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Σαρωνίδα! Ακολουθεί μετά τον λόφο Το Μαύρο Λιθάρι, 
η Λάκκα και ο Άγιος Νικόλαος πριν τη θάλασσα.
Πευκοδάσος! Πάνω ψηλά στο λόφο και αριστερά 

διακρίνεται αντιπυρική ζώνη.

Καμάριζα: κυριολεκτικά μέσα στο πευκοδάσος!
Με τους βόρειους ανέμους

που επικρατούν το καλοκαίρι,
σε περίπτωση φωτιάς,

θα χαθεί πολύ γρήγορα ο έλεγχος!

Η “ περίφημη χιλιοτραγουδισμένη”
χωματερή της Πυρρίχου στην Λάκα Αναβύσσου

έτοιμη για αυτανάφλεξη. Η φλόγα θα συναντήσει 
και άλλες όμοιες στην πορεία  παραδίδοντας τη 

σκυτάλη... Πιο κάτω ακολουθεί Νηπιαγωγείο. 

Η ίδια της Πυρρίχου στην Λάκα Αναβύσσου.
Ίσως, αν βρισκόταν πάνω από το δρόμο σε 

συνδυασμό με μια δεξαμενή, να έδινε λίγο χρόνο...

Δρόμοι που τα πεύκα αγκαλιάζονται..

(Στη Λεωφ. Μαραθώνος,
στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι,
έτσι πέρασε η φωτιά  απέναντι)

“ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ” 
Το καλοκαίρι με τους δυνατούς ανέμους 
είναι η εποχή που καίγονται τα δάση! 
Έτσι  και φέτος τον Σεπτέμβρη μια μέρα 
που είχε δυνατό αέρα και καθόμουν σπί-
τι μόνος κοιτώντας το παράθυρο, βλέπω 
πυκνό καπνό  από τον απέναντι λόφο. 
Σε λίγη ώρα ο καπνός πύκνωνε όλο και 
περισσότερο. Ο ουρανός γινόταν όλο και 
πιο μαύρος και η φωτιά απλωνόταν! Πυ-
ροσβεστικά αεροπλάνα πηγαινοέρχονταν 
συνεχώς και έπαιρναν νερό από τη θάλασ-
σα. Η ανησυχία μου μεγάλη! Οι γονείς μου 
δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα. Θυμήθη-
κα τη φωτιά στο Μάτι πριν μερικά χρό-
νια και την τραγωδία που είχε συμβεί. Ο 
καπνός μεγάλωνε και δεν μπορούσες να 
αναπνεύσεις. Με έπιασε πανικός! Τότε 
ακριβώς με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο 
να μου πει να ετοιμαστώ·  θαερχόταν να 
με πάρει.  Σε λίγη ώρα εγκαταλείψαμε 
το σπίτι. Η φωτιά όλο και πλησίαζε τον 
οικισμό μας. Πανικοβλήθηκα! Ευχόμουν 
το σπίτι μας να μην καεί! Όλα τα πράγ-

ματά μας θα χάνονταν. Αγχώθηκα γιατί 
η αστυνομία ανακοίνωσε πως η περιοχή 
έπρεπε να εγκαταλειφθεί. Όσο φεύγαμε 
από τη φωτιά η αγωνία μου μεγάλωνε. 
Μετά από πολλές ώρες προσπάθειας 
των πυροσβεστών η φωτιά μπόρεσε να 
σβήσει. Οι ειδήσεις έλεγαν για μεγάλη 
καταστροφή και καμένα σπίτια! Όταν 
επέστρεψα σπίτι ευτυχώς δεν είχε καεί, 
αλλά η θέα από το παράθυρο δεν ήταν 
πια η ίδια. Ο καταπράσινος λόφος που 
ομόρφαινε την περιοχή ήταν πλέον κα-
τάμαυρος και τα δέντρα στάχτη! Λυπάμαι 
πολύ για την καταστροφή που έγινε στη 
φύση και στους ανθρώπους. Στις πρώ-
τες βροχές  τα καμένα δέντρα θα πέσουν 
και τα νερά της βροχής θα γίνουν πλημ-
μύρες. Όλα αυτά που μας δίνουν τα δάση: 
το οξυγόνο, το πράσινο, η χλωρίδα και η 
πανίδα της περιοχής έγιναν στάχτη! Ελ-
πίζω σύντομα όλοι μας να αναδασώσου-
με την περιοχή που κάηκε και να γίνει ο 
λόφος γρήγορα έτσι όπως ήταν παλιά! 
 
            Στέλιος Αντωνίου Μαθητής της ΣΤ’ τάξης 

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

“Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ
στις πυρόπληκτες περιοχές”

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επι-
σκέφτηκε σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές των 
Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, αποτελούμενο 
από τους βουλευτές Ανατολικής Αττικής Νάσο Αθα-

νασίου και Πάνο Σκουρολιάκο, τον βουλευτή και Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο 
Χρήστο Σπίρτζη, τη βουλευτή και Αναπληρώτρια Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο 
Χαρά Καφαντάρη και τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.
Για το μέγεθος της καταστροφής, τους ενημέρωσαν οι Δήμαρχοι Πέτρος Φιλίππου και Δημή-
τρης Λουκάς, συνομίλησαν με πολίτες που επλήγησαν από τη φωτιά της 9ης Σεπτεμβρίου, 
ενώ υπογράμμισαν ότι η Πολιτεία πρέπει άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις 
να αποζημιώσει τους πληγέντες και να προστατεύσει τις περιοχές που κάηκαν.
Οι Δήμαρχοι Πέτρος Φιλίππου και Δημήτρης Λουκάς αναφερόμενοι στην επόμενη ημέρα δή-
λωσαν ότι οι δημοτικές αρχές  είναι έτοιμες να συνδράμουν στην καταγραφή των ζημιών, 
ώστε οι αποζημιωτικοί μηχανισμοί να λειτουργήσουν χωρίς καθυστερήσεις, ενώ τόνισαν ότι 
έχουν σχέδιο αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων που κάηκαν, αίτημα το οποίο έθεσαν από 
την πρώτη στιγμή στον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και στους αρμόδιους υπουργούς.

Ήταν να μην πάρει...
Όλα πάλι έδειξαν πως η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη και ο σχεδια-
σμός, πριν ξεκινήσει το κακό. Όπου υπήρχαν δρόμοι προσβάσιμοι λειτούργησαν 
ως αντιπυρικές ζώνες. Σπίτια μαντρωμένα, οικόπεδα καθαρισμένα. Αλήθεια 
πόσοι από αυτούς που άκουσαν “φύγετε από τα σπίτια σας” ήξεραν πώς να κινη-
θούν; Χωματερές παντού έτοιμες για αυτανάφλεξη και μετά μιλάμε για συνω-
μοσίες, εμπρησμούς κ.λπ. Εφαρμόζεται ο κανονισμός καθαριότητας ή αφήνου-
με τα δάση, αφού ... αυτά δεν ψηφίζουν; 

“Μόνο όταν θα έχετε κόψει και το τελευταίο δέντρο. Μόνο όταν θα έχετε δηλη-
τηριάσει και το τελευταίο ποτάμι. Μόνο όταν θα έχετε ψαρέψει και το τελευταίο 
ψάρι. Μόνο τότε θα καταλάβετε ότι τα λεφτά δεν τρώγονται.”

παλιά ινδιάνικη παροιμία
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

«Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει 
έμπρακτα τις πληγείσες από τη φωτιά 
περιοχές»
Αμέσως μετά την καταστροφική φω-
τιά της 9ης Σεπτεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο 
στην Ανάβυσσο, παρουσία του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, στο 
οποίο οι Δήμαρχοι Δημήτρης Λουκάς 
και Πέτρος Φιλίππου  έθεσαν ως πρώ-
τη προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
πυρκαγιές παραθέτοντας τα παρακά-
τω αιτήματα: 
Για τον Δήμο Σαρωνικού:
1. Ένταξη οδοποιίας, καθώς πολλοί 
δρόμοι βρίσκονται εντός της περιο-
χής που έχει πληγεί, προϋπολογισμού 
4.000.000 €
2. Επισκευή του γηπέδου της Αναβύσ-
σου που καταστράφηκε από τη φωτιά 
με αλλαγή του χλοοτάπητα, αλλαγή 
των πυλώνων φωτισμού, περίφραξη 
κ.λ.π.  προϋπολογισμού 400.000 €
3. Προμήθεια container για τη μεταφο-
ρά των καμένων υπολειμμάτων,  προϋ-
πολογισμού  150.000€

Για τον Δήμο Λαυρεωτικής:
1.Ένταξη οδοποιίας στην περιοχή που 
έχει πληγεί από την πυρκαγιά, προϋπο-
λογισμού 1.500.000€
2.Προμήθεια container για τη μεταφο-
ρά των καμένων υπολειμμάτων,  προϋ-
πολογισμού  150.000€
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 23ης 
Σεπτεμβρίου, με εισήγηση του Αντι-
περιφερειάρχη Οικονομικών Νίκου 
Πέππα, τα αιτήματα των Δήμων έγινα 
δεκτά.
Σε κοινή δήλωσή τους ο Δημήτρης Λου-
κάς και Πέτρος Φιλίππου τόνισαν: «Ευ-
χαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη 
Γιώργο Πατούλη, που από την πρώτη 
στιγμή βρέθηκε κοντά μας και κατανό-
ησε πλήρως τα αιτήματά μας. Ευχαρι-
στούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Οικο-
νομικών Νίκο Πέππα, ο οποίος έκανε 
και την εισήγηση, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυ-
γερινό, καθώς και όλο το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο που στηρίζουν έμπρακτα 
τις πληγείσες περιοχές. Σε μια τέτοια 
δύσκολη περίοδο, που για τους δήμους 
μας και τους δημότες μας έγινε ακόμη 
πιο δυσχερής μετά τις καταστροφές 
που προκάλεσε η φωτιά, η καλή συ-
νεργασία με την Περιφέρεια αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα αποκατάστασης 
των ζημιών και αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης των προβλημάτων. Από την 
πλευρά μας δεσμευόμαστε για την άμε-
ση υλοποίηση των έργων ώστε οι πλη-
γείσες περιοχές να αποκατασταθούν 
γρήγορα και οι κάτοικοι να περάσουν 
στην επόμενη ημέρα». 

Από το Γραφείο Τύπου

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

“Επίσκεψη του Μητροπολίτη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής 
κ. Νικόλαου στις πυρόπληκτες περιοχές”.

Τις πυρόπληκτες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και 

Σαρωνικού επισκέφτηκε σήμερα ο Μητροπολίτης Μεσο-
γαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, συνοδεία των Δη-
μάρχων Δημήτρη Λουκά και Πέτρου Φιλίππου, διαπιστώ-
νοντας την καταστροφή που προκάλεσε η φωτιά της 9ης 
Σεπτεμβρίου.
Για το ιστορικό της φωτιάς, την επικινδυνότητά της και 
τον άρτιο επιχειρησιακό συντονισμό τον ενημέρωσαν οι 
δήμαρχοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς επίσης και 
για τις πρωτοβουλίες της επόμενης ημέρας, σε επίπεδο 
Πολιτείας και Αυτοδιοίκησης,ώστε οι πληγέντες να απο-
ζημιωθούν γρήγορα και να θωρακιστούν  οι καμένες πε-
ριοχές.
Από την πλευρά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. 
Νικόλαος τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα  η καταγρα-
φή όλων των ζημιών, ενώ υπογράμμισε ότι η Εκκλησία 
στέκεται αρωγός στους Δήμους και στους πληγέντες, με 
ανθρωπιστική βοήθεια και με κάθε άλλο τρόπο, προκειμέ-
νου  να στηριχτούν οι πυρόπληκτοι και να επουλωθούν οι 
πληγές τους.

Από το Γραφείο Τύπου
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Στην ίδια επικοινωνία συζητήθηκε το θέμα της  επιχωμάτω-
σης  στο Κομομπίλι, καθώς η εντύπωση που έχει διαμορφω-

θεί είναι ότι πρόκειται για χωματερή.  
“Αξιοποιούμε τα χώματα από την εκσκαφή εργοστασίου, απένα-
ντι από την Olympic Marine, για να ετοιμάσουμε το 

Μητροπολιτικό Πάρκο της Πόλης. 

Παιδικές Χαρές, ανοιχτά γήπεδα, χώροι αναψυχής-άθλησης στα 
200 στρέμματα. Η γειτνίαση με την Ευτέρπη και το Φοινικό-
δασος, σε συνδυασμό με πεζοδρομήσεις θα αλλάξει την Πόλη. 
Ωστόσο, όλα αυτά είναι ακόμα σχέδια και θα ανατεθεί διαγωνι-
σμός σε αρχιτέκτονες, για να υποβάλουν σχέδια-προτάσεις.”

ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον 
Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά, μας ενημέρω-

σε πως έχει ήδη ξεκινήσει η μελέτη για την αναστήλωση της 
Γαλλικής σκάλας και πως ήδη έχουν δαπανηθεί 90.000€ από 
το ταμείο του Δήμου. Για το έργο -πρόκληση έχει ασχοληθεί 
ομάδα του Πολυτεχνείου που καλύπτει  όλες τις ειδικότη-
τες· 30 και πλέον επιστήμονες από όλα τα τμήματα (μεταλ-
λική κατασκευή, πέτρινο τμήμα, υποθαλάσσιο). Η μελέτη 
έχει ήδη υποβληθεί στα ΚΑΕ για έγκριση προϋπολογισμού, 

ώστε να προχωρήσει το έργο σε ανάθεση. Για την υλοποίη-
ση του έργου θα υπάρξουν αλλαγές στην κυκλοφορία, ενώ  
σε συνεννόηση με τη ΔΕΔΔΗΕ οι κολόνες του ηλεκτρικού θα 
αφαιρεθούν και η μεταφορά του ρεύματος θα γίνεται υπό-
γεια. Υπάρχει πρόβλεψη για ασανσέρ, γυάλινο τμήμα, καθώς 
και αξιοποίηση πολυχώρων μετά από  συνεννόηση με τον ιδι-
ώτη στον οποίο ανήκει  το τμήμα που συνέδεε τα βαγονέτα 
με τις αποθήκες. 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την πόλη του Λαυρίου και τον Οργανισμό Λιμέ-
νος Λαυρίου επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα 12 
Οκτωβρίου 2020 ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής κος Πλακιωτάκης Ιωάννης, 
ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμμα-
τέα Λιμένων - Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλι-
ακών Επενδύσεων κο Κυριαζόπουλο Ευάγγελο, 
τη Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής κα Καλογήρου Χριστιάνα και τον Αρ-
χηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο Κλιάρη. 
Τον κο Πλακιωτάκη υποδέχθηκε ο Δήμαρχος 
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς μαζί με την 
Πρόεδρο του ΟΛΛ κα Κουλουβράκη Ιωάννα, τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Βακόνδιο Γιώργο, 
τον Κεντρικό Λιμενάρχη Λαυρίου κο Χρήστο 
Ζούμπο και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για 

θέματα που αφορούν την πόλη του Λαυρίου και 
τη λειτουργία του Κεντρικού Λιμένα της περιο-
χής. Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα που σχε-
τίζονται με την ανάπτυξη της πόλης και του λι-
μανιού όπως η επέκταση του προαστιακού και 
της Αττικής Οδού προς το Λαύριο, η κατασκευή 
της Περιφερειακής Οδού που θα παρακάμπτει 
δυτικά το Λαύριο, η προσέλευση και λειτουργία 
κρουαζιερόπλοιων και η τοποθέτηση πλωτών 
εξεδρών για την επέκταση της μαρίνας μέσα 
στην πόλη.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς «το 
Λιμάνι του Λαυρίου είναι ένα λιμάνι εθνικής ση-
μασίας που εξυπηρετεί ποικίλες δραστηριότη-
τες. Η αξιοποίησή του σε συνδυασμό με τα έργα 
που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σχετικά 
με τον προαστιακό και το οδικό δίκτυο συμβάλ-
λουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την αναβάθ-
μιση του Δήμου μας».

Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Λαύριο και τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου.
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KTHMΑΤΟΛΟΓΙΟ, ένα θέμα που καίει...
Δήμος Σαρωνικού
 «Απορρίφθηκε από τον υπουργό Οικονομι-
κών κ. Σταϊκούρα η τροπολογία που έλυνε 
οριστικά το πρόβλημα των κατοίκων της 
Σαρωνίδας και της Λαυρεωτικής». 
Απορρίφθηκε χθες από τον υπουργό Οικο-
νομικών κ. Σταικούρα η τροπολογία που 
κατέθεσε στις 02/10/ 2020 ο βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος σε 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, 
στην οποία ζητούσε αλλαγές στην ισχύου-
σα νομοθεσία (στο άρθρο 9 του 719Β/1977 
στις παραγράφους 40 και 41 και στον 
Ν1160/1981) προκειμένου να λυθεί ορι-
στικά το πρόβλημα των διεκδικήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου σε εντός και εκτός 
σχεδίου περιοχές και για τις υπόλοιπες 
περιοχές των Δήμων Σαρωνικού (ιδιαίτερα 

της περιοχής της Σαρωνίδας). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη 
τροπολογία στήριξαν οι βουλευτές Ανατο-
λικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρ-
τζης, Πάνος Σκουρολιάκος και Νάσος Αθα-
νασίου και η βουλευτής του Μερα25 Μαρία 
Απατζίδη, ακριβώς γιατί επέλυε ένα χρό-
νιο πρόβλημα των κατοίκων μας. Αντίθετα 
πληροφορούμαστε ότι για να καλυφθεί το 
κυβερνητικό αλαλούμ κατατίθενται προτά-
σεις για να δοθεί για ακόμη μια φορά παρά-
ταση, κάτι που σημαίνει ότι παρατείνεται 
η αγωνία και η αβεβαιότητα των δημοτών 
μας. 
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου 
δήλωσε σχετικά: «Με κυβερνητική ευθύνη 
συνεχίζεται η αβεβαιότητα, η ταλαιπωρία 
και η παράλογη οικονομική επιβάρυνση 

πολλών δημοτών μας, αφού δεν έγινε δεκτή 
η τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής 
Γιώργος Βλάχος, η οποία έλυνε οριστικά το 
ζήτημα, αίροντας τον άδικο και παράλογο 
χαρακτήρα των διεκδικήσεων του Ελληνι-
κού Δημοσίου. Τις αμέσως επόμενες μέρες 
θα αποστείλω επιστολή προς τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένοντας 
να αναλάβει το πρωθυπουργικό γραφείο 
άμεσα πρωτοβουλία για να αποκατασταθεί 
η αδικία, αφού οι πρώτες εκδικάσεις ξεκι-
νούν στις 20 Οκτώβρη. Στόχος μας είναι 
επιτέλους να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα, 
ώστε να πάψουν οι δημότες να αισθάνονται 
όμηροι υποσχέσεων που δεν τηρούνται, 
δεσμεύσεων που ξεχνιούνται και διαρκών 
παρατάσεων που συντηρούν την αγωνία και 
την ανησυχία». 

Από το Γραφείο Τύπου

Σε συνέχεια του «θρίλερ» της διεκδίκησης των περιουσιών συμπο-
λιτών μας από το Ελληνικό Δημόσιο ο κ. Βασίλης Οικονόμου, Βου-
λευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εξέδωσε 
το ακόλουθο δελτίο τύπου:

«Η λύση θα δοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ
για Σαρωνίδα και Λαυρεωτική. 

Την νομοθετική πρωτοβουλία την έχει πάντα η κυβέρνηση και όχι 
μεμονωμένα ο κάθε βουλευτής. Με σεβασμό στους θεσμούς αλλά 
και στην αγωνία των συμπολιτών μας στους δήμους Σαρωνικού και 
Λαυρεωτικής, και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού και ψηφοθηρίας, 
κατέθεσα τροπολογία 498/54/7-10-2020 με την οποία ζητώ την πα-
ράταση στην ήδη δοθείσα αναστολή εξέτασης των ενστάσεων για 
τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο κτηματολόγιο. Με αυτό τον 
τρόπο θα δοθεί ο χρόνος να έρθει άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο 
του Υπ. Οικονομικών που θα λύσει με δίκαιο και οριστικό τρόπο 
εκκρεμότητες προηγούμενων ετών χωρίς να ταλαιπωρούνται στο 
μεσοδιάστημα σε δικαστικές αντιδικίες οι πολίτες. Κροκοδείλια δά-
κρυα από αυτούς που ανέχονταν αυτές τις εκκρεμότητες επί χρόνια 
χωρίς να κάνουν τίποτα (oύτε καν μια ανακοίνωση) είναι ενδεικτικά 
του υποκριτικού ενδιαφέροντός τους. Η κυβέρνηση θα λύσει την 
υφιστάμενη εκκρεμότητα και δεν θα καταφύγει σε σοφίσματα και 
υποκριτικές παλινωδίες.» 

• Βασίλης Οικονόμου, 
Βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής

- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κοινό Δελτίο Τύπου των βουλευτών
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Α’ Ανατολικής Αττικής.

Το θέμα της άδικης διεκδίκησης περιουσιών κατοίκων της Σαρωνίδας 
και της Λαυρεωτικής από το Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο δεν έχει λυθεί 
– όπως διαβεβαίωνε την τοπική κοινωνία η κυβέρνηση – αλλά ήδη κά-
τοικοι των περιοχών έχουν λάβει τα πρώτα ειδοποιητήρια για τις σχε-
τικές δίκες.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σταθήκαμε από την 
πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων, συμμετέχοντας στις σχετικές 
διαδικασίες, ασκώντας συνεχείς οχλήσεις προς την κυβέρνηση και αντα-
ποκρινόμενοι στο κάλεσμα των δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, 
Δημήτρη Λουκά και Πέτρου Φιλίππου αντίστοιχα, για συστράτευση στον 
αγώνα για τη δικαίωση των πολιτών.
Δυστυχώς, παρά τις πιέσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, των δημάρχων 
και κυρίως των κατοίκων που ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο, το ζήτημα 
παραμένει ανοικτό και χωρίς λύση.
Ελπίζουμε ότι η κατάθεση τροπολογίας από βουλευτή της ΝΔ για επίλυ-
ση του θέματος δεν είναι μία ακόμη κίνηση εντυπωσιασμού ή δημιουργί-
ας άλλοθι για την κυβέρνηση της ΝΔ.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι έστω και τώρα οι αρμόδιοι υπουργοί της κυ-
βέρνησης θα μεριμνήσουν άμεσα ώστε να μπει τέλος στην αγωνία και 
την ταλαιπωρία των κατοίκων της Λαυρεωτικής και της Σαρωνίδας 
από την αναχρονιστική και άδικη απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Α’ Ανατολικής Αττικής:

Χρήστος Σπίρτζης
Νάσος Αθανασίου

Πάνος Σκουρολιάκος
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Συγχαίρω και χειροκροτώ τους 
δικαστές που είχαν το θάρρος 
να αψηφήσουν κινδύνους και 
εμπόδια και με την απόφασή 
τους να καταδικάσουν τη Χρυ-
σή Αυγή αναγνωρίζοντας την 
ως εγκληματική οργάνωση.

Όταν απαλλαχθήκαμε από το 
άγος της Χούντας, ήταν βέ-
βαιο ότι η τεχνητή διαίρεση 
του Λαού μας θα μείωνε τις 
αντιστάσεις του σε σημείο να 
δεχθεί την επανεμφάνιση μιας 
νέας Χούντας, εξίσου προσβλη-
τικής και επικίνδυνης για τη 
Δημοκρατία.

Βεβαίως, το μέσον ανόδου της Χρυσής 
Αυγής διέφερε από τα προηγούμενα. Δη-
λαδή δεν ήρθε με την απειλή των τανκς 
αλλά με την ανοχή των εξουσιών, πολιτι-
κών και δικαστικών.

Και ενώ η πρώτη μορφή, η Χούντα, αντι-
μετωπίστηκε με την αντίσταση του ελ-
ληνικού λαού, η δεύτερη, η Χρυσή Αυγή, 
κατόρθωσε να αποσπάσει την ανοχή θε-
σμών και κομμάτων, καθώς και την ψήφο 
περίπου μισού εκατομμύριου ελλήνων 
ψηφοφόρων, εξασφαλίζοντας την πα-
ρουσία των εκπροσώπων της μέσα στο 
Ιερό της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Ελ-
λήνων!

Μετά την ιστορική απόφαση αυτής της 
ομάδας των δικαστών, διέπρεψε ο φα-
ρισαϊσμός όλων των υπευθύνων για την 
κατάντια της χώρας μας που δίπλα στην 
τραγική αλλά και ηρωική μορφή της Μά-
γδας Φύσσα, δίπλα σε όλους εκείνους 
που έδωσαν τον μεγαλύτερο αγώνα εδώ 
και τόσο καιρό, «πανηγύριζαν» για τη 
«νίκη κατά του φασισμού».

Δεν υπήρξε ούτε αυτοκριτική, ούτε η 
προσπάθεια να αποκαλυφθούν και να κα-

ταδικασθούν οι βαθύτεροι λόγοι-ασθέ-
νειες εξαιτίας των οποίων από το 1967 
έως σήμερα ζήσαμε δύο επταετίες με 
τη θηριώδη παρουσία δύο εγκληματικών 
μορφωμάτων με τη σφραγίδα του φασι-
σμού-ναζισμού που τόσο τραγικά βίωσε 
ο Λαός μας κατά τις τελευταίες δεκαε-
τίες.

Γι’ αυτό προτίμησα να μη μιλήσω την ημέ-
ρα που εκδόθηκε η δικαστική απόφαση. 
Γιατί δεν ήθελα μια τόσο σημαντική ημέ-
ρα για τη Δημοκρατία να πω δυσάρεστα 
αλλά και από την άλλη δεν μπορούσα να 
μην μιλήσω για το θέμα αυτό και να τα 
αποκρύψω, αφού δεν συνήθισα ποτέ τα 
μισόλογα.

Γιατί το χειρότερο είναι το γεγονός ότι 
έχουμε καθημερινά και ολοένα αυξανό-
μενα δείγματα φασιστικής νοοτροπίας 
στην καθημερινή μας ζωή, τόσο στις δι-
απροσωπικές σχέσεις με την έλλειψη 
κάθε έννοιας σεβασμού της διαφορε-
τικότητας, όσο και στις διακομματικές 
σχέσεις με την έλλειψη κάθε έννοιας σε-
βασμού στο δικαίωμα της διαφωνίας και 
της διαφορετικής άποψης. Πράγμα που 
αποτελεί απόδειξη έλλειψης πραγματι-
κής Παιδείας και Πολιτισμού.

Έτσι η φασιστική νοοτροπία – 
σαν το σαράκι που σαπίζει το 
ξύλο – σαπίζει καθημερινά το 
εθνικό σώμα με δραματικές 
συνέπειες τόσο για την υγεία 
της κοινωνίας, όσο και για τη 
δυνατότητα υπεράσπισής μας 
από τους πολλούς και μεγά-
λους κινδύνους που συσσω-
ρεύουν οι διεθνείς εξελίξεις 
μπροστά από την πόρτα μας.

Η έκδοση της δικαστικής από-
φασης για τη Χρυσή Αυγή δεν 
πρέπει να μας οδηγήσει σε 
εφησυχασμό ότι αγώνας κατά 

του φασισμού δικαιώθηκε άρα τελείωσε. 
Αντίθετα, θα πρέπει να δούμε την απόφα-
ση αυτή ως έναν σημαντικό σταθμό στον 
αντιφασιστικό αγώνα που πρέπει να συ-
νεχιστεί με αμείωτη ένταση αφού γνωρί-
ζουμε καλά πόσο ύπουλο είναι το μικρό-
βιο του φασισμού.

Μόνο με τη συνέχιση του αγώνα αυτού θα 
δικαιωθούν ο Παύλος Φύσσας και όλα τα 
θύματα της Χρυσής Αυγής.

Αντίθετα με τον φαρισαϊσμό, τον κρυφό 
και ύπουλο φασισμό-ρατσισμό και την 
άγνοια του κινδύνου που τροφοδοτεί τον 
εθνικισμό, το πλοίο ΕΛΛΑΣ είναι περισ-
σότερο από βέβαιο ότι θα πέσει σε κά-
ποια απροσδόκητη ξέρα καθώς τα τρια Φ 
(Φαρισαϊσμός, Φασισμός και Φανατισμός) 
εμποδίζουν την ασφαλή πορεία προς το 
μέλλον.

Σήμερα, τόσο τα εσωτερικά μας προβλή-
ματα όσο και οι διεθνείς εξελίξεις απαι-
τούν να έχουμε τα μάτια μας ορθάνοιχτα, 
τη σκέψη μας ανεξάρτητη και απαλλαγ-
μένη από ιδεοληψίες και τις καρδιές μας 
καθαρές και αμόλυντες από το εμφύλιο 
μίσος, καθώς ταξιδεύουμε σε αχαρτο-
γράφητα νερά.

Άρθρο – παρέμβαση του στα ΝΕΑ

Μίκης Θεοδωράκης για Χρυσή Αυγή :
Ο αγώνας κατά του φασισμού δεν τελείωσε
Η φασιστική νοοτροπία σαπίζει καθημερινά το εθνικό σώμα με δραματικές συνέπειες,

αναφέρει ο μεγάλος συνθέτης
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Στο τελευταίο Τεύχος του ΝΤΕΛΑΛΗ 
(3ο, 2020) είχα εξηγήσει, ότι στη χώρα μας αποφα-
σίστηκε η απολιγνιτοποίηση της. Δηλαδή το ηλε-
κτρικό ρεύμα στη χώρα μας δεν θα παράγεται από 
την καύση του λιγνίτη αλλά κυρίως με τη χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ. των φωτοβολ-
ταϊκών και των ανεμογεννητριών. Εξηγήσαμε δε 
(και αυτό ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό), ότι αυτή 
η λύση είναι ό,τι καλλίτερο μπορούσε να γίνει τόσο 
για την υγεία των Πολιτών, όσο και για το μέλλον 
του Πλανήτη γη. 
Όπως όμως στη ζωή έτσι και στη Τέχνη τίποτε 
δεν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Πάντα διαλέγου-
με αυτό που είναι καλλίτερο από το άλλο. Το πρό-
βλημα όμως για έναν μη Ειδικό, σε περίπτωση που 
προτείνεται μία λύση ενός θέματος, είναι πάντα το 
ότι δεν κατέχει το θέμα σφαιρικά, δηλαδή από όλες 
τις σκοπιές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται από 
επί μέρους μειονεκτήματα, τα οποία όμως συνολι-
κά υπερκαλύπτονται από την προτεινόμενη λύση. 
Μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά, τα οποία θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε, είναι το εξής: Ας πα-
ραδεχτούμε, ότι οι υπόηχοι των ανεμογεννητριών 
επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων. Έχει αυτό 
καμία σχέση με την τεράστια επίδραση στην υγεία 
των ανθρώπων των μεγάλων ποσοτήτων ρύπων 
που καταλήγουν στο Περιβάλλον κατά την καύση 
του λιγνίτη;
Συνεχίζουμε για να αποδείξουμε, ότι καμία λύση δεν 
είναι … ανθόσπαρτη! Αναφέραμε, ότι η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος θα επιτυγχάνεται κυρίως με 
τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ. 
των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών. 
Κατ’ αρχάς θα ασχοληθούμε με την έκφραση π.χ. 
των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών και 
στη συνέχεια με την έκφραση κυρίως με τη χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η χώρα μας έχει ορισμένες ανάγκες ηλεκτρικού 
ρεύματος, τις οποίες, όπως αναφέραμε θα τις κα-
λύπτουμε κυρίως με τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας π.χ. των φωτοβολταϊκών και των 
ανεμογεννητριών. Εάν όμως είναι νύχτα ή τελείως 
συννεφιασμένος ο ουρανός, τότε τα φωτοβολταϊ-
κά δεν λειτουργούν και εάν συγχρόνως επικρατεί 
άπνοια ή η ταχύτητα του ανέμου είναι πολύ μικρή, 
τότε δεν λειτουργούν ούτε οι ανεμογεννήτριες. Τι 
κάνουμε τότε; Προς τούτο πρέπει να ασχοληθούμε 
με το ερώτημα ποιες άλλες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας υπάρχουν; Οι σημαντικότερες ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας (εκτός των φωτοβολταϊκών 
και των ανεμογεννητριών) είναι: Η υδραυλική ενέρ-
γεια (δηλαδή η ενέργεια του τρεχούμενου νερού),  η 
βιομάζα, η γεωθερμία, η παλιρροιακή ενέργεια κ.α.
Οι δυνατότητες της υδραυλικής ενέργειας στη 
χώρα μας έχουν ήδη σχεδόν όλες αξιοποιηθεί και 
αποτελούν (ανάλογα με τις βροχοπτώσεις) περίπου 
το 10% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη 
χώρα μας.
Σκοπός του σημερινού Άρθρου μας είναι η περιγρα-
φή της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας Βιομάζα και 
μάλιστα τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
όσο όμως και στη γενική παραγωγή βιοκαυσίμων. Η 
βιομάζα δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή ακτι-
νοβολία, δηλαδή από δευτερεύοντα αποτελέσματα 
της ηλιακής ακτινοβολίας και χωρίζεται στη φυτι-
κή και στη ζωική βιομάζα.
Κατ’ αρχάς θα ασχοληθούμε με τη φυτική βιομά-
ζα, που προκύπτει από την ηλιακή ακτινοβολία ως 
εξής: Με τη λεγομένη φωτοσύνθεση τα ζωντανά 
φυτά υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, 

δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας, παίρνουν 
το αέριο διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην 
ατμόσφαιρα και το μετατρέπουν σε ενώσεις του 
στοιχείου άνθρακα, δηλαδή σε οργανικές ενώσεις, 
που είναι πλούσιες σε ενέργεια, όπως π.χ. υδατάν-
θρακες (ζάχαρα, άμυλο, κυτταρίνη, λιγκνίνη κ.λπ.) 
αλλά και λίπη, πρωτεΐνες κ.λπ. Συγχρόνως ελευθε-
ρώνεται οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Το σύνολο των 
οργανικών αυτών ενώσεων, δηλαδή όλη η μάζα 
των φυτών, ονομάζεται και φυτική βιομάζα. Επει-
δή, όπως αναφέραμε, όλη η φυτική βιομάζα είναι 
πλούσια σε ενέργεια, μπορεί είτε η ίδια η φυτική 
βιομάζα είτε τα παράγωγά της να χρησιμοποιηθούν 
ελευθερώνοντας την ενέργειά τους.
Στο παράδειγμα της φυτικής βιομάζας γίνεται εύ-
κολα κατανοητή μία πολύ σημαντική ιδιότητα της: 
Κατά την καύση της βιομάζας δημιουργείται το 
αέριο διοξείδιο του άνθρακα, αφού όπως έχουμε 
εξηγήσει περισσότερες φορές, σκοπός της καύσης 
είναι η δημιουργία θερμότητας, που επιτυγχάνεται 
από την καύση κυρίως του άνθρακα σε διοξείδιο του 
άνθρακα. Η μάζα όμως του διοξειδίου του άνθρακα 
που ελευθερώνεται κατά την καύση της βιομάζας, 
είναι ίση με τη μάζα του διοξειδίου του άνθρακα, 
που δέσμευσε η βιομάζα κατά τη δημιουργία της με 
τη φωτοσύνθεση από την ατμόσφαιρα. Έτσι, καύση 
της βιομάζας σημαίνει δημιουργία ενέργειας για τις 
ανάγκες του ανθρώπου, σε τελική ανάλυση συνολι-
κά χωρίς την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για 
την αντιμετώπιση του επιβλαβούς «Ανθρωπογε-
νούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου» και επομένως 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Ένας ορισμός της βιομάζας γενικά θα μπορούσε να 
ήταν ο εξής: Βιομάζα είναι το σύνολο της ύλης που 
έχει βιολογική προέλευση και περιλαμβάνει οτιδή-
ποτε προέρχεται άμεσα ή έμμεσα  από τον φυτικό ή 
ζωικό κόσμο. Παραδείγματα βιομάζας είναι επομέ-
νως φυτικές ύλες από φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. 
δάση, αγροί με αυτοφυή χόρτα κ.λπ.), ή από φυτείες 
που καλλιεργούνται αποκλειστικά για την παραγω-
γή ενέργειας, ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της 
δασικής, αγροτικής (γεωργία και κτηνοτροφία) και 
αλιευτικής παραγωγής. Στη βιομάζα ανήκει όμως 
και αυτό το μέρος των αστικών, βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών λυμάτων και απορριμμάτων, που 
έχουν βιολογική προέλευση. Τα επί μέρους είδη της 
βιομάζας θα τα αναφέρουμε στα επόμενα Κεφάλαια, 
όταν θα περιγράφουμε πώς προκύπτουν τα διάφο-
ρα βιοκαύσιμα.
Η βιομάζα έχει σαν πηγή ενέργειας ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα συγκριτικά με όλες τις άλλες ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, που βασίζονται στην 
άμεση ή έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Όλες 
αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βασί-
ζονται στην ηλιακή ενέργεια είναι στη διάθεση του 
ανθρώπου είτε μόνο σε ειδικά μέρη (π.χ. σε χώρες 
με μεγάλη ηλιοφάνεια) είτε μόνο σε ορισμένο χρό-
νο (π.χ. ηλιακή ενέργεια μόνο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, ενέργεια του ανέμου μόνο όταν η ταχύτητά 
του είναι μεγαλύτερη μίας ορισμένης τιμής, υδραυ-
λική ενέργεια στις περισσότερες περιπτώσεις 
κυρίως όταν έχουμε βροχοπτώσεις). Αντίθετα η 
βιομάζα ως πηγή ενέργειας υπάρχει παντού και, αν 
ακόμη δεν υπάρχει, μπορεί να μεταφερθεί παντού 
και κυρίως μπορεί να αποθηκευτεί, ώστε να χρησι-
μοποιηθεί όποτε χρειαστεί.
Απ’ όλα αυτά τα είδη της βιομάζας, που προαναφέ-
ραμε, μπορούν να προκύψουν στερεά, υγρά και αέρια 
καύσιμα, τα οποία θα περιγράψουμε στη συνέχεια.
α)   Στερεά Βιοκαύσιμα
Το σημαντικότερο στερεό βιοκαύσιμο είναι το ξύλο, 
το οποίο έχει με απόσταση τη μεγαλύτερη συμβο-

λή στην καύση της βιομάζας. Με την ανακάλυψη 
της φωτιάς άρχισε η χρήση του ξύλου σαν καύσιμο 
για θέρμανση, μαγείρεμα και στη μεταλλουργία. Με 
την καύση του ξύλου ο άνθρωπος σήμερα καλύπτει 
παγκοσμίως 7-10% των ενεργειακών αναγκών του. 
Με την έννοια ξύλο εννοούμε και τα υπολείμματα 
ξύλου από την υλοτόμηση και τη βιομηχανία παρα-
γωγής ξύλου, παραπροϊόντα της γεωργίας όπως 
π.χ. άχυρο από δημητριακά και ρύζι, φυτά καλαμπο-
κιού και ηλιοτροπίου κ.λπ. 
Τα στερεά βιοκαύσιμα π.χ. τα ξύλα τα χρησιμοποι-
ούμε για να παράγουμε θερμότητα σε περισσότερες 
περιπτώσεις όπως π.χ. σε μικρές εγκαταστάσεις, 
δηλαδή σε σόμπες, τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις 
για ένα μεμονωμένο κτήριο. Σε χώρες όμως, όπου 
έχουν δοθεί κίνητρα από το κράτος για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά της βι-
ομάζας, όπως π.χ. η Γερμανία, μεγάλη άνθηση έχει 
γνωρίσει η θέρμανση με στερεό καύσιμο τα πέλ-
λετς (Pellets) ξύλου. Αυτά είναι συσσωματώματα 
ή συμπυκνώματα ξύλου, δηλαδή ομοιόμορφα μικρά 
κομμάτια ξύλου, που προέρχονται από τη συμπίεση 
ακόμη μικρότερων κομματιών ξύλου που είναι υπό-
λοιπα από την κατεργασία ξύλου, όπως πριόνισμα, 
πλάνισμα κ.λπ. Τα πέλλετς ξύλου μπορούν να μετα-
φερθούν είτε όπως το πετρέλαιο σε βυτία είτε σε 
σακιά. Ο δε χώρος αποθήκευσης των πέλλετς είναι 
ελάχιστα μεγαλύτερος από το χώρο αποθήκευσης 
του πετρελαίου, όπου βέβαια, για να έχει έννοια μία 
τέτοια σύγκριση, προϋποθέτουμε, ότι το περιεχό-
μενο των δύο χώρων αποθήκευσης έχουν την ίδια 
θερμογόνο δύναμη . Τα πέλλετς καταλήγουν στο 
θάλαμο καύσης είτε με τη βοήθεια κοχλιωτών με-
ταφορέων είτε με πνευμονική αναρρόφηση. 
Η παραγωγή θερμότητας από στερεά βιοκαύσιμα 
δεν περιορίζεται όμως μόνο σε μικρές εγκαταστά-
σεις. Βιομάζα σαν καύσιμο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και στην περίπτωση της λεγόμενης τηλεθέρ-
μανσης. Με την έννοια τηλεθέρμανση εννοούμε μία 
κεντρική εγκατάσταση παραγωγής θερμότητας, η 
οποία εγκατάσταση τροφοδοτεί με θερμότητα ένα 
δίκτυο συνήθως θέρμανσης κτηρίων, αλλά όχι μόνο, 
που βρίσκονται σε κοντινές ή και απομεμακρυσμέ-
νες από την εγκατάσταση περιοχές. Στην Αυστρία 
π.χ., που έχει παράδοση στην καύση βιομάζας, 
λειτουργούν περισσότερες εκατοντάδες τέτοιων 
εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης.
Επίσης σε χώρες, όπου έχουν δοθεί κίνητρα από το 
κράτος για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας και ειδικά της βιομάζας, όπως π.χ. η Γερμανία, 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας με βάση τη βιομάζα. Έτσι, στη 
Γερμανία λειτουργούν περισσότερα από 120 εργο-
στάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση 
τη βιομάζα. Η λειτουργία ενός εργοστασίου παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ακριβό νέο 
ξύλο δεν συνηθίζεται, διότι είναι ακριβότερο από 
τα συμβατικά καύσιμα. Εργοστάσια λοιπόν παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη βιομάζα 
λειτουργούν αποκλειστικά με βάση το φτηνό χρη-
σιμοποιημένο παλαιό ξύλο (π.χ. παλαιά έπιπλα που 
δε χρησιμοποιούνται πια, ξύλινες κατασκευές από 
κατεδάφιση κτηρίων κ.λπ.). 
β)   Υγρά Βιοκαύσιμα
Τις πηγές ενέργειας μπορούμε να τις διαχωρίσουμε 
εκτός των άλλων σε πρωτογενείς και δευτερογε-
νείς. Πρωτογενείς είναι αυτές που υπάρχουν άμεσα 
στη φύση χωρίς να έχουν υποστεί καμία αλλαγή. 
Παραδείγματα πρωτογενών πηγών ενέργειας είναι 
ο ήλιος, το κάρβουνο, το ορυκτό πετρέλαιο, το φυ-
σικό αέριο, η βιομάζα κ.α. Οι δευτερογενείς πηγές 
ενέργειας προκύπτουν από τις πρωτογενείς μετά 
από επεξεργασία τους.

Του Στέφανου Ε. Μπινιάρη 
Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
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Έτσι παραδείγματα δευτερογενών πηγών ενέργει-
ας είναι η βενζίνη καιτο πετρέλαιο κίνησης, αφού 
προκύπτουν από την επεξεργασία του ορυκτού πε-
τρελαίου. Επίσης και η ηλεκτρική ενέργεια, αφού 
προκύπτει π.χ. από την μετατροπή του κάρβουνου 
ή του πετρελαίου ή της ηλιακήςενέργειας με τα 
φωτοβολταϊκά.
Όπως έχουμε περιγράψει περισσότερες φορές, 
η χρήση του πετρελαίου στις μεταφορές έχει πε-
ρισσότερες αρνητικές συνέπειες σπουδαιότερες 
των οποίων είναι: Εξάρτηση από τις χώρες από τις 
οποίες γίνεται η εισαγωγή του, δεν είναι συμβατή με 
τους κανόνες της αειφόρου ανάπτυξης και ενισχύει 
το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». 
Λύση σε όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις της 
καύσης του πετρελαίου στις μεταφορές προσφέρει 
η χρήση υγρών καυσίμων με βάση τη βιομάζα.
Ένα υγρό βιοκαύσιμο είναι π.χ. η βιοαιθανόλη (δη-
λαδή η αιθανόλη που προέρχεται από τη βιομάζα). Η 
βιοαιθανόλη, που είναι μία αλκοόλη, παράγεται από 
το καλαμπόκι, το ζαχαροκάλαμο, τα ζαχαρότευτλα, 
τα σιτηρά, κ.α. και μπορεί να αντικαταστήσει τη 
βενζίνη. Η παγκόσμια παραγωγή αιθανόλης το 2018 
ήταν 127,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (που ανταπο-
κρίνεται σε 100,7 εκατομμύρια τόνους, αφού η πυ-
κνότητα της αιθανόλης είναι 789 χιλιόγραμμα ανά 
κυβικό μέτρο). Από τα 127,6 τα 108,1 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν σαν καύσιμα. Οι 
ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης 
παγκοσμίως κυρίως από καλαμπόκι. Η Βραζιλία 
είναι ο δεύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης παγκο-
σμίως κυρίως από ζαχαροκάλαμο. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός, ότι τόσο ο εφευρέτης του 
βενζινοκινητήρα Γερμανός Μηχανικός N.A.Otto, όσο 
και ο Αμερικανός Βιομήχανος και πρωτοπόρος της 
βιομηχανίας Αυτοκινήτων H.Ford, χρησιμοποίησαν 
στα πρώτα τους αυτοκίνητα αιθανόλη σαν καύσιμο. 
Βέβαια αργότερα εξελίχθηκαν οι βενζινοκινητήρες, 
δηλαδή με βάση τη βενζίνη σαν καύσιμο. Έτσι, τί-
θεται το ερώτημα, αν η βιοαιθανόλη μπορεί σήμερα 
να χρησιμοποιηθεί δίχως άλλο σαν καύσιμο στους 
σημερινούς βενζινοκινητήρες. Οι ρυθμίσεις στις δι-
άφορες χώρες διαφέρουν πολύ. Στη Γερμανία π.χ. 
επιτρέπεται η πρόσμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη 
των αυτοκινήτων μέχρι 10%. Στις ΗΠΑ η συνήθης 
πρόσμειξη είναι επίσης 10%, αλλά από τον Ιανουάριο 
του 2011 προσφέρεται και βενζίνη αυτοκινήτων με 
πρόσμειξη 15%. Όλα αυτά χωρίς να είναι αναγκαίες 
οποιεσδήποτε αλλαγές στον κινητήρα. Με κατάλ-
ληλο κινητήρα μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σαν 
καύσιμο 100% βιοαιθανόλη. Έτσι η 2η παγκόσμια 
δύναμη σε παραγωγή βιοαιθανόλης Βραζιλία άφησε 
εποχή με τους ειδικούς κινητήρες που χρησιμοποι-
ούνται μέχρι σήμερα στο στόλο των αυτοκινήτων 
στη Βραζιλία και χρησιμοποιούν σαν καύσιμο 100% 
βιοαιθανόλη. Στη σημερινή Βραζιλία υπάρχουν πε-
ρίπου 32 000 πρατήρια βενζίνης με 100%  βιοαιθα-
νόλης. Η συνήθης πρόσμειξη όμως είναι 20-25%.
Μία άλλη ομάδα υγρών καυσίμων που παράγονται 
από τη βιομάζα είναι ορισμένα φυτικά έλαια που 
παράγονται από την ελαιοκράμβη, τον ηλίανθο, τη 
σόγια, το βαμβάκι, τον φοίνικα, την καρύδα, την 
αγριαγκινάρα, το λινάρι κ.α. Η χρήση τους σαν καύ-
σιμα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε κεντρικές θερμάνσεις, ανάλογα με τον 
καυστήρα είτε μόνα τους είτε σαν πρόσμειξη στο 
πετρέλαιο. 
Τίθεται όμως το ερώτημα, αν τα φυτικά αυτά έλαια 
εκτός από τις κεντρικές θερμάνσεις θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα και στις μεταφο-
ρές. Βέβαια, τα φυτικά αυτά έλαια είναι εν αντιθέ-
σει με τη βιοαιθανόλη λιγότερο συγγενικά με τη 
βενζίνη και περισσότερο με το καύσιμο ντίζελ. Η 
απάντηση είναι, ότι τα φυτικά αυτά έλαια δίχως 
περαιτέρω επεξεργασία δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε ντιζελοκινητήρες. Δύο σημαντικά 

προβλήματα εμποδίζουν τη χρήση τους: Πρώτον οι 
δυσκολίες με την εκκίνηση του ντιζελοκινητήρα σε 
χαμηλές θερμοκρασίες στις οποίες τα φυτικά έλαια 
είναι ευαίσθητα και δεύτερον η δυσκολία να τηρη-
θούν τα αυστηρά όρια για την εκπομπή των ρύπων. 
Μετά από επεξεργασία όμως το φυτικό έλαιο που 
προκύπτει π.χ. από την ελαιοκράμβη μπορεί να 
μετατραπεί σε μεθυλεστέρα, δηλαδή σε βιοντί-
ζελ. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  
χρησιμοποιημένα έλαια, όπως π.χ. τα τηγανέλαια, 
ως πρώτες ύλες για την παρασκευή του βιοντίζελ, 
όπου με αυτό τον τρόπο λιγοστεύονται και τα προ-
βλήματα του περιβάλλοντος από αυτά τα απόβλητα. 
Και πάλι όμως παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός, 
ότι ο Γερμανός Μηχανικός και εφευρέτης του ντι-
ζελοκινητήρα R.Diesel χρησιμοποίησε βιοντίζελ για 
την εξέλιξη του ντιζελοκινητήρα που αυτός ανα-
κάλυψε, γράφοντας στην Πατέντα του το 1912 τα 
προφητικά λόγια: «…Η χρήση βιοελαίου σαν καύσιμο 
ίσως φαίνεται σήμερα όχι σημαντική. Αλλά τέτοια 
προϊόντα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να γί-
νουν το ίδιο σημαντικά όπως το πετρέλαιο και αυτά 
τα προϊόντα της ανθρακο-πίσσας…». Το βιοντίζελ 
μπορεί εν γένει να χρησιμοποιηθεί από το μικρό-
τερο μέχρι και το μεγαλύτερο ντίζελ-αυτοκίνητο. 
Επειδή όμως το βιοντίζελ διαβρώνει ορισμένα 
πλαστικά υλικά που βρίσκονται στην περιοχή του 
συστήματος ψεκασμού του καυσίμου, για να χρησι-
μοποιηθεί το βιοντίζελ σαν καύσιμο θα πρέπει αυτά 
τα πλαστικά να έχουν αντικατασταθεί με άλλα που 
είναι ανθεκτικά στο βιοντίζελ. Πριν επομένως χρη-
σιμοποιήσει κάποιος βιοντίζελ στον ντιζελοκινητή-
ρα του αυτοκινήτου του, πρέπει να βεβαιωθεί, ότι 
ο τύπος του ντιζελοκινητήρα του εκπληρεί αυτήν 
την προϋπόθεση. Η χώρα με τη μεγαλύτερη παρα-
γωγή βιοντίζελ είναι η Γερμανία με περίπου 2,6 
εκατομμύρια τόνους ετήσια παραγωγή το 2013. Το 
64% αυτής της παραγωγής, δηλαδή περίπου 1,7 εκα-
τομμύρια τόνοι προήλθαν από την ελαιοκράμβη. Το 
βιοντίζελ αποτελεί περίπου το 6% του ντίζελ που 
καταναλώνεται στη Γερμανία.
Στη χώρα μας, εν αντιθέσει με τη βιοαιθανόλη που 
δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο ως καύσιμο, το βι-
οντίζελ χρησιμοποιείται ως πρόσμεικτο στο συμ-
βατικό ντίζελ σε ένα ποσοστό 7% από το 2013 και 
προσφέρεται αυτονόητα σε όλα τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων. Μόνο αν η πρόσμειξη είναι μεγαλύτερη 
του 7% είναι υποχρεωμένος ο πωλητής να το ανα-
κοινώσει.           
Όταν περιγράψαμε τις ανεμογεννήτριες αναφέραμε, 
ότι ένα πρόβλημά τους είναι, ότι μπορούν να επηρε-
άσουν αρνητικά την εικόνα του τοπίου που έχουν 
τοποθετηθεί. Κάτι ακριβώς αντίθετο ισχύει για την 
εικόνα του τοπίου που καλλιεργούνται τα φυτά από 
τα οποία προέρχεται το βιοντίζελ. Αυτό θα γίνει 
αμέσως αντιληπτό σε όποιον ευτυχήσει να κάνει 
ένα περίπατο κατά μήκος των ατέλειωτων κατα-
κίτρινων αγρών που καλλιεργείται  η ελαιοκράμβη 
στη Γερμανία (είμαστε βέβαιοι, ότι το ίδιο ισχύει 
και για τη Θράκη και τη Μακεδονία, όπου μετά το 
2007 καλλιεργείται εντατικά η ελαιοκράμβη αλλά 
και ο ηλίανθος για την παραγωγή βιοντίζελ).
γ)   Αέρια Βιοκαύσιμα   
Αέρια καύσιμα μπορούν να προκύψουν από τη βιο-
μάζα (βιοκαύσιμα) με περισσότερους τρόπους.
Μία δυνατότητα είναι η βιομάζα να θερμανθεί σε 
υψηλές θερμοκρασίες (δίχως να καεί), να αποσυ-
ντεθεί και να εξαερωθεί. Το αέριο βιοκαύσιμο που 
προκύπτει ψύχεται, καθαρίζεται και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως.
Μία άλλη δυνατότητα δημιουργίας αέριου βιοκαύ-
σιμου προκύπτει από την αποικοδόμηση βιομάζας 
με τη βοήθεια βακτηρίων μεθανίου. Το μεγαλύτερο 
δυναμικό για τη δημιουργία αυτού του είδους του 
αέριου βιοκαύσιμου το έχει η γεωργία. Σε αυτή τη 
μέθοδο η βιομάζα τοποθετείται σε ένα μεγάλο αντι-

δραστήρα μεθανίου από μπετόν, πλαστικό ή ατσάλι. 
Οι συνθήκες μέσα στον αντιδραστήρα πρέπει να εί-
ναι αναερόβιες, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει αέ-
ρας, οπότε δεν υπάρχει και οξυγόνο. Εκτός αυτού 
η θερμοκρασία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο 
είδος των βακτηρίων μεθανίου που χρησιμοποιού-
νται και κυμαίνεται από 30 έως 37 ºC. Η αποικοδό-
μηση της βιομάζας από τα βακτήρια επιτυγχάνεται 
σε περισσότερες βαθμίδες, όπου τα τελικά προϊό-
ντα είναι μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η πα-
ραμονή της βιομάζας μέσα στον αντιδραστήρα είναι 
10-35 ημέρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα 
το μεν υπόλοιπο της βιομάζας απομακρύνεται και 
χρησιμοποιείται σα λίπασμα ή κομπόστ, το δε αέριο 
βιοκαύσιμο που προκύπτει καθαρίζεται και πολλές 
φορές αποθειώνεται για να απομακρυνθεί το πο-
σοστό θείου (θειαφιού). Το αέριο αυτό βιοκαύσιμο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, όπως  
π.χ. αν έχει καθαριστεί μπορεί να προσδοθεί στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου. Συνήθως όμως χρη-
σιμοποιείται (προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός 
αποδόσεως της καύσης του) για συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργεια και θερμότητας. Ένα μέρος 
της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τις 
ίδιες ανάγκες της εγκατάστασης και το υπόλοιπο 
τροφοδοτεί το δημόσιο δίκτυο. Η παραγόμενη θερ-
μότητα μπορεί κατά ένα μέρος να καλύψει τις ανά-
γκες των κτηρίων, στάβλων, θερμοκηπίων κ.λπ., αν 
αυτά υπάρχουν, και το υπόλοιπο να διοχετευτεί αν 
η εγκατάσταση είναι αντίστοιχα μεγάλη σε ένα δί-
κτυο θέρμανσης μίας κοντινής κυρίως περιοχής. 1 
κυβικό μέτρο  αέριο βιοκαύσιμο που προκύπτει από 
ένα αντιδραστήρα μεθανίου έχει την ίδια θερμική 
αξία με 0,6 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ή με 0,6 
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Μία άλλη δυνατότητα δημιουργίας αέριου βιοκαύσι-
μου προκύπτει σε ένα χώρο ταφής απορριμμάτων, 
όταν τα απορρίμματα περιέχουν και βιομάζα (όπως 
την ορίσαμε προηγουμένως). Τότε από την αναερό-
βια αποσύνθεση της βιομάζας προκύπτει βιοαέριο 
που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο 
του άνθρακα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της 
βιομάζας στα απορρίμματα, τόσο μεγαλύτερο είναι 
το ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο και επομέ-
νως τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμογόνος δύναμη 
του βιοαέριου. Όταν ο χώρος ταφής απορριμμάτων 
πληροί σύγχρονες προδιαγραφές (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ), 
πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για την περισυλ-
λογή του βιοαέριου, οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση 
είναι εύκολη και η χρήση του ως βιοκαύσιμο. Βιοα-
έριο χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή θερ-
μότητας, την οποία χρησιμοποιούμε σε διάφορες 
διαδικασίες κυρίως όμως για θέρμανση χώρων, όσο 
και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος θα ασχοληθούμε λίγο με την πρώτη φράση 
στην αρχή του Άρθρου μας, ότι το ηλεκτρικό ρεύμα 
στη χώρα μας δεν θα παράγεται από την καύση του 
λιγνίτη αλλά κυρίως με τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Αναφέραμε κυρίως, διότι (εκτός 
από τη βιομάζα), το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-
γειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας παράγεται όταν το επιτρέπουν οι συνθή-
κες, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και με ηλιοφάνεια και οι ανεμογεννήτριες 
όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη από 
μία ελάχιστη τιμή. Επί πλέον δεν υπάρχουν ακόμη 
κατάλληλοι μέθοδοι για να μπορεί η ενέργεια αυτή 
να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όταν είναι 
αναγκαία. Έτσι θα είναι αναπόφευκτη και η χρήση 
του φυσικού αερίου, το οποίο από όλα τα ορυκτά 
καύσιμα είναι αυτό με την ελάχιστη παραγωγή διο-
ξειδίου του άνθρακα, αφού η παραγόμενη ενέργεια 
οφείλεται κυρίως στην καύση του στοιχείου υδρο-
γόνο κατά την οποία δημιουργείται απλός υδρα-
τμός.
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Πληροφορήθηκα – όπως πολλοί από εμάς – ότι το υποκατάστημα 
της μοναδικής Τράπεζας που υπάρχει στην Κερατέα (Alpha Bank), 
αποχωρεί «μερικώς». Θα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα και 
τις υπόλοιπες τρεις θα λειτουργεί στο Λαύριο. Πρόκειται για ένα  

πολύ λυπηρό γεγονός και «προάγγελο» -νομίζω- της οριστικής αποχώρησής της 
από την πόλη. Άλλωστε προ καιρού είχαν γίνει σχετικές παρεμβάσεις, για να απο-
τραπεί η οριστική «αποχώρησή» της από την πόλη. Με αφορμή αυτό το γεγονός 
«χύθηκε πολύ μελάνι» στους «τοίχους» του facebook. Κάποιοι κατήγγειλαν όλους 
τους αιρετούς ως υπαίτιους αυτού του γεγονότος κι ακόμη - ακόμη ότι όλη αυτή η 
κατάσταση οφείλεται στον «Καλλικράτη», που κατάργησε το Δήμο Κερατέας, και 
σ’ όλα όσα  επακολούθησαν αυτού. Είναι όμως έτσι;
Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομι-
κής κρίσης, που πλήττει το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα από το 2008 και μετέ-
πειτα, αλλά και της συρρίκνωσης που υφίσταται το «τραπεζικό προϊόν». Ακόμη 
κι αν η Κερατέα είχε την οικονομική ευρωστία της δεκαετίας του ’80, τα απο-
τελέσματα θα ήταν ίδια, διότι ο «τραπεζίτης» σκέφτεται μόνο  την «οικονομία 
κλίμακας» που περιλαμβάνει τέτοιου είδους συρρικνώσεις. Καθόλου δεν τον 
ενδιαφέρει το συναίσθημα που δικαίως εμείς «βγάζουμε». Θυμάμαι ότι ένας κα-
θηγητής στο Λύκειο μάς έλεγε ότι σε δύο πράγματα δεν χωρά συναίσθημα· στη 
γεωγραφία – αναφερόμενος στα σύνορα –και στην οικονομία. Όποιος δε, νομίζει, 
ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος έχει τη δύναμη να αποτρέψει τέτοια συμβάντα, μάλ-
λον δεν έχει καταλάβει σε ποια εποχή και σε ποιο οικονομικό σύστημα ζούμε. Ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον το αναφέρει εύγλωττα: «It’s economy 
stupid» («Είναι η οικονομία ηλίθιε»).
Από την άλλη, είναι όντως γεγονός ότι ο Νόμος του Καλλικράτη σε πολλές περι-
οχές της Ελλάδας, όπως  και στη δική μας προκάλεσε – ας μου επιτραπεί ο όρος 
– έναν «Αυτοδιοικητικό Βιασμό». Δεν ξέρω τι ή πώς σκέφτηκαν αυτοί που τον 
σχεδίασαν, ωστόσο, στην περιοχή μας δεν ήταν ορθολογικός. «Σωστή» θα ήταν 
η αυτοδιοικητική ένωση της Κερατέας με τον Κουβαρά και του Λαυρίου με την 
Καμάριζα, σε πρώτο χρόνο, κι αν  «έπρεπε» για οικονομοτεχνικούς λόγους να γίνει 
περαιτέρω συνένωση, να δινόταν ένας εύλογος χρόνος γενικότερης προσαρμο-
γής. Άποψη μου είναι ότι σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την απόφαση της Κεντρικής 
Διοίκησης διαδραμάτισαν «τα σκουπίδια», αλλά δεν «τους βγήκε» (δεν είναι της 
παρούσης να το αναπτύξω). Δεν ξέρω, βέβαια, αν θα κάναμε αυτήν την κουβέντα 
– ακόμη – σε περίπτωση που δεν είχε επακολουθήσει η οικονομική κρίση κι η 
είσοδος της χώρας μας στα μνημόνια, που είχε ως αποτέλεσμα τη σχεδόν μη-
δαμινή χρηματοδότηση των νέων Καλλικρατικών Δήμων, αλλά αυτό είναι κάτι 
υποθετικό. 
Φταίει, όμως, αυτή (ή μόνο αυτή, κατά το πώς σκέφτεται ο καθένας μας) η διοικη-
τική ένωση γι’ αυτό που όλοι μας βλέπουμε και βιώνουμε στην Κερατέα, δηλαδή, 
τον οικονομικό «μαρασμό» της;
Η Κερατέα μετά την δεκαετία του ’70 αναπτύχθηκε βασιζόμενη σε ένα συγκεκρι-
μένο οικονομικό μοντέλο. Κατά κύριο λόγο στην «οικοδομή» και τις αγοραπωλη-
σίες ακινήτων και κατά δεύτερο στην αγροτική παραγωγή. Την δεκαετία του ’80 
ήμασταν από τους ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα που ιδιωτικές οδοί «βαφτί-
ζονταν» αγροτικοί δρόμοι, προκειμένου να «κοπούν» 250ρια οικόπεδα (φως – τη-
λέφωνο – δίπλα σε στάση λεωφορείου).  Δεν το κατά-κρίνω, απλά το αναφέρω.  
Άλλωστε δεν είμαι σίγουρος αν δεν θα έκαναν κι ο γονείς μου ή εγώ το ίδιο σε 
περίπτωση που είχαμε περιουσία. Έτσι, λοιπόν, με εύρωστους του οικοδόμους 
και με καλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, ζήσαμε όλοι μας μια πολύ όμορφη 
εποχή. Συν-υπολογίστε ότι τότε δεν υπήρχε η νέα οδός που οδηγεί στο Λαύριο 
κι ότι όλοι οι επισκέπτες ή οι νέοι ιδιοκτήτες διέρχονταν,  μέσω της Λ. Λαυρίου,  
από την Κερατέα, αλλά και το γεγονός ότι μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’80 
λειτουργούσαν τα εργοστάσια του Λαυρίου, με ένα ποσοστό της τάξεως του 50% 
των εργαζομένων τους να προέρχονται από την Κερατέα. Αυτά τα δύο πρόσθεταν 
εισόδημα, όχι μόνο ατομικό, αλλά και γενικό στην πόλη. 
Δυστυχώς, αυτά άλλαξαν και μάλλον δεν αντιληφθήκαμε εγκαίρως ότι αλλάζουν. 
Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω και το γεγονός ότι, αν κι υπήρξε αύξηση των 
δημοτών του τόπου, μέσω της αγοράς ακινήτων στην περιοχή από ανθρώπους 
από την Αττική κι όχι μόνο, δεν καταφέραμε να «τους κρατήσουμε» ως «πελάτες» 
των εμπορικών καταστημάτων μας (κατά μεγάλο ποσοστό). Παρατηρείται, δηλα-
δή, το οξύμωρο, άνθρωποι που ενώ  είναι δημότες Κερατέας, να επιλέγουν ως 
προς την  καταναλωτική τους δραστηριότητα το Λαύριο. Άρα, η οικονομική συρ-
ρίκνωση στην πόλη μας ξεκίνησε πολύ πριν το 2010 κι όχι μετά, απλά λόγω της 
οικονομικής κρίσης  οξύνθηκε  (θυμηθείτε ότι ακόμη κι ο ΒΙΟΠΑ που θα πρόσθετε 
στα οικονομικά μεγέθη της Κερατέας δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
λόγω της κρίσης). 
Δεν ξέρω τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, άλλωστε δεν είμαι ειδικός,  προσπαθώ 
μόνο να κάνω μια «καταγραφή» των γεγονότων με αφορμή όσα σωστά ή λάθος 
-κατά τη δική μου εκτίμηση πάντα- διαβάζω στις αναρτήσεις των φίλων. 
Ασφαλώς και στεναχωριέμαι που το όνομα Κεραταία (όπως γραφόταν παλιά) 
χάνεται, αλλά δεν ξεχνώ ότι πολύ πριν είχαμε δεχτεί - ανεχτεί οι «Τουρκολιές» 
να μετονομαστούν σε «Ελαιοχώρι» ή το «Βρωμοπούσι» σε «Καλοπήγαδο» κ.α. 

Ασφαλώς και στεναχωριέμαι που ακόμη κι οι κάποιες ελάχιστες παρεμβάσεις 
που γίνονται στην πόλη δεν έχουν καμία σχέση με το ιστορικό μας περιβάλλον 
(«Βρύση Κανατά» - Αγ. Παντελεήμονας στην Κακή Θάλασσα – γι’ αυτά έχει γράψει 
με λεπτομέρειες ο φίλος κι ειδικός, Γιώργος Αγγελής στη σελίδα του),  αλλά κι 
επειδή   το ιστορικό σιντριβάνι της πλατείας μας το γκρεμίσαμε εμείς. Ασφαλώς 
και στεναχωριέμαι που ακόμη κι η μία ελιά που σώθηκε από τον «αρχαίο ελαιώνα» 
στις Τουρκολιές κοσμεί την είσοδο του Λαυρίου και δε βρίσκεται στην Κερατέα 
(δεν λέω ότι κακώς σώθηκε), αλλά κι επειδή πολύ πριν εμείς δεν καταφέραμε να 
«σώσουμε» την 500 ετών Βελανιδιά  του Αγ. Σεραφείμ. Δεν ξεχνώ επιπλέον ότι 
στις «ευκαιριακές» κι αποσπασματικές προτάσεις για την κίνηση των πολιτών 
περιλαμβάνεται κι η χρήση ποδηλάτων, όταν όλοι ξέρουμε ότι πανευρωπαϊκά 
αυτό προτείνεται μόνο σε επίπεδες πόλεις κι όχι σε πόλεις με κλίσεις όπως η 
Κερατέα (δείγμα προχειρότητας), όπως και δεν παραβλέπω  ότι δεν έχουμε κάνει 
κάτι, ώστε να «απελευθερωθεί» η κεντρική μας λεωφόρος από το κυκλοφορικό 
χάος που επικρατεί σήμερα.
Με όλα αυτά που γράφω δεν επιδιώκω να κάνω τον όποιο συμψηφισμό ή να 
«απαλλάξω» των ευθυνών τους τις  δημοτικές αρχές (και των δικών μου επί-
σης, μιας και διετέλεσα δημοτικός σύμβουλος για ένα χρονικό διάστημα μετά το 
2010), αλλά να  καταγράψω γεγονότα που δείχνουμε ότι έχουμε ξεχάσει.
Υπάρχουν λύσεις; Πιστεύω πως ΝΑΙ. Σε τίποτε όμως δεν θα επαναφέρουν τη ση-
μερινή κατάσταση στην προ του 2010 εποχή. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Θα ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας  ότι δεν είμαι ειδικός, αλλά ένας  άνθρωπος που 
αγαπά τον τόπο του, όπως όλοι μας. Το 2011, εν μέσω του αγώνα για τα σκου-
πίδια, σκεπτόμενος την επόμενη ημέρα, διοργάνωσα μια ημερίδα με θέμα την 
«Τουριστική Προβολή κι Ανάπτυξη» του τόπου (για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει 
στην σελίδα του lavriaki.gr). Είχαν προηγηθεί πολλές συναντήσεις με συλλόγους 
επαγγελματιών κι ιδιωτών κι είχαν καταγραφεί όλες οι ιδέες κι απόψεις τους 
από έναν ειδικό και συμπολίτη μας, τον Άκη Γκούμα, ο οποίος σε συνδυασμό με 
ένα παν-αττικό τηλεφωνικό «γκάλοπ» που πραγματοποίησε, παρουσίασε ένα πε-
νταετές σχέδιο για όλο το Δήμο. Τότε υπήρχε για την Κερατέα ένα πλεονέκτημα 
- συγκριτικά με όλες τις άλλες ομοειδείς με εμάς κωμοπόλεις - αυτό της υπέρ-
μετρης αναγνωρισιμότητας λόγω του αγώνα για τα σκουπίδια. Τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση την παρακολούθησαν μόνο τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι·το αναφέρω 
και το αφήνω ασχολίαστο κι επειδή δε θέλω να «μπούμε» στο φαύλο κύκλο της 
εσωστρέφειας, αναλαμβάνω και την ευθύνη που μου αναλογεί για τη μη υλοποίη-
ση του σχεδίου. Ειρήσθω εν παρόδω, το 2011 ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για το 
νέο μας Δήμο (σκουπίδια, ένωση δύο ανόμοιων Δήμων, έναρξη της νέας οικονομι-
κής εποχής, εκλογική αποτυχία προσώπων με ό,τι αυτό σημαίνει κ.α). 
Από τότε πέρασαν εννέα χρόνια και τα δεδομένα, ειδικά για την Κερατέα, έχουν 
αλλάξει και μάλιστα προς το χειρότερο. Η πόλη εξακολουθεί, βέβαια, να είναι από 
τις πρώτες επιλογές για πρώτη κατοικία, γιατί έχει τις υποδομές (ρυμοτομία, κε-
ντρικό αποχετευτικό σύστημα, πλησίον Αττικής οδού, ησυχία κ.α.) αλλά ακόμη και 
σ’ αυτό παρουσιάζει «καθυστερήσεις» λόγω της καθυστέρησης της εφαρμογής 
της επέκτασης του Σχεδίου πόλεως (άποψή μου).
Παραπάνω  ανέφερα το οικονομικό μοντέλο που επικρατούσε στις μετά το 1970 
δεκαετίες κι ως εκ τούτου δεν θα επαναληφθώ. Θα τονίσω, όμως, ότι το να πε-
ριμένουμε την εκ νέου άνθιση των αγοραπωλησιών οικοπέδων, με επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα  την οικονομική ανάπτυξη μέσω των οικοδομικών εργασιών, είναι 
μάταιο, διότι κι αν γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Γι’ αυτό και πι-
στεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα στο δίπολο αύξηση ημερήσιας επισκεψι-
μότητας κι αύξηση – κατά το δυνατόν – του ατομικού εισοδήματος. 
Στη συνέχεια, θα αναφέρω κάποιες ιδέες επισημαίνοντας, ωστόσο,  ότι πρέπει 
άμεσα να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Αυτός θα καταγράψει όλες τις ιδέες 
– προτάσεις κι αφού εξετάσει τη δυνατότητα υλοποίησής τους, το  κόστος, το 
χρονοδιάγραμμα, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και ξέρετε κάτι; Δεν 
είναι ανάγκη να το κάνει ο Δήμος. Ας το κάνουμε εμείς κι ας υποχρεώσουμε τον 

Σκέψεις για τη γενέτειρά μου, την Κερατέα!του Μανώλη Μπίστα
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Δήμο να ακολουθήσει. Αρκεί 
να μην γίνει κάτι με πολιτι-
κές σκοπιμότητες. Οι Δήμαρ-
χοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
οι Πρόεδροι έρχονται και 
παρέρχονται· αυτό που πα-
ραμένει είναι ο Τόπος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
α) Αθλητικοί λόγοι

- Η Κερατέα έχει το πλεονέκτημα να διαθέτει γήπεδο στίβου με οχτώ «κουλουάρ» 
(στην ευρύτερη περιοχή μόνο το Κορωπί κι ο Μαραθώνας έχει). Αυτό μας δίνει 
το πλεονέκτημα της διοργάνωσης επίσημων αγώνων στίβου (απαιτούνται τουλά-
χιστον οχτώ) αλλά και το βασικότερο, με την κατάλληλη προβολή, την ευκαιρία 
να γίνει και «προπονητήριο» αθλητών στίβου. Ο προϊστάμενος αθλητισμού του 
«Θορικός» έχει την τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο και σε συνεργασία με τον καθ’ 
ύλην Γυμναστικό Σύλλογο μπορούν να το κάνουν. Εδώ θα πρέπει να συν-υπολογι-
στεί ότι η Κερατέα δεν διαθέτει καταλύματα, οπότε ό,τι διοργανωθεί θα πρέπει 
να είναι μονοήμερο. 
- Αντιγράφοντας από το σχόλιο που έκανε σε προηγούμενη ανάρτησή μου ο Δημή-
τρης Μπότσης θα αναφέρω κάποια αθλήματα – δράσεις. Αναρρίχηση, ανώμαλος 
δρόμος, ορεινή ποδηλασία, περιήγηση στο βουνό, κατάδυση, downhill (με ταυτό-
χρονη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στο Πάνειο. Το 2012 είχαμε 
αιτηθεί να μας παραχωρηθούν, αλλά τότε υπήρχε μια σύμβαση με το ΝΑΤΟ – έτσι 
μας είχαν πει – που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο), τα οποία μπορεί να αναλάβει ο 
άλλος αθλητικός σύλλογός μας, η «Νίκη», που δραστηριοποιείται στα περισσό-
τερα από αυτά (θυμάμαι ως παιδί τον αγώνα δρόμου Κακή Θάλασσα – Κερατέα 
- «Μυγιάκια» - και τον κόσμο που είχε επισκεφτεί την Κερατέα). Στο σημείο αυτό 
παρενθετικά  θα ήθελα ν’ αναφέρω ένα παράδειγμα. Στην Αστυπάλαια μία ομάδα 
ανθρώπων ξεκίνησαν έναν περιπατητικό σύλλογο, το «Παρδαλό Κατσίκι». Σήμε-
ρα, μετά από μερικά χρόνια λειτουργίας, έχουν καταφέρει να προσελκύουν επι-
σκέπτες στο νησί τους (οχτώ με δέκα ώρες με το πλοίο και σαράντα λεπτά με το 
αεροπλάνο), μόνο και μόνο για τις δράσεις αυτές. 
- Δημιουργία κλειστού σκοπευτηρίου (τύπου Μαλακάσας). Το αναφέρω απλά ως 
πρόταση για ιδιωτικού κεφαλαίου επένδυση.
β) Άλλες δράσεις - Παράδειγμα Τρικάλων
Σίγουρα δεν μπορούμε να γίνουμε Τρίκαλα για τον επιπλέον λόγο ότι οι παρά-
γοντες εκεί δουλεύουν από τις αρχές του 1990 κι εκμεταλλεύτηκαν όλα τα 
προγράμματα της Ε.Ε., για να φτάσουν στο σημείο αυτό. Κυρίως, βέβαια, για το 
λόγο ότι  εμπιστεύτηκαν – παρ’ όλες τις αλλαγές των Δημοτικών αρχών - έναν 
άνθρωπο (ονομάζεται Ράπτης) γι’ αυτή τη δουλειά τον οποίο  δεν  αντικαθιστού-
σαν σε κάθε αλλαγή δημοτικής αρχής. Σίγουρα, όμως, μπορούμε ν’ αντιγράψουμε 
κάποια πράγματα, έστω και σε μικρογραφία. Το «Χωριό του Άγιου Βασίλη» είναι 
κάτι τέτοιο κι αν αυτό είναι δύσκολο, ένα μικρό «πτυσσόμενο» παγοδρόμιο κάθε 
περίοδο Χριστουγέννων στην πλατεία «Ηρώων» θα ήταν μία ακόμη λύση που θα 
προσέλκυε επισκέπτες. 
γ) Πολιτιστικός «Τουρισμός»
Μεγάλο Κεφάλαιο που δύσκολα ανοίγει ή κλείνει. Δυστυχώς η Κερατέα δε δια-
θέτει έναν χώρο (θέατρο), για να φιλοξενήσει μεγάλες παραστάσεις. Τα τελευ-
ταία χρόνια, επίσης, οι καλλιτέχνες δε δείχνουν πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν 
εκδηλώσεις σε χώρους, όπως το γήπεδό μας. Διαθέτει, όμως, φυσικούς χώρους 
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που, αν γίνουν «θεσμοί», θα προσέλκυαν επισκέ-
πτες. Αναφέρω κάποιους επιγραμματικά. Προφήτης Ηλίας, Κακή Θάλασσα, Πανα-
γία Γκαρικά. Υπήρχε το «όνειρο» (δικό μου και του τότε συνεργάτη μου επί των 
πολιτιστικών) να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο (φεστιβάλ εντός του φεστιβάλ) με 
τις ονομασίες «ήχοι του βουνού», «ήχοι της θάλασσας», «ήχοι του κάμπου», αλλά 
οικονομικοί λόγοι δεν μου επέτρεψαν τότε ούτε καν να το ξεκινήσουμε. Θα ανα-
φέρω και μια εκδήλωση ακόμη, τη «Γιορτή Κρασιού» που θα μπορούσε να γίνει 
στο φυσικό της χώρο, δηλαδή, στο «Παρακράτημα». 
Για όλα αυτά (αντίστοιχα – παρόμοια), χρειάζεται η απόφαση – χρηματοδότηση 
του Δήμου.
Μία μικρή παρένθεση. Υπάρχουν δεκάδες προτάσεις (πολιτιστικές – αθλητικές)· 
αναφέρω μόνο αυτές που θα έχουν σημείο αναφοράς την πόλη της Κερατέας. 
δ) Θρησκευτικός «Τουρισμός»
Ας με συγχωρέσουν οι πιστοί που θα χρησιμοποιήσω τη θρησκεία μας για την αύ-
ξηση της επισκεψιμότητας, αλλά το κάνω με απόλυτο σεβασμό. Δεν είμαι σίγου-
ρος αν η συνεργασία των ιερέων των ενοριών μας με διάφορους φορείς (όπως 
τα ΚΑΠΗ) μπορούν να κρατήσουν τους επισκέπτες μετά τη λήξη της επίσκεψης 
στην Κερατέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αν πείσουμε τη «Ρώσικη 
παροικία» των Αθηνών να έρθει για να δει τον πολυέλαιο του Αγίου Δημητρίου, 
που η παράδοση θέλει να είναι δώρο του Τσάρου Νικόλαου προς τον Όθωνα,  οι 
άνθρωποι αυτοί θα θελήσουν να μείνουν «για καφέ» στην Κερατέα και όχι να πάνε 
κάπου αλλού (Λαύριο). Μπορούμε όμως να το προσπαθήσουμε. Αυτό  που σίγου-
ρα θα έφερνε κόσμο στην περιοχή μας ήταν αν κατάφερνε ο κλήρος μας (όλη η 
ιεραρχία) να φέρει στην περιοχή μας για προσκύνημα μια εικόνα – ιερό κειμήλιο, 
που υπάρχει μόνο στο Άγιο Όρος ή σε μια άλλη Περιοχή. Δεν είναι εύκολο, βέβαια, 

αλλά δεν είναι κι ανέφικτο. 
Πριν κλείσω αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα να αναφέρω – χωρίς να το αναλύσω 
– την αξιοποίηση του Σπηλαίου (Πανός) που υπάρχει στη Νότια πλευρά του Πα-
νείου.  Υπάρχουν κι άλλες δεκάδες προτάσεις, ήδη, όμως, το κείμενο είναι πολύ 
μεγάλο.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο τόπος μας εξακολουθεί – παρ’ όλες τις οικοδομικές παρεμβάσεις – να είναι 
κατά μεγάλο ποσοστό καλλιεργήσιμος. Παράγουμε λάδι και κρασί – μούστο. Δι-
αθέτει, επίσης, έναν Αγροτικό Συνεταιρισμό που λειτουργεί υγιώς. Πιστεύω ότι 
αν μπει «μπροστά» κι αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό της πόλης μπορεί να 
δημιουργήσει όνομα – ετικέτα σε κάποια προϊόντα. Ίσως να μην μπορούμε να «χτυ-
πήσουμε» το «όνομα» που έχει δημιουργήσει με τα χρόνια η Μυτιλήνη ή η Κρήτη, 
ή η Καλαμάτα στο λάδι (μπορεί και να συμβεί, αλλά απαιτείται πολύς χρόνος και 
τεράστια κεφάλαια), αλλά μπορεί να προσφέρει στην αγορά το παραδοσιακό μας 
πράσινο σαπούνι με την αλισίβα (όπως το έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας). Μπορεί, 
αξιοποιώντας τα βότανα που υπάρχουν στην περιοχή, να παράγει «σπαθόλαδο» 
για παράδειγμα ή κηραλοιφές και τόσα άλλα προϊόντα, όπως το πετιμέζι. Εδώ 
δεν χρειάζεται να πάρει σχετικές πρωτοβουλίες ο Δήμος, αλλά ο συνεταιρισμός 
μας με απώτερο στόχο και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού (οι εγκαταστάσεις 
της κατασκήνωσης μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν). Δεν θα αναφέρω τα 
αυτονόητα, (π.χ. μουστοκούλουρα. Ο Δαρεμάς έχει καταφέρει  να φέρνει κόσμο 
στο Μαρκόπουλο  για να τα αγοράσει) διότι αυτά ανάγονται σε πρωτοβουλίες 
κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών. Αναφέρθηκα μόνο στο τι μπορεί να κάνει 
από μόνος του ο Αγροτικός μας Συνεταιρισμός βοηθώντας τους μικροϊδιοκτήτες 
– παραγωγούς να αποκτήσουν μεγαλύτερο εισόδημα κι όχι μόνο. Είναι κι άλλα 
πολλά βέβαια, αλλά κάνω μια μικρή επιγραμματική αναφορά. Επίσης, δεν θα ανα-
φερθώ στα κτηνοτροφικά μας προϊόντα, όχι γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται, 
αλλά γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία (νομικές προϋποθέσεις) για τη δημιουργία 
τυροκομείων κι άλλων σχετικών. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν είναι εφικτό, αν δεν αποφύγουμε την εσωστρέφεια και 
τον «αρβανίτικο εγωισμό» μας του «τα ξέρω όλα», «μόνο εγώ έχω δίκιο» κ.ο.κ. 
Είναι αναγκαιότητα σήμερα παρά ποτέ ν’ απευθυνθούμε σε έναν ειδικό γι’ αυτή τη 
δουλειά, να του δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να δουλέψει – μελετήσει και 
να μας παρουσιάσει τις προτάσεις του. Τίποτε απ’ όλα αυτά δε θα είναι εφικτό, 
τέλος, αν δεν λυθεί το πρόβλημα με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην 
κεντρική μας λεωφόρο. 

 (φωτογραφία από το διαδίκτυο)  Αναρτήσεις από το διαδίκτυο
www.facebook.com/emmanuel.bistas.
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Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού αποφάσισε κατά την συνε-
δρίαση της 7/10/20 την καταγγελία της σύμβασης που είχε η ΑΕΣΑΦ 
ΚΟΥΡΟΣ με την Κοινότητα Αναβύσσου. Σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία 
αυτή απόφαση η παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων “ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΚΟΤΑΡΗΣ” θα ανανεώνεται κάθε χρόνο και οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποι-
ούνται αναλογικά και από άλλους αθλητικούς συλλόγους με προτεραιότητα 
την ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ.

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020
Επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αναβύσσου. 
Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Σαρωνικού στην ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας και την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, την οποία κοινοποίησε 

και στους βουλευτές της Ανατολικής 
Αττικής, για το θέμα της επαναλει-
τουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου 
Αναβύσσου. 
Συγκεκριμένα τους ενημέρωσε για 
την εδώ και μήνες παύση λειτουργίας 
του Ιατρείου, η οποία έχει προκαλέ-
σει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική 
κοινωνία, καθώς εξυπηρετούσε τους 
κατοίκους των Κοινοτήτων Αναβύσ-
σου και Παλαιάς Φώκαιας. Μετά την 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας στις 
3/4/2020 το Κέντρο Υγείας Καλυβίων 
έγινε Κέντρο Αναφοράς για τον κορο-
νοϊό και τέθηκε σε 24ωρη λειτουργία, 
ενώ από την 1η Μαΐου λειτουργεί όλο 
το 24ωρο και για τα υπόλοιπα περιστα-

τικά, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες και να κρίνεται 
απολύτως επιβεβλημένη η άμεση στελέχωσή του με επιπλέον ειδικότητες 
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. 
Για να αποσυμφορηθεί το Κέντρο Υγείας από τον μεγάλο όγκο περιστατικών 
(covid και λοιπών) που δέχεται καθημερινά, ο Δήμαρχος επισημαίνει στην 
επιστολή του ότι «είναι εξαιρετικά αναγκαία η επαναλειτουργία του Περι-
φερειακού Ιατρείου στην Ανάβυσσο με ταυτόχρονη στελέχωσή του με το 
απαραίτητο προσωπικό» και ενημερώνει ότι ο Δήμος Σαρωνικού διαθέτει 
έτοιμο χώρο για τη στέγασή του, το παράρτημα των Κοινωνικών Υπηρεσιών 
στην περιοχή. 

Από το Γραφείο Τύπου

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις “ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΤΑΡΗΣ”, 
ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. Σαρωνικού, δεν θα 

χρησιμοποιούνται πλέον αποκλειστικά από την 
Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥΡΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

500 €
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ

&
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ (πλ. Ηρώων)
τηλ. 6937 152837

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου της Εταιρείας 
Μελετών Λαυρεωτικής (ΕΜΕΛ) συνεχίζει να εμπλου-
τίζει την συλλογή του και να τιμάται από την διεθνή 
επιστημονική κοινότητα. Το Ορυκτολογικό Μουσείο 
Λαυρίου είναι αποδεκτό για την Επιτροπή Νέων Ορυ-
κτών, Ονοματολογίας και Ταξινόμησης (CNMNC) της 
Διεθνούς Ορυκτολογικής Εταιρείας (ΙΜΑ) ως φιλο-
ξενούμενος χώρος για επιστημονικά δείγματα τύπου 
(Type Specimens). 
H αυστριακή ομάδα ορυκτολόγων και ερευνητών, 

αποτελούμενη από τους: Dr. Branko Rieck, Dr. Gerald 
Giester, Dr. Christian Lengauer, Dr. Lutz Nasdala and Dr. Uwe Kolitsch, δώρισαν για φύ-
λαξη ένα από τα τρία δείγματα τύπου του ορυκτού Κατσαροσίτη - Katsarosite (IMA 
2020-014). Το εν λόγω ορυκτό ανακαλύφθηκε και χαρακτηρίστηκε πρόσφατα από 
την ομάδα των ορυκτολόγων και ερευνητών στα μεταλλεία του Λαυρίου και πήρε 
το όνομά του προς τιμήν του συμπολίτη μας ερευνητή-συλλέκτη Ηρακλή Κατσά-

ρου (1969-) σε αναγνώριση των 
συνεισφορών του στην ορυκτο-
λογία και την ιστορία των απο-
θέσεων και των ορυχείων του 
Λαυρίου.
Τέτοιου είδους δείγματα αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και η Εταιρεία Μελετών Λαυ-
ρεωτικής θα συνεχίσει να κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
διάσωσης και ανάδειξης του 
γεωλογικού, ιστορικού και πολι-

τιστικού πλούτου της Λαυρεωτικής γης.

Λαύριο, 12 Οκτωβρίου 2020
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
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συνέχεια από τα προηγούμενα τεύχη
Α2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

     1. H Τουρκία του Ερντογάν αντιπαρατίθεται πλέ-
ον ευθέως με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτή η αντι-
παράθεση, εάν συνεχισθεί, δεν θα αφήσει αλώβητη 
την Τουρκία.     
     2. Η πολιτική αντιπαράθεσης και ρήξης, που έχει 
υιοθετήσει ο Ερντογάν, του περιορίζει τις επιλογές 
και την ευελιξία που επεδείκνυε τα προηγούμε-
να χρόνια. Ακολουθεί έναν επικίνδυνο και γεμάτο 
ρίσκα δρόμο «χωρίς επιστροφή», παίζοντας την 
τύχη του ιδίου και της Τουρκίας «σε μία ζαριά». 
Εάν πετύχουν οι επιλογές του, τότε η Τουρκία θα 
καταστεί τοπική, και όχι μόνο, υπερδύναμη. Εάν, 
όμως, αποτύχουν οι σχεδιασμοί του, τότε η Τουρ-
κία θα διαμελισθεί και ο ίδιος θα έχει την τύχη του 
Μεντερές. Όπως έχω αναφέρει και σε άλλο σημείο 
της ανάλυσής μου, ο Ερντογάν έχει διαβεί πλέον τον 
Ρουβίκωνα και το γνωρίζει πολύ καλά. Αυτό εξάλ-
λου, προκύπτει και από το περιεχόμενο πολλών εκ 
των δηλώσεών του. Το χειρότερο δε γι’ αυτόν είναι 
πώς άπαντες, πλην της ελληνικής πλευράς, έχουν, 
πλέον, αντιληφθεί τις τακτικές που ακολουθεί.
     3. Ναι μεν η Τουρκία διαθέτει το δεύτερο με-
γαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και τον δέκατο στον 
κόσμο, ωστόσο, μετά το πραξικόπημα της 16ης Ιου-
λίου 2016 και τις απηνείς διώξεις που εξαπέλυσε 
το καθεστώς του Ερντογάν, το μεν έχει τρωθεί σε 
μεγάλο βαθμό το κύρος του τουρκικού στρατού (οι 
εικόνες ξυλοδαρμού στρατιωτών και αξιωματικών 
από υποστηρικτές του Ερντογάν εξευτέλισαν το 
στράτευμα και την ηγεσία του), το δε έχουν απο-
μακρυνθεί τα πλέον ικανά στελέχη του τουρκικού 
στρατού. Ιδίως η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας 
έχει στερηθεί, λόγω των διώξεων, οι οποίες συνε-
χίζονται, δεκάδες έμπειρους πιλότους της, με απο-
τέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η 
δε εκπαίδευση των αντικαταστατών τους απαιτεί 
πολύ χρόνο, που δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας, 
εφόσον τον αξιοποιήσει κατάλληλα και άμεσα, να 
καλύψει το χαμένο έδαφος σε κρίσιμους τομείς της 
άμυνάς της.
     4. Ο τουρκικός στρατός αντιμετωπίζει, εδώ και 
πολλά έτη, σοβαρότατο πρόβλημα λιποταξιών και 
άρνησης στράτευσης, λόγω του εσωτερικού πολέ-
μου που διεξήγε και συνεχίζει να διεξάγει από το 
1985 στις νοτιοανατολικές, κυρίως, επαρχίες τής 

χώρας με τους Κούρδους αυτονομιστές του PKK. 
Ωστόσο, μετά τη μεταστροφή της διακυβέρνησης 
του Ερντογάν σε ένα καταπιεστικό – ολοκληρωτικό 
καθεστώς και ιδίως μετά την απόπειρα πραξικο-
πήματος του Ιουλίου 2016, αλλά και τις πολεμικές 
επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ, 
οι λιποταξίες και η άρνηση στράτευσης έχουν λάβει 
μεγαλύτερες διαστάσεις. Παράλληλα, διαπιστώνε-
ται κύμα μαζικής φυγής Τούρκων πολιτών, ακόμη 
και στρατιωτικών, σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελλάδας, λόγω της ασφυκτικής 
και επικίνδυνης κατάστασης που επικρατεί στο 
εσωτερικό της Τουρκίας για μεγάλη μερίδα του πλη-
θυσμού της. Όλοι αυτοί αποτελούν μία κρίσιμη μάζα 
αντικαθεστωτικών – «αντιερντογανικών». Σε κάθε 
περίπτωση, οι προαναφερθείσες πολυετείς πολε-
μικές επιχειρήσεις εντός και εκτός των συνόρων 
της Τουρκίας συντελούν σε μία διαρκή οικονομική 
αιμορραγία του τουρκικού κράτους, ενώ παράλληλα 
υποχρεώνει την Τουρκία να απασχολεί σημαντικές 
στρατιωτικές δυνάμεις στα νοτιοανατολικα σύνορά 
της (μονάδες τεθωρακισμένων και ειδικών δυνάμε-
ων της 4ης στρατιάς ή στρατιάς του Αιγαίου έχουν 
μεταφερθεί στο θέατρο επιχειρήσεων της βόρειας 
Συρίας). Ειδικά δε ο εσωτερικός πόλεμος σε βά-
ρος των Κούρδων του PKK έχει καταστρέψει την 
κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα πολλών 
εκ των νοτιοανατολικών επαρχιών της Τουρκίας 
(πολλές κωμοπόλεις και χωριά έχουν εκκενωθεί ή 
και αφανισθεί από το χάρτη), εντείνοντας την εσω-
τερική μετανάστευση, αλλά και την κοινωνική και 
εθνική διάσπαση της χώρας. Μάλιστα η δράση των 
Κούρδων αυτονομιστών του PKK έχει επεκταθεί και 
σε άλλες επαρχίες της Τουρκίας, όπως στις ακτές 
του Αιγαίου, αλλά και στην ενδοχώρα της Τραπε-
ζούντας, κάτι που πληροφορήθηκα, αλλά και διαπί-
στωσα, όταν ταξίδεψα στην Τραπεζούντα και στην 
ενδοχώρα της (γι’ αυτό και η παρουσία της στρατο-
χωροφυλακής ήταν πλέον έντονη). Η βίαιη εκδίωξη 
των Κούρδων από τα εδάφη τους και η εσωτερική 
μετανάστευσή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα 
της Τουρκίας και ιδίως την Κων/πολη έχει κατα-
στήσει την Κων/πολη, ως τη πόλη της Τουρκίας με 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό Κούρδων, όπερ συνεπά-
γεται μεταφορά του κουρδικού προβλήματος για το 
τουρκικό καθεστώς σε άλλες πλέον περιοχές και 
πόλεις της Τουρκίας.
    5. Η Τουρκία, παρά τις συνεχείς εθνοκαθάρσεις, 
στις οποίες είχε επιδοθεί, αλλά και συνεχίζει να 
επιδίδεται μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να είναι μία 
άκρως ανομοιογενής χώρα· μία χώρα ποικίλων 
εθνοτήτων (Τούρκοι, Κούρδοι, Λαζοί,, Τσερκέζοι, 
Κιρκάσιοι, Έλληνες, Αρμένιοι, Συροχαλδαίοι, κλπ) 
και θρησκειών (σουνίτες και σιίτες μουσουλμάνοι, 
αλεβήδες, γεζιντί, εβραίοι, χριστιανοί ορθόδοξοι 

και χριστιανοί καθολικοί). Φαίνεται μεν να κυρι-
αρχεί το τουρκικό και σουνιτικό στοιχείο, ως προς 
την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα, αντίστοιχα, 
αλλά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Τουρκίας 
εξακολουθεί να έχει διαφορετική εθνολογική σύ-
σταση και να ασπάζεται άλλα θρησκευτικά δόγματα. 
Πολλοί δε από αυτούς, φοβούμενοι τις διώξεις της 
τουρκικής κυβέρνησης, κρύβουν την πραγματική 
εθνική τους ταυτότητα και τη θρησκεία τους. Αυτό 
το γεγονός είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω 
και επιβεβαιώσω στο δεύτερο ταξίδι μου στην 
Τουρκία (2011), επισκεπτόμενος την Τραπεζούντα 
και την ενδοχώρα της, όπου γνώρισα άτομα ελλη-
νικής καταγωγής και κρυπτοχριστιανούς, όπως οι 
ίδιοι εκμυστηρεύθηκαν, με περηφάνεια και συγκί-
νηση, αλλά και με πολύ προσοχή και εμφανή φόβο. 
Οι δε επίσημες ονομασίες αυτών των ανθρώπων 
παρέπεμπαν σε ό,τι πιο τουρκικό και μουσουλμα-
νικό μπορούσε να υπάρξει. Σε κάθε περίπτωση, η 
μεγαλύτερη θρησκευτική μειονότητα στην Τουρκία 
είναι αυτή των αλεβήδων, ενώ η μεγαλύτερη εθνι-
κή μειονότητα στην Τουρκία είναι σήμερα η κουρδι-
κή, η οποία μάλιστα παρουσιάζει και τα μεγαλύτερα 
ποσοστά γεννητικότητας, με αποτέλεσμα να αναμέ-
νεται να καταστεί κυρίαρχη στην Τουρκία τις επό-
μενες δεκαετίες (Ο Τουργκούτ Οζάλ είχε δηλώσει, 
την περίοδο της θητείας του, ότι το ποσοστό των 
Κούρδων της Τουρκίας πρέπει να ξεπερνούσε τότε 
το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της). Το 
γεγονός αυτό αποτελεί, μέχρι σήμερα, τον μεγαλύ-
τερο «πονοκέφαλο» για το τουρκικό κατεστημένο. 
Τόσες εθνοκαθάρσεις και, ωστόσο, η Τουρκία εξα-
κολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήμα-
τα ομοιογένειας, αλλά και σοβαρότατο κίνδυνο δι-
αμελισμού της. Αντιθέτως, η Ελλάδα εξακολουθεί 
ακόμη να έχει υψηλότατα ποσοστά ομοιογένειας, 
εθνικής και θρησκευτικής, σε πείσμα των υπο-
στηρικτών της παγκοσμιοποίησης. Αυτήν ακριβώς 
την ομοιογένεια επιχειρεί να πλήξει η Τουρκία, με 
τη διαρκή διοχέτευση προς την Ελλάδα μετανα-
στευτικών ροών μουσουλμανικών πληθυσμών, μη 
αφομοιώσιμων, που σταδιακά εγκαθίστανται στα 
ελληνικά εδάφη και ιδίως στις εθνικά ευαίσθητες 
ακριτικές περιοχές. Σ’ αυτήν την προσπάθειά της 
βρίσκει η Τουρκία αρωγό το διαβρωμένο και εθνο-
μηδενιστικό πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας, οι 
ενέργειες και παραλείψεις του οποίου προετοιμά-
ζουν τη χώρα για την εκ των έσω άλωσή της. Η υπο-
γεννητικότητα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σε 
συνδυασμό με την άκριτη και σκόπιμη νομοθετική 
διευκόλυνση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, 
θα οδηγήσουν, σταδιακά και με μαθηματική ακρί-
βεια, στην απώλεια αυτού του πλεονεκτήματος που 
έχουμε έναντι της Τουρκίας και άλλων κρατών της 
ευρύτερης περιοχής.                                   συνεχίζεται...
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