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“Και τώρα
στο δρόμο της Ευρώπης !!!”

“Και τώρα
στο δρόμο της Ευρώπης !!!”

«Ένα αλησμόνητο ταξίδι σε έναν αλησμόνητο τόπο»
Του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου Α. Συρίγου

50 χρόνια...
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7
σε συνεργασία με την

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
και το Δήμο Σαρωνικού.
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Ο Σύλλογος
Α.Π.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 

με συνεχή παρουσία στον 
ερασιτεχνικό αθλητισμό 
από το 1929, συνεχίζει 
να στηρίζει την νεο-
λαία, με 100 και πλέον 

αθλητές. Πρόσφατα δύο 
νεαροί αθλητές, δέχθηκαν 

πρόσκληση για να προπονη-
θούν με  τις Ακαδημίες, τόσο του 

Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ. 
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

ΤΟ BCL ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμ-
μετέχουν στους ομίλους της διοργάνωσης 
και στα προκριματικά. AEK, ΠΑΟΚ και Λαύριο 
στους ομίλους, Περιστέρι στα προκριμα-
τικά. 
Την περσινή σεζόν η Μπούρ-
γος έκανε το back to back 
στο BCL και πλέον οι 
υπόλοιποι θέλουν να 
της πάρουν τον θρόνο 
(η ΑΕΚ το κατέκτησε το 
2018).
Οι διοργανωτές ανακοί-
νωσαν τις ομάδας που 
θα βρεθούν στους ομί-
λους, με τη χώρα μας να 
έχει 3 εκπροσώπους σε αυτή 
τη φάση (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ , Λαύριο). 
Το Περιστέρι θα παίξει στα προκρι-
ματικά της διοργάνωσης. H κλήρωση θα γί-
νει στις 7 Ιούλη, ενώ επιστρέφουμε ξανά σε 
Final 4 και όχι σε Final 8 που υπήρχε πέρυσι.
Αναλυτικά οι 28 ομάδας που θα λάβουν μέ-
ρος απευθείας στους ομίλους: ΑΕΚ (Ελλάδα), 
Oστρόφ (Πολωνία), Μπεσίκτας (Τουρκία), 
Μανρέσα (Ισπανία), Νταρουσάφακα (Τουρ-
κία), Σάσαρι (Ιταλία), Νίμπουργκ (Τσεχία), 
Όλντενμπουργκ (Γερμανία), Ζομπατέλι 
(Ουγγαρία), Οστάνδη (Βέλγιο) Γαλατάσαραϊ 
(Τουρκία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), 
Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Μπρίντιζι (Ιταλία), 
Μπούργος (Ισπανία), Ιγκοκέα (Βοσνία), Ντι-
ζόν (Γαλλία), Λαύριο (Ελλάδα), Τενερίφη 
(Ισπανία), Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), 
Νίζνι (Ρωσία), ΠΑΟΚ (Ελλάδα), Καρσίγιακα 
(Τουρκία), Ρίτας (Λιθουανία), Στρασμπούρ 
(Γαλλία), Τόφας (Τουρκία), Ουνικάχα (Ισπα-
νία), Ρίγα (Λετονία).
Το format θα είναι 8 όμιλοι των 4 ομάδων, με 
τους πρώτους να παίρνουν την πρόκριση για 
τη φάση των 16, ενώ δεύτεροι και τρίτοι των 
ομίλων θα κοντράρονται σε play in τουρνουά 
για να περάσουν στην επόμενη φάση (best 
of three σειρά). Στη συνέχεια θα έχουμε κα-
νονικά προημιτελικά και ο τροπαιούχος θα 
αποφασιστεί σε Final 4, παίρνοντας 1 εκα-
τομμύριο ευρώ. Η regular season ξεκινά στις 
4 Οκτώβρη.
Στα προκριματικά θα βρεθούν 24 ομάδες 
(μεταξύ αυτών και το Περιστέρι) και οι τέσ-
σερις από αυτές θα πάρουν την πρόκριση για 
τους ομίλους. Τζάμπολ στα προκριματικά 
στις 13 Σεπτέμβρη.
Mερικά στοιχεία για τις ομάδες
Η Λιμόζ είναι εκτός διοργάνωσης φέτος, αν 

και μόλις πέρσι έκανε τη μεταπήδηση στο 
BCL.
Η Μπάμπεργκ θα αγωνιστεί στον Προκριμα-

τικό γύρο και θα δοκιμάσει την τύχη της 
όπως πολλές άλλες ομάδες.

Η Σαραγόσα και η Φορτιτού-
ντο Μπολόνια είναι εκτός 

αφού όπως και οι προη-
γούμενες ομάδες, δεν 
κατάφεραν να κερδί-
σουν τη συμμετοχή 
τους μέσα από το εθνι-
κό πρωτάθλημα.

Τελικά ποιος τομέας εί-
ναι το φόρτε σου; Θέλω 

να πω αισθάνεσαι καλύτερος 
coach, προπονητής, διαχειριστής 

προσωπικοτήτων ή general manager; Γιατί 
στο Λαύριο είσαι απ’ όλα...
«Όσο μπάσκετ και να ξέρεις, όσο και να σου 
κόβει στην διάρκεια του ματς, αν δεν είσαι 
καλός στην διαχείριση προσωπικοτήτων δεν 
μπορείς να είσαι επιτυχημένος προπονητής. 
Εν έτει 2021 αυτό είναι νόμος στο μπάσκετ. 
Όσο για το αν είμαι καλός προπονητής ή κα-
λός coach, αυτό δεν μπορεί να κριθεί στην 
ομάδα μου, γιατί πολύ απλά το Λαύριο είναι 
το σπίτι μου! Και ο καθένας στο σπίτι του, κά-
νει όλες τις δουλειές. Δηλαδή, θα πρέπει να 
πάω σε μία άλλη ομάδα και να δοκιμάσω τις 
δυνάμεις μου. Εκεί θα δούμε τι ψάρια μπορώ 
να πιάσω...»
Αν σου ζητούσα να ονομάσεις τρεις ανθρώ-
πους στους οποίους έχεις υποχρέωση, ποι-
ους θα επέλεγες;
«Ο πρώτος είναι ο Γιάννης Παρασκευής. Ο 
πρόεδρος που μέσα σε μία νύχτα, με έχρισε 
προπονητή στην ομάδα. Αν δεν ήταν αυτός, 
δεν θα είχα ακολουθήσει αυτή την διαδρο-
μή και ούτε η ομάδα θα είχε δίπλα της έναν 
άνθρωπο με το όραμα της συμμετοχής στις 
εθνικές κατηγορίες. Ο δεύτερος δικαιωμα-
τικά είναι ο Γιάννης Ψαρράκης. Χωρίς αυτόν 
το Λαύριο δεν θα έπαιζε στην Α1 Κατηγορία 
και τώρα δεν θα κάναμε αυτή την συνέντευ-
ξη. Ο τρίτος είναι ο Βαγγέλης Βόδινας, που 
είναι πρόεδρος στον Ερασιτέχνη και πρώην 
αντιπρόεδρος στην ΚΑΕ. Θεωρώ ότι είχε 
τεράστια διοικητική συνεισφορά  στο κομ-
μάτι της σταθεροποίησης της ομάδας στην 
Basket League.»

Πηγή:https://www.gazzetta.gr/

BCL: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Λαύριο στους ομίλους,
το Περιστέρι στα προκριματικά
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50 χρόνια...
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Μισός αιώνας παρουσίας στον ερασιτεχνι-

κό αθλητισμό!  Στιγμές γεμάτες συγκίνη-

ση, προσφορά, χαρά, λύπη. Άπειρα τα συ-

ναισθήματα κι οι αναμνήσεις...

Το σύμβολο της Αναβύσσου, από τις προ-

σφυγικές αλάνες στα “τηγάνια” των Αλυ-

κών, στο όραμα που έγινε γήπεδο και πλέ-

ον στάδιο με πολλαπλές δραστηριότητες.

Κάπως έτσι ήρθε η ιδέα για την έκδοση 

ενός συλλεκτικού λευκώματος με όλη 

αυτή την υπέροχη πορεία. Για το λόγο αυτό 

ζητάμε από όλους εσάς να μας δανείσετε 

φωτογραφικό υλικό και άλλα ντοκουμέντα 

(αποσπάσματα από τον τοπικό τύπο που 

αφορούν την ιστορία της ομάδας) που φυ-

λάτε στα συρτάρια σας, ώστε να μη χαθούν 

και να μπορέσουμε να το εμπλουτίσουμε 

όσο περισσότερο αφήνοντας μια σημαντι-

κή παρακαταθήκη για την ιστορία του το-

πικού ποδοσφαίρου στους επόμενους. 

τ. 210 3002292, κ. 699 3700 566

email: delalispress@gmail.com

φωτο αρχείου & Ιστορία της Αναβύσσου

φωτο αρχείου & Ιστορία της Αναβύσσου
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O Nαυταθλητικός Όμιλος,
Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, 
(έτος ιδρύσεως 1995), στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του, δείχνοντας για μια 
ακόμα φορά έμπραγκτα την ευαισθησία 
του προς το περιβάλλον, διοργανώνει το 
Σάββατο 17 Ιουλίου 2021, από τις 11.00 
π.μ., καθαρισμό του βυθού, στον κόλπο 
του Αγίου Νικολάου. Την δράση στελε-
χώνουν τα μέλη της καταδυτικής ομάδας  
Σ.Ε.Α. “Τηθύς” (Σύλλογος Ερασιτεχνικών 
Αυτοδυτών), με την έγκριση και επο-
πτεία της Ενάλιας Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας και την υποστήριξη του Δήμου 
Σαρωνικού.
• Η συμμετοχή όποιου  μπορεί να συμ-
μετάσχει, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι 
απαραίτητη για το δυνατόν καλύτερο 
αποτέλεσμα.

Το ΔΣ του Ναυταθλητικού Ομίλου.
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Στη θά-
λασσα του Λαυρίου 

και τους ανέμους του Αιγαίου 
ξεκίνησαν και πάλι οι προπονήσεις ιστι-

οπλοΐας με σκάφη κατηγοριών optimist και 
laser για παιδιά.

Λίγες μέρες μετά 
από τις εκλογές του 
Μαΐου που ανέδειξαν 
πρόεδρο τον Γιάννη 
Σοφικίτη  και το νέο 
διοικητικό συμβούλιο 
του Ναυταθλητικού 
Ομίλου Λαυρίου, ξε-
κίνησαν οι δραστηρι-
ότητες με πρώτη και 
καλύτερη την επανα-
σύσταση της ομάδας 
optimist με νέο προ-
πονητή τον Γιάννη Αν-
δρέου ο οποίος εκτός 
από την ευγένεια, το 
ήθος και το κέφι του 

διαθέτει πολλές πρωτιές και διακρίσεις στο ενεργητικό του 
σε πανελλήνιους και βαλκανικούς αγώνες.
Τόσο τα δοκιμασμένα από τα προηγούμενα χρόνια και διακρι-
θέντα σε πρωταθλήματα, κορίτσια και αγόρια του ΝΑΟΛ, όσο 
και τα νέα παιδιά που ξεκίνησαν τώρα τα μαθήματα, χαίρονται 
που μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρονικό διάστημα, λόγω 
covid 19, βρίσκονται ξανά στη θάλασσα.
Έτσι κάθε Σάββατο και Κυριακή με πλήρη εξοπλισμό και την 
καθοδήγηση του Γιάννη Ανδρέου ανοίγουν πανιά στα γαλανά 
νερά του Λαυρίου για να μάθουν να εκμεταλλεύονται τον άνε-
μο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να διασκεδάσουν και με 
ευγενή άμιλλα να αποκτήσουν γνώσεις, νέες εμπειρίες, δια-
κρίσεις και μετάλλια.
Οι εγγραφές στο ΝΑΟΛ συνεχίζονται. Όσοι επιθυμούν πληρο-
φορίες μπορούν να καλέσουν Σάββατο και Κυριακή από τις 
10:00 ως τις 17:00 στο τηλέφωνο 22920 69500 ή να περάσουν 
από το γραφείο του ομίλου στο λιμάνι του Λαυρίου.
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Έχουν περάσει εκατό και πλέον χρόνια από τα 
τέλη του 19ου αιώνα όταν λίγοι αρχικά Θηραί-
οι, κυρίως από την Οία και τη Θηρασία, έφυγαν 
από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αναζητώντας 
ένα νέο σπίτι στο φιλόξενο Λαύριο. Είναι τότε 
την περίοδο από το 1842 έως το 1873 όταν η 
οικονομία και η κοινωνία της Θήρας ταλανιζό-
ταν από τη διεθνή οικονομική κρίση, με απο-
κορύφωμα την παγκόσμια ύφεση του 1848. Η 
οικονομική ένδεια σε συσχετισμό με την ενερ-
γοποίηση του ηφαιστείου το 1866, μια ηφαι-
στειακή δραστηριότητα που διήρκησε πέντε 
ολόκληρα χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη νέ-
κρωση της γεωργικής παραγωγής και του εμπορείου, επηρεάζοντας 
αρνητικά την οικονομική ζωή του νησιού και για τις επόμενες δεκαε-
τίες. Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα παρατηρείται μια μαζική έλευση 
και εγκατάσταση Θηραίων τόσο στην πόλη του Λαυρίου όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής. Οι δυνατότητες που προσέφερε 
το Λαύριο εξαιτίας της ύπαρξης των μεταλλείων αλλά και του εγχώρι-
ου και διεθνούς ενδιαφέροντος για επενδύσεις, έκαναν την πόλη έναν 
σημαντικό πόλο έλξης για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και τη μετέ-
τρεψαν σε ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
Λαύριο από ένας μικρός εργατικός συνοικισμός που ήταν το 1867 με-
τατράπηκε σε μια πόλη που αριθμούσε περίπου 10.000 κατοίκους στην 
αρχή του 20ού αιώνα. Οι Θηραίοι, καθώς εδώ και χιλιετίες υπήρξαν 
άνθρωποι του εμπορίου και της ναυτιλίας, χαρακτηρίζονταν για τον 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους, κατορθώνοντας έτσι να ριζώσουν και 
να ενταχθούν πλήρως στην πολυ-πρισματική αυτή κοινωνία. Η εργατι-
κότητα, η αξιοπρέπεια και η εντιμότητά τους συνέβαλαν σε μια στενή 
συνεργασία και διαβίωση με τις υπόλοιπες κοινότητες του Λαυρίου: 
του Ευβοείς, τους Κρήτες, τους Πελοποννήσιους, τους Μακεδόνες, 
τους Ηπειρώτες, τους Μηλίους, και στα επόμενα χρόνια με τους Μι-
κρασιάτες και τους Ποντίους πρόσφυγες, με τους οποίους αντάλλαξαν 
πολιτισμό και ιδέες. Η μακραίωνη ενασχόλησή τους με την αγροκαλ-
λιέργεια, την αμπελουργία και την αλιεία εξακολούθησε να αποτελεί 
μια βασική οικονομική πηγή. Παράλληλα, η τεχνογνωσία και η εμπειρία 
τους από τα ορυχεία της Θηρασίας, των Φηρών, της Οίας και του Ακρω-
τηρίου, όπου εργάζονταν για την εξόρυξη της θηραϊκής γης, η οποία 
μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλα έργα, όπως στη διώρυγα του Σου-
έζ, στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και της Κωστάντζας, ήταν πολύτιμες. 
Άριστοι γνώστες της τέχνης της εξόρυξης, έγιναν οι ακάματοι εργά-
τες των σκοτεινών στοών των μεταλλείων του Λαυρίου, όπου με τον 
καθημερινό τους μόχθο και κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας 
αγωνίστηκαν για την επιβίωση. Δουλεύοντας ασταμάτητα από τα ξημε-
ρώματα έως τη δύση του ηλίου φλέρταραν καθημερινά με τον θάνατο, 
ενώ πολλοί από αυτούς έφυγαν νωρίς από αυτόν τον κόσμο, εξαιτίας 
ασθενειών (μολυβδίαση ή πνευμονοκονίαση) που προέρχονταν από τη 
χρόνια έκθεση στη σκόνη και τις χημικές ουσίες των ορυχείων. Ωστό-
σο, κατάφεραν να γίνουν μαζί με τους υπόλοιπους εργάτες οι πυλώνες 
για τη μετατροπή της πόλης σε ένα σπουδαίο μεταλλευτικό και μεταλ-
λουργικό κέντρο, που θα μπορούσε να σταθεί ισότιμα δίπλα σε άλλα 
εξέχοντα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης. Δεν θα ήταν υπερβολή να 
υποστηριχθεί ότι με την τεχνογνωσία τους συνέβαλαν στη συνολική 
εκβιομηχάνιση του νέου ελληνικού κράτους αλλά και στην οικονομική 
ανασυγκρότηση της Ελλάδας, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της οι-
κονομίας του Λαυρίου για τη χώρα. Ο αγώνας τους για τα δικαιώματα 
των εργατών πέτυχε ένα καλύτερο μέλλον για την εργατική τάξη. Οι 
απεργίες που έγιναν στη Γαλλική Εταιρεία έμειναν στην ιστορία. Από 
τις πιο σημαντικές ήταν εκείνη του 1929, η οποία διήρκεσε 48 ημέρες. 
Η μεταλλευτική εταιρία είχε προβεί σε σημαντική μείωση του αριθμού 
των εργατών, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των τε-
λευταίων, οι οποίοι με συνεχείς διαδηλώσεις στο Λαύριο και την Αθήνα 
διεκδικούσαν το δικαίωμα στην εργασία. Αποτέλεσμα ήταν να πραγμα-
τοποιηθούν αρκετές συλλήψεις αλλά και τραυματισμοί απεργών. Τις 
πρώτες μέρες της απεργίας αμαύρωσε και η δολοφονία του Θηραίου 
μεταλλωρύχου Γεωργίου Συρίγου. Ήταν Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου του 
1929 όταν ύστερα από Γενική Συνέλευση οι εργάτες των μεταλλείων 
αποφάσισαν μαζική απεργιακή κινητοποίηση. Μαζί τους ήταν και ο 
Συρίγος. Ωστόσο, η απόφασή τους αυτή συνάντησε την αντίσταση των 

τότε αρχών, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε, με 
αποτέλεσμα ο τότε νωματάρχης Τούμπας να 
πυροβολήσει δύο φορές και να σκοτώσει τον 
Θηραίο εργάτη. Ο θάνατός του όμως δεν ήταν 
μάταιος. Οι εξαγριωμένοι απεργοί κινήθηκαν 
εναντίον των χωροφυλάκων, οι οποίοι παραδό-
θηκαν, ενώ την επόμενη ημέρα οι απεργοί μαζί 
με πλήθος κόσμου, που αριθμούσε -σύμφωνα με 
τις εφημερίδες της εποχής- περί τους 7.000 αν-
θρώπους, συγκεντρώθηκαν στο Λαύριο για να 
συνοδεύσουν τον Γεώργιο Συρίγο στην τελευ-
ταία του κατοικία. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλαν 
στη λήξη της μεγάλης απεργίας του 1929, στις 

16 Μαρτίου, με την τελική νίκη των απεργών, η οποία συνοδεύθηκε 
από την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων, την καθιέρωση συ-
νταξιοδοτικού ταμείου και την αύξηση των ημερήσιων αποδοχών κατά 
10%.
 Οι Θηραίοι, άνθρωποι εργατικοί και φιλότιμοι, αγωνίστηκαν για ένα 
καλύτερο μέλλον έχοντας εντούτοις ως συνοδοιπόρο την αγάπη για 
το νησί τους. Η σύνδεση με τις ρίζες τους είναι έκδηλη από τις πε-
ριοχές όπου εγκατασταθήκαν, όπως είναι η συνοικία σαντορινέικα, 
γνωστή παλαιότερα και ως Θηραϊκά, η συνοικία του Καβοδόκανου, στα 
βορειοανατολικά των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας, και η 
συνοικία του Κυπριανού. Με στενούς «φιδίσιους» δρόμους πλαισιωμέ-
νους με ασπρισμένα σπίτια να θυμίζουν έντονα την κυκλαδίτικη αρχι-
τεκτονική, οι Θηραίοι έκτισαν μια μικρή «Σαντορίνη» στο βιομηχανικό 
Λαύριο ώστε όχι μόνο να θυμούνται τη μητέρα πατρίδα τους αλλά και 
να ζουν κατά κάποιο τρόπο πάντα σε αυτήν. Εκτός από την αρχιτεκτο-
νική, η παρουσία της Σαντορίνης στο Λαύριο γίνεται εμφανής και από 
τα συχνά θηραϊκά επίθετα τα οποία συναντώνται σχεδόν παντού, με 
χαρακτηριστικότερα τα «Βαμβακούσης», «Παράβολος», «Πιτσικάλης», 
«Φύτρος» και «Συρίγος». Έχοντας διατηρήσει στενούς συναισθηματι-
κούς συνδέσμους με τη Σαντορίνη οι εν Λαυρίω Θηραίοι διατήρησαν 
και διατηρούν με ζέση την Ορθόδοξη Πίστη, η οποία τόσο χαρακτηρίζει 
το αιγαιοπελαγίτικο αυτό νησί. Στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν 
κατασκεύασαν οικογενειακούς ι. ναούς, τρέφοντας ιδιαίτερο σεβασμό 
στο πρόσωπο του Αγίου Σώστη, του Αγίου Χαραλάμπους και της Αγίας 
Κυριακής. Από το βαθύ θρησκευτικό τους συναίσθημα δεν λείπει και 
η λατρεία για το πρόσωπο της Παναγίας, με κάθε σχεδόν θηραϊκή οι-
κογένεια να φυλάει ευλαβικά στο σπίτι της την εικόνα της Παναγιάς 
της Γιάτρισσας. Έντονη είναι και η δραστηριότητά τους στην εκκλη-
σιαστική κοινότητα στην οποία ανήκουν, στην ενορία του ι. ναού του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σταθμός στην εκκλησιαστική και κοινω-
νική ζωή του Λαυρίου αποτέλεσε η 18η Απριλίου του 2010, ημερομηνία 
κατά την οποία επιτελέσθηκε η αδελφοποίηση του Δήμου Λαυρεωτι-
κής με την Κοινότητα Οίας - Θηρασίας από τον τότε και νυν δήμαρχο 
του Λαυρίου κ. Δημήτριο Λουκά και τον τ. Δήμαρχο Οίας - Θηρασίας κ. 
Γεώργιο Χάλαρη. Την ίδια ημέρα τελέστηκε και αρχιερατικό συλλεί-
τουργο, χοροστατούντων του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσογαί-
ας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Επιφανίου, με τη συμμετοχή και ιερέων 
από τη Σαντορίνη όπως και της βυζαντινής χορωδίας της ι. Μητρο-
πόλεως Θήρας. Το αρχιερατικό συλλείτουργο επιτελέσθηκε στον ι. 
ναό του Αγίου Ανδρέα, που κτίστηκε από μεταλλωρύχους μεταξύ των 
ετών 1865 και 1910, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν και Θη-
ραίοι εργάτες, όπου με πίστη και μεράκι συνέβαλαν στην κατασκευή 
αυτού του ιστορικού ναού. Εκτός από τη βαθιά τους πίστη, οι εν Λαυ-
ρίω Θηραίοι διακρίνονται και για την αγάπη τους για τα γράμματα και 
ιδιαίτερα για τις τέχνες, με ιδιαίτερη έφεση να δείχνουν στη μουσική. 
Αρκετοί καλλιέργησαν και εξακολουθούν να καλλιεργούν τη μουσική 
τους παιδεία τόσο στη Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου όσο και στην 
Ανδρική Χορωδία Λαυρίου.
Η εγκατάσταση των γραφείων του συλλόγου στα σαντορινέικα, σε μια 
αμιγώς θηραϊκή γειτονιά, ενέχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ως θεματοφύ-
λακας της πλούσιας παράδοσης της Θήρας, ο σύλλογος καλείται να δι-
αδραματίσει έναν καταλυτικό ρόλο στην τοπική κοινωνία του Λαυρίου. 
Καλείται να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές το παρελθόν και 
την ιστορία, ένα όμως παρελθόν που δεν είναι στυγνό και άκαμπτο. Η 
παράδοση που πρεσβεύει δεν είναι ένα ξεχασμένο ή νεκρό χθες. Είναι 

«Ένα αλησμόνητο ταξίδι σε έναν αλησμόνητο τόπο»
Ομιλία που εκφωνήθηκε στα Εγκαίνια των Νέων Γραφείων του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ένωσης Θηραίων Λαυρεωτικής και Μεσογαίας «Αγία Ειρήνη»  (2 Μαΐου 2015)

Του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου Α. Συρίγου Αρχιερατικού Επιτρόπου Λαυρεωτικής
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καθετί που ζει μέσα μας και μας συνοδεύει στο παρόν και το μέλλον. 
Η «Εορτή Φάβας» που γίνεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων με την επωνυμία «Θορίκεια» του Δήμου Λαυρεωτικής, η συμμε-
τοχή των μελών της ένωσης Θηραίων σε χορευτικές εκδηλώσεις με 
τη συνεργασία και άλλων συλλόγων εντός ή εκτός της Λαυρεωτικής 
ή η συμμετοχή τους σε εκκλησιαστικά δρώμενα (λιτανείες ι. εικόνων, 
περιφορά ι. επιταφίων), όπως στους ετήσιους εορτασμούς της Αγίας 
Ειρήνης Συντερίνας, της προστάτιδας Αγίας τους, δείχνουν τη δυναμική 
παρουσία της ένωσης στην κοινωνία του Λαυρίου. Είναι αυτή η υπόμνη-
ση της παράδοσης που ενώνει τα μέλη της ένωσης Θηραίων με τα ήθη, 
τα έθιμα και τις αξίες του νησιού τους. Είναι αυτή η κληρονομιά ως μια 
ζωντανή ιστορία που μιλάει στην καρδιά κάθε Σαντορινιού του Λαυρί-
ου, μια ιστορία που κληροδοτείται όχι ως μια στείρα γνώση ή πράξη 
αλλά ως ένας συνδετικός κρίκος με την ίδια την ταυτότητά του και ως 
ένα απαραίτητο στοιχείο τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον του. 
Ωστόσο, η μεταλαμπάδευση μιας τοπικής παράδοσης, αυτής των Θηραί-
ων, την ίδια στιγμή καλείται να γίνεται με πνεύμα ανοχής και αποδο-
χής της διαφορετικότητας, ιδιαίτερα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία 
όπως είναι το Λαύριο. Ο σεβασμός στο άλλο και το διαφορετικό είναι 
η βάση και η αρχή του κάθε πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος 
του συλλόγου είναι ουσιαστικός και όχι μόνο για τους λόγους που ανα-
φέρθηκαν ανωτέρω. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο βαθιάς ανθρωπιστικής, 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης η ένωση Θηραίων «Αγία Ειρήνη» 
οφείλει να γίνει αρωγός για τους αδύναμους και να μετατραπεί σε φω-
τεινό φάρο ελπίδας. Οφείλει να μην περιοριστεί μόνο στον τυπικό ρόλο 
ενός συλλόγου, με τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, εκδρομών ή λοιπών 
εκδηλώσεων, αλλά και να γίνει ένα μέσο για μια ουσιαστική προσφορά 
προς τον συνάνθρωπο, μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας των μελών 
του με άλλους συλλόγους και κοινωνικούς φορείς. Και αυτό διότι πίσω 
από κάθε αλλαγή προς το καλύτερο βρίσκεται πάντα η συνεργασία και η 
προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η απομόνωση και η αλλοτρίωση του 
ανθρώπου μέσα στην κατά τα άλλα πολυπληθή κοινωνία μας, μια σύγ-
χρονη μάστιγα της εποχής, δύναται να ανασταλεί με την ύπαρξη τέτοι-
ων πολιτισμικών συλλόγων οι οποίοι δρώντας ομαδικά είναι ικανοί να 
δημιουργήσουν πρότυπες μικρο-κοινωνίες οι οποίες με το παράδειγμά 
τους να γίνουν παράδειγμα και για ολόκληρη την κοινωνία. Όπως κάπο-
τε το Λαύριο αποτέλεσε μια νέα πατρίδα για τους Σαντορινιούς εργάτες 
έτσι και τώρα η ένωση Θηραίων «Αγία Ειρήνη» ας γίνει μια νέα πολιτι-
σμική «πατρίδα» όχι μόνο για τους Θηραίους τη καταγωγή αλλά και για 
όλους τους κατοίκους του Λαυρίου. 
Κλείνοντας τον σύντομο αυτόν χαιρετισμό αισθάνομαι την ανάγκη να 
απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε κάποιους ανθρώπους, των οποίων η 
ηθική και υλική συνεισφορά υπήρξε καθοριστική. Ευχαριστώ θερμά τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, 
ο οποίος διακρίνεται -ανάμεσα σε όλα τα άλλα χαρίσματα που τον χα-
ρακτηρίζουν- για την αγάπη του προς τον πολιτισμό και την παράδοση, 
όπως και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων 
κ. Επιφάνιο, επί των ημερών του οποίου τέθηκαν οι βάσεις αδελφοποί-
ησης των δύο κοινοτήτων. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στον δή-
μαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημήτριο Λουκά καθώς και στον τότε δήμαρχο 
Οίας - Θηρασίας κ. Γεώργιο Χάλαρη για την επίτευξη αυτής της αδελφο-
ποίησης. Αυτό που απομένει τώρα είναι η αποστολή εκπροσώπων του 
δήμου Λαυρεωτικής αλλά και της εν Λαυρίω θηραϊκής κοινότητας στη 
Σαντορίνη έτσι ώστε να επισφραγιστεί και τυπικά πλέον η αδελφοποί-
ηση αυτή. Ευχαριστώ επίσης και τον τ. Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος 
κ. Ανδρέα Συρίγο, την οικογένεια του κ. Ιωάννου Νοητάκη, η οποία από 
κάθε άποψη στηρίζει τον σύλλογο, και τις οικογένειες των κ. Εμμανου-
ήλ και Σωτηρίου Βαμβακούση για τη γενναιόδωρη προσφορά τους. Τέ-
λος, ευχαριστίες οφείλονται στο προηγούμενο ΔΣ της ένωσης Θηραίων 
και συγκεκριμένα στην κ. Ευαγγελία Ξαγοράρη-Συρίγου η οποία συνέβα-
λε τα μέγιστα στην όλη πορεία του συλλόγου, καθώς και στο νυν ΔΣ της 
ένωσης: στον πρόεδρο κ. Ιούλιο Συρίγο και τα Μέλη. Είθε η χάρις της 
Αγίας Ειρήνης να φωτίσει τα μέλη της ένωσης Θηραίων Λαυρεωτικής 
και Μεσογαίας ώστε να καταστήσουν τον σύλλογο επίκεντρο όχι μόνο 
πολιτισμού αλλά και ανθρωπιάς, σε μια δύσκολη περίοδο για το Λαύριο. 
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Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

Στέφανος  Ευαγγ.  Μπινιάρης
Το Περιβάλλον. Ρύπανση & Προστασία.

2η Ενότητα:  
Εισαγωγή. Το Περιβάλλον.
Ρύπανση του Περιβάλλοντος

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες σε αρκετές χώρες αλλά 
και στην Πατρίδα μας παρατηρείται μία ευαισθητο-
ποίηση γύρω από το Περιβάλλον, που γίνεται όλο 
και μεγαλύτερη. 
  Έννοιες όπως Περιβάλλον, ρύπανση του Περιβάλ-
λοντος, προστασία του Περιβάλλοντος, ρύποι, καλό 
όζον, κακό όζον, ηχορρύπανση, υγειονομική ταφή 
απορριμμάτων, βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων, 
τρύπα του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
κλιματική αλλαγή, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρι-
ες, βιομάζα, γεωθερμία, ακτινοβολία κ.λπ. υπει-
σέρχονται όλο και περισσότερο στο καθημερινό 
λεξιλόγιο των εφημερίδων, των περιοδικών, του 
ραδιοφώνου, της τηλεόρασης αλλά και των συζητή-
σεων μεταξύ των πολιτών.
  Στη χώρα μας γίνονται κάποιες προσπάθειες για 
την ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα προ-
βλήματα του Περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως στα 
Σχολεία της Βασικής και Μέσης  Εκπαίδευσης δεν 
διδάσκεται ένα ανεξάρτητο μάθημα για το Περιβάλ-
λον. Βέβαια υπάρχει ένα Βιβλίο με τίτλο: «Οδηγός 
Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης». Δεν απευθύνεται όμως 
στους Μαθητές αλλά στους Εκπαιδευτικούς όλων 
των ειδικοτήτων και έχει ως σκοπό την ενημέρω-
ση και ευαισθητοποίησή των Εκπαιδευτικών για θέ-
ματα Περιβάλλοντος, καθώς και την επιμόρφωσή 
τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμά-
των Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται 
για ενημερώσεις των Καθηγητών στο Δημοτικό και 
στο Γυμνάσιο. Σκόπιμο όμως θα ήταν η ευαισθητο-
ποίηση γύρω από το Περιβάλλον να άρχιζε με ένα 
ανεξάρτητο Βιβλίο για το Περιβάλλον για τους Μα-
θητές του Δημοτικού Σχολείου και τούτο για δύο 
λόγους. Πρώτον, διότι θα άγγιζε όλη τη νεολαία και 
δεύτερον, διότι η ευαισθητοποίηση αυτή για το Πε-
ριβάλλον θα πραγματοποιείτο σε μία ηλικία, όπου 
τα παιδιά αποδέχονται ευκολότερα προτάσεις σω-
στής συμπεριφοράς.
  Παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες η περι-
βαλλοντική συνείδηση αρκετών συμπολιτών μας, 
για να το εκφράσουμε λίαν επιεικώς, «δεν είναι 
ακόμη η πρέπουσα».
Μερικά αποδεικτικά παραδείγματα είναι:
  • Εκσφενδονιζόμενες άδειες κονσέρβες αναψυκτι-
κών ή και ολόκληρες σακούλες γεμάτες απορρίμμα-
τα από κινούμενα οχήματα.
  • Γρήγορη και φτηνή αλλαγή λαδιών του αυτοκινή-
του στο διπλανό οικόπεδο.
  • Κάψιμο ξύλων και σκουπιδιών σε ελεύθερους 
χώρους.
• Λανθασμένες ρυθμίσεις της μηχανής αυτοκινήτων 
(από μη ειδικούς)  με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 
επιβάρυνση του Περιβάλλοντος από ρύπους καυσα-
ερίων.
  • Άσκοπη λειτουργία  του κινητήρα οχημάτων αρ-
κετά πριν ή και μετά την κίνηση τους. 
  • Κοντσέρτο από κορναρίσματα ένα χιλιοστό του 
δευτερολέπτου μετά το πράσινο φως στα φανάρια.
  • Στη διαπασών ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και στε-
ρεοφωνικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως ώρας.
  • Παράνομα επηρεασμένες εξατμίσεις αυτοκινή-

των, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με εκκω-
φαντικούς θορύβους σαν αποτέλεσμα
κ.λπ.
Για να καλυτερεύσει η κατάσταση αυτή είναι απα-
ραίτητη οι πολίτες να ενημερώνονται συνεχώς για 
το ποια είναι τα προβλήματα του Περιβάλλοντος 
και πως επιτυγχάνεται η αποφυγή τους. Αλλά η 
ασχολία με τα προβλήματα του Περιβάλλοντος και 
η επίλυση τους είναι ιδιαίτερα πολυεπιστημονική 
και  διεπιστημονική, αφού προϋποθέτει γνώσεις 
τόσο Φυσικής, Χημείας, Μετεωρολογίας, Βιολογίας, 
Ιατρικής, Επιδημιολογίας, Τοξικολογίας, Γεωλογίας 
κ.λπ. όσο και Νομικής, Πολιτικής, Κοινωνιολογίας, 
Ψυχολογίας, Οικονομικών κ.λπ. Είναι λοιπόν αυτο-
νόητο, ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται από Ειδι-
κούς. Βιβλία, που καλύπτουν όλη την ύλη με τα προ-
βλήματα του Περιβάλλοντος, μάλλον δεν υπάρχουν 
αρκετά. Το πρόβλημα επί πλέον είναι, ότι πρόσβαση 
σ’ αυτά έχει ένας μικρός κύκλος ατόμων (κυρίως 
φοιτητές) και εκτός αυτού προϋποθέτουν και άλ-
λες γνώσεις για να γίνουν κατανοητά.
Η παρούσα μελέτη, που καλύπτει σχεδόν όλα τα 
σημαντικά προβλήματα του Περιβάλλοντος, έχει 
συνταχθεί έτσι, ώστε μπορεί να γίνει κατανοητή, 
δίχως την προϋπόθεση άλλων γνώσεων και απο-
σκοπεί στο να περιγράψει π.χ.:
  • Τα προβλήματα που απασχολούν μία σύγχρονη 
κοινωνία σε σχέση με το Περιβάλλον.
  • Τι είναι η ρύπανση του Περιβάλλοντος, πώς δη-
μιουργείται και ποιες είναι οι   αρνητικές της επι-
πτώσεις.
  • Πότε φόβοι σε σχέση με την ρύπανση του Περι-
βάλλοντος είναι δικαιολογημένοι και πότε όχι.
  • Πώς μπορεί ένας πολίτης να συμπεριφέρεται με 
την υπάρχουσα ρύπανση του Περιβάλλοντος έτσι, 
ώστε να ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνσή του από 
αυτή τη ρύπανση του Περιβάλλοντος.
  • Πώς μπορεί ένας πολίτης να συμπεριφερθεί έτσι, 
ώστε να μειώσει τη ρύπανση του Περιβάλλοντος.
  • Πώς λειτουργεί γενικά μία σύγχρονη κοινωνία 
στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
των Πολιτών της προκειμένου να καλυτερεύσει τις 
συνθήκες διαβίωσής των, προστατεύοντας συγχρό-
νως το Περιβάλλον.

Δυστυχώς όμως η προσέγγιση των προβλημάτων 
του Περιβάλλοντος και η αντιμετώπισή τους μπο-
ρεί να είναι μέχρι και εκ διαμέτρου αντίθετη, αν 
πραγματοποιηθεί από τη σκοπιά ενός, ο οποίος εί-
ναι μόνο συνεργάτης μίας εταιρείας, που με τη λει-
τουργία της επιβαρύνει το Περιβάλλον ή αν είναι 
μόνο μέλος μίας οικολογικής οργάνωσης. Πράγματι 
αν λάβουμε υπόψη μόνο την ελαχιστοποίηση  του 
κόστους παραγωγής, τότε «φαίνεται» ότι η λύση εί-
ναι η τελεία αδιαφορία για την προστασία του Περι-
βάλλοντος, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις, που 
συνεπάγεται αυτό. Αντίθετα, αν λάβουμε υπόψη 
μόνο την προστασία του Περιβάλλοντος, το καλύτε-
ρο είναι να σταματήσει η οποιαδήποτε βιοτεχνική ή 
βιομηχανική απασχόληση, αρκεί να έχουμε τη διά-
θεση «να επιστρέψουμε στη φύση». Βέβαια  ούτε ο 
ένας δρόμος είναι σωστός ούτε ο άλλος και θα ήταν 
ευχής έργο, όπως άλλωστε σε όλες τις εκδηλώσεις 
της ζωής, να ακολουθηθεί η «χρυσή τομή», ώστε 
και να εξυπηρετηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες και 
να προστατευτεί το Περιβάλλον. Η παρούσα μελέτη 
φιλοδοξεί να προσεγγίσει τα προβλήματα του Πε-
ριβάλλοντος και την επίλυσή τους ακολουθώντας 

αυτήν την χρυσή τομή. Αυτό άλλωστε είναι φυσι-
κή συνέπεια του γεγονότος, ότι επί είκοσι χρόνια 
η θέση που κατείχα στην εταιρεία RWE Energie AG 
με υποχρέωνε αφ’ ενός μεν να εφαρμόζω μεθόδους 
μείωσης των ρύπων, αφ’ εταίρου δε να ελέγχω (με 
ευθύνη έναντι της Γερμανικής Κυβέρνησης), αν η 
όποια δραστηριότητα της εταιρείας πληροί όλες τις 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες.      

Το Περιβάλλον. Ρύπανση του Περιβάλλοντος

Το Περιβάλλον είναι μία πολυσύνθετη έννοια. 
Υπάρχει το φυσικό Περιβάλλον, το ανθρωπογενές 
Περιβάλλον, το δομημένο Περιβάλλον, το πολιτι-
σμικό Περιβάλλον κ.λπ. Στα πλαίσια της παρούσης 
μελέτης θα ασχοληθούμε κυρίως με το φυσικό Πε-
ριβάλλον. Το φυσικό Περιβάλλον το ορίζουμε εδώ 
ως την ατμόσφαιρα, το νερό   και το έδαφος. Αν το 
φυσικό Περιβάλλον, δηλαδή η ατμόσφαιρα, το νερό 
και το έδαφος είναι βεβαρημένο, τότε αυτό μπορεί 
να έχει επιπτώσεις τόσο στο κλίμα, όσο και στους 
λοιπούς «αποδέκτες» δηλαδή στον άνθρωπο, στα 
ζώα, στα φυτά, στα οικοσυστήματα, στα κτήρια, στα 
λοιπά υλικά κ.λπ.
  Το 1ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή η 
ατμόσφαιρα είναι το στρώμα του αέρα που περιβά-
λει τη γη και για εμάς είναι σημαντικό, αφού εμείς 
αυτόν τον αέρα εκτός των άλλων τον αναπνέουμε.
  Το 2ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος είναι το 
νερό που το αποτελούν οι θάλασσες, οι λίμνες, τα 
ποτάμια, τα υπόγεια νερά κ.λπ. και για εμάς είναι 
σημαντικό, αφού εμείς αυτό το νερό εκτός των άλ-
λων το πίνουμε.
  Τέλος το 3ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος 
είναι το έδαφος, δηλαδή το επάνω αποσαθρωμένο 
μέρος του στερεού φλοιού της γης. Επάνω σε αυτό 
το έδαφος χτίζουμε εκτός των άλλων τα σπίτια μας 
και για εμάς είναι σημαντικό, αφού εμείς εκτός των 
άλλων από αυτό το έδαφος παίρνουμε το μεγαλύτε-
ρο μέρος των τροφών μας.
  Για την έννοια ρύπανση του Περιβάλλοντος υπάρ-
χουν περισσότεροι ορισμοί. Εμείς εδώ ορίζουμε, 
ότι ρύπανση είναι η είσοδος στο φυσικό Περιβάλ-
λον (ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος) ουσιών, ακτινο-
βολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων, δονήσεων κ.λπ. 
που αλλοιώνουν τη φυσική κατάσταση του φυσικού 
Περιβάλλοντος  και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς 
επιπτώσεις στο κλίμα, στην υγεία του ανθρώπου 
και στους λοιπούς «αποδέκτες». Αυτές οι ουσίες, 
οι ακτινοβολίες, η θερμότητα, το φως, οι ήχοι, οι 
δονήσεις κ.λπ. ονομάζονται ρύποι. Ρυπαντής ονο-
μάζεται η πηγή από την οποία προέρχεται ο ρύπος. 
Μερικά παραδείγματα ρυπαντών και ρύπων είναι:
  • Ρυπαντής ο κινητήρας ενός οχήματος, ρύπος το 
μονοξείδιο του αζώτου που εκπέμπει (βλέπε σελ. 
29).
  • Ρυπαντής ο αντιδραστήρας ενός πυρηνικού ερ-
γοστασίου, ρύπος η ακτινοβολία που διαφεύγει.
  • Ρυπαντής ο πύργος ψύξεως ενός εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ρύπος η θερμό-
τητα που μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα.
  • Ρυπαντής οι προβολείς ενός γηπέδου, ρύπος το 
φως που δέχονται οι περίοικοι.
  • Ρυπαντής η αρνητικά επηρεασμένη εξάτμιση μίας 
μοτοσικλέτας, ρύπος ο ήχος που εκπέμπει 
  • Ρυπαντής μία πρέσα ή ένα όχημα πάνω σε ράγες, 
ρύπος οι δονήσεις που προξενούνται.
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Ένας ρύπος, όπως τον ορίσαμε, δεν είναι  a priori  
δηλαδή εκ των προτέρων κάτι το βλαβερό. Ο 
Γερμανός γιατρός, φυσιοδίφης (αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε βιολόγος) και φιλόσοφος Παρατσέλ-
ζους, στα ελληνικά Παράκελσος (1493 έως1541) 
δίδασκε: «Όλα τα πράγματα είναι δηλητήριο και τί-
ποτα δεν είναι δηλητήριο. Μόνο η δόση ορίζει, αν 
κάτι είναι δηλητήριο ή όχι….». Αλλά και η σημερινή 
επιστήμη υποστηρίζει ότι π.χ. οι ουσίες προσβάλ-
λουν π.χ. την υγεία του ανθρώπου, όταν η δόση 
που δέχεται ο άνθρωπος ξεπερνάει μία ορισμένη 
τιμή, την λεγόμενη οριακή τιμή. Με αυτό το θέμα 
θα ασχοληθούμε εκτενώς σε άλλη Ενότητα. Εδώ θα 
το κάνουμε απλώς κατανοητό με ένα παράδειγμα. 
Είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι αυτοκτόνησαν 
καταπίνοντας μία αμπούλα υδροκυανίου. Παίρνου-
με λοιπόν μία τέτοια αμπούλα, που αν την κατάπινε 
κάποιος θα του επέφερε ακαριαία τον θάνατο και 
διαλύουμε το περιεχόμενό της μέσα στο νερό μιας 
πισίνας ανακατεύοντας καλά το νερό. Κάνουμε μπά-
νιο για αρκετή ώρα μέσα στην πισίνα (με στυλ κρό-
ουλ) έτσι, ώστε είναι αναπόφευκτο να καταπιούμε 
και λίγο νερό και επομένως και λίγο υδροκυάνιο, 
δίχως βέβαια να πάθουμε τίποτε. Όταν καταπίνου-
με την αμπούλα, το υδροκυάνιο είναι ένα φοβερό 
δηλητήριο, που επιφέρει ακαριαία το θάνατο, 
Όταν όμως καταπιούμε υδροκυάνιο, που περιέχει 
το νερό της πισίνας, το υδροκυάνιο δε δημιουργεί 
κανένα πρόβλημα. Επομένως η ύπαρξη ενός ρύπου 
αυτή καθαυτή δε δηλώνει κατ’ αρχάς τίποτε. Η 
δόση του ρύπου που δέχεται ένας αποδέκτης (π.χ. 
ο άνθρωπος ή ένα φυτό) είναι αυτή που κάνει τον 
ρύπο επικίνδυνο ή όχι.
  Τώρα θέτουμε το ερώτημα: Πρέπει να ασχολού-
μεθα με τη ρύπανση του φυσικού Περιβάλλοντος 
(δηλαδή του αέρα, του νερού και του εδάφους); 
Την απάντηση μπορείτε να τη δώσετε μόνοι Σας, αν 
όμως πρώτα λάβετε υπ’ όψη Σας τα εξής:
  Ξεκινάμε με το ερώτημα, αν πρέπει να ασχολού-
μεθα με τη ρύπανση του πρώτου μέρους του φυ-
σικού Περιβάλλοντος, δηλαδή με τη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας, δηλαδή του στρώματος του αέρα 
που περιβάλει τη γη. Ένας άνθρωπος κατά μέσον 
όρο αναπνέει στη διάρκεια μίας ημέρας (24 ώρες) 
έναν όγκο αέρα περίπου 15-20 κυβικών μέτρων. 
Αυτό σημαίνει παραστατικά, ότι ένας άνθρωπος 
αναπνέει στο διάστημα μίας ημέρας όλον τον αέρα 
που βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με διαστάσεις περί-
που 3 μέτρα μήκος επί 2 μέτρα πλάτος επί 3 μέτρα 
ύψος. Και μάλιστα όταν λέμε, ότι ο άνθρωπος ανα-
πνέει μέσα σε μία ημέρα 15-20 κυβικά μέτρα αέρα, 
εννοούμε, ότι ο  άνθρωπος με την αναπνοή του 
βάζει ημερησίως 15-20 κυβικά μέτρα αέρα μέσα 
στον οργανισμό του και συγκεκριμένα κατ’ αρχάς 
μέσα στους πνεύμονές του. Ο αέρας αποτελείται 
απλοποιημένα περίπου από κυρίως 21% οξυγόνο 
και 78% άζωτο (κατά όγκο) και όπως αναφέραμε, 
όταν τον αναπνέουμε καταλήγει στους πνεύμονές 
μας. Εκεί, δηλαδή στους πνεύμονες του ανθρώπου 
κυκλοφορεί το αίμα που έχει τις θρεπτικές ουσίες 
αλλά και μία πρωτεΐνη που λέγεται αιμοσφαιρίνη, 
η οποία έχει μεγάλη τάση να ενώνεται με το οξυγό-
νο που υπάρχει στον αέρα που αναπνέουμε. Έτσι το 
αίμα μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες και το οξυγό-
νο, που είναι απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου 
με το κυκλοφορικό σύστημα και συγκεκριμένα με 
τις αρτηρίες που γίνονται όλο πιο λεπτές και κατα-
λήγουν στα τριχοειδή αγγεία φτάνοντας έτσι μέχρι 
και το τελευταίο κύτταρο του ανθρώπου. Αν όμως 
ο αέρας που αναπνέουμε έχει και διάφορους ρύ-
πους, τότε είναι δυνατό το αίμα μας στους πνεύμο-
νες να πάρει από τον αέρα που αναπνέουμε εκτός 
από το οξυγόνο του αέρα που είναι απαραίτητο και 
διάφορους ρύπους, αν υπάρχουν. Π.χ. η αιμοσφαιρί-
νη του αίματος ενώνεται πολύ πιο εύκολα (σε σχέ-

ση με το οξυγόνο) με τον ρύπο μονοξείδιο του άν-
θρακα, με τον οποίο θα ασχοληθούμε στην επόμενη 
3η Ενότητα (βλέπε σελ. 26) από ότι με το οξυγόνο. 
Αν επομένως ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει και 
τον ρύπο μονοξείδιο του άνθρακα, τότε το αίμα μας 
μεταφέρει (ανάλογα με το πόσο μονοξείδιο του άν-
θρακα υπάρχει) σε όλο το σώμα μας λιγότερο οξυ-
γόνο και αντίστοιχα περισσότερο μονοξείδιο του 
άνθρακα, που δημιουργεί προβλήματα στην υγεία 
μας (μέχρι και τον θάνατο), όπως θα εξηγήσουμε 
στην επόμενη 3η Ενότητα. Τι λέτε λοιπόν είναι ση-
μαντικό να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει ρύπανση 
στον αέρα; Και βέβαια είναι σημαντικό!
  Τώρα θα εξετάσουμε, αν είναι σημαντικό να ασχο-
λούμεθα με το αν υπάρχει ρύπανση στο νερό. Προς 
τούτο πρέπει να ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει 
να καταναλώνει ημερησίως μία ποσότητα νερού 
που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (όπως π.χ. 
άσκηση, εποχή, βάρος κ.λπ.) Κατά μέσον όρο όμως 
ο άνθρωπος καταναλώνει ημερησίως περίπου 1,5 
έως 2,5 λίτρα νερού. Περίπου ενάμιση λίτρο νερού 
πίνουμε και περίπου ένα λίτρο νερού παίρνουμε 
με τις τροφές μας (π.χ. φρούτα, σαλάτες, λαχανικά 
κ.λπ.) Το νερό αυτό που παίρνουμε καταλήγει στο 
στομάχι του ανθρώπου και από εκεί με το πεπτι-
κό και κυκλοφορικό σύστημα σε όλο του το σώμα, 
μεταφέροντας όμως έτσι σε όλο το σώμα του αν-
θρώπου και τυχόν ρύπους, δηλαδή βλαβερές ουσίες 
όπως π.χ. υπόλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, 
αν βέβαια υπάρχουν στο νερό. Τι λέτε λοιπόν είναι 
σημαντικό να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει ρύπαν-
ση στο νερό; Και βέβαια είναι σημαντικό!
  Τέλος θα εξετάσουμε, αν είναι σημαντικό να ασχο-
λούμεθα με το αν υπάρχει ρύπανση στο έδαφος. 
Προς τούτο πρέπει να αναλογιστούμε, ότι ο άνθρω-
πος καταναλώνει ημερησίως μία ποσότητα τρο-
φών είτε φυτικών είτε ζωικών, που έχουν άμεση 
σχέση κυρίως με το έδαφος (αλλά και με τον αέρα 
και με το νερό). Οι τροφές αυτές καταλήγουν στο 
στομάχι του ανθρώπου. Από το στομάχι οι τροφές 
καταλήγουν όπως και στην περίπτωση του νερού  
μέσω του πεπτικού και κυκλοφορικού συστήματος 
σε όλο του το σώμα, μεταφέροντας όμως έτσι σε 
όλο το σώμα του ανθρώπου και τυχόν ρύπους, δη-
λαδή βλαβερές ουσίες που υπάρχουν στο έδαφος. 
Τι λέτε λοιπόν είναι σημαντικό να ασχολούμεθα 
με το αν υπάρχει ρύπανση στο έδαφος, δηλαδή αν 
π.χ. μία ντομάτα που απολαμβάνουμε έχει καλλιερ-
γηθεί σε ένα έδαφος που είχε βαρέα μέταλλα, με 
τα οποία θα ασχοληθούμε στην 4η Ενότητα ( βλέπε 
σελ. 36); Και βέβαια είναι σημαντικό!
  Τώρα θέτουμε το εξής ερώτημα: Μήπως δεν χρει-
άζεται να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει ρύπανση 
στο φυσικό Περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα, στο νερό 
και στο έδαφος, επειδή απλούστατα δεν θέλουμε να 
ερχόμαστε σε επαφή με το  φυσικό Περιβάλλον, 
δηλαδή με τον αέρα, με το νερό και με το έδαφος; 
Αυτό όμως είναι κάτι τελείως αδύνατο. Διότι:
  1. Ο άνθρωπος πεθαίνει αν δεν αναπνέει αέρα για 
περισσότερο από περίπου μόνο 4 λεπτά της ώρας.
  2. Ο άνθρωπος πεθαίνει επίσης, αν δεν πιεί νερό 
για περισσότερο από περίπου μόνο 6 ημέρες και
  3. Ο άνθρωπος πεθαίνει αν δεν φάει τροφές για 
περισσότερο από περίπου 40 ημέρες.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι λοιπόν, ότι επιβάλλε-
ται να ασχολούμεθα με τη ρύπανση του Περιβάλλο-
ντος και αυτό επειδή έχει ζωτική σημασία εκτός 
των άλλων και για την υγεία του ανθρώπου.
  Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος (δηλαδή ο λό-
γος της υγείας μας) για τον οποίο πρέπει να ασχο-
λούμεθα με τη ρύπανση του Περιβάλλοντος. Τα 
κράτη έχουν αναλάβει έναντι της διεθνούς κοινότη-
τας διάφορες υποχρεώσεις. Μία από αυτές είναι να 
λειτουργούν έτσι, ώστε να λαβαίνουν υπ’ όψη την 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη».  Σε μία άλλη Ενότητα θα ασχο-

ληθούμε εντατικά με την έννοια αυτή. Εδώ αναφέ-
ρουμε απλώς τον ορισμό της. Βιώσιμη λοιπόν είναι 
η ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες των παρό-
ντων γενεών, χωρίς να υπονομεύει τις δυνατότη-
τες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις 
δικές τους ανάγκες και να επιλέγουν το δικό τους 
στυλ ζωής. Στην περίπτωση του Περιβάλλοντος η 
βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι το Περιβάλλον δεν 
είναι κάτι που μας ανήκει! Το Περιβάλλον το έχουμε 
δανειστεί από τις επερχόμενες γενεές και επομέ-
νως πρέπει να το προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, 
ώστε να το παραδώσουμε κατά το δυνατό καλλίτε-
ρο απ’ ότι το παραλάβαμε!  
  Το ερώτημα, αν το φυσικό Περιβάλλον (αέρας, νερό 
και έδαφος) είναι εν γένει βεβαρημένο απαντάται 
καταφατικά. Το ερώτημα ποιο μέρος του φυσικού 
Περιβάλλοντος είναι πιο βεβαρημένο είναι δύσκο-
λο  να απαντηθεί, διότι εξαρτάται από τον τόπο που 
βρισκόμαστε. Στο κέντρο μίας μεγαλούπολης είναι 
ο αέρας πιο βεβαρημένος. Σε μία παραλία κοντά 
στις εκβολές ενός ποταμού, που κατά μήκος της 
κοίτης του δέχεται τα υγρά απόβλητα διαφόρων 
ρυπαντών, είναι το νερό πιο βεβαρημένο. Τέλος σε 
μία περιοχή, στην οποία ο άνεμος μετέφερε και ενα-
πόθεσε ένα μέρος της ραδιενέργειας, που διέφυγε  
από τον πυρηνικό σταθμό στο Τσερνομπίλ μετά το 
ατύχημα εκεί, είναι το έδαφος πιο βεβαρημένο. 
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με τη ρύ-
πανση και την προστασία και των τριών μερών του 
φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, 
του νερού και του εδάφους.
  Τώρα θα αναφέρουμε 3 απλά παραδείγματα για τη 
ρύπανση του καθενός από τα 3 μέρη του φυσικού 
περιβάλλοντος, δηλαδή του αέρα, του νερού και του 
εδάφους:
  1ο παράδειγμα: Ρυπαντής είναι ο λέβητας μίας 
κεντρικής θέρμανσης και ρύπος είναι π.χ. τα αιω-
ρούμενα σωματίδια που εγκαταλείπουν τον λέβητα 
μέσω της καπνοδόχου και ρυπαίνουν την ατμόσφαι-
ρα, δηλαδή τον αέρα (βλέπε σελ. 34).
  2ο παράδειγμα: Ρυπαντής είναι τα υγρά απόβλητα 
ενός εργοστασίου που καταλήγουν με την αποχέ-
τευση στη θάλασσα, δίχως προηγουμένως να περά-
σουν από μία εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, 
ρυπαίνοντας έτσι τη θάλασσα, δηλαδή το νερό.
  3ο παράδειγμα: Ρυπαντής είναι ένα δοχείο με υπό-
λοιπα χρωμάτων που εναποθέτουμε σε έναν αγρό, 
οπότε με τη βροχή το χρώμα ξεπλένεται καταλήγο-
ντας στο έδαφος ρυπαίνοντας το έδαφος.

Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να πήρατε μία 
πρώτη ιδέα για το τι προβλέπεται να περιγράψου-
με στις επόμενες Ενότητες. Έτσι στην επόμενη 3η 
Ενότητα θα συνεχίσουμε με τη φυσιολογική σειρά 
να περιγράφουμε τη ρύπανση του 1ου μέρους του 
φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή του στρώματος του αέρα που περιβάλει τη 
γη μας. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε να περιγρά-
φουμε τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση 
των καυσίμων.

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη 

διάθεσή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.perivallon-s-biniaris.com

ή κάντε αναζήτηση για 

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ”.
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του Μανώλη Μπίστα

Δεν είχα σκοπό να γράψω κάτι γι’ αυτό το θέμα, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι το άρθρο της κας Ακρί-
τα με ξένισε (μην πω με θύμωσε) πάρα πολύ, 
περισσότερο για τη γενίκευση που άθελά της 
– πιστεύω – κάνει. 
Τι σημαίνει «Είναι ο φονιάς που έχει τα κλειδιά 
του σπιτιού σου. Είναι το απόβρασμα που μοι-
ράζεται το κρεββάτι σου» και, μάλιστα, υπό τον 
τίτλο «Είναι η γυναικοκτονία ηλίθιε» κι όχι ηλί-
θιοι που περιλαμβάνει και τις γυναίκες. Είμαι κι 
εγώ μέσα σ’ αυτούς.  Γιατί τέτοιο γενικευμένο 
μένος κατά των αντρών. Όλοι οι άντρες είμαστε 
ένοχοι γι’ αυτό που έγινε. Στη δημοκρατία δεν 
επιτρέπεται η διαφορετική άποψη Ο σκεπτικι-
σμός ίσως  Θα προσπαθήσω να καταγράψω όσο 
το δυνατόν πιο συνοπτικά την άποψή μου για το 
θέμα, χωρίς αυτό να σημαίνει αφενός ότι είναι 
η σωστή κι αφετέρου ότι πρέπει να συμφωνή-
σετε μαζί μου. 
Για τέτοια θέματα υπάρχει αφενός μεν η βιβλι-
ογραφία κι αφετέρου η κοινή λογική. Γενικά ως 
άνθρωπος είμαι πολύ επιφυλακτικός σε νεολο-
γισμούς, μέχρι «ν’ ανακαλύψω», αν δεν «κρύβε-
ται» κάτι πίσω από αυτό. Ο όρος γυναικοκτονία 
«μου προέκυψε» - έντονα - μετά τη δολοφονία 
της κοπέλας στη Κέρκυρα (Αγγελικής Πέτρου) 
κι ακόμη περισσότερο μετά τη δολοφονία της 
Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο. Τότε ουσιαστικά 
άρχισα ν’ αναζητώ πηγές, παρότι την είχα ακού-
σει πολύ πριν. Διάβασα, λοιπόν, ότι ο όρος αυτός 
εισήχθη από την εγκληματολόγο κι ακτιβίστρια 
για τα δικαιώματα των γυναικών, Diana Russel, 
αποδίδοντας το φαινόμενο να δολοφονείται μία 
γυναίκα, απλά και μόνο γιατί είναι γυναίκα. 
Σύμφωνα με το site της οργάνωσης ΔΙΟΤΙΜΑ οι 
πέντε χώρες με τα μεγαλύτερα καταγεγραμμέ-
να ποσοστά δολοφονιών γυναικών με κάποια 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι η Αργεντι-
νή, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ινδία, η Ονδούρα και το 
Μεξικό, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται 
και στη Γουατεμάλα, την Κολομβία, τη Βραζιλία, 
τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική. Βέβαια, λείπουν 
στοιχεία για τα Ισλαμικά κράτη, αλλά φαντάζο-
μαι ότι αυτό οφείλεται στο ότι αυτά τα κράτη 
δεν δίνουν στοιχεία σε οργανισμούς.
Ίσως, η εισαγωγή του όρου αυτού στην ποινική 
διαδικασία, αλλά και στην καθομιλουμένη, για 
τα κράτη που προανέφερα, να ήταν επιβεβλη-

μένη, διότι, όπως διάβασα, υπάρχει διαφορετι-
κή – «επιεικής» - ποινική αντιμετώπιση στους 
άντρες για τέτοια εγκλήματα. Στην Ελλάδα, 
όμως, και σ’ όλη την Ευρώπη η ανθρωποκτονία 
με πρόθεση τιμωρείται με την βαρύτερη δυνατή 
ποινή, δηλαδή, τα ισόβια δεσμά (άρθρο 299 ΠΚ). 
Αλλά κι η γενικότερη βίαιη συμπεριφορά των 
ανδρών προς τις συμβίες τους –ακόμη και προς 
τα παιδιά τους – έχει προβλεφθεί και τιμω-
ρείται και μάλιστα αυτεπαγγέλτως με το Νόμο 
3500/2006 περί Ενδοοικογενειακής Βίας. 
Η ίδια η κα. Ακρίτα αναφέρει στο άρθρο της 
«Ο όρος “γυναικοκτονία” αποτυπώνει την “κα-
νονικότητα” της ατιμωρησίας του δράστη στο 
πλαίσιο της θεσμικής βίας των δικαστικών, 
αστυνομικών αρχών. Αποτυπώνει την ανοχή 
της κοινωνίας, την προτροπή στο έγκλημα, την 
κάλυψη – συχνά και την ηρωοποίηση - του γυ-
ναικοκτόνου που δεν λογοδοτεί, που είναι μά-
γκας και ξέπλυνε την τιμή του». Συμβαίνει κάτι 
από όλα αυτά στην Ελλάδα. Σαφέστατα όχι,  κι 
εννοώ από ποινικής απόψεως, γιατί, αν θέλου-
με να είμαστε ειλικρινείς, βία υπάρχει και εις 
βάρος των γυναικών αλλά κι εις βάρος του 
οποιουδήποτε αδύναμου μυϊκά ή ψυχικά.
Αλλά και κοινωνικά· «είδαμε» κάπου,  από μέ-
ρους των αντρών ή μίας ομάδας, να γίνεται 
προσπάθεια υπεράσπισης του δολοφόνου σε 
ποσοστό που να διαμορφώνει την άποψη ότι 
υπάρχει μία υφέρπουσα αντίληψη περί μισογυ-
νίας στην κοινωνία μας. Νομίζω πως όχι. Έχει 

σκεφτεί κανείς ότι χρησιμοποιώντας αυτόν τον 
όρο – κατά πλεονασμό – στην πραγματικότητα 
δημιουργεί – ασυνείδητα – μία «ιδεολογία – 
δόγμα» που στην ουσία πρεσβεύει ότι δεν είναι 
το θύμα η άτυχη Καρολάιν και  δολοφόνος της 
ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, αλλά ο μόνιμα 
ένοχος Έλληνας άντρας και η μόνιμα θύμα Ελλη-
νίδα γυναίκα. Όλοι οι άντρες πρέπει να νιώθουν 
ένοχοι γι’ αυτό και όλες οι γυναίκες αθώες και 
απειλούμενες (αυτό είναι τόσο «ξεκάθαρο» στο 
άρθρο που προανέφερα).
Επιπρόσθετα, ο όρος αυτός -κατά την άποψή μου 
πάντα- υποτιμά τη γυναίκα και μας επαναφέρει 
σε πιο παλιά χρόνια που κάποιος δεν είχε δύο 
παιδιά, αλλά ένα παιδί κι ένα κορίτσι. Αφαιρεί 
το ανθρώπινο από την γυναίκα, «δεν σκότωσε 
άνθρωπο, αλλά γυναίκα», άρα το κορίτσι δεν 
έχει την αξία του παιδιού και η γυναίκα δεν έχει 
την αξία του ανθρώπου· άσχημος συνειρμός. 
Ταυτόχρονα, κι αυτό είναι σημαντικό και πρέ-
πει να καταγραφεί, από έναν άστοχο – αδόκιμο 
– μη χρήσιμο όρο, αντί της ευαισθητοποίησης 
μπορεί να οδηγηθούμε στην αναισθητοποίηση. 
Γιατί, όπως έχουμε διαπιστώσει τόσα χρόνια, 
οι πολλοί θα σκεφτούν «πάλι άρχισαν τις υπερ-
βολές, το έχω δει το έργο, βρήκε αφορμή να 
προωθήσει την ατζέντα του, την ιδεολογία του, 
έβαλε την κασέτα». 
Εκτός αυτού, για ‘μένα είναι κακό να γίνεται «κα-
ραμέλα» ένας όρος, γιατί επί της ουσίας υποβαθ-
μίζεται το πρόβλημα σε χώρες που πραγματικά 
υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Για παράδειγμα στα 
Ισλαμικά κράτη σήμερα θα μπορούσε «να σηκω-
θεί η σημαία» κατά της “γυναικοκτονίας” και να 
έχει θετικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση  λαών 
όπως π.χ του Πακιστάν.
Τέλος κι επί της ουσίας δεν έχει να προσφέρει 
τίποτε Νομικά ο όρος γυναικοκτονία εκτός από 
μία συζήτηση, που γενικά καλώς γίνεται, αλλά 
νομίζω ότι αποπροσανατολίζει από τα βασικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 
γυναίκα. Επίσης «μου είναι» και κακόηχος, κα-
θώς μου θυμίζει έντονα την δακοκτονία ή την 
μυοκτονία·  τα ίδια συναισθήματα θα μου προ-
καλούσε η εισαγωγή του όρου  «μαυροκτονία» 
για τις δολοφονίες των έγχρωμων στις ΗΠΑ… 
Να γράψω και κάτι προβοκατόρικο. Αν ο Μπά-
μπης ήταν εμπλεκόμενος με εμπόριο ναρκωτι-
κών κι η δολοφονία έγινε γι’ αυτό, τότε τι “προ-
σφέραμε” αποδεχόμενοι τον όρο.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ – ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
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Η ιστοριογραφία της Επανάστασης του 
‘21 σχεδόν αγνοεί τη συμμετοχή των Μι-
κρασιατών στον Αγώνα του Γένους. Αλλά 
η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν τοπικό 
ιστορικό γεγονός, πελοποννησιακό, ρου-
μελιώτικο ή νησιώτικο.

Ήταν ξεσηκωμός πανελλήνιος, στον οποίο 
μετείχαν όλοι οι Ελληνες, προσφέροντας 
ό,τι μπορούσε ο καθένας, ο κάθε τόπος, 
ο κάθε Ρωμιός της υπόλοιπης Ελλάδας ή 
της Διασποράς. Συμμετείχαν οι Επτανή-
σιοι, οι Θρακομακεδόνες, οι Κρητικοί, οι 
Δωδεκανήσιοι, οι Κωνσταντινουπολίτες, 
οι Κύπριοι, ακόμη και Έλληνες της Κορσι-
κής.

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας, 
του Πόντου και της Καππαδοκίας δεν ήταν 
δυνατόν να απουσιάσουν από το Μεγάλο 
Αγώνα του Έθνους. Η Φιλική Εταιρεία είχε 
έγκαιρα στείλει σε πολλές πόλεις της 
Μικράς Ασίας τους «Αποστόλους» της, οι 
οποίοι φρόντισαν να μυήσουν έναν αρκετά 
μεγάλο αριθμό Ρωμιών στο μεγάλο μυστι-
κό.

Οι Μικρασιάτες δεν υπήρξαν μόνο τα θύ-
ματα της εκδικητικής μανίας των Τούρ-
κων, που ξέσπαγαν κατά την Επανάσταση 
του ‘21 επάνω στον άμαχο πληθυσμό της 
Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης με 
σφαγές, διώξεις και εξανδραποδισμούς. 
Είχαν και σπουδαία ενεργητική συμμετοχή 
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, που 
εκδηλώθηκε με την εθελοντική στράτευ-
ση μεγάλου αριθμού από αυτούς στα επα-
ναστατικά στρατιωτικά σώματα, τη συγκρότηση 
ιδιαίτερου στρατιωτικού σχηματισμού, που ονο-
μάστηκε Ιώνιος Φάλαγξ (ή Φάλαγξ της Ιωνίας), 
και την ηρωική συμμετοχή τους στις μάχες που 
δόθηκαν σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα.

Οι περισσότεροι Μικρασιάτες αγωνιστές του 
‘21 κατάγονται από τις Κυδωνίες, τη Σμύρνη και 
τη δυτική Μικρά Ασία, πολλοί όμως ήταν και οι 
καταγόμενοι από την Καππαδοκία και τον Πόντο. 
Απέκρυπταν τα πραγματικά τους ονόματα, από 
φόβο μήπως ξεσπάσουν αντίποινα κατά των συγ-
γενών τους στη Μικρά Ασία, και φρόντιζαν να δη-
λώνουν ως επώνυμο τον τόπο προέλευσής τους.

Έτσι, έχουμε επίθετα πατριδωνυμικά, δηλαδή 
απλά και μόνο δηλωτικά της πατρίδας τους, όπως 

π.χ. Σμυρνιός, Σμυρνιώτης ή Σμυρναίος, Αϊβαλιώ-
της ή Κυδωνιάτης, Μοσχονησιώτης, Βουρλιώτης, 
Καισαρέας, Τραπεζούντιος, και εκατοντάδες άλλα 
που δήλωναν Ανατολίτες ή Καραμανλήδες.

Οι Αϊβαλιώτες ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στην 
κυρίως Ελλάδα. Προσχώρησαν αμέσως στις άτα-
κτες στρατιωτικές ομάδες διάφορων οπλαρχη-
γών και καπεταναίων ή συγκρότησαν αυτοτελείς 
στρατιωτικούς σχηματισμούς, αποτελούμενους 
μόνο από Αϊβαλιώτες, όπως του Χατζή Αποστό-
λη, του Δημ. Καπανδάρου, που, όντας επικεφαλής 
ενός σώματος τριακοσίων Κυδωνιέων, αγωνίστη-
κε κατά του Δράμαλη, του Κωνσταντίνου Αϊβαλι-
ώτη κ.ά. Κυδωνιάτης ήταν ο Δημήτριος Μοσχονη-
σιώτης, που πρώτος αυτός εκπόρθησε το κάστρο 
του Παλαμηδίου στις 30 Νοεμβρίου του 1822. 
Ανάμεσα στους Αϊβαλιώτες ξεχωρίζουν οι ηρωι-

κοί πέντε αδελφοί Πίσσα, ένας από τους οποί-
ους, ο Ευστράτιος, στα «Απομνημονεύματά» 
του υπολογίζει τους πεσόντες στις διάφορες 
μάχες Κυδωνιείς σε πέντε χιλιάδες.

Μετά τις Κυδωνίες έρχεται η προσφορά της 
Σμύρνης. Σε αρκετές εκατοντάδες, ίσως και 
σε χιλιάδες, πρέπει να ανέρχονται οι Σμυρναί-
οι αγωνιστές. Μόνο με τα πατριδωνυμικά επί-
θετα Σμυρναίος, Σμυρνιός, Σμυρνιώτης, Σμυρ-
νιωτάκης κ.λπ., ευρέθησαν 184 αγωνιστές, 
χωρίς να υπολογιστούν όσοι άλλοι δήλωσαν 
το κανονικό τους επίθετο και παράλληλα δή-
λωσαν ως τόπο καταγωγής τους τη Σμύρνη. 
Και βεβαίως στους Σμυρνιούς θα πρέπει να 
προστεθούν οι Μπουρνοβαλήδες, οι Κουκλου-
τζαλήδες, οι Νηφιώτες, οι Βουρλιώτες, οι 
Τσεσμελήδες κ.ά. Σμυρνιός ήταν ο Γιαννακός 
Καρόγλου, ο επικεφαλής της Ιωνικής Φάλαγ-
γας, που συγκροτήθηκε αποκλειστικά από 
Μικρασιάτες και αποτέλεσε ένα ανεξάρτητο 
επαναστατικό σώμα που πολέμησε κατά του 
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, με τον Καραϊσκά-
κη στη μάχη της Αράχοβας, και αλλού. Από 
την Καππαδοκία ήταν ο Χατζησάββας Και-
σαρέας, Έλληνας που εγκατέλειψε το τάγμα 
των γενίτσαρων, όπου τον είχε κατατάξει το 
παιδομάζωμα, και κατέφυγε στην Ελλάδα για 
να καταταγεί στο σώμα του Πλαπούτα και να 
ανδραγαθήσει. Οι Πόντιοι της Τραπεζούντας 
αντιπροσωπεύονται από ένα σημαντικό αριθ-
μό αγωνιστών, που δήλωναν Τραπεζανλήδες, 
Γκιουμουσχανετζήδες (από την Αργυρούπο-
λη) ή γενικώς Καραντενιζλήδες (Μαυροθα-
λασσίτες).

Τέλος, στους Μικρασιάτες οφείλεται η επι-
τυχία της πρώτης προσπάθειας για δημιουργία 
ακομμάτιστου εθνικού στρατιωτικού σχηματι-
σμού, που έπειτα, βέβαια, από πολλές και κοπι-
ώδεις προσπάθειες κατέληξε στη δημιουργία τα-
κτικού στρατού. Η δημιουργία τακτικού στρατού 
στην επαναστατημένη Ελλάδα δεν θα ήταν δυνα-
τή χωρίς τη συμμετοχή των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας.

Όλους αυτούς πρέπει να τους θυμόμαστε και κά-
ποτε να τους τιμήσουμε ξεχωριστά.

* Νομικός, συγγραφέας του βιβλίου «Η Μικρά Ασία στην Επανά-
σταση του 1821» (εκδ. Ιδρ. Μείζ. Ελληνισμού)

πηγή: enet.gr

φωτο από το εξώφυλλο του βιβλίου
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

500 €

Ευχαριστούμε πολύ την ΑΡΧΕΛΩΝ-Archelon, the Sea T
urtle Protection Society of Greece για την χαρά που μας 
έδωσε να παραβρεθούμε στην πρώτη απελευθέρωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2021 στην Παραλία Καταφυγή. 
Οι θαλάσσιες χελώνες που απελευθερώθηκαν είναι η «FOR-
EST» και η «LUNA».
Η «FOREST» αφίχθη  από Κόρινθο στις 19/08/20 και η 
διάγνωση ήταν σοβαρή πνευμονική λοίμωξη (πνευμονία).
Η «LUNA» αφίχθη από Κεφαλλονιά στις 30/03/21 με το 
Νίκο Βαλίανο με το “Wild life Sense” και η διάγνωση ήταν 
κατάποση αγκιστριού.

Young Volunteers in Action

Ανταλλακτικό Παζάρι ... Κάθε βιβλίο έχει την δική του ιστορία... η ομάδα 
Εθελοντών βιβλιοθήκης τα παραλαμβάνει τα καταγράφει... ξεχωρίζει 
τα διπλά & τα θέματα που δεν φιλοξενεί η βιβλιοθήκη μας ... δημιουργεί 
θεματικά τελάρα... τα οποία είναι στην διάθεση άλλων βιβλιοθηκών... ή 
τα ανταλλάσσει με τρόφιμα ή φάρμακα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και φαρμακείο .... ή τα προσφέρει σε ιδρύματα και στο βιβλιοπωλείο 
των αστέγων... Προσωπικά Ευχαριστώ τους δωρητές των βιβλίων και 
την ομάδα μας για όλες τις ώρες που αφιέρωσαν και αφιερώνουν στην 
μικρή μας βιβλιοθήκη, για την καταγραφή, το κουβάλημα, τις δράσεις, 
τα ράφια, την αποθήκη, τα σεμινάρια ... Και την τόσο θετική ενέργεια 
που συμβάλλουν... Κάθε Παρασκευή ώρα 5:00 με 7:00 θα έχουμε το 
ανταλλακτικό παζάρι ... Αρμονίας 25 Σαρωνίδα Aνταλλάσσουμε βιβλία 
με τρόφιμα ή φάρμακα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φαρμακείο 
του Δήμου μας.... Κάθε βιβλίο έχει την αξία του .... Σας περιμένουμε 
#YoungVolunteersinAction #SaronidaLibraryAI

                                                  
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   Σας πληροφορούμε ότι η 
σύνθεση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ομίλου μας που 
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν στις
27 – 06- 2021 έχει ως εξής:
Χρήστος Προμοίρας – Πρόεδρος
Δημήτρης Κωστάλας – 
Αντιπρόεδρος 
Μαρία Φραγκιαδάκη- Γραμματέας 
Κώστας Βλάχος – Ταμίας
Ειρήνη Ανδριτσάκη – Εκδρομές

Μαρία Γκίκα – Πολιτισμός
Γιάννα Σκούφου – Επιμόρφωση
Γιάννης Ξεφτέρης – Μικτή Χορωδία 
Ε.Ε.Ο.Λ.
Γιώργος Ρούσσος - Δημόσιες 
Σχέσεις

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ρίτα Βασιλοπούλου – Κουτούζου 
– Πρόεδρος
Σπάρτη Γαβρίλη – Μέλος
Μαρία Κουμπλή – Μέλος  
                                                                    
 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ   
 Λαύριο:30 -06 -2021
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Με-
λετών Λαυρεωτικής συνήλθε σε ειδική συ-
νεδρίαση, μετά την είδηση  του  θανάτου του 
Επίτιμου Μέλους μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Ι.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Και έκανε ειδική αναφορά στην προσωπικότητα και την προσφορά 
του εκλιπόντος  για την εκπαίδευση των  φοιτητών  του, την μετάδο-
ση των οραματισμών του στους συνεργάτες του, αλλά και στους συ-
νομιλητές και φίλους του, για τον πλούτο της  φιλοσοφικής ανάλυσης  
που πρόθυμα προσέφερε  στις εκδηλώσεις  μας.

Ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος  εντάσσεται  στην χορεία των μεγά-
λων προσωπικοτήτων που συνέδεσαν την ζωή τους με το νεώτερο 
Λαύριο: τον Ανδρέα Κορδέλλα, τον Φωκίωνα Νέγρη, τον Κωνσταντίνο 
Κονοφάγο. Και οι τέσσερεις  ήταν μεταλλειολόγοι οργανωτές της πα-
ραγωγής με καθολική κλασική παιδεία και ένα παραγωγικό όραμα όχι 
μόνο για το Λαύριο, αλλά και για την χώρα μας.

Συνετέλεσε καταλυτικά στην διάσωση των εγκαταστάσεων της Γαλ-
λικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και στην ίδρυση και λειτουργία 
σε αυτές του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, έργου στο 
οποίο ήταν ο ηγέτης, με την ενεργή υποστήριξη της τοπικής κοινωνί-
ας, σε δυναμική και φιλική συνεργασία, όπως εκπροσωπούντο  ο Δή-
μος, το Εργατικό Κέντρο, ο Εμπορικός Σύλλογος και η ΕΜΕΛ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του στην διάσωση ορυκτολογικών συλ-
λογών που σήμερα κοσμούν το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου της 
ΕΜΕΛ.

Υποστήριξε την προσπάθειά μας, στεγάζοντας στις εγκαταστάσεις 
του Τ.Π.Π.Λ.,  δωρεάν επί δεκατέσσερα χρόνια, την παρουσίαση των 
εκθεμάτων του υπό ίδρυση Μουσείου Κεραμικής ΑΚΕΛ Πάνος Βαλσα-
μάκης.

Ευγνώμονες για την διάθεσή του να συζητά μαζί μας και να ανταλλάσ-
σει απόψεις για τα δικά του αλλά κυρίως τα δικά μας οράματα για την 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας  με σύγχρονες υποδομές  και 
θεσμούς.

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. αποφάσισε :

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια, εκ μέρους της επιστημονικής κοι-
νότητας της Λαυρεωτικής, στην οικογένεια του εκλιπόντος  και στην 
διοίκηση του Τ.Π.Π.Λ.
2. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία του.
3. Να καταθέσει αντί στεφάνου ένα ποσόν  υπέρ ιδρύματος καθ΄ υπό-
δειξη της οικογένειάς του.
4. Να καλέσει τα μέλη και φίλους της ΕΜΕΛ όπως από κοινού εμπλου-
τίσουν την συλλογή του Μουσείου Κεραμικής με έκθεμα εις  παντοτι-
νή μνήμη του.
5. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

Ας είναι απαλό το χώμα της Βυτίνας που θα δεχθεί  τον  επιστήμονα 
και άνθρωπο  που υποστήριξε νέους μελετητές  να καταγράψουν μαζί 
του την νεώτερη βιομηχανική  ιστορία της Λαυρεωτικής και συνέδε-
σε τις καινοτομίες της μεταλλείας και μεταλλουργίας του Λαυρίου, 
με τις σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες  στο Τεχνολογικό Πολιτι-
στικό Πάρκο Λαυρίου.

Λαύριο, 25 Ιουνίου 2021
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
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Α3. Ο ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ, Η 
ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 
Ο ΦΕΤΟΥΛΑΧ ΓΚΙΟΥΛΕΝ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ»

     Ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους 
(1923), ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επονομαζόμενος 
Ατατούρκ (σημαίνει πατέρας των Τούρκων), 
γνωρίζοντας, ότι για να επιβιώσει αυτό το νέο 
κράτος, έπρεπε να εξασφαλισθεί, με κάθε τρό-
πο, μία στοιχειώδης εθνική ομοιογένεια, έστω 
και τεχνητή, και επιθυμώντας να αποσυνδέσει 
το νέο κράτος - δημιούργημά του από το οθω-
μανικό – ισλαμικό παρελθόν του, έδωσε βαρύ-
τητα στην καλλιέργεια τουρκικής εθνικής συ-
νείδησης, σε αντικατάσταση της οθωμανικής, 
που ταυτιζόταν με τον ισλαμισμό, ο οποίος λει-
τουργούσε, μέχρι τότε, ως συνεκτικός δεσμός 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (ισλαμικό 
χαλιφάτο).Καλλιέργησε, λοιπόν, τον παντουρ-
κισμό – παντουρανισμό, σε αντικατάσταση του 
πανισλαμισμού και οθωμανισμού. Από τον ισλα-
μισμό πέρασε στον τουρκικό εθνικισμό.    
   Σ’ αυτά τα πλαίσια, το μεν προσπάθησε να 
εξαλείψει κάθε αλυτρωτικό εθνικό κίνημα και 
να παραποιήσει την ιστορία των ετερόκλητων 
πληθυσμών που κατοικούσαν και κατοικούν 
εντός των γεωγραφικών ορίων της σύγχρο-
νης Τουρκίας, καλλιεργώντας τον τουρκισμό, 
το δε εκκοσμίκευσε το κράτος και το διαχώ-
ρισε πλήρως από τη θρησκεία. Συγκεκριμένα, 
κατήργησε το ισλαμικό χαλιφάτο (1924) και 
το Ισλάμ έπαυσε να είναι η επίσημη θρησκεία 
του κράτους, κατήργησε το φέσι στου άνδρες 
και τον φερετζέ – μαντήλα στις γυναίκες, κα-
τήργησε τα δικαστήρια της Σαρία και όλα εν 
γένει τα ιδρύματα που λειτουργούσαν βάσει 
της ισλαμικής θρησκείας, εκπαραθύρωσε κάθε 
εν γένει ισλαμιστικό στοιχείο από τον κρατικό 
μηχανισμό (Δημόσιο, στρατό, Δικαιοσύνη, πα-
νεπιστήμια, κλπ), μετέφερε την πρωτεύουσα 
του κράτους από την Κωνσταντινούπολη στην 
Άγκυρα, μετέτρεψε το 1934 την Αγία Σοφία της 
Κωνσταντινούπολης, από τέμενος και παγκό-
σμιο σύμβολο του ισλαμισμού, σε μουσείο και 
παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο, καθιέρωσε 
την ισότητα των δύο φύλων και έδωσε το δικαί-
ωμα ψήφου στις γυναίκες, ενώ στη συνέχεια, το 
1934, τούς έδωσε και τη δυνατότητα να εκλέ-
γονται στα δημόσια αξιώματα, υποχρέωσε με 
νόμο τον κάθε Τούρκο να αποκτήσει επώνυμο, 
επέβαλλε το λατινικό αλφάβητο, καταργώντας 
παράλληλα το αραβικό αλφάβητο (επομένως 
και την ενδεχόμενη επιρροή αραβικών κρατών 
στο εσωτερικό της Τουρκίας) και αφαίρεσε 
κάθε αραβική και περσική επιρροή στην τουρ-
κική γλώσσα, δίνοντας έμφαση στις παλαιές 
τουρκικές ρίζες των λέξεων.

  Ο Κεμάλ θεωρούσε τον ισλαμισμό επικίνδυ-
νο για τη σταθερότητα και επιβίωση του νέου 
κράτους, αλλά και ανασταλτικό παράγοντα για 
τον εκσυγχρονισμό του, καθότι, το μεν, μέσω 
του Ισλάμ, υπήρχε η δυνατότητα μελλοντικής 
επιρροής, διείσδυσης και αποσταθεροποιητι-
κής παρέμβασης στα εσωτερικά της Τουρκίας 
των αραβικών κρατών, αλλά και του Ιράν, με το 
ενδεχόμενο μάλιστα να υποκινηθούν από τις 
τότε Μεγάλες Δυνάμεις (ο Κεμάλ γνώριζε άρι-
στα τον τρόπο σκέψης και δράσης τους), το δε 
εκλάμβανε το Ισλάμ ως μία οπισθοδρομική θρη-
σκεία και εμπόδιο στον εκδυτικισμό της χώρας 
του. Ο ίδιος. εξάλλου, ναι μεν δήλωνε μουσουλ-
μάνος στο θρήσκευμα, αλλά μόνο υπόδειγμα 
πιστού μουσουλμάνου δεν ήταν. Το τουρκικό 
κράτος, ως διάδοχο της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας, απέβαλλε τον ισλαμισμό ως βασι-
κό χαρακτηριστικό του, και κατέστη εξαρχής 
κοσμικό και αμιγώς κεμαλικό, όπου υπήρχε ο 
σαφής διαχωρισμός κράτους και θρησκείας. 
Ήταν, λοιπόν, εξ’ ορισμού επόμενο να συγκρου-
σθεί ευθέως το κεμαλικό κατεστημένο, τόσο 
με εθνοτικές ομάδες, όπως αυτή των Κούρδων, 
η οποία, μετά το ξεκλήρισμα των Ελλήνων και 
των Αρμενίων, ήταν  η βασικότερη – μεγαλύτε-
ρη εθνική μειονότητα (επί Κεμάλ ξεκίνησαν οι 
πρώτες μαζικές σφαγές τους και γενικά η έντο-
νη καταπίεσή τους), όσο και με τα ακραία ισλα-
μιστικά στοιχεία εντός Τουρκίας. Η στάση του 
Κεμάλ και των διαδόχων του έναντι, τόσο των 
Κούρδων, όσο και του Ισλάμ στον κρατικό μηχα-
νισμό, αποξένωσε το κεμαλικό καθεστώς από 
μεγάλες πληθυσμιακές μάζες της Τουρκίας, ιδί-
ως των κεντρικών και νοτιανατολικών επαρχι-
ών της, που, είτε είχαν έντονες ισλαμικές κα-
ταβολές, είτε ήταν κουρδικής καταγωγής (δεν 
διορίζονταν στο Δημόσιο, καταπιέζονταν, κλπ). 
Γι’ αυτόν το λόγο θεσμικός εγγυητής του κεμα-
λικού κράτους και κατεστημένου ήταν έκτοτε 
ο τουρκικός στρατός, απόλυτα ελεγχόμενος 
από τους κεμαλικούς, παρεμβαίνοντας με 
πλείστα πραξικοπήματα, όταν έκρινε, ότι κιν-
δύνευε ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους 
και αμφισβητείτο η «κεμαλική κληρονομιά». 
Γι’ αυτόν, επίσης, το λόγο το κεμαλικό καθε-
στώς απέφευγε έκτοτε να ρισκάρει πολεμικές 
επιχειρήσεις (χαρακτηριστική περίπτωση ήταν 
η αποφυγή ευθείας εμπλοκής της Τουρκίας 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) και επενέβαινε 
στρατιωτικά μόνο όταν είχε τη, σχεδόν απόλυ-
τη, βεβαιότητα της επιτυχίας (βλ. περιπτώσεις 
Αλεξανδρέττας, Κύπρου, Ιμίων και Αφρίν).Κάθε 
πιθανή στρατιωτική αποτυχία εγκυμονούσε τον 
κίνδυνο άμεσης ανατροπής του κεμαλικού κα-
θεστώτος. Ο ίδιος κίνδυνος ισχύει και για το δι-
άδοχο ερντογανικό καθεστώςγια παρεμφερείς 
λόγους, καθότι το ήμισυ του πληθυσμού της 
Τουρκίας τον μισεί θανάσιμα για όσα έχει πρά-
ξει τα τελευταία πέντε, περίπου, έτη. Υπήρξαν, 
βεβαίως, περιπτώσεις, όπου το κεμαλικό κα-
θεστώς χρησιμοποιούσε από το 1974 το Ισλάμ, 
ως όπλο, ιδίως προς αντιμετώπιση αριστερών 
πολιτικών οργανώσεων και του αριστερόστρο-
φου κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος PKK, 
που ενισχύονταν, αμέσως ή εμμέσως, από τη 
Σοβιετική Ένωση, αλλά αυτή η χρήση ήταν επι-
λεκτική και τόσης έντασης, ώστε να μην κινδυ-

νεύσει ο κοσμικός χαρακτήρας του τουρκικού 
κράτους και εν γένει το κεμαλικό καθεστώς.  
  Τα θεμέλια, λοιπόν, του κεμαλισμού άρχισε να 
υποσκάπτει ο Ερντογάν από τη στιγμή που κα-
τόρθωσε να ανέλθει στην εξουσία το 2003, με 
τη στήριξη του ισλαμικού δικτύου του πρώην 
ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν και των αμερικανο-
ϊσραηλινών. Ο ΦετουλάχΓκιουλέν αποτελεί μία 
αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η οποία, όπως 
όλα δείχνουν, παράλληλα με τις προσωπικές 
επιδιώξεις του, εξυπηρέτησε – πρακτόρευσε 
τα  αμερικανοϊσραηλινά συμφέροντα, τα οποία 
επεδίωκαν μία «ισλαμική περικύκλωση» της 
Ρωσίας και εκδίωξή της από τον Καύκασο, τα 
Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τονέ-
λεγχο – εργαλειοποίησητου κουρδικού πληθυ-
σμού, εντός και εκτός Τουρκίας, προκειμένου 
α) να αποδυναμωθούν το σιιτικό Ιράν και οι 
δορυφόροι – σύμμαχοί του, ήτοι η Συρία του 
Άσαντ και το Ιράκ, όπου κατοικούν εκατομμύρια 
Κούρδοι, β) να αποκοπεί και εκδιωχθεί οριστι-
κά από την περιοχή της Μέσης Ανατολής η Ρω-
σία, που διατηρούσε και διατηρεί στρατιωτικές 
βάσεις στη Συρία, αλλά και γ) να αποτελέσει 
φόβητρο το κουρδικό στοιχείο έναντι μίας μελ-
λοντικά απείθαρχης Τουρκίας. Ο ΦετουλάχΓκι-
ουλέν προωθούσε επισήμως (ανεπισήμως άλλα 
έπραττε), μέσω του δικτύου του, το ήπιο και δυ-
τικόφιλο ισλάμ, το οποίο είχε απήχηση στους 
κουρδικούς πληθυσμούς εντός και εκτός Τουρ-
κίας, αποκρύπτοντας τις πραγματικές προ-
θέσεις του για επιβολή της ακραίας εκδοχής 
του Ισλάμ. Είχε τη δική του προσωπική κρυφή 
αντζέντα. Είναι δε εξεταστέο κατά πόσο χρη-
σιμοποιήθηκε από τους αμερικανοϊσραηλινούς 
ή αυτός, εν αγνοία τους, τούς χρησιμοποίησε, 
διότι ο Ερντογάν σίγουρα το έπραξε για να επι-
τύχει την άνοδό του και τη διατήρησή του στην 
εξουσία, κατά τα πρώτα δύσκολα έτη. Σε επίρ-
ρωση των προαναφερθέντων, υπενθυμίζω, ότι 
οι αμερικανοισραηλινοί ήταν που διέσωσαν την 
οικονομία της Τουρκίας και στήριξαν στην αρχή 
της θητείας του τον Ερντογάν και το περιβόητο 
οικονομικό θαύμα της Τουρκίας, προκειμένου 
να επιτελέσει το ρόλο, για τον οποίο τον προ-
όριζαν, από κοινού με τον ΦετουλάχΓκιουλέν 
(τέτοια βοήθεια ουδέποτε δέχθηκε η Ελλάδα, 
η οποία «σπρώχθηκε» στο Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο και στη Γερμανία των Μέρκελ - Σό-
ιμπλε). Η στήριξη της Τουρκίας του Ερντογάν 
και του ήπιου - διεισδυτικού ισλαμισμού, που 
υποτίθεται, ότι εκπροσωπούσε και προωθού-
σε μαζί με τον ΦετουλάχΓκιουλέν, αποτέλεσε 
στρατηγική επιλογή των αμερικανοϊσραηλινών, 
οι οποίοι επεφύλασσαν γι’ αυτήν την Τουρκία το 
ρόλο, που ήδη προανέφερα, στην ευρύτερη πε-
ριοχή (Μέση Ανατολή, Καύκασο, Βόρεια Αφρική 
και Βαλκάνια). Υπενθυμίζω, επίσης, ότι η τερά-
στια σημασία που απέδιδε αρχικά η αμερικανι-
κή κυβέρνηση στη στήριξη της Τουρκίας του 
Ερντογάν, παρά τα κατά καιρούς «φάλτσα» του, 
συνεχίσθηκε και επί προεδρίας του Μπαράκ 
Ομπάμα. Γι’ αυτόν, εξάλλου, το λόγο η Τουρκία 
ήταν από τους πρώτους και σημαντικότερους 
σταθμούς επίσκεψης του Ομπάμα στο εξωτερι-
κό λίγο μετά την πρώτη εκλογή του, ως προέ-
δρου, το 2008!                                       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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