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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Tου Δημήτριου Κλούρα
Δικηγόρου και πρώην 

Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Περιουσίας

στο Υπουργείο Οικονομικών

ΝΑΙ
στις

εναλλακτικές
μορφές

ενέργειας!

Είναι τόσο δύσκολο 
να παράγονται εδώ 
προσφέροντας 
θέσεις εργασίας;

Επαρκούν όταν έχει 
άπνοια και νύχτα;

Τους χειμερινούς 
μήνες με ότι 
καίγεται
στα τζάκια-
ξυλόσομπες για 
θέρμανση λόγω 
κόστους του 
ρεύματος, δεν 
επιβαρύνεται το 
περιβάλλον;

Πόσο κοστίζουν 
τα φίλτρα που 
χρησιμοποιεί το νέο 
εργοστάσιο λιγνίτη 
που κατασκευάστηκε 
στην Γερμανία;

Πότε θα μάθουμε
οι Έλληνες πώς λειτουργεί 
μία σύγχρονη Κοινωνία σε 
σχέση με το Περιβάλλον;

Eυτυχώς το προλάβαμε...
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Με σειρά επιχειρημάτων που στηρίζονται σε με-
λέτες και όχι σε ευχολόγια και εκθέσεις ιδεών 
έγκριτοι επιστήμονες ενημέρωσαν τους δημότες 
του Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής.
Εν κατακλείδι λοιπόν 
• Τα οφέλη στην συγκεκριμένη θέση μηδενικά 
ενώ αντιθέτως. Η ισοσκέλιση των ενεργειών θα 
επιβαρύνει με  εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.
• Το περιβάλλον θα αλλοιωθεί πριν ακόμα ξεκι-
νήσουν από τα ίδια τα δίκτυα εγκατάστασης τα 
οποία θα προσαρμόσουν στην μεταφορά των θηριωδών εξαρ-
τημάτων
• Δεν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μιας και εισάγονται 
μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα μέχρι την εγκατάσταση 
τους.
• Η συντήρηση γίνεται από μακριά
• Μέσος χρόνος ζωής είκοσι έτη
• Η τεράστια τσιμεντένια βάση παραμένει για πάντα
• Τα τεράστια πτερύγια είναι από μη ανακυκλώσιμο υλικό
• Η αποκαθήλωση δαπανηρή και δεν είναι μέσα στις υποχρε-
ώσεις του ιδιώτη
• Μειώνονται οι αξίες γης
• Πλήττει τον 1γενή τομέα (αποψίλωση δασών κλπ)
• Πλήττει τον 2γενη τομέα
• Πλήττει τον 3γενη τομέα
• Επηρεάζει την χλωρίδα και την πανίδα
• Επηρεάζει το μικρό κλίμα
• Επηρεάζει το γεωλογικό υπόβαθρο
• Επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα
• Επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων (οι υπόηχοι)
• Με βάση την ανθρωπολογική προσέγγιση ο χώρος γίνεται 
τόπος με τον άνθρωπο...που ζει και βιώνει τον τόπο

και του δίνει ταυτότητα
• Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΊΑ ΕΝΟΣ ΤΌΠΟΥ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΚO 
ΜΑΣ ΘΑ ΧΑΘΕΊ
*********************
Αλήθεια ερωτώ
Υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων????
Και εάν ναι είναι η ίδια στην Γερμανία στην Δανία 
στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για το Πάνειο 
όρος που τα σπίτια έχουν τετρακόσια μέτρα από-

σταση από την κορυφογραμμή??????? 
Που το συνολικό ύψος του βουνού είναι περίπου 680 μέτρα 
αρχής γενομένης από το ύψος της θάλασσας....?????? 
ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ
*************
Όσο για τους φανατικούς υποστηριχτές που μας έχουν φλο-
μώσει με άρθρα εκθέσεων ιδεών έχουμε και εμείς γνώση και 
ενημέρωση πάρα πολύ καλή. Επίσης όλοι αργά ή γρήγορα θα 
μάθουμε και τις εταιρίες και τους εταίρους, ουδέν κρυπτό 
υπό τον ήλιο. 
(Στον τόπο μου επίσης λέμε και μια παροιμία
“Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη”) 
Η προσωπική μου θέση γενικότερα για όλη την χώρα μου εί-
ναι :
Φτάνει άνθρωποι του βορρά με τον φτωχό νότο.
Σας έχουμε δώσει πολλά. Πάρα πολλά. 
Και οι άνθρωποι της εξουσίας ας σκέφτονται καλύτερα πριν 
νομοθετούν. Η φύση θα εκδικηθεί άσχημα και χωρίς εξαιρέ-
σεις. 
Τούτη η γη μας παραδόθηκε για το μέλλον των παιδιών μας 
και των παιδιών των παιδιών τους
Δεν μας ανήκει.

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες στο Πάνειον όρος.
γράφει η Μαρία Γκίνη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

‘’Σε πλήρη εγρήγορση οι Δήμοι 
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού για 
τη διάσωση του Πάνειου όρους 
από τις ανεμογεννήτριες, μετά 
την απόρριψη των ασφαλιστικών 
μέτρων’’
Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που 
κατέθεσαν οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού για την 
αναστολή των εργασιών και για την ακύρωση των αδειών 
των ανεμογεννητριών.
Αυτό σημαίνει ότι από 28/7 λήγει η αυτοδίκαιη αναστολή 
των εργασιών του εργολάβου.
Η Διαδημοτική Επιτροπή και οι Δημοτικές Αρχές είναι σε 
πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα να αποτρέψουν την έναρ-
ξη των εργασιών. Ταυτόχρονα καλούν τους δημότες, καλούν 
όλους τους ενεργούς πολίτες να κινητοποιηθούν για τη διά-
σωση του Πάνειου όρους.
Από τη Δευτέρα 27/8 θα υπάρχουν μπλόκα με φορτηγά των 
δύο Δήμων, οργανώνονται οι βάρδιες των εθελοντών, ενώ 
εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις για την αποτροπή του έρ-
γου. Απαντητικό άλλωστε έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Σαρωνικού, με ημερομηνία 
23/07, αναφέρει σαφώς ότι ο εργολάβος (ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε) θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για 
την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης προσκομίζοντας 
και τροποποίηση των στοιχείων που προβλέπει στην άδεια 
εγκατάστασης ( έγκριση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε-
σμεύσεων κλπ).
Η ενημέρωση θα είναι συνεχής, η πλατφόρμα εθελοντών σε 
πλήρη λειτουργία, η Διαδημοτική Επιτροπή θα συντονίζει 
όλη την προσπάθεια και η επικοινωνία και συνεργασία με 
όλους τους Δημάρχους από το Δίκτυο Δημάρχων κατά των 
ανεμογεννητριών διαρκής.

Ενώνουμε τη φωνή μας:
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΙ

Από το Γραφείο Τύπου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Πιστοποιητικά με ένα κλικ!

Με μια πολύ 
απλή διαδικασία 
πλέον, κάποιος 
που χρησιμοποι-
εί υπολογιστή 
μπορεί εύκολα 
να εκδώσει σχε-
δόν όλα τα έγ-
γραφα χωρίς να 

βγει από το σπίτι. Πώς; Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του 
Δήμου ή αναζητώντας από τις μηχανές αναζήτησης τον 
αντίστοιχο σύνδεσμο. Το περιβάλλον είναι εύχρηστο και 
ανοίγοντας λογαριασμό μία φορά μπορείς να αιτείσαι και 
να λαμβάνεις ηλεκτρονικά ό,τι ζητήσεις.

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

«Στήριξη για τη διάσωση του Πάνειου 
Όρους από τη Ρένα Δούρου»

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου υποδέχτηκε στο δημαρχείο την Τομεάρ-
χη Κλιματικής Κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο 
των ενημερωτικών επαφών για την επιχειρούμενη εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών στο Πάνειο όρος. 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την κ. Δούρου για την  πρωτοβουλία του να 
έρθει σε επαφή και να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με Δημάρχους 
όλης της χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με 
ανεμογεννήτριες στα διοικητικά τους όρια, καθώς και για την απόφασή 
τους να συγκροτήσουν ένα πανελλαδικό Δίκτυο Δημάρχων προκειμέ-
νου να συντονίσουν τη δράση τους και να πολλαπλασιάσουν τις δυνά-
μεις τους.
Ταυτόχρονα ο Πέτρος Φιλίππου ζήτησε από την κ. Δούρου τη στήριξη 
του κοινού ψηφίσματος με τον Δήμο Λαυρεωτικής, το οποίο θα κατα-
τεθεί αύριο 01/07 στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί το 
θέμα των ανεμογεννητριών.
Η κ. Δούρου από την πλευρά της εξέφρασε τη στήριξή της στις ομόφω-
νες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Σαρωνικού και Λαυρεωτι-
κής, τονίζοντας ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της ενερ-
γειακής πολιτικής της χώρας μας προϋποθέτουν ένα σοβαρό εθνικό 
σχεδιασμό, δημοκρατική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και συ-
νεργασία με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Τέλος 
δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει το κοινό ψήφισμα των δήμων Σαρωνικού 
και Λαυρεωτικής στο περιφερειακό συμβούλιο.

   Από το Γραφείο Τύπου
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KTHMΑΤΟΛΟΓΙΟ, ένα θέμα που καίει...

Δεκτή έκανε στη Βουλή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζη-
δάκης την τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Ανατολικής Ατ-
τικής Γιώργος Βλάχος, με την οποία ζητά την παράταση έως τις 30 
Σεπτεμβρίου, της εκδίκασης των ενστάσεων του Κτηματολογίου για 
ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. 
Ο κ. Βλάχος τόνισε ότι «την οριστική λύση οφείλει να τη δώσει, όπως 
έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Οικονομικών έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 
προκειμένου να σταματήσει οριστικά η ταλαιπωρία των πολιτών». 
Ο κ. Χατζηδάκης στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για «παραλογισμό 
του δημοσίου το οποίο διεκδικεί νόμιμα κτηθείσες ιδιοκτησίες συ-
μπολιτών μας», αποδέχτηκε την τροπολογία του κ. Βλάχου και εξέ-
φρασε την ελπίδα να τελειώσει σύντομα το θέμα.

Νέο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο λιγνίτη εγκαινιάστηκε στη Γερμανία!

Νέο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο λι-
γνίτη εγκαινιάστηκε στη Γερμανία και 
ξεκίνησε την λειτουργία του στις 30 
Μαΐου τρέχοντος έτους!
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος Datteln 4 των 1.100 MW, 
που ανήκει στην Uniper και βρίσκεται 
στο Datteln στην περιοχή της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, άνοιξε παρά το 
δηλωμένο σχέδιο της γερμανικής κυ-
βέρνησης και οδηγίες της ΕΕ για τον 
τερματισμό της παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας με άνθρακα στη χώρα.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα ακολουθώ-
ντας πιστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, 
τρέχει να κλείσει τα δικά της εργοστά-
σια παραγωγής ενεργείας από λιγνίτη, 
οδηγώντας στην μετανάστευση χιλιάδες εργαζόμενους στην 
Κεντρική Μακεδονία την Πελοπόννησο και άλλου.
Στο βωμό ενός κακώς εννοούμενου ευρωπαϊσμού -για άλλη 
μια φορά- η χώρα μας τρέχει να κλείσει μια κεντρική παρα-
γωγική διαδικασία πρώτη. Τα ίδια έκαναν οι ευρωπαϊστές με 
την Ζάχαρη, τα τεύτλα, τον καπνό, την παράκτια αλιεία και 
άλλους τομείς, όπου ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές ντιρε-
κτίβες κατάστρεψαν την εγχώρια παραγωγή ισοπεδώνοντας 
ολόκληρες κοινωνίες προς όφελος των υπολοίπων χώρων!
Το ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην Γερμανία ειπώθηκε ότι 
είναι το τελευταίο θα συνδεθεί στο δίκτυο παραγωγής της 
χώρας και η κατασκευή του πήρε σχεδόν μια δεκαετία.
Η γερμανική κυβέρνηση είπε πέρυσι ότι θα κλείσει και τα 84 

από τα εργοστάσια παραγωγής ενέρ-
γειας με άνθρακα έως το 2038 καθώς 
η χώρα κινείται προς καθαρότερες 
πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Τουλάχι-
στον οκτώ γερμανικά εργοστάσια καύ-
σης άνθρακα υποτίθεται ότι θα κλεί-
σουν φέτος.
Αξιωματούχοι στην περιοχή της Βό-
ρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είπαν ότι 
προχώρησαν με τον Datteln 4, επειδή 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
θα αντισταθμιστούν από το κλείσιμο 
τεσσάρων άλλων εργοστασίων άνθρα-
κα στην περιοχή.
Η γερμανική κυβέρνηση και οι περι-
φερειακοί αξιωματούχοι συμφώνησαν 
πέρυσι σε ένα σχέδιο αποζημίωσης για 

τη βιομηχανία άνθρακα ύψους περίπου 40 δισεκατομμυρίων 
ευρώ (45 δισεκατομμύρια δολάρια).
Η κυβέρνηση είπε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για 
τη χρηματοδότηση «κοινωνικά υπεύθυνων λύσεων» για τους 
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων νέων θέσεων εργασί-
ας, νέων έργων υποδομής και πιθανώς να παρέχουν αποζημί-
ωση σε επηρεαζόμενες εταιρείες.

πηγές: https://eordaialive.com/129062/neo-atmoilektriko-ergostasio-
ligniti-egkainiastike-sti-germania/ 
https://www.powermag.com/germany-brings-last-new-coal-plant-
online/
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Δήλωση Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
φωτιάς εντός του χώρου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (πρώην ΕΒΟ): 

“H άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση όλων των αρ-
μοδίων φορέων και των επιχειρησιακών δυνάμεων 
είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή αντιμετώπιση της 
σημερινής φωτιάς στο χώρο των Ελληνικών Αμυντι-
κών Συστημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι 
με αμεσότητα και αίσθημα ευθύνης συνέβαλαν στον 
έλεγχο και τελικά την πλήρη καταστολή της φωτιάς.
Ειδικότερα τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, 
Νίκο Χαρδαλιά που έσπευσε επί τόπου συντονίζοντας 
τις προσπάθειες μαζί με τον αρχηγό του Πυροσβεστι-
κού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, τον 
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ο οποίος 
διέθεσε 8 υδροφόρες και μηχανήματα έργου και είχε 
την γενική εποπτεία, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτι-
κής Προστασίας, Βασίλη Κόκκαλη, τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ανατολικής Αττικής, Θανάση Αυγερινό, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νίκο Πέππα, τους 
Δημάρχους, Πέτρο Φιλίππου και Κώστα  Αλλαγιάννη 
καθώς και τους όμορους Δήμους, τον Αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής, Ηλία 
Στουραΐτη και τους εθελοντές μας, τον Διοικητή Π.Υ. 
Νοτιοανατολικής Αττικής Δαμιανό Παπαδόπουλο, τον 
Διοικητή της Π.Υ. Λαυρίου Νικόλαο Κούτρα, τον Λι-
μενάρχη Λαυρίου Τρύφωνα Κοντιζά, τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Λουκό-
πουλο, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου για τον άριστο 
συντονισμό και τη βοήθειά τους καθώς και τους ερ-
γαζομένους των ΕΑΣ.
Σήμερα επιχείρησαν 8 εναέρια μέσα και 170 πυροσβέ-
στες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ.
Η αιτία της φωτιάς (δοκιμαστικές βολές) είναι ένα 
σοβαρό ζήτημα. Ως εκ τούτου έθεσα υπόψη όλων των 
εμπλεκομένων φορέων την απαίτηση του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής να ανασταλεί εντός της αντιπυρικής περιό-
δου η δραστηριότητα αυτή, καθώς το Λαύριο είναι μια 
περιοχή με ισχυρούς ανέμους, ακόμη κι αν η υπόλοιπη 
Αττική έχει άπνοια.    
Είμαστε εδώ σε πλήρη εγρήγορση, όπως διαπιστώ-
θηκε και στο σημερινό έκτακτο ΣΟΠΠ (Συντονιστικό 
Όργανο Πολιτικής Προστασίας), που συνεδρίασε στο 
δημαρχείο, υπό τον Θανάση Αυγερινό, ως δυνάμεις  
πρόληψης και καταστολής παρόμοιων κρίσεων. “
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Του Στέφανου Ε. Μπινιάρη 
Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

Για να λειτουργήσει εύρυθμα μία σύγχρονη κοινωνία στην προσπάθειά της 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών της προστατεύοντας συγχρό-
νως το Περιβάλλον, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις τόσο 
από την πλευρά των Πολιτών της, όσο βέβαια και από την πλευρά της Πο-
λιτείας.
Ας ξεκινήσουμε από τις υποχρεώσεις των Πολιτών. Οι Πολίτες πρέπει, 
προκειμένου να μπορούν να αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί μία σύγχρο-
νη κοινωνία, να έχουν ορισμένες βασικές γνώσεις γύρω από το Περιβάλ-
λον. Αυτό ακριβώς θα επιδιώξουμε να καταφέρουμε με το παρόν Άρθρο 
μας. Σε πολλά προηγούμενα Άρθρα μας στον ΝΤΕΛΑΛΗ έχουμε εξηγήσει, 
ότι το Περιβάλλον είναι μία πολυσύνθετη έννοια και ότι υπάρχουν πολλά 
Περιβάλλοντα (το ανθρωπογενές, το δομημένο, το πολιτισμικό Περιβάλ-
λον κ.λπ.). Για τους δικούς μας σκοπούς σημαντικότερο είναι το φυσικό 
Περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη: Την ατμόσφαιρα, δηλαδή 
το στρώμα του αέρα που περιβάλει τη γη μας, το νερό και το έδαφος. Ονο-
μάζουμε ρύπανση του φυσικού Περιβάλλοντος την είσοδο στο φυσικό Πε-
ριβάλλον κυρίως ουσιών που είναι σε θέση να βλάψουν τον άνθρωπο και 
τους λοιπούς «αποδέκτες» (δηλαδή τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα, τα 
κτήρια, τα λοιπά υλικά κ.λπ.). Τις ουσίες αυτές τις ονομάζουμε ρύπους και 
τις πηγές των ρύπων ρυπαντές. Ένα παράδειγμα: Ρυπαντής είναι ο κινη-
τήρας ενός αυτοκινήτου και ρύπος το αέριο μονοξείδιο του άνθρακα που 
εκπέμπει. Αναφέραμε προηγουμένως τη λέξη κυρίως, διότι ρύπανση του 
φυσικού Περιβάλλοντος γενικά είναι η είσοδος στο φυσικό Περιβάλλον 
όχι μόνο ουσιών, αλλά και ακτινοβολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων (βλέπε 
δήμος, λαυρεωτική σαρωνικός, Τεύχος 4, Άρθρο μας για την Ηχορύπανση), 
δονήσεων κ.λπ.
Για να εισαγάγουμε μερικές βασικές αρχές, επιλέγουμε την ειδική περί-
πτωση της ρύπανσης του αέρα από ρύπους που βρίσκονται στον αέρα. Κάτι 
αντίστοιχο ισχύει όμως και για τη ρύπανση του νερού και του εδάφους. 
Αφού λοιπόν ο ρύπος βρίσκεται στον αέρα ένας άνθρωπος μπορεί να τον 
αναπνεύσει. Είναι όμως γνωστό, ότι ένας μέσος  άνθρωπός αναπνέει στη 
διάρκεια μίας ημέρας (24 ώρες) περίπου 15 έως 20 κυβικά μέτρα αέρα (ας 
παραδεχτούμε 20 κυβικά μέτρα αέρα). Αν επομένως είναι γνωστό, πόση 
ποσότητα του ρύπου βρίσκεται μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα (π.χ. 1 
γραμμάριο) τότε ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος αυτός στη διάρκεια μίας ημέρας 
δέχεται μία δόση του ρύπου ίση με 20 γραμμάρια. Επομένως η ποσότητα 
ενός ρύπου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα είναι ένα πολύ σημαντικό μέγε-
θος και λέγεται συγκέντρωση του ρύπου.
Η ύπαρξη ενός ρύπου στον αέρα δεν είναι εκ των προτέρων κάτι βλαβερό. 
Σας παρακαλώ προσέξτε καλά την παρούσα παράγραφο. Από το 1493 έως 
το 1541 έζησε στη Γερμανία ο γιατρός, φυσιοδίφης (αυτό που σήμερα ονο-
μάζουμε βιολόγος) και φιλόσοφος Παρατσέλζους (στα ελληνικά Παράκελ-
σος). Ο Παράκελσος δίδαξε τους Γερμανούς και τους Κεντρωευρωπαίους 
κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα. Τα αυθεντικά λόγια του Παράκελσου είναι: 
«Όλα τα πράγματα είναι δηλητήριο και τίποτα δεν είναι δηλητήριο. Μόνο η 
δόση που δέχεται π.χ. ο άνθρωπος ορίζει, αν κάτι είναι δηλητήριο ή όχι…». 
Αυτό θα το κάνουμε κατανοητό με ένα απλό παράδειγμα: Είναι γνωστό ότι 
πολλοί άνθρωποι αυτοκτόνησαν καταπίνοντας μία αμπούλα υδροκυανίου. 
Παίρνουμε λοιπόν μία τέτοια αμπούλα, που αν την κατάπινε κάποιος θα του 
επέφερε ακαριαία τον θάνατο και διαλύουμε το περιεχόμενό της μέσα στο 
νερό μιας πισίνας ανακατεύοντας καλά το νερό. Κάνουμε μπάνιο για αρκε-
τή ώρα μέσα στην πισίνα έτσι, ώστε είναι αναπόφευκτο να καταπιούμε και 
λίγο νερό και επομένως και λίγο υδροκυάνιο, δίχως βέβαια να πάθουμε 
τίποτε. Όταν καταπίνουμε την αμπούλα, το υδροκυάνιο είναι ένα φοβερό 
δηλητήριο που επιφέρει ακαριαία το θάνατο, Όταν όμως καταπιούμε υδρο-
κυάνιο, που περιέχει το νερό της πισίνας, το υδροκυάνιο δε δημιουργεί κα-
νένα πρόβλημα. Επομένως η ύπαρξη ενός ρύπου αυτή καθαυτή δε δηλώνει 
κατ’ αρχάς τίποτε. Η δόση του ρύπου είναι αυτή, που κάνει τον ρύπο επι-
κίνδυνο ή όχι. Γι’ αυτό το λόγο Επιδημιολόγοι έχουν ορίσει για κάθε σημα-
ντικό ρύπο που βρίσκεται στον αέρα, ποια είναι αυτή η συγκέντρωση του 
ρύπου στον αέρα (από την οποία προκύπτει η δόση του ρύπου που δέχεται 
ο άνθρωπος) που αν δεν ξεπεραστεί δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον 
άνθρωπο. Τη συγκέντρωση αυτή του ρύπου την ονομάζουμε οριακή τιμή.
Αν ότι περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο δεν έχει γίνει κατανοη-
τό, μην ασχολείσθε καλλίτερα με το Περιβάλλον, διότι θα πέφτετε θύματα 
είτε αυτών που υποβαθμίζουν είτε αυτών που διογκώνουν τα προβλήματα 
του Περιβάλλοντος. Ένα απλό παράδειγμα: Άκουγα μία συζήτηση σε μία τη-
λεοπτική Εκπομπή που συμμετείχαν αρκετοί «Ειδικοί», να χρησιμοποιείται 
η φράση: «Στην περιοχή Χ εντοπίστηκε ο ρύπος Υ» και συνεχίστηκε η συ-

ζήτηση σε έντονο ύφος. Επειδή, όταν παρακολουθώ μία συζήτηση, έστω 
και στην τηλεόραση, συμμετέχω (παρ’ ότι η Σύζυγός μου μου λέει πάντα 
μη φωνάζεις δε σε ακούει κανείς!) είπα: «Ε και τι έγινε; Τον οποιοδήπο-
τε ρύπο μπορούμε να τον εντοπίσουμε σε οποιαδήποτε περιοχή, αρκεί να 
έχουμε ένα όργανο μέτρησης της συγκέντρωσης του ρύπου με κατάλληλη 
ευαισθησία. Αυτό όμως δε λέει κατ’ αρχάς τίποτε. Το μόνο σωστό ερώτημα 
είναι ποια είναι η σχέση της συγκέντρωσης του ρύπου που εντοπίστηκε 
με την οριακή τιμή του ρύπου. Είναι μεγαλύτερη, τότε υπάρχει πρόβλημα. 
Είναι μικρότερη, τότε εξ ορισμού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!».
Αυτά τα δίδαξε ο Παράκελσος στους Γερμανούς και στους Κεντρωευρω-
παίους στα μέσα του 1500, δηλαδή όταν εμείς ζούσαμε στο σκοτάδι δίχως 
σχολεία υπό τον τούρκικο ζυγό (επ’ αυτού θα επανέλθω στο τέλος του Άρ-
θρου). 
Η ανθρώπινη δραστηριότητα και η προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επι-
πέδου ενός λαού οδηγεί στη λειτουργία εγκαταστάσεων, που είναι σε θέση 
να επηρεάσουν άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο το Περιβάλλον. 
Στη συνέχεια θα σας περιγράψω πώς λειτουργεί σε μία σύγχρονη κοινωνία 
στην Κεντρική Ευρώπη η αδειοδότηση για τη λειτουργία μίας εγκατάστα-
σης, που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και το Περιβάλλον (παρεμπιπτόντως, 
αυτό ήταν ένα μέρος της εργασίας μου επί περίπου 20 χρόνια, ως υπεύθυ-
νου για την προστασία του Περιβάλλοντος της τότε μεγαλύτερης μη κρατι-
κής Εταιρείας της Ευρώπης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).
Κατ’ αρχάς αδειοδότηση για τη λειτουργία μίας εγκατάστασης είναι ανα-
γκαία μόνο, όταν η εγκατάσταση αυτή είναι σε θέση να βλάψει γενικά το 
Περιβάλλον. Π.χ., αν τοποθετήσουμε μία απλή εγκατάσταση για κεντρική 
θέρμανση του σπιτιού μας, είναι φανερό, ότι δεν χρειαζόμαστε την έγκριση 
κανενός. Η Πολιτεία έχει ορίσει με νόμο, ποιες είναι αυτές οι εγκαταστά-
σεις, για τη λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη η παροχή άδειας λει-
τουργίας. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εγκαταστάσεων είναι: Παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος (με ισχύ άνω των 50 μεγαβάτ), τσιμέντου, χάλυβα, 
ζάχαρης, πετρελαιοειδών (δηλαδή διυλιστήρια) κ.λπ.
Έτσι, γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να υποβληθεί μία αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Η αίτηση αυτή περιέχει 
μία πληθώρα εγγράφων, που θα εξεταστούν από την υπεύθυνη διεύθυνση 
και η οποία θα αποφανθεί, αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Μία από τις προϋποθέσεις 
αυτές θα αναπτύξουμε αμέσως λόγω της μεγάλης σημασίας της για την 
προστασία του Περιβάλλοντος: Όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπάρ-
χουν για μία σειρά ρύπων οριακές τιμές που δεν επιτρέπεται να ξεπερα-
στούν. Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι η άδεια θα δοθεί μόνο, αν είναι βέβαιο, 
ότι μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε κανένα σημείο του «Περιβάλ-
λοντος» της εγκατάστασης δεν θα έχουμε υπέρβαση αυτών των ορίων. 
Παίρνουμε σαν παράδειγμα την αδειοδότηση για τη λειτουργία ενός εργο-
στασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γνωστό, ότι η λειτουργία 
μίας τέτοιας εγκατάστασης δημιουργεί (λόγω της καύσης του καυσίμου) 
ορισμένους ρύπους (μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστους υδρογονάνθρα-
κες, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, στερεά σωματίδια, βαρέα 
μέταλλα, διοξίνες κ.λπ.), που είναι σε θέση να επηρεάσουν το φυσικό Πε-
ριβάλλον (αέρα, νερό και έδαφος). Όπως ήδη αναφέραμε για λόγους απλό-
τητας (έχουμε έναν περιορισμένο χώρο του εντύπου στη διάθεσή μας, τον 
οποίο κατά κανόνα υπερβαίνουμε, αλλά ας είναι καλά ο φίλος μου ο εκ-
δότης Κύριος Μωϋσίδης) εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με τη ρύπανση του 
αέρα (κάτι αντίστοιχο ισχύει όμως και για τη ρύπανση του νερού και του 
εδάφους). 
Σε ένα πρώτο βήμα ορίζουμε την περιοχή γύρω από την τοποθεσία που 
θα λειτουργήσει (αν λειτουργήσει) στο μέλλον η εγκατάσταση και στην 
οποία περιοχή θα ερευνήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία 
της εγκατάστασης. Προς τούτο χρησιμοποιούμε έναν τοπογραφικό χάρτη, 
στον οποίο είναι σχεδιασμένο ένα πλέγμα από οριζόντιες και κατακόρυφες 
γραμμές που απέχουν μεταξύ τους στην πραγματικότητα ένα χιλιόμετρο. 
Οι τομές των γραμμών αυτών ορίζουν έναν αριθμό σημείων, που στην πραγ-
ματικότητα απέχουν μεταξύ τους οριζόντια ή κάθετα ένα χιλιόμετρο (στη 
συνέχεια τα σημεία αυτά θα τα ονομάζουμε «σημεία του πλέγματος»). Ση-
μειώνουμε στον χάρτη τη θέση της καπνοδόχου του εργοστασίου, από την 
οποία θα εκπέμπονται τα καυσαέρια (δηλαδή οι ρύποι) της εγκατάστασης 
και επομένως θα επιβαρύνουν τη γύρω περιοχή. Είναι βέβαια αυτονόητο, 
ότι η επιβάρυνση της γύρω περιοχής από τη λειτουργία της εγκατάστασης 
είναι περιορισμένη. Το πόσο περιορισμένη είναι έχει προκύψει από μελέτες 
και ορίζεται ως εξής (απλοποιημένα): Στον τοπογραφικό χάρτη σχεδιάζου-

Πότε θα μάθουμε οι Έλληνες πώς λειτουργεί 
μία σύγχρονη Κοινωνία σε σχέση με το Περιβάλλον;
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με ένα κύκλο με κέντρο την τοποθεσία της καπνοδόχου και διάμετρο 100 
φορές το ύψος της καπνοδόχου. Όλα τα «σημεία του πλέγματος» που βρί-
σκονται μέσα σε αυτόν τον κύκλο είναι τοποθεσίες που θα γίνουν έλεγχοι 
πριν αποφασιστεί αν θα δοθεί η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Τι εί-
ναι πιο λογικό, από το ότι η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης θα δοθεί, 
αν αποδειχτεί ότι μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε κανένα «σημείο 
του πλέγματος» μέσα στον κύκλο και για κανένα ρύπο η συγκέντρωση του 
ρύπου δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή του ρύπου, αφού εξ 
ορισμού, αν η συγκέντρωση του ρύπου είναι  μικρότερη της αντίστοιχης 
οριακής τιμής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον άνθρωπο;
Οι έλεγχοι που προαναφέραμε συνίστανται στο εξής: Για κάθε «σημείο του 
πλέγματος» που βρίσκεται μέσα στον κύκλο (στην συνέχεια θα επιλέξου-
με αντιπροσωπευτικά το σημείο Α) και για κάθε ρύπο (στην συνέχεια θα 
επιλέξουμε αντιπροσωπευτικά τον ρύπο διοξείδιο του θείου) κάνουμε τα 
εξής 4 βήματα:
1. Στο σημείο Α ορίζουμε τη «βασική ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε διο-
ξείδιο του θείου. Αυτή είναι η ρύπανση, που υπάρχει στο σημείο Α πριν 
λειτουργήσει η εγκατάσταση. Τη βασική ρύπανση την ορίζουμε με μία σει-
ρά μετρήσεων της συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου στη διάρκεια 
ενός έτους.
2. Στο σημείο Α ορίζουμε την «πρόσθετη ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε 
διοξείδιο του θείου. Αυτή είναι η ρύπανση, που θα προέλθει μόνο από τη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Αφού η πρόσθετη ρύπανση πρέπει να έχει 
οριστεί πριν τη λειτουργία της εγκατάστασης, είναι φανερό, ότι μπορεί να 
οριστεί μόνο με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων.
3. Στο σημείο Α ορίζουμε την «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε διοξεί-
διο του θείου. Αυτή είναι η ρύπανση, που θα υπάρχει στο σημείο Α μετά τη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Είναι δε φανερό ότι η ολική ρύπανση της 
ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου στο σημείο Α είναι το άθροισμα της 
«βασικής» και της «πρόσθετης» ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο 
του θείου στο σημείο Α.
4. Συγκρίνουμε την «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε διοξείδιο του 
θείου στο σημείο Α με την οριακή τιμή για διοξείδιο του θείου. Αν η «ολική 
ρύπανση της ατμόσφαιρας» στο σημείο Α είναι μικρότερη της οριακής τι-
μής του διοξειδίου του θείου, όλα είναι εντάξει.. Αν για όλα τα «σημεία του 
πλέγματος» μέσα στον κύκλο και για όλους τους ρύπους, για τους οποίους 
υπάρχουν οριακές τιμές η «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» είναι μικρό-
τερη των αντίστοιχων οριακών τιμών, τότε η άδεια (ως προς την τήρηση 
των οριακών τιμών) θα δοθεί και αυτό ανεξάρτητα τόσο του αριθμού όσο 
και της χρονικής διάρκειας διαμαρτυρίας των «κουκουλοφόρων»! Είναι 
αυτονόητο, ότι αν έστω και σε ένα «σημείο του πλέγματος» μέσα στον κύ-
κλο και έστω μόνο για ένα ρύπο η «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» θα 
είναι μεγαλύτερη της οριακής τιμής, τότε δε δίνεται άδεια λειτουργίας 
της εγκατάστασης, έστω και αν ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι ο 
«κολλητός» του Πρωθυπουργού της χώρας! Έτσι λειτουργεί μία σύγχρονη 
κοινωνία στην Κεντρική Ευρώπη!
Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με την προστασία της ατμόσφαιρας. Για να ολο-
κληρώσουμε το αντικείμενο της αδειοδότησης μίας εγκατάστασης, θα πε-
ριγράψουμε εν συντομία και την αδειοδότηση μίας εγκατάστασης που είναι 
σε θέση να επιβαρύνει κατ’ αρχάς το έδαφος και κατόπιν το νερό.
Δεν είναι άγνωστο, ότι έχουμε δυσκολία να εφαρμόσουμε τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες τόσο για τη διαχείριση των απορριμμάτων μας (έχοντας ακόμη 
ορισμένους ΧΑΔΑ, δηλαδή Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμά-
των) όσο και για τη διαχείριση των λυμάτων μας (έλλειψη εγκαταστάσεων 
βιολογικού καθαρισμού). Έτσι δεν εκπλήσσει, ότι μέχρι πρότινος είχαμε 
πληρώσει συνολικά 97 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Το περιεχόμενο της παρούσης παραγράφου μπορεί να γίνει ευκολότερα κα-
τανοητό, αν μελετήσετε το Άρθρο μας με τίτλο «Μία ολοκληρωμένη λύση 
για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων» (βλέπε δήμος, λαυ-
ρεωτική σαρωνικός, Τεύχος 2). Έστω λοιπόν, ότι η Πολιτεία προκειμένου 
να επιλύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είτε επειδή 
θέλει να κλείσει ορισμένους ΧΑΔΑ (για να γλιτώσει επικείμενα πρόστιμα), 
είτε επειδή ένας χώρος ταφής απορριμμάτων σύντομα δε θα μπορεί να 
δεχτεί άλλα απορρίμματα, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ΧΥΤΥ, δηλαδή Χώ-
ρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Επιλέγει λοιπόν την κατάλληλη 
περιοχή και προγραμματίζει τη δημιουργία ενός χώρου ταφής υπολειμμά-
των, δηλαδή ενός χώρου στον οποίο θα εναποτίθενται μόνο ότι απέμεινε 
από τα απορρίμματα, αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί ότι προβλέπει η πλέον 
μοντέρνα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύ-
κλωση, άλλου είδους ανάκτηση π.χ. ανάκτηση ενέργειας κ.λπ.). Ο ανίδεος 
πολίτης, παρότι δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί, ότι η κίνηση αυτή είναι 
για το καλό τόσο το δικό του όσο και του Περιβάλλοντος, αντιτίθεται, τα 
κάνει όλα «λίμπα» και το έργο δεν υλοποιείται. Το αποτέλεσμα; Συνέχιση 
πληρωμής προστίμων και διαιώνιση της χειρότερης λύσης επίλυσης του 
προβλήματος.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο πρόβλημα διαχείρισης των λυμάτων π.χ. 
ενός δήμου με τη δημιουργία μίας εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού 
των λυμάτων στην περιοχή. Κανείς δε δέχεται να υπάρξει στην περιοχή η 
εγκατάσταση αυτή, επειδή βεβαίως προτιμάει η εγκατάσταση να βρίσκε-
ται στην περιοχή ενός άλλου δήμου, λες και στο γειτονικό δήμο κατοικούν 
φτωχοί στο πνεύμα και θα δεχόντουσαν την επιβάρυνση της περιοχής τους 
με τα λύματα των έξυπνων γειτόνων τους. Έτσι στο 2020 ζούμε σχεδόν 
όλοι έχοντας ένα μέτρο από κάτω μας έναν τεράστιο βόθρο!
Θα κλείσω το Άρθρο μας με μερικές γενικές παρατηρήσεις. Κατά τη δι-
άρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας στην Κεντρική Ευρώπη 
ρωτήθηκα περισσότερες φορές από συναδέλφους μου: «Καλά εσείς ένας 
λαός με τέτοια Ιστορία που τη θαυμάζουμε όλοι οι άλλοι και με επιστήμο-
νες που διαπρέπουν παντού στο εξωτερικό, πώς έχετε μείνει τόσο πίσω 
στην προστασία του Περιβάλλοντος;»; Η απάντησή μου ήταν πάντα η ίδια: 
«Όταν ο Παράκελσος σας μάθαινε την Αρχή του, εμείς ζούσαμε στο μαύ-
ρο σκοτάδι δίχως σχολεία υπό τον τούρκικο ζυγό». Αλλά δεν είναι μόνο 
η αρχή του Παράκελσου . Σε ένα προηγούμενο Άρθρο μου στον ΝΤΕΛΑΛΗ 
είχα αναφέρει περισσότερα γεγονότα που συνέβαιναν την ίδια εποχή στη 
Γερμανία (ένα από αυτά είναι π.χ. ότι το 1560  η πόλη του Αμβούργου της 
Γερμανίας εξέδωσε την 1η Διάταξη για την οργανωμένη αντιμετώπιση των 
απορριμμάτων!). Όταν μετά τη συνταξιοδότησή μου μπορούσα εκτός της 
Γερμανίας να δραστηριοποιούμαι και στην Ελλάδα, δε μπορούσα να αντι-
ληφτώ τι είχε συμβεί στη Χώρα μας. Έτσι άκουσα έναν …«Καθηγητή» να 
λέει σε μία τηλεοπτική Εκπομπή, για την οποία είχαν κυκλοφορήσει και 
περισσότερα βιβλία για το 1821: «Με τους Τούρκους περνούσαμε ωραία. 
Μάλιστα ανταλλάσσαμε και συνήθειες. Π.χ. μας έμαθαν να τρώμε με τα 
δάχτυλα από κοινό ταψί…. ». Δηλαδή σκέφτηκα έχουμε φτάσει στο σημείο 
να μας θεωρούν …κάφρους χωρίς να αντιδρά κανείς; Έτσι το προσπέρασα 
πιστεύοντας (δήθεν βέβαια) την δικαιολογία που έδωσε η Σύζυγός μου, 
ότι δηλαδή μπορεί να το εννοούσε ειρωνικά. Προ ημερών όμως άκουσα 
τον ίδιο …«Καθηγητή» να λέει το εξής αδιανόητο: «Εγώ είμαι υπέρ του να 
μη λέμε πάντα την αλήθεια στην Ιστορία. Θα θέλατε δηλαδή να λέμε, ότι οι 
Έλληνες σφαγίασαν τουρκάκια στην Τριπολιτσά;». Τότε τα έχασα τελείως 
και άθελά μου θυμήθηκα μία φράση που είχα διαβάσει προ πολλών ετών 
και μου είχε αρέσει. Απαντώντας σε κάποιον που είχε πει μία αντίστοιχη 
…χοντράδα  μία εφημερίδα έγραψε (δυστυχώς δε μπορώ να γράψω στον 
υπολογιστή τη φράση σε όλο της το μεγαλείο με ψιλή, δασεία και περισπω-
μένη ): «Αλλά ω αγαθέ, ίνα μη είπωμεν ηλίθιε….». Έτσι δίχως να σκεφτώ 
πολύ είπα: «Αλλά ω αγαθέ …. η στατιστική είναι η επιστήμη των μεγάλων 
αριθμών. Επομένως, αν π.χ. κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είχαν γί-
νει 10 000 σφαγές πληθυσμών, εκ των οποίων τις 9 999 τις διέπραξαν οι 
τούρκοι και ας παραδεχτούμε, ότι τη μία την διέπραξαν οι Έλληνες, τότε 
δε χρησιμοποιείς για παράδειγμα τη μία φορά αλλά τις 9 999 φορές». Αλλά 
και αυτό που είπε ο …  «Καθηγητής» θα μπορούσαμε να το δεχτούμε, αν οι 
γείτονές μας ήταν π.χ. οι Λουξεμβούργιοι, οι Ελβετοί, οι Φιλανδοί κ.λπ. Όχι 
όμως οι εκ της Νοτιοανατολικής Μογγολίας ορμώμενοι, οι οποίοι καθημε-
ρινά αναπολούν τις …. «γαλάζιες πατρίδες» τους, διεκδικώντας (αδιαφο-
ρώντας για το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας) έτσι τη μισή 
Ελλάδα. Αυτό βέβαια είναι περίπου το ίδιο με το να διεκδικούμε και εμείς 
όλες τις χώρες μέχρι την Ινδία, αφού μέχρι εκεί είχε φτάσει και καθυπο-
τάξει ο Μέγας Αλέξανδρος. Κλείνω με μία φράση. Ποτέ δεν ήμουν οπαδός 
των θεωριών συνομωσίας. Μετά όμως από τα όσα ακούω το τελευταίο δι-
άστημα, πιστεύω ακράδαντα πλέον τα όσα έχει γράψει ο φίλος μου ο Κύρι-
ος Θεόδωρος Δάλμαρης στα πέντε (ήδη γράφει το έκτο) εξαιρετικά βιβλία 
του, όπου έχει μεταφέρει όλες τις απίθανα βαθιές γνώσεις του για όλα τα 
προβλήματα της ανθρωπότητας αλλά κυρίως της χώρας μας. Όλα αυτά τα 
βιβλία τα διαπερνά το ερώτημα: Ποιος χρηματοδοτεί άραγε τη δημοσίευση 
όλων αυτών των ανοησιών που είναι (τυχαία;) όλες ενάντια στα συμφέρο-
ντα της Πατρίδας μας; Η χρηματοδότηση είναι μία δυνατότητα, υπάρχουν 
όμως και άλλες χειρότερες δυνατότητες για να εξηγηθούν τα ανωτέρω.
Επί του πιεστηρίου: Άκουσα ότι ο …«Καθηγητής» θα εκδώσει ένα νέο βι-
βλίο με ερωτήσεις και απαντήσεις για το 1821. Δε θα με εξέπληττε, αν 
…επέμενε, ότι ο τούρκος πρόεδρος … θα προταθεί για το Βραβείο Νόμπελ 
Ειρήνης!
Αλλά ούτε μπορώ να μην ασχοληθώ με το γεγονός, ότι δε μπορείς να ανοί-
ξεις την τηλεόραση δίχως να είσαι υποχρεωμένος να συναντάς τούρκικα 
σήριαλ (για τα οποία ακούγονται πολλά για το ποιος τα χρηματοδοτεί). Λέ-
γεται επίσης, ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί μας τα παίρνουν τσάμπα με την 
υποχρέωση να μην τα μεταγλωττίζουν. Έτσι ο τούρκος πρόεδρος είπε, ότι 
είναι υπερήφανος για το ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν τουλάχιστο 10 τούρ-
κικες λέξεις. Δηλαδή στην Ελλάδα προσπαθούμε να εξαφανίσουμε την 
υπέρτατη όλων των γλωσσών την αρχαία Ελληνική γλώσσα και συγχρό-
νως αναγκαζόμαστε να υπομένουμε έστω και για λίγο (προσπαθώντας να 
βρούμε τον κατάλληλο τηλεοπτικό σταθμό) μία γλώσσα που ακούγεται σαν 
αρρώστια του λάρυγγα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μας! 
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 Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ ΜΠΕ ο Ιωάννης Tζάνος, group corporate 
security officer & chief information security officer της Eurobank, «οι 
εγκληματίες στη συγκεκριμένη μορφή απάτης στοχεύουν στην υπο-
κλοπή και χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου επειδή ολοένα και 
περισσότεροι οργανισμοί, τράπεζες, κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξι-
όπιστη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου».
Το κύκλωμα αυτής της απάτης αποτελείται από δύο σκέλη. Ειδικότερα 
όπως εξηγεί ο κ.Τζάνος προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητό στον 
μέσο καταναλωτή «στο πρώτο σκέλος οι δράστες έχουν καταφέρει να 
υποκλέψουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του θύματος 
όπως, για παράδειγμα, τους κωδικούς e-Banking καθώς και τον αριθμό 
κινητού τηλεφώνου. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού 
μηνύματος «ψαρέματος», το γνωστό «email phishing», ή μέσω κακόβου-
λου λογισμικού - trojan / malware - που έχουν εγκαταστήσει στον υπολο-
γιστή του θύματος ή μέσω αγοράς από διάφορα παράνομα φόρουμ του 
διαδικτύου. Κατά το δεύτερο σκέλος της απάτης οι δράστες εκμεταλ-
λεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM, η οποία είναι μία καθό-
λα νόμιμη υπηρεσία που προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 
στους συνδρομητές τους. Προσποιούνται, είτε τον νόμιμο συνδρομητή ή 
κάποιον εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και προσπαθούν έτσι να εξαπατή-
σουν τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα 
SIM προς αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος».
«Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας SIM, η παλιά κάρτα, που βρί-
σκεται στην κατοχή του νόμιμου συνδρομητή, απενεργοποιείται και έτσι 
όλες οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας όπως κλήσεις, SMS, πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο, λαμβάνονται στη συσκευή που βρίσκεται στην κατοχή 
των δραστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεξάγουν παράνομες 
δραστηριότητες εν αγνοία των νόμιμων συνδρομητών. Για παράδειγμα, 
λαμβάνοντας κλήσεις και μηνύματα που προορίζονται γι’ αυτούς, υπο-
κλέπτοντας κωδικούς μιας χρήσης / OTP ή μηνυμάτων επαλήθευσης 
ασφάλειας κ.λ.π.».
Οι οδηγίες που δίνονται στους πολίτες - Τι πρέπει να προσέξουν
- Αν το κινητό τους σταματήσει να λειτουργεί για ασυνή-
θιστους λόγους, πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πάροχο 
κινητής τηλεφωνίας τους. Μερικές φορές μπορεί να χάσουν το σήμα 
λόγω ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία κινητής 
τηλεφωνίας. Ωστόσο, εάν χαθεί η υπηρεσία σε μια θέση που συνήθως 
έχει καλή κάλυψη, είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσουν με τον πάρο-
χο του δικτύου τους και να επιβεβαιώσουν ότι δεν έχει αντικατασταθεί 
η SIM.
- Να μην κοινοποιούν σε κανέναν και μην εισάγουν σε 
άγνωστες ιστοσελίδες τους κωδικούς e-banking, δηλαδή 
username και password, ή αριθμούς καρτών. Οι τράπεζες ποτέ 
και με κανένα τρόπο δεν ζητούν τους κωδικούς των πελατών.
- Να ελέγχουν συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών τους.
Μια ακόμη μορφή απάτης- Υποτιθέμενη βλάβη υπολογιστή
Μια άλλη μορφή απάτης που έχει κάνει την εμφάνιση της γίνεται με 
τη μέθοδο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή επισκευής 
υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή (technical support scams). Οι δρά-
στες τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες και υποδύονται τεχνικούς 
από μεγάλη πχ πολυεθνική εταιρία πληροφορικής. Η τηλεφωνική συ-
νομιλία είναι μάλιστα αρκετές φορές στα αγγλικά. Με πρόφαση ότι ο 
υπολογιστής τους ή / και η φορητή συσκευή τους είναι «μολυσμένα» 
από κακόβουλο λογισμικό ζητούν να εγκαταστήσουν λογισμικό απομα-
κρυσμένης πρόσβασης, για τη δήθεν επιδιόρθωση - αποκατάσταση του 
προβλήματος.
Όπως αναφέρει ο κ.Τζάνος «οι εφαρμογές αυτές, αφότου εγκαταστα-
θούν, επιτρέπουν στους δράστες να έχουν πλήρη έλεγχο στις ηλεκτρονι-
κές συσκευές των θυμάτων τους, τους οποίους στη συνέχεια εξαπατούν 
για να τους «δώσουν» και τους προσωπικούς κωδικούς τους για το e-
banking. Οι δράστες προβαίνουν στη συνέχεια σε μεταφορές χρημάτων 
από τους λογαριασμούς (e-banking) των θυμάτων τους σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι ή συνεργοί τους».
Συστάσεις στους πολίτες
-Εάν κάποιος καλεί από άγνωστο αριθμό και ισχυρίζεται ότι είναι από 
μεγάλη πολυεθνική εταιρία πληροφορικής, χωρίς να έχουν δηλώσει κά-
ποια βλάβη, να διακόπτουν την κλήση.
- Να μην εγκαθιστούν το προτεινόμενο από αγνώστους λογισμικό απομα-

κρυσμένης διαχείρισης.
Αλλοι τρόποι απάτης που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής
Εκτός από αυτές τις δύο μορφές απάτης υπάρχουν και άλλες περιπτώ-
σεις απάτης που έχουν κάνει την εμφάνιση τους με χαρακτηριστική 
αυτή των απατηλών εντολών πληρωμής μέσω e-mail (BEC-Business 
Email Compromise, CEO Fraud & Man in the middle attacks). Στην περί-
πτωση αυτή οι δράστες αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και 
παρεμβαίνουν σε τμήματα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ 
συναλλασσόμενων επαγγελματιών και εμπόρων με επιχειρήσεις - προ-
μηθευτές ή πελάτες - κυρίως του εξωτερικού. Μόλις εντοπίσουν e-mail 
μηνύματα που αφορούν επικείμενη πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό, 
παρεμβαίνουν αποστέλλοντας απατηλά μηνύματα, είτε από τις παραβι-
ασμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε από άλλες που 
προσομοιάζουν με τις πραγματικές. Στη συνέχεια, προτρέπουν τους 
συναλλασσόμενους να μεταφέρουν χρήματα σε απατηλούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς, διαφορετικούς από αυτούς που είχαν συμφωνηθεί αρχι-
κά.
Χρήσιμες συμβουλές στους επαγγελματίες
- Να επαληθεύουν τηλεφωνικά, με τον προμηθευτή ή τον πελάτη τους, 
ότι το αίτημα πληρωμής είναι έγκυρο. Να διασταυρώνουν επίσης τηλε-
φωνικά τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
- Να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι ενημερωμένοι και προ-
σεγγίζουν τα αιτήματα για τη διενέργεια πληρωμών με προσοχή.
Μoney mules - Tι είναι και τι πρέπει να προσέχουμε
Πρόκειται για άτομα (πολλές φορές ανυποψίαστα θύματα) τα οποία ενερ-
γούν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος. Τους συναντάμε συνήθως σε 
όλες τις μορφές απάτης. Όπως μας αναφέρει ο κ.Τζάνος «οι δράστες 
στρατολογούν τα υποψήφια θύματά τους με διάφορες μεθόδους, όπως 
με διαδικτυακές αγγελίες, με διαφημίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ή με απευθείας αποστολή προσωπικών μηνυμάτων, με σκοπό να τα 
εξαπατήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν ως ενδιάμεσους για να μετα-
φέρουν σε λογαριασμούς τρίτων, χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνο-
μα, κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια. Η μεταφορά χρημάτων που 
προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα είναι παράνομη καθώς 
επιτρέπει σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να νομιμοποιήσουν τα 
κεφάλαιά τους και να τα μετακινήσουν εύκολα σε όλον τον κόσμο.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για προσφο-
ρές που υπόσχονται εύκολα χρήματα.
Είναι σημαντικό οι πολίτες αν θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα σχετικής 
εξαπάτησης, οποιαδήποτε μορφής, να επικοινωνούν άμεσα με την τρά-
πεζά τους και να το καταγγείλουν στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
Τα μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες
«Οι τράπεζες πάντοτε στοχεύουν στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνικές και τεχνολογικές εξε-
λίξεις, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας 
πληροφοριών και των πληρωμών καθώς και τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς», αναφέρει ο κ.Τζανός.
Στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει συσταθεί ειδική επιτροπή πρό-
ληψης και αντιμετώπισης της απάτης στα μέσα και συστήματα πλη-
ρωμών με σκοπό την παρακολούθηση, επεξεργασία και καθοδήγηση 
στον τομέα αυτό. Η επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία με την Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την Τράπεζα 
της Ελλάδος και συνεργάζεται συστηματικά με λοιπούς αρμόδιους 
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες συμβου-
λές ασφαλείας καθώς και για τα μέτρα προστασίας των συναλλαγών 
σε κάθε τράπεζα οι συναλλασσόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις 
επίσημες ιστοσελίδες τους, τον ιστότοπο της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, της Europol καθώς και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

Πηγή: iefimerida.gr

Μία μορφή ηλεκτρονικής εξαπάτησης η οποία την τελευταία χρονική περίοδο έχει εμφανισθεί 
διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας είναι η απάτη της μορφής SIM Swapping

(αντικατάσταση/ αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου).
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Αρ. πρωτ. 40/2020
Λαύριο, 6 Ιουλίου 2020
Προς την Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών
Του Δήμου Λαυρεωτικής
Δημαρχείο Κερατέας
Λεωφ. Αθηνών. -Σουνίου 
66, 
190 01 ΚΕΡΑΤΕΑ
Υπ’όψη 
Κυρίας Αναστασίας Μαγγε-

νάκη, Αρχιτέκτονος, Διευθύντριας Τεχνικής Υπηρε-
σίας
Κοινοποίηση (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Κύριο Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής 
(dhmarxos@lavrio.gr)
2. Καθηγητή κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο, Κοσμήτορα Σχο-
λής ΜΜΜ ΕΜΠ (dkal@central.ntua.gr)
3. Καθηγητή κ. Νίκο Μπελαβίλα, Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΕΜΠ (nbelavil@arch.ntua.gr) 

Θέμα :

Αποστολή μελέτης αποκατά-
στασης Γαλλικής Σκάλας
προς έγκριση στο ΥΠΠΟΑ

Αγαπητή κυρία Μαγγενάκη , 

Όπως σας είναι γνωστό, ο επιστημονικός 
μας φορέας, η Εταιρεία Μελετών Λαυρε-
ωτικής, ανήκει στους επισπεύδοντες προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή η διάσωση 
και ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας στο 
λιμάνι Λαυρίου,  κηρυγμένου μνημείου από 
το ΥΠΠΟΑ . 
Ήδη τον Ιανουάριο του 2019 ήμασταν με-
ταξύ των συνδιοργανωτών της παρουσία-
σης στους πολίτες της Λαυρεωτικής της 
εκπονηθείσας από το ΕΜΠ μελέτης για την 
αποκατάστασή της. Έκτοτε, έχει υπάρξει 
η απόφαση της 27/3/2019 του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
περί παραχώρησης της χρήσης του μνημεί-
ου στον Δήμο μας με σκοπό την εκτέλεση 
του έργου διάσωσης και αποκατάστασης, 
τριετούς διάρκειας, καθώς και συναντή-
σεις πάλι με πρωτοβουλία μας, προκειμέ-
νου να γίνει ο τελικός συντονισμός για την 
συμπλήρωση του φακέλου, όπου οι παρεμ-
βάσεις σας ήταν ουσιαστικές.

Ανησυχώντας για την καθυστέρηση, απευ-
θυνθήκαμε στον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, 
συντονιστή της μελέτης του ΕΜΠ, ο οποίος 
μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποια 
εκκρεμότητα, αφού επικοινώνησε και μαζί 
σας. Παρενεβλήθη η περίοδος της έντα-
σης της πανδημίας και είχαμε αντικειμε-
νική δυσκολία να επανέλθουμε. Παρ’ όλα 

αυτά, στις 26/4/2020, σε συνάντηση του 
Προέδρου μας με τον κύριο Δήμαρχο, όταν 
του θέσαμε το ερώτημα γιατί η υπηρεσία 
καθυστερεί την υποβολή του φακέλου, 
λάβαμε ως απάντηση ότι ήσασταν επιβα-
ρυμένη λόγω έλλειψης προσωπικού και 
νομίζει (ο κ. Δήμαρχος) ότι  δεν υπάρχει 
κάποια εκκρεμότητα, σημειώνοντας ότι 
είχε ήδη εξοφλήσει τους μελετητές.
Ο Πρόεδρος επικοινώνησε με τον 
κ. Ν. Μπελαβίλα, ο οποίος ανέλαβε να σας 
επισκεφθεί και στις 19/5/2020 μας διαβε-
βαίωσε ότι όντως σας επισκέφθηκε στο 
γραφείο σας, και μας ενημέρωσε ότι δεν 
υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, ότι είναι μια 
αίτηση που πρέπει να καταθέσετε και ότι 
οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ λόγω της σημα-
ντικότητας και του επισφαλούς  της στα-
τικότητας του μνημείου περιμένουν την 
μελέτη να την προχωρήσουν αμέσως στο 
τμήμα εγκρίσεων .

Κυρία Μαγγενάκη,
Σας απευθύνουμε θερμή παράκληση, στο 
πνεύμα της καλής συνεργασίας που έχου-
με μαζί σας, να αφιερώσετε μία μέρα από 
τα καθήκοντά σας για την υποβολή του 
φακέλου και είμαστε στην διάθεσή σας να 
σας συνδράμουμε στην διεκπεραίωση του 
εν λόγω θέματος. 
Η Γαλλική Σκάλα είναι εκτεθειμένη εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια στη διαβρωτική επή-
ρεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ακόμα 
και με ένα σφοδρό νότιο άνεμο κινδυνεύει 
να πέσει. Σημειώστε ότι η σπουδαιότητα 
αυτού του έργου και από τεχνικής άποψης 
θεωρείται από ειδικούς υψηλού επιστη-
μονικού κύρους έργο εφάμιλλο ή ανώτερο 
του έργου αποκατάστασης-αναστήλωσης 
του γεφυριού της Πλάκας στο Άραχθο πο-
ταμό.

Σας αποστέλλουμε  αυτήν την επιστολή, 
ευελπιστώντας ότι η φοβερά μεγάλη κα-
θυστέρηση θα σταματήσει μέχρις εδώ και 
η οποία έχει στρέψει την κοινή γνώμη της 
πόλης μας εναντίον του Δήμου, του ΕΜΠ, 
του ΟΛΛ ΑΕ και του συλλόγου μας της 
Ε.ΜΕ.Λ., ότι συνεργούμε στην διασπάθιση 
δημοσίου χρήματος με ανεκτέλεστες με-
λέτες.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές 
σας και την ενημέρωσή μας για τον αριθμό 
του πρωτοκόλλου που θα λάβετε καταθέ-
τοντας τον φάκελο.

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. 

της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Ο Πρόεδρος  Αναστάσιος Μ. Βλάδος                             
Ο Γ. Γραμματέας Κώστας Γ. Μάνθος

φωτο: Κ. Μωϋσίδης
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Μαρκόπουλο, 11/07/2020 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

 Ενημερωτική επιστολή του Δημάρχου Μαρκοπούλου ως απάντηση στην ανακοίνωση  της ΕΥΔΑΠ
 

(Αποχετευτικό Δήμου Σαρωνικού) 
ΕΥΔΑΠ:

Ενημέρωση δημοτών Μαρκόπουλου προς αποκατάσταση της πραγματικότητας 
Με αφορμή πρόσφατες αντιδράσεις όπως προκύπτουν από τον 
Δήμο Μαρκοπούλου, για την ορθή ενημέρωση των πολιτών του 
Δήμου και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, η ΕΥΔΑΠ 
θα ήθελε να ενημερώσει υπεύθυνα για τα παρακάτω:

Σχετικά με το χρονικό της απόφασης:
– Η ΕΥΔΑΠ, ως όφειλε, έπρεπε να προχωρήσει στο σχεδιασμό 
για την εξεύρεση λύσης ενός χρόνιου προβλήματος για τη δια-
χείριση των λυμάτων της παράκτιας ζώνης των Δήμων Κρωπί-
ας και Σαρωνικού.
– Αποτελεί βασική επιλογή για την ΕΥΔΑΠ η διαφύλαξη του Δη-
μόσιου Συμφέροντος προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων απο-
τελεί πρώτο μέλημα και βασική προϋπόθεση για την βέλτιστη 
αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων, προς όφελος όλων.
– Για την εξεύρεση της πιο ενδεδειγμένης λύσης για την απο-
χέτευση των περιοχών της Νότιας Ακτής Σαρωνικού, η ΕΥΔΑΠ 
ανέθεσε σε εξειδικευμένη εταιρεία την εκπόνηση μελέτης, η 
οποία εξέτασε εννέα (9) διαφορετικές λύσεις με κριτήρια όχι 
μόνο τεχνικά και οικονομικά, αλλά και χωροταξικά, οικιστικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικής αποδοχής.
– Ο σχεδιασμός για τη μεταφορά των λυμάτων του παράκτιου 
μετώπου των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας, προέκυψε τόσο 
από τα αποτελέσματα πολυκριτηριακής μελέτης την ανάλυση 
των κοινωνικών επιπτώσεων (social analysis & social impact) 
και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύνουσα 
θέση έλαβε η από 27 Απριλίου 2020 επιστολή των Αγροτών 
της ευρύτερης περιοχής.
– Η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τη μεταφορά των 
λυμάτων του παράκτιου μετώπου Δήμων Κρωπίας και Σαρωνι-
κού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου – Παι-
ανίας προέκυψε από την αξιολόγηση όλων των παραπάνω και 
μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και συνεννόηση με όλους 
τους εμπλεκομένους.
Επικοινωνία και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων από την 
αρχή
– Η ΕΥΔΑΠ από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με όλους τους 
εμπλεκομένους φορείς στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου 
μεταξύ άλλων να κατανοήσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες 
όπως αυτές εκφράστηκαν.

Αγαπητοί Συμπολίτες,
 
Εν μέσω κινητοποιήσεων από πλευράς του Δήμου μας για την 
σκανδαλώδη απόφαση της ΕΥΔΑΠ να μεταφέρει τα λύματα του 
Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας με απόληξη τη 
δική μας Χαμολιά, η ίδια η ΕΥΔΑΠ μας έκανε ένα ανέλπιστο δώρο. 
Μία ενημερωτική ανακοίνωση επί του θέματος που τα προκλητικά 
ψεύδη και οι ανακρίβειες που αναφέρει, αποδεικνύουν απόλυτα 
την οργανωμένη επίθεση που δεχόμαστε αλλά και το δίκαιο του 
αγώνα και των αντιδράσεών μας.
Μπορούμε με σχετική ευκολία να αντικρούσουμε τα ψεύδη 
στην ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ ένα προς ένα, όμως πρέπει να 
επαναλάβουμε ακόμη μία φορά πως το θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά 
καθαρά πολιτικό, με στόχο να δημιουργηθεί ένα επικοινωνιακό 
παιχνίδι εντυπώσεων.
Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει μεταξύ άλλων για «τη διαφύλαξη του Δημοσίου 
συμφέροντος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», τη στιγμή 
που ο άμεσα εμπλεκόμενος Δήμος Μαρκοπούλου ουδέποτε 
ενημερώθηκε ή συμφώνησε σε αυτά τα σχέδια. Αντιθέτως όταν 
αυτά έγιναν γνωστά διαφώνησε κάθετα!
Αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση, «την εκπόνηση μελέτης με 
εννέα (9) διαφορετικές λύσεις», την ίδια στιγμή που αρνείται 
πεισματικά να μας γνωστοποιήσει τη μελέτη με τις λύσεις αυτές, 
όπως επίσης αρνείται να μας γνωστοποιήσει και την τυχόν 
υπάρχουσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου! Η τελευταία απάντηση της ΕΥΔΑΠ την 03η.07.2020, ήταν 
«η πρόσκληση για δημιουργία ολιγομελούς μικτής ομάδας ώστε 
να υπάρξει η δυνατότητα αποδοτικής συνεργασίας σε θέματα που 
σας απασχολούν»!
Τέλος, η ΕΥΔΑΠ σε μία ύστατη προσπάθεια φτηνής προπαγάνδας, 
απευθύνεται προς τους Δημότες Μαρκοπούλου και τους 
ενημερώνει «για το έργο και τα οφέλη του», αναφέροντας την 
ανακύκλωση του νερού και την επαναχρησιμοποίησή του προς 
άρδευση των καλλιεργειών. Αποφεύγει βεβαίως τεχνηέντως να 
αναφέρει πως ούτε αναρτημένη μελέτη υπάρχει γι’ αυτό, αλλά 
ακόμα και αν υπάρχει και τεκμηριώνει την καταλληλότητα του 
νερού, δεν χρειάζονται τα λύματα του παραλιακού μετώπου του 

Δήμου Σαρωνικού, αλλά υπάρχει συμφερότερη και οικονομικότερη 
λύση, αποχετεύοντας και συνδέοντας το σύνολο της αποχέτευσης 
του Πόρτο Ράφτη στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας!
Αυτό που θέλω να τονίσω, ενόψει της αυριανής μας 
προγραμματισμένης κινητοποίησης στο Πόρτο Ράφτη, είναι 
πως σε μία σπάνια και πολύτιμη στιγμή ομοψυχίας και 
αποφασιστικότητας, Διοίκηση και σύσσωμη Αντιπολίτευση στον 
Δήμο Μαρκοπούλου στέκονται πλάι-πλάι σχηματίζοντας μία 
αλυσίδα, με σκοπό να κλείσει τον δρόμο στα σχέδια αυτών που 
επιθυμούν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
μας!
Αυτή η αλυσίδα δεν έχει καμία δύναμη χωρίς τη δική σας 
συμμετοχή! 
Χωρίς τη συμμετοχή ΟΛΩΝ ΜΑΣ!
Γι’ αυτό και επιχειρούμε με ουσιαστικές και μεθοδευμένες 
ενημερωτικές κινήσεις (λαϊκή συνέλευση, κινητοποιήσεις 
ενημέρωσης, ανακοινώσεις, κ.α.) να οπλίσουμε όλους τους 
συνδημότες και συμπολίτες μας με την απαραίτητη γνώση, ώστε 
να τους καταστήσουμε ισότιμους κρίκους της αλυσίδας και όχι 
αμνούς που ακολουθούν τους ποιμένες!
Και να είστε σίγουροι πως άμεσα θα ακολουθήσουν, εκτός από τις 
επιβεβλημένες νομικές ενέργειες και δραστικές παρεμβάσεις 
όπου η συμμετοχή όλων μας θα είναι κάτι παραπάνω από 
καθοριστική!
Αγαπητοί συμπολίτες,
Να είστε σίγουροι πως αυτή η αλυσίδα όχι μόνο θα εμποδίσει 
τα σχέδια αυτών που λειτουργούν για εμάς χωρίς εμάς, αλλά θα 
δώσει ένα καλό μάθημα προς κάθε κατεύθυνση, πως οι κάτοικοι 
του Μαρκοπούλου και του Πόρτο Ράφτη δεν δέχονται να γίνουν 
αποθήκη λυμάτων καμιάς Υπηρεσίας και κανενός Δήμου, εκτός 
των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Εμπιστευτείτε μας και ενωθείτε όλοι για τον ιερό και κοινό 
Αγώνα μας. 
 
 Ο Δήμαρχος ΜαρκοπούλουΚώστας Αλλαγιάννης

πηγή: www.markopoulo.gr
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Λαύριο, 21 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣ 
κ.  Δημήτρη Λουκά,
Δήμαρχο Λαυρεωτικής 

Κοιν.:
 1. Κωνσταντίνο Λεβαντή, «Νέα Εποχή, Καμάριζα-Κε-

ρατέα-Λαύριο» 
 2. Αρετούσα Μακρή, «Ενότητα-Δημιουργία, Καμάριζα-

Κερατέα-Λαύριο» 
 3. Σταύρο Κρητικό, «Δημοτική Πρωτοπορία» 
 4. Σταύρο Ιατρού, «Ελεύθερες Πόλεις, Καμάριζα-Κε-

ρατέα-Λαύριο» 
 5. Απόστολο Παμφίλη, «Λαϊκή Συσπείρωση Λαυρεω-

τικής» 
 6. Χαράλαμπο Ζαγουρή, Πρόεδρο ΔΑΝΕΤΑΛ
 7. Δαμασκηνό Μέντη, Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου 

Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής 
 8. Ιωάννη Μαλλινάκη, Πρόεδρο Εμπορικού-Επαγγελ-

ματικούΒιοτεχνικού Συλλόγου Λαυρίου 
 9.  Αντώνη Μώρογλου, Πρόεδρο της Μ.Κ.Ε. «Τα με-

ταλλεία του Λαυρίου» 

ΘΕΜΑ: «Αναγκαστική επιλογή άλλων 
λύσεων για το Νέο Ορυκτολογικό 
Μουσείο Λαυρίου εντός της πόλης 
του Λαυρίου»

Αξιότιμε κ. Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχε Λαυρεωτι-
κής,
μετά από τέσσερα χρόνια «δεσμεύσεων», προφορι-
κών και γραπτών, από μέρους σας για τη μεταστέ-
γαση του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου στο 
παλαιό Α΄ Δημοτικό Σχολείο, ώστε να αναδειχθεί 
σε εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, ενταγμένου στο 
δίκτυο των άλλων Μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων της Λαυρεωτικής, με πολλαπλασιαστικά 
οφέλη, πολιτιστικά και οικονομικά, για την περιοχή 
μας, την Αττική και τη χώρα μας, 
μετά τη μη ανάρτηση στη «Διαύγεια» της ομόφωνης 
απόφασης του Δ.Σ. της «ΔΑΝΕΤΑΛ»     (28η τακτική 
συνεδρίασή του στις 11-12-2019)  έγκρισης του Μνη-
μονίου με την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής για 
το νέο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, επί οκτώ (!) 
μήνες,
μετά τις ύστατες προσπάθειες, εδώ και ενάμισυ 
μήνα, (αρ. πρωτ.23/26-5-2020) μέχρι σήμερα, με τις 
επανειλημμένες συναντήσεις μας με σάς προσωπικά 
και τους επικεφαλής των αναγραφομένων παραπά-
νω θεσμικών παρατάξεων του Δήμου Λαυρεωτικής 
και φορέων της πόλης του Λαυρίου για σύγκληση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης 
έγκρισης του εν λόγω Μνημονίου (στο οποίο σημει-
ωτέον είχαν ενσωματωθεί όλες οι παρατηρήσεις 
σας κύριε Δήμαρχε και κύριε Χ. Ζαγουρή από τον 
Απρίλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο 2019, που 
το επεξεργαζόμασταν από κοινού), σύγκληση, την 
οποία δεν πραγματοποιήσατε (αθετώντας, για άλλη 
μια φορά, την υπόσχεση που μάς δώσατε στις 6 Ιου-
λίου 2020 ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στην προη-
γούμενη εβδομάδα),
μετά τη σιωπή και την αδιαφορία σας στις συνεχείς 
απόπειρες από μέρους μας  για επικοινωνία μαζί 
σας και στην εν είδει τηλεγραφήματος (14-7-2020) 
έσχατη προσπάθειά  μας για να τηρήσετε τον λόγο 
σας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,

δυστυχώς μάς εξαναγκάζετε να αναζητήσουμε άλ-
λες λύσεις.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους επικεφαλής των 
άλλων δημοτικών παρατάξεων και των κοινωνικών 
φορέων του Λαυρίου, που όλοι συμφώνησαν κατά 
τις συναντήσεις μας και τη διαβούλευση σε όλο το 
διάστημα του Ιουνίου 2020  για την ψήφιση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Μνημονίου Συνεργασίας 
του Δήμου Λαυρεωτικής με την Εταιρεία Μελετών 
Λαυρεωτικής για το Νέο Ορυκτολογικό Μουσείο. 
Διότι αυτό σήμαινε η έγκριση του εν λόγω Μνημο-
νίου, την έκφραση της ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ βούλησης του 
ανώτατου πολιτικού οργάνου του Δήμου για να ξε-
κινήσουν οι διαδικασίες ίδρυσης του Νέου Ορυκτο-
λογικού Μουσείου, οι οποίες θα ολοκληρώνονταν 
με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
των μερών (Δήμου και ΕΜΕΛ) σε τρεις μήνες, σε 
πνεύμα ισοτιμίας και ακριβώς γι’ αυτό δεν έχουν 
προσδιορισθεί  συγκεκριμένοι οικονομικοί όροι 
στο Μνημόνιο, διότι δεν ήταν αυτό το ζήτημα, ΑΛΛΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ-
ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ.
Κύριε Δήμαρχε, 
δυστυχώς δεν είχατε την πολιτική βούληση να 
προχωρήσετε στο έργο της δημιουργίας του Νέου 
Ορυκτολογικού Μουσείου και της μεταστέγασής 
του στο παλαιό Α΄ Δημοτικό Σχολείο, όπως είχα-
τε επανειλημμένα υποσχεθεί δημόσια, κρατώντας 
το έργο και την πόλη σε ομηρία, σε «αιχμαλωσία», 
δίνοντάς υποσχέσεις επί τέσσερα χρόνια, στην 
πράξη όμως αυτό σήμαινε άρνηση του έργου. Διότι 
η καθυστέρηση, η κωλυσιεργία, η συνεχής αναβλη-
τικότητα  λειτουργούσε ως υπονόμευσή του και εν 
τέλει ως  ακύρωσή του. 
Εξαντλήσατε την καλή μας θέληση, εξαντλήσατε 
την υπομονή μας. Δεν πάει άλλο.
Εμείς  καταθέτουμε στην περιοχή τις ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ:
•των εθελοντικών πολυετών προσπαθειών της 
ΕΜΕΛ, τις οποίες έχει αναγνωρίσει η κοινωνία του 
Λαυρίου (36 χρόνια προσφοράς προς την πόλη του 
Λαυρίου τιμής της μνήμης των πατεράδων μας και 
των παππούδων μας είναι πάρα πολλά κύριε Δή-
μαρχε για να μην επιδεικνύετε τον ανάλογο σεβα-
σμό στους κόπους μας, αλλά και στην ίδια την ιδέα 
της προοπτικής του νέου έργου),
•των συλλογών των  3.215 ορυκτών και των 470 
αντικειμένων (μεταλλευτικών-μεταλλουργικών),
•της  ως τώρα σταθερής λειτουργίας του μουσεί-
ου με εθελοντική προσφορά στελεχών μας και τις 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών,
•των διεθνών σχέσεων που έχουμε ήδη αναπτύξει 
με αντίστοιχους ελληνικούς και διεθνείς φορείς 
(η πρόσφατη δίγλωσση έκδοσή μας, Ελληνικά και 
Αγγλικά, των ορυκτών του Λαυρίου συναντά την 
διεθνή καταξίωση),
•και προ παντός της δυναμικής της μετεξέλιξής 
του σε διεθνούς εμβέλειας,
υπεραξίες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 
υπήρχαν, θα είχαν χαθεί προς μεγίστη ζημία της 
κοινωνίας της Λαυρεωτικής και ευρύτερα της χώ-
ρας μας.
Τιμώντας τους δωρητές και τους υποστηρικτές 
μας, που ήδη έχουν εκφράσει την επιθυμία να 
συνδράμουν,  θα προχωρήσουμε με περισσότερο 
πείσμα στον αγώνα για εξεύρεση άλλων λύσεων 
και την ίδρυση του Νέου Ορυκτολογικού Μουσείου, 
εντός της πόλης του Λαυρίου. Και φυσικά στο τέλος 
θα το κατορθώσουμε.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος  Αναστάσιος  Μ. Βλάδος 

Ο  Γ. Γραμματέας  Κώστας Γ. Μάνθος
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  συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος
 Ας δούμε, όμως τα βασικά σημεία υπεροχής της 
Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, αλλά και τα μειονε-
κτήματά της, όπως, επίσης, και ποιον έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο τουρκικής ηγεσίας, 
δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικός Ερντογάν.

     Α1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     1. Η Τουρκία διαθέτει ένα δυναμικά αναπτυσ-
σόμενο πληθυσμό 80.200.000 κατοίκων, με υψηλό-
τατα ποσοστά γεννητικότητας και νεανικού πλη-
θυσμό, έναντι μιας συστηματικώς γηράσκουσας 
Ελλάδας των 10.700.000 κατοίκων, με τα πλέον 
χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας, με υψηλά ποσο-
στά ηλικιωμένων και με τάσεις μείωσης του πλη-
θυσμού της. Μία απλή βόλτα στον πιο πολυσύχνα-
στο δρόμο της Κων/λης, το Πέραν (Ιστικλάλ) αρκεί 
για να διαπιστώσει κάποιος την τεράστια διαφορά. 
Θα δει καθημερινά να πηγαινοέρχεται ένα τεράστιο 
πλήθος νέων, ως επί το πλείστον, ανθρώπων. Η 
Τουρκία σφύζει από νεανικό πληθυσμό, σε αντίθε-
ση με την Ελλάδα, όπου κυριαρχούν πλέον οι μεσή-
λικες και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και όπου πλέον 
οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις. Ο Μανόλης 
Δρεττάκης (ο πρώτος Υπουργός Οικονομικών της 
κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος 
αποχώρησε) ήταν από τους ελάχιστους που προ-
ειδοποιούσαν και αρθρογραφούσαν για το εθνικό 
πλέον πρόβλημα της υπογεννητικότητας εδώ και 
δεκαετίες, χωρίς όμως να εισακουστεί.
2. Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο, μετά τις ΗΠΑ, 
μεγαλύτερο στρατό μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ 
και τον δέκατο στον κόσμο. Ένα δε σημαντικό τμή-
μα του θεωρείται και είναι εμπειροπόλεμο, λόγω, 
τόσο του εσωτερικού πολέμου που διεξάγει ο 
τουρκικό στρατός κατά των Κούρδων του PKK, όσο 
και των επιχειρήσεών του στο βόρειο Ιράκ και στη 
βόρεια Συρία.
3. Η Τουρκία έχει αναπτύξει και συνεχίζει να ανα-
πτύσσει την πολεμική βιομηχανία της, προκειμέ-
νου να καταστεί σε λίγα χρόνια αυτάρκης (αυτή τη 
στιγμή καλύπτει περί το 70% των αναγκών της). Το 
αυτό προωθεί και στα ενεργειακά ζητήματα.
4. Ναι μεν η Τουρκία αντιμετωπίζει, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 
αλλά είναι μεταξύ των 20 οικονομικά ισχυρότερων 

χωρών του κόσμου και συνεχίζει να αναπτύσσεται, 
παράγοντας τα δικά της βιομηχανικά προϊόντα, 
αλλά και διαθέτοντας δικό της νόμισμα, σε αντί-
θεση με την Ελλάδα, η οποία έχει πλήρως αποβι-
ομηχανισθεί, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
τις εξαγωγές, αλλά και δεν έχει τη δυνατότητα να 
ασκήσει τη δική της οικονομική και νομισματική 
πολιτική, λόγω της συμμετοχής της στη ζώνη του 
ευρώ.
5. Η Τουρκία έχει σταθερή εξωτερική πολιτική στα 
βασικά σημεία της, χωρίς να μεταβάλλεται με την 
όποια αλλαγή κυβέρνησης ή Προέδρου. Διαθέτει, 
επίσης, ικανότατο διπλωματικό προσωπικό. Κάλλι-
στα θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι κληρονόμη-
σε τη διπλωματική παράδοση της βυζαντινής και, 
στη συνέχεια, της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σε 
κάθε περίπτωση, αναπτύσσει έντονη διπλωματική 
δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα, έχοντας μάλι-
στα εντάξει ιδανικά σ’ αυτήν τη δραστηριότητα την 
οικονομική και πολιτιστική διπλωματία. Είναι εν-
δεικτικό το γεγονός, ότι η Τουρκία, σε αντίθεση με 
την Ελλάδα, κατορθώνει να αξιοποιεί στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργα-
νισμούς, αλλά ακόμη και από διεθνείς οργανισμούς, 
στους οποίους δεν είναι καν μέλος. Χαρακτηριστι-
κή περίπτωση είναι η πλέον πρόσφατη, όπου η 
Τουρκία εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
της οποίας δεν είναι μέλος, μεγαλύτερη οικονομι-
κή στήριξη για το μεταναστευτικό – προσφυγικό 
ζήτημα σε σχέση με την Ελλάδα που είναι μέλος 
της. Ένα δε από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της 
τουρκικής διπλωματίας ήταν η διατήρηση της ου-
δετερότητάς της στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά 
τις φοβερές πιέσεις που δέχθηκε, τόσο από τις δυ-
νάμεις του Άξονα, όσο και από τους Συμμάχους. Όχι 
μόνο κατόρθωσε να παραμείνει ουδέτερη (ενεργη-
τικά όμως ουδέτερη υπέρ της Γερμανίας), αλλά και 
αξιοποίησε τις πιέσεις των δύο πλευρών για έξοδο 
στον πόλεμο υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, 
καθώς και την προσπάθειά τους να κερδίσουν την 
εύνοιά της ή τουλάχιστον την ουδετερότητά της, 
αποσπώντας ανταλλάγματα και από τις δύο πλευ-
ρές. Λίγες δε ημέρες πριν την οριστική συνθηκολό-
γηση – ήττα της Γερμανίας, τότε μόνο η Τουρκία της 
κήρυξε τον πόλεμο, προκειμένου να εμφανίζεται 
και ως ανήκουσα στην πλευρά των νικητών. Χωρίς, 
λοιπόν, να έχει υποστεί την παραμικρή ζημία, κα-
τόρθωσε να έχει τα μέγιστα οφέλη, όταν όλες οι 
υπόλοιπες χώρες τη Ευρώπης και όχι μόνο, είχαν 
υποστεί τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 
και ανυπολόγιστες υλικές – οικονομικές ζημίες 
(ιδίως η Ελλάδα). Σε αντίθεση με την Τουρκία, η 

ευνοιοκρατία – αναξιοκρατία και η κομματοκρα-
τία στην Ελλάδα έχουν πλήξει καθοριστικά καί το 
διπλωματικό σώμα, ενώ η οικονομική κρίση έχει 
οδηγήσει σε οικονομικούς περιορισμούς, σε κλεί-
σιμο – απενεργοποίηση πρεσβειών, αλλά ακόμη και 
σε τραγελαφικές καταστάσεις, όπως η περίπτωση 
Ελλήνων πρέσβεων που δεν είχαν καν χρήματα για 
να καταβάλλουν μισθώματα, κλπ.
6. Η Τουρκία διαθέτει ταχύτατο σύστημα λήψης 
αποφάσεων, ιδίως σε κρίσιμες στιγμές, λόγω της 
πολιτειακής δομής της (επί της ουσίας ο εκάστοτε 
Πρόεδρός της αποφασίζει). Το γεγονός αυτό, απο-
τελεί μεγάλο πλεονέκτημα, ιδίως σε περίπτωση 
μίας πολεμικής σύρραξης, όπου η ταχύτητα στη 
λήψη κρίσιμων αποφάσεων καθίσταται κομβική. 
Σε μία τέτοια περίπτωση, η ελληνική πλευρά μει-
ονεκτεί σε μεγάλο βαθμό. Αρκεί να ανατρέξει ο 
οιοσδήποτε στα γεγονότα των Ιμίων το 1996 για 
να διαπιστώσει του λόγου το αληθές. Οι Τούρκοι 
υλοποιούσαν σταδιακά τους σχεδιασμούς τους και 
στην Αθήνα ακόμη συζητούσαν και δεν είχαν αντι-
ληφθεί τί συνέβαινε. Οι Τούρκοι ήταν διαρκώς ένα 
ή και περισσότερα βήματα μπροστά. 
7. Στην Κύπρο η Τουρκία διαθέτει αυτή τη στιγμή 
συντριπτική υπεροπλία, η οποία οφείλεται, τόσο 
σε ενέργειες της ιδίας της Τουρκίας, όσο και σε 
εσφαλμένες ενέργειες και παραλείψεις της ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς (μείωση στρατιωτικής 
θητείας και εγκατάλειψη εξοπλιστικών προγραμ-
μάτων και ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας 
– Κύπρου). Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, ότι 
η τουρκική πλευρά εγκατέστησε το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα ισχυρές μονάδες πυροβολικού στα 
κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.
8. Όπως όλα δείχνουν η πιθανολογούμενη πολεμι-
κή σύρραξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα ξεκι-
νήσει με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Το γεγονός 
αυτό της δίνει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού 
και του πρώτου χτυπήματος, που ενδέχεται να 
αποβεί καθοριστικό, εάν η ελληνική πλευρά δεν 
είναι προετοιμασμένη για ένα τέτοιο χτύπημα την 
κρίσιμη στιγμή και δεν έχει αξιόπιστα – υλοποιή-
σιμα σχέδια απάντησης (ισοδύναμο ή και ισχυρό-
τερο χτύπημα), πολλώ δε μάλλον, όταν είναι πρα-
κτικά ανέφικτο και στρατηγικά εσφαλμένο να έχει 
ισχυρή – αποτρεπτική φρουρά σε κάθε νησίδα και 
βραχονησίδα, αλλά ακόμη και σε μικρά κατοικημέ-
να νησιά του Αιγαίου (ο διασκορπισμός δυνάμεων 
αποτελεί μέγιστο στρατηγικό σφάλμα).

συνεχίζεται στο επόμενο με τα
     Α2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Tου Δημήτριου Κλούρα
Δικηγόρου και πρώην Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Περιουσίας
στο Υπουργείο Οικονομικών
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