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«Τις πταίει;»
«Αφ΄ ότου κατά το 1868 εγκαθιδρύθη η αρχή των κυβερνήσεων της μειοψηφίας, παν νέον βήμα 
της εξουσίας μαρτυρεί περί του σκοπού, εις ον αύτη αποβλέπει ...
...Αθυμούντες επί τη καταστάσει εις ην περιήλθον τα της πολιτείας και άτινα ζωηρότερον αισθα-
νόμεθα ήδη υπό τας εντυπώσεις των επιτελουμένων τη εισηγήσει της κυβερνήσεως και παρά 
των οργάνων αυτής εκλογικών οργίων, ηθελήσαμεν να εξετάσωμεν μήπως ημείς πταίομεν, όπως 
εν ημίν αυτοίς αναζητήσωμεν την θεραπείαν. Αλλ΄ η ειλικρινής μελέτη του θέματος μας ήγαγεν 
εις το αλάνθαστον συμπέρασμα ότι δεν πταίει το Έθνος. Αλλού έγκειται το κακόν και εκεί πρέπει 
να ζητηθή η θεραπεία.» 

Χαρίλαος Τρικούπης

Γεωπάρκο Λαυρεωτικής
Στα Σπάτα σε 84 στρ. το πρώτο mega 

data center της Microsoft

Κοινή αναφορά των δήμων Σαρωνι-
κού και Λαυρεωτικής στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο για την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος 
και ενδικοφανής προσφυγή στη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας για τοποθε-
τήσεις νέων αιολικών σταθμών

Κυριάκος Πιερρακάκης
Όταν το κράτος στελεχώνεται αξιοκρατικά με τους ικανούς...

20 χρόνια πίσω...έρχονται μπροστά, μ’ ένα κλικ...

my.gov.gr



2 10  IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Γεωπάρκο Λαυρεωτικής

Ένα μεγάλο κομμάτι της Λαυρεωτικής, γνω-
στό για το ιστορικό του ενδιαφέρον και τους 
αρχαιολογικούς του θησαυρούς, προσπάθη-
σε η δημοτική αρχή μαζί με άλλους φορείς 
να εντάξει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς της UNESCO. 
Οι αξιολογητές της UNESCO,  κ.κ. Λουίς Αλ-
κάλα και Κριστιάν Σιομπανού,  ξεναγήθηκαν 
σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, γνώρισαν 
από κοντά τις σπάνιες γεω-μεταλλευτικές 
πτυχές της περιοχής και για ένα πενταήμε-
ρο μελέτησαν κάθε παράμετρο, ενώ πραγμα-
τοποιήθηκε και ειδική εκδήλωση στο Τεχνο-
λογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για την 
παρουσίαση του Γεωπάρκου, με ομιλητές 
Έλληνες και ξένους επιστήμονες, αλλά και 
τη διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής δρ. Ελένη Ανδρίκου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποστολή της 
UNESCO είναι να διασφαλίζει τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, να περιφρουρεί τις 
περιουσίες παγκόσμιας κληρονομιάς παρέ-
χοντας τεχνική βοήθεια και επαγγελματική 
εκπαίδευση και να ενθαρρύνει τη συμμετο-
χή του τοπικού πληθυσμού στη διάσωση και 
συντήρηση της δικής τους φυσικής και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, αντιλαμβανόμαστε 
τη σημασία μιας θετικής έκβασης του όλου 
εγχειρήματος στην ανάδειξη και ανάπτυξη 
της περιοχής.  
Η απάντηση αναμενόταν  το Δεκέμβρη. Μέ-
χρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές αναμένονται οι παρατηρήσεις των αξιο-
λογητών, προκειμένου να αναδιαμορφωθούν 
κατάλληλα όλα τα προαπαιτούμενα, ώστε  να 
πάρει την έγκριση.
πηγές:www.amna.gr, unescochair.uom.gr

11 κατηγορίες με 1309 υπηρεσίες για να βρεί-
τε ακριβώς αυτό που ψάχνετε.
Γεωργία και κτηνοτροφία
Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις 
για την γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική 
σας δραστηριότητα.
Δικαιοσύνη
Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγρά-
φων κ.ά.
Εκπαίδευση
Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώ-
σετε την επιχείρησή σας.
Εργασία και ασφάλιση
Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση ερ-
γασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότησή 
σας.
Οικογένεια
Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα 
γεγονότα της ζωής σας.
Περιουσία και φορολογία
Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της 
περιουσίας σας και τη φορολογία.
Πολίτης και καθημερινότητα
Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο 
και την παραμονή των πολιτών τρίτων χω-
ρών.
Πολιτισμός, αθλητισμός
και τουρισμός
Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδι-
κασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρι-
σμό.
Στράτευση
Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτι-
κές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και από-
στρατους.
Υγεία και πρόνοια
Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια 
υγεία, υπηρεσίες για φάρμακα, νοσηλεία και 
επιδόματα.
Υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδο-
τήσεις, πιστοποιητικά,  ληξιαρχική 

πράξη, ανανέωση διπλώματος, άδεια 
αυτοκινήτου-μοτό, ασφαλιστικές-
φορολογικές ενημερότητες, παροχές 
σε χρήμα για γυαλιά κλπ., ραντεβού 
σε γιατρούς, άυλη συνταγογράφηση, 
καταγγελίες...και δεκάδες άλλα έγγραφα 
-1309 υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για έκδοση 
στο my.gov.gr.
Η διαδικασία απλή, ή μάλλον πιο απλή και ανέ-
ξοδη από το να περιφέρεται ο πολίτης ανα-
ζητώντας τον αρμόδιο, τον ελεγκτή και στο 
τέλος την στρογγυλή σφραγίδα του παρελθό-
ντος!
Η πλατφόρμα my.gov.gr έγινε μέσω του Εθνι-
κού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης. Η θυρίδα λειτουργεί ως 
ο «ψηφιακός χαρτοφύλακας» του πολίτη και 
εκεί συγκεντρώνονται τόσο τα έγγραφα που 
εκδίδει online μέσω του gov.gr, αλλά και τα έγ-
γραφα που εκδίδονται σε δεύτερο χρόνο, κα-
τόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη προς 
έναν φορέα της δημόσιας διοίκησης μέσω 
του gov.gr.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποστέλ-
λουν ηλεκτρονικά έγγραφα από θυρίδα σε θυ-
ρίδα, είτε δηλαδή σε άλλους ιδιώτες, είτε σε 
κάποιον δημόσιο φορέα. Για κάθε έγγραφο που 
αναρτάται στην θυρίδα του, ο ενδιαφερόμενος 
λαμβάνει ενημερωτικό email ή SMS.
Τα έγγραφα που αναρτώνται στην θυρίδα θα 
εμπλουτίζονται με στόχο να συγκεντρωθούν 
σε ένα σημείο όλες τις συναλλαγές του πολί-
τη με τη Δημόσια Διοίκηση.
Η είσοδος στην υπηρεσία
Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, η είσοδος στη θυρίδα γίνεται με 
δύο τρόπους:
•με τους κωδικούς web banking (Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha 
Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα ή Τράπεζα 
Ηπείρου)
•μέσω των κωδικών Taxisnet, αφού πρώτα ο 
πολίτης έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό του 
κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Το ΚΕΠ κατ’ οίκον!!!
my.gov.gr: Όλα τα έγγραφα με ένα κλικ

Κυριάκος Πιερρακάκης
Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Κάτω 
Πατήσια, με καταγωγή από την Αρεόπολη και τις Κροκεές. 
Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.
Αποφοίτησε το 2001 από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων και 
σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών μέχρι το 2005. Είναι επίσης απόφοιτος της σχολής Κένεντι του Χάρβαρντ (μάστερ στις 
Δημόσιες Πολιτικές - 2007) και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (μάστερ 
στην Τεχνολογική Πολιτική – 2009).
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, διατέλεσε πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας, 
όπου ασχολήθηκε ενεργά με ζητήματα νεανικής επιχειρηματικότητας. Υπηρέτησε επίσης 
ως σύμβουλος της Άννας Διαμαντοπούλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία από την κεντροαριστερά. Το 2012, στο 9ο Συνέ-
δριο του ΠΑΣΟΚ εκλέχτηκε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Πολιτικής 
Επιτροπής και το 2014 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελιά. Κατά την περίοδο 
της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ υπήρξε μέλος της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης 
με τους θεσμούς, ως επιλογή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου.
Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον έφερε κοντά 
στη ΝΔ και αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές ανέλαβε τη δημιουργία ενός σχεδίου 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας  Στις 9 Ιουλίου 2019 ορκίστηκε υπουργός 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
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Στο επιχειρηματικό πάρκο των Σπάτων, 
δίπλα στο Project X της Elpen θα γίνει το 
νέο μεγάλο data center της Microsoft. H 
εταιρεία κατέληξε σε ένα ακίνητο που 
εκτείνεται σε δύο οικόπεδα συνολικής 
έκτασης 84 στρεμμάτων και στα οποία 
μπορούν να ανεγερθούν εγκαταστάσεις 
έκτασης 48 στρεμμάτων εκ των οποίων, 
τα 38 στρέμματα μπορούν να αποτελέσουν υπολογιστικοί χώροι 
(data center) και τα υπόλοιπα 10 στρέμματα χώροι γραφείου.
Αν αυτό συμβεί, τότε η Microsoft θα διαθέτει το μεγαλύτερο data 
center στην Ελλάδα, μεγαλύτερο και από εκείνο της Εθνικής Τράπε-
ζας στον Γέρακα, συνολικής έκτασης (συμπεριλαμβανομένου των 
χώρων γραφείου) 38,5 στρεμμάτων. Θα αποτελέσει μάλιστα ένα 
«mega data center» με βάση την αξιολόγηση της AFCOΜ και του 
Data Center Institute, με δεδομένο ότι έτσι χαρακτηρίζεται ένα data 
center με υπολογιστικούς χώρους άνω των 20.000 τ.μ..

Το ακίνητο αναμένεται να κοστίσει 14 εκατ. ευρώ στη Microsoft 
και βρίσκεται επί δύο οικοπέδων, στη θέση «Πέτρα Γυαλού-Βούλια-
Προκαλήσι» και συγκεκριμένα στα Οικοδομικά Τετραγωνίδια 26 & 
31 του Τομέα ΙΙΙ του Επιχειρηματικού Πάρκου Σπάτων. Το μεγάλο 
έχει έκταση μεγαλύτερη από 69 στρέμματα και το δεύτερο, το μι-
κρότερο, έχει έκταση 15 στρεμμάτων. Χωρίζονται μεταξύ τους με 
δρόμο που σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο που έχει εγκρίνει ο 
Δήμος Σπάτων, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η χάραξη και ο 
σχεδιασμός. Το σχέδιο αυτό δεν επιτρέπει τη συνένωσή των δύο οι-
κοπέδων, παρόλο που είναι παράπλευρα και αυτό συνιστά μια αδυ-
ναμία δημιουργίας ενός ενιαίου data 
Σύμφωνα με την έκθεση ακινήτου που συνέταξε η ΝΑΙ Real Act, τα 
δύο οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τους όρους 

δόμησης του Επιχειρηματικού Πάρκου 
των Σπάτων. Έχουν συντελεστή κάλυ-
ψης 40%, συντελεστή δόμησης 0,6 και 
μπορεί να φιλοξενήσει μέγιστη δόμηση 
50.722 τ.μ. Μέσα εκεί θα φιλοξενηθούν 
γραφειακοί χώροι και φυσικά ο υπολογι-
στικός εξοπλισμός του data center. Από 
αυτά μέχρι 41.732 τ.μ. μπορούν να απο-

τελέσουν υπολογιστικοί χώροι και 9.000 τ.μ. χώροι γραφείων.
Το κόστος αγοράς του ακινήτου ανέρχεται σε περίπου 153 ευρώ 
το τ.μ. και θεωρείται μια υψηλή τιμή δεδομένου ότι στην περιοχή 
διενεργούνται συναλλαγές μεταξύ 100 και 130 ευρώ το τ.μ. Επίσης 
το συνολικό κόστος κατασκευής του data center ανέρχεται σε πε-
ρισσότερο από 80 εκατ. ευρώ υποθέτοντας περίπου 1.600 ευρώ 
κατασκευαστικού κόστους ανά τ.μ. του data center.
Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί η αξία του εξοπλισμού που εκτιμά-
ται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, η Microsoft 
αναμένεται να ξοδέψει σχεδόν 150 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 
του mega data center στα Σπάτα.
Ωστόσο, δεν θα είναι το μοναδικό, αφού θα δημιουργήσει άλλο ένα 
στο Λαύριο, ενώ αναζητείται έκταση για ένα τρίτο data center. H 
συνολική επένδυση σε βάθος χρόνου εκτιμάται να φτάσει στα 300 
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι περίπου το 40% της επένδυσης θα 
προέλθει από ίδια κεφάλαια της πολυεθνικής εταιρείας -η εται-
ρεία που ιδρύθηκε προς το σκοπό αυτό θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 
ύψους 135 εκατ. ευρώ- και το υπόλοιπο 60% θα προέλθει από δα-
νεισμό και επιχορηγήσεις. Επιπλέον με τις νέες τροποποιήσεις του 
νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, η απόκτηση ακινήτου για τη 
δημιουργία data center μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιλέξιμη δα-
πάνη για παροχή φορολογικών κινήτρων.
Και όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, οι ανακοινώσεις 
από τη Microsoft δεν θα αργήσουν να γίνουν. Το ζητούμενο είναι αν 
θα γίνουν φέτος ή τις αρχές του 2022.

πηγή:https://www.powergame.gr/start-ups-digital/166780/microsoft-sta-spata-se-84-str-
to-proto-mega-data-center-tis-choras/

Microsoft: Στα Σπάτα σε 84 στρ. το πρώτο mega data center της χώρας
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566 εκατομμύρια (!) 
ψηφιακές συναλλαγές 
με το Δημόσιο το 2021

Εκθετική είναι η αύξηση που καταγράφηκε το 
2021 αναφορικά με τον όγκο των ψηφιακών 
συναλλαγών με το Δημόσιο, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα συστήματα του Δημοσίου 
είτε παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» 
αθροιστικά 566.962.980 φορές.
Ο φετινός αριθμός είναι έξι φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό 
του 2020, οπότε οι ψηφιακές συναλλαγές ανήλθαν σε 94 εκατομμύρια, καταγράφο-
ντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με το 2019 και το 2018, όταν ο αριθμός έφτασε τα 34 
και τα 8,8 εκατομμύρια αντίστοιχα. Οι περισσότερες από 566 εκατομμύρια ψηφια-
κές συναλλαγές μεταφράζονται σε αποφυγή αντίστοιχου αριθμού επισκέψεων των 
πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες. Καταπολεμάται, έτσι, η περιττή γραφειοκρατία, 
εξοικονομώντας χρόνο, κόστος και ενέργεια για τους πολίτες, αλλά και πόρους για 
τη Διοίκηση.
Υπενθυμίζεται ότι στις ψηφιακές συναλλαγές αθροίζονται:
• οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή η ταυτοποίηση των πολιτών σε ένα πληροφορια-
κό σύστημα με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet, και
• οι διαλειτουργικότητες, η ανταλλαγή, δηλαδή, πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
και μητρώων του Δημοσίου χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα 
από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.
Αναλυτικότερα:
• Σε ό,τι αφορά στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, παρατηρήθηκε εξαιρετικά 
μεγάλη αύξηση μέσω του gov.gr. Ο αριθμός των αυθεντικοποιήσεων με τη χρήση 
των κωδικών Taxisnet ανήλθε για το 2021 σε 265.111.222. Παράλληλα, οι πολίτες 
εξυπηρετήθηκαν ακόμα 4.520.649 φορές με τη χρήση κωδικών web banking. Αθροί-
ζοντας τους δύο αριθμούς, οι συνολικές ψηφιακές υπηρεσίες ανήλθαν συνολικά σε 
269.631.871. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2020 ανήλθε σε 57 εκατομμύρια.
• Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτοματοποιημένη ανταλλα-
γή στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ανήλθε σε 
297.331.109. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2020 ανήλθε σε 37 εκατομμύρια.
Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης 
δήλωσε: «Ο αριθμός των ψηφιακών συναλλαγών έχει άμεσο αντίκρισμα στην κα-
θημερινότητα κάθε πολίτη, καθώς έτσι μετράμε πόσες ουρές είχε τη δυνατότητα 
να αποφύγει. Για το 2021, μια χρονιά πανδημίας, ο αριθμός αυτός για κάθε ενήλικο 
πολίτη μεταφράζεται σε περίπου 60 επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες που δεν 
χρειάστηκε να γίνουν. Η εκθετική καμπύλη των τελευταίων ετών στις ψηφιακές 
συναλλαγές αντανακλά το εκθετικό άλμα που πραγματοποιεί το κράτος στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό, με επίκεντρο το gov.gr. Αντίστοιχα, η μεγάλη ανταπόκριση 
των πολιτών καταδεικνύει πόσο έντονο ήταν το αίτημα του κόσμου για αυτή την 
ψηφιακή αλλαγή. Κάθε ημέρα, με τις αλλαγές που υλοποιούμε, η Ελλάδα καλύπτει 
όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της απόστασης που τη χώριζε από άλλες χώρες. Αυτή 
την πρόοδο θέλουμε να διατηρήσουμε, υλοποιώντας τον σχεδιασμό μας με ακόμα 
μεγαλύτερη δυναμική και ταχύτητα».
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημο-
σθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Η δραστική αύξηση της διαλειτουργικότητας 
μεταξύ των συστημάτων του Δημοσίου εκπληρώνει ένα βασικό στόχο που είχε 
θέσει το Υπουργείο μας τα δύο τελευταία χρόνια. Η διασύνδεση των μητρώων εί-
ναι το απαραίτητο συμπλήρωμα των ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε αυτές να είναι 
απλούστερες στη χρήση και πιο λειτουργικές για τους πολίτες. Πρόκειται για μια 
διαδικασία διαρκή, η οποία υποστηρίζεται και από τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις 
των συστημάτων μας. Με τον τρόπο αυτό, κλείνουμε τις εκκρεμότητες της χώρας 
με το παρελθόν, διευκολύνοντας την καθημερινότητα όλων των πολιτών».

πηγή: https://news-ta.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΛ ΣΤΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η ΕΜΕΛ συναισθανόμενη την κα-
τάφωρη αδικία έναντι των ιδιο-
κτητών ακινήτων στη συνοικία 
«Κυπριανός» του Λαυρίου εξ 
αιτίας της αδικαιολόγητης αμ-
φισβήτησης των ιδιοκτησιών 
τους από το Ελληνικό Δημόσιο, 
παρενέβη υποστηρίζοντας το 
δίκαιο αίτημα των συμπολιτών 
μας και απηύθυνε ΕΞΩΔΙΚΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ προς τον 
Υπουργό Οικονομικών και προς την Προϊσταμένη της 
Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, 
με κοινοποίηση στους πολιτικούς αρχηγούς, τους βου-
λευτές της περιοχής μας,τον δήμαρχο Λαυρεωτικής 
και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου-Ανατ.Αττικής. 
Παράλληλα, διένειμε σε 200 αντίτυπα με την βοήθεια 
συνεργείου του Εργατικού Κέντρου ενημερωτικό ση-
μείωμα για το θέμα αυτό σε όλους τους κατοίκους της 
συνοικίας  του Κυπριανού (παλαιού και νέου).

Λαύριο, 4 Ιανουαρίου 2022
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
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Ήταν Νοέμβριος του ‘89 
όταν η πτώση του Τείχους 
ανέτρεψε σταθερές και 
κλόνισε βεβαιότητες. Πριν 
προλάβουμε να εξερευ-
νήσουμε τα αμφιθέατρα, 
τους διαδρόμους, τις σκάλες του 
ταλαιπωρημένου -από τον χρό-
νο και την εγκατάλειψη- αλλά 
πάντα εμβληματικού κτιρίου 
της οδού Σόλωνος, πρωτοετείς 
φοιτητές Πολιτικών Επιστημών, 
αντικρίζαμε το Τείχος να πέφτει 
και μαζί του να παρασύρει το σύ-
νολο του Σοβιετικού οικοδομή-
ματος.
Από μέρα σε μέρα υποστηρικτές 
ή πολέμιοι της θεμελιακής ανα-
τροπής, παρακολουθούσαμε 
αμήχανα την Ιστορία να μας προ-
σπερνά και αναζητούσαμε προ-
σανατολισμό στα νέα δεδομένα.
Έπρεπε συνεπείς στην αποστο-
λή μας, να προβλέψουμε την 
«επόμενη μέρα», να επαναδια-
τυπώσουμε την ιδεολογική μας 
ταυτότητα, να απαντήσουμε στα 
κοσμοϊστορικά ερωτήματα εαυ-
τών και αλλήλων και πάντως να 
επανασχεδιάσουμε την υδρόγειο 
επί τη βάσει των νέων γεωπολι-
τικών ισορροπιών.
Το τέλος της Ιστορίας και η από-
λυτη επικράτηση της ηγεμονι-
κής κυριαρχίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών σηματοδοτούσε τον 
οριστικό ενταφιασμό της Ψυχρο-
πολεμικής περιόδου. Το σοβιε-
τικό οικοδόμημα κατέρρεε εν 
μέσω εσωτερικών συγκρούσε-
ων, η στρεβλή υιοθέτηση του κα-
πιταλισμού και του κοινοβουλευ-
τισμού κατά το Δυτικό πρότυπο 
προκάλεσε παθογένειες, αδιέξο-
δα και κυρίως αποδυνάμωσε την 
κρατική υπόσταση των πρώην 
σοβιετικών καθεστώτων.
Το «Σύμφωνο της Βαρσοβίας» 
διαλύθηκε εις τα εξ ων συνετέ-
θη και μαζί του αποκαλύπτονταν 
η ένδεια των «πρώην» να αντι-
παρατεθούν στρατιωτικά με τις 
χώρες μέλη της Νατοϊκής Συμ-
μαχίας. Την απειλή του Ψυχρού 
Πολέμου είχε διαδεχθεί η ανη-
συχία για την μονοκρατορία της 
Αμερικής, όμως το μέλλον προ-
οιωνίζονταν ειρηνικότερο και 
πάντως απαλλαγμένο από τον 
συγκρουσιακό ανταγωνισμό της 
Ψυχροπολεμικής περιόδου.
Η προφανής αναδιάταξη των 
δυνάμεων και η ισχυροποίηση 
νέων παικτών στην παγκόσμια 
σκακιέρα δεν απειλούσε τον 
σκληρό πυρήνα του νέου παγκό-
σμιου status. Η μετατόπιση των 
συγκρούσεων σε περιφερειακή 

κλίμακα και παρά την ανά-
δυση της ισλαμικής τρο-
μοκρατίας, -με την τραγικά 
εντυπωσιακή επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου- τα πά-
ντα συνηγορούσαν ότι βα-

δίζαμε σε ασφαλέστερες ατρα-
πούς, καταργώντας το «κόκκινο» 
τηλέφωνο Μόσχας Ουάσιγκτον.
Η Ιστορία όμως διατήρησε το 
προνόμιο της πανουργίας της. Η 
εκ νέου ισχυροποίηση της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας με την περαι-
τέρω αξιοποίηση του ορυκτού 
της πλούτου, τον εκσυγχρονισμό 
του οπλοστασίου της, την -με συ-
γκεντρωτικό αλλά πάντως απο-
τελεσματικό τρόπο- ανασυγκρό-
τηση των κρατικών δομών και 
την δυνατότητα σύναψης συμμα-
χιών με ισχυρούς παίκτες, αναδι-
αμόρφωσε τις συνθήκες υπό τις 
οποίες επανατοποθετείται στον 
παγκόσμιο Χάρτη.
Τα αντανακλαστικά αντίδρασης 
στα γεγονότα έτσι όπως λαμ-
βάνουν χώρα στην Ουκρανία 
δηλώνουν ότι η ψυχροπολεμική 
περίοδος επανέρχεται απειλητι-
κά ταυτίζοντας τα εθνικά σύνο-
ρα μιας περιφερειακής χώρας 
(ενν. Ουκρανίας) με το νέο πεδίο 
ανταγωνισμού Ανατολής Δύσης. 
Εκεί παρατάσσονται στρατεύμα-
τα εκατέρωθεν των συνοριακών 
γραμμών και παρά τις διαβεβαι-
ώσεις «περί μη επιθέσεως» η 
κατάσταση είναι εύθραυστη και 
ιδιαιτέρως επικίνδυνη.
Ανεξάρτητα από την τελική διευ-
θέτηση, η τεταμένη ατμόσφαιρα 
που επικρατεί στα Ουκρανικά σύ-
νορα σηματοδοτεί την αφετηρία 
μιας νεοψυχροπολεμικής περιό-
δου. Η κρίση ήρθε για να μείνει. 
Παράλληλα η Ρωσική Αρκούδα 
φλερτάρει τον Κινεζικό Δράκο 
διαμορφώνοντας νέα δεδομένα 
στην αχανή και εξαιρετικά σημα-
ντική Ευρασία.
Σε πείσμα των προβλέψεων ο 
ανταγωνισμός επανέρχεται και 
μαζί του αναπαράγει μνήμες του 
παρελθόντος εγείροντας πα-
ράλληλα ανησυχίες για το μέλ-
λον. Η ενδυνάμωση νέων πόλων 
ισχύος μας απαλλάσσει από την 
ηγεμονία του ενός πλανητάρχη 
αλλά μας εντάσσει σε καθεστώς 
ακραιφνούς ανταγωνισμού με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
παγκόσμια ειρήνη.

Το Τείχος είχε την δική του 
Ιστορία κάποιοι… δεν… έγραψαν 
ακόμη με μπογιά…

Κώστας Πετούρης
petouris@otenet.gr

Το Τείχος είχε τη δική του Ιστορία…
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ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ   ΤΗΣ     
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (1)

Το τελευταίο διάστη-
μα, η κοινή γνώμη, αρ-
κετά κουρασμένη με τα 
επί μία διετία ημερήσια 
δελτία κρουσμάτων και 
θανάτων ημερησίως 
από κορονοϊό, αισθάνε-
ται αιφνιδιασμένη από 
την πλημμυρίδα έμφυ-
λης βίας και γυναικο-
κτονιών. Παράλληλα, οι 

καταγγελίες περιστατικών  βιασμού, ιδιαί-
τερα ανήλικων κοριτσιών, επαναφέρει στο 
δημόσιο διάλογο το ερώτημα: Πώς μπορεί 
να εξαλειφθεί το φαινόμενο; Πολλοί πιστεύ-
ουν ότι αυτό θα επιτευχθεί με την αυστηρο-
ποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Κάποιοι, 
ακόμα πιο ακραίοι, ιδιαίτερα στις περιπτώ-
σεις βιασμού, προτείνουν την επαναφορά 
της θανατικής ποινής. Όμως, ακόμα και σε 
περιόδους που η θανατική ποινή εξαντλού-
σε τα όρια της αυστηρότητας του νόμου, δεν 
υπήρξε περίοδος στον κοινωνικό βίο, χωρίς 
βία. Ιδιαίτερα εναντίον των γυναικών, που 
η ζωή τους σε κάθε χρονική περίοδο, είναι 
διάσπαρτη από κάθε είδους εκδηλώσεις 
της. Σωματική, κοινωνική, ατομική, οικογε-
νειακή, παιδευτική. Αφού η βία, λοιπόν, είναι 
συνυφασμένη με την ανθρώπινη υπόσταση, 
δυστυχώς, η μόνη ρεαλιστική δυνατότητα 
που μας παρέχεται, είναι η διαχείρισή της, ο 
κατά το δυνατόν περιορισμός της  και όχι η 
απόλυτη εξάλειψή της.
Υπάρχουν νηφάλιες φωνές, με τις οποίες 
συμπλέω προσωπικά, που υποστηρίζουν ότι 
“όλα είναι ζήτημα παιδείας”. Παιδείας και 
όχι εκπαίδευσης. Και, ιδιαίτερα, παιδείας 
κοινωνικής. Που να ξεκινά πρωτίστως από 
την ίδια την οικογένεια και να συνεχίζεται 
στο σχολείο, το οποίο οφείλει να παρέχει, 
όχι μόνο στείρα γνώση, αλλά ολοκληρωμένη 
διαπαιδαγώγηση και σωστή κοινωνική συ-
μπεριφορά. Να αναγνωρίσουμε με έργα, και 
όχι μόνο βερμπαλιστικά, τη σημαντική θέση 
της γυναίκας στον κοινωνικό βίο. Κάτι, που 
μετά 2000 χρόνια από την έλευση του Χρι-
στού, ο οποίος πρώτος, όχι μόνο το δίδαξε, 
αλλά και το εφάρμοσε, έχει υποβαθμιστεί, αν 
δεν έχει τεθεί στο περιθώριο, ιδιαίτερα σε 
συντηρητικές κοινωνίες, όπως η δική μας. 
Τέλος, η Πολιτεία να μεριμνήσει, ώστε οι 

νόμοι να εφαρμόζονται και όχι να αποτελούν 
ιστό, που  “οι μεν μύγες συλλαμβάνονται, οι 
δε σφήκες καταφέρνουν και το διαπερνούν”. 
Να επικρατήσει επιτέλους η αντίληψη ότι, 
παρανομώ σημαίνει τιμωρούμαι. Όλα αυτά, 
όμως, ακούγονται μακρινά και ανεφάρμοστα 
για την Ελλάδα του 2022.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (2)

Η πανδημία εκτόξευσε τα κέρδη των κροί-
σων και έφερε απύθμενη φτώχεια σε εκα-
τομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της φιλαν-
θρωπικής ΜΚΟ “Oxfam”, με τίτλο “Inequality 
Kills” (Η ανισότητα σκοτώνει),…“η ενίσχυση 
των οικονομικών και φυλετικών ανισοτή-
των, των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύ-
λων και μεταξύ των κρατών, καταστρέφει 
τον κόσμο μας”.
Αφορμή για την έκθεση, η διαπίστωση ότι 
από την έναρξη της πανδημίας, η περιουσία 
των δέκα (10) πιο πλούσιων ανθρώπων του 
πλανήτη διπλασιάστηκε, την ώρα που τα ει-
σοδήματα του 99% της ανθρωπότητας μειώ-
θηκαν. Ο πλούτος τους, σε απόλυτα νούμερα, 
αυξήθηκε κατά 5 δις δολλάρια, φθάνοντας 
τα 13,8 δις δολλάρια. Δηλαδή, 15.000 δολλά-
ρια ανά δευτερόλεπτο ή 1,3 δισεκατομμύρια 
την ημέρα. Απίστευτο; Και όμως αληθινό…
Για να δαπανήσουν την συνολική περουσία 
τους αυτοί οι άνθρωποι, θα χρειάζονταν 414 
χρόνια, με την προϋπόθεση, όμως, να ξοδεύ-
ει ο καθένας τους από ένα εκατομμύριο δολ-
λάρια ημερησίως. Πόσες θαλαμηγούς όμως 
μπορεί να αγοράσει κανείς; Πόσα τζετ και 
πόσες πόρσε;
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση,…
“τουλάχιστον 21.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε ημέρα, δηλαδή ένα άτομο κάθε τέσσε-
ρα δευτερόλεπτα” και “163 εκατομμύρια άν-
θρωποι προστέθηκαν σε όσους ήδη ζούσαν 
κάτω από το όριο της φτώχειας”. Ο αριθμός 
των θανάτων αφορά τους θανάτους που 
καταγράφονται παγκοσμίως, λόγω της έλ-
λειψης πρόσβασης σε παροχές υγείας, της 
ενδοοικογενειακής βίας,  της πείνας και της 
κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας, εκτιμά ότι το 2020 εξα-
φανίστηκαν 81 εκατομμύρια θέσεις εργα-
σίας και η απώλεια ωρών εργασίας ώθησε 
άλλα 22-25 εκατομμύρια ανθρώπους στην 
εργασιακή φτώχεια.

Στην Ασία, ο Covid  έχει στοιχίσει περισσό-
τερο από ένα εκατομμύριο ζωές και αμέτρη-
τοι θάνατοι θα προκύψουν από την αυξημένη 
φτώχεια και την δυσκολία στην πρόσβαση 
παροχών υπηρεσίας υγείας. Επίσης, 140 εκα-
τομμύρια άνθρωποι σε όλη την ήπειρο βυθί-
στηκαν στην φτώχεια, καθώς χάθηκαν χιλι-
άδες θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή, κατά 
την περίοδο της πανδημίας, στην περιοχή 
Ασίας/Ειρηνικού “γεννήθηκαν” είκοσι νέοι 
δισεκατομμυριούχοι, των οποίων  τα 1,46 
τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία προ-
στέθηκαν στον πλούτο τους, θα ήταν ικανά 
να συντηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να 
παρέχουν, μάλιστα, μισθό σχεδόν 10.000 δολ-
λαρίων (!!!), σε όλους όσους τελικά έχασαν 
την δουλειά τους. 
Το ερώτημα που αναδύεται είναι: Yπάρχει 
λύση για την εξάλειψη όλης αυτής της πα-
γκόσμιας ανισότητας; 
Η Oxfam εκτιμά πως ένας έκτακτος φόρος 
99% στα έσοδα που συγκέντρωσαν στην δι-
άρκεια της πανδημίας οι δέκα πλουσιότε-
ροι άνθρωποι του πλανήτη, θα επέτρεπε να 
παραχθούν αρκετά εμβόλια για όλο τον κό-
σμο, να προσφερθεί ιατρική και κοινωνική 
περίθαλψη σε όλους  τους κατοίκους του 
πλανήτη, να χρηματοδοτηθεί η κλιματική 
προσαρμογή σύμφωνα με τις επιταγές της 
“πράσινης ανάπτυξης” και να μειωθεί η έμ-
φυλη βία σε 80 χώρες.
“Μα, ένα φόρος 99%  είναι ληστρικός”, θα 
υποστηρίξουν οι οπαδοί της ελεύθερης αγο-
ράς, η οποία στις μέρες μας ταυτίζεται όλο 
και περισσότερο με τον ακραίο καπιταλισμό. 
Τους πληροφορούμε ότι, ακόμα και αν (θεω-
ρητικά) συνέβαινε αυτό, οι άνθρωποι αυτοί 
θα συνεχίσουν να έχουν 8 δις δολλάρια πε-
ρισσότερα, από αυτά που είχαν πριν την παν-
δημία.
Και επειδή μια τέτοια φορολογική πρωτο-
βουλία είναι λίαν απίθανο να αναληφθεί, 
εμείς οι κοινοί θνητοί, ας παρηγορηθούμε με 
την θεωρία της “εντάφιας ισότητας”. Στο ότι, 
δηλαδή, θα είμαστε ίσοι ως προς την τελική 
μας περιουσία. Αυτή που θα συναποκομίσου-
με στην έξοδό μας από αυτόν τον μάταιο κό-
σμο των θνητών.  Σύμφωνα με τον λαό, “όλοι 
στον ίδιο τάφο θα μπούμε” και σύμφωνα με 
την θρησκεία, “είδον τα οστά γεγυμνωμένα 
και είπον: Άρα, τις εστί; Βασιλεύς ή στρατιώ-
της ή πλούσιος ή πένης ή δίκαιος ή αμαρτω-
λός; Και γνώμεν, τις ο πλούτος, το κάλλος, η 
ισχύς και η ευπρέπεια.”

Παπασταυρόπουλος Σταύρος-Ιατρός
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Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

Στέφανος  Ευαγγ.  Μπινιάρης
Το Περιβάλλον. Ρύπανση & Προστασία. 
6η Ενότητα:   Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Εισαγωγή
Στην τελευταία μας 5η Ενότητα, αφού τελειώσαμε 
την περιγραφή των σημαντικότερων ρύπων της 
ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας, που 
προέρχονται από τις διαδικασίες της καύσης των 
καυσίμων, είχα προαναγγείλει, ότι                             
  (προκειμένου να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των 
Αναγνωστριών και Αναγνωστών), θα παρεμβάλω 
στη φυσιολογική σειρά περιγραφής της ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας Ενότητες με πιο ενδιαφέροντα 
θέματα και πιο εύκολα αφομοιώσιμα.
Έτσι σήμερα θα ξεκινήσω με την περιγραφή του 
«Φαινομένου του Θερμοκηπίου». Το φαινόμενο 
αυτό συνδέεται με την επερχόμενη  «Κλιματική 
Αλλαγή» της γης μας. Η δε κλιματική αλλαγή εί-
ναι το αντικείμενο, με το οποίο θα ασχολείται η 
ανθρωπότητα όλο και περισσότερο τις επόμενες 
δεκαετίες. Επομένως, αν θέλετε να συμμετέχετε 
ισότιμα στις συζητήσεις του μέλλοντος, δίχως να 
πέφτετε θύματα στις διάφορες ανοησίες, που λέ-
γονται από άτομα, που δεν έχουν καμία επαφή με 
την επιστήμη, θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθή-
σετε με προσοχή τα επόμενα.

Ηλιακή Ακτινοβολία
Αν μετρήσουμε με ένα θερμόμετρο τη θερμοκρα-
σία κοντά στην επιφάνεια της γης, π.χ. σε ένα ύψος 
2 μέτρων επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, 
ή της θάλασσας την ίδια ώρα αλλά σε πάρα πολ-
λά διαφορετικά σημεία της γης και σχηματίσουμε 
τον μέσον όρο, τότε θα προκύψει μία μέση θερμο-
κρασία περίπου +15ºC (συν 15 βαθμών Κελσίου) . 
Η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ κατάλληλη τόσο 
για τη δημιουργία, όσο και για τη διατήρηση της 
ζωής επάνω στη γη μας. 
Τώρα παραδεχόμαστε, ότι ξυπνάμε ένα πρωί, πε-
ριμένουμε να ανατείλει ο Ήλιος και διαπιστώνου-
με, ότι ο Ήλιος όχι μόνο δεν ανατέλλει σήμερα, 
αλλά δεν ανατέλλει ποτέ πια. Αυτό βέβαια είναι 
αδύνατο, διότι, αν εξαφανιζόταν ο Ήλιος, τότε θα 
εξαφανιζόταν και η γη, που στρέφεται γύρω από 
αυτόν. Απλώς λοιπόν για διδακτικούς λόγους πα-
ραδεχόμαστε, ότι ο Ήλιος δεν υπάρχει πια, ότι όλα 
τα άλλα παραμένουν ίδια και διερωτώμεθα τι θα 
συνέβαινε μετά; Τότε η μέση θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνεια της γης από +15ºC που είναι τώρα, 
θα γινόταν συνεχώς μικρότερη, κάποτε θα έφτανε 
τους 0ºC και συνεχώς θα γινόταν μικρότερη. Η γη 
μας θα μεταβαλλόταν σε μια σφαίρα από πάγο, η 
ζωή θα έπαυε να υπάρχει και η θερμοκρασία θα 
έφτανε κάποτε στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή στους 
-273ºC (πλην 273 βαθμούς Κελσίου) όπως είναι 
στο διάστημα. Δηλαδή, όλα αυτά τα σκοτεινά σε-
νάρια δεν συμβαίνουν μόνο για ένα λόγο, επειδή 
υπάρχει ο Ήλιος.
Στον Ήλιο μας συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα. 
Εδώ κάνω μία μεγάλη παρένθεση: (Αν καταφέρετε 
να …αντέξετε για αρκετό χρόνο, δηλαδή μέχρι να 
Σας έχω εξηγήσει όλα όσα έχουν να κάνουν με το 
φυσικό Περιβάλλον, θα Σας κάνω την απλούστερη 
παράδοση πυρηνικής φυσικής. Δηλαδή με πολύ 
απλά λόγια, δίχως να έχετε ασχοληθεί ποτέ με 
τέτοια πράγματα, θα Σας εξηγήσω – και πιστέψ-
τε με θα τα καταλάβετε, αφού αυτό έχει συμβεί 
αρκετές φορές μέχρι τώρα –  α) Πώς λειτουργεί 
ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως π.χ. στο Τσερνομπίλ. β) Τι συμ-
βαίνει κατά την έκρηξη μίας ατομικής βόμβας, γ) 
Τι συμβαίνει κατά την έκρηξη μίας βόμβας υδρο-
γόνου, δ) Πως λειτουργεί ο Ήλιος μας και τέλος ε) 
Πώς θα λειτουργήσουν επάνω στη γη μας πολλοί  
«Τεχνητοί Ήλιοι», που θα λύσουν το ενεργειακό 
πρόβλημα της ανθρωπότητας του μέλλοντος).
Ανάφερα λοιπόν, ότι στον Ήλιο μας συμβαίνουν 
ασύλληπτα γεγονότα. Προς το παρόν αρκούμαι 
στο να Σας πω, ότι, όταν ο άνθρωπος κατασκεύ-
ασε τη βόμβα υδρογόνου, μιμήθηκε ό,τι ακριβώς 
συμβαίνει στον Ήλιο. Δηλαδή, στον Ήλιο μετατρέ-

πεται συνεχώς το στοιχείο υδρογόνο σε ένα άλλο 
στοιχείο, που λέγεται ήλιο και ελευθερώνεται 
ένα τεράστιο ποσό ενέργειας. Συγκεκριμένα στον 
Ήλιο κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου (δη-
λαδή σε όσο χρόνο περνάει λέγοντας τικ-τακ) με-
τατρέπονται 4.700.000 τόνοι υδρογόνου σε ήλιο. 
Η μετατροπή αυτή δε γίνεται με χημικές αλλά 
με πυρηνικές αντιδράσεις (έχετε υπομονή θα τα 
εξηγήσουμε όλα αυτά πολύ απλά αργότερα). Η 
μετατροπή αυτή αντιστοιχεί στην έκρηξη δισε-
κατομμυρίων βομβών υδρογόνου (μέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο). Η ισχύς της ενέργειας, που ελευ-
θερώνεται είναι περίπου 4x1023 κιλοβάτ, δηλαδή  
ένα νούμερο σε κιλοβάτ με 23 μηδενικά, δηλαδή 
400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ σε 1 δευτερόλε-
πτο. Ασύλληπτος αριθμός! Η ενέργεια αυτή εκπέ-
μπεται υπό τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας 
προς όλες τις διευθύνσεις στο διάστημα. Κάποιος 
όμως, που θα μπορούσε να βρεθεί στον Ήλιο, κοι-
τώντας προς όλες τις διευθύνσεις, δε θα έβλεπε 
εκτός από το αχανές Άπειρο, τίποτε άλλο παρά 
τους λίγους Πλανήτες, που στρέφονται γύρω από 
τον Ήλιο, αλλά και αυτούς μόνο σα μικρά σώμα-
τα ή απλώς κουκίδες. Έτσι γίνεται αντιληπτό, ότι 
όλο αυτό το τεράστιο ποσό της ενέργειας, που με 
τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας εγκαταλείπει 
τον Ήλιο, χάνεται στο διάστημα, αφού ένα απειρο-
ελάχιστο μέρος της συναντά τους πλανήτες θερ-
μαίνοντάς τους. Συγκεκριμένα για τη γη μας ισχύ-
ει, ότι λαβαίνοντας υπόψη το μέγεθος του Ηλίου 
και της Γης καθώς και την απόστασή τους (περί-
που  150 εκατομμύρια χιλιόμετρα) μπορούμε να 
υπολογίσουμε, ότι η γη δέχεται μία ισχύ, που είναι  
2.200.000.000 φορές μικρότερη απ’ ότι συνολικά 
εκπέμπει ο Ήλιος. Παρ’ όλα αυτά η ενέργεια, που 
δέχεται η Γη από τον Ήλιο υπό τη μορφή ακτινοβο-
λίας είναι η κύρια αιτία για τη θερμοκρασία, που 
επικρατεί πάνω στη γη (επ’ αυτού όμως θα επα-
νέλθω στη συνέχεια). Όπως δε αναφέραμε προ-
ηγουμένως, η γη ζεσταίνεται έτσι, ώστε η μέση 
θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της να είναι 
+15ºC. Η ηλιακή αυτή ενέργεια έχει, πριν φτάσει 
στη γήινη ατμόσφαιρα, μία ισχύ ίση με 1368 βατ 
ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, που είναι κά-
θετη στη διεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο 
αριθμός 1368 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο ονομά-
ζεται  «Ηλιακή Σταθερά». Βασικά ο αριθμός 1368 
δεν είναι μία σταθερά για δύο λόγους. Πρώτον διό-
τι η ηλιακή ακτινοβολία η ίδια κυμαίνεται και δεύ-
τερον, διότι λόγω της ελλειπτικής (όχι κυκλικής) 
τροχιάς της γης γύρω από τον ήλιο η απόσταση 
γης-Ήλιου μεταβάλλεται. Η τιμή 1368 είναι ένας 
μέσος όρος. 

Το Θερμοκήπιο
Τώρα θα εξηγήσουμε τι είναι ένα θερμοκήπιο. Ένα 
θερμοκήπιο είναι συνήθως ένας χώρος, που είναι 
καλυμμένος με γυαλί ή πλαστικό. Η ηλιακή ακτινο-
βολία, που φτάνει στη γη, περνά μέσα από το γυαλί 
ή το πλαστικό και θερμαίνει τον εσωτερικό χώρο 
του θερμοκηπίου. Ο εσωτερικός χώρος θερμαινό-
μενος εκπέμπει και αυτός θερμική ακτινοβολία 
προς όλες τις διευθύνσεις (διότι κάθε σώμα που 
είναι θερμότερο από το Περιβάλλον του, εκπέμπει 
θερμότητα προς το Περιβάλλον. Για να γίνει αυτό 
αντιληπτό, αρκεί να σταθείτε εμπρός από ένα 
σώμα μίας κεντρικής θέρμανσης που λειτουργεί. 
Αμέσως θα αντιληφθείτε τη θερμότητα που εκπέ-
μπει το ζεστό σώμα της θέρμανσης).  Η θερμική 
λοιπόν ακτινοβολία, που εκπέμπει ο εσωτερικός 
χώρος του θερμοκηπίου, θερμαίνει  το περίβλη-
μα του θερμοκηπίου (γυαλί ή πλαστικό), που με 
τη σειρά του εκπέμπει θερμική ακτινοβολία προς 
όλες τις διευθύνσεις και επομένως και προς το 
εσωτερικό του θερμοκηπίου, θερμαίνοντάς το 
επιπλέον. Έτσι ο εσωτερικός χώρος του θερμοκη-
πίου αποκτά μία θερμοκρασία, που είναι μεγαλύτε-
ρη, απ’ ό,τι θα είχε, αν δεν είχε το περίβλημά του.

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Όπως περιγράψαμε προηγουμένως, είναι γνωστό 
το μέγεθος της ενέργειας που με την μορφή της 
ηλιακής ακτινοβολίας εγκαταλείπει τον Ήλιο και 
γνωστό πιο μέρος αυτής της ενέργειας φτάνει 
στη γη. Έτσι οι επιστήμονες έκαναν μία πρώτη 
προσπάθεια με αυτά τα δεδομένα (και γνωστή την 
αντανακλαστικότητα της γης) να υπολογίσουν και 
να επαληθεύσουν την θερμοκρασία των +15ºC, 
που επικρατεί πραγματικά κοντά στην επιφάνεια 
της γης, που όπως αναφέραμε προηγουμένως, 
προκύπτει από μετρήσεις. Προς μεγάλη τους 
όμως έκπληξη οι πρώτοι υπολογισμοί δεν είχαν 
σαν αποτέλεσμα +15ºC, όπως δείχνουν οι μετρή-
σεις, αλλά -18ºC. Από τους -18ºC που βρήκαν αρχι-
κά οι επιστήμονες μέχρι τους +15ºC που δείχνουν 
οι μετρήσεις, υπάρχει μία διαφορά +33ºC για την 
θερμοκρασία που επικρατεί κοντά στην επιφάνεια 
της γης. Που οφείλεται λοιπόν αυτή η διαφορά 
θερμοκρασίας; Οι επιστήμονες στους πρώτους 
τους υπολογισμούς δεν είχαν λάβει υπۥ όψιν το 
«Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». Δηλαδή στην 
ατμόσφαιρα της γης υπάρχουν ορισμένα αέρια, τα 
οποία ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου επειδή 
συμπεριφέρονται όπως το γυαλί που περιβάλει 
ένα θερμοκήπιο. Αυτό σημαίνει, ότι τα αέρια του 
θερμοκηπίου που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, 
αφήνουν την ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία που έρ-
χεται από τον Ήλιο να περάσει και να φτάσει επά-
νω στην επιφάνεια της γης. Έτσι η γη θερμαίνεται 
και με τη σειρά της εκπέμπει θερμότητα προς το 
διάστημα. Τα αέρια του θερμοκηπίου όμως έχουν 
την ιδιότητα να απορροφούν ένα μέρος αυτής της 
θερμότητας που εκπέμπει η γη προς το διάστημα. 
Έτσι τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
θερμαίνονται, και με τη σειρά τους εκπέμπουν 
θερμότητα προς όλες τις διευθύνσεις. Ένα μέρος 
αυτής της θερμότητας φτάνει και πίσω στη γη 
κάνοντάς την θερμότερη, από ότι θα ήταν, αν δεν 
υπήρχαν τα αέρια του θερμοκηπίου.
Στον Πίνακα 12, Σελ. 50 βλέπουμε στην πρώτη 
στήλη τα σπουδαιότερα αέρια του θερμοκηπίου, 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Τα αέρια του 
θερμοκηπίου είναι: Ο υδρατμός (δηλαδή νερό σε 
αέρια κατάσταση), το διοξείδιο του άνθρακα (το 
οποίο έχουμε ήδη γνωρίσει ως προϊόν της καύσης 
των καυσίμων, βλέπε Σελ. 23), το όζον (το οποίο 
θα γνωρίσουμε, όταν θα επιστρέψουμε στους ρύ-
πους της ατμόσφαιρας), το υποξείδιο του αζώτου 
(το οποίο θα γνωρίσουμε, όταν περιγράψουμε 
τα υπόλοιπα 10% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
που προέρχονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες 
εκτός της καύσης των καυσίμων) και το μεθάνιο 
(το οποίο θα γνωρίσουμε, όπως το υποξείδιο του 
αζώτου). Στη δεύτερη στήλη είναι το χημικό σύμ-
βολο αυτών των αερίων (εάν υπάρχει ενδιαφέ-
ρον). Στον Πίνακα 12, Σελ. 50 βλέπουμε στην 3η 
στήλη τη συμβολή του καθενός των αερίων του 
θερμοκηπίου στην αύξηση της μέσης θερμοκρασί-
ας κοντά στην επιφάνεια της γης. Δηλαδή π.χ. το 
αέριο του θερμοκηπίου υδρατμός είναι η αιτία για 
το ότι η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια 
της γης είναι κατά 20,6ºC μεγαλύτερη από ότι θα 
ήταν δίχως το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στον 
Πίνακα 12, Σελ. 50  βλέπουμε στην 4η στήλη τη 
συμβολή του καθενός των αερίων του θερμοκη-
πίου σαν ποσοστό στην αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης κατά 33ºC. 
Δηλαδή π.χ. το αέριο του θερμοκηπίου διοξείδιο 
του άνθρακα συμβάλει κατά 21,8% στην αύξηση 
των 33ºC. Από τον Πίνακα 12, Σελ. 50 προκύπτει, 
ότι τα σπουδαιότερα αέρια του θερμοκηπίου είναι 
ο υδρατμός και το διοξείδιο του άνθρακα  Ιδιαίτε-
ρα θέλω εδώ να επαναλάβω και να τονίσω τα εξής 
συμπεράσματα (επειδή θα τα χρησιμοποιήσουμε 
στη συνέχεια): 
1. Η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της 
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γης είναι +15ºC και αυτό οφείλεται βεβαίως κυρί-
ως στην ύπαρξη του Ήλιου, αλλά όχι μόνο.
2. Αν δεν υπήρχε το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, 
η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της 
γης δεν θα ήταν +15ºC, αλλά -18ºC, δηλαδή κατά 
33ºC μικρότερη. 
3. Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπάρχει, επει-
δή στην ατμόσφαιρα της γης υπάρχουν μερικά 
αέρια (τα περισσότερα σε ίχνη) τα σπουδαιότερα 
των οποίων είναι: Ο υδρατμός, το διοξείδιο του 
άνθρακα, το όζον, το υποξείδιο του αζώτου και το 
μεθάνιο. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα αέρια του 
θερμοκηπίου, τα οποία δε μας απασχολούν εδώ, 
αφού όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12, Σελ. 50 
η συμβολή τους στην αύξηση των 33ºC είναι μόνο 
0,6ºC.   
4. Λόγω του «Φαινομένου του Θερμοκηπίου» η 
μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης 
είναι κατά 33ºC μεγαλύτερη από ότι θα ήταν δί-
χως το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Η συμβολή 
του αερίου του θερμοκηπίου διοξείδιο του άνθρα-
κα σε αυτήν τη διαφορά των 33ºC είναι 7,2ºC.
Το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» όπως το περι-
γράψαμε λέγεται και «Φυσικό Φαινόμενο του Θερ-
μοκηπίου», διότι όλα τα αέρια του θερμοκηπίου 
που αναφέραμε, υπήρχαν στην ατμόσφαιρα πολύ 
πριν ο άνθρωπος με τις διάφορες δραστηριότητές 

του επηρεάσει την σύσταση της ατμόσφαιρας. Το 
φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι λοιπόν 
η αιτία για την οποία η θερμοκρασία κοντά στην 
επιφάνεια της γης δεν είναι -18ºC αλλά +15ºC, δη-
λαδή κατά 33ºC μεγαλύτερη, από ότι θα ήταν δί-
χως αυτό το φαινόμενο. Έτσι το φυσικό φαινόμενο 
του θερμοκηπίου είναι μία ευεργεσία για την αν-
θρωπότητα, διότι δημιουργώντας μία μέση θερμο-
κρασία +15°C κοντά στην επιφάνεια της γης, κάνει 
δυνατή τόσο τη δημιουργία όσο και τη διατήρηση 
της ζωής επάνω στη γη μας. 
Αφού λοιπόν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκη-
πίου είναι μία ευεργεσία για την ανθρωπότητα, τί-
θεται το ερώτημα γιατί υπάρχει κάποια αρνητική 
χροιά για τη λέξη «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»; 
Το πρόβλημα για την ανθρωπότητα δεν είναι βέ-
βαια το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, το 
οποίο όπως εξηγήσαμε περισσότερες φορές εί-
ναι μία ευεργεσία για την ανθρωπότητα, αλλά το 
πρόβλημα είναι το λεγόμενο «Ανθρωπογενές Φαι-
νόμενο του Θερμοκηπίου», με το οποίο θα ασχολη-
θούμε αμέσως.

Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός, ότι όλα 
τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν και ανθρωπογε-
νή προέλευση. Έτσι ο άνθρωπος με τις διάφορες 
δραστηριότητές του, που έχουν σαν συνέπεια την 
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, συντείνει στην 
αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμο-
κηπίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα την εντατικοποίηση του φυσικού φαινομένου 
του θερμοκηπίου, δηλαδή την περαιτέρω αύξηση 
της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης. 

Αυτό όμως ακριβώς το φαινόμενο, δηλαδή την 
περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στην 
επιφάνεια της γης, που οφείλεται στην ανθρωπο-
γενή εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, το 
ονομάζουμε «Πρόσθετο ή Ανθρωπογενές Φαινό-
μενο του Θερμοκηπίου». Το πραγματικό πρόβλημα 
για την ανθρωπότητα είναι αυτό ακριβώς το αν-
θρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Τώρα θέτουμε το ερώτημα: Πιο από τα αέρια του 
θερμοκηπίου εκπέμπει ο άνθρωπος περισσότερο 
στην ατμόσφαιρα ενισχύοντας έτσι το βλαβερό 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου; Η 
απάντηση είναι μονοσήμαντη: Το διοξείδιο του 
άνθρακα  Έχουμε ήδη επαναλάβει περισσότερες 
φορές στις προηγούμενες Ενότητες (και αυτό δεν 
ήταν τυχαίο), ότι το κύριο προϊόν κατά την καύση 
των καυσίμων είναι το αέριο διοξείδιο του άνθρα-
κα. Επίσης έχουμε πει περισσότερες φορές, ότι 
περίπου το 1760 ξεκίνησε η βιομηχανική επανά-
σταση. Μετά τη  βιομηχανική επανάσταση έχουν 
καεί τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων 
και επομένως έχουν οδηγηθεί στην ατμόσφαιρα 
τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. 
Επομένως όσο πιο πολλά ορυκτά καύσιμα καίγο-
νται, τόσο μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του 
άνθρακα καταλήγουν στην ατμόσφαιρα και επομέ-
νως τόσο πιο πολύ ενισχύεται το «Ανθρωπογενές 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου».
Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Πίνακα 13, Σελ. 52 
Εκεί αναφέρονται στην πρώτη στήλη τα σημαντι-
κότερα αέρια του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου με τη σειρά σπουδαιότητάς τους στο 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλα-
δή το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το υπο-
ξείδιο του αζώτου, τα λεγόμενα F-gases, το όζον 
και τα λοιπά αέρια. Τα λεγόμενα F-gases είναι μία 
σειρά χημικών ουσιών που είναι μόνο ανθρωπογε-
νείς (ενώ τα υπόλοιπα έχουν και φυσική προέλευ-
ση) με τις οποίες θα ασχοληθούμε εκτενώς, όταν 
θα περιγράψουμε την «Τρύπα του Όζοντος». Στη 
δεύτερη στήλη είναι το χημικό σύμβολο αυτών 
των αερίων (εάν υπάρχει ενδιαφέρον). Στην Τρί-
τη στήλη είναι το ποσοστό συμμετοχής του εκά-
στοτε αερίου στο ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Πράγματι λοιπόν το σημαντικότερο 
αέριο είναι το διοξείδιο του άνθρακα με συμμετο-
χή 61%.
Η τέταρτη στήλη στον Πίνακα 13, Σελ. 52 είναι 
πολύ σημαντική. Το αρκτικόλεξο GWP προκύ-
πτει από τα αρχικά γράμματα των λέξεων Global 
Warming Potential, δηλαδή «Δείκτης Δυναμικού 
Παγκόσμιας Αύξησης της Θερμοκρασίας». Τι ση-

μαίνει αυτό; Έστω ότι σήμερα εκπέμπουμε π.χ. 1 
τόνο διοξειδίου του άνθρακα, 1 τόνο μεθανίου, 1 
τόνο υποξειδίου του αζώτου, ένα τόνο F-Gases και 
ότι υπάρχει 1 τόνος όζοντος στην ατμόσφαιρα και 
διερωτώμεθα ποια αύξηση της παγκόσμιας μέσης 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης θα 

έχουν σαν συνέπεια αυτές οι εκπομπές μετά από 
ένα χρονικό διάστημα π.χ. 100 ετών. Οι τιμές GWP 
στην τέταρτη στήλη του Πίνακα 13, Σελ. 52 σημαί-
νουν τα εξής: Αν θεωρήσουμε, ότι η συμβολή του 
διοξειδίου του άνθρακα στο ανθρωπογενές φαινό-
μενο του θερμοκηπίου μετά από 100 χρόνια είναι 
μία μονάδα, τότε η συμβολή του μεθανίου είναι 
21 μονάδες (βλέπε Σελίδα 9), του υποξειδίου του 
αζώτου 310 μονάδες των F-Gases μέχρι 23900 μο-
νάδες (ανάλογα με το αέριο) και του όζοντος 3000 
μονάδες.

Κλιματική Αλλαγή
Για να δούμε όμως, τι είναι αυτό που κάνει το αν-
θρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου βλαβε-
ρό; Κατۥ αρχάς ανθρωπογενές φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, σημαίνει αύξηση της ποσότητας των 
αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό έχει σα συνέ-
πεια εξ ορισμού αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 
κοντά στην επιφάνεια της γης. Και μπορεί να τεθεί 
το ερώτημα: Και τι είναι το αρνητικό, αν αυξηθεί η 
μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης; 
Π.χ. δεν θα καίμε πολλά καύσιμα τον χειμώνα! Και 
αυτό είναι πράγματι σωστό. Αλλά ας δούμε ποιες 
άλλες συνέπειες θα έχει το ανθρωπογενές φαινό-
μενο του θερμοκηπίου, δηλαδή η περαιτέρω αύξη-
ση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια 
της γης;
1. Άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Και γιατί 
αυτό; Διότι αφού θα αυξηθεί η θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνεια της γης, θα αυξηθεί και η θερμο-
κρασία του νερού των ωκεανών, των θαλασσών 
κ.λπ. Όταν όμως κάτι θερμαίνεται, διαστέλλεται, 
δηλαδή μεγαλώνει ο όγκος του. Έτσι θα μεγαλώ-
σει ο όγκος του νερού των θαλασσών και αφού η 
λεκάνη μέσα στην οποία βρίσκεται το νερό της 
θάλασσας δεν αλλάζει θα ανέβει η στάθμη της θά-
λασσας. Ένας επιπλέον λόγος για την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας είναι, ότι με την αύξηση 
της θερμοκρασίας, ένα μέρος των παγετώνων, 
που βρίσκονται επάνω στη στεριά, θα λειώσει με 
αποτέλεσμα ένα μέρος αυτού του νερού να χυθεί 
στη θάλασσα. Είναι σημαντικό όμως, ότι για την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας ρόλο θα παίξει 
μόνο το λιώσιμο των παγετώνων που βρίσκονται 
επάνω στη στεριά. Το λιώσιμο ενός παγόβουνου, 
που επιπλέει επάνω στη θάλασσα, δεν έχει καμία 
επίδραση στη στάθμη της θάλασσας, όπως εύκολα 
μπορούμε να ελέγξουμε με το εξής πείραμα: Παίρ-
νουμε ένα ποτήρι που έχει μέσαμε νερό και βάζου-
με μέσα περισσότερα παγάκια. Με ένα μαρκαδό-
ρο σημειώνουμε στην εξωτερική επιφάνεια του 
ποτηριού πού βρίσκεται η επιφάνεια του νερού. 
Περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι να λειώσουν όλα τα 
παγάκια και τότε αντιλαμβανόμαστε, ότι πράγμα-
τι, όταν λειώσουν τα παγάκια, η επιφάνεια του νε-
ρού βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση. Η άνοδος 
όμως της στάθμης της θάλασσας θα δημιουργήσει 
π.χ. τουλάχιστον πλημμύρες σε παραλιακές πό-
λεις κ.λπ. Υπάρχουν όμως και κράτη, των οποίων 
οι παραλίες έχουν χαμηλό υψόμετρο, όπως π.χ. δι-
άφορα νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό ή η Πολωνία, η 
Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές κ.λπ. Έστω λοιπόν, ότι 
ένα τέτοιο κράτος έχει παραλίες με ένα υψόμετρο 
π.χ. μόνο 20 εκατοστά του μέτρου επάνω από τη 
στάθμη της θάλασσας. Έστω επίσης ότι με το αν-
θρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου θα έχου-
με άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά π.χ. 50 
εκατοστά του μέτρου. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει 
στην πλήρη εξαφάνιση ολόκληρων παραλιακών 
περιοχών του κράτους αυτού.
2. Αφού θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασίας κοντά 
στην επιφάνεια της γης, αυτό θα έχει σα συνέπεια 
συνολικά για όλη τη γη:  α) Ότι θα αυξηθεί η εξά-
τμιση του νερού από τα επιφανειακά νερά, δηλαδή 
από ωκεανούς, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια κ.λπ.. β) 
Ότι θα αυξηθεί η υγρασίας της ατμόσφαιρας και γ) 
Ότι θα αυξηθούν οι βροχοπτώσεις. 
3. Με το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκη-
πίου αυτό που είναι βέβαιο, είναι, ότι θα αυξηθεί  
η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της 
γης Η άνοδος όμως της θερμοκρασίας κοντά στην 
επιφάνεια της γης δεν θα είναι ίδια παντού. Δηλα-
δή η θερμοκρασία αλλού θα αυξηθεί πολύ, αλλού 
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λίγο, και αλλού δε θα αυξηθεί καν αλλά θα μειω-
θεί. Έτσι θα υπάρξει στους διάφορους τόπους της 
γης ανακατανομή τόσο των θερμοκρασιών όσο 
όμως με αυτόν τον τρόπο και των ποσοτήτων του 
νερού που θα εξατμίζονται. Αφού όμως θα αλλά-
ξουν οι θερμοκρασίες στους διαφόρους τόπους, 
θα αλλάξουν και. τα συστήματα των ανέμων, αφού 
οι άνεμοι εξαρτώνται και από τις θερμοκρασί-
ες που επικρατούν πάνω στη γη. Έτσι θα έχουμε 
επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα και μετατόπιση 
των κλιματικών ζωνών. Δηλαδή στη χειρότερη 
περίπτωση οάσεις μπορεί να μεταβληθούν σε 
ερήμους και έρημοι σε οάσεις. Αυτό είχε και σαν 
αποτέλεσμα, ότι, όταν πρωτοέγιναν σκέψεις για 
την αντιμετώπιση του ανθρωπογενούς φαινομέ-
νου του θερμοκηπίου, ορισμένες χώρες δεν έδει-
χναν συνεργάσιμες, στην προσπάθεια να μειωθεί 
το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
επειδή υπολόγιζαν ότι μπορεί να ανήκουν σ’ αυτές 
τις χώρες, που θα έβγαιναν κερδισμένες. Εδώ θα 
Σας αριθμήσω ορισμένα γεγονότα. Παρευρέθηκα 
σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για το Κλίμα και άκου-
σα τα εξής: α) Ένας Ρώσος αντιπρόσωπος είπε: Αν 
αυξηθεί η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της 
γης, θα είναι καλό, αφού θα γίνει ευκολότερη η 
εξόρυξη ορυκτών στη Σιβηρία. β) Ένας Ινδός αντι-
πρόσωπος είπε (όταν άκουσε. Ότι μία όχι εύφορη 
περιοχή των Ινδιών θα γίνει όαση και ο σιτοβολώ-
νας των ΗΠΑ οι Νέσω-Δυτικές περιοχές θα έχουν 
προβλήματα ξηρασίας): Καλό αυτό, διότι αντί να 
αγοράζουμε εμείς από αυτούς σιτάρι, θα αγορά-
ζουν αυτοί από εμάς.  Για την Πατρίδα μας οι προ-
βλέψεις είναι ότι εκτός των άλλων θα υπάρξουν 
προβλήματα λειψυδρίας, γι’ αυτό, παρόλο ότι δεν 
είμαστε ακόμη στο Κεφάλαιο της προστασίας του 
νερού, πρέπει να Σας τονίσω και εδώ την ανάγκη 
να κάνουμε οικονομία στο νερό.
4. Συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου είναι, ότι θα υπάρξει αύξηση τόσο 
του αριθμού όσο και της έντασης των ακραίων 
καιρικών φαινομένων.
Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι φανερό, ότι 
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια μείωσης του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, 
που έχει σα συνέπεια την αύξηση της μέσης θερ-
μοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης με τις 
αρνητικές συνέπειες που περιγράψαμε. Μείωση 
του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου 
σημαίνει όμως μείωση της εκπομπής των αερίων 
του θερμοκηπίου. Από τα αέρια του θερμοκηπίου 

αυτό το αέριο που συνεισφέρει περισσότερο στο 
βλαβερό «ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκη-
πίου» είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό βέβαια 
εξηγείται από τις πολύ μεγαλύτερες ποσότητες 
του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπονται 
στην ατμόσφαιρα (σε σχέση με τα άλλα αέρια του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου). 
Διότι βλέποντας τις GWP –τιμές του Πίνακα 13, 
Σελ. 52, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι διαφο-
ρετικό. Τελικά μείωση του ανθρωπογενούς φαινο-
μένου του θερμοκηπίου σημαίνει κυρίως μείωση 
του διοξειδίου του άνθρακα. Όπως όμως εξηγήσα-
με περισσότερες φορές στις προηγούμενες Ενό-
τητες, το διοξείδιο του άνθρακα δημιουργείται 
κυρίως κατά την καύση των καυσίμων, κατά την 
οποία καύση δημιουργείται η θερμότητα, δηλαδή 
η ενέργεια με την οποία ο άνθρωπος εξυπηρετεί 
τις διάφορες ανάγκες του. Μέχρι πρότινος όμως 
η παραγωγή ενέργειας ήταν ο δείκτης προόδου 
μίας χώρας. Και τώρα απότομα λένε οι επιστή-
μονες, ότι πρέπει να μειώσουμε την παραγόμενη 
ενέργεια, ώστε να μειώσουμε το βλαβερό «αν-
θρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου». Αντι-
λαμβάνεστε σίγουρα, ότι κάτι τέτοιο κάθε άλλο 
παρά αυτονόητο είναι! Αυτό όμως προϊδεάζει για 
τις δυσκολίες που είχε η διεθνής κοινότητα μέχρι 
να καταλήξει σε μέτρα ενάντια στο ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 Τις επιπτώσεις του «ανθρωπογενούς Φαινομένου 
του Θερμοκηπίου» τις είχε προβλέψει με αξιοθαύ-
μαστη ακρίβεια ήδη το 1896 ο Σουηδός Φύσικο-Χη-
μικός Αρρένιους . Δυστυχώς όμως ο συναγερμός, 
που σήμανε ο Αρρένιους, δεν έφτασε πέρα από τον 
επιστημονικό κόσμο. Μοχλός ενεργοποιήσεως 
της Πολιτικής ακόμη και σε προβλήματα επιστη-
μονικού περιεχομένου δεν είναι συνήθως οι επι-
στήμονες, αλλά η κοινή γνώμη. Και η κοινή γνώμη 
πρέπει να «ταρακουνηθεί» για να αντιδράσει.
Έτσι τη δεκαετία του 1980 τα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας παγκοσμίως ξεκίνησαν διάφορες προ-
σπάθειες με σκοπό να «ταρακουνήσουν», όπως 
είπαμε, την κοινή γνώμη. Αυτό το επέτυχαν, έστω 
και αν στην αρχή υπερέβαλλαν.
Ήταν ίσως το εβδομαδιαίο γερμανικό περιοδικό 
«DER SPIEGEL» («Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ») με μία συνήθη 
έκδοση περισσοτέρων εκατομμυρίων αντιτύπων, 
που έκανε την αρχή. Σε ένα τεύχος του, που ανα-
φερόταν στις επιπτώσεις του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, απεικόνιζε στο εξώφυλλό του την 
κορυφή του περίφημου καθεδρικού ναού της Κο-

λωνίας (ύψους 157 μέτρων) να προεξέχει μόλις 
λίγο του νερού λόγω της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας. Κατατρομαγμένοι οι Γερμανοί άρχιζαν 
να εξετάζουν σε τι υψόμετρο βρίσκονται τα σπί-
τια τους για να σιγουρευτούν, αν κινδυνεύουν από 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου! Η συνέχεια ήταν 
φυσιολογική. Η κοινή γνώμη επηρέασε το κόμμα-
τα, τα κόμματα την Πολιτική και το 1987 ιδρύθηκε 
η «Enquêtte-Kommission» του Γερμανικού Κοινο-
βουλίου στην οποία συμμετείχαν Πολιτικοί και 
Επιστήμονες. Στην Επιτροπή αυτή εκλήθησαν και 
εξέθεσαν τη γνώμη τους, τόσο γύρω από το «Φαι-
νόμενο του Θερμοκηπίου», όσο και την «Τρύπα του 
Όζοντος», όλοι οι επιστήμονες που είχαν παγκο-
σμίως όνομα και αξίωμα. 
Το αποτέλεσμα της εργασίας της Enquêtte-
Kommission είναι μια μακρά σειρά δημοσιεύσεων 
σπουδαιότερες των οποίων είναι οι 6 τόμοι «Προ-
στασία της Γήινης Ατμόσφαιρας», «Προστασία των 
Τροπικών Δασών», «Προστασία της Γης, Τόμος Ι 
και Ι Ι», «Η Κλιματική Αλλαγή απειλεί την Παγκό-
σμια Ανάπτυξη» και «Περισσότερο Μέλλον για 
τη Γη», που μόνο αυτοί οι 6 τόμοι έχουν συνολικά 
5040 σελίδες. Έτσι από το διάλογο της Επιστήμης 
και της Πολιτικής, προήλθε η ενεργοποίηση της 
Γερμανικής Πολιτικής, που έπαιξε διεθνώς έναν 
πρωτοποριακό ρόλο.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων μέχρι να αναφέ-
ρουμε τι προλέγουν οι επιστήμονες για την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας (λιγότερο από 50 εκα-
τοστά του μέτρου μέχρι το 2100), μην αρχίσετε να 
ερευνάτε το υψόμετρο του σπιτιού Σας.

ΥΓ. Εγώ τα Ελληνικά τα έμαθα τη δεκαετία του 
1950, που επικρατούσε η ωραία καθαρεύουσα. 
Γυρίζοντας στην Πατρίδα μου βρήκα τη δημοτική. 
Έτσι προσπαθώ να προσαρμοστώ στη δημοτική, 
αλλά Σας παρακαλώ μην ενοχλείστε, αν βλέπετε 
και λέξεις, όπως π.χ. ενεργοποιήσεως (που απο-
λαμβάνω, όταν τη γράφω) δίπλα σε άλλες, όπως 
ανάφερα. 

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή 
σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για 

“Στέφανος Μπινιάρης, Περιβάλλον”.

Μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του 
20ου αιώνα. Τραβήχτηκε την 1η Φεβρουαρί-
ου 1968 από τον Έντι Άνταμς. Ο αρχηγός της 
αστυνομίας του Νότιου Βιετνάμ, Nguyen Ngoc 
Loan εκτελεί τον Nguyen Van Lem, μέλος του 
Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Βι-
ετνάμ.
«Αυτοί οι τύποι έχουν σκοτώσει πολλούς δι-
κούς μας. Νομίζω ότι ο Βούδας θα με συγχω-
ρήσει για την πράξη μου», είπε ο Nguyen Ngoc 
Loan. Λίγους μήνες αργότερα τραυματίστηκε 
από ριπή πολυβόλου κοντά στην Σαϊγκόν και 
οι γιατροί του έκοψαν το πόδι. 
Η φωτογραφία έδωσε στον Έντι Άνταμς το 
βραβείο Πούλιτζερ του 1969 για την Spot 
News Photography, αν και αργότερα ειπώθηκε 
ότι ο ίδιος, είχε μετανιώσει για τον αντίκτυπό 
της. 
Η φωτογραφία έγινε αντιπολεμικό σύμβολο.

Ο Άνταμς έγραψε στο περιοδικό Time:
“Ο στρατηγός σκότωσε τον Βιετκόνγκ, εγώ 
σκότωσα τον στρατηγό με τη μηχανή μου. Οι 
φωτογραφίες είναι το πιο ισχυρό όπλο στον 
κόσμο. Οι άνθρωποι τις πιστεύουν, αλλά οι 
φωτογραφίες λένε ψέματα, ακόμη και χωρίς 
χειραγώγηση. Λένε μόνο μισές αλήθειες. Αυτό 

που δεν λένε οι φωτογραφίες είναι, “Τι θα κά-
νατε αν ήσασταν ο στρατηγός εκείνη την ώρα 
και το μέρος εκείνη τη ζεστή μέρα, και πιά-
νατε τον επονομαζόμενο κακό, αφού σκότωσε 
έναν, δύο ή τρεις Αμερικανούς στρατιώτες;”
«Έπαιρνα χρήματα για να δείξω έναν άντρα 
να σκοτώνει έναν άλλο», είπε ο Άνταμς στην 
τελετή απονομής των βραβείων. «Καταστρά-
φηκαν δύο ζωές και εγώ πληρώνομαι γι’ αυτό. 
Ήμουν ήρωας».
Μαζί με ένα σύντομο φιλμ που γυρίστηκε την 
ίδια περίοδο από τον εικονολήπτη του NBC 
Vo Suu-από το οποίο λείπει η φωτογραφία 
του Άνταμς γιατί εκείνη την στιγμή ένας στρα-
τιώτης πέρασε μπροστά από την κάμερα- η 
φωτογραφία βοήθησε στο να στραφεί η αμε-
ρικανική κοινή γνώμη ενάντια στον πόλεμο 
του Βιετνάμ.

https://www.facebook.com/vangelis.chorafas
https://www.geoeurope.org/

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ
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Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η αρχική διακυβέρνηση του 
Ερντογάν (από το 2003 μέχρι το 2010 – 2011 περίπου), 
ήταν πραγματικά μεταρρυθμιστική, δίνοντας αναπνοή 
στην τουρκική κοινωνία και οικονομία (με την αμέριστη 
στήριξη βεβαίως των αμερικανοϊσραηλινών) και ενισχύ-
οντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις κοινωνικές και λοιπές 
συμμαχίες του σε βάρος του κεμαλικού καθεστώτος, το 
οποίο αποκαθήλωνε σταδιακά.  Μεταξύ των μεταρρυθ-
μίσεών του, οι οποίες έγιναν και με το βολικό γι’ αυτόν 
άλλοθι έναντι του κεμαλικού καθεστώτος, που καραδο-
κούσε, της εναρμόνισης της νομοθεσίας στα πλαίσια της 
επιδιωκόμενης εντάξεως της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ήταν, επιγραμματικά, οι ακόλουθες:

- Μέτρα κατά της διαφθοράς

- Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος

- Κατάργηση της θανατικής ποινής

- Απαγόρευση των βασανιστηρίων

- Αναμόρφωση του συστήματος κράτησης

- Νέα διαμόρφωση των σχέσεων ενόπλων δυνάμεων και 
κράτους

- Μέτρα για τη διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτιστι-
κών δικαιωμάτων

- Ενίσχυση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι

- Μέτρα για την κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθε-
ρίας

- Ένταση των προσπαθειών για εφαρμογή διατάξεων για 
την ελευθερία της έκφρασης

     Οι προσδοκίες και ο ενθουσιασμός που δημιουργή-
θηκαν στη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της 
Τουρκίας από τα θετικά δείγματα της αρχικής διακυβέρ-
νησής του, θα μπορούσαν κάλλιστα να συγκριθούν με το 
κλίμα αισιοδοξίας που είχε αρχικά δημιουργήσει στις 
θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, η περίοδος των μεταρρυθμίσεων (Ταν-
ζιμάτ) και αργότερα το κίνημα των νεοτούρκων, πριν 
τελικά κυριαρχήσουν σ’ αυτό οι Τούρκοι εθνικιστές. 
OΕρντογάν δεν δίστασε μάλιστα, όπως προανέφερα, να 
εγκαινιάσει κύκλο διαπραγματεύσεων με Κούρδους ηγέ-
τες του PKK, συμπεριλαμβανομένου του εγκλείστου στις 
φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Ιμραλί ιστορικού ηγέτη 
του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, για επίτευξη ανακωχής, ανα-
γνώριση της κουρδικής μειονότητας (τους αποκαλούν 
μέχρι σήμερα «ορεσίβιους» Τούρκους) και της γλώσσας 
τους, παροχή ελευθεριών και προνομίων, αλλά και δη-
μιουργία μίας «τουρκοκουρδικής ομοσπονδίας», υπό την 
επικυριαρχία της τουρκικής ηγεσίας και με συνεκτικό 
δεσμό το Ισλάμ και όχι την τουρκική ταυτότητα (κυρί-
αρχος θα ήταν ο θρησκευτικός και όχι ο εθνικός σύνδε-
σμος, δεδομένου μάλιστα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
Κούρδων της Τουρκίας είναι σουνίτες μουσουλμάνοι). 
Ο ρεαλιστής Οτσαλάν, καίτοι αριστερών καταβολών, 
αποδέχθηκε τις συμβιβαστικές προτάσεις του Ερντο-
γάν, ως ένα πρώτο βήμα πριν το επόμενο, το οποίο είχε 
προφανώς στο πίσω μέρος του μυαλού του, δηλαδή την 
αυτονομία και μετά την ανεξαρτητοποίηση των Κούρδων 
της Τουρκίας. Αυτό, λοιπόν, που θα ένωνε πλέον τους πο-
λίτες του νέου κράτους, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς 
και το όραμα του Ερντογάν, δεν θα ήταν η τουρκική εθνι-
κή συνείδηση, αλλά η κυρίαρχη ισλαμική, όπως συνέβαι-
νε και επί οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, θα αποδυνάμωνε τους 
πολιτικούς αντιπάλους τους (τους κεμαλικούς), θα 
εξασφάλιζε εσωτερική ειρήνη και ηρεμία, αλλά και θα 
διείσδυε, με όχημα το Ισλάμ του Γκιουλέν, στις πρώην 

οθωμανικές κτήσεις στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, 
στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική, αλλά και θα διεμ-
βόλιζε τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν, που έχουν μεγάλους 
κουρδικούς πληθυσμούς. Επρόκειτο για έναν σχεδιασμό 
σταδιακής επανίδρυσης του Χαλιφάτου, αλλά και της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα πλαίσια αυτά, μετέ-
βαλλε και τη νομοθεσία για την απόκτηση της τουρκι-
κής υπηκοότητας και ιθαγένειας, διευκολύνοντας την 
ένταξη χιλιάδων μουσουλμάνων (κυρίως Αράβων), που 
ασπάζονταν το σουνιτικό ισλάμ.Με αυτόν τον τρόπο αύ-
ξανε, το μεν τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του, το δε 
τη διεισδυτικότητά του στις αραβικές και εν γένει μου-
σουλμανικές χώρες.

Πλην όμως, όλα αυτά τα επεδίωκε ο Ερντογάν για τον 
ίδιο και την Τουρκία και όχι χάριν των αμερικανοϊσρα-
ηλινών συμφερόντων ή του ΦετουλάχΓκιουλέν.Αυτούς 
τους χρησιμοποίησε, προκειμένου να ανέλθει στην 
εξουσία και να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του. Όταν 
αυτό έγινε αντιληπτό, τόσο από τους αμερικανοϊσρα-
ηλινούς, όσο και από τον Γκιουλέν, ξεκίνησε ένας ανη-
λεής εσωτερικός πόλεμος. Το μεν δίκτυο Γκιουλέν, σε 
συνεργασία και με τους αμερικανοϊσραηλινούς άρχισε να 
υπονομεύει το καθεστώς του Ερντογάν και τον ίδιο τον 
Ερντογάν προσωπικά, μέσω διαρκών αποκαλύψεων για 
σκάνδαλα διαφθοράς συνεργατών του, συγγενικών του 
προσώπων και του ιδίου, ο δε Ερντογάν εξαπέλυσε απη-
νή διωγμό κατά των οπαδών του Γκιουλέν, αρχίζοντας 
πλέον, μετά το ξήλωμα των κεμαλικών, και το ξήλωμα 
του δικτύου του Γκιουλέν, τόσο στην Τουρκία, όσο και σε 
άλλες χώρες, όπου είχε εξαπλωθεί. 

Οι δε σχεδιασμοί του Ερντογάν σε σχέση με τους Κούρ-
δους της Τουρκίας ναυάγησαν τελικά, όταν οι πολιτικοί 
ηγέτες τους επέλεξαν να συνασπισθούν υπό το Δημοκρα-
τικό Κόμμα των Λαών (HDP) και να διαφοροποιηθούν 
εκλογικά από το κόμμα του Ερντογάν, το AKP, πιθανότατα 
κατόπιν προτροπής και των αμερικανοϊσραηλινών, «κα-
τεβάζοντας» στις εκλογές του 2015 δικό τους υποψήφιο, 
τον ΣελαχατίνΝτεμιρτάς, αριστερών καταβολών, τον 
οποίο και στήριξαν μαζικά, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει 
το κρίσιμο ποσοστό του 10% (το όριο για την είσοδο ενός 
κόμματος στην τουρκική βουλή) και να στερήσει από τον 
Ερντογάν την καθαρή νίκη, που επεδίωκε, προκειμένου 
να αυξήσει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του.Τότε 
ήταν, που ο Ερντογάν διαπίστωσε, ότι τα περί Ισλάμ δεν 
μπορούσαν να ισχύσουν στην περίπτωση των Κούρδων, 
οι οποίοι επέλεξαν να διεκδικήσουν ένα διακριτό πολιτι-
κό  ρόλο στα εσωτερικά πράγματα της Τουρκίας· να επι-
τύχουν δηλαδή, με πολιτικά και όχι στρατιωτικά, μέσα, 
τις εθνικές επιδιώξεις τους, εκμεταλλευόμενοι τα νέα 
δεδομένα, που είχαν φέρει οι μεταρρυθμίσεις του ιδίου 
του Ερντογάν, τις οποίες χρησιμοποίησαν εναντίον του. 
Ενώ, λοιπόν, αυτές οι μεταρρυθμίσεις είχαν λειτουργή-
σει θετικά για τον Ερντογάν στα πρώτα χρόνια της δι-
ακυβέρνησής του, στη συνέχεια γύρισαν σε βάρος του, 
ως μπούμερανγκ. Η πολιτική του Ερντογάν, χωρίς να το 
συνειδητοποιήσει στην αρχή, είχε ανοίξει το κουτί της 
πανδώρας για την Τουρκία, απελευθερώνοντας ισχυρές 
διασπαστικές τάσεις· αυτές ακριβώς που φόβιζαν τους 
κεμαλικούς (καταπιεσμένες επί δεκαετίες εθνικές και 
θρησκευτικές συνειδήσεις). Αυτή ακριβώς η εξέλιξη, σε 
συνδυασμό με τον ανεπίσημο αρχικά «πόλεμο» που είχε 
κηρύξει κατά του πρώην συμμάχου του, Γκιουλέν, τον 
ανάγκασε να μεταβάλλει πολιτική έναντι των Κούρδων 
και όχι μόνο, αλλά και να συμμαχήσει με τους ακραίους 
εθνικιστές του ακροδεξιού κόμματος του ΝτεβλέτΜπα-
χτσελί, δηλαδή έναν πρώην αντίπαλό του («ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα»). Επανέφερε, ως εκ τούτου, στην περί-
πτωση των Κούρδων την εθνικιστική ρητορική (παραμε-
ρίζοντας, ως προς αυτούς μόνο) την ισλαμιστική ρητο-
ρεία του. Τόσο δε τον Ντεμιρτάς, όσο και την υπόλοιπη 
πολιτική ηγεσία των Κούρδων, τους φυλάκισε, αμέσως 
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, 
την οποία αξιοποίησε για να εκκαθαρίσει όλους σχεδόν 
του πολιτικούς αντιπάλους του, που είχαν δυναμική.

Αυτές ήταν οι αφορμές που έκαναν τον Ερντογάν  να δεί-
ξει το πραγματικό πρόσωπό του, δηλαδή το αποτρόπαιο 
πρόσωπο του ακραίου ισλαμιστή, του αντιδυτικού και 
αντιδημοκράτη, παύοντας πλέον να προσποιείται τον 
ήπιο και φιλειρηνικό ισλαμιστή και μεταρρυθμιστή. Όλες 
τις θετικές μεταρρυθμίσεις, που είχε κάνει κατά τα έτη 
της αρχικής διακυβέρνησής του, κερδίζοντας τη συμπά-
θεια και υποστήριξη τη συντριπτικής πλειοψηφίας των 
πολιτών της Τουρκίας, τις ανέτρεψε στη συνέχεια μία 
προς μία. Το καθεστώς του μετετράπη πλέον, σε συνδυα-
σμό με τη συμμαχία του με τους εθνικιστές ακροδεξιούς 
του Μπαχτσελί, σε μία ισλαμοφασιστική δικτατορία, ιδί-

ως, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 
2016 και την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε 
όλη τη χώρα, που εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ, 
μετά από συνεχείς παρατάσεις. Στη δε εξωτερική πολι-
τική του, πέραν της σκλήρυνσης της στάσης του έναντι 
χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, χρησιμοποίησε στη 
Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, ως πολιορκητι-
κό κριό, το δίκτυο των ακραίων ισλαμιστών «Αδελφών 
Μουσουλμάνων», που είχαν ήδη διεισδύσει στις συγκε-
κριμένες περιοχές, εγκαταλείποντας πλέον το δίκτυο 
του Γκιουλέν, τα οποίο άρχισε να ξηλώνει. Ειδικά στην 
Αίγυπτο ο εκεί εκπρόσωπός τους, ο Μοχάμεντ Μόρσι, 
κατέκτησε προσωρινά την εξουσία το 2012 (Πρόεδρος 
της Αιγύπτου), αλλά την απώλεσε, μετά από εκδήλωση 
λαϊκής εξέγερσης και ανατροπή του από τον «κοσμικό» 
Αιγύπτιο στρατηγό ΑμπντέλΦατάχΑλ Σίσι το 2013. Ο 
Ερντογάν χρηματοδότησε και χρηματοδοτεί αφειδώς 
τη συγκεκριμένη οργάνωση και επιδίωξε την ανατροπή 
όλων των κοσμικών καθεστώτων στον αραβικό κόσμο 
(Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία, κλπ). Είναι χαρακτηριστικό το 
γεγονός, ότι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι είχαν διεισδύσει 
και στους μηχανισμούς επιρροής της αμερικανικής πολι-
τικής, επί προεδρίας Ομπάμα, και υπήρχαν οπαδοί τους 
με άριστες σχέσεις και συνεργασία με την τότε Υπουργό 
Εξωτερικών και μετέπειτα υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Χίλαρι Κλίντον.Έτσι δημιουργήθηκε η επονομαζόμενη 
«Αραβική Άνοιξη», που απεδείχθη «Αραβικός χειμώνας». 
Προς υποδαύλιση και υποστήριξη της «Αραβικής Άνοι-
ξης», χρησιμοποίησε ο Ερντογάν, τόσο το δίκτυο – οργά-
νωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων», όσο και διάφορες 
τζιχαντιστικές οργανώσεις, δηλαδή ακραίους σουνίτες 
ισλαμιστές, προκειμένου να εξαλείψουν το εκτεταμένο 
σιιτικό και κουρδικό «φράγμα» στα νοτιοανατολικά σύ-
νορα της Τουρκίας. Παράλληλα, ο Ερντογάν εξαπέλυσε 
τις πλέον σκληρές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος 
των Κούρδων του PKK και διαφόρων άλλων παραφυά-
δων του. Έφθασε στο σημείο να ισοπεδώσει πόλεις και 
χωριά στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας (χα-
ρακτηριστική η περίπτωση της πόλης Τσίζρε), ενώ δεν 
δίστασε, όπως προανέφερα, να φυλακίσει τον ίδιο τον 
Κούρδο πολιτικό ηγέτη, ΣελαχατίνΝτεμιρτάς, καθώς και 
τους περισσότερους εκλεγμένους Κούρδους βουλευτές, 
συμπεριλαμβανομένων δεκάδων στελεχών του κουρδι-
κού κόμματος HDP. 

Ο Ερντογάν, γόνος ελληνικής χριστιανικής οικογένειας 
του Πόντου,χαρακτηριστικό δείγμα «γενιτσαρισμού», 
με ό,τι αυτό τον συνοδεύει (κόμπλεξ και μίσος για την 
εθνική και θρησκευτική καταγωγή του), γεννήθηκε στην 
Πόλη και βίωσε τη στέρηση. Φοίτησε σε θρησκευτική 
σχολή, εργαζόμενος παράλληλα στο δρόμο για τα προς 
το ζειν. Κατόρθωσε στη συνέχεια να σπουδάσει διοίκηση 
επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών του Ακσαράι (τμήμα πλέον του πανεπιστημί-
ου Μαρμαρά), ενώ υπήρξε και ποδοσφαιριστής σε τοπι-
κή ομάδα της Πόλης. Εντάχθηκε στο ισλαμιστικό κόμμα 
του ΝετσμεττίνΕρμπακάν, το Κόμμα της Ευημερίας.Έχο-
ντας ασχοληθεί από νωρίς με την πολιτική κατόρθωσε 
να εκλεγεί το 1994 δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, 
αλλά το κεμαλικό καθεστώς τον εξανάγκασε το 1998 
σε παραίτηση, ενώ στη συνέχεια τον καταδίκασε και σε 
φυλάκιση δέκα μηνών, με την κατηγορία της προτροπής 
για τέλεση αδικήματος και υποκίνηση σε θρησκευτικό ή 
φυλετικό μίσος. Συγκεκριμένα, είχε απαγγείλει στίχους 
ποιήματος του Τούρκου εθνικιστή ποιητή του 20ου αιώ-
να, ΖιγιάΓκιολκάπ, με τους οποίους παραλλήλιζε τα τζα-
μιά με στρατώνες και τους μιναρέδες με ξιφολόγχες. 

Ο Ερντογάν, έχοντας μάθει να έχει υπομονή και επιμο-
νή περίμενε την κατάλληλη στιγμή και εκμεταλλευόταν 
κάθε ευκαιρία που του παρουσιαζόταν, αλλά είχε και 
την ικανότητα να δημιουργεί ο ίδιος τις ευκαιρίες που 
χρειαζόταν. Έφθασε να είναι ιδρυτικό μέλος και πρώτος 
αρχηγός του «Κόμματος της Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης» (AKP), του σημερινού κυβερνώντος κόμματος. Έχο-
ντας ισχυρή προσωπικότητα και εσωτερική δύναμη για 
υπέρβαση της όποιας αφάνειας και μετριότητας και του 
κόμπλεξ της καταγωγής του, οραματιζόταν την Τουρκία, 
ως μία υπερδύναμη και μάλιστα ισλαμική· όχι μία Τουρ-
κία υποχείρια των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Προ-
κειμένου, όμως, να επιτύχει τους στόχους του, με πρώτο 
εξ αυτών την ανάκτηση της εξουσίας, δέχθηκε να παίξει 
το ρόλο, για τον οποίο τον προόριζαν οι αμερικανοϊσ-
ραηλινοί και ο Γκιουλέν. Καίτοι φανατικός ισλαμιστής 
κατόρθωσε να «κρύψει» το πραγματικό πρόσωπό του, 
όπως εξάλλου και ο ΦετουλάχΓκιουλέν, «ο ενδιάμεσος», 
ο οποίος όμως είχε και αυτός τη δική του κρυφή ισλαμι-
κή αντζέντα και επεδίωκε να ασκήσει πλήρη έλεγχο στον 
Ερντογάν, επιφυλάσσοντας για τον εαυτό του το ρόλο του 

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”

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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αφανούς κυβερνήτη μίας ισλαμικής Τουρκίας, με εμφανή 
κυβερνήτη, αλλά  υποχείριό του τον Ερντογάν. 

Τόσο οι αμερικανοϊσραηλινοί, όσο και ο ΦετουλάχΓκιου-
λέν δεν είχαν «ζυγίσει» σωστά τον Ερντογάν, ο οποίος 
είχε σκοπίμως δείξει ένα σχετικά μετριοπαθές προφίλ 
στο διάστημα της θητείας του στη δημαρχία της Κων/πο-
λης. Ήταν «η στάχτη στα μάτια» όλων για όσα επρόκειτο 
να «ξεδιπλώσει» στο μέλλον ο σκληρός και πολυμήχανος 
Ερντογάν. Δεν πρέπει να μας διαφεύγουν, ωστόσο, πέραν 
των όσων αναφέρει στο βιβλίο του ο συνεργάτης του Ερ-
ντογάν, Αχμέτ Νταβούτογλου, χαρακτηριστικά αποσπά-
σματα του οποίου παρέθεσα στο πρώτο μέρος της ανάλυ-
σής μου, και όσα υποστήριζε ο αρχικός καθοδηγητής του 
Ερντογάν, ο ΝετσμεττίνΕρμπακάν, ήδη από το 1969, όπου 
είχε εκδηλώσει την αντίθεσή του προς τη Δύση σε μανι-
φέστο του, μείγμα εθνικιστικής και ισλαμικής ιδεολογί-
ας, που περιλάμβανε τη λεγόμενη «Εθνική Άποψη», όπως 
και όσα είχε δηλώσει το 1973, σύμφωνα με τα οποία το 
κόμμα του ήταν αντίθετο στην σύνδεση της Τουρκίας με 
την τότε Ε.Ο.Κ., χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη συμμε-

τοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, ως μία βαριά οικονομική 
επιβάρυνση. Ως ακραίος ισλαμιστής, αλλά και διωχθείς 
από τους κεμαλιστές, ήταν αναμενόμενο ο Ερντογάν να 
μισεί τον δυτικό τρόπο ζωής, όπως, επίσης, τους κεμα-
λιστές και το κεμαλικό καθεστώς, και να επιθυμεί την 
πλήρη αποκαθήλωση αυτού του καθεστώτος. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο Ερντογάν αποδεικύνεται, ότι δεν 
είναι ένας τυχαίος άνθρωπος και ηγέτης, αλλά ένας μα-
χητής της ζωής, εύστροφος, επίμονος και υπομονετικός· 
ένας άνθρωπος και ηγέτης «της πιάτσας», σε αντίθεση 
με τους άκαπνους και ανεπάγγελτους, στην πλειοψηφία 
τους, πολιτικούς ηγέτες της σύγχρονης Ελλάδας. Για ό,τι 
«βάζει στο μυαλό του», καταστρώνει στρατηγική υλοποί-
ησής του και στη συνέχεια την εφαρμόζει, με υπομονή 
και επιμονή. Δεν εγκαταλείπει το στόχο του, αλλά επι-
διώκει την, με κάθε τρόπο, επίτευξή του. Θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί και ως ένας «πολιτικός χαμαιλέων». 
Είναι δε, ως «γενίτσαρος» ιδιαίτερα σκληρός, αλλά και 
πολιτικά ευέλικτος. Δεν «χαρίζεται» στους αντιπάλους 
του, ενώ δεν διστάζει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομέ-

να, που δημιουργούνται, μεταβάλλοντας αυτόματα τις με-
θόδους του, αλλά και τις συμμαχίες του, προκειμένου να 
πετύχει το στόχο του. Γι’ αυτόν υπάρχει πάντα ο στόχος 
και αδιαφορεί για τα μέσα επίτευξής του. Δεν διστάζει 
προς τούτο να συμμαχήσει και με πρώην αντιπάλους του 
(βλ. Μπαχτσελί, Ρωσία, κλπ). Μέχρι στιγμής, αποτελεί 
έναν ζωντανό οδηγό επιβίωσης.Είναι, λοιπόν, σημαντικό 
να γνωρίζουμε το χαρακτήρα και το ψυχολογικό προφίλ 
του σημερινού ηγέτη της Τουρκίας, που διεκδικεί ευθέ-
ως εδάφη μας και απειλεί κυριαρχικά δικαιώματά μας. 
Αυτόν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και, ως εκ τού-
του, πρέπει να γνωρίζουμε την ποιότητα του ηγέτη της 
αντίπαλης πλευράς.

     Τώρα, λοιπόν, που έχω ήδη σκιαγραφήσει τί και ποι-
ον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, φρονώ, ότι είναι η 
κατάλληλη στιγμή να παραθέσω τη δεύτερη προϋπόθεση 
για μία επιτυχή αντιμετώπιση του επερχόμενου κινδύ-
νου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του ανεξάρτητου Συμβουλίου Κοινότητας 
Κερατέας, η προεδρία της κοινότητας αλλάζει, όπως και κάποια μέλη του. 
Συγκεκριμένα, μετά την παραίτηση για λόγους υγείας του Απόστολου Ζορμπά 
από την προεδρία της Κοινότητας, νέος πρόεδρος ορίστηκε μεταξύ των μελών 
του,  για την επόμενη διετία ο  Σταμάτης Παπαθανασίου. Επίσης, μετά την πα-
ραίτηση των μελών Αντώνη Μυλωνά και Ελένης Ρουμπάνη για προσωπικούς 
και επαγγελματικούς λόγους,  στο συμβούλιο εισήχθησαν οι πρώτοι επιλαχό-
ντες Νεκτάριος Μωραΐτης και Λιανού Τυχερή.
Η νέα σύνθεση του Συμβουλίου Κοινότητας Κερατέας είναι:  
Πρόεδρος: Σταμάτης Παπαθανασίου 
Μέλη: Απόστολος Ζορμπάς, Λιούμης Κωνσταντίνος, Ορφανίδη Δέσποινα, Λιά-
πη Σταματίνα, Χατζηδιαμαντής Γεώργιος, Αντωνίου Ιωάννα, Μωραΐτης Νεκτά-
ριος, Λιανού Τυχερή, Κρητικού - Αραμπατζή Μαρία & Καταφυγή - Εμμανουηλί-
δου Δέσποινα.
Με την ανανεωμένη σύνθεση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατέας, ξε-
κινάει μια διετής θητεία με νέο γνώμονα και αλλαγή πλεύσης, που σκοπό έχει,  
όσο να προσφέρει στην επίλυση των  προβλημάτων της Κερατέας, όσο και  να 
διεκδικήσει  αυτά που αξίζουν στην πόλη μας,  η οποία τα τελευταία χρόνια 
έχει χάσει  όχι μόνο τον δρόμο της ανάπτυξης αλλά και της καθημερινής ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων της.
Τέλος, δημοσιοποιούμε τις προτάσεις που στείλαμε στο Δήμο Λαυρεωτικής 
για τον προϋπολογισμό του 2022,  οι οποίες στην πλειοψηφία τους δυστυχώς 
δεν υιοθετήθηκαν:
1. Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του Πανείου Όρους για δραστηριότη-
τες και αναψυχή, ήτοι ανάθεση χωροταξικής μελέτης του στρατοπέδου ιδιο-
κτησίας ΓΕΑ και πρόταση προς το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προκειμένου 
να προχωρήσει η παραχώρηση και αξιοποίηση του χώρου, χάραξη και διάνοιξη 
μονοπατιών για τη δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών καθώς και αξιοποίηση 
του σπηλαίου που χαρακτηρίζεται ως σπήλαιο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 
ομορφιάς. Προϋπολογισθέν κόστος: 20.000€
2. Αρίθμηση & Ονοματοδοσία οδών Κοινότητας Κερατέας. Στην πόλη έχει δη-
μιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη αρίθμησης σε πολλές οδούς, 
αλλά και λανθασμένη αρίθμηση σε αρκετές από αυτές. Προϋπολογισθέν κό-
στος: 60.000 €
3. Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής κατάθεσης καθημερινών αιτημάτων 
πολιτών και πενταψήφιου αριθμού εξυπηρέτησης – καταχώρησης αιτημάτων 
πολιτών. Η πλατφόρμα αυτή πρέπει άμεσα να σχεδιαστεί, να λειτουργήσει και 
να συνδεθεί με όλες τις υπηρεσίες του δήμου, ώστε να υπάρχει παρακολούθη-
ση κάθε αιτήματος από τους πολίτες. Προϋπολογισθέν κόστος: 10.000  €
4. Οργάνωση και προβολή ιστορικού αρχείου Κερατέας. Το ιστορικό αρχείο 
της πόλης, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο στο υπόγειο του δημοτικού κατα-
στήματος πρέπει να συντηρηθεί, να ταξινομηθεί, να ψηφιοποιηθεί και να προ-
βληθεί. Προϋπολογισθέν κόστος: 10.000 €
5. Δημιουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Νεότητας Κερατέας στο ισόγειο του 
κτιρίου Δροσόπουλου. Η Βιβλιοθήκη - Κέντρο Νεότητας αποτελεί διαχρονικό 
και αναγκαίο έργο για την πόλη, αφού ο χώρος είναι διαθέσιμος και αφιερωμέ-
νος γι’ αυτή τη χρήση. Το ισόγειο του κτιρίου Δροσόπουλου πρέπει να εξοπλι-
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   20/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοινή αναφορά για την χωροθέτηση ανε-
μογεννητριών στο Πάνειο όρος απηύθυναν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι δήμοι Σαρω-
νικού και Λαυρεωτικής. Μέσω του εγγρά-
φου στο οποίο αναδεικνύονται οι νομικοί, 
πολιτικοί και κυρίως οι περιβαλλοντικοί 
λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση είναι απαγορευτική για την 
περιοχή, επιδιώκεται να γνωστοποιηθεί το 
θέμα στην Ε.Ε. προκειμένου να παράσχει τη 
συνδρομή της. 
Ταυτόχρονα, οι δυο δήμοι κατέθεσαν προ-
σφυγή ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ) ώστε να ακυρωθεί η άδεια 
εγκατάστασης αιολικού σταθμού ηλεκτρι-
κής ενέργειας στην ίδια περιοχή. 
Oι δυο δήμοι επισημαίνουν ότι η αντίθεσή 
τους στη χωροθέτηση ανεμογεννητριών 
δεν οφείλεται σε γενικότερη αντίθεση 
στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας αλλά σε ουσιαστικά 
και σημαντικότατα προσκόμματα που καθι-
στούν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στο Πάνειο όρος, ανέφικτη. 
Τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για τις 
προσφυγές αντλήθηκαν από τις τεχνικές 
υπηρεσίες των δυο δήμων, από την Διαδη-
μοτική Επιτροπή κατά των ανεμογεννητρι-
ών στο Πάνειο όρος και στον Λαυρεωτικό 
Όλυμπο, καθώς και από το αρχείο του Σταύ-
ρου Ιατρού. Η κοινή αναφορά στο Ευρωκοι-
νοβούλιο συντάχθηκε και κατατέθηκε από 
το δικηγορικό γραφείο του Μιχάλη Αγγελό-
πουλου. 
«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας εναντίων της 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πά-
νειο όρος και στον Λαυρεωτικό Όλυμπο 
στη Σαρωνίδα, τόσο μέσω της κοινής ανα-
φοράς που απευθύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο όσο και μέσω της ενδικοφανούς 
προσφυγής στη ΡΑΕ. Προγραμματίζουν να 
τοποθετήσουν τουλάχιστον 50-60 ανεμο-

γεννήτριες στο Πάνειο όρος, στο Κερατο-
βούνι αλλά και στον Λαυρεωτικό Όλυμπο, 
στο Σκόρδι πάνω από τη Σαρωνίδα, όταν 
το βουνό προστατεύεται από Προεδρικό 
Διάταγμα που απαγορεύει παρεμφερείς 
εγκαταστάσεις», υπογραμμίζει ο δήμαρχος 
Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου. «Ήδη η Δι-
αδημοτική Επιτροπή μαζί με πολλές συλ-
λογικότητες που δηλώνουν έμπρακτα τη 
συμπαράστασή τους στον αγώνα μας προ-
γραμματίζουν ενημερωτικές δράσεις αλλά 
και κινητοποιήσεις, αν χρειαστεί», προσθέ-
τει. 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Λαυρεω-
τικής, Δημήτρης Λουκάς, τονίζει ότι «στη 
Λαυρεωτική φιλοξενούμε το μεγαλύτερο 
ενεργειακό κέντρο στην Ελλάδα, την ΑΗΣ 
Λαυρίου-Κερατέας, που συμβάλει σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό στην ηλεκτροδότηση της 
χώρας. Παράλληλα έχουμε τους πυλώνες 
υπερυψηλής τάσης που διατρέχουν όλο 
το βουνό περνώντας από Κερατέα και Κα-
λύβια με κατεύθυνση προς Αθήνα. Πρέπει 
το Πάνειο όρος να παραμείνει όπως είναι, 
χωρίς άλλες παρεμβάσεις. Εμείς οργανω-
μένα και συντονισμένα και με τη βοήθεια 
των συμπολιτών μας συνεχίζουμε τον αγώ-
να μας». 
Μέχρι σήμερα οι σύλλογοι που συμμετέχουν 
στην καμπάνια για την σωτηρία του Πανεί-
ου είναι το ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΑΤΤΙΚΉΣ, οι ΦΙΛΟΙ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ, οι ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙ-
ΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (Οικόπολις), η 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, 
το PEZOPORIA.GR, το KOIΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΜΑ-
ΡΟΣ, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
καθώς και δεκάδες συλλογικοί φορείς των 
δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. 

Από το Γραφείο Τύπου

Κοινή αναφορά των δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος και ενδικοφανής προσφυγή 
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τοποθετήσεις νέων 

αιολικών σταθμών. 

στεί με βιβλιοστάσια, γραφεία και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, ώστε να αποτελεί χώρο μελέτης 
– επικοινωνίας και δωρεάν πρόσβασης στο διαδί-
κτυο για μαθητές και φοιτητές. Προϋπολογισθέν 
κόστος: 40.000  €
6. Δημιουργία ανοικτών χώρων με όργανα άθλη-
σης εξωτερικού χώρου και διαμόρφωση κοινόχρη-
στων χώρων για παιδιά ή και ενήλικες. Θα πρέπει 
να αξιοποιήσουμε υπάρχοντες χώρους ιδιοκτησίας 
του δήμου αναμορφώνοντάς τους κατάλληλα όπως 
δημοτικά οικόπεδα, παρκάκια, αλσύλλια, πλατείες 
εντός του κορμού της πόλης αλλά και των οικι-
σμών.     Προϋπολογισθέν κόστος: 100.000 € 
7. Έκδοση πολιτιστικού - θρησκευτικού χάρτη 
περιοχής. Αυτός ο χάρτης θα αποτελέσει οδηγό 
προβολής και προώθησης του πολιτιστικού και 
θρησκευτικού πλούτου της περιοχής και θα περι-
λαμβάνει όλα τα αρχαιολογικά, πολιτιστικά, λαο-
γραφικά & θρησκευτικά σημεία ενδιαφέροντος της 
περιοχής. Προϋπολογισθέν κόστος: 20.000 €
8. Υλοποίηση και θεσμοθέτηση φεστιβάλ τοπικών 
προϊόντων. Το Φεστιβάλ Μελιού Κερατέας έχει 
πλέον χάσει το χαρακτήρα προβολής και προώθη-
σης τοπικών προϊόντων. Είναι επιτακτική η ανάγκη 
να θεσμοθετηθεί ένα νέο φεστιβάλ, όπου θα συμμε-
τέχουν όλοι οι παραγωγοί και φορείς της Κερατέ-
ας. Προϋπολογισθέν κόστος: 40.000 €
9. Επισκευή,  ανάδειξη  και επαναχρησιμοποίηση 
των παλιών  Σιδηροδρομικών  Σταθμών Κερατέας 
και Δασκαλειού και των προαύλιων χώρων τους σε 
συνεργασία με τους Φίλους των Σιδηροδρόμων. Τα 
κτίρια αυτά είναι μοναδικά και πρέπει να αναστη-
λωθούν πριν είναι αργά!!! Προέχει η εκπόνηση μελέ-
της και στη συνέχεια η υλοποίηση αυτής. Προϋπο-
λογισθέν κόστος μελέτης : 25.000 € & Υλοποίησης 
έργου: 100.000€
10. Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας καθημερι-
νής και συχνής σύνδεσης της Κερατέας με βασικούς 
οικισμούς με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
των οικισμών και την τόνωση των εμπορικών κα-
ταστημάτων της πόλης. Προϋπολογισθέν κόστος: 
€50.000 (αφορά μόνο το κόστος λειτουργίας και όχι 
την απόκτηση των μεταφορικών μέσων)
11. Εφαρμογή σχεδίου φύλαξης οικισμών και πό-
λης, προχωρώντας στην υπογραφή σύμβασης με 
εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης, η οποία θα αναλάβει 
να εκτελεί συνεχείς περιπολίες πεζή ή με αυτοκί-
νητο στην πόλη και στους οικισμούς της κοινότη-
τας. Προϋπολογισθέν κόστος: €60.000  
12. Ίδρυση γραφείου τόνωσης τοπικής επιχειρημα-
τικότητας σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης 
του ΒΙΟΠΑ. Προϋπολογισθέν κόστος: €25.000   
13. Μίσθωση, επισκευή και λειτουργία μεγάλου 
χώρου (π.χ. κτίριο κινηματογράφου Προκόβα) και 
χρησιμοποίησή του ως χώρος  εκδηλώσεων, ομι-
λιών, παραστάσεων κλπ. Προϋπολογισθέν κόστος: 
€120.000   
14. Δημιουργία Wi-Fi Hot Spots σε  επιλεγμένους 
δημόσιους χώρους συγκέντρωσης νέων. Προϋπο-
λογισθέν κόστος: €30.000   
15. Δημιουργία βατήρα με οριοθετημένο χώρο πρό-
σβασης στο άκρως επικίνδυνο σημείο καταδύσεων 
στην Κακή Θάλασσα (βράχος 9 μέτρων) για λόγους 
ασφαλείας. Προϋπολογισθέν κόστος: €30.000   
16. Μελέτη και ανακατασκευή του υπαίθριου θεά-
τρου πίσω από το κτίριο Δροσόπουλου για αύξηση 
της χωρητικότητάς του καθώς και διαμόρφωση 
του χώρου της σκηνής,  για την λειτουργία του ως 
ένα ολοκληρωμένο ανοικτό θέατρο πόλης. Προϋπο-
λογισθέν κόστος: €60.000   

Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και πρόοδο!

Εκ μέρους της Κοινότητας Κερατέας
Ο πρόεδρος Σταμάτιος Παπαθανασίου
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Πάνος Σκουρολιάκος

Οι εξετάσεις
της κυβέρνησης

Τι υποστήριξαν; Κατ’ αρχάς πως δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά οι οδηγοί 
που δεν φορούσαν αλυσίδες στα λάστιχά τους πρωί-πρωί, κι ας μην χιόνι-
ζε
Δεν έχει σημασία αν αποτύχεις εκεί που πρέπει να πετύχεις. Αρκεί να 
έχεις διαχειριστεί σωστά επικοινωνιακά το πριν και το μετά. Αυτή πι-
στεύω ότι είναι η θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα 
και την πορεία της. Να γίνω πιο σαφής. Πληροφορείται η κυβέρνηση ότι 
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε ορισμένα χρονικά όρια 
κακοκαιρία θα ενσκήψει στη χώρα. Μάλιστα δίνονται λεπτομερέστατα 
μήκη και πλάτη. Γνωρίζει λοιπόν την υφή, τη δύναμη και το τοπίο επηρε-
ασμού του ακραίου καιρικού φαινομένου που κάποιοι ονόμασαν «Ελπίδα». 
Ας δούμε τις επιδόσεις της λοιπόν σε τρία θέματα.
Θέμα πρώτο: Η προετοιμασία
Έχει την ψευδαίσθηση η κυβέρνηση πως θα το αντιμετωπίσει. Βεβαίως, 
με βάση τα επιτελικά της σχέδια επί χάρτου έκανε τα απαραίτητα γυμνά-
σια. Εκεί, με το χιόνι ανύπαρκτο, πραγματικά μεγαλούργησε. Νίκησε κατά 
κράτος! Αυτό το μέρος ήταν άλλωστε και το πρώτο κρίσιμο τεστ για την 
επικοινωνιακή διαχείριση της υποτιθέμενης ετοιμότητάς της. Καθηλωθή-
καμε στους τηλεοπτικούς δέκτες μας απολαμβάνοντας περίτεχνα πλάνα 
με τα εκχιονιστικά μηχανήματα παρατεταγμένα να αναβοσβήνουν απειλη-
τικά τους πολύχρωμους φάρους τους και μπροστά τους παρατεταγμένοι 
οι εργαζόμενοι, με προεξάρχοντα τον στρατηγό Πατούλη. Οι ρεπόρτερ 
μετέδιδαν στο κοινό τον ενθουσιασμό τους στη θέα όλου αυτού του ατσα-
λένιου στρατού μηχανών και ανθρώπων. Μετέδιδαν τη σιγουριά ότι τίπο-
τε δεν πρόκειται να τους σταματήσει. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως 
έπεισαν ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας. Η πρώτη (επικοινωνιακή) 
μάχη είχε δοθεί και είχε μάλιστα κερδηθεί κατά κράτος.
Θέμα δεύτερο: Η πραγματικότητα
Έλα όμως που, μεθυσμένοι από αυτή την πρώτη επιτυχία, ξεχάστηκαν, 
τσουγκρίζοντας πιθανόν τα ποτήρια, συγχαίροντας ο ένας τον άλλον. Κάτι 
που κάνουν συχνά και δημόσια άλλωστε. Σε κλίμα αυτοϊκανοποίησης και 
πιθανόν ευωχίας δεν κοίταζαν έστω από τα παράθυρα να δουν τι καιρό 
κάνει εκεί έξω.  Όταν κάποιος από αυτούς έριξε μια φευγαλέα ματιά, αντί-
κρισε το λευκό του χιονιού να έχει σκεπάσει τα πάντα.  Όχι σαν παιδικό 
παραμύθι, αλλά σαν εφιάλτης. Μεσογείων, Κατεχάκη, Μαραθώνος, κεντρι-
κές συνοικίες των Αθηνών και βέβαια η Εύβοια, η ανατολική Αττική και 
οι Κυκλάδες, όπως με κάθε λεπτομέρεια είχαν προειδοποιήσει οι μετε-
ωρολόγοι, είχαν μετατραπεί σε απροσπέλαστες περιοχές για πεζούς και 
εποχούμενους. Η «Ελπίδα» τους είχε προλάβει. Κοίταζαν έξω, έπαιρναν 
εικόνες από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που είχαν φτάσει ήδη στα ση-
μεία με το πρόβλημα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.  Έτσι όπως ήταν κα-
θισμένοι στις ανατομικές πολυθρόνες του γραφείου τους, με τη θαλπωρή 
της κεντρικής θέρμανσης του Μεγάρου Μαξίμου, ούτε καν διανοούνταν 
πως χιλιάδες νοικοκυριά ήταν χωρίς ρεύμα και θα ήταν έτσι για τα επό-
μενα εικοσιτετράωρα. Στην Αττική Οδό χιλιάδες αυτοκίνητα και πολίτες 
παρέμεναν εγκλωβισμένοι. Οι συρμοί σταματούσαν και κατέβαζαν τους 
επιβάτες στο πουθενά. Εκεί έξω ήταν ένα σκηνικό που μόνο σε ταινίες 
για το τέλος του κόσμου είχαν δει. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Και τα 
εκχιονιστικά με τους φάρους; Πού είναι; Γιατί δεν κινήθηκαν; Φαντάζονταν 
πως τα οχήματα θα κινούνταν αυτοβούλως, μια και στις οδηγίες του πονή-
ματος «Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη» πουθενά δεν ανα-
φέρει ποιες ενέργειες απαιτούνται από τις ασκήσεις επί χάρτου προς την 
πραγματικότητα.  Έτσι, έμειναν να απολαμβάνουν το θέαμα.
Θέμα τρίτο: Η διαχείριση
Δεν έκαναν τίποτα στο προηγούμενο μέρος γιατί έπρεπε άμεσα να περά-
σουν στο τρίτο μέρος. Αυτό της διαχείρισης της καταστροφής. Τι υποστή-
ριξαν; Κατ’ αρχάς πως δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά οι οδηγοί που δεν 
φορούσαν αλυσίδες στα λάστιχά τους πρωί-πρωί, κι ας μην χιόνιζε.  Έπει-
τα φταίει η Αττική Οδός. Που φταίει. Αλλά όταν ο ιδιώτης αντιμετωπί-
ζει έτσι τους πελάτες του, τους έχει άλλον δέκα και άλλον είκοσι ώρες 
εγκλωβισμένο χωρίς μια ενημέρωση, χωρίς καμιά φροντίδα, το κράτος τι 
κάνει; Κοιτάζει απλώς λέγοντας ότι δεν είναι αρμόδιο για την Αττική Οδό; 
Και, τέλος, σαν κακομαθημένο παιδί η κυβέρνηση μας είπε πως δεν φταίει 
αυτή, αλλά η καταιγίδα που ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο! Αλήθεια; 
Πόσο; Τρία τέταρτα; Μία ώρα;
Είπαν και έκαναν κι άλλα πολλά. Ας μείνουμε σ’ αυτά. Κι αν πρέπει να βαθ-
μολογήσουμε, στο πρώτο θέμα παίρνουν άριστα, στο δεύτερο και τρίτο 
παίρνουν μηδέν. Πράγμα που σημαίνει ότι κόβονται. Ας έρθουν στην επό-
μενη εξεταστική, να δούμε τι θα κάνουν.
Α, και όπου «εξεταστική» βλέπε εκλογές.

* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής
 και αναπληρωτής τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
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Του Λουκά Γεωργιάδη

Εξ ορισμού κατά τα τελευταία 20-30 χρόνια για κάθε πρόβλημα 
που δημιουργείται στην καθημερινότητα μας με χιόνια, φωτιές, πλημμύρες και 
σεισμούς, φταίει αυτός που κυβερνάει. Φταίει δεν φταίει. Απλά και μόνο επειδή 
κυβερνάει. Όποιος κυβερνάει πρέπει να προλαμβάνει αλλά και να αντιμετωπίζει. 
Όσες κυβερνήσεις και να περάσουν θα έχουμε προβλήματα από τον χιονιά, από 
πλημμύρες, από πυρκ Τα προβλήματα του παρελθόντος και του παρόντος, θα τα 
συναντήσουμε πολλές φορές και στο μέλλον, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Ακόμη 
και αν βρεθεί κάποιος που θα σας πείσει ότι έχει το… μαγικό ραβδί ή ότι μπορεί 
να καταργήσει τις φυσικές καταστροφές με… ένα άρθρο και έναν νόμο!
Απορούν πάρα πολλοί, πώς γίνεται εν έτει 2022 να παρουσιάζονται προβλήματα 
και να βλέπουμε τριτοκοσμικές εικόνες με αδιάβατους δρόμους, εγκλωβισμέ-
νους οδηγούς, διακοπή ηλεκτροδότησης. Αυτή η κατάσταση βεβαίως συναντάται 
πιο εύκολα στα αστικά κέντρα και κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Εδώ 
που κατοικεί το 40% του πληθυσμού της χώρας. Και μόνο αυτός ο αριθμός και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομημένης πόλης, σε συνδυασμό με τη… συνηθι-
σμένη πλέον εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων λέει πάρα πολλά.
΄Όπου υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, εκεί οι πιθανότητες είναι πολλαπλάσιες για 
να γίνει η στραβή. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε πόσες φορές έχουν παραλύσει 
οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες όταν συμβαίνει ένα τροχαίο σε έναν αυτοκι-
νητόδρομο, όπως για παράδειγμα στον Κηφισό ή στην Αττική Οδό. Πόσες ώρες 
ταλαιπωρίας έχουν.. φάει χιλιάδες οδηγοί! Αυτό και μόνο το γεγονός είναι αρκε-
τό να μας υποψιάσει σχετικά με την επιλογή που πρέπει να κάνουμε όταν κινού-
μαστε στον δρόμο και περιμένουμε ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ανεξαρτήτως του 
αν κάποιος ειδοποίησε ή δεν ειδοποίησε με το 112, ή αν οι εργαζόμενοι ειδοποι-
ήθηκαν να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους πριν ξεσπάσει η μεγάλη… μπόρα, 
πάντα πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Ένας δρόμος θεωρείται 
ασφαλής όταν είναι ταχείας κυκλοφορίας και μπορείς να φτάσεις γρηγορότερα 
στον προορισμό σου. Δεν είναι όμως… τόσο ασφαλής αν έρθεις αντιμέτωπος με 
ένα ακραίο χιονιά ή με μια φωτιά που… γλείφει τις μπάρες του αυτοκινητοδρό-
μου. Γιατί πολύ απλά είναι ένας ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ και εν μέσω 
ακραίων καιρικών φαινομένων, πρέπει να τον αποφύγουμε. Ο κίνδυνος εγκλωβι-
σμού είναι πάρα πολύ μεγάλος, ενώ αν προνοήσουμε να… κόψουμε δρόμους στα… 
στενά, τότε θα φτάσουμε μάλλον γρηγορότερα και ασφαλέστερα στον προορισμό 
μας. Αυτό αποδεικνύει η εμπειρία. Εξ ορισμού η έννοια “κλειστός”, σημαίνει ότι 
το περιθώριο… απόδρασης σε μια… στραβή, είναι περιορσμένο. Και μόνο να δι-
πλώσει μια νταλίκα, αρκεί γαι να γίνει η ζημιά.
Ακόμη και 50 εκχιονιστικά να καθαρίζουν τον δρόμο, αυτό που έρχεται από πίσω 
ως χιόνι, αλλά και ο τόπος εναπόθεσης των πρώτων εκατοντάδων τόννων χιο-
νιού, θα περιορίσουν την κυκλοφορία. Και όταν περιορίζεται η κυκλοφορία και 
το χιόνι πέφτει με το… κομμάτι, τότε, τίποτα δεν μας σώζει. Πολλές φορές ούτε 
καν οι αλατιέρες. Τα έχουμε εμπεδώσει όλα αυτά ως εμπειρία μέσω των μεγά-
λων αυτοκινητοδρόμων στις πλέον προηγμένες χώρες του πλανήτη. Ξέρουμε ότι 
στις βόρειες ή βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, τον χειμώνα παραλύουν 
αυτοκινητόδρομοι και εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια νοικοκυριά μένουν 
από ρεύμα. Με τον δριμύ χιονιά, μάλλον είναι δύσκολο να τα βάλουμε και ας μας 
πνίγει το δίκιο γιατί εγκλωβιστήκαμε, γιατί η πολιτεία δεν ήταν εκεί, γιατί, γιατί. 
Ξέρουμε επίσης ότι στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, κάθε χρόνο επί εβδομάδες, 
καίγονται εκατομμύρια στρέμματα, όπου ο μεγαλύτερος στόλος του πλανήτη, 
δεν μπορεί παρά να περιορίσει σε ένα πολύ μικρό βαθμό την καταστροφή.
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι άνθρωποι των πόλεων είναι 
ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν ακραία φαινόμενα ή να συμπε-
ριφερθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδιστεί η επέμβαση των κρατικών 
αρχών, εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Αν μάλιστα, το Κράτος… μπερδευτεί στα 
πόδια μας και εμείς στα… πόδια του, τότε είναι το σενάριο της απόλυτης κατα-
στροφής! Αν μείνω μέσα στο χιόνι και δεν έχω αλυσίδες για να πάω παραπέρα, 
τότε, όλοι όσοι βρίσκονται από πίσω μου θα εγκλωβιστούν. Και όσο το χιόνι θα 
πέφτει πυκνό, κανείς δεν θα μπορεί να πάει μπροστά. Ούτε κανείς θα μπορέσει 
να μας βοηθήσει από το Κράτος, γιατί τα αρμόδια συνεργεία, μπορεί να καθυστέ-
ρησαν να προσέλθουν εγκαίρως, γιατί, γιατί… Ούτε εκχιονιστικό θα μπορεί να 
προσεγγίσει, ούτε νοσοκομειακό, ούτε Αστυνομία, ούτε κανείς άλλος. Φαύλος 
κύκλος. Και κάπου εκεί αρχίζει ο φόβος, ο οποίος εντείνει τη δοκιμασία και τη 
μετατρέπει σε οργή.
Οι περιπτώσεις των πλημμυρών αποτελούν μια άλλη… πονεμένη ιστορία ιδίως 
στις πόλεις και στις περιοχές όπου υπάρχουν ποτάμια και τα μπαζωμένα ρέματα 
λειτουργούν ως… GPS για το νερό. Αν σε βρει η πλημμύρα σε κάποιον αυτοκινη-
τόδρομο, πάλι θα έχεις πρόβλημα, οπότε ο κίνδυνος του εγκλωβισμού θα είναι 
πολύ μεγάλος. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα όταν υπάρχει επικίνδυνη πυρ-
καγιά σε εξέλιξη. Γι αυτό, όπου βλέπεις καπνό μπροστά σου και είσαι σε αυτο-
κινητόδρομο, τότε βγαίνεις από αυτόν στην πλησιέστερη έξοδο, γιατί μόνο από 
εκεί θα έχει πολλές διεξόδους διαφυγής. Αν είσαι στην επαρχία και δεις μπροστά 
σου φωτιά, μεταβολή και πίσω. Πάντα κινούμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση από 
τη φορά της φωτιάς. Δεν περιμένουμε να πάμε παρακάτω, παίζοντας με την… 
τύχη μας. Καλό είναι να μην περιμένεις αν θα βρεθούν μπροστά σου λειτουργοί 
του Κράτους για να σου πουν… στοπ. Το πιθανότερο είναι ότι τότε μπορεί να αρ-
χίσει μια περιπέτεια, που ίσως να μην ξέρεις το τέλος της…

Τα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα με τα χιόνια, τις πλημμύρες ή τις πυρκαγιές στα 
περιαστικά δάση, πρέπει να αποτελούν πλέον μαθήματα για όλους μας. Η Πολι-
τεία οφείλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρ-
μογών έγκαιρης προειδοποίησης, είτε για φωτιά, είτε για πλημμύρα, είτε για 
χιόνι. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και οι λύσεις μπορούν 
να έρθουν πρώτα απ΄ όλα μέσω της τεχνολογίας, ώστε να προστατευθεί πρωτί-
στως η ανθρώπινη ζωή και ακολούθως οι περιουσίες των πολιτών. Ακολούθως, 
έχει σημασία, η Πολιτική Προστασία και το Κράτος να έχουν συγκροτήσει κατά 
περίπτωση μια task force, η οποία θα συγκροτείται από επίλεκτα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως των Ειδικών Δυνάμεων, των ΕΚΑΜ, της Αστυνομί-
ας, της Πυροσβεστικής. Ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, τα καλύτερα αντανακλα-
στικά, η ζωντάνια, η ευελιξία και η πειθαρχία είναι στοιχεία που αποδεικνύονται 
πολύτιμα σε μια δύσκολη μάχη για να περιοριστούν οι καταστροφές από έναν 
βαρύ χιονιά, μια πρωτοφανή πυρκαγιά ή μια ακραία πλημμύρα.
Στο σκέλος της διαχείρισης του πολιτικού προσωπικού, φαίνεται ότι υπάρχει ση-
μαντικό θέμα, καθώς συνυπάρχουν η σύγκρουση αρμοδιοτήτων, η ασυνεννοησία, 
η… χαλαρή διάθεση, ο κομματισμός, ο συνδικαλισμός και πολλά άλλα δεινά της… 
κακής μας μοίρας! Διαχωρίζοντας κάποια πράγματα, δεν γίνεται να μην υποκλι-
θιούμε σε όλα τα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και των Δήμων, που βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή, βάζοντας τα χέρια τους στη… φωτιά. Δυστυχώς, δεν αρκούν για χιλιάδες 
χιλιόμετρα εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας που γέμισαν με χιόνι. Επίσης, 
δεν πρόκειται ποτέ να γίνει εφικτή η ταυτόχρονα παρουσία ενός εκχιονιστικού 
και ενός πυροσβεστικού οχήματος έξω από το σπίτι μας, ούτε επίσης ενός περι-
πολικού ή ενός συνεργείου του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ…
Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ας σταθούμε σ΄ ένα άλλο κεφάλαιο και πιο συ-
γκεκριμένα, στις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού, οι οποίες ήταν πρωτο-
φανείς λόγω του εκρηκτικού μείγματος καύσωνα, υψηλού θερμικού φορτίου και 
άφθονης καύσιμης ύλης. Ήρθαν μέσα από τη μισή Ευρώπη, γιατί τα δικά μας δεν 
επαρκούσαν μπροστά σε μια τέτοια λαίλαπα. Επί μέρες καίγονταν εκτάσεις στην 
Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία. Ακόμη και 
στη Σιβηρία των -50 βαθμών του χειμώνα, πέρυσι το καλοκαίρι σημειώθηκε θερ-
μοκρασίες 50 βαθμών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να καούν εκτάσεις ίσως 
με την έκταση της Ελλάδας μέσα σε μερικές εβδομάδες!
Ως πολίτες, οφείλουμε να είμαστε πάντα ενημερωμένοι, υποψιασμένοι και προ-
ετοιμασμένοι. Είτε είμαστε στον δρόμο, είτε είμαστε στο σπίτι μας. Ειδικότερα, 
να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε καταστάσεις αν έχουμε άτομα που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας. Αν θέλουμε να φτιάξουμε την επόμενη γενιά 
εκπαιδευμένων πολιτών ειδικά στις πόλεις, έτσι ώστε να μην… γελάνε μαζί μας 
οι κάτοικοι των χωριών της Πίνδου και των ορεινών της Βορείου Ελλάδος, πρέ-
πει οι κανόνες Πολιτικής Προστασίας, να γίνουν μάθημα από τις μικρές τάξεις 
του Δημοτικού. Όσοι έχουν μεγαλώσει σε χωριό και έχουν ζήσει καταστάσεις 
πριν από 30-40 χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πώς μπορούν να συμπεριφερθούν ή 
να αντιδράσουν σε κάθε ακραίο φαινόμενο. Η ίδια η φύση σου δίνει μαθήματα και 
τα… παθήματα όσων δεν τα ακολουθούν, αποτελούν οδηγό. Για τους κατοίκους 
των πόλεων και κυρίως του νεότερους που δεν έχουν… μυρωδιά για το πώς πρέ-
πει να προστατευόμαστε μόνοι μας, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Όταν το λάθος του Κράτους “συναντήσει” το δικό μας λάθος, τότε το αποτέλεσμα 
είναι τραγικό. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι γεννήθηκαν και κατοικούν σε πό-
λεις, πρέπει να εκπαιδευτούμε στην αντιμετώπιση θεομηνιών. Καλά τα μηνύματα 
του 112, αλλά πρέπει να αισθανόμαστε κάθε φορά από μόνοι μας ότι μας καλούν 
στο… Survivor! Και εκεί πρέπει να επιβιώσουμε ή να είμαστε προετοιμασμένοι για 
να αντιμετωπίσουμε τη δοκιμασία. Για παράδειγμα, ας έχουμε πάντα γεμάτο το 
ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, ας έχουμε νερό, ας έχουμε καμιά ξηρά τροφή. Δεν 
θα πάνε χαμένα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις…
Ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το πεύκο τους καλοκαιρινούς μήνες, το νερό 
όλον τον χρόνο και τα χιόνια των χειμώνα, δεν πιάνονται… φίλοι. Μπορεί το πεύ-
κο να φτιάχνει την ψυχολογία μας και να είναι πηγή οξυγόνου, αλλά σε μια… κακιά 
στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε… φονιά, ιδίως αν ένας ανεύθυνος πολίτης συμπε-
ριφερθεί ως εγκληματίας. Το νερό είναι η ζωή μας και ένα από τα “κλειδιά” για 
την ισορροπία στη φύση, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο… δολοφόνο, γιατί 
ίσως και εμείς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, του έχουμε “οπλίσει” το χέρι με τις 
εγκληματικές παρεμβάσεις μας! Το χιόνι, μπορεί να προσφέρεται για… παιχνίδια, 
αλλά μπορεί να γίνει και μεγάλη παγίδα για την ανθρώπινη ζωή, αν τη δύσκολη 
στιγμή δεν προνοήσουμε από κοινού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ψαχτούμε 
όλοι μεταξύ μας για το πώς πρέπει να προστατευτούμε και να επιβιώσουμε σε 
καταστάσεις, τις οποίες θα συναντούμε μπροστά μας όλο και πιο συχνά… Πάντα, 
στο τέλος της ημέρας, θα φταίει το Κράτος, όπως και να ΄χει.
Όποιος κυβερνάει, είτε με χιόνια, είτε με πλημμύρες, είτε με βροχές, θα φταίει… 
πάντα. Είναι το εύκολο και πιο βολικό για όλους μας, από τη στιγμή που αγνοούμε 
στοιχειώδη πράγματα, δεν τηρούμε συγκεκριμένους κανόνες ή κάνουμε εύκολη 
κριτική από τον… καναπέ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Κράτος είμαστε 
όλοι εμείς και πρέπει να ξαναπάρουμε το νήμα από την αρχή για να δούμε όχι πού 
φταίνε οι… άλλοι, αλλά πού φταίω εγώ! Γιατί όταν ο δείκτης του χεριού δείχνει 
με ευκολία το Κράτος, τότε υπάρχουν ο μέσος, ο παράμεσος και το μικρό δακτυ-
λάκι που δείχνουν… εμένα. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές…
*Δημοσιοφράφος – Οικονομολόγος

Χιόνι, νερό και πεύκο δεν πιάνονται “φίλοι” με… καμία κυβέρνηση! … 




