους μεταβίβασης μέχρι το τεκμήριο της κατοικίας αλλά και 
το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
15μελής ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί  στο  Υπουργείο 
Οικονομικών  προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στην καταγραφή  
περιοχών και οικισμών σε ολόκληρη την επικράτεια που, ενώ 
είναι εντός σχεδίου δόμησης, παραμένουν για πολλά χρόνια 
εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, με αποτέλεσμα  ο  κα-
θορισμός της φορολογητέας αξίας να γίνεται από τις κατά τό-
πους εφορίες βάσει των λεγόμενων συγκριτικών στοιχείων.
Οι περιοχές που βρίσκονται εκτός ζώνης και φορολογούνται 
κατ’ εκτίμηση, θα αποκτήσουν πλέον αντικειμενικές αξίες. Ο 
στόχος είναι πλέον οι νέες αντικειμενικές αξίες να είναι κο-
ντά στις εμπορικές ή τουλάχιστον να μειωθούν οι μεγάλες 
αποκλίσεις.
Φόροι που προσδιορίζονται από τις αντικειμενικές αξίες και 
θα υποστούν μεταβολές:

• Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα.
• Ετήσιοι Φόροι κατοχής ακινήτων. (ΕΝΦΙΑ)
• Φόροι κατά την μεταβίβαση ακινήτων
• Φόροι κατά την μεταβίβαση από χαριστική αιτία 
  κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή)
• Κτηματολόγιο, πολεοδομικά πρόστιμα και εισφορές.

Η διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει,  εκτός από μια καθαρή ει-
κόνα για την πραγματική αξία των ακινήτων σε όλη την χώρα, 
αποτελούσε και μια «μνημονιακή» υποχρέωση που πρέπει να 
ολοκληρωθεί.
Όπως και να έχει, αναμένεται ντόμινο ανατροπών  στις τιμές 
και τους φόρους των ακινήτων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις αλλαγές 
στις αντικειμενικές αξίες.

Τρία εκατομμύρια € λιγότερα,  από την αρχική σύμ-

βαση του Δήμου Σαρωνικού με την ανάδοχο του έργου 

του ηλεκτροφωτισμού με LED στο Δήμο, είναι το αποτέλε-
σμα της επαναδιαπραγμάτευσης εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής 
του Πέτρου Φιλίππου. 

Η βασική μείωση προήλθε, όπως υπογράμμισε σε παρέμβασή του 
ο Γιάννης Κυριακόπουλος, αντιδήμαρχος (Δημοτικό Συμβούλιο 20-
12-19), μετά από ενδελεχή έλεγχο των τεχνικών στοιχείων, όπου 
ο συμβιβασμός κατέληξε στη συμφωνία  ότι η υφιστάμενη ετήσια 
κατανάλωση αντί για 7.600.000 kwh  είναι 5.900.000 kwh, κάτι που 
μειώνει δραστικά το τελικό κόστος.
Άμεση  η αντίδραση  του  π. Δημάρχου Γ. Σωφρόνη. Απάντησε πως 
το έργο το συγκεκριμένο πληρώνεται με την πραγματική εξοικο-
νόμηση η οποία γίνεται και η οποία αποτυπώνεται και καταγράφε-
ται… Ακολούθησε  σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του νυν και του 
τέως Δημάρχου.
Η σύμβαση εξακολουθεί να είναι 12ετής.
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Με την πρόσφατη περίπτωση της διακομι-
δής με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το Κ.Υ 
Λαυρίου  σε Νοσοκομείο της Αθήνας,  ενός 
καρδιολογικού περιστατικού, εξ’ αιτίας του 
οποίου η ζωή ενός νέου ανθρώπου βρισκό-
ταν σε άμεσο κίνδυνο, επιθυμώ να εκφράσω 
κάποιους προβληματισμούς, όσον αφορά την 
συγκεκριμένη διαδικασία διακομιδής ασθε-
νών από την περιοχή μας σε Νοσοκομεία της 
Αθήνας, είτε αυτό γίνεται με ενδιάμεσο σταθ-
μό το Κέντρο Υγείας είτε όχι…
Κατ’ αρχάς να συγχαρώ τα πληρώματα των 
ασθενοφόρων για την αρτιότητα της εκπαί-
δευσής τους, την ευαισθησία τους και τον 
επαγγελματισμό τους, καθιστώντας έτσι μια 
επίπονη και αγχωτική διαδικασία ευκολότε-
ρη και ασφαλέστερη.
Δεύτερον, να κάνω γνωστό ότι η Μονάδα 
ΕΚΑΒ Λαυρίου δεν έχει μόνιμη βάση και αφε-
τηρία την πόλη του Λαυρίου, όπως συνέβαι-
νε παλαιότερα, αλλά εξυπηρετεί σχεδόν όλη 
την Αττική. Έμεινα έκπληκτος, όταν κατά την 
επιστροφή μας στο Λαύριο, μετά την ασφαλή 
μεταφορά και παράδοση του περιστατικού, 
το ασθενοφόρο εκλήθη να επιστρέψει πάλι 
στο Νοσοκομείο, για την διακομιδή άλλου πε-
ριστατικού εντός Αθηνών. Εάν έτσι λειτουρ-

γεί το σύστημα, φυσικό και επόμενο είναι όλο 
αυτό το διάστημα, η περιοχή μας  να μένει 
ακάλυπτη. Υπάρχει, λοιπόν, αναγκαιότητα  να 
επανέλθουν τα πράγματα, όπως σε προηγού-
μενες περιόδους, όπου η μονάδα είχε μόνιμη 
βάση το Λαύριο, διότι λόγω αύξησης των 
μόνιμων κατοίκων της περιοχής μας (στην 
περιοχή της  Κερατέας έχουν  αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια 62 οικισμοί !!!), τα επεί-
γοντα περιστατικά που χρήζουν διακομιδής 
έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
Τρίτο και σοβαρότερο, λίγα χρόνια πριν, στην 
Μονάδα Λαυρίου υπήρχε πάντοτε συνοδός 
ιατρός. Όμως, στις μέρες μας αυτό καταρ-
γήθηκε και τα πληρώματα αρνούνται να δια-
κομίσουν ασθενή βαρέως πάσχοντα, εάν δεν 
συνοδεύεται από τον εφημερεύοντα ιατρό 
του Κ.Υ. 
Είναι, όμως, αυτό δεοντολογικά σωστό; Έχει 
ο εφημερεύων ειδικευόμενος γιατρός την εκ-
παίδευση που απαιτείται για τις διακομιδές 
(διασωλήνωση, απινίδωση κ.λπ); Είναι νομικά 
κατοχυρωμένο ή η ευθύνη πέφτει πάλι στους 
ώμους του “ταλαίπωρου” και κακοπληρωμέ-
νου ιατρού που έτυχε να εφημερεύει; 
Και, κυρίως, είναι ο ιατρός ασφαλισμένος για 
ό,τι ήθελε συμβεί κατά την μεταφορά; Πρό-
σφατα, ασθενοφόρο ενεπλάκη σε τροχαίο 
ατύχημα και ο συνοδός ιατρός υπέστη πολλα-
πλά κατάγματα κάτω άκρων και υπεβλήθη σε 
επείγουσες και επίπονες χειρουργικές επεμ-
βάσεις. Και, ενώ το ΕΚΑΒ αποποιείται κάθε 

ευθύνης, αρνείται την επέκταση του “ειδικού 
ασφαλιστικού προγράμματος” που ισχύει για 
τους γιατρούς του ΕΚΑΒ.
Εκτιμώ ότι δεν είναι ηθικά, νομικά και δεο-
ντολογικά σωστό, σε μια χώρα που ανήκει 
στην Ε.Ε και θέλει να λέγεται αναπτυγμένη, η 
διακομιδή να γίνεται με “εμβαλωματικό” τρό-
πο, κάτω από το βάρος της ευθύνης του “τι 
θα γίνει ο ασθενής” ;
Οι υπεύθυνοι της “πολιτικής προστασίας” για 
την περιοχή μας και, κυρίως, ο Δήμος πρέπει 
να “πιέσουν” για να δοθούν λύσεις. Μέλημά 
τους δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές και οι πλημ-
μύρες, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της 
περιοχής που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τε-
λευταία χρόνια.

Υ Γ : Η κινητή μονάδα ΕΚΑΒ που εδρεύει στο 
“σπίτι των Γιατρών”, τα απογεύματα και τις 
νύκτες δεν έχει θέρμανση, διότι οι υπηρεσί-
ες του δήμου που είναι εγκατεστημένες σε 
αυτό το κτίριο, όταν αποχωρούν το απόγευ-
μα, κλείνουν το καλοριφέρ με αποτέλεσμα τα 
πληρώματα των ασθενοφόρων να αντιμετω-
πίζουν “πολικές” συνθήκες. Ας ενδιαφερθεί 
κάποιος για να δοθεί λύση. Αξίζει τον κόπο…

Κινητή μονάδα ΕΚΑΒ και διακομιδές ασθενών στην Λαυρεωτική
του Σταύρου Παπασταυρόπουλου
Ιατρού, τ. Δημάρχου Λαυρεωτικής
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Ψήφος Αποδήμων 
Γράφει ο Κώστας Φαρμάκης
Ομογενής από την  Αυστραλία.

Την γλώσσα την ελληνική οι  Ποσειδωνιάται
εξέχασαν  τόσους αιώνας ανακατευμένοι…
Το μόνο που τους έμενε προγονικό 
ήταν μια ελληνική γιορτή…
Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή 
τους.
Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί  ήσαν  Έλληνες…
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν, 
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά 
βγαλμένοι -ω συμφορά !-απ΄ τον Ελληνισμό.

Κ. Καβάφης (1906)

Η ψήφιση  νόμου ώστε να ψηφίζουν οι Έλληνες  του Εξωτερικού από 
τον τόπο που κατοικούν ενθουσίασε αρκετούς από μας, που ακόμη 
διατηρούμε στενές επαφές με την χώρα μας. Πιστεύαμε ότι αυτό το 
γεγονός από μόνο του ήταν μια  ανταμοιβή για όλους εμάς, που για 
χρόνια αγωνιζόμαστε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο την Ελλάδα. Μέ-
χρι τώρα δεν μπορούσαμε να ψηφίζουμε. Τώρα, δεν επιτρέπεται να 
ψηφίζουμε από εδώ που ζούμε. Αυτό έγινε τώρα. Θεσμοθετήθηκε,  
μάλιστα, και με νόμο. Το γεγονός ότι μπορούμε να ψηφίσουμε, όταν 
μεταβούμε στην Ελλάδα  την ημέρα των εκλογών, δείχνει το αλλό-
κοτο της διαφορετικής μεταχείρισης του ίδιου ατόμου, με κριτήρια  
χρόνου και χώρου. Το σκεπτικό ήταν απλό με την δοκιμασμένη  πε-
λατειακή πολιτική των Ελληνικών κομμάτων. Να περιοριστούν όσο 
γίνεται οι Έλληνες ψηφοφόροι του Εξωτερικού, που δεν μπορούν να 
ελεγχθούν και να καθοδηγηθούν κομματικά από τα κεντρικά πολιτι-
κά εργαστήρια. Πέτυχαν έτσι, χιλιάδες Έλληνες του Εξωτερικού να 
χάσουν το νόμιμο πολιτικό τους δικαίωμα και,  μάλιστα, ήταν πολύ 
χαρούμενοι για την ιστορική εθνική ενωτική τους πλειοψηφία. 
Έχουν γραφεί πολλά άρθρα στον Ελληνικό τύπο για την σημερινή επι-
τακτική ανάγκη της Διασποράς. Έχουν αναφέρει έλλειψη ενέργειας, 
πυξίδας, έμπνευσης και το πώς η χώρα θα μπορούσε να αντλήσει 
δύναμη από τη Διασπορά, ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε ένα γείτο-
να επικίνδυνα ασταθή. Πρέπει να κινηθούμε, αναφέρουν τα περισ-
σότερα, γρήγορα. Σίγουρα δεν έχουμε  την πολυτέλεια του χρόνου, 
προσθέτουμε  και εμείς, αυτό,  όμως, δεν θα επιτευχθεί με τέτοιες 
απρόβλεπτες πολιτικές  μεθόδους εμπαιγμού και διχαστικού προ-
σανατολισμού  που σίγουρα δεν βοηθούν τις σχέσεις γενέτειρας και 
Ομογένειας.
Αν και αρκετές φορές πολλοί  διαφωνούμε με την πολιτική του  Γ. Βα-
ρουφάκη, οφείλουμε να πούμε ότι η τοποθέτησή του είχε ξεχωριστό 
ενδιαφέρον στην Βουλή. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και η εμπειρία του, 
αφού έζησε και εργάστηκε στην Αυστραλία.
Πριν λίγα 24ωρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλώντας στην Αμερι-
κανική Ομογένεια  και απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων που αφο-
ρούσαν την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού,  ανέφερε μεταξύ 
άλλων: «Δώστε μας την δυνατότητα στις επόμενες εκλογές να δια-
μορφώσουμε πλειοψηφία 200 βουλευτών  και σας διαβεβαιώνω ότι 
τα εμπόδια αυτά θα αφαιρεθούν».
Επειδή ιδιαίτερα εμείς οι Απόδημοι έχουμε μόνο κατά καιρούς 
«ακούσει πολλά έργα και έχουμε δει πολλά λόγια», όπως λέμε εδώ,  
υπομονετικά  αναμένουμε να καταλάβουν, όλοι οι πολιτικοί της γενέ-
τειρας, ότι όσα αναφέρει πιο πάνω ο απόδημος Κ. Καβάφης,  έχουν  
με τον καιρό και με την αδιαφορία του Κέντρου γίνει πραγματικότη-
τα. Αρκετοί προσπαθούμε να κρατήσουμε και να σώσουμε σε αυτό το 
χωνευτήρι που ζούμε, μόνοι μας, τουλάχιστον την πολιτιστική μας 
ταυτότητα και την  γλώσσα μας. Το νομοσχέδιο για την ψήφο μας 
από εδώ που κατοικούμε θα αποτελούσε  μια ελπίδα συνέχισης του 
αγώνα μας και, παράλληλα,  σύνδεση  με την γενέτειρα.
Τελικά ο αποκλεισμός χιλιάδων Ελλήνων του Εξωτερικού να ψηφί-
ζουν στο μέρος που κατοικούν, κυρίως παλιών αποδήμων, αποδεί-
χθηκε  μια κατάφωρη αδικία, υποκρισία  και αυταπάτη….
 

 « πώς τόσος πόνος τόση ζωή πήγαν στην άβυσσο
 Για ένα πουκάμισο αδειανό για μιάν Ελένη.»

    
          

Γ. Σεφέρης  (1955)                                                                                 
                                                                              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παραμονή πρωτοχρονιάς, μετά από καθυστέρηση 2 χρόνων 
ενισχύεται το Κέντρο Υγείας Λαυρίου με 
δύο σημαντικές ειδικότητες του
καρδιολόγου και του γυναικολόγου. Την  κ  Ρίτσου την  γνω-
ρίσαμε  και  πριν δύο χρόνια,  όταν  έληξε  η  σύμβασή της. 
Είναι μια άξια συνάδελφος που θα αξιοποιήσει πλέον τον 
υπέρηχο και το triplex καρδίας  που είναι εφοδιασμένο το 
Κέντρο Υγείας καθώς και το Holter ρυθμού (δωρεά του κ Ε 
Συρίγου) που τόσο καιρό μένει αναξιοποίητο λόγω έλλει-
ψης καρδιολόγου. Η πρόβλεψη είναι να δουλεύει απόγευ-
μα.
Η κ Πέτσα είναι η δεύτερη γυναικολόγος που προστίθεται 
στο δυναμικό του Κέντρου Υγείας και θα καλύπτει την απο-
γευματινή βάρδια ώστε να υπάρχει λύση σε όσες εργαζόμε-
νες το πρωί  αδυνατούν να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας 
λόγω εργασίας. Επίσης θα αξιοποιήσει  τον υπέρηχο για να 
καλύψει την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει.
Έχει προβλεφθεί να υπάρχει κάλυψη δύο φορές την εβδο-

μάδα ιατρείο γυναικολογικό  στα Τοπικά Ιατρεία Κερατέας. 
Ευχόμαστε  σε όλους τους πολίτες  υγεία και 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ
Εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια με τιμά με την φιλία του
το ζεύγος της Δέσποινας και Θεόδωρου Δάλμαρη.
  Ομολογώ, ότι ποτέ δεν έμαθα, ούτε από τους ίδιους, ούτε από τον κοινό περίγυρό μας, το έργο 
της ζωής τους. 
  Στο φύλλο αυτό  παρουσιάζω ελάχιστο από το πλούσιο έργο τους, αρχής γενομένης από το έργο 
της κυρίας Δέσποινας, όπως αυτό πιστοποιείται από τις παρακάτω φωτογραφίες. 
  Δίπλα  εικονίζεται το άγαλμα του πρώτου Ολυμπιονίκη μας, του Σπύρου Λούη. Το άγαλμα αυτό, 
κοσμεί το ιστορικότερο σημείο της Αυστραλίας, εκεί όπου ο Captain Cook, ο εξερευνητής αυτής 
της Ηπείρου, πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του. Στο Rockdale, επίνειο του Σίδνεϋ, αντίστοιχο 
με την Γλυφάδα - Αθήνα,  η κυρία Δάλμαρη, σε συνεργασία με τον Κώστα Βερτζάγια, Δικηγόρο 
τρίτης γενιάς, Έλληνα  της Αυστραλίας και Πρόεδρο τότε του ΣΑΕ Αυστραλίας, είχαν τελειώσει 
την αδελφοποίηση Γλυφάδας – Rockdale.
Χρηματοδότης του γλυπτού του Σπύρου Λούη  ήταν ο Ελληνικός ΟΤΕ και η Ολυμπιακή Αεροπορία, 
η οποία προσφέρθηκε, για την δωρεάν μεταφορά του ανδριάντα. Γλύπτης, ο γνωστός  Παύλος 
Κουγιουμτζής. Η τελετή της αποκάλυψης  έγινε λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπια-
κών Αγώνων, ΣΙΔΝΕΥ 2000, παρούσης της Ηγεσίας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, της Ελληνι-
κής πολιτικής Ηγεσίας και των παραγόντων των Ολυμπιακών Αγώνων, ΣΥΔΝΕΥ 2000 και ΑΘΗΝΑ 
2004, βεβαίως, και της κυρίας Αγγελοπούλου.
  Στην επόμενη φωτογραφία απεικονίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός της Ομοσπονδιακής Κυβέρ-
νησης της Αυστραλίας και η οικοδέσποινα και οργανώτρια, κυρία Δάλμαρη, που κόβουν την πίτα 
κατά την εκδήλωση τιμής στο πρόσωπο του φιλέλληνα Πρωθυπουργού, στην αίθουσα του Ξε-
νοδοχείου Χανδρή, στην Αθήνα. Η εκδήλωση αποτελούσε συνέχεια της ανακήρυξης του κυρίου 
Whitlam ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Στην δεξίωση παραβρέθηκαν ο 
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Δε-
σποτόπουλος, ο Πρέσβης της Αυστραλίας 
στην Ελλάδα, κυβερνητικοί  παράγοντες 
και Ελληνο-Αυστραλοί. 
  Στην διπλανή αναμνηστική φωτογρα-
φία εικονίζεται η επιτροπή του Δήμου 
Rockdale, που συστήθηκε, στα πλαίσια της 
αδελφοποίησης του Δήμου Γλυφάδας και 
του Rockdale, για να οργανώσει το σχέδιο 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων μεταξύ των 
δύο Δήμων σε όλα τα επίπεδα.
  Στο φύλλο αυτό παρουσιάσαμε κάποιες 
από τις δραστηριότης της κυρίας Δάλμα-
ρη. Θα παρουσιάσουμε και πολλές άλλες 
εξ’ ίσου σημαντικές.
  Βεβαίως, θα προσπαθήσουμε να ανασύ-
ρουμε στην κοινή θέα πολλούς συντοπίτες μας, που ζουν αναμεσά μας και με το έργο τους λα-
μπρύνουν το Ελληνικό όνομα, εντός της χώρας και στο εξωτερικό. 

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να συνδράμουν στο έργο μας. 
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• Τοπική συγκοινωνία: Όπως είχαμε δεσμευ-
τεί και προεκλογικά κάνουμε μια μελέτη σε 
συνεργασία με το ΚΤΕΛ να δούμε τη διασύν-
δεση, είτε με τα δικά μας μέσα είτε και σε 
συνεργασία με το ΚΤΕΛ, να ξεκινήσουμε από 
τη Φώκαια μέχρι το αεροδρόμιο . Φαντάζο-
μαι μέχρι την επόμενη άνοιξη να  έχουμε δρο-
μολογήσει κάποιες εξελίξεις. Σχετικά με την 
πρόταση που είχε αναγγείλει προεκλογικά ο 
κος Σοφρώνης για μια τοπική συγκοινωνία, 
την έχουμε εξετάσει αλλά το κόστος είναι 
πάρα πολύ μεγάλο. Δεν συμφέρει μόνο με τη 
χρήση του ΚΤΕΛ. Κι αυτό γιατί κάθε δρομο-
λόγιο έχει συγκεκριμένο κόστος βάσει των 
χιλιομέτρων (τι στοιχίζει το λεωφορείο, ο 
οδηγός,  η συντήρηση του αυτοκινήτου…)  και 
τα έξοδα δεν βγαίνουν από τα εισιτήρια, μιας 
και πολλοί λίγοι συνδημότες μας μετακινιού-
νται με το λεωφορείο. Από τη στιγμή, λοιπόν, 
που το κόστος δεν καλύπτεται από τα εισι-
τήρια, πρέπει να το καλύπτει ο δήμος από το 
ταμείο του και βγαίνει ένα μεγάλο ποσό. Αυ-
τός είναι ο λόγος που δεν έχει ξεκινήσει. 
• Σχέδια πόλης: Βρήκαμε  μια σταματημένη 
κατάσταση, εκεί δηλαδή που την είχαμε αφή-
σει το 2014. Το λέω με θλίψη, γιατί, όταν δεν 
υπάρχει σχέδιο πόλης, δεν μπορεί να υπάρχει 
και ανάπτυξη,  δε μπορούν να υπάρχουν σω-
στές υποδομές. Ό,τι και να θες να προγραμμα-
τίσεις, χωρίς το σχέδιο ανάπτυξης, σε φέρνει 
πίσω. Μία μία τις περιοχές τις έχουμε ξεκι-
νήσει μαζί με την τεχνική μας υπηρεσία να 
δούμε πώς θα τις ξανακινήσουμε. Και πρέπει 
να ξεκινήσει αυτό, γιατί ολοκληρώνοντας τα 
σχέδια αρχίζει και παίρνει και η αγορά μία 
τόνωση που σήμερα είναι στάσιμη. 
Λάμπες LED: Η σύμβαση που είχε υπογραφεί 
ήταν για τα 12 χρόνια 12.900.000 ευρώ. Εμείς 
είχαμε καταγγείλει προεκλογικά ότι ήταν 
πολύ ακριβή η σύμβαση. Μόλις αναλάβαμε, 
πήραμε τις συμβάσεις αυτές, τις ελέγξαμε 
και διαπιστώσαμε ότι όντως ήταν υπερκο-
στολογημένες βάσει στοιχείων που ζητήσα-
με από τη ΔΕΗ.  7.900.000 κιλοβατόρες είχαν 
βάλει ότι θα ξοδεύει ο δήμος   τη στιγμή που 
ο δήμος κατανάλωνε 5.900.000 κιλοβατόρες 
για τις λάμπες.  Καλέσαμε την εταιρεία και  
ζητήσαμε ή να αναθεωρήσουν τις τιμές ή να 
διακόψουμε ή να πάμε δικαστικά.  Και πετύ-
χαμε 3 εκατομμύρια μείωση. Σχετικά με τα  
προβλήματα που υπάρχουν σε πάρα πολλές 
γειτονιές που σβήνουν τα φώτα, οι υπεύθυ-
νοι της εταιρείας, που τοποθετούν τα led 
και έχουν την ευθύνη της συντήρησης για 12 
χρόνια, μάς απαντούν ότι έχει να κάνει με τις 
τάσεις του ρεύματος που αυξομειώνονται 
από τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ μάς λέει ότι δεν έχει γί-
νει καλή μελέτη σχετικά με την τοποθέτησή 
τους και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα. 
Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, γι’αυτό και  ζητή-
σαμε κοινή σύσκεψη με τους υπεύθυνους της 
ΔΕΗ και τους υπεύθυνους της εταιρείας να 
δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. 
• Ανείσπρακτες οφειλές: Είναι τεράστιο το 
ανείσπρακτο ποσό που δημιουργήθηκε από 
το 2010 μέχρι σήμερα  και έχει να κάνει με 
την κρίση. Εμείς και για λόγους ευαισθησί-
ας-είναι κοινωνικό αγαθό- δεν μπορούσαμε 
να κόψουμε το νερό . Βεβαίως μαζί με τα 
ξερά καίγονται και τα χλωρά, γιατί βρέθηκαν 

επιχειρήσεις και ξενοδοχεία να χρωστάνε 
εκατομμύρια. Όταν φύγαμε εμείς ήταν γύρω 
στα 4.500.00 εκατομμύρια τα χρέη τα οποία 
γνώριζε και ο κος Σοφρώνης, γιατί ήταν 
αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα οικονομικά. 
Το χρέος αυτό στα 5 χρόνια αυξήθηκε στα 
9.500.000 εκατομμύρια. Εκτιμώ ότι θα ‘πρε-
πε να είχε γίνει μια προσπάθεια να εισπρα-
χθεί, παρά να αφεθεί να γίνει τόσο μεγάλο. 
Είναι άλλο πράγμα να δεις με κοινωνικά κρι-
τήρια το νερό ή τα δημοτικά τέλη και άλλο 
να βρεις ξενοδοχειακές μονάδες και καντί-
νες να μην έχουν πληρώσει νερό. Ξεκινήσαμε 
αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα προς όλους 
όσους χρωστάγανε, έχουμε ήδη μαζέψει αρ-
κετά ποσά …Από την άλλη μεριά, υπάρχουν 
περιοχές π.χ Σαρωνίδα που διαπιστώσαμε 
ότι υπήρχαν γύρω στα 500 ρολόγια χαλασμέ-
να για τα οποία δε είχε χρεωθεί η κατανάλω-
ση της αντίστοιχης περιόδου της προηγού-
μενης  χρονιάς, όπως συμβαίνει σύμφωνα με 
τον κανονισμό,  αλλά υπήρχε μηδενική χρέω-
ση. Καταλαβαίνετε τι τεράστια απώλεια εί-
ναι για το δήμο, όταν αυτό γινόταν  για 4 και 5 
χρόνια σε σπίτια μεγάλα, με πισίνες. Φυσικά, 
έχω διατάξει να γίνει ΕΔΕ γιατί ξεφύγαν από 
τον κανονισμό και δεν βάζανε αυτό που ισχύ-
ει με τον κανονισμό. 
• Αποχέτευση Παραλιακού Μετώπου: Γί-
νανε αρκετές συσκέψεις με εμάς και το 
Κορωπί και την ΕΥΔΑΠ και αυτό που έγινε 
αποδεκτό από όλους είναι ότι πλέον εξυ-
πηρετούμαστε  με τα ΚΕΛ  που υπάρχουν 
στην Ανατολική Αττική. Εξάλλου, δεν χρειά-
ζονται να γίνουν καινούργια ΚΕΛ,  γιατί  τα 
ήδη υπάρχοντα  επαρκούν  να αποχετεύσουν  
τους κατοίκους, όχι μόνο σήμερα αλλά του-
λάχιστον για μια τριακονταετία. Δεν υπήρχε 
λόγος να γίνει ένα καινούργιο ΚΕΛ, που ήταν 
μια τεράστια δαπάνη και κάτι πολύ χρονοβό-
ρο• να βρεις τον τόπο, να τον χωροθετήσεις, 
με τις ενστάσεις, με τις αντιδράσεις του κό-
σμου, ήταν μια ιστορία δεκαετίας.   Οπότε η 
συζήτηση γινόταν σε ποιο από αυτά τα ΚΕΛ 
θα πρέπει να πάμε. Τελικά καταλήξαμε ότι το 
παραλιακό  μέτωπο μαζί με την Αγία Μαρίνα 
μπορεί να πάει στο ΚΕΛ Κορωπίου, το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να αποχετεύσει 90.000 
κατοίκους, σήμερα Κορωπί και Παιανία είναι 
γύρω στους 40.000, οπότε έχει περιθώρια. 
Υποβάλαμε στο Πράσινο ταμείο για χρηματο-
δότηση της μελέτης του κεντρικού αγωγού 
και  περιμένουμε την τελική έγκριση από την 
ΕΥΔΑΠ  γύρω στο Μάρτη. 
• Χρηματοδοτήσεις: Έχουμε κάνει προσπά-
θεια να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το αντιπλημμυ-
ρικό της Σαρωνίδας, το αντιπλημμυρικό της 

Αναβύσσου (δεύτερη φάση) και, βεβαίως, το 
αποχετευτικό θα είναι όλο ΕΣΠΑ. 

• Διαχείριση απορριμμάτων: Μέγιστο λά-
θος  ότι τα 3 απορριμματοφόρα κατά τη διοί-
κηση Σοφρώνη αγοράστηκαν με χρήματα του 
δήμου τη στιγμή που τώρα έχει βγει το κρά-
τος και το πράσινο ταμείο και η περιφέρεια  
και τα χρηματοδοτεί. Μπήκε μια θηλιά στη 
δήμο τη στιγμή που 2-3 μήνες μετά –τώρα 
που μιλάμε προμηθεύονται όλοι οι δήμοι- 
ξέραμε ότι θα πληρωθούν. Θέλουμε να ξεκι-
νήσουμε ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης των 
απορριμμάτων και επιπλέον κάνουμε μια συ-
ζήτηση με το Κορωπί να κάνουμε κοινό πρά-
σινο σημείο διαχείρισης. 
Καντίνες:  Όλες οι καντίνες στην Ανάβυσ-
σο σήμερα κλέβουν ρεύμα- όποιος θέλει ας 
έρθει να με μηνύσει- παίρνουν νερό δωρεάν, 
δεν έχουν πληρώσει τίποτα, επιβαρύνουν την 
περιοχή,  εισπράττει η ΕΤΑΔ  και ο δήμαρχος 
είναι και δαρμένος και κερατάς. Θέλω να 
βρεθώ με την ΕΤΑΔ  να διευκρινίσουμε,  ή θα 
μας δώσει διαχείριση, όπως έχει κάνει και με 
τη Λαυρεωτική και τη Βούλα,  και παίρνει το 
30% των εσόδων  ή ας έρθει να τα αναλάβει 
και να φάει και τα σκουπίδια. Αν την επόμενη 
εβδομάδα δεν με έχουν δεχθεί από την ΕΤΑΔ  
θα πάω να κόψω το ρεύμα σε όλους. Κλέ-
βουν σήμερα ρεύμα.  Θα ζητήσω σε όλους 
τους καντινιέρηδες δημόσια συγγνώμη, αν 
μου φέρουν τους λογαριασμούς του ρεύμα-
τος. Από πού παίρνουν νερό. Ας μου φέρουν 
τους λογαριασμούς του νερού και θα ζητή-
σω δημόσια συγγνώμη. Τα δημοτικά τέλη;  
Φόρτωναν  τα απορριμματοφόρα καθημερι-
νά - ένα και δύο  απορριμματοφόρα-  χωρίς 
να έχουν πληρώσει τίποτα. Δεν σκοπεύω να 
ξαναμαζέψω σκουπίδια για όποιον δεν πλη-
ρώνει δημοτικά  τέλη. Αφήσαμε ένα δήμο 
που εισέπραττε γύρω στις 550.000 ετησίως 
από τις καντίνες  και βρίσκουμε ένα δήμο με 
ανείσπρακτες όλες τις καντίνες, με χαμένες 
τις παραλίες και κυρίως να διεκδικούν από 
εμάς  πάνω από 1,5 εκατομμύριο χρήματα 
από πρόστιμα. 
• Δημοτική Επιχείρηση: Είμαστε πολύ προ-
βληματισμένοι αν πρέπει να την κρατήσουμε, 
γιατί είναι τεράστια τα χρέη που έχει σήμερα. 
Οπότε εκ των πραγμάτων πάει για διάλυση. 
• Νεκροταφεία: Όπου κι αν έχει γίνει πρότα-
ση να γίνει νεκροταφείο υπάρχουν τεράστι-
ες αντιδράσεις, αυτό φέρνει πίσω την όποια 
προσπάθεια θέλει να κάνει οποιαδήποτε  δη-
μοτική αρχή. Εδώ δεν είμαι καθόλου αντίθε-
τος με τον κύριο Σοφρώνη που προσπάθησε 
να βρει κάποιες λύσεις, αλλά ξεσηκωνόταν 
ο κόσμος. Άμεση λύση είναι να προχωρήσου-
με ένα πρόγραμμα οστεοφυλακίων μέσα στα 
ίδια τα νεκροταφεία, για να μπορούν να γίνο-
νται εκταφές. Κι εδώ υπάρχουν αντιδράσεις, 
γιατί υπάρχει η παλιά νοοτροπία. Πρέπει να 
προχωρήσουμε στη Γερακίνα τη διαδικασία 
να γίνει το νεκροταφείο, αλλά υπάρχει πρό-
βλημα με το δασαρχείο, γιατί δεν υπάρχει 
δρόμος. Πρέπει να εγκρίνει το Δασαρχείο 
το σημείο που θα ανοίξουμε το δρόμο. Είναι 
ένας φαύλος κύκλος γραφειοκρατίας. 

Γκλάσνοστ  και Περεστρόικα (Διαφάνεια και  αναδόμηση) 
υποσχέθηκε στην, εφ’ όλης της ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου,  στον paraktios.gr.
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Συνομιλώντας με τον παλιό συμμαθητή και καλό φίλο, Ντίνο 
Μπούκη (πρώην Δημ. Σύμβουλο), η κουβέντα πάει σ’ ένα ιδιαίτε-
ρο κομμάτι, σύμβολο της Αναβύσσου• Άγιος Παντελεήμων,  17ος  
αιώνας. 
Αρχικά,  ανήκε στην Μονή Καισαριανής, μαθαίνω. Αμέσως σκέφτο-
μαι την πρόσφατη επίσκεψή  μου στην εν λόγω Μονή για επαγ-
γελματικούς λόγους, στα πλαίσια της οποίας είχα την ευκαιρία να 
συζητήσω με ανθρώπους που σίγουρα γνωρίζουν περισσότερα για 
την ιστορία.  
Από τους Τούρκους, το μετόχι Αναβύσσου-Άγιος Παντελεήμονας 
περνά  στους Λογοθέτηδες.  Με τον καιρό το 40% περνάει στα 
χέρια της παλιάς  Κοινότητας Αναβύσσου και  σε γηγενείς της 
Αναβύσσου, επί το πλείστον Κερατιώτες και Καλυβιώτες. Μετά 
τη μικρασιατική καταστροφή  ένα μεγάλο ποσοστό κατανέμεται 
στους Μικρασιάτες Πρόσφυγες. Αξιοσημείωτο ότι η  Μητρόπολη 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (www.immel.gr) έχει εντάξει ενορια-
κά το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώ-
ρων Αναβύσσου. 

Σήμερα,  βλέπουμε στους χάρτες και σε έγγραφα Δημόσιων Υπη-
ρεσιών, η εν λόγω έκταση να έχει μετονομαστεί σε κτήμα Ολύ-
μπου Καλυβίων. Αλήθεια, πότε έγινε αυτή η «μεταβίβαση;» και 
πόσο επίσημη είναι; Βαθειά νερά για μένα, δύσκολες έννοιες! Ας 
απαντήσουν οι ειδικοί! 
Εδώ έρχεται στο μυαλό μου η σχετική ερώτηση που δέχθηκα 
πρόσφατα,  σχετικά με την περιοχή του Βόντα, χωρίς να μπορώ 
να απαντήσω.  Η έκταση από την δεξιά πλευρά της  οδού Μικράς 
Ασίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό 
Αναβύσσου, ο οποίος εγκρίθηκε  σε Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Σαρωνικού το 2014,  και από τότε εμφανίζεται στο Γενικό Πο-
λεοδομικό Σχεδιασμό της  Παλαιάς Φώκαιας. Ωστόσο, σύμφωνα 
με το Κτηματολόγιο του Υπουργείου Γεωργίας, οι δρόμοι ανήκουν 
στην Ανάβυσσο και τα κληροτεμάχια αποκλειστικά στους Αναβυσ-
σιώτες, όπως, εξάλλου,  και οι δρόμοι του Αγίου Παντελεήμονα. 
Αν ισχύσουν όλα αυτά θα προκύψουν πολλά, ακόμα και διορθώσεις 
συμβολαίων με επιπλέον έξοδα και ό,τι άλλο ευλόγως αυτό συνε-
πάγεται. 
Αναμένονται, λοιπόν,  εξελίξεις και περισσότερες διευκρινίσεις 
από την Πρόεδρο μετά την σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Αναβύσ-
σου.  
Μια τυχαία συνάντηση, αναλογίζομαι, και μια σύντομη κουβέντα  
με οδήγησε σε σκέψεις και προβληματισμούς.  Επιπόλαιες αποφά-
σεις φτιαγμένες  στο πόδι  ή σκοπιμότητα; Αν ισχύουν όλα αυτά, 
αναζητούνται ειδικοί σε τέτοια θέματα, ώστε να δώσουν τις σχε-
τικές απαντήσεις. 

Μετόχι Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου.

Μονή Καισαριανής
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Ο έκτος παίκτης…
κοντά στην ομάδα

και μπορεί να επέλθει η διαφορά!

«…Mε την φετινή πορεία της ομάδας η ανάγκη της υποστήριξης του 
κόσμου είναι αναγκαία. Όταν οι φίλοι είναι κοντά στην ομάδα και το 
γήπεδο είναι γεμάτο από το χειροκρότημα και τις φωνές του κόσμου 
είναι φυσικό οι παίχτες να ενθαρρύνονται και να φέρνουν πιο εύκολα 
το θετικό αποτέλεσμα…» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ομάδας ΚΑΕ Λαύ-
ριο,  Β. Βόδινας
«…Προφανώς δεν έχουμε ακόμα την ωριμότητα και την εμπειρία να δι-
αχειριζόμαστε τις καταστάσεις  τόσο  νωρίς,  ώστε να είμαστε ίσως 
το ίδιο αποδοτικοί για 40 λεπτά. Αλλά αυτό που σίγουρα μετράει είναι 
μόνο η νίκη και τίποτα άλλο και βλέπουμε πλέον μπροστά…»  είπε χαρα-
κτηριστικά ο προπονητής Χ. Σερέλης.

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Μ. ΒΟΡΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της χθεσινής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη, υπεβλήθη σήμερα, 31 
Δεκεμβρίου 2019, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για την χρηματοδότηση του έργου «Σύμφωνη 
Γνώμη για «Δημιουργία εγκατάστασης καταφυγίου αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς Δ. Λαυρεωτικής» νομού Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι από συνολικά 66 Δήμους της Αττικής 
μόνο δύο υπέβαλλαν πρόταση υπαγωγής με σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για χρηματο-
δότηση, οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Ραφήνας – Πικερμίου.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, δήλωσε:
«Εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ  εκ μέρους των 
πολιτών και των μελών του Δημοτικού Συμβουλί-
ου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μ. Βορίδη, για την άμεση ανταπόκρισή του και την παρο-
χή της σύμφωνης γνώμης στο αίτημά μας, για Δημιουργία 
εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Αίτημα το οποίο κατατέθηκε βάσει της ομόφωνης από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής, που πάρθηκε την Παρασκευή, 27.12.2019. 
Η ευαισθησία που διακρίνει τον Υπουργό απέναντι στα θέμα-
τα ορθής μεταχείρισης και διαβίωσης των ζώων είναι κατα-
φανής και η έκδοση αυτής της σύμφωνης γνώμης έρχεται ως 
μια ισχυρή απάντηση απέναντι στις αμφιβολίες που εξέφρα-
σε μια μικρή μερίδα της αντιπολίτευσης για τα δεδομένα του 
έργου και την αρτιότητα της υποβληθείσας πρότασης.

Φόβο προκαλούν οι συγχωνεύσεις
αστυνομικών τμημάτων. 

Η αναδιάρθρωση της αστυνομίας προ των πυλών με τον 
σχεδιασμό της να προβλέπει ενοποιήσεις. Η εγκληματικό-
τητα αυξάνεται συνεχώς, οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη 
αστυνόμευση  εκφράζοντας  το  αίσθημα  ότι  με τις δομές 
της αστυνομίας στη γειτονιά νιώθουν  μεγαλύτερη  ασφά-
λεια. Το  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη, ωστόσο, επι-
μένει ότι,  μετά την αναδιάρθρωση, η αστυνόμευση θα είναι 
αποτελεσματικότερη.

Στην αυθαίρετη ασφαλτόστρωση τμήματος της παραλίας, στις Αλυ-
κές Αναβύσσου, προχώρησε ιδιοκτήτης καντίνας, αλλοιώνοντας 
το φυσικό περιβάλλον. Mε επιστολή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού, 
Πέτρος Φιλίππου, προς την ΕΤΑΔ ΑΕ, την Κτηματική Υπηρεσία, την 
Πολεοδομία Μαρκοπούλου και άλλους φορείς, καλεί για τις άμεσες 
ενέργειες, ώστε να απομακρυνθεί η αυθαίρετη κατασκευή και να 
επιβληθούν κυρώσεις. Ο Δήμαρχος δήλωσε πως,  σε περίπτωση που 
δεν παρέμβουν οι παραπάνω φορείς τις αμέσως επόμενες ημέρες,  ο 
Δήμος θα προχωρήσει στην απομάκρυνση των αυθαιρεσιών, κάτι που 
και υλοποίησε.  

Αυθαίρετη ασφαλτόστρωση
στην παραλία Αναβύσσου.

Άμεση η αντίδραση του Δήμου.
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Την Κυριακή 12/01/20, με την 
ευγενική χορηγία του κ. Μαρ-
τίνου, συγκεντρώθηκαν στην 
ταβέρνα του Νικήτα  κάτοικοι 
και φίλοι του Συλλόγου, για να 
ανταλλάξουν τις καθιερωμέ-
νες ευχές και να κόψουν την 
πίτα τους. 
 Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής  Δημ. 
Λουκάς, αφού ευχήθηκε τα καλύτε-
ρα για όλους,  μίλησε για τα έργα που 
προχωρούν και ευχαρίστησε τους 
κους Σ. Κρητικό και Κ. Λεβαντή που 
συνδράμουν εποικοδομητικά στην 
υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. 
Τον λόγο πήρε ο Σ. Κρητικός που 
με τη σειρά του είπε “...οι εκλογές 
τελείωσαν με το αποτέλεσμα που 
έφεραν.  Είναι χωρίς ουσία να κά-
νεις στείρα και φθηνή αντιπολίτευ-
ση. Όλοι μαζί μπορούμε να προχω-
ρήσουμε μπροστά, φέρνοντας την 
ανάπτυξη στον τόπο”. Ακολούθησε 
ο Δημ. Β. Λουκάς, Δημ. Σύμβουλος 
και  Πρόεδρος των  Ορυκτοφίλων, ο 
οποίος με την σειρά του μίλησε για 
τις δράσεις τους και το Ορυκτολογι-
κό Μουσείο Καμάριζας. Ο Σύλλογος, 
τόνισε, απαριθμεί 100 μέλη εκ των 
οποίων τα 80 ενεργά, ενώ κάλεσε να 
δραστηριοποιηθούν και άλλοι στο 

πλευρό του Συλλόγου. Ακολούθησε 
βράβευση του Διοικητή  του πυρο-
σβεστικού σώματος κου Παπαστά-
θη για την πολυετή προσφορά του 
στον τόπο, ο οποίος, φανερά συγκι-
νημένος, ευχαρίστησε όλους, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά πως όλες οι 
βαθμίδες που απέκτησε κατά την 
διάρκεια της σταδιοδρομίας του 
στο Λαύριο, ανήκουν στα παιδιά της 
Πυροσβεστικής. Μίλησε για τον αξι-
όλογο στόλο οχημάτων που έχουν οι 
Δήμοι Σαρωνικού – Λαυρεωτικής, 
ο οποίος κατά τους θερινούς μή-
νες είναι στρατηγικά διάσπαρτος, 
έτοιμος να αντιμετωπίσει με άμεση 
επέμβαση πιθανές πυρκαγιές, γιατί 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος 
είναι πάντα πολύτιμος για την εξέ-
λιξη τους…
Ακολούθησε η βράβευση και η τιμη-
τική διάκριση, ως επίτιμου Προέ-
δρου του Ορυκτολογικού Μουσείου, 
Κώστα Τζανή, 83 χρονών πλέον, ενός 
από τους τελευταίους εναπομείνα-
ντες -αν όχι ο τελευταίος- μεταλλω-
ρύχους, ο οποίος, με έντονα έκδηλη 
την συγκίνηση του, ευχαρίστησε και 
υποσχέθηκε πως, όσο ζει και το επι-
τρέπει η υγεία του, θα συνεχίσει την 
συνεισφορά του στον τόπο.

Καλή Χρονιά και από μας και του 
χρόνου πάλι μαζί.

Την  πίτα τους έκοψαν η Δημ. Κοινότητα Καμάριζας
και ο Σύλλογος Ορυκτοφίλων.



10 3 ΙΑΝ. -ΦΕΒ. 2020

Η επιφάνεια της γης μας καλύπτεται, όπως δηλώνει και 
το όνομά της («υδρόγειος σφαίρα», δηλαδή σφαίρα από 

ύδωρ και γη), κατά 71% από ύδωρ, δηλαδή νερό, δηλαδή τους ωκεα-
νούς, τις θάλασσες, τις λίμνες, τα ποτάμια κ.λπ. Η ποσότητα του νερού 
που υπάρχει επάνω στη γη μας είναι ο αστρονομικός αριθμός 1386 
εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα νερού. Τα 97,5% αυτής της ποσότη-
τας νερού είναι αλμυρό νερό, δηλαδή μη πόσιμο και επομένως για 
τον άνθρωπο και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες σχεδόν άχρη-
στο αλατόνερο. Τα υπόλοιπα 2,5% είναι γλυκό νερό, το οποίο όμως 
είναι κυρίως δεσμευμένο στις τεράστιες μάζες πάγου στους πόλους 
της ή στους παγετώνες των υψηλών οροσειρών. Το εκμεταλλεύσιμο 
μέρος του πόσιμου νερού είναι μόνο 213 000 κυβικά χιλιόμετρα. Αν 
διαιρέσουμε το συνολικό διαθέσιμο γλυκό νερό δια του πληθυσμού 
της γης (2019: 7,71 δισεκατομμύρια άνθρωποι) προκύπτουν για κάθε 
άνθρωπο 27626 κυβικά μέτρα εκμεταλλεύσιμου πόσιμου νερού. Αυτό 
σημαίνει, ότι σε παγκόσμια κλίμακα και το τονίζουμε σε παγκόσμια 
κλίμακα καταρχάς υπάρχει άφθονο νερό. Το ερώτημα όμως δεν είναι, 
αν υπάρχει αρκετό νερό για όλους τους ανθρώπους εν γένει στη γη, 
αλλά αν υπάρχει αρκετό νερό για όλους τους ανθρώπους εκεί που το 
θέλουμε και όταν το θέλουμε. Και δυστυχώς το νερό δεν υπάρχει για 
όλους τους ανθρώπους εκεί που το θέλουμε και όταν το θέλουμε.
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από απόψεως βάρους κυρίως από 
νερό. 
Συγκεκριμένα περισσότερο από τα 2/3 του βάρους του ανθρωπίνου 
σώματος είναι νερό. Έτσι, αν ένας άνθρωπος ζυγίζει π.χ. 75 κιλά, 
τότε για τον άνθρωπο αυτό των 75 κιλών περισσότερο από 50 κιλά 
του σώματός του είναι νερό. Αν το ανθρώπινο σώμα χάσει περισσότε-
ρο από το 1/5 του νερού, από το οποίο αποτελείται, τότε ο άνθρωπος 
πεθαίνει. Δηλαδή στο παράδειγμά μας, όπου ο άνθρωπος ζυγίζει 75 
κιλά και επομένως τουλάχιστο 50 κιλά του σώματός του είναι νερό, 
ο άνθρωπος αυτός δεν επιτρέπεται να χάσει περισσότερο από το 1/5 
των 50 κιλών, δηλαδή περισσότερο από 10 κιλά νερό. Κατά μέσον όρο 
ένας άνθρωπος χάνει ημερησίως με τις διάφορες εκκρίσεις του μία 
ποσότητα νερού περίπου 2,5 χιλιόγραμμων, δηλαδή έναν όγκο νερού 
2,5 λίτρων. Επομένως, ένας άνθρωπος προκειμένου να διατηρήσει 
την ισορροπία στον  οργανισμό του, πρέπει ημερησίως κατά μέσον 
όρο να παίρνει 2,5 λίτρα νερό. Δηλαδή στο αριθμητικό μας παράδειγ-
μα, όπου ένας άνθρωπος ζυγίζει 75 κιλά και επομένως το σώμα του 
αποτελείται από 50 κιλά νερό, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτρέπεται 
να χάσει περισσότερο από 10 κιλά νερό. Αφού όμως ένας άνθρωπος 
χάνει ημερησίως κατά μέσον όρο 2,5 κιλά νερό, τότε ο άνθρωπος των 
75 κιλών μπορεί να ζήσει περίπου 4 ημέρες δίχως νερό. Έχουν υπάρ-
ξει όμως περιπτώσεις όπου π.χ. ένας εγκλωβισμένος έχει χάσει πολύ 
λιγότερο από το μέσον όρο των 2,5 κιλών νερού ημερησίως (π.χ. όταν 
δεν έχει ζέστη και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί), οπότε εγκλω-
βισμένοι έχουν επιβιώσει μέχρι και  6-7 ημέρες χωρίς νερό.
Ο άνθρωπος όμως δεν καταναλώνει νερό μόνο, για να καλύψει τις 
ανάγκες των περίπου 2,5 λίτρων νερού ημερησίως, που αντιστοιχεί 
στην ποσότητα του νερού που χάνει ημερησίως με τις διάφορες εκ-
κρίσεις του, όπως π.χ. εκπνοή, ιδρώτας κ.λπ. Στη διάρκεια της εξέλι-
ξής του ο άνθρωπος χρειάστηκε επιπλέον όλο και μεγαλύτερες πο-
σότητες νερού προκειμένου να: πλένεται, μαγειρεύει, καθαρίζει το 
σπίτι του, ποτίζει τον κήπο του, χρησιμοποιεί το καζανάκι της τουα-
λέτας του, κάνει ντους ή μπάνιο στη μπανιέρα, χρησιμοποιεί το πλυ-
ντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων, πλένει το αυτοκίνητό του 
κ.λπ. Επομένως, προκειμένου ένα άτομο να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
σε νερό που προαναφέραμε, χρειάζεται μία πολύ μεγαλύτερη ποσό-
τητα νερού από ό,τι τα 2,5 λίτρα νερού ημερησίως που χάνει με τις 
διάφορες εκκρίσεις του. Έτσι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η κατανάλωση νερού για όλες τις ανάγκες που προαναφέραμε είναι 
κατά μέσον όρο περίπου150 λίτρα νερού για κάθε άτομο και για κάθε 
ημέρα.
Αν όμως σε αυτά τα 150 λίτρα νερού αθροίσουμε και τις επιπλέον 
ανάγκες σε νερό κατά την παρουσία του ανθρώπου σε δημόσια κτή-
ρια, όπως σχολεία, κ.λπ. ή και άλλους χώρους, όπως εστιατόρια, 
κ.λπ., τότε στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανάλωση νερού 

για όλες τις ανάγκες που προαναφέραμε, είναι περίπου 350 λίτρα νε-
ρού για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα.
Σε μία χώρα όμως οι ανάγκες σε νερό δεν περιορίζονται μόνο στις 
ανάγκες των ατόμων σε νερό από τη ζωή τους στο σπίτι, στους δημό-
σιους και άλλους χώρους, αλλά και στις ανάγκες σε νερό, της βιομη-
χανίας, της βιοτεχνίας, της γεωργίας κ.λπ.
Έτσι, στην Ελλάδα ισχύει, ότι η συνολική κατανάλωση νερού για κάθε 
άτομο και για κάθε ημέρα είναι περίπου 2300 λίτρα. Αν πολλαπλασιά-
σουμε την ημερήσια κατανάλωση νερού για κάθε άτομο και για κάθε 
ημέρα στην Ελλάδα, που είναι περίπου 2300 λίτρα, επί τον πληθυσμό 
της Ελλάδας (που ήταν 10,992 εκατομμύρια άτομα την 1.1.2014) και 
επί 365 ημέρες που έχει ένας χρόνος, τότε προκύπτει μία συνολική 
ετήσια κατανάλωση νερού στην Ελλάδα ίση με  περίπου 9,2 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Τίθεται βέβαια το ερώτημα: Υπάρχει 
στη χώρα μας τόσο νερό διαθέσιμο; Στην Ελλάδα πέφτουν ετησίως 
με τη βροχή περίπου 92 δισεκατομμύρια m3 νερού, όπου βέβαια μόνο 
ένα μέρος αυτού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι μπορούμε 
να πούμε, ότι η χώρα μας δεν έχει ποσοτικό πρόβλημα νερού. Το πρό-
βλημα με το νερό στην Ελλάδα είναι καταρχάς το ίδιο, όπως σχεδόν 
σε όλες τις χώρες του κόσμου, δηλαδή χωροχρονικό, δηλαδή το δια-
θέσιμο νερό δεν είναι πάντα εκεί που το θέλουμε και όταν το θέλου-
με Αυτό λύνεται με τη δημιουργία του κατάλληλου δικτύου ύδρευ-
σης, με το οποίο δε θα ασχοληθούμε, αφού δεν είναι αυτό το τωρινό 
μας αντικείμενο. Σε όλες τις χώρες όμως είτε αυτές διαθέτουν αρ-
κετό νερό είτε όχι, το σύνηθες πρόβλημα είναι η ποιότητα του νε-
ρού, δεδομένου, ότι ο άνθρωπος απλώς με την παρουσία του, αλλά 
και κυρίως με τις διάφορες δραστηριότητές του ρυπαίνει το νερό 
σε άλλες χώρες περισσότερο και σε άλλες λιγότερο. Στη συνέχεια 
θα περιγράψουμε τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος ρυπαί-
νει το νερό. Προς τούτο θα ακολουθήσουμε την πορεία του νερού σε 
αυτό που ονομάζεται «Υδρολογικός Κύκλος» ή απλώς «Κύκλος του 
Νερού» και περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του νερού 
τόσο επάνω στην επιφάνεια της γης, όσο και στην ατμόσφαιρα και 
στο υπέδαφος. Έτσι ακολουθώντας το νερό στον κύκλο του θα εντο-
πίζουμε τους τρόπους με τους οποίους ρυπαίνεται και τους ρύπους 
που το ρυπαίνουν.
Υδρολογικός Κύκλος ή Κύκλος του Νερού
Ξεκινάμε λοιπόν τον Κύκλο του νερού, υπενθυμίζοντας, ότι η ηλιακή 
ακτινοβολία θερμαίνει τα επιφανειακά νερά, δηλαδή τους ωκεανούς, 
τις θάλασσες,  τα ποτάμια, τις λίμνες κ.λπ., όπου ένα μέρος του νε-
ρού εξατμίζεται. Ανοδικά ρεύματα του αέρα ανεβάζουν τους υδρα-
τμούς σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου ένα μέρος 
των υδρατμών συμπυκνώνεται σε  σύννεφα, τα οποία σύννεφα μετα-
φέρονται από τον άνεμο στη διεύθυνσή του. Στην ατμόσφαιρα όμως 
έχουν καταλήξει όλοι οι αέριοι ρύποι και τα αιωρούμενα σωματίδια 
που προέρχονται είτε από την ανθρωπογενή είτε από τη φυσική ρύ-
πανση.
 Η ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση προέρχεται στην Ελλάδα 
κατά 90% από διαδικασίες καύσης και κατά 10% από όλες τις άλλες 
διαδικασίες. 
Οι σπουδαιότεροι ρύποι, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, που προ-
έρχονται από διαδικασίες καύσης και που παίζουν ρόλο στη ρύπαν-
ση του νερού είναι: Διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, μονοξείδιο του 
αζώτου,  διοξείδιο του αζώτου, χλώριο, φθόριο,  υδρογονάνθρακες, 
αιθάλη, αιωρούμενα σωματίδια, βαρέα μέταλλα όπως π.χ. μόλυβδος, 
κάδμιο, υδράργυρος και νικέλιο αλλά και διοξίνες, φουράνια κ.λπ. 
Από τους σπουδαιότερους ρύπους, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα 
και προέρχονται από όλες τις άλλες διαδικασίες εκτός από την καύ-
ση αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά τις δραστικές ουσίες διαφόρων 
φυτοφαρμάκων, όπως π.χ. τους χλωριωμένους υδρογονάνθρακες 
κ.λπ.
Οι σπουδαιότεροι ρύποι, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και προέρ-
χονται από τη φυσική ρύπανση είναι: από εκρήξεις ηφαιστείων διο-
ξείδιο του θείου, τέφρα και σκόνη, από χημικές διαδικασίες κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων οξείδια του αζώτου, από διαδικασίες αποσύνθε-
σης και διάβρωσης αμμωνία και μεθάνιο κ,λπ.
Όλοι αυτοί οι ρύποι, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, αν δεν υπο-
στούν χημικό μετασχηματισμό σε άλλους ρύπους, καταλήγουν στην 
επιφάνεια της γης (έδαφος ή επιφανειακά νερά) με δύο τρόπους. Οι 
δύο αυτοί τρόποι είναι η «ξηρή απόθεση» και η «υγρή απόθεση». Υπεν-
θυμίζουμε εν συντομία τις δύο αυτές έννοιες στην περίπτωση καταρ-
χάς της απόθεσης των ρύπων στα επιφανειακά νερά:
Όταν ένας ρύπος που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, είτε αυτός είναι 
αέριο είτε είναι σωματίδιο, έρθει σε επαφή με επιφάνειες, όπως π.χ. 
την επιφάνεια ωκεανών, θαλασσών, λιμνών,  ποταμών κ.λπ. τότε είναι 
δυνατόν ένα μέρος του ρύπου αυτού να αποτεθεί επάνω στις επιφά-
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νειες αυτές. Αυτό ονομάζεται ξηρή απόθεση. Έτσι με την ξηρή από-
θεση έχουμε την πρώτη δυνατότητα ρύπανσης του νερού από ρύπους 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Επειδή όμως θα το χρησιμοποιή-
σουμε στη συνέχεια αναφέρουμε, ότι όπως τα επιφανειακά νερά έτσι 
και το έδαφος είναι δυνατό να ρυπανθεί μέσω της ξηρής απόθεσης.
Με υγρή απόθεση εννοούμε το γεγονός, ότι ένα μέρος ενός ρύπου 
που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, είτε αυτός είναι αέριο είτε είναι 
σωματίδιο, μπορεί να καταλήξει στα επιφανειακά νερά με τη βροχή, 
είτε επειδή αντιδρά με τις σταγόνες της βροχής μέσα στα σύννεφα, 
είτε επειδή παρασύρεται από τις σταγόνες της βροχής, όταν βρίσκε-
ται κάτω από τα σύννεφα. Με βροχή εννοούμε αντιπροσωπευτικά 
βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ. Έτσι με την υγρή απόθεση έχουμε τη δεύ-
τερη δυνατότητα ρύπανσης του νερού από ρύπους που βρίσκονται 
στην ατμόσφαιρα. Η ρύπανση του νερού μέσω της υγρής απόθεσης 
δημιουργείται είτε μέσω της «όξινης βροχής», όταν οι ρύποι έχουν 
σχηματίσει οξέα, όπως π.χ. θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ 
κ.λπ. είτε όμως και απ’ ευθείας με τους ίδιους τους ρύπους, όπως 
π.χ. βαρέα μέταλλα, διοξίνες κ.λπ. Επειδή όμως θα το χρησιμοποιή-
σουμε και αυτό στη συνέχεια αναφέρουμε, ότι όπως τα επιφανειακά 
νερά έτσι και το έδαφος είναι δυνατό να ρυπανθεί μέσω της υγρής 
απόθεσης.
Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους του Εδάφους
Όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, η ρύπανση του νερού δεν προέρχε-
ται μόνο από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, όπως περιγράψαμε προ 
ολίγου, αλλά και από άλλες αιτίες. Έτσι μία άλλη δυνατότητα ρύπαν-
σης του νερού προκύπτει από τη ρύπανση του εδάφους.
Ρύπανση του Εδάφους από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας
προηγουμένως περιγράψαμε, ότι όπως τα επιφανειακά νερά έτσι και 
το έδαφος ρυπαίνεται από τους ρύπους που βρίσκονται στην ατμό-
σφαιρα μέσω της ξηρής και υγρής απόθεσης.
Ρύπανση του Εδάφους από τις Γεωργικές Δραστηριότητες
Σε σχέση με τη ρύπανση του εδάφους από τις γεωργικές δραστηριό-
τητες οι σπουδαιότεροι ρύποι είναι τα διάφορα λιπάσματα, όπως π.χ. 
ενώσεις του αζώτου και του φωσφόρου ή τα ζωικά απόβλητα. Τα 
λιπάσματα είναι θρεπτικές ουσίες, που, όταν καταλήξουν στο νερό, 
δημιουργούν το πρόβλημα του ευτροφισμού. Άλλοι ρύποι από τις γε-
ωργικές δραστηριότητες που επιβαρύνουν το έδαφος, είναι τα διά-
φορα φυτοφάρμακα.
Ρύπανση του Εδάφους από τη Λειτουργία των Χωματερών
Στη χώρα μας υπάρχουν πολλές ανεξέλεγκτες χωματερές. Αλλά και 
οι ελεγχόμενες χωματερές σπάνια πληρούν τις απαραίτητες προδια-
γραφές. Η έννοια χωματερή σημαίνει το χώρο στο έδαφος στον οποίο 
γίνεται η ταφή στερεών αποβλήτων. Αυτά μπορεί να είναι απορρίμ-
ματα, δηλαδή σκουπίδια οικισμών ή στερεά απόβλητα βιοτεχνιών 
και βιομηχανιών. Τα στερεά αυτά απόβλητα μπορούν να περιέχουν 
μία μεγάλη σειρά βλαβερών ουσιών, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες, 
υπόλοιπα φαρμάκων, πλαστικά και διάφορες επικίνδυνες οργανικές 
ουσίες, όπως χρώματα, διαλυτικά, συντηρητικά κ.λπ. 
Ρύπανση του Εδάφους από τα Οικιακά Λύματα
Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανα-
λώνεται στα νοικοκυριά κατά μέσον όρο ένας όγκος νερού περίπου 
150 λίτρων ανά άτομο καθημερινά. Αν εξαιρέσουμε ένα μέρος αυτού 
του νερού, που χρησιμοποιείται π.χ. για το πότισμα του κήπου ή το 
πλύσιμο του αυτοκινήτου, το μεγαλύτερο μέρος του νερού εμφανί-
ζεται μετά τη χρήση του στην τουαλέτα, ή μετά τη χρήση του για το 
πλύσιμο του προσώπου, του σώματος, των πιάτων, των ρούχων κ.λπ. 
υπό τη μορφή λύματος, δηλαδή του απόβλητου, του ακάθαρτου νε-
ρού, που πρέπει να απομακρυνθεί. Έτσι τα οικιακά λύματα περιέχουν 
διάφορες βλαβερές ουσίες, όπως π.χ. διάφορες οργανικές ουσίες ή 
και βαρέα μέταλλα, καθώς και φωσφορικά άλατα που προέρχονται 
από τη χρήση των απορρυπαντικών,. Επίσης τα οικιακά λύματα πε-
ριέχουν βακτηρίδια και ιούς. Στη χώρα μας όμως ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση σε σύστημα αποχέτευσης 
λυμάτων, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν σε ένα βόθρο, που 
θα έπρεπε να ήταν αλλά σπάνια είναι στεγανός. Έτσι τα λύματα αυτά 
καταλήγουν στο έδαφος ρυπαίνοντάς το.
Στα προηγούμενες παραγράφους γνωρίσαμε πώς δημιουργείται η ρύ-
πανση του εδάφους. Τώρα θα εξηγήσουμε, πώς από τη ρύπανση του 
εδάφους προκύπτει η περαιτέρω ρύπανση του νερού. Όταν βρέχει, το 
μέρος αυτό της βροχής που δεν πέφτει απ’ ευθείας στα επιφανειακά 
νερά, δηλαδή στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα ποτάμια, στις λί-
μνες κ.λπ. πέφτει επάνω στο στερεό μέρος της επιφάνειας της  γης. 
Το νερό αυτό, το οποίο πέφτοντας σα βροχή έχει ήδη ενσωματώσει 
διάφορους ρύπους της ατμόσφαιρας, από τη στιγμή που συναντά το 
έδαφος, κινείται υπό την επίδραση της βαρύτητας προς τα κάτω και 

μπορεί να διαλύσει και να παρασύρει μαζί του τους ρύπους που υπάρ-
χουν επάνω ή μέσα στο έδαφος και περιγράψαμε προηγουμένως. 
Το νερό αυτό λοιπόν με όλους τους ρύπους που περιγράψαμε, έχει, 
όπως προαναφέραμε τη δυνατότητα να ακολουθήσει 4 δρόμους: Το 
νερό μπορεί να
1.καταλήξει και να ρυπάνει ωκεανούς ή θάλασσες. 
2.καταλήξει μέσα σε λίμνες ρυπαίνοντάς τες.
3.καταλήξει μέσα σε ποτάμια ρυπαίνοντάς τα.
4.διαπεράσει το έδαφος και να ρυπάνει τους υπόγειους υδροφορείς.
Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους των   Αποχετεύσεων
Ο τελευταίος τρόπος ρύπανσης του νερού είναι η ρύπανση του νερού 
από τις αποχετεύσεις. Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, το μεγαλύτερο μέ-
ρος  του νερού που χρησιμοποιείται στα νοικοκυριά εμφανίζεται μετά 
τη χρήση του στην τουαλέτα, ή μετά το πλύσιμο του προσώπου, του 
σώματος, των πιάτων, των ρούχων κ.λπ. υπό τη μορφή του λύματος, 
δηλαδή του απόβλητου, του ακάθαρτου νερού, που απομακρύνεται με 
το αποχετευτικό σύστημα, εφ’ όσον αυτό υπάρχει,. Κάτι αντίστοιχο 
ισχύει και για τα δημόσια κτήρια, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Π.χ. 
η βιομηχανία κρέατος καταναλώνει μέχρι και 30 m3 νερό ανά τόνο 
ζωντανού κρέατος, και η βιομηχανία χάλυβα καταναλώνει μέχρι 200 
m3 νερό ανά τόνο προϊόντος, δημιουργώντας αντίστοιχες ποσότητες 
λυμάτων. Τα λύματα αυτά συλλέγονται με υπόγειους αγωγούς και με-
ταφέρονται με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας των λυμάτων, αν βέβαια αυτή υπάρχει. Εκεί πραγματο-
ποιείται η μερική απομάκρυνση των ρύπων που περιέχονται στα λύ-
ματα. Το νερό που προκύπτει καταλήγει στις θάλασσες, στις λίμνες, 
στα ποτάμια, στα υπόγεια νερά κ.λπ., όπου ανάλογα με το αν υπήρξε 
επεξεργασία των λυμάτων, και αν ναι ανάλογα με το πόσο αποτελε-
σματική ήταν, δημιουργείται αυτό που ονομάσαμε ρύπανση του  νερού 
από τους ρύπους των αποχετεύσεων.
Μείωση της Ρύπανσης του Νερού και της Κατανάλωσής του
Από τα όσα εκθέσαμε προηγουμένως, προκύπτει ότι το νερό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου του, δηλαδή από τη στιγμή που εξατμίζεται 
από τα επιφανειακά νερά, που μεταφέρεται σαν υδρατμός στην ατμό-
σφαιρα, που πέφτει σα βροχή στο έδαφος, που ξεπλένει το έδαφος, 
που καταλήγει είτε στις λίμνες, δηλαδή στην 1η αποθήκη γλυκού νε-
ρού, είτε στα ποτάμια, δηλαδή στη 2η αποθήκη γλυκού νερού, είτε 
στα υπόγεια νερά, δηλαδή στην 3η αποθήκη γλυκού νερού, που χρη-
σιμοποιείται από τον άνθρωπο στα νοικοκυριά, στις δημόσιες εγκα-
ταστάσεις, στη γεωργία, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία κ.λπ., το νερό 
αυτό συνεχώς ρυπαίνεται. Το νερό όμως αυτό εξυπηρετεί πάρα πολ-
λές ανθρώπινες ανάγκες, και αν λάβουμε υπόψη ότι μία από αυτές τις 
ανάγκες μας είναι να πίνουμε νερό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατα-
βάλουμε προσπάθεια, για να εξασφαλίσουμε πόσιμο νερό με τέτοια 
ποιότητα, ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία μας. Όσο μεγαλύτερη είναι 
όμως η ρύπανση του νερού σε μία αποθήκη νερού ή η ποσότητα του 
νερού που πρέπει να προετοιμάσουμε, τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια 
πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να προκύψει από αυτό το νερό, 
νερό με ποιότητα πόσιμου νερού. Επομένως, αν η τιμή του πόσιμου 
νερού διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος επεξεργασίας του, τότε 
όσο βελτιώνεται η ποιότητά του τόσο αυξάνεται η τιμή κατανάλωσής 
του. Εκτός τούτου όμως, αν η ρύπανση του νερού σε μία αποθήκη 
νερού ξεπεράσει συγκεκριμένα όρια, τότε είναι δυνατόν το νερό αυ-
τής της αποθήκης νερού να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για 
την δημιουργία πόσιμου νερού, οπότε υπό ειδικές συνθήκες μπορεί 
να εμφανιστεί και ποσοτικό πρόβλημα νερού. Ένα απλό παράδειγμα 
προς τούτο: Στα περισσότερα νησιά μας το πόσιμο νερό προέρχεται 
από τα υπόγεια νερά με τη βοήθεια γεωτρήσεων. Στη χώρα μας όμως 
είναι σύνηθες, αρκετοί πολίτες να κάνουν δίχως άδεια γεωτρήσεις 
κατασπαταλώντας μάλιστα πολλές φορές το σπάνιο αγαθό νερό, π.χ. 
για τη λειτουργία μιας πισίνας λίγα μέτρα μακριά από τη θάλασσα. 
Ως συνέπεια αυτού μπορεί ο υδροφόρος ορίζοντας (δηλαδή η επιφά-
νεια του υπόγειου νερού) να κατέβει τόσο πολύ, λόγω της υπερκα-
τανάλωσης, ώστε να εισχωρήσει στο υπόγειο νερό θαλάσσιο νερό, 
καθιστώντας το υπόγειο νερό υφάλμυρο και επομένως εις το εξής 
ακατάλληλο για την επεξεργασία του σε πόσιμο νερό. Γι’ αυτό έχουμε 
την ευθύνη να κάνουμε τα πάντα, ώστε να αποφεύγουμε με κάθε τρό-
πο τόσο τη ρύπανση του νερού όσο και την υπερκατανάλωσή του.
Από όσα έγιναν κατανοητά κατά την περιγραφή του κύκλου του νερού, 
η ρύπανση του νερού είναι συνεχής. Το να περιγράψουμε τη μείωση 
της ρύπανσης του νερού σε όλα τα στάδια του κύκλου του ξεπερνά 
τα όρια ενός Άρθρου περιορισμένης έκτασης. Εκτός όμως τούτου οι 
μέθοδοι μείωσης των ρύπων του νερού εφαρμόζονται σε μεγάλη κλί-
μακα στα πλαίσια της κρατικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Εδώ θα 
ασχοληθούμε μόνο με την ειδική περίπτωση της μείωσης της ρύπαν-
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σης του νερού που είναι σίγουρα  η πιο πρόσφορη για ένα έντυπο με τίτλο: 
«δήμος λαυρεωτική σαρωνικός», αφού είναι γνωστά και δεδομένα αυτά τα 
προβλήματα στην περιοχή μας.
Μείωση της Ρύπανσης του Νερού από τους Ρύπους των Αποχετεύσεων 
Στο Κεφάλαιο Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους των   Αποχετεύσεων 
περιγράψαμε, πώς δημιουργείται η ρύπανση του νερού από τους ρύπους 
που βρίσκονται στις αποχετεύσεις. Δηλαδή, εκεί αναφέραμε ότι τα λύμα-
τα από τα νοικοκυριά, τα δημόσια κτήρια, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία 
συλλέγονται (αν δεν έχουν καταλήξει απ’ ευθείας στο έδαφος), με υπό-
γειους αγωγούς και μεταφέρονται με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό 
μακριά από τον τόπο προέλευσής των. Η τύχη αυτών των λυμάτων εξαρ-
τάται από τη χώρα, την περιοχή της χώρας και την χρονική περίοδο στην 
οποία αναφερόμαστε. Δηλαδή τα λύματα αυτά μπορεί να καταλήγουν στα 
επιφανειακά νερά, δηλαδή στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια κ.λπ. 
δίχως κανένα καθαρισμό τους. Και αν το τελευταίο ακούγεται απίθανο, ας 
μην ξεχνάμε, ότι όλα τα λύματα της μείζονος περιοχής Αθηνών κατέληγαν 
δίχως καμία επεξεργασία μέχρι πριν λίγες 10ετίες στο Σαρωνικό κόλπο, 
κοντά στην περιοχή της Ψυτάλλειας. Τα λύματα των αποχετεύσεων μπο-
ρούν όμως να καταλήξουν επίσης στα επιφανειακά νερά, αφού προηγου-
μένως έχουν περάσει από μία εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση η ρύπανση των επιφανειακών νερών εξαρτάται από 
την απόδοση της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων.
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε με λίγα απλά λόγια μία τέτοια εγκατάσταση 
επεξεργασίας των λυμάτων, ή και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. Η 
εγκατάσταση αποτελείται από 3 βαθμίδες.
1.Στην 1η βαθμίδα υπάρχουν συνήθως διάφορες εγκαταστάσεις όπως πχ. 
σχάρες (οι οποίες κατακρατούν χοντρά αντικείμενα, όπως φύλλα φυτών, 
κλαδιά, πέτρες, ψόφια ζωάκια αλλά και μικροαντικείμενα της καθημερι-
νής υγιεινής, κ.λπ.),  ή εξαμμωτές (στους οποίους κατακρατούνται άμμος, 
μικρά πετραδάκια, θραύσματα γυαλιού κ.λπ. ) ή απολιπαντές (στους οποί-
ους απομακρύνονται από τα λύματα τα λίπη και τα έλαια.
2.Στην 2η βαθμίδα υπάρχει ο βιολογικός αντιδραστήρας, στον οποίο υπάρ-
χουν διάφοροι μικροοργανισμοί (κυρίως βακτηρίδια, μύκητες ή πρωτό-
ζωα).  Οι μικροοργανισμοί αυτοί απομακρύνουν από τα λύματα διάφορες 
διαλυμένες οργανικές ουσίες, όπως π.χ. υπόλοιπα φαγητών, ακαθαρσίες 
κ.λπ. Οι διαδικασίες αυτές είναι συνήθως αερόβιες, δηλαδή με την ύπαρ-
ξη οξυγόνου. Σπάνια χρησιμοποιούνται αναερόβιοι αντιδραστήρες στους 
οποίους δημιουργείται σαν παραπροϊόν μεθάνιο. 
3.Στην 3η βαθμίδα υπάρχουν συνήθως περισσότερες επί μέρους μονάδες, 
οι οποίες εξαρτώνται από τους ρύπους, που θέλουμε να απομακρύνουμε, 
όπως π.χ. φωσφορικά άλατα, βαρέα μέταλλα κ.λπ.. Π.χ. φωσφορικά άλατα 
που βρίσκονται στα λύματα και προέρχονται από τη χρήση είτε λιπασμά-
των είτε απορρυπαντικών μπορούν να απομακρυνθούν με τη βοήθεια θειι-
κού αλουμινίου ή χλωριούχου σιδήρου. Συνήθως στο τέλος της 3ης βαθμί-
δας χρησιμοποιείται ενεργός άνθρακας για την απομάκρυνση των ρύπων 
που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, όπως π.χ. χρώματα, φαρμακευτικές 
ή άλλες οργανικές ουσίες  
Αν τα επεξεργασμένα λύματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν π.χ. για άρ-
δευση ή κολύμβηση, τότε ακολουθεί η απολύμανση προκειμένου να κατα-
στραφούν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί.
Χαρακτηριστικό μίας εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού είναι η δημι-
ουργία ιλύος, δηλαδή λάσπης, της λεγομένης λυματολάσπης, που προκύ-
πτει από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων. Για την εύκολη 
και ασφαλή μεταφορά και διάθεση της λυματολάσπης ακολουθεί επεξερ-
γασία σε παχυντές και σε ένα σύστημα αφυδάτωσης. Για τη μεταφορά και 
διάθεση της λυματολάσπης από την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού 
της Ψυτάλλειας είχε γίνει πολύς λόγος προ καιρού στα ΜΜΕ. Ο τρόπος 
διάθεσης της λυματολάσπης εξαρτάται από τους υπόλοιπους ρύπους που 
περιέχει. Αν π.χ. δεν περιέχει βαρέα μέταλλα χρησιμοποιείται στη γεωρ-
γία. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους, λόγω των 
θρεπτικών συστατικών και λοιπών οργανικών ουσιών που περιέχονται 
στη λυματολάσπη. Μία άλλη χρήση της λυματολάσπης στην περίπτωση 
που αυτή δεν περιέχει βαρέα μέταλλα είναι η καύση προς παραγωγή ενέρ-
γειας σε ειδικούς λέβητες, π.χ. στην τσιμεντοβιομηχανία. Όταν η λυματο-
λάσπη περιέχει βαρέα μέταλλα τότε ένας συνήθης τρόπος διάθεσής της 
είναι η ταφή της σε ειδικούς χώρους διάθεσης με ειδική μόνωση.
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“Απόσπασμα από το βιβλίο του δικηγόρου και πρώην Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομι-
κών, 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)
      Β.- Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
     Όλα τα παραπάνω που ανέφερα αποτελούν 
τους σχεδιασμούς και τις επιθυμίες της Τουρ-
κίας του Ερντογάν. Πλην όμως, επειδή, τα γε-
γονότα και οι εξελίξεις πιέζουν ασφυκτικά τον 
Ερντογάν, ενδέχεται να μεταβάλλει τους σχε-
διασμούς του και να επιταχύνει τη σχεδιαζό-
μενη σύγκρουση της Τουρκίας με την Ελλάδα, 
επιλέγοντας το προνομιακό γι’ αυτόν πεδίο της 
κυπριακής ΑΟΖ, όπου εξάλλου συντελούνται 
και οι πλέον χρονικά πιεστικές εξελίξεις σ’ 
ό,τι αφορά στις επιδιώξεις του στο χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου (η Κύπρος αποτελεί 
τον πλέον αδύναμο κρίκο της ελληνικής άμυνας), χωρίς όμως να απο-
κλείεται «χτύπημά» του στην περιοχή του Καστελόριζου. Αντίστοι-
χες, όμως, χρονικά πιεστικές για τον Ερντογάν εξελίξεις συνιστούν 
α) η διαφαινόμενη σύγκρουση των Αμερικανών και των Ισραηλινών 
με το Ιράν και τους συμμάχους του (Συρία, Χεζμπολά – Λίβανος και 
Χαμάς – Παλαιστίνιοι), β) η, έστω και με παλινωδίες, στήριξη των 
Αμερικανών στους Κούρδους της Συρίας, αλλά και γ) οι οικονομικο-
κοινωνικές εξελίξεις στην Τουρκία. 
     Όλα, λοιπόν, δείχνουν, ότι οι επόμενοι μήνες θα αποδειχθούν ιδιαιτέ-
ρως κρίσιμοι και καθοριστικοί. Ήδη η κατάσταση στην ευρύτερη πε-
ριοχή έχει φθάσει σε σημείο «υψηλού βρασμού» και όλοι, πλην ημών, 
ετοιμάζονται για μία μεγάλη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή και 
για μία ιστορική διατάραξη – ανατροπή των υφιστάμενων παγκόσμι-
ων ισορροπιών. Ο Ερντογάν το γνωρίζει πολύ καλά. Γνωρίζει δηλα-
δή, ότι θα αναγκασθεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του, ως προς 
το χρονοδιάγραμμα τους, συρόμενος σε μία σύγκρουση σε διάφορα 
μέτωπα, υπό δυσμενείς συνθήκες, καθότι δεν είναι ακόμη έτοιμος. 
Ωστόσο, δεν έχει άλλη επιλογή πλέον. Τα πάντα, λοιπόν, δείχνουν, ότι 
έχει λάβει τις αποφάσεις του και προετοιμάζεται πυρετωδώς και με-
θοδικά για τις επερχόμενες καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαία 
εξάλλου η δήλωση που έκανε απευθυνόμενος προς τον τουρκικό λαό 
τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με την οποία ο τουρκικός λαός 
πρέπει να προετοιμάζεται για επιστράτευση! Αυτή μάλιστα τη δήλω-
ση δεν την έκανε μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές μέσα σε μικρό χρο-
νικό διάστημα. Ο Ερντογάν προετοιμάζεται για τον υπέρτατο αγώνα 
της επιβίωσης του ιδίου και της Τουρκίας, όπως υφίσταται σήμερα. 
Χαρακτηριστική είναι και η δήλωσή του, ότι η Τουρκία, είτε θα αυξη-
θεί σε έκταση το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε θα συρρικνωθεί. 
Χαρακτηριστικές είναι, τέλος, και οι ακόλουθες δηλώσεις του τον 
Μάρτιο του 2018 από τη Σαμψούντα του Πόντου:  «Τη μεγάλη Τουρκία 
οπωσδήποτε θα την οικοδομήσουμε.  Αν χρειαστεί θα δώσουμε τις 
ζωές μας. Αν χρειαστεί θα πάρουμε ζωές. …. Δεν θα ξεχάσουμε τις 
πληγές που άνοιξαν στην καρδιά μας τα τεχνητά σύνορα που χάραξαν. 
Μετά την Αφρίν ξεκινά η ανάσταση. ….. Αυτοί που πιστεύουν πως οι 
παρατηρήσεις μου είναι μπλόφες ή άδεια ρητορική θα δουν πως το 
λάθος τους είναι θανάσιμο. Οι δηλώσεις μου αντικατοπτρίζουν την 
αποφασιστικότητα της Τουρκίας, τις πολιτικές του κράτους και τα 
αισθήματα του λαού. Θα τα καταφέρουμε ή θα σκοτωθούμε».
     Γ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
     Απέναντι σ’ αυτές τις καταιγιστικές και αρνητικές για την ειρήνη 
στην περιοχή μας εξελίξεις, η Ελλάδα μοιάζει με ασθενή σε κωμα-
τώδη κατάσταση. Δεν αντιδρά, δεν έχει αντανακλαστικά και μοιάζει 
να έχει απωλέσει το ένστικτο της επιβίωσης, το ένστικτο της αυτο-
συντήρησης. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι, στην πλέον επικίνδυνη 
για τη χώρα μας και το λαό μας περίοδο, όπου διακυβεύεται και αυτή 
ακόμη η επιβίωση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού, η 
χώρα μας διαθέτει το ιστορικά χειρότερο πολιτικό προσωπικό και 
ευρίσκεται σε δυσμενέστατη κατάσταση, η οποία μάλιστα βαίνει επι-
δεινούμενη. Σε περιόδους, όπως η σημερινή, στην οποία κυριαρχεί η 
ανασφάλεια στις σχέσεις των κρατών, η ρευστότητα γεωπολιτικών 
συμφερόντων και επίκεινται μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις και 
ανακατατάξεις, δημιουργούνται, πέραν των προφανών κινδύνων, και 
τεράστιες ευκαιρίες για κράτη και λαούς που έχουν διαγνώσει αυ-

τές τις καταστάσεις και έχουν στοιχειωδώς προ-
ετοιμαστεί να τις αντιμετωπίσουν, αλλά και να τις 
εκμεταλλευθούν. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν ανήκει 
αυτή τη στιγμή σ’ αυτήν την κατηγορία των «προνο-
ητικών» και κατάλληλα προετοιμασμένων χωρών. 
Ωστόσο, είναι στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, να 
επιβιώνει δυσχερέστατων καταστάσεων, αλλά και, 
υπό προϋποθέσεις, να ανατρέπει δυσμενή προγνω-
στικά, εκπλήσσοντας τους πάντες. Αυτό, όμως, δεν 
μπορεί να συμβαίνει εσαεί. Δεν είναι δηλαδή δυνα-
τόν να δοκιμάζουμε διαρκώς την τύχη μας και τις 
αντοχές μας, στα πλαίσια εκδήλωσης ενός μαζοχι-
στικού – αυτοκαταστροφικού συνδρόμου, το οποίο 
ιστορικά μας κατατρέχει. Κάποια στιγμή, θα μας 
εγκαταλείψει και η όποια θεά τύχη ή θεία πρόνοια.
     Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σ’ αυτήν την τρα-
γική κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται η χώρα μας, 
ακόμη και με αυτό το άθλιο πολιτικό προσωπικό, 
που διαχειρίζεται τις τύχες της, εξακολουθούν να 
υπάρχουν δυνατότητες αντίδρασης και αποτροπής 
του επικείμενου εξ ανατολών κινδύνου, τις οποίες 
πρέπει να αξιοποιήσει η ηγεσία της Ελλάδας (πο-

λιτική και στρατιωτική) με συγκεκριμένες ενέργειες (άμεσες, μεσο-
πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες), ώστε να εξέλθουμε «ζωντανοί», 
ως χώρα και ως έθνος, από την περιπέτεια που πρόκειται, μετά βε-
βαιότητας, να βιώσουμε. Ο χρόνος όμως πιέζει και είναι οριακά επαρ-
κής, όπως οριακό είναι και το χρονικό σημείο στο οποίο ευρίσκεται η 
χώρα μας. Πρόκειται για το οριακό σημείο, όπου, είτε θα υποστεί μία 
καταστροφή ανάλογη ή και μεγαλύτερη της μικρασιατικής, είτε θα 
υποστεί ένα αναγεννητικό ηλεκτροσόκ, όπως αυτό που «προκάλεσε» 
στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας, ανατρέποντας όλα τα δυσμενή 
προγνωστικά, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και πέραν κάθε προσδο-
κίας. Για να αξιοποιηθούν, ωστόσο, αυτές οι δυνατότητες, οι οποίες 
σχετίζονται με μειονεκτήματα της Τουρκίας και με πλεονεκτήματα 
της Ελλάδας, πρέπει, το μεν να γνωρίζουμε ποίες είναι αυτές, το δε 
να συντρέξουν και ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες, προς το πα-
ρόν, δεν συντρέχουν. 
     Πριν, λοιπόν, αναφερθώ στις δυνατότητες της ελληνικής πλευράς 
και στις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί για να τις αξιοποι-
ήσει, θα αναφέρω και θα αναλύσω τις αναγκαίες προϋποθέσεις, από 
τις οποίες θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχής ή ανεπιτυχής 
αντιμετώπιση του εξ ανατολών κινδύνου. Οι βασικές προϋποθέσεις 
είναι τρεις και απλές, αλλά πολύ βασικές, οι οποίες, όπως προανέφε-
ρα, δεν προκύπτει να συντρέχουν προς το παρόν. Η εξασφάλισή τους 
εξακολουθεί να είναι ζητούμενο για την Ελλάδα. Η πρώτη προϋπόθε-
ση είναι η άριστη γνώση του αντιπάλου, δηλαδή της Τουρκίας του Ερ-
ντογάν, τόσο ως προς τις επιδιώξεις της και τον τρόπο που επιχειρεί 
να τις υλοποιήσει, όσο και ως προς τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 
της (αφορά και τον ηγέτη της, τον Ερντογάν). Η δεύτερη προϋπόθε-
ση είναι η ύπαρξη ικανής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η δε 
τρίτη και τελευταία προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση στοιχειώδους 
εσωτερικής ομοψυχίας και ενότητας του λαού μας έναντι του εξω-
τερικού κινδύνου, καθώς και η ενίσχυση του ηθικού του λαού μας. 
Θα μπορούσε να αναφερθεί και μία τέταρτη προϋπόθεση, αυτή της 
τύχης. Ωστόσο, καλό θα ήταν να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας 
εξολοκλήρου στη «θεά τύχη», έστω και εάν είχε έναν σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση πολλών ιστορικών γεγονότων, ενίοτε και καθορι-
στικό, κυρίως μέσω της εμφάνισης αστάθμητων παραγόντων, τους 
οποίους δεν πρέπει να αποκλείουμε και οι οποίοι δύνανται να ανα-
τρέψουν πολλά δεδομένα ανά πάσα στιγμή (π.χ. η ασθένεια κάποιου 
πρωταγωνιστή των εξελίξεων, ένα ατύχημα, μία φυσική καταστροφή, 
κλπ, δύνανται να ανατρέψουν τα πάντα).  
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Τον  Μάρτιο του 2003, με την ευκαιρία της 
παρουσίασης της διδακτορικής διατριβής 
του φίλου Λαυριώτη, Καθηγητή Φιλόλογου 
και Ιστορικού, Γιώργου Δερμάτη,  από το Πα-
νεπιστήμιο της  Λουβέν  (Louven),  συμμετέ-
χοντας  σε  αντιπροσωπεία φορέων της πό-
λης  μας,  αποτελούμενη από εκπροσώπους 
του Δήμου, της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, του  
ΟΛΛ,  του  ΤΠΠΛ  και της Εταιρείας Μελετών 
Λαυρεωτικής, επισκέφθηκα το Βέλγιο, εκεί 
όπου κτυπά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
Την πρώτη ημέρα, μετά την απαραίτητη πρω-
ινή επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όπου  από  αρμόδιους  υπαλλήλους ενημε-
ρωθήκαμε για τρέχοντα Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα  που  αφορούσαν  την  περιοχή μας, 
(Κοινωνία της πληροφορίας και Αειφόρος 
ανάπτυξη), το απόγευμα συμμετείχαμε σε 
εκδήλωση στην πόλη Σαρλερουά (Charleroi),  
όπου  ο  Γ. Δερμάτης παρουσίασε επίσημα την 
διατριβή του, που αφορούσε την διαχρονική 
μεταλλευτική δραστηριότητα στην Λαυρε-
ωτική, ενώπιον αρκετών προσκεκλημένων 
από την επιστημονική κοινότητα της ευρύτε-
ρης περιοχής.
Την εκδήλωση είχε διοργανώσει ο Σύνδε-
σμος Ελληνοβελγικής Φιλίας  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ», ο  οποίος  είχε ιδρυθεί από μέλη 
της  βελγικής  αρχαιολογικής  αποστολής στο  
Λαύριο,  που  επί  τριάντα  περίπου  χρόνια 
υλοποιούσε ανασκαφές στο αρχαίο Θέατρο  
και  στην  κοιλάδα  του  Θορικού (Ναός της 
Δήμητρας)  και  στόχο  είχε  την διάδοση της 
ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής γλώσ-
σας στο Βέλγιο (!!!). Φυσικά,  μιλούσαν όλοι 
Ελληνικά. Ο φιλελληνισμός σε όλο του το 
μεγαλείο! Πού να γνώριζαν ότι ύστερα  από  
δεκαπέντε  χρόνια,  εμείς,  οι φυσικοί κληρο-
νόμοι, θα  «πνίγαμε» το όνομα του Μακεδόνα 
βασιλιά στις Πρέσπες…
Την επόμενη ημέρα, επισκεφθήκαμε ένα από 
τα πλέον εξαίσια δείγματα νεοκλασικής βιο-
μηχανικής  κληρονομιάς  της  Ευρώπης,  το 
Τεχνολογικό Πάρκο Grand-Hornu, πλησίον της  
πόλης  Mons. Ένα  βιομηχανικό  συγκρότημα 
παραγωγής άνθρακα που κατασκευάστηκε  
στις αρχές του 19ου αιώνα (μεταξύ 1810-
1830) και, παράλληλα, αποτελούσε  μια μικρή 
«Company Town» (βιομηχανική πόλη), αφού 
πέραν του εργοστασίου, συμπεριλάμβανε 
450 σπίτια εργατών που διέθεταν εσωτερική 
ύδρευση και κήπο, κατάστημα  για  τις  καθη-
μερινές ανάγκες τους, καθώς και σχολείο για 
τα παιδιά τους. Με  έκπληξη  διαπιστώσαμε  
ότι  προσομοίαζε  αρκετά -αν δεν ήταν σχε-
δόν ταυτόσημο- με το μεταλλευτικό συγκρό-
τημα της Γαλλικής Εταιρείας στο Λαύριο και 
τα εργατόσπιτα του Κυπριανού. Δυστυχώς,  
για εμάς,  όμως, οι  ομοιότητες  σταματούσαν  
εκεί.
Το  συγκεκριμένο  συγκρότημα  αποκαταστά-
θηκε πλήρως την  δεκαετία  του  ’80 και πλέ-
ον λειτουργούσε ως Μουσείο σύγχρονης τέ-

χνης, με εκθεσιακούς χώρους, αμφιθέατρο, 
café και εστιατόριο, με 75.000 επισκέπτες  
ετησίως, ενώ, παράλληλα, η UNESCO  το είχε 
συμπεριλάβει  στα μνημεία  παγκόσμιας  κλη-
ρονομιάς. Μετά την ξενάγηση αναχωρήσαμε 
με  τα  συνήθη  αναπάντητα ερώτημα: γιατί 
όχι και εμείς; Τι φταίει και δεν συμπορευό-
μαστε με την υπόλοιπη Ευρώπη; Πού σκοντά-
φτουμε κάθε φορά;
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στην περιοχή 
Le Bois du Cazier, νότια του Charleroi, επισκε-
φθήκαμε  ένα  ακόμη  εργοστάσιο  εξόρυξης  
άνθρακα,  στο οποίο,  τον Αύγουστο του 1956, 
μια  τρομερή έκρηξη σε στοά βάθους 1000 
μ, στοίχισε  την ζωή σε 262 εργάτες από 12 
εθνικότητες, κυρίως  Βέλγους και Ιταλούς, 
μεταξύ  των  οποίων  όμως  και  έξι Ελλή-
νων. Το  εργοστάσιο  ανακαινισμένο  πλέον,  
λειτουργούσε  κατά  το ήμισυ ως Μουσείο  
βιομηχανικής  αρχαιολογίας  και, παράλληλα,  
ως  χώρος  σύγχρονης τέχνης, ενώ  το άλλο 
μισό  ως «χώρος  μνήμης»  των  θυμάτων  
της  έκρηξης,  με  την  συμβολή οπτικοακου-
στικών  μέσων  και  φωτογραφικού  υλικού.  
Ένα μικρός ανελκυστήρας μετέφερε τους 
επισκέπτες, οι οποίοι ανέρχονταν σε 45.000 
ετησίως, στον χώρο της έκρηξης,  όπου  στον  
χώρο  των  «αποδυτηρίων»  διατηρούνταν  
ακόμη  τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους 
αντικείμενα.
Δεν  μπορούσε  να  περάσει ασχολίαστο το 
γεγονός ότι,  ακόμα και η θλίψη για τον χαμό 
εκείνων που διαχρονικά κινούν τις «μυλόπε-
τρες» της παγκόσμιας βιομηχανικής επανά-
στασης,  μετατράπηκε σε κινητήρια δύναμη 
για την οικονομική στήριξη μιας περιοχής, 
που έπαυσε πια να παράγει υπόγειο πλούτο…
Όσο για την πόλη μας και την χώρα μας, συζη-
τάμε και ξανασυζητάμε τα ίδια. Ανεκμετάλ-
λευτες  μεταλλευτικές στοές, βιομηχανικά 
κτίρια που καταρρέουν, αρχαία θέατρα  που 
αναζητούν την σύγχρονη μούσα τους, Ορυκτο-
λογικά μουσεία και αρχαιολογικά μονοπάτια 
που εξαγγέλλονται κατά τις προεκλογικές 
περιόδους, «Προαστιακοί»  που δεν φτάνουν 
ποτέ στο τέρμα τους, Λιμάνια που αναζητούν 
συνεχώς τον προορισμό τους και ο κατάλο-
γος δεν έχει τέλος. 
Και  η  νεολαία  που αντικρύζει  με αβεβαιότη-
τα το μέλλον της; Τα επιδόματα ανεργίας και 
οι «οκτάμηνες»  συμβάσεις  να είναι καλά…
Μοναδική αχτίδα φωτός, στο σκοτάδι της συ-
νεχούς αναζήτησης για την αξιοποίησης της 
βιομηχανικής κληρονομιάς στην χώρα μας, 
το «Θεματικό Πάρκο Φωκίδας», όπου σε επι-
σκέψιμη  με  βαγονέτο  μεταλλευτική  στοά, 
ο επισκέπτης,  με  διαδραστικό τρόπο (ήχο 
και φως), ενημερώνεται  για την διαχρονική 
εξέλιξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας 
στην χώρα μας και,  παράλληλα,  έρχεται σε 
συναισθηματική επαφή με τον ανθρώπινο 
μόχθο και την συνεισφορά του στην εξέλιξη 
της κοινωνίας. Με την στήριξη και την χρη-
ματοδότηση  της  ιδιωτικής  πρωτοβουλίας 
βεβαίως, βεβαίως…

του Σταύρου Παπασταυρόπουλου
Ιατρού, τ. Δημάρχου Λαυρεωτικής

Τι να φταίει, τι να φταίει, που δεν πήγαμε μπροστά…
Σκέψεις και προβληματισμοί ενός “αθεράπευτου Αυτοδιοικητικού.” 
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