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Δημήτρης Παπαστεργίου *
“Η ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία φαίνεται 
από το επίπεδο πολιτικού λόγου που έχουν

οι εκφραστές της κοινωνίας.

Αυτό το επίπεδο
στον Δήμο μας

είναι υψηλότατο.”
*Ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι ο εν ενεργεία δήμαρχος Τρικκαίων

και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ της έγκρισης από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της προ-

μελέτης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου για την αποκατά-
σταση της Γαλλικής Σκάλας του Λαυρίου.

Εξαπάτηση και κλοπές,κυρίως, σε ηλικιωμένους.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή “Ελ-
λάδα 2021” η πρόταση του Δήμου 

Σαρωνικού για την ανάδειξη και τη 
συμβολή της περιοχής των Μεσο-
γείων στην Επανάσταση του 1821.

Εξακολουθεί το Λαύριο
να αποτελεί την πρώτη επιλογή

Σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης
ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Όλο και πιο ψηλά!
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Γεννήθηκα στα Τρίκαλα το 1973, όπου και 
τελείωσα το Λύκειο.

Σπούδασα Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/
Υ στο ΕΜΠ από επιλογή και αγάπη για την 
ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό.
Παράλληλα ασχολήθηκα ιδιωτικά με τη με-
λέτη και κατασκευή ενεργειακών έργων.

Ο δρόμος της συμμετοχής είναι μονόδρο-
μος αν θέλουμε να αλλάξουμε τις ζωές μας, 
γι’ αυτό από τα 29 μου συμμετέχω στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις. 
Το 2014 και το 2019, ως επικεφαλής του 
συνδυασμού «Επανεκκίνηση Τώρα», εκλέ-
χθηκα Δήμαρχος Τρικκαίων, ενώ το 2019 
οι συνάδελφοί μου, με εξέλεξαν πρόεδρο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ).

Σταθμοί στην αυτοδιοικητική μου πορεία 
είναι οι πρωτοβουλίες που πήραμε για το 
city branding των Τρικάλων, η δημιουργία 
μιας smart city, η εφαρμογή του αντικαπνι-
στικού νόμου, η διαχείριση του προσφυγι-
κού, η αλλαγή της νοοτροπίας μας.
Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε πραγ-
ματικά έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, με 
ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους.
Είμαι παντρεμένος με την Πολιτικό Μηχα-
νικό Σούλα Μπράκη και έχουμε τρία παι-
διά.

Μετακινούμαι με ποδήλατο, επειδή είναι 
τρόπος ζωής.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου 
Εν ενεργεία δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Κύριε Παπαστεργίου, τα Τρίκαλα βρέθηκαν 
πρόσφατα στην δημοσιότητα λόγω του με-
γάλου σεισμού της 4ης Μαρτίου. Ωστόσο, τα 
«νέα» από τον Δήμο Τρικκαίων είναι κατά 
κανόνα θετικά και εντυπωσιακά τα τελευ-
ταία χρόνια.  Και όχι μόνον θετικά και εντυ-
πωσιακά, αλλά και …ανθρωποκεντρικά θα 
λέγαμε.  Πίσω από  το έργο στον Δήμο σας, 
που θεωρείται τα τελευταία χρόνια πρότυ-
πο στην Ελλάδα, φαίνεται ότι όλοι αναγνω-
ρίζουν τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Τι έχετε 
να πείτε γι’ αυτό;

Ο σεισμός επηρέασε σε πολύ μικρό βαθμό τα 
κτήρια στην περιοχή μας. Αλλά ανέδειξε την 
ανάγκη να είμαστε έτοιμοι για όλα. Άμεσα, 
από την πρώτη στιγμή, ενημερώσαμε τους 
πολίτες, πραγματοποιήσαμε ελέγχους σε δι-
δακτήρια και ιδιωτικά κτήρια, οργανώσαμε 
αποστολές βοήθειας σε κατοίκους άλλων 
Δήμων, φιλοξενήσαμε κατοίκους από το Δα-
μάσι, οργανώνοντας πλήρη παροχή βοήθει-
ας από τις δομές πρόνοιας του Δήμου μας. 
Είναι αυτό το ανθρωποκεντρικό που αναφέ-
ρετε. Η τεχνολογία πάντα βοηθά στο να βελ-
τιώσουμε χρόνους απόκρισης, να μειώσουμε 
ταχύτητες και γραφειοκρατία, να έχουμε βά-
σεις δεδομένων, να ενισχύουμε πεδία γνώ-
σης. Αλλά χωρίς τον παράγοντα άνθρωπο, 
που θα προσπαθεί για τον άνθρωπο, τίποτε 
δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό, είναι ένα έργο 
ολόκληρης ομάδας ή, ακόμη καλύτερα, όλης 
της τρικαλινής κοινωνίας, που ανταποκρί-
νεται σε πρωτοβουλίες και παίρνει η ίδια 
πρωτοβουλίες, σε πολλά και διαφορετικά 
επίπεδα.

Πώς προσδιορίσατε και πώς καθορίσατε τις 
προτεραιότητές σας από τότε που διοικείτε 
τον Δήμο ως προς τα έργα που είχε ανάγκη;

Ο Δήμος μας είχε συγκεκριμένες ανάγκες.  
Με αυτές ως «οδηγό», με όραμα και με χαρ-
τογράφηση της οικονομικής κατάστασης και 
όλων των δεδομένων, η ομάδα κινήθηκε σε 
συγκεκριμένους τομείς. Ενας Δήμος αυτάρ-
κης, ένας Δήμος σύγχρονος, με υποδομές και 
ανθρώπινο περιβάλλον, με προστασία και 
σεβασμό στη φύση, με έργα ουσίας και όχι 
απλώς αναπλάσεις με σεβασμό στον πεζό, 

τον συμπολίτη με αναπηρία. Ο Μύλος των 
Ξωτικών έδωσε το έναυσμα, ώστε γύρω του 
να αναπτυχθεί και η τουριστική δραστηρι-
ότητα, κάτι που μας ήταν άγνωστο. Οπότε 
«επενδύσαμε» στα όσα διαθέτουμε: ιστορία 
5.500 ετών συνεχούς κατοίκησης, αρχαία 
Τρίκκη, Ασκληπιός, πρωτογενής τομέας, 
Ληθαίος ποταμός, πολιτισμός (Μουσείο Τσι-
τσάνη, Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών κ.α.) 
Προφανώς είμαστε πολύ γνωστοί και για το 
Smart Trikala. Αλλά πώς μπορείς να λέγεσαι 
«έξυπνος» και να βλέπεις on line την ποιό-
τητα αέρα και τις διαδρομές των απορριμ-
ματοφόρων, αν δεν έχεις πεζοδρόμια για τη 
μητέρα με το καροτσάκι; Αν δεν προσφέρεις 
δυνατότητα στον νέο, στη νέα, να δώσουν έμ-
φαση στα φαρμακευτικά φυτά που ο μύθος 
αναφέρει ότι καλλιεργούσε ο Ασκληπιός και 
αυτήν την περίοδο προχωρούμε ως project;

 Η αντιπολίτευση στον Δήμο σας, πώς αντι-
μετώπισε το έργο σας; Υπήρχε διαπαρα-
ταξιακή σύμπνοια, για παράδειγμα, για την 
ανάπτυξη του Δήμου, την κατασκευή έργων 
υποδομών ή χρειάστηκε να δώσετε «μάχες», 
όπως συνήθως γίνεται;

Είναι γεγονός ότι και τώρα και παλιότερα, η 
σύμπνοια κυριαρχεί για τα μεγάλα έργα της 
περιοχής μας. Προφανώς έχουμε και διαφο-
ρετικές απόψεις - και ευτυχώς που έχουμε 
διαφορετικές απόψεις. Ακούμε προσεκτικά 
την αντιπολίτευση, θέλουμε τις προτάσεις 
της, είναι θετικότατο που συνεργαζόμαστε 
σε σημαντικά θέματα, με εξαιρετικό παρά-
δειγμα το προσφυγικό. Η ποιότητα ζωής σε 
μια κοινωνία φαίνεται από το επίπεδο πο-
λιτικού λόγου που έχουν οι εκφραστές της 
κοινωνίας. Αυτό το επίπεδο στον Δήμο μας 
είναι υψηλότατο.

Ποιος ο βασικός κανόνας σας, αναφορικά 
με τις σχέσεις σας, με την επικοινωνία σας 
με τους πολίτες; Είστε ένας Δήμαρχος που 
«έχει τις πόρτες του ανοικτές» ή θεωρείτε 
ότι όλα πρέπει να λειτουργούν «θεσμικά;»
 
Και το ένα και το άλλο. Ο Δήμαρχος έχει 
πολιτική θέση και ρόλο, έχει ανοικτές πόρ-
τες, αλλά ταυτόχρονα οι υπηρεσίες έχουν 

όλο το ιστορικό μιας υπόθεσης, παρέχουν 
τεχνοκρατικές απαντήσεις. Επομένως, ση-
μασία έχει να παίρνει ο πολίτης άμεσα, τεκ-
μηριωμένα, ουσιαστικά, την απάντηση και, 
κυρίως, να βρίσκει λύση σε αυτό που ζητά.  
Στα Τρίκαλα δώσαμε έμφαση στην καθημε-
ρινότητα, όχι μόνο με τη Γραμμή Εξυπηρέ-
τησης Πολίτη, αλλά και με τον έλεγχο του 
Δήμου στον…. Δήμο. Δηλαδή, τηλεφωνούμε 
μετά την ολοκλήρωση μιας παρέμβασης, για 
να ρωτήσουμε, εάν ο πολίτης είναι ικανοποι-
ημένος από αυτήν την παρέμβαση, αν όντως 
λύσαμε το πρόβλημα. Και μάλιστα αυτή η 
υπηρεσία λειτουργεί μέχρι τις 10 το βράδυ. 
Ετσι βλέπουμε τον Δήμο μας. Εξάλλου, αν 
υπήρχε «Δήμος Τρικκαίων 2», με καλύτερες 
υπηρεσίες, πού θα απευθυνόταν ο πολίτης; 

Πέραν αυτού, ποια η γνώμη σας για τις κινή-
σεις πολιτών, εθελοντών κ.ο.κ. Ας το θέσου-
με διαφορετικά: πόσο «ζωντανά» είναι τα 
δημοτικά συμβούλια στον Δήμο Τρικκαίων;

Σχετίζεται με την ποιότητα μιας κοινωνί-
ας. Διαθέτουμε ενεργούς πολίτες, ενεργείς 
ομάδες και φορείς, «ζωντανή» πόλη και δυ-
ναμικά χωριά. Δύσκολα θα ανακαλέσω στη 
μνήμη μου ένα «εκρηκτικό δημοτικό συμ-
βούλιο», αλλά πολύ εύκολα θα θυμηθώ συ-
ζητήσεις ουσίας, για θέματα ουσίας, για το 
περιβάλλον, για δραστηριότητες, για την 
ενεργοποίηση κι άλλων εθελοντών στην 
ήδη ακμαία ομάδα εθελοντών που στηρίζει 
ουσιαστικά ο Δήμος. Η πολιτική λειτουργία 
του Συμβουλίου αναδεικνύει ποιότητα πολι-
τικού λόγου, είτε με τη συζήτηση σε επίπε-
δο παρατάξεων είτε με τη συζήτηση σε επί-
πεδο φορέων και ομάδων πολιτών.

Ας μιλήσουμε για καινοτομία… Ποιες πι-
στεύετε ότι είναι οι δημοτικές υποδομές και 
ποιες οι  υπηρεσίες του μέλλοντος για τους 
πολίτες;

Λιγότερο χαρτί, άμεση εξυπηρέτηση, ταχύ-
τητα απαντήσεων. Ένας Δήμος πλέον θα 
πρέπει να βρίσκεται «στο χέρι» κάθε πολίτη, 
δηλαδή στο κινητό του. Μια αίτηση για πι-
στοποιητικό γέννησης θα πρέπει να υποβάλ-
λεται με ένα κλικ από το κινητό. Μια πληρω-
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μή οφειλών, το ίδιο. Μια ενημέρωση 
για την ποιότητα του πόσιμου νερού, 
επίσης.  Και αυτά είναι μόνο ορισμένα 
παραδείγματα. Δεν είναι ουσιαστικό 
μόνο το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, αλλά 
και η διάθεση δωρεάν ποδηλάτων για 
να κάνουν οι τρικαλινοί/ες τη δουλειά 
τους. Δεν είναι σημαντικό απλώς το να 
έχεις αισθητήρες στάθμευσης για οχή-
ματα ΑμεΑ, αλλά και το να δημιουργείς 
ευκαιρίες για απασχόληση με τον, για 
παράδειγμα, Ιαματικό πόρο Ριζώμα-
τος που διαθέτουμε στον Δήμο μας. 
Η καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολο-
γία, αλλά τρόπος σκέψης. Είναι προ-
σπάθεια να «φύγουμε μπροστά», αλλά-
ζοντας τις πόλεις μας.

Έχετε εκλεγεί πρόεδρος της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση… αιώνιος έρωτας;

Ακριβώς! Δεν έχω άλλη έκφραση, 
εκτός από αυτή που είπατε μόλις. Ο 
πολύ ζωντανός αυτός θεσμός, η Αυ-
τοδιοίκηση, «ακούει» την αγωνία των 
πολιτών για το αύριο. Είναι ο πιο κοντι-
νός στον πολίτη θεσμός. Το «παράπονα 
στον Δήμαρχο» ή «τι κάνει ο Δήμαρχος 
για το τάδε θέμα;» δεν είναι τυχαία 
στις κορυφαίες εκφράσεις όλων μας. 
Για αυτό έχει σημασία, να αγαπήσου-
με ξανά τις πόλεις μας και τα χωριά 
μας. Πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, 
προβάλλοντας τα πλεονεκτήματά μας, 
με το βλέμμα πάντα στραμμένο στον 
πολίτη.

Και μια ύστατη αλλά όχι τελευταία, ση-
μαντική ερώτηση… Σε μια σχετικά μι-
κρή πόλη της Περιφέρειας, όπως είναι 
τα Τρίκαλα, πόσο εύκολο ή πόσο δύ-
σκολο είναι να εντοπίσει κάποιος άτο-
μα με σύγχρονες δεξιότητες και πόσο 
εξίσου εύκολα ή δύσκολα μπορεί να 
τα πείσει να εγκατασταθούν σε αυτήν, 
ώστε να αναβαθμισθεί τόσο η οικονο-
μική δραστηριότητα στην περιοχή όσο 
και να διασφαλισθεί η αναπτυξιακή 
προοπτική της;

Δεχόμαστε και… μετεγγραφές, αλλά 
στηριζόμαστε πολύ στις... ακαδημίες 
μας. Η συντριπτική πλειονότητα των 
στελεχών του Δήμου, της e-trikala, των 
ενεργών ομάδων, είναι τρικαλινοί και 
τρικαλινές, με πλουσιότατα και πραγ-
ματικά εξαιρετικά βιογραφικά. Ας μην 
ξεχνάμε ότι τα Τρίκαλα διαχρονικά 
ανήκουν στους νομούς με συνεχείς 
πρωτιές στην εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Το επιστημονικό 
δυναμικό είναι υψηλής εξειδίκευσης 
(και δε μιλώ μόνο για τις θετικές επι-
στήμες) και με πολλές μας δράσεις, 
ανακαλύπτουμε συνεχώς άτομα με δι-
άθεση για προσφορά και νέες ιδέες.  
Χαίρομαι, επίσης, που ήδη υπάρχουν 
πολίτες που αγαπούν την περιοχή μας, 
που έλκονται από το ότι είναι μια πόλη 
ήσυχη και ασφαλής, επίπεδη, ακριβώς 
στο κέντρο της ηπειρωτικής χώρας, 
με συγκοινωνιακές συνδέσεις για κάθε 
περιοχή και πολιτιστικό υπόβαθρο.

Το Μουσείο Τσιτσάνη Το ρολόι του Φρουρίου στην Πρωτοχρονιά του 2021

Με φόντο τον Ασκληπιό, στη γενέτειρά του, την αρχαία 
Τρίκκη, βαρκάδα στον Ληθαίο, τον ποταμό της λήθης

Αρχοντικό στην παλιά πόλη, το Βαρούσι

Ο Ληθαίος
φωτισμένος

το βράδυ

Γυάλινο ψηφιδωτό
στο Μουσείο Τσιτσάνη

Ο Μύλος των Ξωτικών, 
το μεγαλύτερο 

χριστουγεννιάτικο 
θεματικό πάρκο

της χώρας

Το πρώτο στον κόσμο 
Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό 
σε κανονικά δρομολόγια 
εντός οικιστικού ιστού. 
Ο Δήμος Τρικκαίων 
προετοιμάζεται για τη 
δεύτερη φάση

Στο κέντρο ελέγχου
της Smart Trikala

Ο Δήμος
στο χέρι μας.
Στόχος
η χρήση
των τεχνολογιών
για άμεση 
εξυπηρέτηση
 με ένα μόνο
κλικ
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Οι Κοινότητες, ανεξάρτητα από την μορφή και το περιεχόμενο της λειτουργίας τους αποτελούν διαχρονικά αυτοδι-
οικητικό θεσμό, που εισφέρουν στην οργάνωση της λειτουργίας και δράσης των τοπικών κοινωνιών καθώς επίσης 
και στην άμεση διαχείριση κάθε είδους  προβλήματος, που προέκυπτε και προκύπτει είτε από τη καθημερινότητα, 
είτε από τις τοπικές και υπερτοπικές αναπτυξιακές ανάγκες. Ο διαχρονικός ρόλος του θεσμού αυτού ανέδειξε τις 
Κοινότητες σε μάχιμο συμπαραστάτη των πολιτών στις διεκδικήσεις τους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 
με καθοριστικό ρόλο στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Οι Κοινότητες λειτουργούσαν και λειτουργούν στην βάση της 
συσπείρωσης και της συμμετοχής των πολιτών, που αντιπροσωπεύουν και για το λόγο αυτόν δίκαια χαρακτηρίζονται 
ως θεμέλια και κύτταρα της δημοκρατικής λειτουργίας.
Η Ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 3852/201 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») καθιέρωσε – στα πλαίσια της ανταπόκρισης του νομοθέτη 
στο ειδικότερο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισσαβόνας για την αναγκαιότητα συμμετοχής των πολιτών 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που τους αφορούν (αρχή της εγγύτητας) – τον θεσμό των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων. Οι Κοινότητες, με βάση την θεσμική τους συγκρότηση αποτελούν θεσμό ενδοδημοτικής αποκέντρω-
σης, της οποίας τα όργανα (Συμβούλιο της Κοινότητας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας και Συνέλευση των 
Κατοίκων της Κοινότητας) , ως θεσμοί λαϊκής συμμετοχής μεταφέρουν προς τους Δήμους αιτήματα και προς τους 
πολίτες τις αποφάσεις των Δημοτικών Οργάνων, που αφορούν τη τοπική κοινωνία, που εκπροσωπούν. Στην συνέχεια 
με τον Ν. 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), χωρίς να θιγεί το ουσιαστικό περιεχόμενο της λειτουργίας των Κοινοτήτων, 
έγιναν περιορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της σχετικής αυτονομίας, κυρίως με τον αποσυ-
σχετισμό της εκλογής των κοινοτικών οργάνων από την εκλογή των δημοτικών (ξεχωριστές κάλπες).
Παρά τις διοικητικές δυσλειτουργίες, που προέκυπταν και προκύπτουν κυρίως από την ενδυνάμωση του δημαρχο-
κεντρικού μοντέλου σε βάρος της όποιας αποκεντρωμένης λειτουργίας, που κατά τα λοιπά προωθούσε το θεσμικό 
καλλικρατικό πλαίσιο (σε πλήρη μάλιστα αντίθεση με τις διακηρυκτικές  αρχές που ευαγγελιζόταν), οι Κοινότητες 
κατόρθωσαν, έστω και περιορισμένα να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Έτσι τα Κοινοτικά Όργανα, ως πολιτικο-συμμε-
τοχικοί θεσμοί, κατέβαλαν και καταβάλλουν αξιόλογες προσπάθειες, που βασίζονται στην δημιουργική συμμετοχή 
των πολιτών σε διαδικασίες συνδιαμόρφωσης, κάθε μορφής και περιεχομένου αναπτυξιακών προγραμμάτων, που 
αφορούσαν τις Κοινοτικές επικράτειες. Παρά την έλλειψη θεσμικής εμπειρίας και την ύπαρξη κραυγαλέων νομικών 
ασαφειών ως προς το περιεχόμενο της διοικητικής τους δράσης, οι Κοινότητες συνέβαλαν και συμβάλλουν καθορι-
στικά στην αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. με την κατοχύρωση και ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας. Κοινός 
τόπος της λειτουργίας των Κοινοτήτων είναι η διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών με δημοκρατική νομιμοποίηση 
στους κοινωνικούς χώρους της συλλογικής ζωής των χωριών και των γειτονιών των μεγάλων Δήμων. Συνιστούν 
θεσμούς που αναδεικνύουν και προωθούν την πολυεπίπεδη τοπική διακυβέρνηση και συμβάλλουν καθοριστικά στην 
ενδοδημοτική συνοχή, με την άρση, κυρίως, των όποιων αναπτυξιακών ανισοτήτων και συνακόλουθα στην ενδυνάμω-
ση της κοινής δημοτικής συνείδησης.
Με το σχέδιο νόμου «ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ», που προωθείται από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό αυτοδιοικητικό 
πλαίσιο. Χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με το εν λόγω σχέδιο 
νόμου προβλέπονται νομοθετικές μεταβολές που συνίστανται, μεταξύ άλλων στην κατάργηση της ξεχωριστής κάλ-
πης για την ανάδειξη των Κοινοτικών Οργάνων, στον περιορισμό του αριθμού των Κοινοτικών Συμβούλων, στην με-
τατροπή των Κοινοτικών Συμβούλων σε προέκταση και εξάρτημα των υποψηφίων των Δημοτικών Συνδυασμών και 
κυρίως στην υποβάθμιση των Κοινοτήτων με την συγκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στα κεντρικά Δημοτικά 
Όργανα. Παρά το ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου δε θίγει άμεσα τις αρμοδιότητες και την αποστολή των Κοινοτήτων, εν 
τούτοις, με τις προτεινόμενες διατάξεις, περιορίζει δραστικά τον ρόλο τους. 
Περαιτέρω και ειδικότερα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου (άρθρο2 του σχεδίου) προβλέπεται η, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, κατάργηση των Κοινοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και η υποκατάσταση του θεσμικού τους ρόλου 
από δημοτικά όργανα. Η εν λόγω πρόβλεψη, που επιφέρει και την πλήρη εξάλειψη του θεσμού των Κοινοτήτων στην 
μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας, αναιρεί τις αξιώσεις του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι καθώς επίσης 
και της αντιπροσώπευσης και της συμμετοχής του 1/3 του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, πράγμα το οποίο συνιστά 
κατάφωρη παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί με το Σύνταγμα καθώς επίσης και 
με διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και κυρίως με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.      
Οι προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές, δεν συνιστούν παρά υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της 
ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και αφαίρεση της δυνατότητάς μας να σχεδιάζουμε την προοπτική και γενικότερα το 
μέλλον του τόπου μας σύμφωνα με τις οραματικές επιδιώξεις και επιθυμίες μας. Θίγουν άμεσα τα δικαιώματα των 
πολιτών και ειδικότερα αυτών, που κατοικούν στη Περιφέρεια Αττικής, παραβλάπτουν την τοπική δημοκρατία και 
συρρικνώνουν την αυτοδιοίκηση πρωταρχικά ως δημόσιο χώρο έκφρασης και συμμετοχής των πολιτών. 
Ας μην μείνουμε απαθείς. Ενόψει της ψήφισης του προτεινόμενου νομοσχεδίου καλούμαστε να αποκρούσουμε κάθε 
βλαπτική μεταβολή σε βάρος των πολιτικών μας δικαιωμάτων και να αξιώσουμε την περαιτέρω αναβάθμιση των 
Κοινοτήτων, διεκδικώντας περαιτέρω αρμοδιότητες και πόρους και σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη  
δημοκρατική λειτουργία μίας πολυεπίπεδης τοπικής διακυβέρνησης. 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:

• Εάν ο πρώτος συνδυασμός λάβει πο-
σοστό έως και 60%, εκλέγει τα 3/5 των 
εδρών του δημοτικού ή περιφερειακού 
συμβουλίου, ενώ για άνω του 60%, οι 
έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται 
αναλογικά.
• Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλο-
γής δημοτικού ή περιφερειακού συμ-
βούλου, όπως ισχύει και στις βουλευτι-
κές εκλογές.
• Επανέρχεται η πενταετής θητεία των 
δημοτικών και περιφερειακών Αρχών. 
Ο α’ γύρος των εκλογών διεξάγεται τη 
δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 
πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιό-
δου και ο δεύτερος την επόμενη Κυρια-
κή. Έτσι, οι επόμενες δημοτικές εκλογές 
θα διεξαχθούν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 
2023.
• Η εγκατάσταση των νέων Αρχών γί-
νεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους από αυτό της διεξαγωγής των 
εκλογών και η θητεία τους λήγει την 
31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.
• Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά έως την 31η Αυγού-
στου του έτους των εκλογών.
• Ο αριθμός των μελών των δημοτικών 
συμβουλίων και των περιφερειακών 
συμβουλίων μειώνεται και διαμορφώ-
νεται με βάση εκείνον που αντιστοιχεί 
σήμερα στην αμέσως μικρότερη πληθυ-
σμιακή κλίμακα.
• Λιγότερα θα είναι τα μέλη και των συμ-
βουλίων δημοτικής κοινότητας, όπως 
μετονομάζονται τα δημοτικά διαμερί-
σματα. Όσες από αυτές έχουν πληθυσμό 
έως 300 κατοίκους θα διοικούνται από 
τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας. 
Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό 
άνω των 300 κατοίκων διοικούνται από 
τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημο-
τικής κοινότητας και το συμβούλιο της 
δημοτικής κοινότητας.
• Σε «δημοτικές κοινότητες» μετονο-
μάζονται και τα δημοτικά διαμερίσμα-
τα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί 
– έδρες δήμων με πληθυσμό άνω των 
100.000 κατοίκων.
• Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών 
κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέ-
ρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
και στους δήμους Ωρωπού, Μεγαρέων 
και Μάνδρας – Ειδυλλίας.
• Τέλος, ο μέγιστος αριθμός των υπο-
ψηφίων δημοτικών και περιφερεια-
κών συμβούλων σε κάθε ψηφοδέλτιο 
διαμορφώνεται στο 150% του αριθμού 
των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρει-
ας (από 30% που ίσχυσε στις τελευταί-
ες εκλογές), ενώ παραμένει στο 40% η 
υποχρεωτική εκπροσώπηση από κάθε 
φύλο.

ΠΗΓΗ: Σε διαβούλευση ο νέος εκλογικός νόμος για 
τους ΟΤΑ | Η Εφημερίδα των Συντακτών (efsyn.gr)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
Οι πολίτες της Αττικής θα στερούνται πλέον το δικαίωμα συμμετοχής

Του Παναγιώτη Απ.Κουτσουλέλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Διοικητικής Υποστήριξης της Κοινότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας-Αττικής,

 που είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Κοινοτήτων



7  ΙΑΝ.- ΦΕΒ.-ΜΑΡ.-ΑΠΡ. 2021

Υπάρχουν και θετικά 
νέα. Το Κεντρικό Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού δημοσίευσε την 
απόφασή του στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(646687/20-1-2021, ΑΔΑ: ΨΚΟ-
Ψ4653Π4-ΨΨΤ) για την  έγκρι-
ση της προμελέτης αποκατά-
στασης της Γαλλικής Σκάλας 
στο λιμάνι του Λαυρίου, κη-
ρυγμένο τεχνικό μνημείο, από 
τα σπουδαιότερα της  χώρας 
μας. Η επιστημονική αρτιότητα 
της προμελέτης, πρωτότυπης, 
πρότυπης και πρωτοποριακής 
στην Ελλάδα, που εκπόνησε 
μια στρατιά επιστημόνων των 
περισσότερων ειδικοτήτων του 
ΕΜΠ, ήταν ο όρος, η αναγκαία 
επιστημονική συνθήκη για την 
παραπάνω έγκριση. Καταλυ-
τικός ήταν ο ρόλος των κ. Ν. 
Μπελαβίλα, καθηγητή του ΕΜΠ 
και συντονιστή της παραπά-
νω εργασίας, 750 και πλέον 
σελίδων, και της κ. Α. Ανδρου-
λιδάκη, προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αναστήλωσης 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
του Υπουργείου Πολιτισμού,  

για την τελική έγκριση και τά-
χιστη δημοσίευση της απόφα-
σης. Η συνεργασία τού ΕΜΠ, 
του Δήμου Λαυρεωτικής, του 
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου 
με τη στήριξη της Περιφέρειας 
Αττικής, και της Εταιρείας Με-
λετών Λαυρεωτικής  ήταν εξαι-
ρετική και έφερε τα παραπά-
νω απτά αποτελέσματα, όπως 
αναγνωρίσθηκε δημόσια από 
τον καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Ν. 
Μπελαβίλα. Η Εταιρεία Μελε-

τών Λαυρεωτικής, όπως και για 
τη σωτηρία και ανάδειξη όλων 
των αρχαίων και νεωτέρων μνη-
μείων της περιοχής μας, έχει τε-
ράστια συμβολή με τις συνεχείς 
παρεμβάσεις της, λειτουργεί 
σαν η άγρυπνη συνείδηση του 
πολιτισμού της Λαυρεωτικής. 
Ειδικά για τη Γαλλική Σκάλα, 
αυτό το εμβληματικό μνημείο 
της Λαυρεωτικής, εγγεγραμμέ-
νο στην ψυχή και τον νου των 
Λαυριωτών, έχει καταβάλει 

μεγάλες προσπάθειες για τα 
παραπάνω εδώ και πάνω από 
δύο δεκαετίες, και όχι μόνον, 
στην εν λόγω πλειάδα των επι-
στημόνων για την εκπόνηση της 
προμελέτης συμμετέσχον ειδι-
κοί επιστήμονες, του Συλλόγου 
μας, αμισθί.

Το επόμενο βήμα: Χρειά-
ζεται και πάλι η συνεργασία των 
παραπάνω φορέων για το κοινό 
καλό, που όταν υπάρχει, όχι μό-
νον η Λαυρεωτική, αλλά η χώρα 
μας, πάει μπροστά· δηλαδή η 
ένταξη αυτού καθ’  εαυτού του 
έργου της αποκατάστασης της 
Γαλλικής Σκάλας σε χρηματο-
δότηση, ώστε να ξεκινήσουν οι 
εργασίες και να αποδοθεί σε 
όλους τους πολίτες της χώρας 
μας και του εξωτερικού, ως ένα 
λειτουργικό μνημείο με μεγά-
λη αισθητική, πολιτιστική, τε-
χνική και ευρύτερα οικονομική 
υπεραξία.

Λαύριο 4 Μαρτίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας Μελετών 
Λαυρεωτικής

Δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ της έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της προμελέτης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου για την 

αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας του Λαυρίου.
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Όλο και περισσότερες περιπτώσεις κλοπών αναφέρονται στην αστυνομία, 
κυρίως, ύστερα από εξαπατήσεις ηλικιωμένων. Εμφανίζονται σαν λογιστές, 
φίλοι των παιδιών τους και γενικότερα «πρόθυμοι» να βοηθήσουν αποσπώ-
ντας μικροποσά για να επιστρέψουν περισσότερα, σύμφωνα με τα λεγόμε-
να τους. Με αυτό τον τρόπο εισβάλλουν στα σπίτια και τα ξαφρίζουν. Τα 
τεχνάσματα πολλά και διάφορα. «Από την εκκλησία για βοήθεια», τεχνικοί 
ηλεκτρικού, τηλεφώνου και ό,τι άλλο μπορούν να σκαρφιστούν… αρκεί να 
ανοίξει η πόρτα να κάνουν τη δουλειά τους! Πολλοί από τα θύματα ούτε καν 
μιλούν μετά από ντροπή. 
«Πενία τέχνας κατεργάζεται» κι ο πονηρός νους αποδεικνύεται ευφάντα-
στος. Κάποιοι  προσποιούμενοι τραπεζικούς υπάλληλους «ενημερώνουν» για 
δήθεν επιστροφή αναδρομικών. Αναπάντητες κλήσεις από + 371, + 564, + 255 
κ.λπ., αναμένοντας να επιστρέψεις την κλήση. «Επενδυτικές εταιρίες» από 
το εξωτερικό «έχουν λύσεις» για να «επενδύσουμε» τα χρήματά μας. Μάλι-
στα, όταν αντιλαμβάνονται ότι το σκέφτεσαι, προσφέρονται να διπλασιάσουν 
το ποσό που θα «επενδύσεις» γιατί είναι πολύ σίγουροι για το αποτέλεσμα!
Κι η πιο συνήθης περίπτωση αυτή που τηλεφωνεί κάποιο παιδί τρομαγμένο 
λέγοντας πως τράκαρε, με σκοπό πάλι την απόσπαση χρημάτων.
Τα δε μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από «ανθρώπους» που χα-
ρίζουν περιουσίες, θέλουν να βοηθήσουν κ.λπ. (κάποιοι βρίσκουν και οικο-
γενειακά για να γίνονται ακόμα πιο πιστευτοί), στοχεύουν στην αφαίρεση 
στοιχείων  από ταυτότητες, τραπεζικούς λογαριασμούς και γενικότερα έγ-
γραφα. 

Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτησης πολιτών 
από την Ελληνική Αστυνομία.
Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, σε διάφορες περιοχές της 
χώρας, από επιτήδειους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και 
με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, η 
Ελληνική Αστυνομία συνιστά:
Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί 
συγγενικών - φιλικών προσώπων.
Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με δι-
άφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλη-
σης.
Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας 
πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας 
ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το 
ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην 
ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγ-
γενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλε-
φωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων 
επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν 
δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο 
κάλεσαν οι άγνωστοι. Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να 
παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε 
Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτεί-
νουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δη-
μόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού 
προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για 
οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε κα-
ταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμο-
ποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσι-
ους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρε-
σίες που παρέχουν.
Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους 
πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστι-
κή, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και 
τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, 
χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση 
απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Εξαπάτηση και κλοπές,κυρίως, σε ηλικιωμένους.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

O τ. δημάρχος Σα-
ρωνικού, Γιώργος 
Σωφρόνης, ξεκίνησε 
διάλογο μέσω διαδικτύ-
ου, για να επικοινωνεί 
με τους πολίτες  των 
πέντε ενοτήτων του 
δήμου. Πρωτοποριακός 
αλλά και ασφαλής τρό-
πος επικοινωνίας με 
τους δημότες εν μέσω 
της πανδημίας.

“Κάναμε την αρχή και έγινε σαφές ότι οι πολίτες του 
Δήμου Σαρωνικού αποζητούν τον διάλογο. Έχουμε υπο-
χρέωση να συζητάμε μαζί τους ώστε να μην λαμβάνο-
νται αποφάσεις εν αγνοία τους. Θα συνεχίσουμε την 
επικοινωνία και θα την εντείνουμε”, 
δήλωσε σχετικά ο κ. Σωφρόνης.
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Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή “Ελλά-
δα 2021” η πρόταση που υπέβαλε ο  
Δήμος Σαρωνικού, στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση, με στόχο να 
αναδειχθεί η συμβολή του τόπου, αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής των Με-
σογείων στην επανάσταση του 1821 
και να αναδειχθεί ο ρόλος των αγωνι-
στών της σε αυτή.
Η συγκεκριμένη πρόταση, προϋπο-
λογισμού 121.076 ευρώ, έχει τίτλο 
«Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Η 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» και αποσκοπεί:
  • Στην ανάδειξη και την καταγραφή 
του ιστορικού αποθέματος με έμφαση στην 
επαναστατική και μετα-επαναστατική παρου-
σία των Μεσογειτών - Αρβανιτών στο στρα-
τιωτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Στην ανάδειξη και την καταγραφή συγκρι-
τικών ιστορικών πλεονεκτημάτων της περι-
οχής  σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του 
ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.
  • Στον προσδιορισμό της άυλης Επαναστατι-
κής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής  
(τραγούδια, χοροί, πρόσωπα, φιλέλληνες, 
μέλη της Φιλικής Εταιρείας, αγωνιστές, ιε-
ράρχες, κλπ.) που μπορούν να προσελκύσουν 
επισκέπτες αλλά και επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον στην περιοχή.
 • Στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της περιοχής με κεντρικό άξονα τον ιστορι-
κό συνεδριακό τουρισμό.

Η καταγραφή και η ανάδειξη αυτού του εξαι-
ρετικά ενδιαφέροντος και πρωτότυπου υλι-
κού βασίζεται: 

1. Στην ιστορική έρευνα από ομάδα έργου 
επιστημόνων και επαγγελματιών (ιστορι-
κούς, βιβλιοθηκονόμους, πληροφορικούς) 
σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία της ευρύτε-
ρης περιοχής για εντοπισμό και καταγραφή 
βιβλιογραφικών πηγών, άρθρων, αρχειακών 
και μουσειακών τεκμηρίων, εικονογραφικών 

έργων κλπ. που σχετίζονται με τον αγώνα 
στην περιοχή της Αττικής αλλά και γενικό-
τερα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με 
προσανατολισμό τη μελέτη και καταγραφή 
του ντόπιου πληθυσμού και του πολιτισμού 

τους. Στην καταγραφή του ιστορι-
κού αποθέματος των Αρβανιτών της 
περιοχής των Μεσογείων στην επα-
νάσταση του 1821, με έμφαση στην 
επαναστατική και μετά-επαναστατι-
κή παρουσία τους στο στρατιωτικό, 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
2. Στην επεξεργασία των καταγε-
γραμμένων πηγών, συγγραφή λημμά-
των, τεκμηρίωση και ανάλυση των 
στοιχείων που έχουν προκύψει από 
την έρευνα. Οι πηγές που θα κατα-
γραφούν θα παρέχουν πληροφορίες 
για τη δράση των κατοίκων των χω-
ριών της Αττικής κατά την επανά-
σταση του 1821, ενώ θα αναδειχτεί ο 
Αρβανίτικος Πολιτισμός σε όλες του 
τις εκφάνσεις.
Διαρκής μας στόχος είναι όλα τα πα-

ραπάνω να αναπτυχθούν, να τεκμηριωθούν 
και να αναδειχθούν προκειμένου:
- Nα γίνουν  γνωστά όχι μόνο στην τοπική 
κοινωνία του Δήμου Σαρωνικού αλλά στην 
ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, μέσω των 
τεχνολογικών υποδομών που ήδη υφίστα-
νται στον Δήμο μας και ειδικότερα μέσω 
της νέας λειτουργίας του αποθετηρίου της 
βιβλιοθήκης. 
- Να διαχυθούν τα αποτελέσματα του έργου 
μέσω της διοργάνωσης θεματικού-ιστορικού 
συνεδρίου που θα παρουσιάζει στο σύνολο 
της την έρευνα. 
- Να διασυνδεθεί το έργο με τουριστικές 
δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, με τη σύ-
νταξη μελέτης για την ολοκληρωμένη του-
ριστική ανάπτυξη, προσανατολισμένης στην 
ιστορία των χωριών της Αττικής και των κα-
τοίκων τους και κυρίως τη συμμετοχή τους 
στην εθνεγερσία.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου για 
τη συγκεκριμένη πρόταση δήλωσε τα εξής: 
“Ο Δήμος Σαρωνικού με αφορμή την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάστα-
ση και μέσω της πρότασης που καταθέτει 
επιλέγει να συνεισφέρει με τρόπο ουσιαστι-
κό στην ιστορική καταγραφή και την ιστορι-
κή μνήμη, αναδεικνύοντας και προάγοντας 
στο σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι της τοπι-
κής μας ιστορίας που αποτελεί ταυτόχρονα 
μέρος της ευρύτερης Ελληνικής ιστορίας”. 

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή “Ελλάδα 2021” η πρόταση του Δήμου Σαρωνικού για την 
ανάδειξη και τη συμβολή της περιοχής των Μεσογείων στην Επανάσταση του 1821. 

Το λάβαρο των Επαναστατών της Αττικής

Εσωτερικό σπιτιού της Αττικής
την περίοδο της Τουρκοκρατίας

Το Σούνιο την περίοδο της Επανάστασης του 1821
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Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

Στέφανος  Ευαγγ.  Μπινιάρης
Το Περιβάλλον. Ρύπανση & Προστασία.

“Πρόλογος                                                       
Αγαπητή Αναγνώστρια,
Αγαπητέ Αναγνώστη.

Από σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι με 
αντικείμενο το «Φυσικό Περιβάλλον». Για 
όσους έχουν ενδιαφέρον για το Περιβάλ-
λον, πιστεύω, ότι το ταξίδι αυτό θα είναι  
πολύ ευχάριστο. Για όσους δεν έχουν ασχο-
ληθεί μέχρι τώρα ιδιαίτερα με το Περιβάλ-
λον, υπάρχει μία πολύ μεγάλη πιθανότητα 
να αποκτήσουν τώρα ενδιαφέρον για το 
Περιβάλλον.

Από σήμερα λοιπόν θα δημοσιεύω περίπου 
μία φορά την εβδομάδα ένα Άρθρο για το 
Περιβάλλον. Αυτό θα συνεχιστεί για πε-
ρίπου έναν χρόνο (Θεού θέλοντος, δεδο-
μένου ότι τον ερχόμενο Φεβρουάριο του 
2021 κλείνω τα 83 μου χρόνια), έτσι ώστε 
σε περίπου 50 Ενότητες θα σας περιγράψω 
όλα όσα έχουν σχέση με το φυσικό Περι-
βάλλον.

Μία φράση που με συνόδευε σε όλη την 
επιστημονική μου σταδιοδρομία είναι η 
εξής: «Το χαρτί  είναι υπομονετικό. Δηλα-
δή μπορείς να γράψεις επάνω του ό,τι  ανο-
ησία θέλεις» (το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία 
και για το διαδίκτυο και για το μικρόφω-
νο).  Αυτό σημαίνει, ότι δεν είναι τόσο ση-
μαντικό το τι διάβασες, αλλά πού το διά-
βασες και ποια είναι η σχέση αυτού που το 
έγραψε με το θέμα που έγραψε.  Γι’ αυτό 
το λόγο θα ήθελα να Σας αναφέρω μερικά 
προσωπικά στοιχεία, έτσι ώστε να αποκτή-
σετε έγκαιρα μία πρώτη γνώμη, για το εάν 
θα ήταν σκόπιμο να χάσετε ένα μέρος του 
χρόνου Σας ασχολούμενοι με την Ιστοσελί-
δα μου.

Η δημιουργία των Άρθρων που θα ακολου-
θήσουν, είναι μία από τις πολλές προσπά-
θειες που καταβάλω τα τελευταία χρόνια, 
προκειμένου να μεταφέρω στην Πατρίδα 
μου τις εμπειρίες που απέκτησα στη Γερ-
μανία στον τομέα του Περιβάλλοντος. Οι 
εμπειρίες αυτές προέκυψαν:
1. Από την εργασία μου επί σχεδόν είκοσι 
χρόνια ως υπεύθυνου για την προστασία 
του Περιβάλλοντος της Γερμανικής εται-
ρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
RWE Energie AG, η οποία ήταν τότε η μεγα-
λύτερη μη κρατική εταιρεία της Ευρώπης. 
Ευτύχησα δε να έχω αυτήν την θέση και 
κατά τη δεκαετία του 1980, όταν δηλαδή 
στη Γερμανία γενικά, αλλά και στην εται-
ρεία RWE Energie AG ιδιαίτερα, υλοποιήθη-
κε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης των 
εκπομπών των ρύπων με πρωτοποριακές 
μεθόδους και εντυπωσιακά αποτελέσματα 
στη μείωση της ρύπανσης του Περιβάλ-
λοντος. Μόνο η εταιρεία RWE Energie AG 
έκανε από το 1983 έως το 1988 επενδύ-
σεις αποκλειστικά για την προστασία του 
Περιβάλλοντος αξίας περίπου 3,5 δισεκα-
τομμυρίων Ευρώ!

2. Από τις παραδόσεις που έκανα σε Πανε-
πιστημιακό επίπεδο στη Γερμανία με τίτλο: 
«Προστασία του Περιβάλλοντος και Περι-
βαλλοντικό Δίκαιο».
3. Από την ιδιαίτερα ενεργό συμμετοχή 
μου σε «Ειδικές Επιτροπές» [συμμετείχα 
σε είκοσι τρείς (23), έξι εκ των οποίων δι-
ηύθυνα ο ίδιος] όλων των μεγάλων Ενερ-
γειακών Οργανισμών της Γερμανίας (VDI: 
Σύλλογος Γερμανών Μηχανικών, VGB: Ένω-
ση των Ιδιοκτητών Μεγάλων Εργοστασίων 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, VDEW: 
Ένωση Γερμανικών Εργοστασίων Παρα-
γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ιδιαίτερα 
επιλέγηκα επί σειρά ετών μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Τομέα 2 «Μετεω-
ρολογία και Περιβάλλον» της «Επιτροπής 
για την Προστασία της Ατμόσφαιρας» του 
«Συλλόγου Γερμανών Μηχανικών» (VDI). 
Στις Ειδικές αυτές Επιτροπές καλούνται οι 
Ειδικοί όλων των κλάδων του Περιβάλλο-
ντος και προτείνουν λύσεις στα τρέχοντα 
προβλήματα του Περιβάλλοντος. Πολλές 
από αυτές τις λύσεις οδηγούν σε Οδηγίες, 
Διατάξεις και Νομοθεσίες, από τις οποίες 
αρκετές  μεταφέρονται σε Ευρωπαϊκές 
Νομοθεσίες.
4. Από τη δημοσίευση (μόνο σε διεθνές 
επίπεδο) περίπου 50 πρωτοποριακών με-
λετών μου (και την παρουσίασή τους σε 
Συνέδρια) με αντικείμενο το Περιβάλλον, 
καθώς και από τις περισσότερες εκατο-
ντάδες διαλέξεών μου.

Ένα εύλογο ερώτημα είναι για ποιο λόγο 
κάνω αυτήν την προσπάθεια; Η απάντηση 
είναι μία παλαιά ιστορία: Όπως προανέφε-
ρα, επί περίπου είκοσι χρόνια ήμουν υπεύ-
θυνος για την προστασία του Περιβάλλο-
ντος της μεγάλης Γερμανικής εταιρείας 
RWE Energie AG. Ο Γερμανικός τίτλος που 
είχα (αντίστοιχος του οποίου δεν υπάρχει 
στην Ελλάδα) ήταν Umweltschutzbeauftra
gter, δηλαδή υπεύθυνος της εταιρίας για 
την προστασία του Περιβάλλοντος αλλά 
και εντεταλμένος από τη Γερμανική Κυ-
βέρνηση έχοντας την ευθύνη έναντι αυτής 
να ελέγχω, αν τηρούνται από την εταιρεία 
όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με 
την προστασία του Περιβάλλοντος.  Μία 
από τις υποχρεώσεις που είχα, ήταν εκτός 
των άλλων, να ενημερώνω τους Γερμανούς 
για το πώς δημιουργείται η ρύπανση του 
Περιβάλλοντος και πώς επιτυγχάνεται η 
προστασία του. Έτσι έκανα εκατοντάδες 
διαλέξεις σε όλα τα επίπεδα αρχής γενο-
μένης από τους Διευθυντές όλων των με-
γάλων Γερμανικών εταιρειών, διαλέξεις σε 
Ειδικούς άλλων τομέων, όπως Φυσικούς, 
Χημικούς, Οικονομολόγους κ.λπ., μέχρι και 
βραδινές διαλέξεις σε Ενορίες (περισσότε-
ρες από 50 Ενορίες της Καθολικής και της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας), Συλλόγους κ.λπ.. 
Τότε λοιπόν, γυρνώντας μετά από τέτοιες 
διαλέξεις σπίτι μας τις χειμωνιάτικες νύ-
χτες με πάγους, χιόνια, βροχές και κρύα, 
υποσχέθηκα στον εαυτό μου, ότι αν με αξι-

γράφει ο Κ. Γ. Μωϋσίδης

Τι γαρ ωφελήσει άνθρω-
πον εάν κερδήση τον κό-
σμον όλον, και ζημιωθή 
την ψυχήν αυτού; Η τι 
δώσει άνθρωπος αντάλ-
λαγμα της ψυχής αυτού;” 
[Μαρκ. η’ 34-37] ...

Έτσι μόνο μπορώ να περιγρά-
ψω αυτό που αισθάνομαι  κάθε 
φορά που ανταλλάσσω σκέ-
ψεις και απόψεις με το συμπο-
λίτη μας, Στέφανο Μπινιάρη. 
Μετά από μια πολυετή επαγ-
γελματική ενασχόληση με  το 
περιβάλλον, αξιοποιώντας δη-
μιουργικά τον ελεύθερο  χρόνο 
του, έφτιαξε  μια ιστοσελίδα 
www.perivallon-s-biniaris.
com
στην οποία  εναποθέτει με 
αγάπη όλες  τις γνώσεις που 
διαθέτει προσφέροντας και με 
αυτόν τον τρόπο στους επόμε-
νους ένα κτήμα ες αεί.
Τα αποτελέσματα του πνευμα-
τικού του μόχθου, ταξινομη-
μένα σε ενότητες, βρίσκονται 
στον ιστότοπό του, απ’ όπου ο 
καθένας μπορεί, αν το επιθυ-
μεί,  ακόμα και να τα εκτυπώ-
σει.
Με την επανακυκλοφορία των 
περιοδικών εκδόσεων, «ΔΗ-
ΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩ-
ΤΙΚΗΣ» και «ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», όλες 
οι ενότητες θα δημοσιεύονται 
αυτούσιες με τη σειρά. Ξεκινά-
με με τον πρόλογο. 
Όλες οι θεματικές ενότητες, 
όπως προανάφερα, είναι στη 
διάθεσή σας στον παρακά-
τω σύνδεσμο: https://www.
perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για “ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ-ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ”.
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ώσει ο Θεός να μπορώ κάποτε να δραστη-
ριοποιούμε εκτός της Γερμανίας και στην 
Πατρίδα μου, αυτό που κάνω για τους Γερ-
μανούς συμπολίτες μου, θα το κάνω και για 
τους Έλληνες συμπατριώτες μου.

Αυτό κάνω λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό. 
Έτσι με περισσότερους τρόπους προσπα-
θώ τα τελευταία χρόνια να υλοποιήσω 
αυτή μου την υπόσχεση. Η προσπάθειά μου 
προς τούτο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. Ο πρώτος πυλώνας είναι μία σειρά δι-
αλέξεων για το Περιβάλλον σε περισσό-
τερες πόλεις της Ελλάδος (π.χ. Σαλαμίνα, 
Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, Πτολεμαΐδα, Αί-
γινα, περισσότερες περιοχές των Αθηνών 
κ.α.).
2. Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι ραδιοφω-
νικές και τηλεοπτικές Εκπομπές για το 
Περιβάλλον που έχω κάνει. Παραδείγμα-
τα είναι: Τρεις ενότητες από περίπου 50 
ημίωρες ραδιοφωνικές Εκπομπές η κάθε 
μία (δηλαδή σύνολο περίπου 150 ημίω-
ρων Ραδιοφωνικών Εκπομπών) από τον 
Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της 
Ελλάδος με θέμα: «Το Περιβάλλον. Ρύπαν-
ση και Προστασία». Μία σειρά  Εκπομπών 
από τον κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό ΕΡΑ 
5 για τους απανταχού Έλληνες. Τέλος τη-
λεοπτικές Εκπομπές π.χ. στην ΕΡΤ, Ρόδο, 
Πτολεμαΐδα.
3. Ο τρίτος πυλώνας είναι ο γραπτός λό-
γος για να μπορούν οι Έλληνες πολίτες να 
μελετούν τα του Περιβάλλοντος, όποτε 
έχουν διάθεση προς τούτο. Εδώ ανήκει μία 
μεγάλη σειρά δημοσιεύσεων για το Περι-
βάλλον στην Ελλάδα (περισσότερες από 
εκατό) σε εφημερίδες, περιοδικά και στο 
διαδίκτυο. Κορωνίδα αυτού του πυλώνα 
είναι η συγγραφή δύο Βιβλίων στα Ελλη-
νικά για το Περιβάλλον με συνολικά 621 
σελίδες. Συγκεκριμένα το δεύτερο Βιβλίο 
το έγραψα με την βοήθεια και του γιου μου 
Μίνου Μπινιάρη (ο οποίος έχει μετά από 
δύο πενταετείς σπουδές Διπλώματα Βιο-
τεχνολόγου και Φαρμακοποιού). Το Βιβλίο 
αυτό έχει τον τίτλο: «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ-
ΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», προ-
έκυψε από εντατική εργασία εννέα ετών, 
έχει 431 σελίδες και κυκλοφόρησε από τις 
Εκδόσεις ΑΓΓΕΛΑΚΗ. Το Βιβλίο αυτό είναι 
η κύρια πηγή από την οποία προέρχονται 
όλα όσα θα Σας περιγράψω στις περίπου 
50 Ενότητες που θα ακολουθήσουν. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο θεώρησα όχι μόνο σκόπιμο 
αλλά και αναγκαίο να συμπεριλάβω τα βι-
ογραφικά και των δύο Συγγραφέων του Βι-
βλίου (βλέπε link Βιογραφικά).

Ανέφερα ότι το Βιβλίο είναι η κύρια πηγή, 
όχι όμως η αποκλειστική. Αρκετές εμπει-
ρίες συγκεντρώθηκαν και κατά την επιλο-
γή της ύλης τόσο των ραδιοφωνικών Εκπο-
μπών όσο και των δημοσιευθέντων Άρθρων 
μου. Τέλος, ρόλο έπαιξε και η πρόοδος της 

Επιστήμης στο πέρασμα του χρόνου. Το 
προαναφερθέν Βιβλίο μας γράφτηκε σκο-
πίμως με απλά και κατανοητά λόγια, έτσι 
ώστε να μπορούν να το καταλάβουν όλοι, 
δίχως να απαιτούνται πρότερες γνώσεις.                                                                                      
Πολλοί Ειδικοί μας έχουν πει, ότι το Βιβλίο 
αυτό θα ήταν σκόπιμο να διδάσκεται τόσο 
στη βασική όσο και στη μέση εκπαίδευση. 
Στη χώρα μας όμως δε γίνεται αυτό που 
λένε οι Ειδικοί, αλλά αυτό που θέλουν οι 
εκάστοτε Κυβερνώντες. Παρ’ όλα αυτά δεν 
μπορεί να μην αναγνωριστεί εκ μέρους μας 
το γεγονός, ότι το Βιβλίο αυτό παρ’ ότι έχει 
γραφτεί με πολύ απλά λόγια, επελέγη στα 
πλαίσια του Προγράμματος «Εύδοξος». Δη-
λαδή, Καθηγητές πολλών ανώτατων Ιδρυ-
μάτων έκριναν ότι το Βιβλίο αυτό είναι 
σκόπιμο να το μελετούν οι Φοιτητές τους. 
Έτσι οι Φοιτητές μπορούν να το παραγγεί-
λουν και η Πολιτεία πληρώνει ένα αντίτιμο 
στον Εκδοτικό Οίκο. Ένα μικρό μέρος αυτού 
του αντιτίμου ανήκει στους Συγγραφείς.

Σε αυτή τη θέση θα μπορούσε κάποια Ανα-
γνώστρια ή κάποιος Αναγνώστης να σκε-
φτεί, ότι ό,τι κάνω γίνεται και για οικονομι-
κούς λόγους. Γι’ αυτό θα ήθελα να τονίσω, 
ότι από όλα όσα έχω κάνει στην συνολική 
προσπάθειά μου αυτή, όχι μόνο δεν έχω 
πάρει έστω και ένα ευρώ, αλλά αντιθέτως 
έχω ξοδέψει αρκετές χιλιάδες ευρώ από 
την τσέπη μου. Μόνο λίγα παραδείγματα:
1. Σε όλες τις διαλέξεις που έκανα, παρ’ 
ότι με είχαν προσκαλέσει, ποτέ δεν πήρα 
έξοδα κινήσεως ή κάποια αμοιβή (αφού 
το ίδιο έπραξα και στη Γερμανία). Αν όμως 
είχε προβλεφθεί κάποια αμοιβή, τους έλε-
γα: Βάλτε τα στο Ταμείο σας.
2. Όταν σε έναν από τους τρεις κύκλους 
Ραδιοφωνικών Εκπομπών (λόγω εσωτερι-
κών προβλημάτων του Σταθμού) δεν υπήρ-
χε δυνατότητα εγγραφής των Εκπομπών 
στις εγκαταστάσεις του Σταθμού, πλήρωσα 
εγώ εκτός Σταθμού αυτά τα έξοδα για τις 
περίπου 50 Εκπομπές (και ο νοών νοείτω).
3. Από το πρώτο Βιβλίο, που πουλήθηκε 
σε αρκετά αντίτυπα, άφησα τα έσοδα στον 
Εκδοτικό Οίκο (παρ’ ότι ένα σεβαστό ποσο-
στό ανήκε σε εμένα).
4. Από το δεύτερο Βιβλίο μας (με τη σύμ-
φωνη γνώμη και του γιου μου) αγοράσα-
με από τον εκδοτικό Οίκο (σε τιμή ιδίων 
εξόδων) 600 αντίτυπα (που μας στοίχισαν 
περίπου 3000 ευρώ) και τα δωρίσαμε σε 
πάρα πολλές Βιβλιοθήκες, στους Παρευρι-
σκομένους σε ειδικές διαλέξεις μου (π.χ. 
στην ιδιαίτερη Πατρίδα μου στη Σαλαμίνα) 
και εν γένει σε όποιαν ή όποιον έχει εκδη-
λώσει έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον 
για το Περιβάλλον.
5. Ειδικά για το δεύτερο Βιβλίο μας ισχύ-
ει ότι το μέρος των εσόδων που αναλογεί 
στους Συγγραφείς από την πώληση του Βι-
βλίου τόσο από την ελεύθερη αγορά όσο 
και από το Πρόγραμμα «Εύδοξος» δεν τα 
παίρνουμε οι ίδιοι αλλά τα δωρίζουμε σε 

έναν αγαθοεργό σκοπό.

Όλα αυτά (τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν 
γνωστά σε κανέναν) τα έγραψα (λίγο προ 
του τέλους, αφού τον Φεβρουάριο του 
2021 γίνομαι 83 ετών, δίχως όμως να 
«υποπτεύομαι τελευτήν του βίου») για ένα 
συγκεκριμένο λόγο: Δηλαδή για να γίνει 
τελείως κατανοητό ότι η προσπάθειά μου 
αυτή είναι 100% ανιδιοτελής (παρ’ ότι βέ-
βαια είναι επίπονη) και ότι είναι μία απέλ-
πιδα τελική προσπάθεια να κατανοήσουν 
οι Συμπατριώτες μου πώς λειτουργεί μία 
σύγχρονη κοινωνία στην προσπάθειά της 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών 
της προστατεύοντας συγχρόνως το Περι-
βάλλον. Και αυτό με την ελπίδα ότι, όταν 
στο Μέλλον ξεκινήσει κάπου ένα έργο για 
το καλό των Πολιτών (π.χ. ένας βιολογι-
κός καθαρισμός των αποβλήτων), δε θα τα 
κάνουν, ως συνήθως, όλα «λίμπα», επειδή 
«ου γαρ οίδασι τι ποιούσι!».

Αρκετά δε από αυτά, που θα Σας περιγρά-
ψω, δεν είναι γνωστά στη χώρα μας, είτε 
επειδή είναι εμπειρίες που αποκτήθηκαν 
κατά την εφαρμογή μεθόδων που για πρώ-
τη φορά εφαρμόσαμε στη Γερμανία, είτε 
επειδή δεν είναι μέρος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της χώρας μας.

Εδώ τελείωσε η μακροσκελής Εισαγωγή 
μου. Θα ήθελα όμως πριν κλείσω την σημε-
ρινή επικοινωνία μας να Σας δώσω τη δυ-
νατότητα να πάρετε μία πρώτη ιδέα για το 
πώς θα είναι τα διάφορα Άρθρα - Ενότητες 
που θα ακολουθήσουν.
Έτσι σήμερα θα ξεκινήσω στην πρώτη Ενό-
τητα με την περιγραφή ενός φλέγοντος 
προβλήματος της Ελληνικής κοινωνίας, 
δηλαδή με το πρόβλημα της διαχείρισης 
των Απορριμμάτων. Βέβαια, αυτή δεν εί-
ναι η φυσιολογική σειρά περιγραφής των 
προβλημάτων του Περιβάλλοντος (έτσι 
αναπόφευκτα σε αυτό το κείμενο θα υπάρ-
χουν μερικές έννοιες, που ίσως είναι άγνω-
στες, θα περιγραφούν όμως εκτενώς, όταν 
από την επόμενη δεύτερη Ενότητα θα πε-
ριγράψουμε την ύλη με την φυσιολογική 
της σειρά). Η διαχείριση των Απορριμμά-
των επελέγη όμως σκόπιμα, διότι είναι μία 
ολοκληρωμένη περιληπτική περιγραφή 
ενός σημαντικού προβλήματος του Περι-
βάλλοντος. Ελπίζω δε να αποτελέσει για 
Εσάς μία ευκαιρία για να βγάλετε ένα πρώ-
το συμπέρασμα για το εάν θα είχε έννοια 
να σπαταλάτε τον χρόνο Σας με την Ιστοσε-
λίδα μου.Επίσης σήμερα, θέλοντας να Σας 
δείξω σε τι στυλ θα είναι η φυσιολογική 
περιγραφή της ύλης, θα Σας παρουσιάσω 
την δεύτερη Ενότητα, στην οποία θα ξεκι-
νήσω με κανονική σειρά να περιγράφω τη 
ρύπανση του πρώτου μέρους του φυσικού 
Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή του στρώματος του αέρα που περι-
βάλει τη γη μας.
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του Μανώλη Μπίστα

Από τον Όμηρο, τις τραγωδί-
ες, τους ψαλμούς μέχρι και 

τους σύγχρονούς μας ποιητές, οι Έλληνες 
πορευτήκαμε και πορευόμαστε «μέσα από 
την ποίηση». Λίγοι από εμάς ξέρουν ότι η 
καθιέρωση της 21ης Μαρτίου ως παγκό-
σμιας ημέρας ποίησης είναι Ελληνική ιδέα. 
Η αρχική έμπνευση ανήκει στον Μιχαήλ Μή-
τρα, ο οποίος εισηγήθηκε (1997) στην Εται-
ρεία Ελλήνων Συγγραφέων (πρόεδρος ο 
Κώστας Στεργιόπουλος) να καθιερωθεί μία 
ημέρα εορτασμού της ποίησης, ενώ η Λύ-
ντια Στεφάνου πρότεινε την συγκεκριμένη 
ημερομηνία – την ημέρα της εαρινής ισημε-
ρίας, που συνδυάζει το φως και το σκοτάδι, 
όπως η ποίηση  συνδυάζει το φωτεινό πρό-
σωπο της αισιοδοξίας αλλά και το σκοτεινό 

πρόσωπο του πένθους.      
Την επόμενη χρονιά, ο συγγραφέας Βασίλης 
Βασιλικός  – πρέσβης της Ελλάδος στην 
UNESCO – εισηγήθηκε η ημέρα αυτή να κα-
θιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης κι 
η Ελληνική Πρόταση υπερψηφίστηκε.   
Στον Δήμο μας έγιναν κάποιες προσπάθει-
ες στο παρελθόν (μέσω των φιλαρμονικών 
μας) ν’ αναδείξουμε την ποίηση. Εύχομαι το 
2022 να μας βρει όλους εδώ, «ελεύθερους» 
πια, για να καθιερώσουμε κι εμείς την ημέ-
ρα αυτή μέσω σχετικών εκδηλώσεων. 

Για όλους εμάς που ασχολούμαστε με την 
ποίηση (γραφή – ανάγνωση) ισχύουν αυτά 
που είχαν πει ο Ελύτης στην ομιλία του 
κατά την απονομή του Νόμπελ: 
«Τότε όμως η Ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει 
μέσα σε μια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: τον 

μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν 
έχει πέραση.», 
αλλά και στην «Αναφορά στον Ανδρέα Εμπει-
ρίκο»:
«Η Ποίηση έγινε για να διορθώνει τα λάθη 
του Θεού· ή εάν όχι, τότε, για να δείχνει πόσο 
λανθασμένα εμείς συλλάβαμε την δωρεά 
του.» ,
πιο  πρόσφατα η ποιήτρια Διώνη Δημητριά-
δου
«Εν μέσω ποιητών καλύτερα. 
Ίσως γιατί εκεί έχεις μια πιθανότητα 
να διηγηθείς ένα σου όνειρο 
όχι σαν όνειρο, 
μα σαν μια αμυδρή υποψία 
αυτό να ήταν η αληθινή ζωή 
κι αυτοί να σε πιστέψουν.»

  

21 Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα ποίησης

Σε άλλες πόλεις που αποβιο-
μηχανίζονται,  χώροι όπως το 
εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο 
του ΔΕΔΕ στο Λαύριο, μετατρέ-
πονται σε χώρους πολιτισμού 
και  προσέλκυσης επισκεπτών 
σαν το «Γκάζι» στην Αθήνα. Εδώ 
στο Λαύριο αναμένουμε τι; Δε 
θα κάνω προτάσεις, υπάρχουν 
δεκάδες. Αυτό που δεν υπάρχει 
(κατά την άποψή μου) είναι το 
όραμα για μία πόλη πολιτισμού 
κι ευπρέπειας. Και καλά να μην 
υπάρχει ούτε αυτό (όραμα)· κά-
ποιος υπεύθυνος δεν έχει δει 
ότι η «καμινάδα» είναι έτοιμη να 
καταρρεύσει με κίνδυνο  υλικών 
ζημιών (το λιγότερο) κι ανθρώ-
πινων ζωών; Στο σημείο αυτό 
σταθμεύουν αυτοκίνητα, διέρ-
χονται πεζοί και, κάθε Πέμπτη, 
«στήνονται» κάποιοι πάγκοι της 
λαϊκής αγοράς. Τι περιμένουν οι 
υπεύθυνοι για να καλέσουν το 
αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο 
για να συντάξει «Έκθεση Επικιν-
δύνου», ώστε να «πιεστεί» ο ιδι-
οκτήτης της εγκατάστασης να 
προβεί στις αναγκαίες επιδιορ-
θώσεις;… 

Υ.Γ. Οι φωτογραφίες είναι του φίλου μου 
Χριστόφορου Αλιάγα

του Μανώλη Μπίστα
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Εξακολουθεί το Λαύριο να 
αποτελεί την πρώτη επιλογή 
για το 8ο Data Center Region 
της στην Ευρώπη που σχεδιά-
ζει να δημιουργήσει στη χώρα 
μας η Microsoft. 

Η επένδυση που σύμφωνα με κυβερνητικά 
στελέχη θα ξεπεράσει το 1 δισ. Ευρώ .
Η εγκατάσταση των data centers του αμε-
ρικανικού τεχνολογικού κολοσσού προβλέ-
πεται να γίνει σε έκταση 100 στρεμμάτων 
του πρώην εργοστασίου της κλωστοϋφα-
ντουργίας “Αιγαίον”. Η εταιρεία αναζητεί 
επιπλέον χώρους συνολικής έκτασης 200 
στρεμμάτων στην πόλη για την ανάπτυξη 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Μετά τις πολύ θετικές επιδό-
σεις σε ό,τι αφορά τα οικονομικά 
αποτελέσματα του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. για 
το 2020, η έντονα ανοδική πορεία 
συνεχίζεται και το 2021 εν μέσω 
πανδημίας. 
Η αποτύπωση των αποτελεσμά-
των για το πρώτο τρίμηνο του 
2021 είναι ιδιαίτερα ικανοποι-
ητική. Τα έσοδα του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. 
διαμορφώθηκαν σε 
1.066.895 ευρώ έναντι 
στόχου 653.500 ευρώ, 
καταγράφοντας αύξη-
ση 63,3 %. Αντιστοί-
χως, τα έξοδα για την 
ίδια περίοδο διαμορ-
φώθηκαν σε 560.985 
ευρώ έναντι στόχου 
520.060 ευρώ. Αποτέ-
λεσμα αυτών είναι το 
ισοζύγιο του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. 
για το πρώτο τρίμηνο 
του 2021 να διαμορ-
φωθεί στις 505.910 
ευρώ έναντι στόχου 133.440 ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση 279,1 %. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. 
λόγω πανδημίας στερήθηκε εσόδων λόγω 
της μείωσης της κίνησης στην Ακτοπλο-
ΐα και βεβαίως λόγω της μη είσπραξης 
μισθωμάτων εφαρμόζοντας απόλυτα τα 
κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων. 
Ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. αντιλαμβανόμενος την ανά-
γκη στήριξης της επιχειρηματικότητας 
φροντίζει να εξοφλεί σε ελάχιστο χρόνο 
όλες τις υποχρεώσεις του προς τρίτους, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων. 
Η διοίκηση του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. ευελπιστεί ότι 
το 2021 θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη 
χρονιά δεδομένου ότι αναμένεται η υλο-
ποίηση της συμφωνίας που έχει επιτευ-
χθεί για την εκκίνηση της Κρουαζιέρας, 
αλλά και την αναμενόμενη αύξηση του με-
ταφορικού έργου της Ακτοπλοΐας. 

Άμεσοι στόχοι της διοίκησης 
του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. είναι :
1) Η πλήρης  προσαρμογή των 
υποδομών και διαδικασιών στις 
ισχύουσες διεθνείς διατάξεις 
για τα Σημεία Εισόδου-Εξόδου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
2) Ολοκλήρωση των διαδικασι-
ών αδειοδότησης πλωτών προ-
βλητών για την προστασία του  

χώρου ελλιμενισμού 
τουριστικών σκαφών 
και αύξηση της δυνα-
μικότητας του συγκε-
κριμένου τομέα. 
3) Προώθηση σχεδίου 
μείωσης του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώμα-
τος του Λιμένος και 
εξοικονόμηση δαπα-
νών ενέργειας. 
4) Κατασκευή του ήδη 
αδειοδοτημένου από 
το ΥΝΑΝΠ έργου δι-
απλάτυνσης του ανα-

τολικού finger pier σε συνδυασμό με τη 
διεύρυνση της δραστηριότητας της Κρου-
αζιέρας. 
5) Περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων του Εμπορικού Τομέα με τη σύναψη 
στρατηγικών συνεργασιών. 
Η διοίκηση του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. φιλοδοξεί ο Λι-
μένας Λαυρίου να αναδειχθεί σε πυλώνα 
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, της 
απασχόλησης και του ελληνικού τουρι-
σμού. 
Τέλος, η Διοίκηση οφείλει να σημειώσει 
την άψογη συνεργασία της με την ηγεσία 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής  και τον Μέτοχο. 
Επίσης, θέλει να ευχαριστήσει το Κ. Λιμε-
ναρχείο Λαυρίου, το Τελωνείο  Λαυρίου, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 
μέλη του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος 
και το σύνολο των εργαζομένων για την 
άψογη συνεργασία. 

Σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης  ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου 
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Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, υποχρεωτική θα 
είναι πλέον η ύπαρξη και η παρουσία εντός κάθε 
εστιατορίου καταλόγου (μενού) στη γραφή των 
τυφλών.

Με επιστολή προς τα μέλη της η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστια-
τορικών & Συναφών Επαγγελμά-
των ενημερώνει  ότι σύμφωνα 
με τη ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-
8-2017) και το άρθρο 70 παρ. 
1Β «Οι υπεύθυνοι των καταστη-
μάτων οφείλουν να εξασφαλί-
ζουν την πληροφόρηση ατόμων 
με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του 

τηρούμενου τιμοκαταλόγου».
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 
να υπάρχει σε κάθε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και ένα κατάλογος στον κώδι-
κα Μπράιγ (σύστημα γραφής 
και ανάγνωσης τυφλών). Η πα-
ράβαση επιφέρει πρόστιμο 500 
ευρώ.

Πηγή:grillmagazine.gr/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

500 €
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(Με αφορμή την πα-
ρουσίαση του Λογό-
τυπου της Χορωδίας 
Λαυρίου για τα 200 

χρόνια από την Επα-
νάσταση του 1821)

Η Χορωδία Λαυρίου τιμώντας 
την επέτειο των 200 χρόνων από 
την επανάσταση του 1821, πα-
ρουσιάζει σήμερα το λογότυπο 
για το 2021, θέλοντας να εκφρά-
σει την απέραντη ευγνωμοσύνη 
της στους ήρωες, που έδωσαν 
τη ζωή τους για την απελευθέ-
ρωση της Ελλήνων και τη δημι-
ουργία του σύγχρονου ελληνικού 
Έθνους.
Το λογότυπο της Χορωδίας απο-
τυπώνει την ελληνική σημαία 
σύμβολο της Ελλάδας, την αδού-
λωτη ελληνική ψυχή, το Όραμα 
και τον άνεμο της Ελευθερίας 
όπως, επίσης την ανυποχώρητη 
στάση μας απέναντι σε κάθε επι-
βουλή. Αναδεικνύει, παράλληλα, 
με τις νότες την καλλιτεχνική 
δημιουργία (από τους προεπα-
ναστατικούς χρόνους έως και 
σήμερα), ελληνική και ευρωπαϊ-
κή, όπως τη μουσική, το θέατρο, 
τις εικαστικές τέχνες και τη λο-
γοτεχνία, που συνέβαλαν στην 
ψυχολογική προετοιμασία του 
ένοπλου αγώνα και λειτούργη-
σαν ως εγερτήριες δυνάμεις της 
εθνικής αφύπνισης και της ιστο-
ρικής αυτογνωσίας.
Αναδεικνύει τη μουσική, τα 
επαναστατικά τραγούδια, τα 
κλέφτικα, τα ιστορικά, τα δημο-
τικά τραγούδια, τα φιλελληνι-
κά τραγούδια και τα εμβατήρια 
στην Ευρώπη. Αναδεικνύει την 
Ελλάδα ως πηγή έμπνευσης για 
τους Ευρωπαίους συνθέτες της 
εποχής.
Αναδεικνύει το δημοτικό τραγού-
δι, που συνόδευε τους επαναστα-

τημένους Έλληνες αγωνιστές 
του 1821, δίνοντάς τους δύναμη 
να συνεχίσουν και να ολοκλη-
ρώσουν την αποστολή τους, να 
μας παραδώσουν μια Ελεύθερη 
πατρίδα. Τα δημοτικά τραγούδια 
που εξέφραζαν τους καημούς 
και τις χαρές του σκλαβωμένου 
λαού, είναι οι Αμάραντες μουσι-
κές ρίζες μας, είναι η συνέχεια 
των Ομηρικών Επών που τρα-
γουδήθηκαν από τους αοιδούς 
και ύμνησαν τη γενναιότητα και 
την αγάπη για την Πατρίδα. Η 
Χορωδία Λαυρίου με τη συνεχή 
Καλλιτεχνική και κοινωνική πα-
ρουσία της στην πόλη του Λαυ-
ρίου και σ’ ολόκληρη την ελληνι-
κή επικράτεια, συμμετέχει στις 
επετειακές δράσεις για τα 200 
χρόνια από την επανάσταση του 
1821, «τραγουδώντας» για όλους 
τους Έλληνες και τους μετέχο-
ντες του ελληνικού πολιτισμού.
Η μεγάλη μας Συναυλία προγραμ-
ματίζεται για το τέλος Αυγού-
στου με «Τον Ύμνον εις την Ελευ-
θερίαν» του εθνικού μας ποιητή 
Διονύσιου Σολωμού, όπως μελο-
ποιήθηκε από το Νικόλαο Μά-
ντζαρο.



14 7  ΙΑΝ.- ΦΕΒ.-ΜΑΡ.-ΑΠΡ. 2021

Α2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6. Η Τουρκία είναι ανομοιογενής χώρα, όχι μόνο ως προς 
τον εθνολογικό και θρησκευτικό παράγοντα, αλλά και 
ως προς τον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Η τουρκική 
κοινωνία είναι μία βαθύτατα διχασμένη, τουλάχιστον,  
κοινωνία. Υπάρχουν δύο, τουλάχιστον, «Τουρκίες». Η 
μία Τουρκία είναι η πιο αναπτυγμένη και εξευρωπαϊσμέ-
νη και εντοπίζεται γεωγραφικά στις δυτικές επαρχίες 
της, που συνορεύουν με την Ελλάδα (Ανατολική Θράκη 
και επαρχίες που «βρέχονται» από το Αιγαίο), καθώς και 
στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, και η «άλλη Τουρ-
κία», είναι η κοινωνικά και οικονομικά υπανάπτυκτη, με 
μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού, όπου το φανατικό 
ισλαμικό στοιχείο κυριαρχεί μαζί με το κουρδικό, και 
εντοπίζεται σε όλη την υπόλοιπη Τουρκία. Όσο πιο ανα-
τολικά ταξιδέψει κάποιος, τόσο πιο εμφανή είναι τα ση-
μάδια της υπανάπτυξης. Αυτό είναι εμφανές ακόμη και 
από την εξωτερική εμφάνιση των οικοδομών. Είναι δε 
προφανές, ότι ο Ερντογάν αντλεί την εκλογική ισχύ του 
από τη «δεύτερη Τουρκία», την υπανάπτυκτη και την 
πλέον χειραγωγίσιμη και ελέγξιμη, ενώ η αντιπολίτευ-
ση από την «πρώτη Τουρκία», την αναπτυγμένη, όπως 
αυτό, εξάλλου, έχει  επιβεβαιωθεί και από τις διάφο-
ρες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη 
γειτονική χώρα και τη διαμόρφωση του εκλογικού χάρ-
τη. Ωστόσο και εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, 
όπως η Κων/πολη, που αποτελεί και το πιο χαρακτηρι-
στικό δείγμα, μπορεί να εντοπίσει κάποιος και τις δύο 
«Τουρκίες» που περιέγραψα. Υπάρχουν δηλαδή συνοι-
κίες, όπου ο πλούτος «ξεχειλίζει», αλλά και συνοικίες, 
όπου η φτώχεια είναι εμφανέστατη. Υπάρχουν, επίσης, 
συνοικίες, όπου κατοικεί και δραστηριοποιείται το πιο 
ανεπτυγμένο, μορφωτικά, κοινωνικά και οικονομικά, 
τμήμα του πληθυσμού της Πόλης, αλλά και συνοικίες, 
οι οποίες κατοικούνται πλέον από φανατικούς ισλαμι-
στές, όπως το Φανάρι, όπου και το Πατριαρχείο Κων/
πολεως, αλλά και συνοικίες, οι οποίες κατοικούνται 
κυρίως από Κούρδους. Η μεγάλη παρουσία φτωχών και 
φανατικών μουσουλμάνων, αλλά και Κούρδων, οφείλε-
ται, σε μεγάλο βαθμό, σε οικονομικούς και πολιτικούς 
παράγοντες, αλλά κυρίως στις εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις του τουρκικού στρατού στις νοτιοανατολικές 
επαρχίες της Τουρκίας σ’ ότι αφορά ειδικότερα στους 
Κούρδους. Υπενθυμίζω, ότι, στην Κωνσταντινούπο-
λη ανέτειλε, για πρώτη φορά, το άστρο του ισλαμιστή 
Ερντογάν, ο οποίος εξελέγη δήμαρχός της το 1994. Σε 
κάθε περίπτωση, εάν συνομιλήσει κάποιος με παλιούς 
Τούρκους και Έλληνες Κων/πολίτες θα ακούσει, μετά 
βεβαιότητας, παράπονα για την πληθυσμιακή αλλοίωση 
και την εν γένει διαρκή υποβάθμιση της Πόλης, η οποία 
πλέον επεκτείνεται ραγδαία, τόσο από την ευρωπαϊκή, 
όσο και από την ασιατική πλευρά της. Όλες αυτές οι 
έντονες αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων επαρχιών 
της Τουρκίας, αλλά και εντός των πόλεών της, δημι-
ουργούν καταστάσεις διαρκούς έντασης και κοινωνικο-
πολιτικών συγκρούσεων.
7. Εάν στην εθνολογική, θρησκευτική και οικονομικο-
κοινωνική ανομοιογένεια της Τουρκίας προστεθεί και 
ο παράγοντας της εκτεταμένης παράνομης οπλοκατο-
χής, γίνεται ευκόλως αντιληπτό, ότι η Τουρκία μοιάζει 
με ένα καζάνι που βράζει, έτοιμο να εκραγεί ανά πάσα 
στιγμή. Το εύφλεκτο υλικό είναι συσσωρευμένο. Αρ-
κεί κάποιος να ανάψει το κατάλληλο φιτίλι και όλα θα 
εξελιχθούν δραματικά για την Τουρκία με την έκρηξη 

ενός πρωτοφανούς εμφύλιου πολέμου, με έναν πραγ-
ματικό αλληλοσκοτωμό, όπου ο ένας θα προσπαθεί να 
εξοντώσει τον άλλο. Εκτιμώ, ότι όμοιός του δεν θα 
έχει υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας, τόσο σε 
έκταση, όσο και σε φονικότητα(ο εμφύλιος πόλεμος στη 
Συρία θα μοιάζει με μία απλή υποδιαίρεση του αντίστοι-
χου στην Τουρκία, εάν και όταν ξεσπάσει). Ιστορικά μίση 
και πάθη, αλλά και καταπίεση δεκαετιών ή και αιώνων 
θα εκδηλωθούν και θα ξεσπάσουν βίαια, οριοθετώντας 
ένα ιστορικό και τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο 
εσωτερικό της Τουρκίας. Σε μία τέτοια περίπτωση η 
Τουρκία, όπως την ξέρουμε όλοι, θα σβηστεί από τον 
χάρτη, θα πνιγεί, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο 
αίμα της. Ο ίδιος ο Ερντογάν προετοιμάζεται για ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, εξοπλίζοντας εντατικά τους οπα-
δούς του. Ήδη έχει διαπιστωθεί, ότι από το 2015 έχουν 
απωλεσθεί άνω των 100.000 όπλων από τον τουρκικό 
στρατό, ορισμένα εκ των οποίων βρέθηκαν στα χέρια 
«αγνώστων» τη νύχτα της απόπειρας πραξικοπήματος 
κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016. Όλες οι ενδεί-
ξεις κατατείνουν στο ότι ο Ερντογάν προετοιμάζεται 
για το τελικό αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο 
εσωτερικό της Τουρκίας, το οποίο προανέφερα, προ-
κειμένου ο ίδιος και το καθεστώς του να επιβιώσουν. 
Ήδη έχει δημιουργήσει και μία ισχυρή παραστρατιω-
τική και μισθοφορική οργάνωση, την επονομαζόμενη 
ως SADAT.Πλην όμως, δεν είναι μόνο οι οπαδοί του 
Ερντογάν, που έχουν εξοπλισθεί και συνεχίζουν να εξο-
πλίζονται, καθότι η Τουρκία είναι πραγματικά ο «παρά-
δεισος» της παράνομης οπλοφορίας. Σύμφωνα με επί-
σημα στατιστικά στοιχεία των τουρκικών υπηρεσιών, 
περί τα 17.000.000 όπλα ήταν στην κατοχή πολιτών το 
2012, εκ των οποίων μόνο το 15% ήταν νόμιμα – αδει-
οδοτημένα. Με βάση δε υπολογισμούς εκτιμάται, ότι ο 
αριθμός αυτός θα έφθασε τα 22.000.000 όπλα το 2016 
και θα είναι ακόμη μεγαλύτερος το 2018, με αυξητικές 
τάσεις, όπως όλα δείχνουν. Είναι, λοιπόν, προφανές, 
ότι όλοι ετοιμάζονται στην Τουρκία για έναν ολοκλη-
ρωτικό εμφύλιο πόλεμο.
8. Η Τουρκία, παρά την αρχική πολιτική «των μηδενικών 
διαφορών και εντάσεων» με τις γειτονικές της χώρες, 
που προωθούσε ο Ερντογάν, μέσω του Νταβούτογλου, 
κατέληξε να έχει τεταμένες σχέσεις με όλες σχεδόν 
τις γειτονικές της χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, 
Αρμενία, Ιράκ και Συρία), πλην του Ιράν, ενώ και με όσες 
χώρες διατηρεί ακόμη στοιχειωδώς και ευκαιριακώς 
καλές σχέσεις, είτε είναι γειτονικές (Ιράν), είτε της ευ-
ρύτερης περιοχής (π.χ. Σαουδική Αραβία), φαίνεται, ότι 
θα οδηγηθεί σε εντάσεις και με αυτές τις χώρες, καθότι 
σε πολλά ζητήματα τα συμφέροντά τους είναι αντίθε-
τα. Τόσο στη Συρία, όσο και στο Ιράκ έχει εισβάλλει η 
Τουρκία με στρατεύματά της, ενώ με την Ελλάδα και 
την Κύπρο ακολουθεί προφανή συγκρουσιακή πορεία, 
απειλώντας διαρκώς με πολεμική σύρραξη, αλλά και 
παραβιάζοντας καθημερινώς τον εναέριο χώρο της Ελ-
λάδας και όχι μόνο. Η δε Αρμενία, προσφάτως ακύρωσε 
μονομερώς το σύμφωνο ειρήνης, που είχε συνυπογρά-
ψει με την Τουρκία του Ερντογάν. 
9. Οι αραβικοί πληθυσμοί, αλλά και οι Ιρανοί, μισούν 
ιστορικά την Τουρκία, λόγω των άσχημων ιστορικών 
βιωμάτων τους από την περίοδο της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας και της κατάκτησής τους από τους Οθω-
μανούς. Σε κάθε περίπτωση, την αντιμετωπίζουν με 
μεγάλη δυσπιστία. Ενώ η συμβίωσή της με το ελληνι-
κό στοιχείο, αλλά και η κατάκτησή τους από τον Μέγα 
Αλέξανδρο έχει αφήσει θετικότατο αποτύπωμα στην 
ιστορία τους, στις παραδόσεις τους και στους θρύλους 
τους, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο με τους Τούρκους, οι 
οποίοι μάλιστα οικειοποιήθηκαν το Χαλιφάτο, αποσπώ-
ντας το από την αραβική φυλή και μετατρέποντάς το 
σε σουλτανικό (το κατήργησε τελικά ο Κεμάλ Ατατούρκ 
το 1924). Χαρακτηριστική προς τούτο είναι και η ακό-
λουθη δέηση μεταξύ των Αράβων, ιδίως των Αιγυπτιω-
τών: «Περίτρανε θεέ αφάνισε τον οθωμανό».Οι Άραβες, 

λοιπόν, αλλά και οι Ιρανοί, διάκεινται εχθρικά έναντι 
των Τούρκων και φιλικά έναντι των Ελλήνων· των Γι-
ουνάν (Ιώνων) ή Ρουμ (ρωμιών), όπως μας αποκαλούν. 
Γι’ αυτό και οι προσπάθειες του Ερντογάν να αυξήσει 
στην επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και να δι-
εισδύσει επικοινωνιακά στους αραβικούς πληθυσμούς, 
μέσω του σουνιτικού Ισλάμ, αλλά και της επιθετικής 
ρητορείας του σε βάρος του Ισραήλ, προκειμένου να 
επιτύχει τη σταδιακή επανασύσταση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, αλλά και του σουλτανικού χαλιφάτου, 
είναι καταδικασμένη να αποτύχει σε βάθος χρόνου. Το 
μεν, διότι τα αντιτουρκικά αντανακλαστικά των αραβι-
κών πληθυσμών είναι πολύ ισχυρά, το δε, διότι φέρνει 
απέναντί του το σιιτικό Ισλάμ, που εκπροσωπείται 
κυρίως από το Ιράν, ενώ παράλληλα υπάρχουν και οι 
πολυάριθμοι κουρδικοί πληθυσμοί, διασκορπισμένοι 
σε τέσσερις χώρες μίας ευρύτερης περιοχής (Τουρκία, 
Συρία, Ιράκ και Ιράν), οι οποίοι πλέον προτάσσουν το 
εθνικό στοιχείο και την αυτοδιάθεσή τους, έναντι του 
θρησκευτικού (μουσουλμανικού - ισλαμικού) στοιχεί-
ου και της νομιμοφροσύνης, σε αντίθεση με ό,τι συνέ-
βαινε παλαιότερα. 
     Ωστόσο, ο Ερντογάν έχει κατορθώσει, μέσω της οικο-
νομικής, πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης των 
«Αδελφών Μουσουλμάνων», της παλαιστινιακής οργά-
νωσης Χαμάς και του Ισλαμικού Χαλιφάτου (ISIS), καθώς 
και της προνομιακής σχέσης του με το Κατάρ, να συντη-
ρεί ακόμη μία στοιχειώδη επιρροή στη Μέση Ανατολή, 
η οποία όμως είναι συγκυριακή και εκτιμώ, ότι, με την 
πάροδο του χρόνου, θα καταρρεύσει. Δυστυχώς, αυτή 
τη στοιχειώδη τουρκική επιρροή συντηρεί η στάση της 
ελληνικής πλευράς και ειδικότερα η παντελής πλέον 
πολιτικοδιπλωματική ανυπαρξία της στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής, καθώς και το καθεστώς ανυποληψίας 
στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα μας. Η μεγάλη στροφή 
– καμπή στις ελληνοαραβικές σχέσεις σημειώθηκε επί 
της περιόδου πρωθυπουργίας Σημίτη, ο οποίος διαδέ-
χθηκε τον αραβόφιλο Ανδρέα Παπανδρέου. Επί Σημίτη, 
λοιπόν, εγκαταλείφθηκαν πλήρως στην τύχη τους οι 
άριστες σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο 
και ιδιαιτέρως με τους Παλαιστινίους και τις χώρες 
του Περσικού κόλπου, συμπεριλαμβανομένου και του 
Ιράν (δεν είναι αραβική χώρα), που είχαν μάλιστα ανα-
πτυχθεί ιδιαιτέρως επί των κυβερνήσεων του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Μετά δε και την dejure αναγνώριση του 
κράτους του Ισραήλ από την «κυβέρνηση Μητσοτάκη», 
η χώρα μας μπορούσε να διαδραματίσει αποτελεσμα-
τικότερο μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ισραήλ και Αρά-
βων. Αλλά, φθάσαμε στο άλλο άκρο να υποστηρίζουμε, 
σχεδόν αποκλειστικώς, τις θέσεις και τις επιδιώξεις 
του Ισραήλ, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Το ορθό ήταν να 
υπάρχει μία ισόρροπη και προσεκτική ανάπτυξη των 
σχέσεων της χώρας μας και με τις δύο αντιμαχόμενες 
πλευρές, διεκδικώντας επιτυχώς το ρόλο του αξιόπι-
στού διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση, όλα άλλαξαν 
επί «κυβερνήσεων Σημίτη», χωρίς ποτέ να διορθωθεί 
η κατάσταση από όλες τις μεταγενέστερες του Σημίτη 
κυβερνήσεις. Το έδαφος εγκαταλείφθηκε ελεύθερο 
στην Τουρκία, η οποία επιχειρεί, όλα αυτά τα χρόνια, να 
το καλύψει, με εμφανή την προσπάθειά της, τόσο στο 
«παλαιστινιακό ζήτημα, όσο και στο «συριακό ζήτημα», 
καθώς και σε άλλα «ζεστά» θέματα στη Μέση Ανατολή 
και στη Βόρεια Αφρική.
     Στο σημείο αυτό και πριν αναφερθώ στη δεύτερη 
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του επερχόμενου 
κινδύνου,αξίζει να αναλυθεί ποιος είναι  ο σημερινός 
ηγέτης της Τουρκίας, ο Ερντογάν, αποκαλύπτοντας τον 
τρόπο που αναρριχήθηκε στην εξουσία, τη σχέση του 
με τον ισλαμισμό και τον τρόπο, με τον οποίο επιχειρεί 
ο Ερντογάν να τον αξιοποιήσει, ώστε να κατανοηθούν 
καλύτερα τα σημερινά δεδομένα και να προβλεφθούν 
και αντιμετωπισθούν στοιχειωδώς οι εξελίξεις που 
έρχονται.

συνεχίζεται...

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Tου Δημήτριου Κλούρα
Δικηγόρου και πρώην Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Περιουσίας
στο Υπουργείο Οικονομικών

“Απόσπασμα από το βιβλίο του δικηγόρου και πρώην 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών, Δημήτριου Κλούρα, που κυκλοφόρησε τον 
Ιούνιο του 2018 και είναι άκρως επίκαιρο”
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
70 m2 ΙΣΟΓΕΙΟ+
70 m2 ΥΠΟΓΕΙΟ

στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ
Αριστοτέλους
693 8327163

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΝΤΟΥΛΑΠΙ-
ΒΙΤΡΙΝΑ
100€

6936531335

Με συνεχή ανοδική πορεία, που όλα δείχνουν ότι δεν είναι τυχαία, 
οι “Μεταλλωρύχοι” πάνε Ευρώπη! Ένα απίστευτο σερί, μετά από 
ένα προβληματικό ξεκίνημα λόγω covid και η ομάδα με την μικρό-
τερη οικονομική επιφάνεια, πετυχαίνει το ακατόρθωτο! Στην κο-
ρυφή, ένα τρένο που σαρώνει τα πάντα στο διάβα του!

Σε όλα αυτά αν προσθέσεις και την χαρά – απομάκρυνση από την 
μιζέρια της καθημερινότητας που δημιουργεί η όλη κατάσταση του 
εγκλεισμού - το μέγεθος της επιτυχίας γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. 
Με χαμηλούς τόνους, λοιπόν, ψηλά στον πίνακα και το “τρένο” σφυ-
ρίζει Ευρώπη.

Το Λαύριο συνεχίζει να γράφει ιστορία και στο Μπάσκετ

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt προχώρησε στο 
σχεδιασμό και την εμπορική διάθεση συλλε-
κτικής φανέλας ειδικού σκοπού με μέρος των 
κερδών από τις πωλήσεις να διατίθενται για 
τη στήριξη του Ειδικού σχολείου Λαυρίου. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ζωής 
και προσφοράς του ΓΣ Λαυρίου η συλλεκτική-
επετειακή φανέλα θα διατίθεται με αυστηρή 
σειρά προτεραιότητας και όσοι επιθυμούν να 
δώσουν ξεχωριστή συναισθηματική και συλ-
λεκτική αξία στη φανέλα θα υπάρχει η δυνα-
τότητα υπογραφής της από τον αγαπημένο 
τους παίκτη.

Η τιμή αγοράς της φανέλας είναι τα 33,9€ και 
μπορείτε να την προμηθευτείτε, συμβάλλο-
ντας και εσείς στον ιδιαίτερο σκοπό που υπη-
ρετεί, με τους κάτωθι τρόπους:

Α) μέσω social media (fb messenger και 
Instagram) όπου θα αναφέρετε ονοματεπώ-
νυμο, κινητό τηλ. επικοινωνίας, mail, πλήρη 
ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής και μέγε-
θος προϊόντος (για παιδιά θα αναφέρετε την 
ηλικία).

Β) μέσω mail στο kaelavrio@gmail.com ή 

zervaki1970@gmail.com όπου θα αναφέρε-
τε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλ. επικοινωνίας, 
πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής και 
μέγεθος προϊόντος (για παιδιά θα αναφέρετε 
την ηλικία).

Θα σας καλέσουμε ή θα απαντήσουμε στο μή-
νυμά/ email σας προκειμένου να επιβεβαιώ-
σουμε την καταχώρηση της παραγγελίας σας.

Τρόποι Πληρωμής:

• Mε αντικαταβολή: κατά την παραλαβή της 
παραγγελίας σας θα καταβάλλετε το αντίτιμο 

αυτής μαζί με τα έξοδα αποστολής στον υπάλ-
ληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, που θα 
σας παραδώσει το προϊόν.

• Με κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λο-
γαριασμό στην Τράπεζα που συνεργάζεται η 
ομάδα, που επιτρέπει την κατάθεση του αντι-
τίμου των αγορών σας. 

• Mε αντικαταβολή στα γραφεία της ΚΑΕ στο 
ΚΓ Λαυρίου κατά την παραλαβή της παραγγε-
λίας σας.

Παραλαβή: α) από τα γραφεία της ΚΑΕ στο ΚΓ 
Λαυρίου, β) μέσω courier.

Έξοδα αποστολής: τα προϊόντα μπορούν να 
σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελλη-
νικής Επικράτειας μέσω ιδιωτικής εταιρείας 
μεταφορών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν 
τον πελάτη και διαμορφώνονται από την υπη-
ρεσία, που θα διενεργεί την αποστολή.

Όσοι αποκτήσουν τη συλλεκτική φανέλα i) 
παίρνουν αυτόματα μέρος στην κλήρωση 2 
υποτροφιών σπουδών που προσφέρει ο χο-
ρηγός εκπαίδευσης της ομάδας μας, το ΙΕΚ 
ΑΛΦΑ, ii) αποκτούν δωρεάν ένα μοναδικό 
μπρελόκ με το logo της ομάδας μας.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000 τμ,
ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 6973361503

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΟΙ - ΝΕΕΣ

ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΤΗΛ. 
2292069509
6992069509




