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13 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ
Θα πρέπει να πάμε το χρόνο, πίσω στο 2007 όταν το πλάνο επέκτασης του 
Προαστιακού παρουσιάζεται τον Ιούλιο του 2007 από τον τότε Υπουργό 
Μεταφορών, Μιχάλη Λιάπη. Οι μελέτες επρόκειτο να ανατεθούν την ίδια 
χρονιά και η γραμμή Αθήνα-Κορωπί-Λαύριο θα λειτουργούσε το 2012.
Το όλο έργο εξαφανίζεται και εμφανίζεται και πάλι το 2013 από …κόντρα. 
Σε εκείνη τη χρονική στιγμή έχουν ξεκινήσει μελέτες για την επέκταση 
προς Λαύριο και ξεσπά κόντρα μεταξύ ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ για την φύση του έργου 
(ύπαρξη ανισόπεδων κόμβων, όριο ταχύτητας τρένων, χάραξη κ.α.).
 Ο χρόνος περνά, φτάνουμε στο 2016 όταν γίνεται και πάλι λόγος για την 
επέκταση του Προαστιακού προς Λαύριο, όμως υπάρχουν δύο σημαντικά 
και μάλλον αξεπέραστα εμπόδια. Το έργο δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 
(είχε απορριφθεί η ένταξή του), άρα δεν έχει χρηματοδότηση. Επίσης δεν 
είναι ώριμο, οι μελέτες (ναι οι ίδιες που το 2007 θα είχαν ανατεθεί) έχουν 
μείνει πίσω.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Το 2017 αρχίζει να γίνεται σύνδεση του έργου με τις σχεδιαζόμενες οδι-
κές επεκτάσεις της Αττικής Οδού και στις αρχές του 2018 εξαγγέλλεται 
εκ νέου από τον τέως Υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη.  Αργότερα, ζη-
τήθηκε από την παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού, να ολοκληρώσει τις 
σχετικές μελέτες και τελικά δεν φτάσαμε πουθενά. Μάλιστα είχε λεχθεί 
πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί η επέκταση προς Λαύριο με απόλυτη προ-
τεραιότητα. Το αδιέξοδο γύρω από το σπουδαίο αυτό έργο παραμένει και 
μάλιστα σε μία περίοδο που τα σιδηροδρομικά έργα είναι στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος.
Στην παρούσα χρονική περίοδο η επέκταση του προαστιακού προς Λαύριο 
δεν φαίνεται να είναι στην πρώτη γραμμή έργων προς υλοποίηση. Είμαστε 
σε μία περίοδο που ο σχεδιασμός έργων για την μετά-κορωνοϊό εποχή θα 
μπορούσε να ενεργοποιήσει και και πάλι το έργο που στην περιοχή της Λαυ-
ρεωτικής θεωρείται ως το νούμερο ένα έργο και είναι ένα σταθερό αίτημα 
των φορέων της περιοχής. Μετά από χρόνια εξαγγελιών το έργο παραμένει 
ανώριμο μελετητικά και χρηματοδοτικά.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η προβλεπόμενη επέκταση του Προα-
στιακού μήκους 31 χλμ, έχει κόστος που μπορεί να αγγίζει τα 300 εκ.ευρώ. 
Η γραμμή θα ξεκινά από το Κορωπί και ακολουθώντας την ιστορική χάρα-
ξη του τρένου της Λαυρεωτικής, θα παρακάμπτει τον αρχαιολογικό χώρο 
του Θορικού, θα διασχίζει το Μαρκόπουλο και θα καταλήγει στο λιμάνι του 
Λαυρίου.
Όπως προβλέπει η σχετική προμελέτη, θα δημιουργηθούν δύο σταθμοί σε 
Μαρκόπουλο και Λαύριο, αντίστοιχα, και συνολικά επτά στάσεις σε Καλύ-
βια, Κουβαρά, Κερατέα, Αμφιτρίτη, Περιγυάλι, Θορικό και Λαύριο.
Οταν το έργο θα δοθεί στο κοινό, η διαδρομή Κορωπί – Λαύριο θα γίνεται σε 
28 λεπτά και συνολικά από το Λαύριο μέχρι την Αθήνα σε 55 λεπτά.
Η αξία του έργου θεωρείται πολλαπλάσια, γιατί εκτός από την εξυπηρέ-
τηση προαστιακών δρομολογίων από το Λαύριο αλλά και όλη την περιοχή 
της Λαυρεωτικής, θα βοηθήσει στη ραγδαία ανάπτυξη του λιμένα, χωρίς να 
αποκλείεται και η δρομολόγηση εμπορευματικών δρομολογίων. Το Λιμάνι 
του Λαυρίου διαθέτει σχετικές υποδομές που προς το παρόν μένουν ανεκ-
μετάλλευτες.

Νίκος Καραγιάννης
πηγή: https://ypodomes.com/

Επέκταση Προαστιακού προς Λαύριο:
Το μεγάλο έργο - μακέτα της Αττικής
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Μια αξιέπαινη πρωτοβου-
λία του Δηµάρχου Λαυρεω-
τικής κ. Δηµήτρη Λουκά για 
την  διάσωση και ανάδειξη 
στοιχείων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς του Δήµου 
µας, έτυχε  διαφόρων σχο-
λίων, τα οποία είδαν το 
φως της δηµοσιότητας.  
Το θέµα αφορά στους 
δύο φανοστάτες που 
µεταφέρθηκαν από δύο 
ιδιωτικούς χώρους της 
Καµάριζας, µε τη σύµφωνη 
γνώµη των συµπολιτών 
µας (Πόπης Καπέλλα και 
Αντώνη  Παπαδόπουλου) και εγκατα-
στάθηκαν µπροστά από την είσοδο 
του Δηµαρχείου Λαυρίου. 
Με σκοπό την πληροφόρηση των 
συµπολιτών µας, επιθυµώ να παραθέ-
σω µερικά από τα  ιστορικά στοιχεία 
για το θέµα αυτό, όπως προκύπτουν 
από σχετική έρευνά µου στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και σε Βιβλιοθή-
κες.    
Ο πρώτος δηµοτικός φωτισµός του 
Λαυρίου και των προαστείων του (µην 
ξεχνάµε ότι η  Καµάριζα αποτελούσε 
τότε µέρος του Δήµου µας, απ’ όπου 
αποσπάσθηκε ως ανεξάρτητη  Κοι-
νότητα το 1948), γινόταν µε φανούς 
πετρελαίου που ήταν τοποθετημένοι 
σε ξύλινους στύλους. Ο ρηξικέλευ-
θος πρώτος Δήµαρχος Λαυρεωτικής 
Αλέξανδρος Καµπάς (1891-1895), 
αµέσως µε την ανάληψη των καθηκό-
ντων του πρότεινε και το  Δηµοτικό 
Συµβούλιο ενέκρινε στις 22-11-1891 
την «προσθήκη 50 νέων φανών» και 
την αντικατάσταση του  φωτισµού 
από πετρέλαιο σε ηλεκτρικό ρεύµα, 
µε το αιτιολογικό «την άνετον και 
ασφαλή  των εργαζοµένων µετάβασιν 
εις αµφοτέρας τας εταιρίας, το πλεί-
στον των οποίων έχει νυκτερινήν εις 
αυτάς εργασίαν». 
Παίρνοντας ως υπόδειγµα τους 
µεταλλικούς φανοστάτες του Δήµου 

Αθηναίων, παρήγγειλε  80 παρόµοιους 
για τον Δήµο Λαυρεωτικής, οι οποίοι 
κατασκευάστηκαν στο Μηχανουργείο 
της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυ-
ρίου (της γνωστής µας ως «Ελληνική 
Εταιρεία») και   τοποθετήθηκαν σε δι-
άφορα σηµεία στην πόλη του Λαυρίου, 
σε δηµόσιους χώρους και  κατά µήκος 
της προκυµαίας στο  λιµάνι, και στην 
Καµάριζα. Οι φανοστάτες αυτοί έχουν 
ανάγλυφη την ταυτότητά τους «ΔΛ» 
(Δήµος Λαυρεωτικής) και την χρονο-
λογία «1893», και  έχουν αποτυπωθεί 
σε διάφορες παλαιές φωτογραφίες. 
«Αντί των ευαρίθµων και  σεσηπότων 
ξυλίνων στύλων των φανών, ετοπο-
θετήθησαν περί τους 80 σιδηροί τοι-
ούτοι  όµοιοι των εν τη πρωτευούση» 
αναφέρεται στα έργα του Δηµάρχου 
Αλ. Καµπά (Εφηµ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 2-
12-1895). 
Εκτός από αυτούς τους φανοστάτες-
κολώνες, την ίδια εποχή τοποθετή-
θηκαν και  φανοστάτες-βραχίονες σε 
πολλά δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια 
του Λαυρίου (που ευτυχώς  διασώ-
ζονται µέχρι σήµερα) και ένα χρόνο 
αργότερα τοποθετήθηκαν 8 µεγάλου 
ύψους  φανοστάτες-κολώνες στην κε-
ντρική πλατεία. Ο φωτισµός τους έγι-
νε µε παροχή ηλεκτρικού  ρεύµατος 
από την τότε κραταιά Ελληνική Εται-
ρεία. Και πάλι, ανατρέχοντας στον 
τύπο πληροφορούµαστε ότι «Μετά 
πολλάς µελέτας ίνα φωτισθή η πό-

λις δι’αεριόφωτος  συνεβλήθη 
ο δήµος µετά της Ελληνικής 
Εταιρίας και ήδη η µεγάλη 
πλατεία και τα  κυριώτερα 
µέρη της  πόλεως φωτίζονται 
δι’ηλεκτρικού φωτός» (Εφηµ.  
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ,  ό.π.). Και άλλο 
δηµοσίευµα της ίδιας εφη-
μερίδας (4-6-1894) αναφέρει 
«Ηλεκτρικόν φώς εν  Λαυρίω: 
Το Δηµοτ. Συµβούλιον της Λαυ-
ρεωτικής, τη συγκαταθέσει και 
του διευθυντού της  Ελληνικής 
Εταιρίας εψήφισε πίστωσιν 
1770  δρ. όπως τεθώσιν οκτώ 
ηλεκτρικοί φανοί εν τη  πλα-

τεία και τη αυτόθι λεωφόρω, επειδή 
ο δια πετρελαίου φωτισµός είναι ανε-
παρκής». 
Με την πάροδο του χρόνου και 
στο πλαίσιο κακώς εννοούµενου 
«εκσυγχρονισµού», οι  φανοστάτες-
κολώνες ξηλώθηκαν και χάθηκαν και 
µαζί µ’ αυτούς και ένα κοµµάτι της  
ιστορίας του Δήµου µας. Διασώθη-
καν όµως: ένας από τους 8 µεγάλους 
στην παιδική χαρά της Νεάπολης, και 
τρεις µε την ένδειξη «ΔΛ-1893» στην 
Καµάριζα (2 σε ιδιωτικούς χώρους 
και 1 σε δηµοτικό  χώρο) και τρεις 
άλλοι χωρίς ένδειξη: ένας στο συντρι-
βάνι της «Ψαραγοράς», ένας νότια του 
Μνηµείου Ηρώων και ένας µπροστά 
από τον ΟΤΕ στο Λαύριο. 
Δεν θα έπρεπε λοιπόν, ο Δήµος µας 
να διαφυλάξει, να  αναδείξει και να 
προβάλει όσους  έχουν αποµείνει; 
Πρόσφατα ο φανοστάτης από την Νε-
άπολη συντηρήθηκε από τον Δήµο  και 
τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στο 
νότιο άκρο της κεντρικής πλατείας. 
Ποια θα ήταν η καταλληλότερη θέση 
για τους δύο άλλους φανοστάτες 
της Καµάριζας, παρά η είσοδος του 
Δηµαρχείου µας όπου θα παραµένουν 
αδιάψευστοι µάρτυρες της τοπικής 
µας ιστορίας; 

Αριστείδης Γ. Κανατούρης 
2 Μαΐου 2020

Δημήτρης Λουκάς: Σχετικά με την μετακίνηση των δύο δημοτικών φανοστατών 
από την Καμάριζα και την τοποθέτησή τους στην είσοδο του Δημαρχείου και προς 
αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, παραπέμπω κάθε αντικειμενικό αναγνώστη στο παρακάτω 
κείμενο του συμπολίτη μας Αριστείδη Γ. Κανατούρη, γνωστού για την έρευνά του στην ιστορία του Δήμου μας, καθώς 
και σε σχετικό συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό.

• «Οι ιστορικοί φανοστάτες του Δήμου Λαυρεωτικής.»

Αντιδράσεις για την 
μεταφορά

των φανοστάτων 
από την Καμάριζα

στο Δημαρχείο
Λαυρεωτικής.

Ανοιχτή επιστολή,
από τον Νίκο Σφύρλα

Κε Δήμαρχε, την Τετάρτη 
24/4/2020 και ώρα 2.30μ.
μ. παρουσία σας, συνεργείο 
του Δήμου, αφαίρεσε από 
χώρους σήμερα ιδιωτικούς 
(κατά τα λεγόμενα των ιδι-
οκτητών και πιθανόν με την 
συγκατάθεσή τους) δύο κο-
λόνες μαντεμένιες (χυτές) 
για τον εξωτερικό φωτισμό 
του χωριού μας, που ήταν 
εκεί από τα τέλη του 1880. 
Δεν νομίζω ο δήμος τότε, να 
έβαλε τις κολώνες σε ιδιω-
τικό χώρο. Αυτό αποδεικνύ-
εται από τις αεροφωτογρα-
φίες και το κτηματολόγιο.
Για ποιο λόγο αφαιρείτε 
αυτές τις δύο κολώνες οι 
οποίες προστατεύονται από 
τον νόμο;
Αυτές οι κολόνες και άλλα 
μνημεία του χωριού μας, που 
δυστυχώς έχουν καταστρα-
φεί, δείχνουν την ιστορία 
του χωριού και την ανάπτυ-
ξη της ευρύτερης περιοχής. 
Θα έπρεπε να σκεφτείτε 
την ιστορία του χωριού και 
τους μεταλλωρύχους, από 
οποίους κατάγεστε. Δηλώ-
σατε στον κοινοτάρχη ότι 
θα τις τοποθετήσετε μπρο-
στά στο δημαρχείο Λαυρίου. 
Μήπως θα έπρεπε να τοπο-
θετηθούν στην Καμάριζα σε 
αντίστοιχους χώρους, όπως 
Κοιν. Κατάστημα, άγαλμα με-
ταλλωρύχου, ορυκτολογικό 
μουσείο, ηρώων κ.λ.π. 
Σας παρακαλούμε και απαι-
τούμε να επιστρέψουν οι 
κολόνες στον φυσικό τους 
χώρο.

 Στην τελευταία έκδοση (Ιανουάριος-Φεβρου-
άριος 2020) δημοσιεύσαμε τη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στον paraktios. gr ο Δημάρχος Σαρωνικού, 
κος Πέτρος Φιλίππου. Συνεπείς στις αρχές  του 
πλουραλισμού θεωρούμε υποχρέωσή μας να δημο-
σιεύσουμε τις συνεντεύξεις που ακολούθησαν, μετά 
την προηγούμενη έκδοση, των επικεφαλής της μεί-
ζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, ώστε να προ-
βληθούν όλες οι διαφορετικές απόψεις  και να κινη-
θεί ο  προβληματισμός  των συμπολιτών μας γύρω 

από σημαντικά θέματα που αφορούν το δήμο. 
Η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων είναι μια 
χρονοβόρα διαδικασία και αρκετά  σύνθετη όσον 
αφορά την επιλογή όσων θα δημοσιευθούν.  Πιστεύ-
ουμε ότι όλες προσεγγίστηκαν με τη δέουσα αντικει-
μενικότητα και με μοναδικό γνώμονα την προβολή 
των θέσεων κάθε δημοτικής παράταξης στα ζητήμα-
τα που απασχολούν το δήμο.

σελίδες 4-7

Με καθυστέρηση σχεδόν δύο μήνες επανερχόμαστε στους ρυθμούς μας συνεχίζοντας από εκεί που σταματήσαμε.
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Αποσπάσματα από τη συνέντευξη 
που παραχώρησε στον paraktios.
gr ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού, 
Γιώργος Σοφρώνης (12-1-2020)

Γιατί επιλέξατε να παραχωρήσετε 
τη συνέντευξη στις Αλυκές Ανα-
βύσσου και, μάλιστα, σε μια καντί-
να για τις οποίες τώρα τελευταία 
ακούγονται πάρα πολλά;
Γιατί η περιοχή είναι μία από τις 
ομορφότερες περιοχές του δήμου 
μας,  στο οποίο έχει συντελέσει 
και το ότι υπάρχουν επαγγελματί-
ες, οι οποίοι έχουν επενδύσει χρήματα και έχουν 
φτιάξει πολύ ωραίες κατασκευές, πάντα στα 
πλαίσια όσων ορίζονται από τη νομοθεσία. Αυτοί, 
λοιπόν, οι άνθρωποι, προχθές, σε μια συνέντευξη 
του δημάρχου και με μια ατυχή κατά την άποψή 
μου δήλωση, αποκαλέστηκαν  κλέφτες και διαπο-
μπεύθηκαν  δημόσια.  Αυτός ήταν και ο λόγος που 
επέλεξα αυτό το σημείο, διότι  αυτοί οι άνθρωποι 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά επαγγελματίες της 
περιοχής μας, οι οποίοι δίνουν θέσεις εργασίας, 
χρήματα στην τοπική αγορά και προσελκύουν επι-
σκέπτες στην περιοχή μας και τουρισμό, κάτι  το 
οποίο έχουμε απόλυτη ανάγκη, για να ενισχύσουμε 
την τοπική οικονομία. Τώρα, αν ο δήμαρχος έχει 
κάποια στοιχεία για κάποιον εξ αυτούς, αντί να 
αποκαλεί  χωρίς διάκριση 9  μισθωτά αναψυκτή-
ρια, που έχει ο δήμος επάνω στην παραλία,  κλέ-
φτες, να δώσει τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα 
και να κάνει τις απαραίτητες καταγγελίες και όχι 
συλλήβδην να σπιλώνει αυτούς τους ανθρώπους.

Πώς αισθάνεται ένας δήμαρχος που χάνει τις 
εκλογές και αναγκάζεται να κάτσει στα έδρανα 
της μειοψηφίας;

Αυτό είναι μέσα στη διαδικασία και στα όσα ορί-
ζει η δημοκρατία σε σχέση με τις εκλογές και  την 
ενασχόληση  με τα κοινά. Είναι μια κατάσταση που, 
από ανθρώπινης πλευράς, δεν είναι ευχάριστη, 
ωστόσο, αυτό πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη 
και να βλέπουμε το συμφέρον του τόπου μας. 
Αυτό που έχω να πω είναι ότι με την προηγούμενη 
δημοτική περίοδο ξεκινήσαμε μια πρώτη θητεία 
στα πλαίσια της οποίας δρομολογήσαμε πάρα πολ-
λά πράγματα για το δήμο μας και θα θέλαμε μια 
επόμενη θητεία, για να μπορέσουμε όλα αυτά να 
τα υλοποιήσουμε και να τα δουν και οι συμπολίτες 
μας στην πράξη. Δυστυχώς, αυτήν  την  ευκαιρία  
οι συμπολίτες μας δεν μας την έδωσαν, πρέπει, 
όμως, από την πλευρά μας να κοιτάξουμε πώς θα 
διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά που δρομολογήθηκαν 
το προηγούμενο διάστημα θα γίνουν. Αυτή είναι και 
η δουλειά της δικής μας σκοπιάς όσον αφορά  την  
αντιπολίτευση. Εμείς  δεν  θέλουμε  να  κάνουμε 
μια στείρα αντιπολίτευση, κάτι το οποίο διακρίνω 
και στην παράταξη του κου Τσιγαρίδα και της κας 
Γαλανοπούλου, ώστε να βοηθήσουμε τη δημοτική 
αρχή να πετύχει πράγματα για τον τόπο μας. Το ζη-
τούμενο αυτή τη στιγμή είναι και η δημοτική αρχή 
να είναι ανοιχτή σε αυτή τη διάθεση βοήθειας και 
συνεισφοράς.

Μετά από 150 περίπου ημέρες θητείας της νέας 
δημοτικής αρχής ποια είναι η αίσθησή σας, διαδι-
καστικά, στο δημοτικό συμβούλιο;

Καταρχήν, πλέον τα δημοτικά συμβούλια, δυστυ-
χώς, έχουν μπει σε μια εντελώς διαφορετική λογι-
κή και τροχιά σε σχέση με πριν. Υπήρξε ο Κλεισθέ-
νης που με την απλή αναλογική θα δημιουργούσε 
τεράστια ζητήματα με την έλλειψη πλειοψηφιών 
από τις διοικήσεις.  Ήρθε μετά η σημερινή κυβέρ-

νηση και, για να μπορέσει να 
μπαλώσει τα κακώς κείμενα,  
τα δημοτικά συμβούλια έχουν 
γίνει περισσότερο διακοσμη-
τικά παρά ουσιαστικά όσον 
αφορά τη λειτουργία του δή-
μου.  Ένα όργανο, λοιπόν, που 
βρίσκεται στην πρώτη θέση  
όσον αφορά την ιεραρχία της 
διοίκησης του δήμου, το δη-
μοτικό συμβούλιο, έχει γίνει  
διακοσμητικό, όταν  πλέον  
απαγορεύεται  εκ του νόμου 
να ψηφίσεις «όχι» και όταν οι 

περισσότερες ουσιαστικές αρμοδιότητες έχουν 
δοθεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής.  Από ‘κει και πέρα, στην πραγμα-
τικότητα ο δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να 
εκφράσει τη βούλησή του. Αυτό είναι ένα μελανό 
σημείο στον τρόπο αντιμετώπισης της σημερινής 
κυβέρνησης  σ’ αυτό το τεράστιο πρόβλημα που 
είχε δημιουργήσει ο Κλεισθένης .
Τώρα σχετικά με αυτές τις πρώτες 150 μέρες, θα 
σας πω ότι δυστυχώς στο δήμο μας δεν υπάρχει  
διοίκηση. Υπάρχει  η αντιπολίτευση της κας Γαλα-
νοπούλου, η αντιπολίτευση του κου Τσιγαρίδα, η 
αντιπολίτευση η δική μας και υπάρχει και η αντι-
πολίτευση του κου Φιλίππου που, αντί να έρθει ως 
διοίκηση και να προτείνει καινούργια πράγματα, 
κάνει αντιπολίτευση  στην προηγούμενη διοίκηση, 
δηλαδή, σε εμάς. Έχουμε, λοιπόν, ένα δημοτικό συμ-
βούλιο με 4 παρατάξεις αντιπολίτευσης και χωρίς 
διοίκηση. Επιπλέον, ο κος Φιλίππου  κάνει  αυτό  
που έκανε πάντα· δημιουργεί έναν εχθρό.  Βάζει 
απέναντι μια ομάδα  επαγγελματιών  της  περιοχής 
και ξεκινά μια λογική ότι θα κοντραριστεί με την 
ΕΤΑΔ αναγάγοντας όλο αυτό σε ένα μείζον θέμα, 
για να κρύψει την αδυναμία του να προσφέρει και 
να παράξει έργο στην περιοχή. Βλέπω, λοιπόν, και 
μακάρι να διαψευστώ,  ότι  ο  δήμος Σαρωνικού 
για μια 4ετία θα μείνει είτε στάσιμος είτε θα κά-
νει και βήματα προς τα πίσω. Αυτά είναι τα πρώτα 
δείγματα γραφής που βλέπω.

Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο οδικό 
δίκτυο. Αυτή η κατάσταση φυσικά προϋπήρχε και 
το γνωρίζετε καλά. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το 
σημείο;

Διότι έχουμε ένα αρκετά πεπαλαιωμένο οδικό 
δίκτυο και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο 
εκπονήσαμε τις μελέτες και τις υποβάλαμε προς 
χρηματοδότηση και στην περιφέρεια  Αττικής  και 
στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, αλλά, 
δυστυχώς, από τη  στιγμή που ο κος Φιλίππου απο-
φάσισε να είναι υποψήφιος δήμαρχος, αυτά κόπη-
καν για το δήμο Σαρωνικού. Επί των ημερών μας 
δεν εγκρίθηκε καμιά μελέτη από την περιφέρεια, 
ούτε εγκρίθηκε καμιά μελέτη από τον κο Σπίρτζη. 
Αφού, λοιπόν, δεν μας εγκρίνανε καμιά μελέτη, που 
έπρεπε να γίνουν επιστρώσεις δρόμων, από κει 
και πέρα μόνιμα είχαμε συνεργεία που έκλειναν 
λακκούβες. Δεν επαρκεί, αλλά είναι κάτι από το 
τίποτα. Και, για να ολοκληρώσω για τους δρόμους, 
ήρθε με μια απόφασή του να μας ακυρώσει και την 
τοπική συγκοινωνία. Υπάρχει μελέτη, η οποία εί-
ναι ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη από τον ΟΑΣΑ 
που είναι ο αρμόδιος φορέας να εγκρίνει τις μελέ-
τες, και περιμέναμε μια υπογραφή του κου Σπίρ-
τζη, για να ξεκινήσει ο δήμος την τοπική συγκοι-
νωνία  και, μάλιστα, δωρεάν προς τους δημότες. Τι 
έκανε λοιπόν ο κος Σπίρτζης; Πήγε και έβγαλε μια 
υπουργική απόφαση ότι θα δημιουργήσει γραμμή 
αστικής συγκοινωνίας  Φώκαια-Προαστιακό- Κο-
ρωπί, δηλαδή, τη  γραμμή αυτή  ακριβώς που είχα-
με εγκρίνει εμείς,  με ένα δρομολόγιο τη μέρα (ένα 

να πηγαίνει κι ένα να ‘ρχεται) ίσα και  μόνο, για να 
ακυρώσει τη δική μας γραμμή. Επαναλαμβάνω, 
λοιπόν, ότι ο κος Φιλίππου με τους πολιτικούς του 
φίλους τότε, την κυβέρνηση Σύριζα,   με τη   θέση 
του ως αντιπεριφερειάρχη  Ανατολικής Αττικής, 
από τότε που  αποφάσισε να κατέβει στο  Δήμο 
Σαρωνικού,  ξεκίνησε ουσιαστικά να κάνει ζημιά 
στον τόπο.

Διαχείριση απορριμμάτων: Εμείς παραδώσαμε 
καινούργια φορτηγά με αρπάγη, τρία καινούργια  
απορριμματοφόρα,  για να ενισχυθεί η υπηρεσία 
της καθαριότητας εν γένει, και έναν κλαδοτεμαχι-
στή που αντί να τον βάλουν να δουλέψει, για να ρί-
χνουν λάσπη στην προηγούμενη διοίκηση, λένε ότι 
δεν είναι καλός. Λέει ο κος Φιλίππου ότι η Φυλή 
δεν δέχεται τα κλαδέματα. Θα σας πω το εξής. 
Αυτή τη στιγμή, με τη συμμετοχή μου στην εκτε-
λεστική επιτροπή του ΕΣΝΑ, όπου μετέχω από το 
Σεπτέμβρη που μας πέρασε, είμαι πρόεδρος στην 
επιτροπή παραλαβής της λειτουργίας και διαχεί-
ρισης του ΕΜΑΚ. Το ΕΜΑΚ είναι αυτή η μονάδα 
που πάνε τα κλαδέματα όλοι οι δήμοι και κάνει 
τη διαχείριση και βγάζει το κομπόστ. Τη Δευτέρα, 
λοιπόν, είχα πάει, για να δω τη λειτουργία και να 
υπογράψουμε κάποιο πρακτικό. Ήμουν εκεί από 
τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Έβλεπα  να 
έρχονται  νταλίκες  συνεχώς  από όλους τους δή-
μους και να μεταφέρουν καθαρό  κλαδί, που το πας 
δωρεάν στη Φυλή, και δεν είναι είδα ούτε μια ντα-
λίκα του δήμου Σαρωνικού. Και έχουμε ένα δήμαρ-
χο εδώ που ψευδώς λέει ότι η Φυλή δεν δέχεται 
κλαδέματα. Εμείς  αυτό  κάναμε  πριν.  Φέρναμε  
τον κλαδοτεμαχιστή του ΕΣΝΑ, θρυμμάτιζε και τα 
πηγαίναμε. Σήμερα όλα αυτά από την πρώτη ημέ-
ρα διοίκησης του κου Φιλίππου στιβάζονται στη  
χωματερή των Καλυβίων. Μάλιστα, χθες, οι επι-
θεωρητές περιβάλλοντος  που ήρθαν και έλεγξαν 
τέλος Σεπτεμβρίου, επέβαλαν 40.000 ευρώ πρό-
στιμο στο δήμο για την παράνομη λειτουργία της 
χωματερής των Καλυβίων.

Αποχετευτικό: Συγχαίρω τον κο Φιλίππου που 
αποδέχθηκε την πρόταση που κάναμε εμείς να λύ-
σουμε τελικώς το πρόβλημα της αποχέτευσης. Το 
θέμα της αποχέτευσης, για να έχει αίσια έκβαση, 
θέλει σοβαρούς  χειρισμούς. Η θέση του κου Φι-
λίππου, ότι οι κεντρικοί αγωγοί  δε  θα  υλοποιη-
θούν από την ΕΥΔΑΠ αλλά από εμάς, δεν θα φέρει 
αποτέλεσμα, αν επιμείνει σε αυτήν.  Γιατί ο  νόμος 
λέει ότι για τους συγκεκριμένους αγωγούς την  
ευθύνη κατασκευής έχει η ΕΥΔΑΠ.  Πώς θα πάμε 
κόντρα στο νόμο;   

Βρήκε από εσάς ο κος Φιλίππου κάποιο υλοποιη-
μένο ή σε εξέλιξη έργο του ΕΣΠΑ;

Οι  παιδικές  χαρές  έχουν ξεκινήσει , η επισκευή 
και συντήρηση των σχολικών μονάδων έχει ξεκι-
νήσει και υλοποιείται. Είναι μια σειρά έργων που 
υλοποιείται ήδη και είναι μια σειρά έργων, που 
απαιτούσαν μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης και 
είναι έτοιμα να ξεκινήσουν.  Όπως  ξεκίνησαν  οι 
συνδέσεις αποχέτευσης στον κυρίως οικισμό Κα-
λυβίων και Κουβαρά. Ένα ανενεργό δίκτυο, που 
είχε τεράστια προβλήματα. Πήραμε 250. 000 και 
καταστήσαμε λειτουργικό το δίκτυο και μετά ξε-
κινήσαμε να κάνουμε και συνδέσεις.  Κάναμε  πάνω  
από  250 συνδέσεις. Οι συνδέσεις είναι φυσικά λί-
γες, γιατί; Γιατί συνδέοντας βρίσκαμε κι άλλα προ-
βλήματα στο δίκτυο το οποίο, όμως, πλέον έχουμε 
καταστήσει  λειτουργικό. Επίσης, το  έργο  της 
αντικατάστασης με το σωλήνα, η τελευταία φάση 
της  Σαρωνίδας, και η επέκταση του δικτύου στην 
περιοχή του Πανοράματος που ήταν τεράστιο το 
πρόβλημα εκεί με το νερό… Ήταν μια τεράστια 
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κατάκτηση. Κάπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ έργο.  
Έτοιμο  είναι να το ξεκινήσει ο κος Φιλίππου. Αυτά 
υπάρχουν όλα, με στοιχεία, με χαρτιά. Δεν μπορεί 
ο κος Φιλίππου να λέει ότι δεν βρήκε τίποτα. Ανά-
μεσα στα έργα που έχουν δρομολογηθεί είναι η 
ολοκλήρωση της αποχέτευσης των Καλυβίων, η  
ολοκλήρωση  του  αντιπλημμυρικού των Καλυβί-
ων. Επί των ημερών μας έγιναν όλα αυτά τα έργα. 
Σας λέω όσα θυμάμαι. Δεν τα έχω μπροστά μου σε 
λίστα. Ήταν κάποιες  δεκάδες αυτά τα έργα, δεν 
ήταν ένα και δύο για να τα θυμάμαι όλα απέξω.

Άκουσα από τον κο Φιλίππου ότι ενδέχεται να 
επιβληθεί πρόστιμο στο  Δήμο Σαρωνικού για το 
αντιπλημμυρικό της Αναβύσσου γιατί δεν έγιναν 
απαλλοτριώσεις.

Το έργο αυτό δεν  μπόρεσε να ολοκληρωθεί με την 
έννοια ότι έμεινε ένας δρόμος που δεν μπόρεσε 
να πέσει ο αγωγός. Έχει  πέσει ο κεντρικός αγω-
γός, δεν μπόρεσαν να μπουν τα φρεάτια. Το έργο 
αυτό ξεκίνησε προβληματικό. Και γιατί ξεκίνησε 
προβληματικό; Διότι η διοίκηση  Φιλίππου  το ‘11-
‘14 ενέταξε  ένα  έργο  στην  περιφέρεια Αττικής, 
αυτό το έργο του αντιπλημμυρικού για το οποίο 
συζητάμε, χωρίς ακόμα να έχει τελειώσει το σχέ-
διο πόλης και να έχουν δοθεί προς κοινή χρήση οι 
δρόμοι στους οποίους πέρασαν οι αγωγοί. Οπότε,  
λοιπόν,  αυτό  ξεκίνησε ανορθόδοξα.  Στραβά  ξεκί-
νησε, στραβά  θα τελείωνε. Ήταν δεδομένο αυτό.  
Το αν θα φτάσουμε να καταλογιστούν ποσά στο 
δήμο δεν μπορώ να το πω. Το θέμα είναι, όμως, 
ότι θα πρέπει να  γίνει μια διερεύνηση του γιατί 
δεν μπόρεσε να φτάσει σε πλήρη ολοκλήρωση 
αυτό το έργο και πώς θα έρθει να συνδεθεί με το 
επόμενο κομμάτι  του  δεύτερου έργου που εντά-
ξαμε εμείς σε χρηματοδότηση, που ολοκληρώνει 
την αντιπλημμυρική θωράκιση και της Αναβύσσου 
αλλά και της περιοχής στην  Π. Φώκαια στην ΑΤΕ.

Τι συμβαίνει με την ΑΔΜΚΕΣ, μια εταιρεία, όπως 
ξέρουμε όλοι, με οικονομικά προβλήματα; Έχει 
κάποιο νόημα η ύπαρξη μιας τέτοιας εταιρείας;

Στην εταιρεία αυτή προσπαθήσαμε να βάλουμε μια 
τάξη, διότι   είχε τεράστια προβλήματα από  την  
εποχή Δήμου  Καλυβίων. […] Απολογισμοί για την 
ΑΔΜΚΕΣ έγιναν  και  επί  θητείας  του  κου Χαρί-

του  και  επί θητείας του κου Αδάμη. Τώρα, πάμε 
στους 5 μήνες κοντά που έχουμε την καινούργια 
διοίκηση και ακόμα δεν έχει ορίσει διοίκηση στην 
ΑΔΜΚΕΣ.  Είναι παρατημένη  στο έλεος του Θεού, 
ενώ  έχει  να  εισπράξει. Οφειλές προς την ΑΔΜ-
ΚΕΣ έχουν σχεδόν όλες οι καντίνες σε ένα ύψος 
300.000 ευρώ από την τελευταία χρονιά και αντί-
στοιχα περίπου τέτοιο είναι το ποσό που οφείλει 
η ΑΔΜΚΕΣ προς τρίτους. Για να  πληρωθούν όλες 
αυτές οι οφειλές πρέπει, όμως,  να υπάρξει διοί-
κηση στην ΑΔΜΚΕΣ.

Ανείσπρακτες οφειλές: Το Σεπτέμβρη του 2013 
τα ανείσπρακτα ήταν  περίπου 4.500.000. Σήμερα 
είναι στα 9.500.000. Πώς φτάσαμε σε αυτό το ση-
μείο;

Κατά  τη διάρκεια της θητείας μας έγιναν 2 ρυθ-
μίσεις. Ήρθε ο κόσμος και μπήκε σε αυτές τις  
ρυθμίσεις. Το  θέμα είναι, μετά από τη 3η -4η δόση, 
κατά πόσο είχε τη δυνατότητα να την ακολουθή-
σει και να την κρατήσει. Από ‘κει και πέρα τι κάνα-
με εμείς; Έχουμε κάνει περίπου  5.000 δεσμεύσεις 
ΑΦΜ. Σε  4.700 καταναλωτές-κάπου εκεί είναι 
επακριβώς- έχουμε  κάνει  δεσμεύσεις ΑΦΜ. Οπό-
τε μόλις πάει να κάνει μια πράξη, μια μεταβίβαση, 
δεν μπορεί, πρέπει να εξοφλήσει το δήμο. Το δεύ-
τερο βήμα θα ήταν να κάνουμε δεσμεύσεις περι-
ουσιακών  στοιχείων  και  πλειστηριασμούς. Δεν 
μπήκαμε σε καμιά περίπτωση σ’ αυτό κι ούτε έχω 
την άποψη ότι πρέπει να μπούμε. Όπως, επίσης,  
δεν κάναμε καμιά διακοπή του νερού, ενώ σήμερα 
έχουν ξεκινήσει και κάνουν κάποιες διακοπές  νε-
ρού. Είναι ένα κοινωνικό  αγαθό  το νερό.  Σίγουρα 
πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα εισπράξουμε, 
αλλά δεν μπορούμε, για  λόγους  δημόσιας  υγείας 
και υγιεινής πρώτα απ’ όλα,  να κόψουμε το  νερό  
στην κατοικία του άλλου. Πρόκειται για ένα θέμα 
που απασχολεί όλους τους  δήμους  της  χώρας. 
Δεν είναι για εμάς μόνο πρόβλημα. Το σημαντικό, 
όμως, εδώ είναι ότι παρότι αυξήθηκαν  τα ανεί-
σπρακτα, εμείς δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ στην 
ΕΥΔΑΠ, ενώ  παλιά  ο δήμος χρωστούσε εκατομ-
μύρια στην ΕΥΔΑΠ. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και 
δείχνει πόσο καλή δουλειά κάναμε όσον αφορά 
την ορθολογική διαχείριση  των χρημάτων των 
συνδημοτών μας.  

LED: Πώς  γίνονται  αυτά τα έργα; Αυτό το έργο  
ξεκινάει  με έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό ο 
οποίος βασίζεται στα δεδομένα της καταγραφής 
του δικτύου. Από ‘κει και πέρα ο ανάδοχος που θα 
πάρει αυτό το ενδεικτικό έργο έχει την υποχρέ-
ωση να παραδώσει μια μελέτη εφαρμογής στην 
οποία έχει κάνει πραγματική πλήρη αποτύπωση 
και  του  αριθμού  των φωτιστικών και του τύπου 
των φωτιστικών. Αυτό είναι το πραγματικό  δεδο-
μένο  του  έργου  όσον αφορά και τα οικονομικά 
του στοιχεία και έτσι από τα ενδεικτικά του 7,9 
εκατομμύρια κιλοβατόρες πήγαμε στα 6, 4, που 
λέει η μελέτη εφαρμογής τον Αύγουστο, και  από  
τα  16,5  χιλιάδες φωτιστικά πήγαμε στα 14,5,  που 
λέει η  μελέτη εφαρμογής τον Αύγουστο, γιατί 
αφαιρέθηκαν τα φώτα που είναι της περιφέρει-
ας.  Αυτό  που από την αρχική αποτύπωση μέχρι 
την οριστική μελέτη-που είναι και  τα  πραγματικά  
δεδομένα-  θα  πάρει  ο  ανάδοχος  είναι  στα  2 
εκατομμύρια κάτω, μαζί με το ΦΠΑ. Ο κος Φιλίπ-
που έρχεται και λέει ότι πέτυχε 3 εκατομμύρια έκ-
πτωση. Μιλάει  και  για  1 εκατομμύριο επιπλέον. 
Εμείς περιμένουμε να μας φέρει την τροποποίηση  
της  αρχικής μελέτης, για να δούμε από πού απορ-
ρέει αυτό το 1 εκατομμύριο. Θα μειωθεί η ποσό-
τητα των φωτιστικών; Θα μειώσει το φως; Για να 
ξεκαθαρίσουμε, από το έργο του οδοφωτισμού  ο 
δημότης δεν θα πληρώσει τίποτα περισσότερο  
από  αυτό  που πλήρωνε. Αντίθετα, θα έρθει μια 
εξοικονόμηση στο ταμείο του δήμου την οποία ο 
δήμος πρέπει να επιλέξει, αν θα την κάνει μείωση 
στα δημοτικά τέλη ή αν θα την κάνει επένδυση με 
επέκταση δικτύου σε περιοχές που σήμερα είναι 
αφώτιστες. Το θέμα πρέπει να έρθει στο δημοτι-
κό συμβούλιο, να έρθουν και οι ανάδοχοι και να τα 
βάλουμε όλα κάτω ξεκάθαρα.

Πρόταση για αναδιάταξη του Καλλικράτη: Δεν είμαι 
αρμόδιος να προτείνω, βλέπω, όμως, ότι ένα δια-
φορετικό μοντέλο διαμόρφωσης των δήμων στην 
περιοχή θα μπορούσε να φέρει πολύ θετικότερα 
αποτελέσματα για τους πολίτες. Ίσως,  ακόμα πε-
ρισσότερο ενοποιημένο το παραλιακό μέτωπο, 
διευρυμένο από τη σημερινή παραλιακή ζώνη του 
δήμου Σαρωνικού και, αντίστοιχα, την ενδοχώρα 
έναν ανεξάρτητο, άλλο δήμο, επίσης διευρυμένο.
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Αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο 
κ. Χρήστος Τσιγαρίδας, επικεφαλής της παράταξης 
Σαρωνικός Νέα Πνοή στον paraktios.gr

Μετά τις συνεντεύξεις του δημάρχου Σαρωνικού, κου 
Φιλίππου και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης, κου Σοφρώνη ακολούθησε η συνέντευξη του 
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, κου Τσι-
γαρίδα. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στο σπίτι του 
κου Βασίλη Σπυρόπουλου, συνταξιούχου, που κατοι-
κεί στο Μαύρο Λιθάρι και αναγνωρίζει ως  σημαντι-
κότερο πρόβλημα αυτό της τοπικής συγκοινωνίας.

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου – ο Κλεισθένης σε 
συνδυασμό με τον Καλλικράτη ευνοεί τη σωστή διοί-
κηση του δήμου;:
Με τις παρεμβάσεις που έκανε η κυβέρνηση να φέρει 
όλες τις αρμοδιότητες στους δημάρχους-από τη μια 
είναι αντισυνταγματικό, από την άλλη δεν μπορούν 
να λειτουργήσουν  και  οι δήμοι ουσιαστικά– δεν 
χρειάζεται πλέον να έχουν πλειοψηφία στα δημοτικά 
συμβούλια. Έχουν ευνουχιστεί κατά κάποιο τρόπο τα 
δημοτικά συμβούλια και μπορεί εύκολα να περάσει 
ό,τι θέλει· αν κάτι δεν ψηφιστεί στο δημοτικό συμ-
βούλιο, να το περάσει από την οικονομική επιτροπή 
και να τελειώσει η υπόθεση. Εμείς, με βάσει τη νο-
μοθεσία και τις παρεμβάσεις, δεν είμαστε μέσα ούτε 
στην οικονομική επιτροπή ούτε στην ποιότητα ζωής. 
Βέβαια, μπορούμε να παρευρεθούμε άτυπα, όπως και 
προσπαθώ πολλές φορές,  για να ενημερώνομαι σε 
πολλά θέματα, αλλά θεσμικά δεν είμαστε μέσα. Δεν 
μπορούμε να καταψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό. 
Όλα τα εχέγγυα, λοιπόν, βρίσκονται στους δημάρχους 
και αυτό έχει και τα αρνητικά του.

Κριτική που ασκήθηκε  δημόσια προς τα πρόσωπα του 
κου Φιλίππου και του κου Σοφρώνη με αφορμή  τις 
συνεντεύξεις που παραχώρησαν στον paraktios.gr :
Είναι φανερό σε όσους γνωρίζουν τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί και ο κος Φιλίππου και ο κος Σο-
φρώνης τι γίνεται και τι θα γίνει μέχρι τα υπόλοιπα 
4 χρόνια. Θα συνεχίσει μια τεχνητή ένταση μεταξύ 
τους, γιατί θέλουν να κρύψουν τις αδυναμίες τους και  
να είναι αυτοί στην επικαιρότητα. Σχετικά με τον κ. 
Σοφρώνη δεν έχει  καταλάβει ακόμα τον λόγο για τον 
οποίο έχασε. Δεν έχει κάνει ακόμα την αυτοκριτική 
του. Σχετικά με τον κ. Φιλίππου και τον υποτιμητικό 
τρόπο με τον οποίο απάντησε σε εμάς, θα του θυμίσω 
μια φράση του Τρικούπη, «Ανθ’ ημων Γουλιμής». Την 
όποια κριτική μου εγώ θα την κάνω πολιτικά και δεν 
θα πέσω σε τέτοιο επίπεδο.

Συγχώνευση Αστυνομικών  τμημάτων:  Πρόκειται για 
ένα θέμα που συζητιέται έντονα από το 2014, γιατί 
με τα μνημόνια τα τμήματα φυλλορροούσαν. Το ίδιο 
ισχύει φυσικά και σήμερα. Οι δυνάμεις είναι μηδαμι-
νές και  δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε στα γρα-
φειοκρατικά. Άρα  η συγχώνευση είναι απαραίτητη.  
Το  θέμα  της ασφάλειας  δεν χωρεί πολιτική.  Δεν 
μπορούμε να παίζουμε με τη ασφάλεια, με την υγεία 
και την περιουσία του κάθε ανθρώπου. Και γι’αυτό εί-
μαι της άποψης -και  είναι ίσως το καλύτερο σημείο 
η σχολή Λαγονησίου, γιατί πιάνει το παραλιακό μέτω-
πο που έχει αρκετές  χιλιάδες κόσμο  το καλοκαίρι, 
το μοναδικό αστυνομικό τμήμα θα είναι, καλύπτει 
όλες τις περιοχές- ότι με τη συνένωση των ατόμων 

θα πάνε καλύτερα. Σήμερα πάντως δεν λειτουργούν 
τα αστυνομικά τμήματα.

Πώς ακούσατε τη σκέψη του κου Σοφρώνη για τη δη-
μιουργία ενός νέου παραλιακού δήμου που θα ξεκινά-
ει από την Αγια Μαρίνα και θα φτάνει μέχρι τα όρια 
του σημερινού δήμου και ταυτόχρονα τη δημιουργία 
ενός άλλου νέου δήμου στον οποίο  θα υπάγονται με-
σογειακοί δήμοι;
Τη θεωρώ πολύ πρόχειρη. Για να γίνει μια τέτοια πρό-
ταση πρέπει να έχει συζητηθεί, να είναι οργανωμένη. 
Ας ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχει ο Δήμος 
Σαρωνικού και η κοινωνία.

Τοπική συγκοινωνία: Άκουσα και τις δυο προτάσεις, 
του κου Φιλίππου και του κου Σοφρώνη, κανείς δεν 
ανέφερε για εσωτερική δημοτική συγκοινωνία. Αυτό 
που καίει τον κόσμο σε όλο το δήμο  είναι η εσωτερι-
κή δημοτική συγκοινωνία. Οι μόνοι που έχουμε κάνει 
προτάσεις και θέλουμε να λειτουργήσει το κομμάτι 
της εσωτερικής συγκοινωνίας είμαστε εμείς. Είναι 
τεράστιο το πρόβλημα για τον παππού, για τη γιαγιά.

Αλιευτικό καταφύγιο: Ήταν ένα έργο που δεν έπρεπε 
να ξεκινήσει. Η αρχαιολογική υπηρεσία είχε αναγνω-
ρίσει  ότι το λάθος ήταν 50% δικό της, 50% της πε-
ριφέρειας. Ξεκίνησε, ‘καναν εγκαίνια, ‘καναν πολλά, 
στην ουσία δεν περπάτησε.  Η χρηματοδότηση τότε, 
που ήταν αντιπεριφερειάρχης ο κος Φιλίππου, επί 
της κας Δούρου που ήταν περιφερειάρχης, δεν ψη-
φίστηκε. Θα υπογράψουν σήμερα; Είναι δύσκολο να 
ξεκινήσει. Άλλα χρήματα δίνει η περιφέρεια, άλλα 
χρήματα ζητάει ο εργολάβος, έχουν μπλέξει  και  στα  
δικαστήρια. Ο εργολάβος διεκδικεί 2 εκατομμύρια 
ευρώ. Είναι δύσκολο να εξελιχθεί. Εμείς, επειδή βλέ-
πουμε τις δυσκολίες του έργου και βλέπουμε ότι δεν 
πρόκειται να γίνει κανένα έργο από την κάτω πλευρά 
του λιμεναρχείου  λόγω του αρχαιολογικού  χώρου, 
έχουμε προτείνει στον κο Πέππα – αντιπεριφερειάρ-
χη οικονομικών- κάποιες εναλλακτικές λύσεις.

Σχολή τουριστικών επαγγελμάτων: Έχουμε προτείνει 
να αναβαθμιστεί η Σχολή Τουριστικών  Επαγγελμά-
των  από  ΙΕΚ  που είναι τώρα  και προτείναμε μετα-
ξύ των άλλων να ενεργοποιηθεί  το ξενοδοχείο που 
είναι ανενεργό τόσα χρόνια και να χρησιμοποιεί τα 
παιδιά που είναι μέσα ως προσωπικό.

Περιφερειακό ιατρείο: Υπάρχει η δυνατότητα να λει-
τουργήσει σε μόνιμη βάση  το περιφερειακό ιατρείο 
στην Ανάβυσσο, που έγινε με  την προσφορά του κου 
Μαρτίνου.

Καντίνες-Πρόστιμα- ΑΔΜΚΕΣ:  Όταν έγινε το συμβού-
λιο και συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν, 
είχα πει  πως εγώ γνωρίζω ότι για τα έτη 2013-2014 
υπήρχαν πρόστιμα σε βάρος  του δήμου από την κτη-
ματική. Είχα υποβάλει, μάλιστα,  ένα αίτημα στο δήμο 
να μου απαντήσει, αν για το ‘13 και το ‘14 είχαν έρθει 
πρόστιμα από την κτηματική στο δήμο. Σύμφωνα με 
την απάντηση του Δήμου αναφέρεται πως «δεν κα-
ταλογίστηκε κανένα πρόστιμο  από  την  Κτηματική  
Υπηρεσία  Ανατολικής  Αττικής  κατά της εταιρείας 
ΑΔΜΚΕΣ». Η απάντηση από την Κτηματική Υπηρεσία 
σε ανάλογο αίτημά μου είναι πως «έχουν εκδοθεί μέ-
τρα προστασίας και σε βάρος του Δήμου για αυθαίρε-
τη χρήση χώρων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλί-
ας, από ιδιοκτήτες καντινών για το έτος 2013-2014». 
Ας κρίνει ο κόσμος ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει 
ψέματα.
[…] Οι επιχειρηματίες  λένε, εσείς μας δίνατε έναν 
χώρο να τον νοικιάζουμε και να τον δουλεύουμε που 
δεν ήταν δικό σας. Αυτό το έχει δηλώσει ο ίδιος ο 
κος Ζεκάκος στο δημοτικό συμβούλιο, όπως και ο 
κος Χαρίτος,  που ήταν πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ. Έρχο-
νται τώρα τα πρόστιμα από τις διάφορες υπηρεσίες 

και σου λέει γιατί να τα πληρώσω; Συμφωνώ με τον 
κο Φιλίππου στο κομμάτι  ότι θα πρέπει να κινηθού-
με και πολιτικά. Δεν μπορεί ένας δήμος να πληρώσει 
τόσα χρήματα για τους επιχειρηματίες, γιατί θα πά-
θει οικονομική ασφυξία. Όλα αυτά, αν τα πληρώσει 
ο δήμος, θα έρθουν εις βάρος των δημοτών. Είναι  
σοβαρότατο  το πρόβλημα και η απόφαση που έχει 
βγει μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ήταν οι ευθύνες 
να αποδοθούν προς πάσα κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν 
θα το κάνει, όμως, αυτό ο Δήμος. Η ΑΔΜΚΕΣ είναι μια 
αρρωστημένη κατάσταση.
Αποχετευτικό: Τοποθέτηση επί των κυρίων  Φιλίπ-
που και  Σοφρώνη, για τη σημερινή λύση και αν προ-
τείνετε εσείς κάτι άλλο.
Ο κος Σοφρώνης έκανε μια προσπάθεια να λύσει ένα 
χρόνιο πρόβλημα, αλλά πήγε να το περάσει  με  λάθος  
κατεύθυνση, με λάθος τρόπο. Δεν μπορεί, δηλαδή, να 
λες ότι θα φτιάξω  ΚΕΛ στα Καλύβια, όταν ήδη  Κα-
λύβια και Κουβαράς ήταν να πάνε στο Μαρκόπουλο. 
Ο κος Φιλίππου μιλούσε πάντα για Ψυττάλεια. Έτυχε 
να είμαστε και σε μια ημερίδα  του ΥΠΕΧΩΔΕ στο Χο-
λαργό και πάλι για Ψυττάλεια έλεγε. Όσες επαφές κι 
αν έκανα και εγώ και ο κος Σωφρόνης με πολλούς 
σοβαρούς ανθρώπους, με μελετητές,  στα Υπουρ-
γεία που πήγαμε,  είπαν  το  εξής: Όποιος επιμένει 
για Ψυττάλεια δεν θέλει να γίνει το έργο. Ξέρουμε 
πολύ καλά για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα 
έργα τόσα χρόνια· γιατί  κάποιοι  εξυπηρετούσαν  μι-
κροσυμφέροντα.  Στο δια ταύτα.  Ήρθε  μια πρόταση 
για το Κορωπί, εκεί υπήρχαν τεχνικά προβλήματα και 
θα λυνόταν το πρόβλημα αυτό με τη χρηματοδότη-
ση, μόνο αν έμπαιναν και άλλες περιοχές, της Αγίας 
Μαρίνας και το παραλιακό μέτωπο. Αυτό πήρε από-
φαση το Δημοτικό συμβούλιο επί κου Σοφρώνη, το 
ψηφίσαν όλοι,  να γίνει εκεί. Έρχεται  σήμερα  ο  κος 
Φιλίππου και λέει εμείς το προτείναμε.
Σχετικά  τώρα  με τη δική μας  εναλλακτική λύση. Αρ-
χικά πρέπει να ξέρουμε ότι, αν γίνουν οι χρηματοδο-
τήσεις, αυτό  το  έργο  θα  τραβήξει  χρόνια. Επίσης, 
αυτό που πρέπει να γνωρίζει  ο  κόσμος είναι ότι δεν 
συμπεριλαμβάνει η ΕΥΔΑΠ τα εκτός σχεδίου,  μόνο 
τα εντός σχεδίου. Άρα τα εκτός σχεδίου θα μείνουν 
απέξω, άρα με τους βόθρους μια από τα ίδια. Και τι 
λέμε εμείς;  Αν δούμε ότι το έργο τραβά χρόνια, ότι 
κωλυσιεργεί, μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Να 
γίνει μια μελέτη να δούμε πού μπορεί να γίνει- πιο 
μακριά από τη θάλασσα, για να μην υποβαθμιστεί και 
η περιοχή- και να το κάνουμε μόνοι μας. Μόνο έτσι  
θα  δοθεί  οριστική λύση γιατί θα πιάσει και τα εκτός 
σχεδίου. Και θα είμαστε αφεντικά του εαυτού μας. 
Σημειωτέον ότι μπορεί και νομικά να γίνει από το 
δήμο.

LED: Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο θέμα, όπως και το 
αποχετευτικό, να το φέρνει ο κος Φιλίππου σε στυλ 
ενημέρωσης, προ ημερησίας διάταξης, και να συζητά-
με τι για τόσο σοβαρά θέματα; Είπε και για ΕΔΕ. Όπως 
είπε και για τα ρολόγια.   Πού είναι τα αποτελέσματα 
αυτής της ΕΔΕ; Κι άλλες ΕΔΕ παλαιότερα έχουν μεί-
νει στα συρτάρια και δεν έχουν ξεκινήσει καν.
Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Κι έχουν κι οι δύο, 
και ο κος Σοφρώνης και ο κος Φιλίππου,  απόλυτο 
δίκιο.  Εγώ, όμως,  δεν έχω μια μελέτη του 2019 τον 
Αύγουστο που να λέει  ότι  κατατέθηκε και είναι δια-
φορετική. Ας έρθει, λοιπόν, η εταιρεία  να μας πει για 
ποιο λόγο έγινε αυτή η προσφορά τότε και για ποιο 
λόγο γίνεται αυτή η μείωση τώρα.  Το έχουμε ζητήσει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποιο λόγο το αρνείται ο 
κος Φιλίππου; Να έρθει η εταιρεία να κάνει ενημέρω-
ση να μάθει ο κόσμος πραγματικά τι έχει γίνει. Τώρα 
υπάρχει μια σύγχυση και εγώ πιστεύω ότι είναι σκό-
πιμη αυτή η σύγχυση. Όπως και η ένταση που υπάρχει 
μεταξύ Φιλίππου και Σοφρώνη. Είναι τεχνητή η έντα-
ση αυτή και έτσι θα βαδίσει μέχρι και τα επόμενα 3,5 
χρόνια.
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Αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Τάνιας Γαλανοπούλου, επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Σαρωνικού στον paraktios.gr. 
Πρόκειται για την τελευταία συνέντευξη όσον αφορά τους επικεφαλής των 
παρατάξεων. 

Ανείσπρακτες οφειλές Δήμου: Έχω ζητήσει στοιχεία από την οικονομική επι-
τροπή, ώστε να σχηματίσω μια εικόνα του ποιος χρωστάει τι στο δήμο και  
από πού προέρχονται. Είναι νερά; Είναι φόροι;  Και φυσικά με ενδιαφέρει και 
το ανάποδο κομμάτι· τι χρωστάει ο δήμος. Εμείς έχουμε μια ταξική άποψη 
στο θέμα της φορολόγησης. Δεν μπορεί να βάζει φόρους  ο  δήμος  με τη 
μορφή κεφαλικού φόρου. […] Όσον αφορά το τουριστικό και  ξενοδοχειακό 
κεφάλαιο είναι διαπιστωμένο με επίσημα  στοιχεία ότι στην  κρίση είχαν 
κέρδη. Άκουσα, ωστόσο,  ότι υπάρχουν χρέη και από ξενοδοχεία προς τους 
δήμους.  […] Εμείς δε θέλουμε να μπαίνει φορολογία μέσα από τους δήμους. 
Θεωρούμε ότι το κράτος οφείλει να χρηματοδοτεί κεντρικά, γιατί ήδη τα 
έχουμε πληρώσει. Επειδή αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε στη φάση που 
είμαστε, μπορούν να ακολουθηθούν άλλες πρακτικές. Πρέπει να υπάρχει μια 
διαβάθμιση στους φόρους. Δεν μπορεί να πληρώνει μια μικρή επιχείρηση  
όπως μια μεγάλη. Ή δεν βγάζω εγώ το ίδιο σκουπίδι ως οικιακό νοικοκυριό  
με μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

Συγχώνευση αστυνομικών Τμημάτων: Εμείς διαφωνούμε με τη συγχώνευση 
των αστυνομικών τμημάτων. Θεωρούμε ότι εξυπηρετεί  άλλες ανάγκες που 
δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών. Μια βασική επισήμανση 
είναι ότι οι ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή είναι η αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος και η αντιμετώπιση της διακίνησης και εμπορί-
ας ναρκωτικών. Ως προς αυτό  το θέμα η αστυνομία είναι 100%  ικανή να 
το αντιμετωπίσει, καθώς έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Ωστόσο,  για μας 
λείπει ο προσανατολισμός. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι ο προσανατολισμός της  
αστυνομίας  αυτή  τη  στιγμή  και διαχρονικά είναι καθαρά στο κομμάτι της 
καταστολής. Δηλαδή,  έτσι και γίνει απεργία, έτσι και γίνει συλλαλητήριο, 
η αστυνομία είναι παρούσα σε πλήρη δράση. Αν έχουμε επισκέψεις π.χ της 
Μέρκελ, Αμερικανών προέδρων, κάθε δεύτερο φανάρι βλέπεις αστυνομι-
κούς με περιπολικά και αναρωτιέσαι πού είναι όλοι αυτοί όλο το υπόλοιπο 
διάστημα. Η λύση, λοιπόν, για εμάς είναι η αστυνομία  να  αλλάξει  τον προ-
σανατολισμό της και έτσι θα λυθούν αυτόματα προβλήματα  που σχετίζονται 
με τη στελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Από την άλλη δίνεται  χώρος  
για  να αναπτύσσονται διάφορες ομάδες αυτοπροστασίας, διάφορες ομάδες 
πολιτών αυτοπροστασίας (αναφέρεται στις πινακίδες που τοποθετήθηκαν 
στο Πανόραμα στις οποίες αναγράφεται: Είμαι Παρατηρητής της γειτονιάς) 
και, μάλιστα, πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν 
και σύλλογο.  Είναι εξαιρετικά  επικίνδυνο  αυτό το θέμα κατά τη γνώμη μου 
γιατί δημιουργείται μια κατάσταση που είναι ανεξέλεγκτη.  

Πρόταση κου Σοφρώνη για δημιουργία νέου παραλιακού δήμου: Δεν βρίσκω 
ότι επί της ουσίας θα υπάρξει αλλαγή. Είναι μια συνένωση που θα αποσκοπεί 
πού; Θεωρεί ότι μέσα από  αυτό  θα  υπάρξει  ανάπτυξη. Πρόκειται για μια 
ολόκληρη κουβέντα για την οποία και ο δήμος με τους εκπροσώπους του 
πρέπει να πάρει μια θέση τελικά. Τι εννοεί ανάπτυξη; Ανάπτυξη για ποιον; 
Τι σημαίνει ανάπτυξη για τον απλό δημότη; Πρώτα απ’όλα σημαίνει  να έχει 
ασφάλεια και ποιοτική κατοικία, να έχει συγκοινωνία, να έχει ελεύθερο χώρο 
πράσινου,  χώρους αναψυχής, μόρφωση για τα παιδιά του, αθλητικά και πο-
λιτιστικά κέντρα και, επίσης, το θέμα της υγείας. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, 
όταν ολόκληρη Ανατολική Αττική δεν έχει ένα νοσοκομείο; Τι εννοούμε ανά-
πτυξη; Να χτιστούν ξενοδοχεία και να παραδώσουμε τις παραλίες;

Διαχείριση παραλιών: Το θέμα των παραλιών κανείς πρέπει να το αντιμετω-
πίζει από θέση αρχής. Άρα για μας οι παραλίες,  όπως και όλος ο φυσικός 
πλούτος, είναι δημόσιος πλούτος,  είναι  λαϊκή  περιουσία. Πρέπει να είναι 
ελεύθερες, ανοιχτές. Επίσης, ο  τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τις πα-
ραλίες έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην αισθητική, προκαλείται  ηχο-
ρύπανση   και,  φυσικά, η τουριστική ανάπτυξη είναι κακώς εννοούμενη. Θα 
κατεβάσουμε πρόταση σύντομα και θα την συζητήσουμε και με τον κόσμο.

Τοπική συγκοινωνία: θέλουμε και σ’αυτό το θέμα να κατεβάσουμε μια πιο 

συγκεκριμένη πρόταση. Βασική μας σκέψη είναι το ποιος θα το υλοποιήσει 
ως φορέας, γιατί η μετακίνηση είναι κοινωνική ανάγκη.  Πρόκειται για δι-
καίωμα· φορολογείσαι, είναι δικαίωμά σου να μπορείς να μετακινηθείς. Ο 
κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται έτσι. Δεν μπορούν να του ζητούν να 
ξαναπληρώσει. 

Εντυπώσεις από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια - Ο Κλεισθένης και ο Καλλι-
κράτης προσφέρουν λύσεις, ώστε να διοικηθεί σωστά ο δήμος; 
Προσπαθώ  πάντα, κι αυτό είναι πάγια θέση του κόμματός μας, οποιαδήποτε 
κριτική γίνεται να μη γίνεται επί προσωπικού. Θεωρώ ότι μια τέτοια τακτική 
είναι λάθος και με ενοχλούν τέτοιοι διαπληκτισμοί, γιατί θεωρώ  ότι  χάνεται  
η ουσία. Σε σχέση με τις δυνατότητες που δίνει όλο αυτό το καινούργιο θε-
σμικό πλαίσιο,  η σύσταση  της  πραγματικής διοίκησης του δήμου, που είναι η 
Οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας  ζωής,  χάνει την όποια αντι-
προσωπευτικότητά της.   Το ίδιο φυσικά συμβαίνει με τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και το κοινωφελές. Εκείνο δε που είναι πολύ απαράδεκτο  
είναι  το  να λες ότι δεν υπάρχει ψήφος «κατά»  σε οικονομικά ζητήματα,  στον  
προϋπολογισμό, σε τεχνικά ζητήματα, στους φόρους  και ότι το «λευκό» δεν 
μετράει. Σε  σχέση  με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου κάτι που με 
ενοχλεί πάρα πολύ είναι  τα  προ  ημερήσιας διάταξης θέματα. Καταλαβαίνω 
ότι μερικές φορές είναι εξαιρετικά επείγον να έρθει ένα θέμα, δεν μπορεί, 
όμως, οποιοδήποτε θέμα να έρχεται χωρίς  εισήγηση.  Δεν μπορώ να ψηφίσω 
και δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω προφορική εισήγηση. Δεν ψηφίζω τα 
λόγια κάποιου, ψηφίζω  ένα κείμενο που κάτι μου λέει.  Με ενόχλησε πάρα 
πολύ η διαδικασία που έγινε και την προηγούμενη φορά σε σχέση με τα ΚΕΛ. 

ΑΔΜΚΕΣ: Είναι πολύ θετικό αρχικά ότι πάρθηκε απόφαση από το δημοτικό 
συμβούλιο να ελεγχθεί. Το δια ταύτα εγώ δεν βλέπω. Με ποια στοιχεία θα 
μιλήσουμε; Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση.  Ξέρω ότι υπάρχει σκάνδαλο, ξέρω 
ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ  να  εκτοξεύω  κατηγο-
ρίες  εναντίον κάποιων, αν δεν έχω τα στοιχεία. Όσον αφορά τη χρησιμότητα 
της ΑΔΜΚΕΣ, έργο, πέρα από τα πρόστιμα, δεν έχουμε δει. 

Διαχείριση απορριμμάτων: Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι 
βαθιά πολιτικό θέμα, γιατί σχετίζεται με πολύ χρήμα. Γι’ αυτό και δεν είναι 
τυχαίο ότι πολλά πράγματα δεν προχωρούν, γιατί προχωρούν με βάσει τα 
συμφέροντα. Για εμάς είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Κι 
αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός πρέπει κάπου να στοχεύει, να αναλάβει, δη-
λαδή, κάποιος να τον υλοποιήσει. Υπάρχουν δύο τακτικές· η μία είναι αυτή 
που εμείς υποστηρίζουμε, δηλαδή, να είναι δημόσιος φορέας, ακριβώς με 
τη λογική που προείπα, ότι όλα αυτά τα έχουμε πληρώσει, και η άλλη είναι 
η ιδιωτική λύση,  που  αυτή  τη  στιγμή  είναι η προτιμώμενη. […] Η κεντρική 
κατεύθυνση είναι ότι στη φάση που είμαστε πουθενά δεν γίνεται ανακύκλω-
ση και ότι το 85% των σκουπιδιών  θάβεται. Το θέμα είναι τώρα ότι, όταν 
το σκουπίδι γίνεται εμπόρευμα, ο ιδιώτης  θα κοιτάξει να φτιάξει τέτοιες 
υποδομές που θα είναι συμφέρουσες γι’αυτόν και αυτό  προτιμάται αυτή τη 
στιγμή. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα θέμα που δεν μπορείς να το δεις ούτε σε 
επίπεδο δήμου ούτε διαδημοτικά. Κεντρικός σχεδιασμός πρέπει να υπάρξει, 
έτσι ώστε να έχουμε ανακύκλωση και, παράλληλα, οι χώροι που θα εναποτί-
θενται τα απορρίμματα να είναι επιστημονικά επιλεγμένοι, ώστε να μην έχεις 
ούτε επιβάρυνση του περιβάλλοντος ούτε ενόχληση των κατοίκων. 

Αποχετευτικό:  Και αυτό με τα ΚΕΛ, όπως και τα σκουπίδια, δεν είναι υπόθε-
ση ενός δήμου ή διαδημοτικής συνεργασίας. Ειδικά για τα ΚΕΛ αφορά έναν 
κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να λά-
βεις υπόψη εδαφοκλιματικές συνθήκες, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα λύμα-
τα, τις πληθυσμιακές μεταβολές. Είναι ζητήματα που δε μπορείς να έχεις μια 
απόλυτη άποψη. 

LED:  Με ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ο κος Φιλίππου το θέμα. 
Πρέπει να δοθούν έγκαιρα τα στοιχεία τουλάχιστον στους επικεφαλής των 
παρατάξεων, να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε και να συζητηθεί στο δημο-
τικό συμβούλιο. Όποιες άλλες συζητήσεις με τον τρόπο που γίνονται δεν 
έχουν νόημα. 
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Είσοδος Ήχων στο Φυσικό Περιβάλλον

Το φυσικό Περιβάλλον αποτελείται από 3 μέρη: Την 
ατμόσφαιρα, δηλαδή τον αέρα που περιβάλει τη γη, 
το έδαφος και το νερό. Ένας εκτενής ορισμός για τη 
ρύπανση του φυσικού Περιβάλλοντος είναι ότι ρύ-
πανση του Περιβάλλοντος σημαίνει ναι μεν την εί-
σοδο στο φυσικό περιβάλλον (αέρα, νερό, έδαφος) 
κυρίως ουσιών αλλά και ακτινοβολιών,  θερμότητας, 
φωτός, ήχων, δονήσεων κ.λπ., που αλλοιώνουν τη 
φυσική κατάσταση του Περιβάλλοντος.

Στο παρόν Άρθρο μας θα ασχοληθούμε με τη ρύπαν-
ση του φυσικού Περιβάλλοντος από τους ήχους, δη-
λαδή με την ηχορύπανση. Όταν κάποιος ομιλεί, πα-
ράγει ήχο και όσοι βρίσκονται κοντά του και έχουν 
την ικανότητα της ακοής, ακούνε τον ήχο. Ο κλάδος 
της Φυσικής που μελετά τις ιδιότητες, τη συμπερι-
φορά καθώς και τις εφαρμογές του ήχου ονομάζεται 
Ακουστική.

Ήχος δημιουργείται, όταν μία ηχητική πηγή ταλαντώ-
νεται. Ηχητική πηγή μπορεί να είναι π.χ. οι φωνητι-
κές μας χορδές, οι χορδές ενός μουσικού οργάνου, 
η μεμβράνη ενός μεγαφώνου, μία σειρήνα, η κόρνα 
ενός αυτοκινήτου, το χτύπημα δύο στερεών σωμά-
των μεταξύ τους κ.λπ. Για τη μετάδοση του ήχου 
είναι απαραίτητο ένα μέσο, όπως ο αέρας, το νερό 
και τα στερεά σώματα. Οι ταλαντώσεις λοιπόν αυ-
τές της ηχητικής πηγής μεταφέρονται στο μέσο, π.χ. 
στον αέρα, τα δε ανθρώπινα αυτιά αντιλαμβάνονται 
τις ταλαντώσεις του αέρα σαν ήχο.

Υπάρχουν διάφορα είδη ήχων, τους οποίους ο άνθρω-
πος αντιλαμβάνεται διαφορετικά, αν κρίνουμε από 
το μεγάλο αριθμό λέξεων, που υπάρχουν στην Ελλη-
νική γλώσσα, για να χαρακτηρίσουν τη διαφορετικό-
τητα των ήχων. Παραδείγματα λέξεων λοιπόν που 
χαρακτηρίζουν τους ήχους της φύσης είναι: Βροντή, 
θρόισμα των φύλλων κ.λπ. Ακόμη πλουσιότερο είναι 
το λεξιλόγιο για τους ήχους ζώων όπως: Γαύγισμα 
σκύλου, λάλημα του πετεινού, κ.λπ. Παραδείγματα 
λέξεων για τους ήχους που δημιουργεί ο άνθρωπος 
είναι: Κλάμα, ροχαλητό κ.λπ.

Ο άνθρωπος εκτός από τον φυσικό θόρυβο που τον 
περιβάλλει και που δε μπορεί να ελέγξει τελείως, 
εκτίθεται και σε μία σχεδόν απεριόριστη ποικιλία 
τεχνητών ήχων, που δημιουργεί όμως μόνος του. 
Παραδείγματα είναι κρότοι από όπλα, θόρυβος από 
αεροπλάνα κ.λπ.

Ο θόρυβος υπήρχε ανέκαθεν και οι άνθρωποι, από 
τότε που υπάρχουν επάνω στη γη, αισθάνονται ενό-
χληση από το θόρυβο. Αυτό το έχουν περιγράψει στα 
έργα τους Φιλόσοφοι, Ποιητές και Διανοούμενοι 
όλων των εποχών. Ήδη όμως περίπου 200 χρόνια 
π.Χ. οι Κινέζοι εξέδωσαν μία Διαταγή, βάσει της 
οποίας η τιμωρία για αυτούς που ενέπαιζαν τους θε-
ούς ήταν ο θάνατος μέσω πολύ ισχυρών θορύβων, δι-
ότι, όπως έγραφε η Διαταγή, ο θάνατος αυτός είναι ο 
πλέον μαρτυρικός. Γύρω στο 1600 μ.Χ. η Βασίλισσα 
Ελισάβετ της Αγγλίας απαγόρευσε στους άνδρες να 
δέρνουν τα παιδιά τους μετά τη 10η ώρα το βράδυ, 
για να μην ενοχλούνται οι γείτονες από το κλάμα 
των παιδιών. 

Και ενώ, όπως περιγράψαμε, από αρχαιοτάτων χρό-
νων οι άνθρωποι είχαν αντιληφθεί το πρόβλημα του 
θορύβου και αυτοί που έκαναν θόρυβο τιμωρούνταν, 
στη χώρα μας είναι ενίοτε δυνατό κάποιος να θορυ-
βεί όπως θέλει, όποτε θέλει και όπου θέλει, δίχως 
να τιμωρείται, παρότι υπάρχει απαγορευτική νομο-
θεσία.

Ταχύτητα του Ήχου

Η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται από το μέσο στο 
οποίο διαδίδεται ο ήχος και από τη 

θερμοκρασία του μέσου (όχι όμως και από την πίεση 
του μέσου). Έτσι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα εί-
ναι, όταν η θερμοκρασία είναι π.χ. 0 βαθμοί Κελσίου 
(°C), 331 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s), ενώ όταν 
η θερμοκρασία είναι π.χ. 20°C, 343 (m/s). Δηλαδή, 
αν κάποιος μας φωνάξει και απέχει 343 μέτρα από 
εμάς, ενώ η θερμοκρασία του αέρα είναι 20°C, τότε 
η φωνή του φτάνει στα αυτιά μας μετά από1 δευτε-
ρόλεπτο. 

Η ταχύτητα του ήχου μέσα στο θαλασσινό νερό, είναι 
1490 (m/s). Τέλος η ταχύτητα του ήχου μέσα στο χά-
λυβα είναι περίπου 5 000 (m/s).

Συχνότητα του Ήχου

Ένας ήχος ακούγεται οξύς ή βαρύς ανάλογα με τον 
αριθμό των ταλαντώσεων που κάνει η πηγή του 
ήχου, π.χ. οι ηχητικές χορδές μας, στη διάρκεια ενός 
δευτερολέπτου, δηλαδή ανάλογα με τη λεγομένη 
συχνότητα του ήχου. Η συχνότητα του ήχου μετρι-
έται σε Χερτς (Hz), δηλαδή λέμε ότι η συχνότητα 
του ήχου είναι π. χ. 500 ταλαντώσεις στη διάρκεια 
ενός δευτερολέπτου ή 500 Χz. Όσο μικρότερη είναι 
η συχνότητα του ήχου, δηλαδή όσο μικρότερος είναι 
ο αριθμός των ταλαντώσεων στη διάρκεια ενός δευ-
τερολέπτου, τόσο πιο βαρύς ακούγεται ο ήχος, δηλα-
δή όπως ακούγεται η φωνή ενός τραγουδιστή, που 
είναι μπάσος. Και αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι 
η συχνότητα του ήχου, δηλαδή όσο μεγαλύτερος εί-
ναι ο αριθμός των ταλαντώσεων στη διάρκεια ενός 
δευτερολέπτου, τόσο πιο οξύς ακούγεται ο ήχος, 
δηλαδή όπως ακούγεται μία υψίφωνος. Ένας νεαρός 
άνθρωπος μπορεί να ακούσει ήχους από περίπου 
16 Χερτς έως περίπου 16 000 Χερτς, με μία όμως 
διαφοροποίηση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή 
ακριβώς η διαφοροποίηση είναι και ο λόγος για τον 
οποίο κυκλοφορούν και άλλες τέτοιες τιμές, όπου η 
ελαχίστη είναι 10 Χερτς και η μεγίστη 20 000 Χερτς. 
Ο άνθρωπος όμως καθώς μεγαλώνει  χάνει την ικα-
νότητα να ακούει πολύ οξείς ήχους, δηλαδή ήχους με 
πολύ υψηλή  συχνότητα, δηλαδή ήχους με συχνότητα 
μεγαλύτερη των 16 000 - 20 000 Χερτς.

Ήχους που έχουν συχνότητα μικρότερη των 10 - 16 
Χερτς τους ονομάζουμε υπόηχους. Αντίθετα ήχους, 
που έχουν συχνότητα μεγαλύτερη των 16 000 - 20 
000 Χερτς, τους ονομάζουμε υπέρηχους. Οι υπέρη-
χοι έχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών στη 
σύγχρονη Ακουστική Επιστήμη και Τεχνολογία. Ειδι-
κά στη Διαγνωστική Ιατρική είναι τόσες πολλές οι 
εφαρμογές των υπερήχων, ώστε σχεδόν ο καθένας 
μας έχει κάνει κάποτε μία τέτοια εξέταση, στην 
οποία γίνεται διάγνωση και μάλιστα δίχως καμία 
επιβάρυνση του οργανισμού μας, κάτι που συμβαίνει  
π.χ. σε μία ακτινοσκόπηση ή σε μία ακτινογραφία.

Ένταση του Ήχου

Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος του ήχου, εκτός 
από τη συχνότητά του είναι η ένταση του ήχου, η 
οποία διακρίνει τους ήχους σε ασθενείς και ισχυ-
ρούς ήχους. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την 
πίεση που δημιουργεί η ηχητική πηγή, π.χ. οι ηχητι-
κές μας χορδές στο μέσο μεταφοράς του ήχου, π.χ. 
στον αέρα. Η ένταση του ήχου μπορεί να συσχετιστεί 
εκτός από την πίεση και με την ισχύ, δηλαδή με την 
ενέργεια στη μονάδα χρόνου που εκπέμπει η ηχητική 
πηγή. Στη συνέχεια, όταν θα αναφέρουμε την ένταση 
του ήχου, θα τη συσχετίζουμε με την ισχύ της ηχητι-
κής πηγής.

 Το αυτί του ανθρώπου αντιλαμβάνεται έναν ήχο 

μόνο όταν η ένταση του ήχου ξεπεράσει μία ελαχί-
στη τιμή που λέγεται «κατώφλι ακουστότητας». 
Υπάρχει όμως ένα όριο της έντασης του ήχου προς 
τα επάνω, όπου η ακοή γίνεται μία οδυνηρή αίσθηση. 
Το μέγεθος αυτής της έντασης του ήχου ονομάζε-
ται «κατώφλι του πόνου». Η ένταση του ήχου είναι 
ένα μέγεθος που δηλώνει πόσο μεγαλύτερη είναι η 
ισχύς ενός ήχου από την ισχύ του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας», όπου η ισχύς του ήχου στο  «κατώ-
φλι ακουστότητας» είναι ένα σταθερό μέγεθος (για 
όσους ενδιαφέρονται το μέγεθος αυτό είναι 10(-12) 
βατ). Η ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώφλι του 
πόνου» είναι τρισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη 
από την ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώφλι ακου-
στότητας». Η ένταση όμως του ήχου είναι ένα μέγε-
θος, με το οποίο εκφράζεται η ενέργεια του ήχου, 
από την οποία εξαρτώνται οι επιπτώσεις του ήχου 
στον άνθρωπο. Ποιο θα ήταν λοιπόν το μέγεθος της 
ενημέρωσής μας, αν μας έλεγαν, ότι η ένταση του 
ήχου που εκπέμπει η καμπίνα ενός αεροσκάφους με 
κανονικές συνθήκες πτήσεως είναι (και αυτή είναι 
η πραγματική τιμή) 10 δισεκατομμύρια φορές μεγα-
λύτερη από την ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώ-
φλι ακουστότητας»;  Ή ότι η ένταση του ήχου που 
εκπέμπει ένα  συνηθισμένο γραφείο (δηλαδή όπου 
οι εργαζόμενοι δεν κάνουν ιδιαίτερο θόρυβο) είναι 
(και αυτή είναι επίσης η πραγματική τιμή) 100 000 
φορές μεγαλύτερη από την ένταση που έχει ο ήχος 
στο «κατώφλι ακουστότητας;»; Προφανώς τέτοιες 
πληροφορίες δε θα ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικές. 

Όταν ένα μέγεθος (όπως η ένταση του ήχου) παίρνει 
τιμές που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, προκειμέ-
νου να ορίσουμε αυτό το μέγεθος δεν χρησιμοποι-
ούμε μία συνηθισμένη κλίμακα αλλά μία «λογαριθμι-
κή» κλίμακα. Γι’ αυτό για προβλήματα έντασης του 
ήχου, δηλαδή ενέργειας του ήχου και επομένως για 
προβλήματα επιπτώσεων του ήχου στον άνθρωπο 
χρησιμοποιούμε μία «λογαριθμική» κλίμακα, όπου 
η ένταση του ήχου εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (dB). 
Στη συνέχεια αντί της λέξης ντεσιμπέλ θα χρησιμο-
ποιούμε τη σύντμηση dB. Μία λογαριθμική κλίμακα 
είναι και η κλίμακα Ρίχτερ, με την οποία χαρακτηρί-
ζουμε την ένταση των σεισμών (έτσι, αν παρακολου-
θήσετε τα επόμενα, θα μπορείτε να αντιλαμβάνεστε 
καλλίτερα τις ιδιαιτερότητες στην περιγραφή της 
έντασης των σεισμών).

 Η Κλίμακα Ντεσιμπέλ dB

Για να ορίσουμε την ένταση ενός ήχου σε ντεσιμπέλ 
(dB), αρκεί να έχουμε μετρήσει με ένα όργανο την 
ισχύ του ήχου και να χρησιμοποιήσουμε ένα τύπο που 
έχει και λογαρίθμους. Κάτι τέτοιο δεν είναι βέβαια 
ο κατάλληλος τρόπος στα πλαίσια μίας ενημέρωσης 
σαν την δική μας. Γι’ αυτό στη συνέχεια θα σας πε-
ριγράψω έναν απλό τρόπο προσδιορισμού της έντα-
σης ενός ήχου σε dB:  Αν η ένταση ενός ήχου είναι 
μεγαλύτερη από την ένταση του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας» κατά έναν αριθμό που έχει μπροστά 
το 1 ακολουθούμενο από οσαδήποτε μηδενικά (π.χ. 
όταν η ένταση ενός ήχου είναι 10 000 φορές με-
γαλύτερη από την ένταση του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας»), τότε η ένταση αυτού του ήχου σε 
dB είναι ο αριθμός των μηδενικών (στο παράδειγμά 
μας 4) πολλαπλασιασμένος επί τον αριθμό 10, δηλα-
δή 40 dB.

Από τα προηγούμενα προκύπτει, ότι, αν η ένταση 
ενός ήχου είναι 10 φορές, ή 100 φορές, ή 1000 φο-
ρές, ή 10.000 φορές, ή 100. 000 φορές, ή 1.000.000 
φορές, κ.ο.κ. ή 10.000.000.000.000 φορές μεγαλύτε-
ρη από την ένταση του ήχου στο «κατώφλι ακουστό-
τητας» (η τελευταία τιμή είναι η ένταση του ήχου 
στο «κατώφλι του πόνου»), τότε η ένταση αυτού του 
ήχου σε dB είναι 10, ή 20, ή 30, ή 40, ή 50, ή 60, κ.ο.κ. 
ή 130 dB.

Όλοι οι Έλληνες έχουμε ακούσει τη λέξη Ηχορύπανση.
Πόσοι όμως κάνουμε κάτι ενάντια σε αυτήν;

Του Στέφανου Ε. Μπινιάρη 
Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
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Έτσι με την κλίμακα dB έγινε δυνατό να εκφράζουμε 
την ένταση του ήχου από το «κατώφλι ακουστότη-
τας» μέχρι το «κατώφλι του πόνου» χρησιμοποιώ-
ντας αριθμούς όχι από 1 έως 10 τρισεκατομμύρια 
αλλά από 0 (0 είναι η ένταση του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας») έως 130 dB. Βέβαια το πλεονέκτη-
μα αυτό της κλίμακας dB συνοδεύεται και από ορι-
σμένες ιδιαιτερότητές της.

Ιδιαιτερότητες της Κλίμακας Ντεσιμπέλ (dB)   

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε ορισμένες ιδιαιτερό-
τητες της κλίμακας dB, μερικές 

από τις οποίες απορρέουν σχεδόν άμεσα από τα προ-
ηγούμενα:

•  Όταν η ένταση ενός ήχου είναι κατά 10 dB μεγαλύ-
τερη μιας άλλης, π.χ. από 50 σε 60 dB, τότε η ένταση 
του ήχου των 60 dB δεν είναι (όπως θα μπορούσε να 
φανταστεί κανείς, αν η κλίμακα dB ήταν συνηθισμέ-
νη) κατά το 1/5 μεγαλύτερη της έντασης του ήχου 
των 50 dB, αλλά μεγαλύτερη κατά 10 φορές (αφού 
η ισχύς του ήχου αυξήθηκε από 100 000 φορές  σε 1 
000 000 φορές μεγαλύτερη από την ένταση του ήχου 
στο «κατώφλι ακουστότητας».

•  Αντίστοιχα, όταν η ένταση ενός ήχου είναι κατά 20 
dB, 30 dB, 40 dB μεγαλύτερη μιας άλλης, π.χ. από 50 
dB σε 70 dB, 80 dB, 90 dB, τότε η ένταση του ήχου 
είναι κατά 100, 1000, 10 000 φορές μεγαλύτερη.

•  Τα προηγούμενα έχουν βέβαια συνέπειες. Έστω, ότι 
π.χ. πρέπει να μειώσουμε την ένταση ενός ήχου από 
100 dB σε 90 dB ή 80 dB. Αυτό δεν σημαίνει, ότι αρκεί 
να μειώσουμε την ένταση του ήχου κατά 10 ή 20% 
(όπως θα ίσχυε, αν η κλίμακα dB ήταν συνηθισμένη) 
αλλά κατά 10 ή 100 φορές.  Δηλαδή στο παράδειγμά 
μας, έστω ότι έχουμε π.χ.1000 ίδιες ηχητικές πηγές 
τη μια δίπλα στην άλλη, οι οποίες δημιουργούν σε 
μία ορισμένη απόσταση α έναν ήχο με την ένταση 100 
dB και θέλουμε να μειώσουμε στην ίδια απόσταση α 
την ένταση του ήχου από100 dB σε 90 dB ή 80 dB. 
Αν η κλίμακα dB ήταν συνηθισμένη κλίμακα, θα μπο-
ρούσε να φανταστεί κάποιος, ότι αρκεί να αφήσουμε 
σε λειτουργία 900 ηχητικές πηγές ή 800 αντίστοιχα. 
Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας της κλίμακας dB 
πρέπει, προκειμένου να φτάσουμε από τα 100 dB 
στα 90 dB ή στα 80 dB, να μειώσουμε την ένταση των 
ηχητικών πηγών 10 φορές ή 100 φορές αντίστοιχα, 
δηλαδή ο αριθμός των ηχητικών πηγών πρέπει να 
μειωθεί από 1 000 πηγές σε 100 πηγές ή μόνο10 πη-
γές αντίστοιχα.    

Θόρυβος και οι Κύριες Πηγές του

Μία άλλη έννοια είναι ο θόρυβος. Ο θόρυβος είναι 
ένας ήχος που ενοχλεί κάποιον. Αλλά, αν κάποιος 
ενοχλείται από τον ήχο, είναι ένα υποκειμενικό συ-
ναίσθημα. Δηλαδή αν π.χ. περάσει μία μοτοσικλέτα 
με κάπως παραποιημένη εξάτμιση που εκπέμπει 
έναν ήχο, αυτόν τον ήχο τον αντιλαμβάνονται οι πε-
ρίοικοι σαν ενοχλητικό ήχο, δηλαδή σα θόρυβο. Ο 
οδηγός όμως της μοτοσικλέτας όχι μόνο δεν τον αι-
σθάνεται σα θόρυβο, αλλά αντίθετα του αρέσει αυτό 
το συναίσθημα, διότι το «συνδέει» με ταχύτητα, δύ-
ναμη, ανεξαρτησία! Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα 
για τη νεολαία και όχι μόνο, διότι μπορεί κάποιος να 
αισθάνεται άνετα σε μία κατάσταση που συγχρόνως 
του δημιουργεί προβλήματα υγείας, όπως π.χ. στο 
επόμενο παράδειγμα. Οι περίοικοι ενός νυχτερινού 
κέντρου διασκέδασης της νεολαίας μπορεί να ενο-
χλούνται αφάνταστα από τη μουσική μεγάλης έντα-
σης. Η νεολαία όμως μέσα στο κέντρο  απολαμβάνει 
να ακούει μουσική με μία τέτοια ένταση που πλησι-
άζει το «κατώφλι του πόνου», που μπορεί να οδηγή-
σει, όπως θα δούμε στο επόμενο Κεφάλαιο μέχρι την 
κώφωση.

Οι κύριες πηγές θορύβου είναι:

•  Οι θόρυβοι από την οδική κυκλοφορία, δηλαδή από 

τα αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, από 
τα φορτηγά, από τις μοτοσικλέτες, τα μηχανάκια 
κ.λπ.

•  Οι θόρυβοι από τα οχήματα σε ράγες, δηλαδή τους 
σιδηροδρόμους, τον ηλεκτρικό, το μετρό, το τραμ 
κ.λπ.

•  Οι θόρυβοι από τα αεροπλάνα.

•  Οι θόρυβοι από τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία.

•  Οι θόρυβοι από την οικοδομική δραστηριότητα.

•  Οι θόρυβοι από τα σπίτια, τα κτήρια και τις εγκατα-
στάσεις αναψυχής.

Επιπτώσεις του Ήχου στον Άνθρωπο

Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να τονιστεί, ότι η 
ένταση μιας ηχητικής πηγής σε ντεσιμπέλ (dB) σε 
ένα οποιοδήποτε τόπο έχει μόνο έννοια, όταν ανα-
φέρεται και η απόσταση του τόπου από την πηγή 
του ήχου. Παρακολουθούμε π.χ. την περίπτωση του 
θορύβου που προκαλούν  οι κινητήρες ενός αεριω-
θούμενου αεροπλάνου (που είναι 140 dB). Ο θόρυβος 
λοιπόν των 140 dB δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό 
του αεριωθουμένου. Τα 140 dB ισχύουν για μία από-
σταση 30 μέτρων από το αεριωθούμενο. Σε μία από-
σταση π.χ. 15 χιλιομέτρων από το αεριωθούμενο ο 
θόρυβος μπορεί να είναι 0 dB! Αυτό το λάθος γίνεται 
συχνά, διότι πολλοί πιστεύουν ότι μία ηχητική πηγή 
έχει μία σταθερή dB τιμή.

Ήχοι μεγάλης έντασης, δηλαδή οι θόρυβοι επιδρούν 
δυσμενώς στην ψυχική και σωματική υγεία του αν-
θρώπου και έχουν επιπτώσεις στον κοινωνικό και 
οικονομικό τομέα. Οι περισσότεροι πολίτες, αν ερω-
τηθούν τι τους ενοχλεί περισσότερο στην σπιτική 
τους ηρεμία απαντούν αυθόρμητα: Οι θόρυβοι εν γέ-
νει και κυρίως οι θόρυβοι των αυτοκινήτων! 

Συγκεκριμένα οι θόρυβοι:

• Ενοχλούν τους ανθρώπους στην επικοινωνία, δηλα-
δή στη συζήτηση, στα τηλεφωνήματα, στο να διαβά-
ζουν ένα βιβλίο, στο να ακούνε μουσική ή να βλέπουν 
τηλεόραση.

•  Περιορίζουν τη χαλάρωση, την ησυχία και την ξε-
κούραση του ανθρώπου μετά το σχόλασμα από την 
εργασία.

•  Περιορίζουν την ψυχική γαλήνη του ανθρώπου, 
λόγω της νευρικότητας, του θυμού και της επιθε-
τικότητας που δημιουργούν. Αρκεί να αναλογιστεί 
κάποιος  την αντίδρασή του, αν π.χ. απολαμβάνει ένα 
ήρεμο καλοκαιρινό βράδυ και απότομα ακούει συγ-
χρόνως το «γκάζωμα» και «φρενάρισμα» (γνωστό ως 
«μπαντιλίκι») ενός διερχομένου αυτοκινήτου, δηλα-
δή ενός συνήθους «σπορ» στη χώρα μας.  

•  Έχουν ως συνέπεια γενικά τη μείωση της ποιότητας 
ζωής στο σπίτι. Διότι έξω από το σπίτι περιορίζουν 
τη χρήση μίας βεράντας, ενός μπαλκονιού ή του κή-
που, καθώς επίσης μία συζήτηση με τους γείτονες. 
Μέσα δε στο σπίτι έχουν ως συνέπεια κλείσιμο των 
παραθύρων και επομένως όχι συχνό εξαερισμό του 
σπιτιού, αλλαγή δωματίου σε πιο ήσυχο χώρο, έξοδα 
για τοποθέτηση παραθύρων με ηχομόνωση κ.λπ.

Ο θόρυβος όμως επιπλέον αρρωσταίνει. Προκαλεί 
αδιαθεσία, πονοκέφαλο και μειώνει την πνευματική 
και σωματική αποδοτικότητα.

Εάν η ένταση του θορύβου μέσα σε ένα σπίτι είναι 
την ημέρα μικρότερη των 30-35 dB και τη νύχτα μι-
κρότερη των 25-30 dB, τότε το σπίτι αυτό δεν έχει 
πρόβλημα θορύβου. Ήδη όμως αν μέσα σε ένα υπνο-
δωμάτιο τη νύχτα η ένταση του ήχου είναι μεγαλύτε-
ρη από 30 dB, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή 
του ύπνου. Άλλες έρευνες έχουν αποδείξει, ότι ο θό-
ρυβος από την οδική κυκλοφορία οδηγεί σε αύξηση 

της αρτηριακής πιέσεως και των παλμών της καρ-
διάς. Αν δε κάποιος μένει σε μία κεντρική οδό, όπου 
η ένταση του θορύβου από την οδική κυκλοφορία 
είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας μεγαλύτερη από 
65-70 dB, τότε αυξάνει ο κίνδυνος για έμφραγμα του 
μυοκαρδίου κατά 20% σε σχέση με τους κατοίκους 
πιο ήσυχων περιοχών

 Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί  ο ισχυρός 
θόρυβος είναι η βλάβη της ακοής. Το αυτί του αν-
θρώπου προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της εξέ-
λιξής του στους ήχους του φυσικού περιβάλλοντος. 
Τους τελευταίους όμως αιώνες ο ίδιος ο άνθρωπος 
δημιούργησε ήχους, που ξεπερνούν κατά πολύ τόσο 
σε ένταση όσο και σε διάρκεια τους ήχους, που προ-
έρχονται από φυσικές πηγές. Το αποτέλεσμα αυτής 
της εξέλιξης είναι ότι η καταπόνηση του αυτιού από 
ήχους που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηρι-
ότητες, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 
ακοή, τα οποία είναι δυνατόν να οδηγήσουν μέχρι και 
στην πλήρη κώφωση.

 Στο εσωτερικό του αυτιού υπάρχουν περίπου 20 000 
αισθητήρια ή ακουστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά 
δέχονται τις ταλαντώσεις της ηχητικής πηγής που 
φτάνουν  μέσω του αέρα σε αυτά, μεταβάλλουν τις 
ταλαντώσεις σε νευρικά ερεθίσματα που τα μεταφέ-
ρουν στον εγκέφαλο, ο οποίος τα μεταφράζει πάλι 
σε ήχο. Αν ο θόρυβος έχει ισχυρή ένταση και είναι 
και μεγάλης διάρκειας ορισμένα από τα ακουστικά 
κύτταρα σιγά-σιγά καταστρέφονται. Επειδή όμως τα 
ακουστικά κύτταρα (σε αντίθεση με άλλα κύτταρα) 
δεν αναγεννιόνται, προκαλείται μία μόνιμη ακουστι-
κή βλάβη. Η ακουστική βλάβη ξεκινάει από εντάσεις 
άνω των 85 ντεσιμπέλ και είναι τόσο πιο ισχυρή, όσο 
μεγαλύτερη είναι η ένταση και η διάρκεια του θορύ-
βου. Έτσι η βλάβη της ακοής είναι ιδιαίτερα συχνή 
σε εργαζομένους γύρω από μηχανές αεροπλάνων, 
σε χειριστές πυροβόλων και σε εργαζομένους που 
χειρίζονται πρέσες. Σε ένταση θορύβου άνω των 
100 ντεσιμπέλ η βλάβη της ακοής εξελίσσεται αργά-
αργά δίχως να γίνεται γρήγορα αισθητή. Σε ένταση 
θορύβου όμως άνω των 130 ντεσιμπέλ, που παράγε-
ται εκτός των άλλων από ισχυρούς ενισχυτές, που 
χρησιμοποιούνται συχνά από συγκροτήματα σύγχρο-
νης μουσικής, η βλάβη της ακοής είναι βεβαία και θα 
έρθει σύντομα! Το πρόβλημα με τις επιπτώσεις του 
θορύβου έντασης στην περιοχή των 130 ντεσιμπέλ 
είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη έρευνες μεγάλης χρο-
νικής διάρκειας. Έτσι, είναι δυνατό, όταν θα γίνουν 
γνωστά τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών, να είναι 
τόσο αρνητικά, ώστε η νεολαία που έχει υπομείνει 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα θορύβους τόσων 
ισχυρών εντάσεων να έχει υποστεί τέτοιες ακουστι-
κές βλάβες, ώστε τα αποτελέσματά τους να μην είναι 
αναστρέψιμα. Δηλαδή με απλά λόγια είναι δυνατόν, 
η νεολαία, που «αρέσκεται» τώρα να απολαμβάνει 
μουσική έντασης 130 ντεσιμπέλ, όταν αντιληφθεί τί 
έκανε στο παρελθόν, να έχει αρχίσει να κουφαίνεται! 
Το τελευταίο συμπέρασμα πιστεύουμε, ότι πρέπει να 
ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τη νεολαία.

Τρόποι Αντιμετώπισης του Θορύβου

Το πρόβλημα του θορύβου μπορεί να αντιμετωπι-
στεί με τους εξής τρεις τρόπους:

•  Με διοικητικά μέτρα, όπως π.χ. με Νομοθεσίες 
που ορίζουν επιτρεπόμενα όρια της έντασης του 
ήχου για πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. για την 
ημέρα, για τη νύχτα, για διάφορες περιοχές, όπως 
π.χ. πόλεις,  χωριά, βιομηχανικές ζώνες, ανάμικτες 
περιοχές κ.λπ. Όλα αυτά όμως έχουν έννοια, μόνο αν 
τηρούνται οι νόμοι.

•  Με τεχνικά μέτρα, τα οποία χωρίζονται σε 3 υπο-
κατηγορίες, δηλαδή:

1.  Tα μέτρα στην πηγή του ήχου. Μερικά παραδείγ-
ματα: Καλύπτουμε τη μηχανή του αυτοκινήτου με 
ένα προστατευτικό έλασμα. Δεν επηρεάζουμε την 
εξάτμιση. Καλυτερεύουμε τον τρόπο οδήγησης, π.χ. 
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αποφεύγοντας μεγάλο αριθμό στροφών του κινητή-
ρα, αλλάζοντας νωρίς  από την 1η ταχύτητα στη 2η, 
από τη 2η στην 3η κοκ.

2.  Το πρόβλημα του θορύβου μπορεί να αντιμετω-
πιστεί και με μέτρα κατά τη μετάδοση του ήχου, π.χ. 
με την κατασκευή ενός ηχομονωτικού τοίχου στην 
άκρη των οδών υψηλής κυκλοφορίας ή με τη μόνω-
ση του κτηρίου, είτε με μόνωση στους τοίχους, είτε 
με παράθυρα με διπλά ή τριπλά τζάμια.

3.  Με μέτρα σ’ αυτόν που υφίσταται τον ήχο, π.χ. φο-
ρώντας ωτοασπίδες.

•  Με μέτρα σχεδιασμού, όπως π.χ. δημιουργώντας 
στις βεβαρημένες περιοχές ζώνες μικρής επιτρε-
πόμενης ταχύτητας των οχημάτων, δηλαδή δρόμους 
ήπιας κυκλοφορίας, ή τη δημιουργία του λεγομένου 
«πράσινου κύματος», δηλαδή μίας κυκλοφοριακής 
κατάστασης κατά την οποία οι φωτεινοί σηματο-
δότες  κυκλοφορίας (τα φανάρια) έχουν ρυθμιστεί 
έτσι, ώστε  ένα αυτοκίνητο που ξεκινά με πράσινο, 
αν κινείται με τη σωστή ταχύτητα και η κίνηση στους 
δρόμους το επιτρέπει, βρίσκει όλα τα φανάρια ενός 
δρόμου πράσινα με αποτέλεσμα  να αποφεύγονται οι 
θορυβώδεις καταστάσεις φρενάρισμα, εκκίνηση, αλ-
λαγή ταχυτήτων κ.λπ.

Πρακτικά Παραδείγματα Μείωσης της Ηχο-
ρύπανσης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μείωσης της ηχορύπανσης. 
Μία κατηγορία εξ αυτών είναι οι 

τρόποι, με τους οποίους η βιομηχανία μπορεί να 
μειώσει το θόρυβο που προκαλούν τα διάφορα προ-
ϊόντα της, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα, οι 
ηλεκτρικές σκούπες. τα μίξερ κ.λπ. Εδώ δε θα ασχο-
ληθούμε με αυτούς τους τρόπους και αυτό για δύο 
λόγους. Πρώτον διότι κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε 
τα όρια, που έχουμε θέσει για την παρούσα μελέτη, 
και δεύτερον και κυρίως διότι στη χώρα μας δε βρί-
σκεται εκεί το πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα στη 
χώρα μας σχετικά με την ηχορύπανση είναι η σχεδόν 
ανύπαρκτη ευαισθητοποίηση πολλών πολιτών, εις 
ότι αφορά στη συμπεριφορά τους σε σχέση με τη δη-
μιουργία θορύβου. Γι’ αυτό στη συνέχεια θα περιγρά-
ψουμε μερικές συμπεριφορές με τις οποίες μπορεί 
ο καθένας μας να μειώσει την ηχορύπανση τόσο του 
Περιβάλλοντός του όσο και του Περιβάλλοντος των 
περιοίκων του. Οι συμπεριφορές αυτές αφορούν σε 
αυτούς τους τομείς, που μεμονωμένα άτομα δημι-
ουργούν ηχορύπανση, δηλαδή στον κυκλοφοριακό 
και στον οικιακό τομέα.

Μείωση της Ηχορύπανσης στον Κυκλοφο-
ριακό Τομέα

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικούς εύκολους 
τρόπους μείωσης της ηχορύπανσης

στον κυκλοφοριακό τομέα.

•  Από στατιστικές είναι γνωστό, ότι κατά το χρονικό 
διάστημα, που ένα αυτοκίνητο έχει διανύσει 100 000 
χιλιόμετρα, η πόρτα του οδηγού έχει χρησιμοποιηθεί 
για μεν τη συνήθη χρήση του αυτοκινήτου κατά μέ-
σον όρο 38 000 φορές για δε τη χρήση κυρίως μέσα 
στην πόλη μέχρι και 77 000 φορές. Βέβαια δεν είναι 
δυνατόν να κλείνουμε τις πόρτες του αυτοκινήτου 
δίχως θόρυβο. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε έγκαι-
ρα πόσα πράγματα θα πάρουμε μαζί μας μέσα στο 
αυτοκίνητο, όταν εγκαταλείπουμε το πρωί το σπίτι 
μας ή πόσα πράγματα θα πάρουμε μαζί μας μέσα από 
το αυτοκίνητο, όταν γυρίζουμε το βράδυ στο σπίτι 

μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τα συχνά 
ανοιγοκλεισίματα της πόρτας του αυτοκινήτου περι-
ορίζοντας έτσι τον θόρυβο.

•  Ο θόρυβος της μίζας του αυτοκινήτου κατά την 
εκκίνηση μπορεί κυρίως νωρίς το πρωί και αργά τη 
νύχτα να ενοχλήσει τους περιοίκους. Έτσι η ηλεκτρι-
κή εγκατάσταση του αυτοκινήτου πρέπει να είναι 
πάντα σε καλή κατάσταση, ώστε η εκκίνηση της μη-
χανής να είναι μικρής διάρκειας. Στη συνέχεια, όταν 
θα αναφέρουμε κάτι σχετικά με το αυτοκίνητο, κάτι 
αντίστοιχο θα ισχύει και για τις μοτοσικλέτες και τα 
υπόλοιπα δίκυκλα.

•  Ο θόρυβος της εξάτμισης ενός αυτοκινήτου είναι 
ενοχλητικός. Τροποποιημένες  εξατμίσεις αυτοκινή-
των μπορούν να προκαλέσουν σε ειδικές περιπτώ-
σεις μέχρι και 100 φορές περισσότερο θόρυβο από 
τις κανονικές. Είναι απαραίτητο να γίνει γνωστό, ότι 
όποιος τροποποιεί  μία εξάτμιση παρανομεί.

•  Δεν επιτρέπεται η ένταση του ραδιοφώνου του 
αυτοκινήτου να είναι μεγάλη, όσο τα παράθυρα του 
αυτοκινήτου είναι ανοιχτά. Εκτός όμως της ηχορύ-
πανσης η μεγάλη ένταση του ραδιοφώνου (και με 
κλειστά παράθυρα) αποσπά την προσοχή του οδηγού 
από την κυκλοφορία.

•  Ο τρόπος οδήγησης ενός αυτοκινήτου επηρεάζει 
τόσο την εκπομπή του ήχου και των ρύπων που βρί-
σκονται στα καυσαέρια, όσο και την κατανάλωση του 
καυσίμου. Όποιος οδηγεί προσεκτικά και ελέγχει τι 
συμβαίνει μπροστά του αποφεύγοντας απότομα και 
δυνατά φρεναρίσματα και ισχυρές επιταχύνσεις, μει-
ώνει έτσι τόσο τον άσκοπο θόρυβο και την εκπομπή 
ρύπων που βρίσκονται στα καυσαέρια, όσο και την 
κατανάλωση καυσίμου.

•  Ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου είναι τόσο ισχυρότε-
ρος, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στροφών 
τις μηχανής του. Η σημασία του αριθμού των στρο-
φών του αυτοκινήτου γίνεται κατανοητή από τα εξής 
δυο παραδείγματα: 1) Η ένταση του θορύβου, που 
δημιουργεί ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο που κινείται με 
4 000 στροφές ανά λεπτό, είναι ίση με την ένταση 
του θορύβου που δημιουργούν 32 αυτοκίνητα ίδια 
με το προηγούμενο αυτοκίνητο που κινούνται όμως 
όλα με 2 000 στροφές ανά λεπτό. 2) Όταν οδηγούμε 
ένα αυτοκίνητο μέσα στην πόλη με ταχύτητα 50 χι-
λιομέτρων την ώρα παραμένοντας στη 2η ταχύτητα 
αντί στην 4η (όπου ο αριθμός των στροφών στη 2η 
ταχύτητα είναι αρκετά μεγαλύτερος από ότι στην 
4η), το αυτοκίνητο αυτό με τη 2η ταχύτητα εκπέμπει 
ένα θόρυβο, που είναι κατά 10 dB, δηλαδή 10 φορές 
ισχυρότερος από ότι με τη 4η ταχύτητα. Γι’ αυτό πρέ-
πει να αλλάζουμε γρήγορα από την 1η στη 2η ταχύ-
τητα, από την 2η στη 3η ταχύτητα, από την 3η στη 4η 
ταχύτητα κ.ο.κ.  

•  Η κόρνα (το κλάξον) του αυτοκινήτου πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση κινδύνου. 
Οπωσδήποτε όμως όχι για να χαιρετίσουμε τους δι-
κούς μας φεύγοντας από ή φτάνοντας στο σπίτι μας, 
ή για να χαιρετίσουμε ένα γνωστό που βλέπουμε καθ’ 
οδόν, ή για να εκτονωθούμε, επειδή δε μας αρέσει η 
συμπεριφορά ενός άλλου οδηγού, όπως π.χ. επειδή ο 
μπροστινός μας δεν ξεκίνησε ακόμη, παρότι πέρασε 
… ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου από τότε που ο 
φωτεινός σηματοδότης (φανάρι) έδειξε πράσινο!

•  Όταν λειτουργεί η μηχανή του αυτοκινήτου και 
όταν ακόμη το αυτοκίνητο δεν κινείται, εκπέμπονται 
και θόρυβος και ρύποι που βρίσκονται στα καυσαέ-
ρια. Έτσι σήμερα δεν ενδείκνυται να περιμένουμε να 
ζεσταθεί η μηχανή, πριν ξεκινήσουμε. Αντίθετα εν-

δείκνυται ακόμη και το σβήσιμο της μηχανής, όταν 
το αυτοκίνητο δεν κινείται για περισσότερο από 
μισό λεπτό της ώρας, όπως π.χ. σε  κυκλοφοριακή 
συμφόρηση ή περιμένοντας να περάσει ένα τραίνο 
ή μπροστά σε ένα φανάρι μεγάλης διάρκειας. Έτσι 
μειώνουμε την ηχορύπανση, τη ρύπανση του Περι-
βάλλοντος από ρύπους καυσαερίων και συγχρόνως 
κάνουμε οικονομία στα έξοδά μας, αφού η κατανά-
λωση βενζίνης, όταν η μηχανή του αυτοκινήτου λει-
τουργεί δίχως να κινείται το όχημα επί τρία λεπτά 
της ώρας, είναι η ίδια όπως κατά την οδήγηση επί 
ένα χιλιόμετρο.

Μείωση της Ηχορύπανσης στον Οικιακό 
Τομέα

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικούς εύκολους 
τρόπους μείωσης της ηχορύπανσης 

στον οικιακό τομέα.

•  Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η στερεοφωνική 
εγκατάσταση κ.λπ. πρέπει να έχουν «ένταση δωμα-
τίου». Είναι μία παρεξήγηση στη χώρα μας να νομί-
ζουμε, ότι, όταν κάτι μας αρέσει, επιβάλλεται να το 
ακούν και οι γείτονες.

•  Οι άνθρωποι στις μεσογειακές χώρες έχουν κατά 
κανόνα την καλή θέληση να ανέχονται το θόρυβο που 
δημιουργούν παιδιά. Αυτό όμως δεν πρέπει να το εκ-
μεταλλεύονται οι γονείς μικρών παιδιών. Αντίθετα 
πρέπει να λαβαίνουν υπόψη την ανάγκη για ησυχία 
που έχουν οι γείτονες, περιορίζοντας το θόρυβο των 
παιδιών τις ώρες της κοινής ησυχίας.

•  Όταν κάποιος συντηρεί ζώα ή πουλιά στο σπίτι 
του, συνήθως δεν ενοχλείται από τους θορύβους 
που προξενούν. Γείτονες όμως μπορεί να ενοχλού-
νται από ένα συνεχές γάβγισμα ή νιαούρισμα ή κε-
λάηδισμα.

•  Ηλεκτρικές μηχανές για το κούρεμα του γρασιδιού 
κάνουν θόρυβο λιγότερο των 50 dB και είναι έτσι λι-
γότερο θορυβώδεις από αντίστοιχες που κινούνται 
με βενζίνη.

•  Η ανακύκλωση π.χ. του γυαλιού αλλά και των κου-
τιών από ποτά είναι πολύ σημαντική για την προστα-
σία του Περιβάλλοντος (βλέπε δήμος λαυρεωτική 
Σαρωνικός Τεύχος 2, ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 19). Όταν όμως ρί-
χνουμε τα γυάλινα μπουκάλια ή τα μεταλλικά κουτιά 
από ποτά στους ειδικούς κάδους, γίνεται θόρυβος. 
Γι’ αυτό μία τόσο θετική κίνηση για το Περιβάλλον 
πρέπει να πραγματοποιείται σε ώρες που δεν ενο-
χλούνται οι περίοικοι, δηλαδή όχι πριν από τις εφτά 
η ώρα το πρωί και όχι μετά τις οχτώ η ώρα το βρά-
δυ.

•  Η ένταση του θορύβου των οικιακών συσκευών για 
μία και την αυτή εργασία, μπορεί να διαφέρει μέχρι 
και κατά 7 dB. Αυτό σημαίνει, ότι η ένταση του θορύ-
βου που δημιουργούν μπορεί να είναι συγκριτικά μέ-
χρι και κατά 5 φορές μεγαλύτερη (βλέπε Ιδιαιτερό-
τητες της Κλίμακας Ντεσιμπέλ). Αξίζει λοιπόν κατά 
την αγορά μίας τέτοιας συσκευής να συγκρίνουμε 
και τις πληροφορίες για το θόρυβο που δημιουργούν 
τα διάφορα μοντέλα.

•  Τα παράθυρα παλαιών κτηρίων δεν προστατεύουν 
αποτελεσματικά από τους εξωτερικούς θορύβους. 
Λύση αποτελεί η αντικατάσταση των απλών τζαμιών 
με διπλά ή τριπλά και η στεγανοποίηση των παραθύ-
ρων σε σχέση με τους τοίχους.
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 Σαρωνικός, 28/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το θράσος του κ. Φιλίππου δεν 
έχει όρια. Την ώρα που δεκάδες επιχειρήσεις του 
Δήμου μας έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν, λόγω 
του κορονοϊού,  τη λειτουργία τους και ακόμη πε-
ρισσότεροι συμπολίτες μας αγωνιούν, για το αν θα 
έχουν δουλειά την επομένη μέρα της καραντίνας, 
ο κ. Φιλίππου βρήκε την ευκαιρία για να βολέψει 
στο Δήμο αποτυχημένους στις πρόσφατες εκλο-
γές υποψήφιους του, καθώς και συγγενικά πρόσω-
πα εκλεγμένων συμβούλων.
Επίσης με πρόφαση την υγειονομική κρίση, προχω-
ρά σε απευθείας αναθέσεις πάλι σε πρόσωπα που 
στις προηγούμενες εκλογές ήταν υποψήφιοι με το 
συνδυασμό του, ενώ καταπατώντας κάθε έννοια 
αξιοκρατίας, επιλέγει από τη δεξαμενή των υπο-
ψηφίων του ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες, 
οι οποίοι θα πληρώνονται από τα χρήματα των συ-
μπολιτών μας. 
Εργάτες καθαριότητας από το συνδυασμό του
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσι-
εύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τα οποία βρίσκονται στη 
διάθεση του κάθε συμπολίτη μας, ο κ. Φιλίππου 
προχώρησε με βάση την Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου που αφορά την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών του Covid 19, στην προκήρυξη 23 θέσεων 
που αφορούν εργάτες καθαριότητας.
Συνολικά υποβλήθηκαν 53 αιτήσεις και στους 23 
εργαζόμενους που θα προσληφθούν με 4μηνη σύμ-
βαση περιλαμβάνονται 8 εργαζόμενοι, που είτε 
ήταν υποψήφιοι του κ. Φιλίππου στις προηγούμε-
νες εκλογές, είτε είναι συγγενικά πρόσωπα υπο-
ψηφίων του. 
Συγκεκριμένα , με απόφαση του ίδιου του Δημάρ-
χου ( Αρ. Απόφ. 587/ Α.Π. 5359/ 15-4-2020) που 
έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και γι αυτό προχω-
ράμε ως παράταξη στη δημοσιοποίηση των ονομά-
των , αφού δεν θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα, προσλαμβάνονται ως εργάτες καθαριό-
τητας μεταξύ των 23 και οι :
 1.Μπογδάνου Ειρήνη – Υπ. Δημοτική Σύμβουλος 
Κουβαρά
 2.Γκίνης Αντώνιος - Υπ. Τοπικός Σύμβουλος Κου-
βαρά
 3. Καραγιάννη Ελένη - κόρη Καραγιάννη Θανάση, 
Δημοτικού Συμβούλου Αναβύσσου και Προέδρου 
της Κοινοφελούς Επιχείρησης 
 4.Κατσαβάκη Βασιλική - Υπ. Δημοτικός Σύμβου-
λος Αναβύσσου
 5.Νέρας Φώτιος - σύζυγος Μερκούρη Νέρα Μαρί-
ας, Υπ. Δημοτικού Συμβούλου Καλυβίων

 6.Νυχά Δήμητρα - Υπ. Τοπική Σύμβουλος Καλυβί-
ων 
 7.Παπαναστασίου Μαρία - Υπ. Τοπική Σύμβουλος 
Καλυβίων
 8. Τοψόγλου Κυριάκος - Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος 
Π. Φώκαιας 
Απευθείας αναθέσεις σε υποψήφιο του 
Επίσης, εκμεταλλευόμενος τις προβλέψεις της 
ΠΝΠ προχώρησε σε δύο απευθείας αναθέσεις στον 
κ. Νίκο Παυλόπουλο, που ήταν Υποψήφιος Δημοτι-
κός Σύμβουλος Αναβύσσου με το συνδυασμό του, 
ύψους 20.000 ευρώ περίπου, για να παρέχει 
• «υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων και 
στείρωση γατών» (578 απόφαση, Α.Π. 5368/ 15-4-
2020), καθώς 
• και για την «προμήθεια τροφών, σκευών τροφής 
και νερού για τα αδέσποτα» (απόφαση 88 /2020 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου). 
Και Ειδικοί Συνεργάτες από την προεκλογική του 
δεξαμενή
 Αυτή την τακτική, δηλ. να πληρώνει από τα ταμεία 
του Δήμου μας υποψηφίους του που απέτυχαν να 
εκλεγούν με το συνδυασμό του, την ακολουθεί από 
την πρώτη μέρα της θητείας του. Το αποδεικνύει: 
• η  υπ. Αριθμό 540 απόφαση του, (Α.Π. 15811/ 24-
9-2019), με την οποία προσέλαβε ως ειδική συ-
νεργάτη του την κα Καρναμπάκου Ελένη, που ήταν 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Καλυβιών με το 
συνδυασμό του 
• η  υπ. Αριθμό 169 απόφαση του, (Α.Π. 2278/ 7-
2-2020), με την οποία προσέλαβε ως νομική του 
συνεργάτη την κα Στεργίου Φωτεινή, κόρη του 
εκλεγμένου με το συνδυασμό του Προέδρου Κοι-
νότητας Κουβαρά κ. Κώστα Στεργίου.
Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό;
Ακόμη κι αν ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες δι-
αδικασίες για την εκτέλεση των παραπάνω απο-
φάσεων, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
τις χαρακτηρίσει ηθικές. Δεν έχει δικαίωμα ο κ. 
Φιλίππου να χρησιμοποιεί το Δήμο και τις ανάγκες 
λόγω κορονοϊού της τοπικής μας κοινωνίας, για να 
«βολεύει» τα ρουσφέτια του. Αν αυτή είναι η δική 
του «αριστερή ηθική», εμάς θα μας βρει απέναντι. 
Η παράταξη μας «Σαρωνικός αύριο» θα αναδείξει 
τις πρακτικές αυτές σε όλα τα επίπεδα, θα ενημε-
ρώσει την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών 
και θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις της, ώστε 
να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συμπολί-
τες μας, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.                  

 Από το Γραφείο Τύπου

Ξεπερνά κάθε όριο το θράσος του κου Φιλίππου
Με πρόφαση τον κορονοϊό, «βολεύει» στο Δήμο Σαρωνικού υποψήφιους 

του συνδυασμού του και συγγενείς τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του Νικολάου Λιονή 
(μέχρι σήμερα Προέδρου
της  Ένωσης Κρητών Σαρωνικού)
Προς όλους τους Κρήτες
του Σαρωνικού,
«Ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος»

Με την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε 
για 25 ολόκληρα χρόνια να Προεδρεύω  στην Ένω-
σή μας. 
Η απόφαση να μην συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλ-
τιο για την διετία αυτή ήταν δική μου και δεν 
υπήρξε ποτέ καμία διαφωνία με το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή τα μέλη της Ένωσής μας.
Εύχομαι και ελπίζω το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο να πετύχει την αποστολή του, και γω από την 
πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα στο 
πλευρό του και σε όλους τους Κρήτες του Σαρω-
νικού.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΛΙΟΝΗΣ      27/01/2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τετάρτη 29 Απριλίου 
2020

 
Με παρέμβαση του Δημάρχου, 
του Προέδρου της Κοινότητας 
Καλυβίων, Δημοτικών Συμβού-
λων και κατοίκων των Δήμων 

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής 
στις 28 Απριλίου 2020 διακόπη-
καν οι εργασίες ανέγερσης της 
πρώτης ανεμογεννήτριας στο 
Πάνειο Όρος.
Όπως πληροφορήθηκε η Δημο-
τική Αρχή, η άδεια ανέγερσης 
εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ Μαρ-
κοπούλου στις 24 Απριλίου 
2020 και έσπευσαν να αρχίσουν 
τις εργασίες του έργου εν μέσω 
της κατάστασης του κορωνοϊ-
ού ώστε να μην υπάρξουν αντι-
δράσεις του κόσμου στο σημείο 
λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων. 
Παρόλα αυτά η κινητοποίηση 
της Δημοτικής Αρχής και η αυ-
θόρμητη ανταπόκριση του κό-
σμου στο κάλεσμά της, σταμά-

τησαν το έργο με παρουσία της 
Αστυνομίας για αποφυγή επει-
σοδίων, αλλά το πιο σημαντικό 
ήταν η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στην 
έκτακτη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου της ίδιας 
ημέρας, το οποίο εξέφρασε την 
αντίθεσή του για την εγκατάστα-
ση ανεμογεννητριών στο Πάνειο 
Όρος και ενέκρινε να ληφθούν 
οι όποιες νομικές διαδικασίες 
και εάν χρειαστεί να οργανω-
θούν ευρύτερες κινητοποιήσεις 
με την άρση των μέτρων του κο-
ρωνοϊού. 
Μετά από αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων και αίτημα διακοπής ερ-
γασιών στο Ειρηνοδικείο Λαυρί-
ου, το Ειρηνοδικείο αποφάσισε 

την προσωρινή διακοπή εργασι-
ών μέχρι να ληφθεί η οριστική 
τους απόφαση στην εκδίκαση 
του θέματος. 
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος 
Φιλίππου έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: “Είμαστε σε διαρκή 
ετοιμότητα, επαγρύπνηση και 
ομοθυμία, ώστε να αποτραπεί 
η οποιαδήποτε ενέργεια που 
θα καταστρέψει το φυσικό πε-
ριβάλλον του Πάνειου Όρους, 
ενός βουνού που αναδασώθηκε 
μετά τις τελευταίες πυρκαγιές 
στην περιοχή”. 

     
                                       Από το 

Γραφείο Τύπου

Μήνυμα ενότητας και αποφασι-
στικότητας στέλνουν  οι Δήμοι 
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, 
προκειμένου να αποτρέψουν την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στο Πάνειο όρος. Στη σημερινή 
εναρκτήρια συγκέντρωση ενη-
μέρωσης σύσσωμοι, πολίτες, 
δημοτικές αρχές και δημοτικές 
παρατάξεις υπογράμμισαν την 
ισχυρή πολιτική τους βούληση 
να υπερασπιστούν το δάσος, που 
αποτελεί τον πνεύμονα της ευ-

ρύτερης Ανατολικής Αττικής, να 
προστατεύσουν την ακεραιότητα 
του βουνού, τη χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής.
Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρ-
χος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου 
τονίζοντας ότι οι ομόφωνες απο-
φάσεις των Δημοτικών Συμβου-
λίων θα υποστηριχτούν με κάθε 
τρόπο, νομικό και πολιτικό: ‘’ Θα 
αξιοποιήσουμε όλα τα νομικά ερ-
γαλεία προκειμένου να προσβά-
λουμε τις άδειες. Παράλληλα θα 
αναδείξουμε πολιτικά το ζήτημα, 

ασκώντας πίεση στα αρμόδια 
υπουργεία, στην Περιφέρεια και 
ενημερώνοντας τους βουλευτές 
της Ανατολικής Αττικής αλλά 
και την πολιτική ηγεσία των κομ-
μάτων. Θα κάνουμε όλα όσα πρέ-
πει για να αποτρέψουμε αυτήν 
την καταστροφή, κυρίως με τους 
πολίτες και τους συλλόγους θα 
κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, 
ώστε να μην επιτρέψουμε να 
υλοποιηθεί αυτός ο παράλογος, 
θολός και πλήρως ατεκμηρίω-
τος σχεδιασμός.’’

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

‘’ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕ-

ΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ’’.

Οι Δήμοι Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, από σήμε-
ρα τα ξημερώματα, έχουν κλείσει το Πάνειο όρος, 
υλοποιώντας τις ομόφωνες αποφάσεις των δημο-
τικών τους συμβουλίων, καθώς και την απόφαση 
της Διαδημοτικής Επιτροπής η οποία συνεδρίασε 
χτες το βράδυ με τη συμμετοχή του Δημάρχου Σα-
ρωνικού, Πέτρου Φιλίππου, του Δημάρχου Λαυρε-
ωτικής, Δημήτρη Λουκά, επικεφαλής παρατάξεων 
και αιρετών από τα γενικά και τοπικά συμβούλια, 
κυρίως της Κερατέας.

Στόχος της κινητοποίησης είναι η αποτροπή της 

εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε ένα σημαντικό 
για την ευρύτερη περιοχή δάσος, σε έναν ζωογόνο 
πνεύμονα για όλη την Αττική.

Οι δύο δημοτικές αρχές δεν αντιτίθενται στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά στη μαζική  
εγκατάσταση ανεμογεννητριών,  στην καταστροφή 
του μοναδικού διασωθέντα πνεύμονα σε ολόκληρη 
σχεδόν την Αττική, υπέρ ενός σχεδιασμού θολού, 
σχεδόν ατεκμηρίωτου, που αναπτύσσεται ερήμην 
του στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων Λαυρεω-
τικής και Σαρωνικού, ερήμην της τοπικής κοινωνί-
ας και των αναγκών της, ερήμην των αναγκών των 
κατοίκων της Ανατολικής Αττικής.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και ο 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς προ-
έβησαν σε δηλώσεις : “Oι ομόφωνες αποφάσεις 
των Δημοτικών μας Συμβουλίων για την αποτρο-
πή του εγχειρήματος αποτυπώνει τη θέση μας σε 
μια περιβαλλοντική απειλή και την ανησυχία της 
τοπικής κοινωνίας για τη φυσική ακεραιότητα 
του βουνού. Γνωρίζουμε ότι για να δημιουργηθεί 
ένα σύστημα ανεμογεννητριών απαιτούνται αρκε-
τά χιλιόμετρα νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια 
μεταφοράς και τεράστιες τσιμεντένιες βάσεις. 
Απαιτείται δηλαδή η απαλλοτρίωση ενός μεγάλου 
τμήματος του ορεινού μας όγκου, που συνεπάγε-
ται  μια μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής μας, που συνεπάγεται μια μη αναστρέ-
ψιμη υποβάθμιση του δάσους με αποψίλωση , με 
καταστροφή γεωλογικών δομών και βλάστησης, 
με φαινόμενα διάβρωσης, με αύξηση του κινδύ-
νου πυρκαγιάς και με ηχητική ρύπανση. Το Πάνειο 
όρος για τους Δήμους μας είναι το συγκριτικό μας 

πλεονέκτημα για ήπια ανάπτυξη με μονοπάτια 
περιπατητικά και διαδρομές αναψυχής, καθώς 
και για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών του 
τουρισμού που εδραιώνονται παγκοσμίως”. 

Η κλιμάκωση του αγώνα απαιτεί την αξιοποίηση 
όλων των νομικών εργαλείων για την αναστολή 
των εργασιών και για την τελική άρση της αδειο-
δότησης, τον συντονισμό μέσω της Διαδημοτικής 
Επιτροπής, καθώς και την επαγρύπνηση των πολι-
τών.

Οι δύο δήμαρχοι απευθύνουν ευρύ κάλεσμα ενεργο-
ποίησης σε όλους τους δημότες αλλά και σε όλους 
τους πολίτες της Αττικής,  προκειμένου να συμ-
βάλουν στην περιφρούρηση του φυσικού πλούτου 
του Πάνειου όρους. Ήδη ομάδες περιφρούρησης 
σε 24ωρη βάση αποκλείουν κάθε πρόσβαση στον 
εργολάβο και ενημερώνουν για την όποια εξέλιξη.

Η ενημέρωση θα είναι διαρκής καθώς οι εξελίξεις 
τρέχουν!                                   Από το Γραφείο Τύπου

Δημ. Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Κυριακή 24/5/20

“Ενωμένοι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το Πανί’’
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Χρήστος Τσιγαρίδας: 

Ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ!
 «Αυτό που βλέπουμε στις πλατείες, στα πεζο-
δρόμια, στα πάρκα, είναι μια μικρή εικόνα ενός 
πολιτικού ακτιβισμού, μιας μικρής μερίδας της 

νεολαίας, με προθέσεις, αντιδρασης προς το συστημικό κατεστημέ-
νο, απέναντι στους κανόνες αποστασιοποίησης των μαζών και απά-
ντηση στο μεταδιδόμενο τηλεοπτικό σίριαλ «κάθε μέρα στις έξι»! 
Η δημοσιότητα που δίνεται από τα τηλεοπτικά μέσα, με online αναμετάδο-
σεις και συνεντεύξεις, είναι το κινητήριο «καύσιμο» των parties για να γί-
νονται πιο συχνά! Όπως η αλήστου μνήμης,παρουσίαση των επιστολών δι-
αμαρτυρίας, μετά από κάθε πράξη ανομίας, από διάφορες συλλογικότητες. 
Η τηλεοπτική κάλυψη εκδηλώσεων των ανεγκέφαλων είναι και επικίν-
δυνη και δυστυχώς μεταδοτική. Προτείνεται στην ομάδα των επιστη-
μόνων, στη καθημερινή εκπομπή ενημέρωσης των έξι, να προστεθεί 
και ένας ψυχολόγος για να «δουλεύει» τις παραινέσεις-εντολές χωρίς 
να «τσαντίζει» τη νέα γενιά των απείθαρχων εφήβων που πολλές φο-
ρές «άγονται και φέρονται» από οργανωμένα πολιτικά συμφέροντα! 
Και μέχρι να ανοίξουν τα «στέκια» των εφήβων, καφετέριες και μπαράκια, 
μακριά οι τηλεοπτικές κάμερες από τις εκδηλώσεις επαναστατικής γυμνα-
στικής!»
                                                                                                 Από το Γραφείο Τύπου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

70 τμ.
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Αριστοτέλους 38

6934514423

Στο ίδιο κλίμα ο Δήμαρχος Λαυρεω-
τικής Δημήτρης Λουκάς: Mια τέτοι-
ου είδους παρέμβαση θα καταστρέ-
ψει μεγάλο τμήμα ενός βουνού που 
και για τους δύο Δήμους αποτελεί 
αέναη πηγή πλούτου και θα πλή-
ξει ανεπανόρθωτα τον στρατηγικό 
μας σχεδιασμό για το Πάνειο, για το 
οποίο προβλέπουμε ήπια ανάπτυξη, 
με μονοπάτια περιπατητικά, με δρά-
σεις αθλητισμού και πολιτισμού, με 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού που σήμερα εδραιώνο-
νται παγκοσμίως. Όπως και το 2010 
ενωμένοι κερδίσαμε τον αγώνα στην 
Κερατέα, έτσι και σήμερα ενωμένοι 
θα δώσουμε έναν δίκαιο αγώνα για 
να σώσουμε το Πανί’’
Μηνύματα ενωτικής δράσης διατύ-
πωσαν ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Λαυρεωτικής, Κώ-
στας Λεβαντής, ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης Σαρωνι-
κού Γιώργος Σωφρόνης, οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι και επικεφαλής πα-
ρατάξεων, Χρήστος Τσιγαρίδας και 
Αρετούσα Μακρή, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Καλυβίων, Χρήστος Ρά-
πτης, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Κερατέας, Απόστολος Ζορμπάς, ενώ 
χαιρετισμούς συμπαράστασης απηύ-
θυναν  ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος 
Σκουρολιάκος και ο περιφερειακός 
σύμβουλος της Αντικαπιταλιστικής 
Ανατροπής, Κώστας Τουλγαρίδης. 
Παραβρέθηκαν ο δημοτικός σύμ-
βουλος και επικεφαλής παράταξης, 
Σταύρος Ιατρού, ο πρόεδρος Ένωσης 
Συλλόγων δήμου Σαρωνικού, Γιώρ-
γος Χάλαρης, καθώς και πλήθος δη-
μοτικών και τοπικών συμβούλων.
Η εβδομάδα ξεκινά με ενίσχυση της 
ομάδας περιφρούρησης του Πάνει-
ου, για την οποία οι πολίτες μπορούν 
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους 
στην πλατφόρμα του Δήμου Σαρωνι-
κού ‘’ Φίλοι Πάνειου Όρους, ενώ κα-
θημερινά θα ανακοινώνονται και θα 
οργανώνονται ενημερωτικές, πολι-
τιστικές και συλλογικές δράσεις με 
το γενικό τίτλο:’’ Πανί: Αύγουστος 
2007 με κάψανε. Νοέμβρης 2007 άρ-
χισα να ξαναγεννιέμαι. Απρίλης 2020 
με καταστρέφουν. Θα το επιτρέψεις 
να συμβεί’’
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     «Σε μία περίοδο που ένας ολό-
κληρος κόσμος έχει εισέλθει σε μία διαδικα-
σία αλληλεπίδρασης, τους πυρήνες των νέων 
κέντρων ισχύος θα αποτελέσουν κοινωνίες 
οι οποίες θα κατορθώσουν να διατηρήσουν 
ακμαία την αυτοπεποίθησή τους. Αντιθέτως, 
εκείνες οι κοινωνίες που έχοντας χάσει την 
αυτοπεποίθησή τους αποδέχτηκαν να γίνουν 
τα περιφερειακά στοιχεία άλλων κοινωνι-
ών, μετά από μία ψυχολογική κατάρρευση θα 
μείνουν αντιμέτωπες και με τον κίνδυνο της 
στρατηγικής τους διάλυσης» (Αχμέτ Νταβού-
τογλου: Το στρατηγικό βάθος)

Α. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 
Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
    
 «Ο πόλεμος είναι σημαντικός για το κράτος· 
είναι ένα πεδίο ζωής και θανάτου, το μονο-
πάτι της επιβίωσης και της καταστροφής· γι’ 
αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να τον με-
λετούμε» (Sun Tzu: «Η τέχνη του πολέμου»). 
     «Ο πόλεμος είναι υπόθεση γνώσης. Τα 
πάντα στον πόλεμο είναι γνώση· γνώση για 
τον εχθρό, γνώση για τους ίδιους σου τους 
στρατιώτες» (Ναπολέων Βοναπάρτης: «Εγ-
χειρίδιο πολέμου»). 
     «Ο ηγεμόνας πρέπει να διαβάζει την ιστο-
ρία και να μελετάει τις πράξεις των μεγάλων 
αντρών. Να βλέπει πώς φέρθηκαν στον πό-
λεμο· να εξετάζει τις αιτίες που νίκησαν ή 
νικήθηκαν, για ν’ αποφεύγει τούτες και να 
μιμείται εκείνες. Και πριν απ’ όλα να κάνει 
ό,τι προγενέστερός του μεγάλος άνθρωπος, 
που μιμήθηκε κάποιον αρχαιότερό του παι-
νεμένο κι ένδοξο και που τη διαγωγή και τις 
πράξεις του είχε πάντα μπροστά του» (Νικο-
λό Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας»).
     Η ελληνική πλευρά είχε και εξακολουθεί 
να έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να γνωρίζει ή 
να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις επιδι-
ώξεις της τουρκικής πλευράς και ιδίως της 
Τουρκίας του Ερντογάν, όπως επίσης και τον 
οδικό χάρτη υλοποίησής τους. Αναφέρομαι 
προφανώς στο βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, όπου από το 2001 έχει αποτυπώσει, με 
κάθε λεπτομέρεια, τις στρατηγικές επιδιώ-
ξεις της Τουρκίας, αλλά και τον τρόπο υλο-
ποίησής τους (βλ. το πρώτο κεφάλαιο του 
πρώτου μέρους του βιβλίου). Παράλληλα, η 
ελληνική πλευρά, λόγω, τόσο της πλούσιας 
ιστορικής γνώσης αιώνων από τη «συμβίω-
σή» της με το τουρκικό στοιχείο, όσο και της 
εμπειρικής γνώσης της τουρκικής συμπερι-
φοράς των τελευταίων ετών, ήταν και είναι 
σε θέση να αποκρυπτογραφεί αυτή τη συμπε-
ριφορά της τουρκικής ηγεσίας, η οποία παρα-
μένει αμετάβλητη και  επαναλαμβανόμενη. 
Θέτω, ωστόσο, το ακόλουθο εύλογο ερώτημα: 
Πόσοι από το υφιστάμενο πολιτικό προσωπι-
κό και ιδίως από τους κυβερνώντες έχουν δι-
αβάσει το βιβλίο του Νταβούτογλου και πό-
σοι εξ αυτών γνωρίζουν ιστορία; Το ερώτημα 
είναι ρητορικό και νομίζω, ότι όλοι, λίγο έως 
πολύ, γνωρίζουμε την τραγική πραγματικό-
τητα. Θέλω να πιστεύω, ότι, σε επίπεδο, του-
λάχιστον, στρατιωτικής ηγεσίας, η κατάστα-
ση θα είναι καλύτερη, ως προς το επίπεδο 
γνώσης της αντίπαλης πλευράς (της τουρκι-

κής). Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά για να μά-
θει κάποιος όσα δεν γνωρίζει. Βούληση και 
διάθεση για γνώση απαιτείται. Οι πληροφορί-
ες υπάρχουν και αναμένουν τους πολιτικούς 
μας να ενδιαφερθούν να τις κάνουν κτήμα 
τους. Είναι, εξάλλου, στοιχειώδης υποχρέ-
ωσή τους («Ο ηγεμόνας πρέπει να διαβάζει 
την ιστορία και να μελετάει τις πράξεις των 
μεγάλων αντρών» - Νικολό Μακιαβέλλι). Η 
τουρκική, ωστόσο, ηγεσία, πολιτική και στρα-
τιωτική, ούσα εδώ και δεκαετίες ποιοτικά 
ανώτερη, τουλάχιστον, ως προς τον τρόπο 
σκέψης και δράσης στην εξωτερική πολιτι-
κή, από την αντίστοιχη ελληνική (αυτή είναι 
η δική μου εκτίμηση και ας με διαψεύσουν 
τα γεγονότα – οι δε όποιες εξαιρέσεις επι-
βεβαίωναν απλώς τον κανόνα), γνωρίζει άρι-
στα τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα 
της ελληνικής πλευράς· «μας έχει διαβάσει», 
κατά το κοινώς λεγόμενον, και έχει προσαρ-
μόσει ανάλογα την πολιτική της, ώστε να εκ-
μεταλλευθεί τα μειονεκτήματά μας, αλλά και 
να απενεργοποιήσει τα πλεονεκτήματά μας. 
Το βασικότερο όλων είναι, ότι γνωρίζει την 
«ψυχολογία» των ελληνικών κυβερνήσεων, 
αλλά και την ψυχολογία του ελληνικού λαού 
εν γένει. Μία άξια, όμως, ελληνική ηγεσία θα 
μπορούσε να μετατρέψει σε πλεονέκτημα 
αυτή τη βεβαιότητα των Τούρκων, ότι μας 
γνωρίζουν άριστα, και να τους αιφνιδιάσει 
με καλά σχεδιασμένες ενέργειες, τις οποίες 
η τουρκική πλευρά ουδέποτε θα ανέμενε.
     Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι ευρέ-
ως γνωστό, είναι, ότι όλες οι εκάστοτε τουρ-
κικές ηγεσίες, συμπεριλαμβανομένου και 
του Ερντογάν, ήταν και είναι σταθερά προσα-
νατολισμένες στην επανάκτηση του ελλαδι-
κού χώρου και όλης γενικά της βαλκανικής 
χερσονήσου. Χαρακτηριστικές είναι και οι 
επανειλημμένες δηλώσεις του Ερντογάν από 
το 2016 περί «συνόρων της καρδιάς του», 
παραπέμποντας ευθέως στα εκτεταμένα σύ-
νορα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την 
οποία επιθυμεί να επανασυστήσει, όπως και 
οι διαρκείς δηλώσεις του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης (κεμαλικής), Κεμαλ 
Κιλιντσάρογλου, περί 18 νήσων, τις οποίες 
έχει δήθεν παρανόμως καταλάβει η Ελλάδα 
και τις οποίες πρέπει να επανακαταλάβει η 
Τουρκία. Υπάρχουν, εξάλλου, και τα «ζωντα-
νά» παραδείγματα της Κύπρου και των Ιμίων. 
Δεν είναι τυχαίο, επίσης, το γεγονός, ότι η 
Τουρκία υπερεξοπλίζεται και ότι διατηρεί 
μία ολόκληρη στρατιά (την 4η ή «στρατιά του 
Αιγαίου») έναντι των ελληνικών συνόρων 
(ιδρύθηκε το 1975, αμέσως μετά την εισβολή 
στην Κύπρο), όπως και τον δεύτερο μεγαλύ-
τερο αποβατικό στόλο και στρατό στο ΝΑΤΟ, 
καίτοι η Ελλάδα αποτελεί τυπικά σύμμαχο 
χώρα της Τουρκίας, αλλά και δεν έχει επε-
κτατικές βλέψεις σε βάρος της. 
     Είναι, επίσης, ευρέως γνωστό, ότι οι εκά-
στοτε τουρκικές ηγεσίες αποφεύγουν τα ρί-
σκα και επιδιώκουν τις ενέργειες, που έχουν 
εξασφαλισμένη επιτυχία, διότι μία πιθανή 
αποτυχία θα δημιουργούσε διαλυτικά φαι-
νόμενα στο εσωτερικό της Τουρκίας και θα 
τις ανέτρεπε (η ενότητα της Τουρκίας στηρί-
ζεται αποκλειστικά στο «εύθραυστο» κύρος 
του τουρκικού στρατού και του κεμαλικού 
κατεστημένου). Χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα αποτελούν οι περιπτώσεις α) της Αλεξαν-
δρέττας το 1939, η οποία αποσπάσθηκε από 

τη Συρία και προσαρτήθηκε στην Τουρκία, με 
την ανοχή – συγκατάθεση της Γαλλίας (ήταν 
η περίοδος που οι Αγγλογάλλοι προσπαθού-
σαν να προσεταιριστούν την Τουρκία σε βά-
ρος της Γερμανίας και της Ιταλίας) , β) της 
Κύπρου το 1974, όπου είχε προηγηθεί, με την 
παρότρυνση των Αμερικανών (πρωτεργάτης 
ο Χένρυ Κίσινγκερ, Υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ), απόπειρα πραξικοπήματος από τη 
χουντική κυβέρνηση της Ελλάδας σε βάρος 
του Μακαρίου, ηγέτη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί 
η Εθνική Φρουρά (είχε προηγηθεί και η από-
συρση της ελληνικής μεραρχίας) και να δι-
ευκολυνθεί απόλυτα η τουρκική εισβολή και 
κατοχή, γ) των Ιμίων το 1996, όπου η τουρκι-
κή κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε την πολιτική 
αστάθεια στην Ελλάδα (μετάβαση εξουσίας 
από τον Α. Παπανδρέου στον Κ. Σημίτη), αλλά 
και την ανικανότητα και ηττοπάθεια του πο-
λιτικού προσωπικού της χώρα μας και δ) της 
Αφρίν στη βορειοδυτική Συρία το 2018, όπου 
η Τουρκία επενέβη, αφού είχε λάβει τη συ-
γκατάθεση της Ρωσίας και είχε εξασφαλίσει 
την «αναγκαστική» ανοχή των Αμερικανών.
     Τα προαναφερθέντα είναι ήδη αρκετά για 
να θέσουν σε μόνιμη εγρήγορση την ελληνι-
κή πλευρά σε επικοινωνιακό, διπλωματικό, 
στρατιωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, ήτοι 
με σύναψη συμμαχιών, με ανάδειξη στη διε-
θνή κοινή γνώμη της επιθετικής – αναθεω-
ρητικής πολιτικής της Τουρκίας, με ηθική 
και διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας, 
με λελογισμένους – στοχευμένους εξοπλι-
σμούς, με συχνές ασκήσεις για την εξασφά-
λιση του αξιόμαχου του ελληνικού στρατού, 
με την σφυρηλάτηση της εθνικής συνοχής, 
με την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, 
κλπ. Δυστυχώς, ιδίως από τη δεκαετία του 
80΄, με έξαρση τα τελευταία έτη, ακολουθή-
θηκε η ακριβώς αντίθετη πολιτική σε όλους 
τους παραπάνω τομείς. Συγκεκριμένα επι-
χειρήθηκε να απενοχοποιηθεί ο διαχρονικά 
εγκληματικός σε βάρος της Ελλάδας και της 
ανθρωπότητας ρόλος της Τουρκίας, καλλι-
εργήθηκαν οι μύθοι της ελληνοτουρκικής 
φιλίας και της δυνατότητας εξευρωπαϊσμού 
και εξευμενισμού της Τουρκίας, καλλιεργή-
θηκε  ο εθνομηδενισμός, μειώθηκε δραστικά 
η στρατιωτική θητεία, περιορίστηκε δραμα-
τικά, εάν δεν εκμηδενίστηκε, η εξοπλιστική 
προσπάθεια της χώρας, αλλά και δεν υπήρ-
ξε μέριμνα για την επαρκή συντήρηση και 
αναβάθμιση των υπαρχόντων οπλικών συ-
στημάτων, οι στρατιωτικές ασκήσεις περι-
ορίστηκαν στο ελάχιστο, το ενιαίο αμυντικό 
δόγμα Ελλάδας – Κύπρου εγκαταλείφθηκε, η 
οικονομία μας παραδόθηκε στους δανειστές 
και ιδίως στους παραδοσιακά φιλότουρκους 
Γερμανούς, κλπ. Συμπερασματικά, οι ενέρ-
γειες των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν και 
συνεχίζουν να είναι απόλυτα αναντίστοιχες 
του κινδύνου που αντιμετωπίζει η χώρα μας 
από την Τουρκία. Μας προετοιμάζουν, εκό-
ντες άκοντες, για την ήττα και όχι για τη 
νίκη.

Στο επόμενο: τα βασικά σημεία υπερο-
χής της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, 
αλλά και τα μειονεκτήματά της.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Tου Δημήτριου Κλούρα
Δικηγόρου και πρώην Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Περιουσίας
στο Υπουργείο Οικονομικών
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