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Aσθενοφόρο στον Δήμο Σαρωνικού;
Γιατί δεν σταθμεύει

Ο κος. Χρήστος Μαλτέζος, 
υπεύθυνος του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ Αθηνών, 

μας εξηγεί πως είναι δομημένο και πως λειτουργεί το σύστημα

Εγκρίθηκε
η μεγάλη επένδυση

στη Σαρωνίδα...

Ο υπουργός Ανάπτυξης
κος Άδωνις Γεωργιάδης,

μιλάει για το μικρό «Ελληνικό»
στο Δήμο Σαρωνικού!



2 12  ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

• Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα ανακοινώ-
θηκε μια ιδιωτική επένδυση της τάξε-
ως των 700 εκατομμυρίων ευρώ στον 
Δήμο Σαρωνικού, και συγκεκριμένα 
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, 
πάνω βεβαίως από την παραλιακή Αθη-
νών - Σουνίου, ανάμεσα στο Λαγονήσι 
και στην Σαρωνίδα. Γνωρίζουμε ότι η 
επένδυση εγκρίθηκε με διαδικασίες 
fast track. Η επένδυση αυτή αποτελεί 
μέρος του συνόλου της αναμόρφωσης 
του παραλιακού μετώπου;

Α. Γεωργιάδης: Ήδη πέρασε από την 
Επιτροπή Διυπουργικών Στρατηγικών 
Επενδύσεων, άρα προχωρά με μεγάλη 
ταχύτητα. Με την επένδυση αυτή ολο-
κληρώνουμε όλη την αναμόρφωση του 
παραλιακού μετώπου της Αθήνας, που 
θα ξεκινά από το Φαληρικό Δέλτα με 
τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, τα 
έργα στο Ελληνικό, το Four Seasons, 
τις συμφωνίες που έχουμε πει ότι θα 
γίνουν για το Grand Resort και τη μεγά-
λη επένδυση στο Σαρωνικό. Όλα αυτά 
μαζί θα δημιουργήσουν μια νέα εικόνα 
του παραλιακού μετώπου της Αττικής, 
που θα αλλάξουν την εικόνα της Ελλάδος. 

• Συναντηθήκατε προσφάτως με τον Δή-
μαρχο Σαρωνικού, κο. Πέτρο Φιλίππου και 
άλλους επικεφαλής παρατάξεων που συμ-
μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιές 
ήταν οι ανησυχίες τους σχετικά με την επέν-
δυση και πως εσείς νομίζετε ότι θα πρέπει 
να την προσεγγίσουν οι τοπικές Αρχές ώστε 
να υπάρξει γενικότερα όφελος για την πε-
ριοχή;

Α. Γεωργιάδης: Το Δημοτικό Συμβούλιο και 
ο κ. Δήμαρχος εξέφρασαν ανησυχίες κυρίως 
ως προς τα αντισταθμιστικά οφέλη και ως 
προς τις συνέπειες στους γύρω κατοίκους. 
Οι επενδυτές καθησύχασαν αυτές τις ανη-
συχίες κι έδωσαν σοβαρότατα αντισταθμι-

στικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Το έργο 
αυτό θα βοηθήσει όλη την τοπική κοινωνία 
να αναπτυχθεί. 

• Ζητήσαμε από την αναπτυξιακή εταιρεία 
της επένδυσης, να μας ενημερώσει σχετικά 
με τις υποδομές που σκοπεύει να αναπτύξει 
ώστε αυτή να είναι σύγχρονη και βιώσιμη.
Ίσως γνωρίζετε, κε. Υπουργέ, ότι στον Δήμο 
Σαρωνικού, η συντριπτική πλειονότητα κα-
τοικιών και επιχειρήσεων “εξυπηρετούνται” 
ακόμη από βόθρους. 
Η εταιρεία Vita Development, που θα διαχει-
ριστεί το έργο, μας απάντησε σχετικά με τις 
υποδομές που θα απαιτηθούν ότι “δεν θα 
επιβαρύνει αυτές του Δήμου Σαρωνικού” 
ενώ έχει ανακοινωθεί για παράδειγμα, ότι 
θα κατασκευάσει δικό της Κέντρο Επεξερ-
γασίας Λυμάτων. 

Το θέμα για τους πολίτες Σαρωνι-
κού είναι το εξής: με δεδομένο ότι 
ο Δήμος δεν διαθέτει σήμερα ΚΕΛ 
για τους νυν δημότες του, δεν θα 
πρέπει να νιώθουν αυτοί “πολίτες 
Β! κατηγορίας” όταν θα δουν να ανα-
πτύσσεται δίπλα τους ένα ιδιωτικό 
ΚΕΛ;

Α. Γεωργιάδης: Η εταιρεία η οποία 
διαχειρίζεται την επένδυση δίνει 
στην τοπική κοινωνία πολύ μεγάλα 
αντισταθμιστικά οφέλη. Δε θέλω 
να τα αναφέρω εγώ αναλυτικά, γι-
ατί αυτό είναι κυρίως δουλειά του 
Δημάρχου και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που τα γνωρίζει και τα έχει 
εγκρίνει. Πάντως οι πολίτες του 
Δήμου Σαρωνικού θα δουν μεγάλο 
όφελος από αυτή την επένδυση για 
τον εαυτό τους, με σοβαρούς κοινό-
χρηστους χώρους και δημόσιες υπη-
ρεσίες. 

• Το εν κατακλείδι ερώτημα κε 
Υπουργέ, μπορούν οι πολίτες του 
Δήμου Σαρωνικού, ενός Δήμου 
μέσα στην Αττική με υποτυπώδεις 

υποδομές (μη εφαρμογές σχεδίων Πόλεως, 
ανύπαρκτα πεζοδρόμια σε περιοχές όπως 
το Λαγονήσι, βόθροι, οδικό δίκτυο σε κάκι-
στη κατάσταση, αποσπασματικά ή ανύπαρ-
κτα έργα ομβρίων υδάτων, πεπαλαιωμένο 
δίκτυο ύδρευσης, κ.α.) να ελπίζουν ότι μια 
ιδιωτική επένδυση αξιώσεων στην περιοχή, 
θα “συμπαρασύρει” τις υποδομές του Δήμου 
Σαρωνικού στον 21ο αιώνα; 

Α. Γεωργιάδης: Μόνο λόγω αυτών των με-
γάλων ιδιωτικών επενδύσεων μπορούν οι 
κάτοικοι να ελπίζουν ότι θα γίνει κάτι σπου-
δαίο για τον τόπο τους, γιατί όπως απεδεί-
χθη μόνο του το δημόσιο δεν μπορεί.

Δήμητρα Κατραμάδου

Άδωνις Γεωργιάδης για «Μικρό Ελληνικό»:
 «Μόνο λόγω αυτών των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων μπορούν οι κάτοικοι να ελπίζουν ότι 

θα γίνει κάτι σπουδαίο για τον τόπο τους»

Στην οριστικοποίηση των αντι-
σταθμιστικών ωφελημάτων που 
αιτείται ο Δήμος Σαρωνικού 
τόσο από την εταιρεία που θα 
υλοποιήσει την μεγάλη οικιστι-
κή-τουριστική επένδυση μεταξύ 
Λαγονησίου και Σαρωνίδος όσο 
και από την κεντρική Διοίκηση 
και στην υπερψήφισή τους που 
εκκρεμεί, προσανατολίζεται η 
διοίκηση του Δήμου.
Όπως μας ανέφερε η πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. 
Δήμητρα Ράπτη, ήδη η εταιρεία 
που θα αναπτύξει το έργο αλλά 
και η διοίκηση του Υπουργείου 
είναι θετικά κείμενοι στην πλει-

ονότητα των αντισταθμιστικών 
ωφελημάτων, συμπεριλαμβανο-
μένων της δημιουργίας σχολικής 
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης που θα εξυπηρετεί και 
τους μαθητές της Σαρωνίδας, 
την δημιουργία Κέντρου Υγείας 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 
τους αυξημένου πληθυσμού της 
περιοχής, και την ελεύθερη πρό-
σβαση όλων των πολιτών του 
Δήμου στις εγκαταστάσεις ανα-
ψυχής και ψυχαγωγίας εντός του 
οικισμού, όπως γήπεδα, κ.λ.π. 
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος 
Σαρωνικού, κος. Π. Φιλίππου 
έχει ζητήσει επίσης να μην ανα-

πτυχθούν ανεμογεννήτριες στο 
όρος Όλυμπος-Σκόρδι και στο 
Πάνειον ενώ κατά την συνάντηση 
με τον κο. Γεωργιάδη συζητήθη-
κε η ενίσχυση της ενεργειακής 
αυτονομίας του έργου με φω-
τοβολταϊκά. Ζητήθηκε επίσης 
να αποκατασταθούν οι παλιές 
οικογένειες Γαλάνη που ήταν 
κτηνοτρόφοι στην περιοχή τα 
τελευταία 150 χρόνια και να προ-
βλεφθεί χωροθέτηση και αδει-
οδότηση κοιμητηρίου σε θέση 
που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα 
στην συγκεκριμένη περιοχή.
Στον οικισμό θα δημιουργηθεί 
και ιδιωτική μονάδα επεξεργασί-

ας λυμάτων, εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες των κατοίκων του. Αντι-
θέτως, το υπόλοιπο του παραλι-
ακού μετώπου έχει ενταχθεί στο 
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας. Η κα. 
Ράπτη διευκρίνισε απαντώντας 
σε σχετική ερώτησή μας ότι μέ-
χρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νε-
ότερο σχετικά με αυτό, ενώ είναι 
γνωστό ότι οι μελέτες και η ωρί-
μανση των έργων θα χρηματοδο-
τηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 
με συνολικό εκτιμώμενο προϋ-
πολογισμό του έργου, το οποίο 
θα εκτελεστεί από την ΕΥΔΑΠ, 
τα 206.000.000 €

Δήμητρα Ράπτη: τα αντισταθμιστικά οφέλη θα υπερψηφισθούν στο Δ. Σ.
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

για τις υποδομές που έρχονται με το “μικρό Ελληνικό”
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Σε επανάληψη του αιτήματός του 
προς την Διοίκηση του ΕΚΑΒ προ-
έβη στα τέλη Μαϊου, ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού, κος. Πέτρος Φιλίππου, 
ζητώντας την μόνιμη στάθμευση 
ασθενοφόρου εντός των ορίων 
του Δήμου, τουλάχιστον κατά τους 
θερινούς μήνες. Οπως αναφέρε-
ται στην επιστολή του Δημάρχου, 
το αίτημα αυτό υποστηρίζεται από 
το γεγονός ότι στην περιοχή των 
Μεσογείων δεν υπάρχει γενικό νο-
σοκομείο, με αποτέλεσμα να είναι 
αναγκαία η ταχύτερη δυνατόν άφι-
ξη ασθενοφόρου ώστε ο εκάστοτε 
ασθενής να μπορεί να μεταφερθεί  
το συντομότερο στις μεγάλες νο-
σοκομειακές μονάδες του Λεκανο-
πεδίου.
Για το θέμα αυτό μιλήσαμε με τον 
κο. Χρήστο Μαλτέζο, υπεύθυνο 
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέ-
ντρου του ΕΚΑΒ Αθηνών, ο οποί-
ος εντόπισε επίσης το πρόβλημα 
στο γεγονός ότι η πρόσβαση στα 
νοσοκομεία της Αθήνας από την 
περιοχή του Δήμου Σαρωνικού δι-
ευκολύνεται μεν πλέον λόγω του 
αναβαθμισμένου οδικού δικτύου, η 
απόσταση ωστόσο είναι πράγματι 
μεγάλη. «Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ 
είναι πάντα σε ετοιμότητα και εξυ-
πηρετούν, αλλά είναι γεγονός ότι 
υπάρχουν αντικειμενικές δυσκο-
λίες. Ομως, από τα πληρώματα 
και γενικότερα από την Υπηρεσία 
καταβάλλεται καθε δυνατή προ-
σπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος 
άφιξης του ασθενοφόρου στον 
ασθενή. Μπορεί να υπάρξει κάποια 
περίπτωση όπου να σημειωθεί κα-
θυστέρηση, αλλά από πλευράς μας 
κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να 
ανταποκριθούμε στην πρόκληση 
του χρόνου και της ταχείας μετα-
φοράς των ασθενών...» 
Οπως μας εξήγησε ο κος. Μαλτέ-
ζος, ο Δήμος Σαρωνικού εξυπηρε-
τείται σταθερά από ένα ασθενοφό-
ρο όχημα, το οποίο σταθμεύει στο 
Κορωπί και συμπληρωματικά τους 
θερινούς μήνες λόγω των αυξημέ-
νων αναγκών, το επιχειρησιακό κέ-
ντρο δίνει εντολή να επιχειρεί και 
δεύτερο ασθενοφόρο εντός του 
Δήμου Σαρωνικού. Σε περίπτωση 
απουσίας και των δύο οχημάτων, η 
περιοχή καλύπτεται από όμορους 
τομείς, π.χ. το Μαρκόπουλο, το 
Λαύριο, την Βάρη ακόμη και από 
την Παλλήνη. Στο ερώτημα γιατί 
δεν θα μπορούσε να σταθμεύει μό-
νιμα ένα ασθενοφόρο στον Δήμο 
Σαρωνικού και συγκεκριμένα – για 
παράδειγμα – στο Κέντρο Υγείας 
Καλυβίων, ο κος. Μαλτέζος περι-
έγραψε τον τρόπο που τα ασθενο-
φόρα κινούνται για να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους, ο οποίος δεν 
είναι στατικός αλλά δυναμικός. 

Το «δυναμικό» σύστημα 
λειτουργίας των ασθενο-
φόρων του ΕΚΑΒ
 Τι σημαίνει αυτό; Αυτό ση-
μαίνει ότι τα ασθενοφόρα 
μπορεί μεν να «σταθμεύ-
ουν» σε κάποιο σημείο, 
στο οποίο υπάρχει οργανωμένος 
σταθμός τους, αλλά αυτό δεν συ-
νεπάγεται ότι βρίσκονται στατικά 
εκεί και περιμένουν ειδοποιήση 
για την παροχή των υπηρεσιών 
τους. Ουσιαστικά τα ασθενοφόρα, 
αναλόγως των αναγκών, κινούνται 
διαρκώς και μία κλήση από τον 
Δήμο Σαρωνικού για παράδειγμα, 
δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα 
«βρει» το ασθενοφόρο στην βάση 
του. Συχνά, συχνότερα μάλιστα απ’ 
ό,τι μπορεί να φαντασθεί κανείς, 

το ασθενοφόρο θα βρίσκεται «καθ’ 
οδόν», είτε μεταφέροντας ασθενή, 
είτε επιστρέφοντας από την παρά-
δοση ασθενούς σε νοσοκομειακή 
μονάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
θα αναζητηθεί η βέλτιστη λύση, 
αναλόγως της εγγύτητας διαθέ-
σιμου ασθενοφόρου οχήματος στο 
σημείο ανάγκης, και αυτό το όχημα 
θα λάβει εντολή να εξυπηρετήσει 
την κάθε συγκεκριμένη κλήση. 

Στην Αττική, τα ασθενοφόρα δεν 
σταθμεύουν σε Κέντρα Υγείας 
Οι σταθμοί των ασθενοφόρων εί-
ναι μάλλον κάτι απλό: απαιτούν 
ένα δωμάτιο με μία τηλεφωνική 
σύνδεση και βεβαίως μερικά καθί-
σματα. Το σημαντικό όμως σε ό,τι 
αφορά τους σταθμούς αυτούς, εί-
ναι να βρίσκονται σε εύκολα προ-
σβάσιμα σημεία,  εξυπηρετώντας  
αριθμό ασθενοφόρων και αντι-
στοίχως εργαζομένων, ώστε να 
διευκολύνονται στις αλλαγές βαρ-
διών και σε περιπτώσεις μεγάλης 
εκτάκτου ανάγκης να είναι όσο το 
δυνατόν πιό εύελικτοι σε ό,τι αφο-
ρά στην οργάνωση τόσο των οχη-
μάτων όσο και του ανθρώπινου 
δυναμικού. Θα πρέπει να τονισθεί 
ότι στην Αττική, τα ασθενοφόρα 
δεν σταθμεύουν στα Κέντρα Υγεί-
ας, διαθέτοντας ξεχωριστούς από 
αυτά σταθμούς. 
Σύμφωνα με την ελληνική νομο-
θεσία, τα Κέντρα Υγείας είθισθε 
να έχουν μεταξύ τους απόσταση 
άνω των 30 χιλιομέτρων. Στην πε-
ριοχή των Μεσογείων, η οποία δεν 
διαθέτει μεν γενικό νοσοκομείο 

αλλά σημαντικό αριθ-
μό Κέντρων Υγείας σε 
σχετικά μικρές μεταξύ 
τους αποστάσεις, το να 
υπάρχουν οργανωμένοι, 
κατά τόπους σταθμοί 
του ΕΚΑΒ έχει κριθεί λει-

τουργική και βιώσιμη λύση από 
τον κεντρικό σχεδιασμό. Σε αυτά 
τα Κέντρα Υγείας όμως, δεν σταθ-
μεύουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα 
Κέντρα Υγείας, όπως άλλωστε και 
οι κλήσεις ανάγκης από οπουδή-
ποτε αλλού, εξυπηρετούνται από 
τους ανεξάρτητους σταθμούς του 
ΕΚΑΒ. 

Και το διεθνές Αεροδρόμιο Αθη-
νών;
Οι ίδιοι αυτοί σταθμοί εξυπηρε-

τούν και το αεροδρόμιο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος, όταν πρόκειται 
για την μεταφορά ασθενών σε 
νοσοκομειακή μονάδα. Προς ενη-
μέρωση των αναγνωστών μας, 
αναφέρουμε ότι το αεροδρόμιο 
διεθέτει μεν ένα δικό του ασθενο-
φόρο, επανδρωμένο από το ΕΚΑΒ, 
καταβάλλοντας τίμημα στο ΕΚΑΒ 
για τα πληρώματα. Ωστόσο, αυτό 
το ασθενοφόρο λειτουργεί μόνον 
μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, 
μεταφέροντας ασθενείς ή τραυμα-
τίες από τοςυ χώρους του αερο-
δρόμιο ή από τα αεροσκάφη στο 
ιατρείο του αεροδρομίου και από 
εκεί, εφ΄όσον κριθεί αναγκάιο γί-
νεται κλήση στο 166 για μεταφορά 
εκτός αεροδρομίου. 
Ας κρατήσουμε κατά νου ότι η λει-
τουργία ενός ασθενοφόρου δεν 
απαιτεί μόνον τον οδηγό (επειδή 
υπάρχουν βάρδιες πρόκειται για 
οδηγούς και όχι μόνον έναν οδη-
γό) αλλά και συνοδό νοσοκόμο ή 
ακόμη και γιατρό κατά περίπτω-
ση. Ετσι, γίνεται αντιληπτό ότι για 
να προσφέρονται οι υπηρεσίες 
διακομιδής ασθενών βάσει των 
πρωτοκόλλων, οι υποδομές και 
το ανθρώπινο δυναμικό που θα 
απαιτείτο δεν περιορίζονται «σε 
ένα όχημα και έναν οδηγό...»  Σε 
περιπτώσεις εξαιρετικά βαρέων 
περιστατικών μάλιστα, τα Κέντρα 
Υγείας ή και οι κατά τόπους ασθε-
νείς, εξυπηρετούνται για την δια-
κομιδή τους από «κινητές μονά-
δες,» δηλαδή από ασθενοφόρα τα 
οποία διαθέτουν και γιατρό συνο-
δό. Σύμφωνα με τον κο. Μαλτέζο, 

κάθε χρόνο το ασθενοφόρο του 
αεροδρομίου εξυπηρετεί χιλιάδες 
ασθενείς, μεταφέροντας τους στο 
καλά επανδρωμένο ιατρείο του 
Ελευθέριος Βενιζέλος.  Ευτυχώς 
όμως, είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που δεν αντιμετωπίζονται επί τό-
που και χρίζουν μεταφοράς σε νο-
σοκομειακές μονάδες. 
Εγρήγορση για τις διαπιστωμένες, 
αυξημένες, θερινές ανάγκες...
Οπως ανέφερε ο κος. Μαλτέζος, το 
αίτημα του Δημάρχου Σαρωνικού 
είναι κατανοητό, και το ΕΚΑΒ ερ-
γάζεται προς την κατεύθυνση της 
όσο το δυνατόν πιό γρήγορης και 
αξιόπιστης εξυπηρέτησης όλων, 
όσοι έχουν ανάγκη. Οι επιχειρη-
σιακές ανάγκες και δυνατότητες, 
η οργάνωση του ευρύτερου συ-
στήματος του ΕΚΑΒ, η κατ΄ουσίαν 
«δυναμική διανομή και παρουσία 
και η διαρκής κινητικότητα» των 
ασθενοφόρων οχημάτων, στην 
πραγματικότητα δεν αφήνει ακά-
λυπτους τους δημότες Σαρωνι-
κού. Ειδικά δε κατά τους θερινούς 
μήνες, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην κάλυψη των αναγκών της πα-
ραλιακής ζώνης, όχι μόνον στον 
Δήμο Σαρωνικού, αλλά σε όλες τις 
ακτές της Αττικής λόγω του μεγά-
λου αριθμού και μεταφερόμενων 
αλλά και λουομένων. 
«Το ένα ασθενοφόρο που είναι πά-
ντα σε ετοιμότητα για τον Δήμο 
Σαρωνικού, σταθμεύει στις παρυ-
φές του Κορωπίου και μπορεί να 
βρεθεί εντός των ορίων του Δή-
μου Σαρωνικού μέσα σε λίγα λε-
πτά... το πολύ σε 5 λεπτά μάλιστα 
από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων...
Οι ειδοποιήσεις για τα ασθενοφό-
ρα έρχονται από ένα κεντρικό σύ-
στημα, πράγμα που σημαίνει ό,τι 
οποιοδήποτε ασθενοφόρο κινεί-
ται στην ευρύτερη περιοχή και εί-
ναι διαθέσιμο θα προστρέξει στην 
κλήση ανάγκης....από το κεντρικό 
συντονιστικό σύστημα, βλέπουμε 
την αμεσότερη διαθεσιμότητα και 
δίνουμε τις ανάλογες οδηγίες κα-
τεύθυνσης...» δηλώνει ο κος Μαλ-
τέζος.  
Θυμηθείτε: Το Κέντρο Υγείας Κα-
λυβιών λειτουργεί επί 24ωρου 
βάσεως
Το θετικό για τον Δήμο Σαρωνικού 
– θα συμπληρώναμε εμείς -  είναι 
ότι μετά από πολλά χρόνια λει-
τουργείας του, το Κέντρο Υγείας 
Καλυβίων έγινε κέντρο παροχής 
υπηρεσιών επί 24ωρου βάσεως. 
Αυτό αποφασίσθηκε εν μέσω παν-
δημίας, καθώς το εν λόγω Κέντρο 
Υγείας αναδείχθηκε σε Κέντρο Κο-
ρωνοϊού, και η παροχή υπηρεσιών 
στην βάση 24ωρου συνεχίζεται και 
τώρα που εξυπηρετεί κάθε ανάγκη 
των ασφαλισμένων. 

Δήμητρα Κατραμάδου

Γιατί δεν σταθμεύει ασθενοφόρο στον Δήμο Σαρωνικού;
Ο κος. Χρήστος Μαλτέζος, 

υπεύθυνος του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ Αθηνών, μας εξηγεί πως είναι δομημένο και πως λειτουργεί το σύστημα
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Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς υποδέχθηκε στο 
Δήμο Λαυρεωτικής τον Υπουργό Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρα-
κάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Στέλιο Πέτσα, 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδω-
ρο Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία 
Ζαχαράκη και τον Βουλευτή Ανατολικής Αττικής 
Γεώργιο Βλάχο.
 Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης υπέγραψε το 
πρωί της Παρασκευής μνημόνιο μακρόπνοης συ-
νεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή Αν-
δρέα Γ. Μπουντουβή. Η υπογραφή πραγματοποιή-
θηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Υπουργού 
στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, 
και συγκεκριμένα στον χώρο που θα φιλοξενήσει 
τον νέο Υπερυπολογιστή του Εθνικού Δικτύου 
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ 
– GRNET) με την ονομασία ΔΑΙΔΑΛΟΣ. Παρών 
κατά την υπογραφή ήταν και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.
Μετά την υπογραφή του μνημονίου και ξενάγησή 
του στο χώρο του Πάρκου, ο Υπουργός Επικρα-
τείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης δήλωσε: «Το μήνυμα της εγκατά-
στασης του νέου Υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
στον ιστορικό χώρο του Ηλεκτρικού Σταθμού 
της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου 
είναι διπλό. Η Ελλάδα επιλέχθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για να εγκαταστήσει Υπερυπολο-
γιστή, και είναι μια αναγνώριση ότι η χώρα μας 
έμπρακτα δείχνει ότι καινοτομεί και τοποθετεί-
ται με ταχύτητα στην εποχή της Τέταρτης Βιο-
μηχανικής Επανάστασης. Ταυτόχρονα, παντρεύει 
το παλιό με το νέο, θυμάται και αναδεικνύει την 
ιστορία της, ενσωματώνει τα διδάγματα του πα-
ρελθόντος στις βάσεις που θέτει για το μέλλον. 
Συγχαίρω τη διοίκηση και τα στελέχη του ΕΔΥΤΕ 
για την εξαιρετική δουλειά τους που συμβάλλει 
στο να θεωρείται η Ελλάδα μια χώρα που αλλά-
ζει και πρωτοπορεί, και ευχαριστώ τον Πρύτα-
νη του ΕΜΠ. Η εγκατάσταση του ΔΑΙΔΑΛΟΣ στο 
Λαύριο, πρώτη από μια σειρά κοινών δράσεων με 
το Ίδρυμα, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιστημονική γνώση, 
την Ευρωπαϊκή συνεργασία και, φυσικά, για την 
τοπική κοινωνία».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδω-

ρος Σκυλακάκης δήλωσε: «Με την εγκατάστα-
ση του Υπερυπολογιστή “Δαίδαλος” στο Λαύριο 
“ανοίγει η πόρτα” σε μία νέα Ελλάδα, στην οποία 
οι τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για 
την ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας μας. 
Μία από τις αδυναμίες που έχουμε στο σύστημα 
έρευνας και καινοτομίας μας είναι ότι είμαστε 
πιο συνδεδεμένοι με τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό 
τομέα, από ότι με τον ελληνικό. Και αυτό είναι 
κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε μέσα στα 
επόμενα χρόνια. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν 
πολύ σημαντικοί πόροι στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” για τη 
συνεργασία των Πανεπιστημίων με τον ελληνικό 
ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς παι-
δεία, καινοτομία και τεχνολογία. Μόνο αν επεν-
δύσουμε σε αυτό το “τρίπτυχο” θα μπορέσουμε 
να αναπτύξουμε, πραγματικά, την οικονομία μας 
στον 21ο αιώνα».
 Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Ανδρέας Γ. 
Μπουντουβής δήλωσε: «Το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο αναλαμβάνει από το Εθνικό Δίκτυο 
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), φο-
ρέα εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, να εγκαταστήσει, στο Τεχνολογι-
κό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, να διαχειριστεί 
και να αξιοποιήσει το υπερυπολογιστικό σύστη-
μα ΔΑΙΔΑΛΟΣ, εθνικής εμβέλειας, το οποίο από 
πλευράς δυνατοτήτων είναι στην αιχμή των 
επιδόσεων σε διεθνή κλίμακα. Είναι έργο σημα-
ντικό, πρωτίστως για τη χώρα, για την ανάπτυξη 
και ανταγωνιστικότητα που αφορά στο εγχώριο 
σύνθετο οικοσύστημα έρευνα-τεχνολογία-καινο-
τομία. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 50 
εκ. ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινοπραξία Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης 
(EuroHPC-JU) και από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF)».
Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του 
υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ που θα λειτουργήσει 
το 2024 έχει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνο-
λογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φο-
ρέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
που από το 2015 έχει αναπτύξει και υποστηρίζει 
τον υφιστάμενο υπερυπολογιστή ARIS (Advanced 
Research Information System). Συγκριτικά με το 
ARIS, ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα έχει μεγαλύτερη ισχύ κατά 
60 φορές. Συγκεκριμένα, θα είναι υβριδικός, δια-
θέτοντας τόσο κεντρικές μονάδες επεξεργασίας 
(CPUs) υψηλής πυκνότητας, όσο και μονάδες επι-
ταχυντών με κάρτες γραφικών (GPUs), με συνο-
λική αναμενόμενη θεωρητική επίδοση της τάξης 
των 30 PFlops. Η επίδοση αυτή αναμένεται να 
εντάξει τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ στις λί-
στες με τα 500 συστήματα κορυφαίων επιδόσε-
ων στον κόσμο (TOP500) και αποδοτικής χρήσης 
ενέργειας (GREEN500).
Η εγκατάσταση τεσσάρων υπερυπολογιστών 

στη Ευρώπη, ένας εκ των οποίων είναι ο ΔΑΙΔΑ-
ΛΟΣ, που θα εγκατασταθεί στο κτήριο «Πρώην 
Ηλεκτρικός Σταθμός», αναγνωρισμένο μνημείο 
της σύγχρονης βιομηχανικής κληρονομιάς, εμ-
βαδού 1.500 τ.μ. στο Λαύριο. Η Κοινή Επιχείρηση 
EuroHPC JU επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στις συμμετέχουσες χώρες να συντονίσουν 
τις προσπάθειές τους και να μοιραστούν πόρους, 
με στόχο την ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας παγκο-
σμίου κλάσης υπερυπολογιστικής υποδομής και 
ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτο-
μίας.
Ένας υπερυπολογιστής είναι στην πραγματικότη-
τα ένα σύστημα από εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
υπολογιστές που επικοινωνούν μεταξύ τους, επι-
λύοντας προβλήματα με μεγάλη ταχύτητα, πραγ-
ματοποιώντας σχεδόν άπειρες και σύνθετες 
αριθμητικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο, κάτι 
το οποίο θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί 
από έναν απλό υπολογιστή. Σήμερα, οι υπερυ-
πολογιστές αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο 
διενέργειας έρευνας και συμβολής στην επίλυση 
ορισμένων από τα σημαντικότερα ζητήματα της 
ανθρωπότητας, όπως η προέλευση του σύμπα-
ντος, η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, οι έρευνες 
για την κλιματική αλλαγή και πολλών ακόμη.
Ως αποτέλεσμα, αναμένονται ιδιαίτερα σημα-
ντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αναβαθ-
μίζοντας συνολικά την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών της χώρας. Εξάλλου, η εγκατάσταση του 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο 
Λαυρίου συνδράμει και πέραν της δημιουργίας 
ενός νέου τεχνολογικού κόμβου στην περιοχή. 
Το πάρκο αναμένεται να καταστεί επισκέψιμο 
για το ευρύ κοινό, και υπάρχει πρόβλεψη για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδεύσεων, σεμινα-
ρίων και άλλων εκδηλώσεων.
Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης στο Λαύριο 
έχει γίνει με γνώμονα την περιβαλλοντική βιω-
σιμότητα. Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα τροφοδοτείται από 
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
θα γίνεται χρήση σύγχρονων συστημάτων ψύξης, 
ώστε να υπάρχει χαμηλό ενεργειακό κόστος. Με 
την χρήση νερού από την θάλασσα, η κατανάλω-
ση ρεύματος για χρήση συστήματος κλιματισμού 
περιορίζεται στο ελάχιστο. Τέλος, στο Τεχνολο-
γικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου θα εγκαταστα-
θεί φωτοβολταϊκό πάρκο.
Το κόστος προμήθειας του υπερυπολογιστικού 
συστήματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ προϋπολογίζεται στα 
33 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί έως 30% από 
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία της Κοινής Επι-
χείρησης EuroHPC JU, ενώ το 70% του έργου 
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
– NextGenerationEU. Το συνολικό κόστος της 
επένδυσης μαζί με την λειτουργία και την ανακα-
τασκευή του κτηρίου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 
50 εκατ. ευρώ.
Κεντρικό σημείο της συζήτησης στο Δημαρχείο 
Λαυρίου ήταν το πώς θα βελτιωθεί η καθημε-
ρινότητα των πολιτών μέσα από το πρόγραμμα 
«Έξυπνες Πόλεις» αλλά και μέσα από την ανα-
βάθμιση των ΚΕΠ της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Με το 
πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» στοχεύουμε στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου έχοντας σα 
στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της καθη-
μερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοι-
νωνιών. Ο Δήμος μας βρίσκεται στο κέντρο του 
στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού όπως 
αποδεικνύεται με την εγκατάσταση του ΔΑΙΔΑ-
ΛΟΥ στο Λαύριο και την περαιτέρω δημιουργία 
ενός νέου τεχνολογικού κόμβου στην περιοχή. 
Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περι-
οχής μας και η συνολική αναβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής των δημοτών μας αποτελεί βασικό 
πυλώνα της Δημοτικής Αρχής».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Υπουργών στο Δήμο Λαυρεωτικής
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            Πώς να ξεχάσει κανείς τα απο-
φθέγματα ενός εξαιρετικά δημοφι-
λούς στοχαστή, του Umberto Eco που 
μεταξύ άλλων έλεγε ότι «τον Αύγου-
στο δεν υπάρχουν ειδήσεις»;
Στα ασφυκτικά περιθώρια του παρό-
ντος άρθρου, δεν σκοπεύω να αναλύ-
σω το περιεχόμενο της φράσης του, 
που διαφέρει πράγματι από το νόημα 
μιας πρώτης επιδερμικής ανάγνω-
σης της, αλλά αποτελεί μια προκλη-
τική αφετηρία της πρόβλεψης ότι ο 
ερχόμενος Αύγουστος θα κατακλυ-
στεί από πυκνές, σημαντικές, και πι-
θανά κρίσιμες ειδήσεις. 
Τρία είναι τα ζητήματα που πιθανά 
θα κυριαρχήσουν στην Αυγουστιάτι-
κη επικαιρότητα: α) Η συζήτηση για 
την διενέργεια Εθνικών εκλογών 
και η πιθανή προκήρυξη τους. β) Η 
κλιμάκωση της έντασης στις Ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις ή η ενδεχόμενη 
αποκλιμάκωση ενός θερμού επεισο-
δίου γ) η παράταση της αγωνίας σχε-
τικά με την ενεργειακή επάρκεια της 
Ευρώπης και το κλιμακούμενο κύμα 
ανατιμήσεων, συνεπεία των πολιτι-
κών και οικονομικών εξελίξεων του 
πολέμου στην Ουκρανία και της προ-
ηγηθείσης κρίσης προσφοράς εξαιτί-
ας της πανδημίας.
Στοιχεία της επικαιρότητας που τε-
λούν υπό διαρκή αλληλεπίδραση, 
δεδομένου ότι τόσο οι εξελίξεις στα 
Ελληνοτουρκικά, όσο η κορύφωση 
της αγωνίας για τις πληθωριστικές 
πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, 
επιδρούν στην εκλογική συμπεριφο-
ρά με καταλυτικό τρόπο. Αντίστοιχα 
η πιθανολογούμενη προσφυγή στην 
λαϊκή ετυμηγορία θα επικαλείται το 
αίτημα χορήγησης ισχυρής και συ-
νάμα «νωπής» εντολής για την αντι-
μετώπιση κρίσιμων συνθηκών, στον 
τομέα της εξωτερικής και της οικο-
νομικής πολιτικής.
Άλλωστε οι κρίσεις ευνοούν συμμα-
χίες, δικαιολογούν συμβιβασμούς, 
επιτρέπουν ελιγμούς και κυρίως 
ενδυναμώνουν διλήμματα, ικανά να 
χειραγωγήσουν το εκλογικό σώμα. 
Η τέχνη του εφικτού στις μεγά-
λες στιγμές της, με ολίγον Niccolo 
Machiavelli. 
Σε ότι αφορά τις Ελληνοτουρκικές 
σχέσεις είναι προφανές ότι η Άγκυ-
ρα οξύνει το κλίμα, υιοθετεί ρητορι-

κή αυξανόμενης πόλωσης αμφισβη-
τώντας συμφωνίες (βλ. Λωζάννης) 
και αρχές του Διεθνούς Δικαίου, 
αξιοποιεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ 
εκβιάζοντας, εργαλειοποιεί το με-
ταναστευτικό ως μέσο άσκησης 
αφόρητης πίεσης, αποσκοπώντας να 
διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο 
Αιγαίο με φόντο την συνεκμετάλλευ-
ση των κοιτασμάτων του. Πολιτική 
που ενδεχομένως υπαγορεύεται από 
τρίτους… προβάλλοντας υποκριτικά 
ως αίτιο την Τουρκική αδιαλλαξία. 
Πέρα από τις καταστροφικές συνέ-
πειες του, η εξέλιξη ενός θερμού 
επεισοδίου και η ενδεχόμενη παρέμ-
βαση του διεθνούς παράγοντα προς 
αποκλιμάκωση, θα αναδιαμορφώσει 
την Ελληνοτουρκική agenda πιθα-
νότατα επί τα χείρω για τις πάγιες 
Ελληνικές θέσεις. Κι αυτό γιατί η συ-
στηματική «δουλειά» της γείτονος, 
εισάγει νέες διαρκώς αυξανόμενες 
διεκδικήσεις, όπου ακόμη και η πα-
ραίτηση επί των παράνομων μαξιμα-
λιστικών αξιώσεων, βελτιώνει την 
διαπραγματευτική της θέση, απαιτώ-
ντας ανταλλάγματα.
Η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώ-
πης καθώς και το κόστος της ενέρ-
γειας σε συνδυασμό με την αναπό-
φευκτη πίεση του πληθωρισμού στις 
Ευρωπαϊκές οικονομίες, αποτελεί 
εξίσωση με πολλούς αγνώστους. Συ-
γκεκριμένα η εκτίμηση των ειδικών 
για την επάρκεια των καυσίμων, ιδι-
αίτερα κατά του χειμερινούς μήνες 
απογοητεύει. 
Εξίσου ζοφερές είναι και οι προβλέ-
ψεις για τις τιμές τόσο στα καύσιμα 
όσο και στο σύνολο προϊόντων και 
υπηρεσιών το ύψος των οποίων θα 
μειώσει την αγοραστική δύναμη των 
Ευρωπαίων, συρρικνώνοντας εισο-
δήματα. Η εγκατάσταση του πληθω-
ριστικού νέφους στον Ευρωπαϊκό 
ουρανό, αποτελεί εφιάλτη με έντονο 
συμβολισμό. 
Ευχόμαστε τα Αυγουστιάτικα μελ-
τέμια να συμβάλλουν στην απομά-
κρυνση του τοξικού πληθωριστικού 
νέφους, η Αυγουστιάτικη Πανσέλη-
νος να κατευνάσει τα πνεύματα στον 
ουρανό του Αιγαίου, σε έναν Αύγου-
στο που απ ότι φαίνεται θα υπάρχουν 
ειδήσεις και δη συναρπαστικές…

Αυγουστιάτικες ειδήσεις

Κώστας Πετούρης
petouris@otenet.gr
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Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

Στέφανος  Ευαγγ.  Μπινιάρης
Το Περιβάλλον. Ρύπανση & Προστασία. 

10η Ενότητα:  Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα Ι Ι. Διασπορά  μέσα σε μία Κοιλάδα. Ειδικές 
Μετεωρολογικές Συνθήκες. «Άπνοια». Στρώμα Αέρα με «Θερμοκρασιακή Αναστροφή». «Άπνοια» 

και Στρώμα Αέρα με «Θερμοκρασιακή Αναστροφή». 

Σύντομη Περίληψη για τη Διασπορά των Ρύπων στην 
Ατμόσφαιρα (9η Ενότητα)
Στην 9η Ενότητα ξεκινήσαμε με την περιγραφή της διασπο-
ράς, δηλαδή της εξάπλωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα. 
Περιγράψαμε δε εκτενώς την διασπορά των ρύπων, όταν 
αυτοί καταλήγουν μέσω μίας καπνοδόχου στην ατμόσφαι-
ρα. Όλες οι άλλες καταλήξεις στην ατμόσφαιρα (π.χ. από 
μία εξάτμιση αυτοκινήτου, από τα ακροφύσια των μηχα-
νών ενός αεροπλάνου, από τον κρατήρα ενός ηφαιστείου 
κ.λπ.) είναι μία ειδική περίπτωση αυτής.
Όλα όσα περιγράψαμε, αφορούσαν στην διασπορά των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν οι συνθήκες της διασπο-
ράς είναι «κανονικές». «Κανονικές» είναι οι συνθήκες 
της διασποράς, όταν: 
•Η περιοχή γύρω από την καπνοδόχο είναι επίπεδη. Η 
δε περιοχή γύρω από την καπνοδόχο δεν είναι επίπεδη, 
όταν π.χ. το εργοστάσιο (και επομένως και η καπνοδόχος) 
είναι μέσα σε μία κοιλάδα.
•Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «κανονικές». Μη 
«κανονικές», δηλαδή «ειδικές» είναι οι μετεωρολογικές 
συνθήκες, όταν:
1. Επικρατεί «άπνοια», δηλαδή όταν δεν φυσάει άνεμος.
2. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα στρώμα αέρα με «θερμο-
κρασιακή αναστροφή».
3. Επικρατεί και «άπνοια» και υπάρχει ένα στρώμα αέρα 
με «θερμοκρασιακή αναστροφή».
Όταν τα καυσαέρια καταλήγουν στην ατμόσφαιρα εγκατα-
λείποντας την καπνοδόχο, καταλαμβάνουν ένα χώρο με 
ένα ορισμένο σχήμα. Τον χώρο αυτό με το περιεχόμενό 
του τον ονομάζουμε θύσανο
Κύριο και κοινό χαρακτηριστικό της διασποράς των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα είναι, ότι από τη στιγμή που εγκαταλεί-
πουν την καπνοδόχο και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, 
μεταφέρονται από τη δύναμη του ανέμου στη διεύθυνση 
που φυσάει ο άνεμος.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διασποράς των καυσαερί-
ων στην ατμόσφαιρα είναι, ότι αυτή συντελείται σε δύο 
φάσεις.
Στην 1η φάση ο άξονας του θυσάνου περιγράφει τν καμπύ-
λη ΑΒ. Η καμπύλη ΑΒ είναι συνέπεια τριών δυνάμεων. Δύο 
δυνάμεων που οδηγούν τα καυσαέρια κατακόρυφα προς 
τα επάνω (θερμική άνωση και ορμή των καυσαερίων) και 
μίας δύναμης που οδηγεί τα καυσαέρια προς τα δεξιά (δύ-
ναμη του αέρα που μεταφέρει τα καυσαέρια στη διεύθυν-
σή του. Η 2η φάση ξεκινάει από το σημείο Β προς τα δεξιά 
και διαρκεί πολύ περισσότερο από την 1η φάση. Κατά τη 
δεύτερη φάση εκτός από τη δύναμη του ανέμου, που έτσι 
και αλλιώς δρα στους ρύπους από τη στιγμή που αυτοί 
φτάνουν στην ατμόσφαιρα (σημείο Α) και μεταφέρει τους 
ρύπους στην διεύθυνση του ανέμου, καθοριστικό για την 
διασπορά των ρύπων είναι το φαινόμενο της «διάχυσης».
Η διάχυση είναι η αιτία για την οποία οι διαφορές στην συ-
γκέντρωση ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα με την πάροδο 
του χρόνου εξισώνονται.
Συνέπεια όλων των προηγουμένων είναι ότι το σχήμα του 
χώρου που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια στην ατμόσφαι-
ρα, δηλαδή ο θύσανος είναι όπως ένα χωνί. Αυτό σημαί-
νει, ότι τα καυσαέρια, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο και πιο 
πολύ απομακρύνονται από την πηγή δημιουργίας τους. Με 
αυτόν τον τρόπο (αφού ανοίγει το «χωνί») τα καυσαέρια 
αραιώνουν όλο και περισσότερο, δηλαδή η συγκέντρωσή 
τους γίνεται όλο και μικρότερη και επομένως τόσο πιο 
ακίνδυνα γίνονται για τον άνθρωπο και τους λοιπούς απο-
δέκτες.
Επί πλέον εξηγήσαμε, ότι τα καυσαέρια μέσα στο θύσανο 
(εκτός της διάχυσης) μπορούν να υποστούν χημικό μετα-
σχηματισμό, ξηρή απόθεση και υγρή απόθεση.
Τέλος, όσο ένας ρύπος δεν υφίσταται χημικό μετασχημα-
τισμό, ξηρή απόθεση και υγρή απόθεση, τόσο μεγαλύτερη 
διάρκεια «ζωής» έχει και έτσι τόσο πιο μακριά φτάνει ο 
ρύπος αυτός.

Αυτά ήταν μία σύντομη περίληψη της 9ης Ενότητας, δηλα-
δή των όσων περιγράψαμε μέχρι τώρα για την διασπορά 
των ρύπων στην ατμόσφαιρα.
«Προχωρημένες» Παρατηρήσεις για τη Διασπορά των 
Ρύπων στην Ατμόσφαιρα
Στη σημερινή 10η Ενότητα θα ολοκληρώσουμε την δια-
σπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν οι συνθήκες, 
τόσο του εδάφους όσο και οι μετεωρολογικές δεν είναι 
«κανονικές» αλλά «ειδικές». Πριν όμως ξεκινήσουμε με 
αυτήν την περιγραφή θα ήθελα πρώτα να Σας εξηγήσω 
μερικά, που είναι για «προχωρημένους» και αφορούν 
στην διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ίσως βέβαια 
διερωτηθείτε: «Είμαστε εμείς προχωρημένοι;». Να είστε 
βέβαιοι: Ναι είσαστε προχωρημένοι! Αρκετά από αυτά 
που μαθαίνετε Εσείς δεν τα ξέρουν (το έχω ελέγξει αυτό) 
ούτε οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Περιβάλλοντος στη 
χώρα μας.
Στο Σχήμα 5, βλέπουμε την διασπορά των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα από μία καπνοδόχο. Μέσα στον θύσανο έχου-
με σχεδιάσει σε 3 διαφορετικές αποστάσεις από την κα-
πνοδόχο την συγκέντρωση των ρύπων (δίχως απόδειξη). 
Εστιάζουμε σε μία οποιαδήποτε απόσταση από την καπνο-
δόχο. Η συγκέντρωση των ρύπων είναι μέγιστη στον άξο-
να του θυσάνου (τη συγκέντρωση των ρύπων την έχουμε 
σχεδιάσει εκεί με ένα τόξο) και ελάχιστη στα άκρα του 
θυσάνου. Η καμπύλη της συγκέντρωσης των ρύπων σε 
μία οποιαδήποτε απόσταση από την καπνοδόχο μοιάζει με 
«καμπάνα» και είναι η περίφημη «Καμπύλη του Γκάους». 
Το εμβαδόν και των τριών «Καμπυλών του Γκάους» είναι 
ίσο, διότι αντιπροσωπεύει τη μάζα των καυσαερίων που 
περνά από οποιαδήποτε απόσταση από την καπνοδόχο 
και είναι ίδια. 
1. Συμπέρασμα. Όταν οι ρύποι βρίσκονται στην έξοδο από 
την καπνοδόχο, η συγκέντρωσή τους είναι πολύ μεγάλη 
(σίγουρα μεγαλύτερη από το βέλος στον άξονα της 1ης 

«Καμπύλης του Γκάους»). Όταν όμως οι ρύποι φτάσουν 
στο έδαφος (Σημείο Γ), η συγκέντρωσή τους είναι μικρή. 
Τώρα γίνεται φανερό γιατί χρησιμοποιούμε καπνοδόχους. 
Αντί να στέλνουμε στο Περιβάλλον (Σημείο Α) ρύπους με 
πολύ μεγάλη συγκέντρωση (που είναι επικίνδυνοι), με 
τη βοήθεια της καπνοδόχου στέλνουμε στο Περιβάλλον 
(Σημείο Γ) ρύπους με μικρότερη συγκέντρωση (που είναι 
λιγότερο επικίνδυνοι). 
2. Συμπέρασμα. Συγκρίνουμε τις δύο καμπύλες της συ-
γκέντρωσης των ρύπων στα 2 σημεία Γ και Δ, όταν οι ρύ-
ποι έχουν φτάσει ήδη στο έδαφος. Η συγκέντρωση των 
ρύπων στο έδαφος στο σημείο Δ είναι μικρότερη από ότι 
στο σημείο Γ. Αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας στην 
προηγούμενη 9η Ενότητα, ότι, όσο απομακρυνόμαστε από 
την πηγή, η συγκέντρωση των ρύπων μικραίνει και επομέ-
νως οι ρύποι γίνονται λιγότερο επικίνδυνοι.

Σχήμα 5: Αραίωση των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα

Εξηγήσαμε προηγουμένως, ότι μία καπνοδόχο τηn χρησι-
μοποιούμε για να αραιώσουν τα καυσαέρια όταν φτάσουν 
στο έδαφος και έτσι να γίνουν λιγότερο επικίνδυνα για τον 
άνθρωπο και το Περιβάλλον.
Υψηλές Καπνοδόχοι
Τώρα θα αποδείξουμε, ότι όσο πιο υψηλή είναι η καπνο-

δόχος, τόσο πιο πολύ τα καυσαέρια έχουν αραιώσει όταν 
φτάνουν στο έδαφος. Στο Σχήμα 6, έχουμε την έξοδο 

στην ατμόσφαιρα των καυσαερίων ενός εργοστασίου, 
όπου ενώ όλα παραμένουν ίδια, το ύψος της καπνοδόχου 
του εργοστασίου τη μία φορά είναι χαμηλό και την άλλη 
φορά είναι υψηλότερο. Με ευκολία αναγνωρίζουμε, ότι 
όταν τα καυσαέρια έχουν φτάσει ήδη στο έδαφος (Σημείο 
Ε) η συγκέντρωση των ρύπων στο έδαφος είναι για την 
περίπτωση της υψηλότερης καπνοδόχου μικρότερη. Αυτό 
σημαίνει, ότι όσο υψηλότερη είναι η καπνοδόχος, τόσο τα 
καυσαέρια στον ίδιο τόπο του εδάφους γίνονται λιγότερο 
επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το Περιβάλλον.
Είναι λογικό λοιπόν να διερωτηθεί κανείς, γιατί δεν φτι-
άχνουμε παντού υψηλές καπνοδόχους προκειμένου να 
επιτύχουμε παντού μία σημαντική μείωση της ρύπανσης 
του Περιβάλλοντος; Προς τούτο πρέπει να γίνει κατανο-
ητό το εξής: Όσο πιο υψηλή είναι μία καπνοδόχος, τόσο 
πιο εύκολα είναι δυνατόν τα καυσαέρια να φτάσουν, κάτω 
από ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες, σε τέτοια ύψη 
της ατμόσφαιρας, απ’ όπου γίνεται δυνατή η μεταφορά σε 
πολύ μακρινές αποστάσεις με τις αρνητικές συνέπειες 
που εξηγήσαμε στο Κεφάλαιο «Όξινη Βροχή» (βλέπε 8η 

Ενότητα,).
Η αραίωση των ρύπων όπως την περιγράψαμε μέχρι τώρα, 
προϋποθέτει κανονικές συνθήκες κατά τη Διασπορά των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη Δι-
ασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν οι συνθήκες 
δεν είναι κανονικές. 
«Ειδικές» Συνθήκες κατά την Διασπορά των Ρύπων στην 
Ατμόσφαιρα
Μη κανονικές, δηλαδή «ειδικές» συνθήκες για τη διασπο-
ρά των ρύπων στην ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρχουν, είτε 
επειδή το έδαφος δεν είναι ομαλό, είτε επειδή οι μετεω-
ρολογικές συνθήκες είναι ειδικές.
Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα, μέσα σε μία Κοι-
λάδα
Έτσι κατ αρχάς θα ασχοληθούμε με ένα παράδειγμα δι-
ασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν το έδαφος δεν 
είναι ομαλό. Έστω λοιπόν ότι ένα εργοστάσιο βρίσκεται 
μέσα σε μία κοιλάδα, δηλαδή σε μία περιοχή όπου κοι-
τώντας στη διεύθυνση της κοιλάδας, αριστερά και δεξιά 
υπάρχουν βουνά. Κατ’ αρχάς από μετρήσεις είναι γνωστό, 
ότι ανεξάρτητα από τη γενική διεύθυνση του ανέμου, η δι-
εύθυνση του ανέμου μέσα στην κοιλάδα είναι η διεύθυνση 
που σχηματίζεται ανάμεσα στα δύο βουνά. 
Όταν περιγράψαμε την διασπορά των ρύπων στην ατμό-
σφαιρα, εξηγήσαμε, ότι κοιτώντας από την έξοδο της 
καπνοδόχου προς τη διεύθυνση του ανέμου, τα καυσαέ-
ρια λόγω της διάχυσης αποκτούν το σχήμα ενός χωνιού, 
δηλαδή εξαπλώνονται προς τα επάνω, κάτω δεξιά και αρι-
στερά. Στην περίπτωσή μας όμως με το εργοστάσιο στην 
κοιλάδα, κοιτώντας από την έξοδο της καπνοδόχου προς 
τη διεύθυνση του ανέμου, δηλαδή στη διεύθυνση της κοι-
λάδας, τα καυσαέρια μπορούν μεν να εξαπλωθούν λόγω 
της διάχυσης προς τα επάνω και κάτω, όχι όμως προς 
τα δεξιά και αριστερά, αφού δεξιά και αριστερά υπάρχουν 
βουνά. Το αποτέλεσμα είναι ότι το χωνί των καυσαερίων 
είναι δεξιά και αριστερά στενό, δηλαδή η αραίωση των ρύ-
πων δεν είναι μεγάλη και επομένως οι ρύποι παραμένουν 
επικίνδυνοι και σε μεγάλη απόσταση από την πηγή τους. 



9
12 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Το παράδειγμα που αναφέραμε, δηλαδή το εργοστάσιο 
στην κοιλάδα, δεν το αναφέραμε μόνο για διδακτικούς 
λόγους. Τέτοια εργοστάσια υπάρχουν σε πολλές και Ευ-
ρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας με τους ρύπους τους 
προβλήματα στους κατοίκους της γύρω περιοχής.
Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα με ειδικές Μετε-
ωρολογικές Συνθήκες
Τώρα εγκαταλείπουμε το παράδειγμα με το εργοστάσιο 
στην κοιλάδα και θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα για τον άνθρωπο, το οποίο δημιουργείται, όταν 
κατά τη διασπορά, δηλαδή την εξάπλωση των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα επικρατούν ειδικές μετεωρολογικές συνθή-
κες. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε αυτό που 
στις ξένες γλώσσες ονομάζουμε smog και στην απλή Ελ-
ληνική γλώσσα ονομάζουμε «Νέφος».
Αλλά ας προχωρήσουμε σιγά-σιγά.
Υπάρχουν σε σχέση με τη Διασπορά των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα τρεις περιπτώσεις, όπου επικρατούν ειδικές 
μετεωρολογικές συνθήκες. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
1. Όταν επικρατεί «άπνοια», δηλαδή όταν δε φυσάει άνε-
μος.
2. Όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχει ένα στρώμα αέρα με 
«θερμοκρασιακή αναστροφή».
3. Όταν συνυπάρχουν και οι δύο προηγούμενες καταστά-
σεις, δηλαδή και η «άπνοια» και το στρώμα αέρα με «θερ-
μοκρασιακή αναστροφή».
Οι τελευταίες μας εκφράσεις ίσως ακούστηκαν κάπως 
«επιστημονικές». Στην συνέχεια όμως θα γίνει με πολύ 
απλό τρόπο τελείως αντιληπτό, τι ακριβώς είναι αυτές οι 
ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες και γιατί μας δημιουρ-
γούν προβλήματα.
1η Περίπτωση: «Άπνοια»
Η πρώτη περίπτωση, που επικρατούν ειδικές μετεωρο-
λογικές συνθήκες κατά τη διασπορά των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα είναι λοιπόν όπως προαναφέραμε, όταν επι-
κρατεί άπνοια, δηλαδή όταν δε φυσάει άνεμος, με άλλα 
λόγια όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μηδέν. Στο Σχήμα 
10, φαίνεται η διασπορά των ρύπων όταν φυσάει άνεμος 
(επάνω) και όταν επικρατεί άπνοια (κάτω). Στην περίπτω-
ση της άπνοιας (κάτω) όταν τα καυσαέρια εγκαταλείψουν 
την καπνοδόχο, δεν μεταφέρονται, όπως συνήθως (επά-
νω), από τον άνεμο μακριά από την πηγή που προήλθαν, 
αφού τώρα δε φυσάει άνεμος. Το αποτέλεσμα λοιπόν, 
όταν επικρατεί άπνοια, δηλαδή όταν δε φυσάει άνεμος 
είναι, ότι τα καυσαέρια παραμένουν στην πηγή που δη-
μιουργήθηκαν και εξαπλώνονται μόνο λόγω της διάχυσης 
πολύ αργά προς όλες τις διευθύνσεις, δηλαδή προς τα 
επάνω, κάτω και γύρω από τον ρυπαντή, επιβαρύνοντας 
έτσι κυρίως την περιοχή κάτω και γύρω από τον ρυπαντή.  
Θυμηθείτε το παράδειγμα με το οποίο περιγράψαμε τη 
διάχυση, όπου στο κέντρο ενός δωματίου πατάμε μία 
φορά ένα σπρέι, από το οποίο φεύγει μία μικρή ποσότητα 
αρώματος και μετά από ορισμένη ώρα λόγω της διάχυσης 
μυρίζουμε το άρωμα σε οποιοδήποτε σημείο του δωματίου 
γύρω από το σπρέι (βλέπε 9η ενότητα ). 
Το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε λοιπόν είναι, ότι 
όταν επικρατεί άπνοια, οι ρύποι δε μεταφέρονται με τον 
άνεμο μακριά από την πηγή που προήλθαν (αφού δε φυ-
σάει άνεμος), αλλά παραμένουν κάτω και γύρω από την 
πηγή που προήλθαν επιβαρύνοντας αυτήν την περιοχή. Η 
δε επιβάρυνση της περιοχής γύρω από τον ρυπαντή γί-
νεται τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερη ώρα διαρκεί η 
άπνοια. 
Η μόνη δε ανακούφιση για την περιοχή κάτω και γύρω από 
τον ρυπαντή, όταν επικρατεί άπνοια, είναι ότι μία μικρή 
αραίωση των καυσαερίων επιτυγχάνεται τουλάχιστον, 
επειδή τα καυσαέρια μπορούν λόγω της διάχυσης να 
εξαπλωθούν λίγο γύρω από τον ρυπαντή αλλά κυρίως και 
προς τα επάνω.

2η Περίπτωση: «Στρώμα Αέρα με Θερμοκρασιακή Ανα-
στροφή»
Τώρα θα περιγράψουμε τη δεύτερη περίπτωση μη κα-
νονικών μετεωρολογικών συνθηκών. Η περίπτωση αυτή 
επικρατεί, όταν, όπως προαναφέραμε, στην ατμόσφαιρα 
υπάρχει ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή. 
Για να γίνει όμως αυτό κατανοητό, πρέπει πρώτα να ανα-
φερθούμε στη γήινη ατμόσφαιρα ή καλλίτερα να επαναλά-
βουμε όσα ήδη αναφέραμε για τη γήινη ατμόσφαιρα, αφού 
στην ατμόσφαιρα είχαμε αναφερθεί και όταν εισαγάγαμε 
τις έννοιες «καλό όζον» και «κακό όζον» (βλέπε 8η Ενό-
τητα.).
Τη γήινη ατμόσφαιρα θα την περιγράψουμε αναλυτικά, 
όταν σε άλλες Ενότητες θα περιγράψουμε λεπτομερώς το 
πολύ σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα για το Περιβάλλον, 
που είναι γνωστό, ως η «Τρύπα του Όζοντος». Εδώ θα 
επαναλάβουμε τα της γήινης ατμόσφαιρας μόνο τόσο, όσο 
είναι απαραίτητο, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η έννοια 
στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή.
Ο αέρας λοιπόν, που περιβάλλει τη γη λέγεται ατμόσφαι-
ρα. Η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε περισσότερες εκατοντά-
δες χιλιόμετρα επάνω από την επιφάνεια της γης, δίχως 
όμως να υπάρχει μία αυστηρή άνω οριακή επιφάνεια. 
Η ατμόσφαιρα μπορεί να χωριστεί σε περισσότερα στρώ-
ματα κατά περισσότερους τρόπους ανάλογα με το ποια 
ιδιότητα της ατμόσφαιρας μας ενδιαφέρει. Ο πιο συνήθης 
τρόπος και για τις δικές μας τις ανάγκες ο πιο κατάλληλος   
είναι ο χωρισμός της ατμόσφαιρας σε στρώματα ανάλογα 
με το πώς αλλάζει η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα με το 
ύψος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ατμόσφαιρα χωρίζεται 
σε 5 στρώματα, όπου για τους σκοπούς μας σημαντικά 
είναι τα 2 πρώτα στρώματα, δηλαδή η τροπόσφαιρα και η 
στρατόσφαιρα.   
Η τροπόσφαιρα λοιπόν είναι το κάτω στρώμα της ατμό-
σφαιρας και αρχίζει από την επιφάνεια της γης. Το επάνω 
μέρος της τροπόσφαιρας έχει ένα μέσο ύψος περίπου 13 
χιλιομέτρων επάνω από την επιφάνεια της γης. Στην τρο-
πόσφαιρα συμβαίνουν όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία 
χαρακτηρίζουμε ως τον καιρό που επικρατεί επάνω στη 
γη. Το χαρακτηριστικό για την τροπόσφαιρα είναι, ότι η 
θερμοκρασία μικραίνει, όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά. Όλοι 
έχουμε ακούσει, όταν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, τον 
πιλότο να ανακοινώνει π.χ. «πετάμε σε ένα ύψος 10 χι-
λιομέτρων και η θερμοκρασία έξω είναι πλην 45 βαθμοί 
Κελσίου». Στην 8η Ενότητα, είχαμε γράψει: «Πετάμε σε 
ένα ύψος 10 χιλιομέτρων και η εξωτερική θερμοκρασία 
είναι πλην 60 βαθμοί Κελσίου». Αυτό δε σημαίνει, ότι κά-
ναμε τώρα ένα λάθος. Απλούστατα η θερμοκρασία σε ένα 
οποιοδήποτε ύψος στην τροπόσφαιρα είναι διαφορετική 
επάνω από τόπο σε τόπο, αλλά και διαφορετική επάνω 
από τον ίδιο τόπο τις διάφορες εποχές του έτους.
Βέβαια κάποιος μπορεί να διερωτηθεί: Αφού όσο ανεβαί-
νουμε πιο ψηλά στην τροπόσφαιρα και επομένως πλησιά-
ζουμε πιο κοντά στον ήλιο, δε θα έπρεπε να μεγάλωνε η 
θερμοκρασία με το ύψος; Ένα τέτοιο ερώτημα είναι μεν 
πολύ λογικό, αλλά η σωστή απάντηση είναι όχι, δηλαδή 

η θερμοκρασία δε μεγαλώνει όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά 
αλλά πράγματι μικραίνει. Η αιτία είναι, ότι η τροπόσφαιρα 
δε θερμαίνεται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά 
έμμεσα από το έδαφος. Δηλαδή το έδαφος θερμαίνεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία και με τη σειρά του θερμαίνει 
τον αέρα που είναι από επάνω του, δηλαδή την τροπό-
σφαιρα. Έτσι, όσο πιο κοντά στο έδαφος βρίσκεται ένα 
πακέτο αέρα, τόσο περισσότερη θερμότητα δέχεται από 
το έδαφος και έτσι τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία 
του. Αντίθετα, όσο πιο μακριά από το έδαφος, δηλαδή όσο 
πιο ψηλά στην τροπόσφαιρα βρίσκεται ένα πακέτο αέρα, 
τόσο λιγότερη θερμότητα δέχεται από το έδαφος και έτσι 
τόσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία του. 
Το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας προς τα επάνω εί-
ναι η στρατόσφαιρα. Δηλαδή η στρατόσφαιρα αρχίζει από 
το επάνω μέρος της Τροπόσφαιρας και φτάνει μέχρι ένα 
ύψος περίπου 50 χιλιομέτρων. Η θερμοκρασία στην στρα-
τόσφαιρα,   αντίθετα με την τροπόσφαιρα, μεγαλώνει με 
το ύψος. Το γιατί θα το εξηγήσουμε, όταν ασχοληθούμε 
με την «Τρύπα του Όζοντος».
Αφού όμως ήδη περιγράψαμε την ατμόσφαιρα, μπορού-
με να επιστρέψουμε στην περιγραφή της διασποράς των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν επικρατούν ειδικές μετε-
ωρολογικές συνθήκες και συγκεκριμένα όταν στην ατμό-
σφαιρα υπάρχει ένα λεγόμενο στρώμα αέρα με θερμοκρα-
σιακή αναστροφή.
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των όσων εξηγήσαμε προ-
ηγουμένως για το κάτω στρώμα της ατμόσφαιρας, δηλα-
δή την τροπόσφαιρα είναι ότι η θερμοκρασία μικραίνει με 
το ύψος. Αυτό π.χ. σημαίνει, ότι στην τροπόσφαιρα όσο 
πιο κάτω είναι ένα στρώμα αέρα τόσο πιο ζεστό είναι και 
αντίθετα όσο πιο επάνω είναι ένα στρώμα αέρα τόσο πιο 
κρύο είναι. Ο αέρας όμως όσο πιο ζεστός είναι, είναι τόσο 
ελαφρύτερος. Οπότε στην Τροπόσφαιρα ο ζεστός αέρας 
που βρίσκεται κάτω είναι ελαφρύτερος από τον κρύο αέρα 
που βρίσκεται επάνω και επομένως ο ζεστός αέρας που 
βρίσκεται κάτω και είναι πιο ελαφρύς ανεβαίνει εύκολα 
προς τα επάνω. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για 
τον άνθρωπο, διότι έτσι τα καυσαέρια που δημιουργούνται 
κοντά στην επιφάνεια της γης ανεβαίνουν προς τα επάνω 
και έτσι απομακρύνονται από τους αποδέκτες και γίνονται 
λιγότερο βλαβερά. 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που σε ένα στρώμα αέρα 
στην τροπόσφαιρα, π.χ. από τα 100 μέτρα επάνω από την 
επιφάνεια της γης μέχρι τα 150 μέτρα, η θερμοκρασία δε 
μικραίνει με το ύψος, όπως περιγράψαμε, αλλά αντί να 
μικραίνει η θερμοκρασία μεγαλώνει με το ύψος. Τότε λέμε 
ότι έχουμε ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστρο-
φή, επειδή η θερμοκρασία δε μικραίνει με το ύψος (ως 
συνήθως στην τροπόσφαιρα), αλλά αναστρέφεται, δηλα-
δή μεγαλώνει. Κάτι τέτοιο όμως έχει μεγάλη σημασία για 
την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Διότι ο αέρας 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος του στρώματος με θερμο-
κρασιακή αναστροφή είναι πιο κρύος και επομένως πιο 
βαρύς από τον αέρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
στρώματος με θερμοκρασιακή αναστροφή. Αυτό σημαίνει, 
ότι μέσα στο στρώμα με θερμοκρασιακή αναστροφή δεν 
μπορεί να υπάρξει κίνηση του αέρα από κάτω προς τα 
επάνω, αφού κάτω είναι ο κρύος, δηλαδή ο βαρύς αέρας 
και επάνω ο ζεστός, δηλαδή ο ελαφρύς αέρας. Αυτό όμως 
έχει σα συνέπεια, ότι το στρώμα του αέρα με θερμοκρα-
σιακή αναστροφή δρα όπως ένα τοίχος μη επιτρέποντας 
στα καυσαέρια που είναι κάτω από το στρώμα με θερμο-
κρασιακή αναστροφή να το διαπεράσουν.
Μετά τα όσα μάθαμε για ένα στρώμα αέρα με θερμοκρα-
σιακή αναστροφή επιστρέφουμε στο παράδειγμά μας της 
διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα για την περίπτω-
ση αυτή, που οι ρύποι έχουν δημιουργηθεί κατά την καύση 
οποιουδήποτε καυσίμου και έχουν καταλήξει στην ατμό-
σφαιρα μέσω μιας καπνοδόχου ή π.χ. μέσω της εξάτμι-
σης ενός οχήματος (βλέπε Σχήμα 13,). Παραδεχόμαστε 
λοιπόν τώρα, ότι επάνω από την έξοδο των καυσαερίων 
από την καπνοδόχο ή την εξάτμιση υπάρχει στην ατμό-
σφαιρα ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή 
και διερωτώμεθα  τι συνέπειες έχει αυτό στην διασπορά 
των ρύπων του παραδείγματός μας; 
Έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, ότι κοιτώντας από την 
έξοδο της καπνοδόχου προς τη διεύθυνση του ανέμου, τα 
καυσαέρια εξαπλώνονται λόγω της διάχυσης προς όλες 
τις διευθύνσεις, δηλαδή προς τα επάνω, κάτω, δεξιά και 
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αριστερά παίρνοντας το σχήμα ενός χωνι-
ού. Αφού όμως τώρα υπάρχει επάνω από 
τα καυσαέρια, δηλαδή επάνω από το θύ-
σανο ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή 
αναστροφή, τα καυσαέρια μπορούν μεν να 
εξαπλωθούν προς τα κάτω, αριστερά και 
δεξιά, όχι όμως και προς τα 

επάνω, αφού όπως εξηγήσαμε προηγου-
μένως το στρώμα αέρα με θερμοκρασι-
ακή αναστροφή δρα όπως ένα τοίχος μη 
επιτρέποντας στα καυσαέρια που είναι 
κάτω από το στρώμα με θερμοκρασιακή 
αναστροφή να το διαπεράσουν. Αυτό ση-
μαίνει, ότι αφού τα καυσαέρια δε μπορούν 
να εξαπλωθούν και προς τα επάνω, δεν 
αραιώνουν γρήγορα, δημιουργώντας προ-
βλήματα στον άνθρωπο και στο Περιβάλ-
λον, ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστά-
σεις από τον ρυπαντή, δηλαδή την πηγή 
προέλευσής των.
3η Περίπτωση: «Άπνοια» και «Στρώμα 
Αέρα με Θερμοκρασιακή Αναστροφή»

Η τρίτη περίπτωση μη κανονικών μετεωρο-
λογικών συνθηκών, είναι, όταν συνυπάρ-
χουν και η άπνοια και το στρώμα αέρα με 
θερμοκρασιακή αναστροφή (βλέπε Σχήμα 
15, σελ.). Τότε λέμε, ότι επικρατεί στις 
ξένες γλώσσες smog (σμογκ) και στην 
απλή Ελληνική «Νέφος». Αυτή βέβαια εί-
ναι η χειρότερη περίπτωση για τη ρύπανση 
της ατμόσφαιρας, διότι τώρα τα καυσαέρια 
εγκαταλείποντας την καπνοδόχο δε με-
ταφέρονται με τον άνεμο μακριά από την 
καπνοδόχο, αφού επικρατεί άπνοια, επιβα-
ρύνοντας έτσι την περιοχή κάτω και γύρω 
από την καπνοδόχο. Επί πλέον όμως τα 
καυσαέρια, λόγω της ύπαρξης του στρώ-
ματος αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή 
δεν μπορούν να αραιώσουν ούτε προς τα 
επάνω. 
Έτσι, όσο η άπνοια και το στρώμα αέρα 
με θερμοκρασιακή αναστροφή διατηρού-
νται, και ο ρυπαντής εξακολουθεί να λει-
τουργεί, η ρύπανση της περιοχής κάτω 
και γύρω από την καπνοδόχο αυξάνεται. 

Επομένως οι συγκεντρώσεις των ρύπων 
συνεχώς αυξάνουν με αποτέλεσμα οι δό-
σεις των ρύπων που δέχονται π.χ. οι άν-
θρωποι συνεχώς να μεγαλώνουν, ίσως να 
ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες οριακές 
τιμές με καταστάσεις που έχουν οδηγή-
σει ακόμη και σε περισσότερες χιλιάδες 
νεκρούς, όπως στο Λονδίνο το Δεκέμβριο 
του 1952.
Η κατάσταση αυτή στην τροπόσφαιρα 
κατά τη οποία επικρατεί και άπνοια κα ένα 
στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστρο-
φή ονομάζεται όπως ήδη είπαμε στις ξέ-
νες γλώσσες smog (σμογκ) και στην απλή 
Ελληνική «Νέφος». Το νέφος μπορεί να 
εμφανιστεί είτε τον χειμώνα και λέγεται 
Νέφος τύπου Λονδίνου είτε το καλοκαίρι 
και λέγεται νέφος τύπου Λος - Άντζελες. 
Οι ονομασίες προήλθαν από τις πόλεις 
που πρωτοεμφανίστηκαν τα δύο διαφο-
ρετικά «Νέφη». Λέμε δε δύο διαφορετικά 
νέφη, διότι οι ρύποι που παίζουν ρόλο στα 
δύο αυτά νέφη είναι τελείως διαφορετικοί 
από νέφος σε νέφος.
Όλα αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε ως συ-
νήθως με απλό και κατανοητό τρόπο στην 

επόμενη 11η Ενότητα.
Και μία παρατήρηση. 
Θα ήταν τελείως φυσιολογικό, αν Κάποια 
ή Κάποιος από Εσάς έχανε τον ειρμό 
των όσων περιγράφω. Κάτι τέτοιο συμ-
βαίνει και με τους Φοιτητές Ανωτάτων 
Ιδρυμάτων (δεν παίρνουν όλοι Άριστα). 
Σε μία τέτοια περίπτωση θα ήταν λάθος, 
αν εγκαταλείπατε την προσπάθειά Σας 
να ενημερωθείτε για τα προβλήματα του 
Περιβάλλοντος. Σκοπεύω να Σας παρου-
σιάσω τόσα διαφορετικά πράγματα, που 
είναι ανεξάρτητα αλλήλων και θα εμπλου-
τίσουν τις γενικές Σας γνώσεις,  ώστε και 
αν χάσετε κάπου τον ειρμό, συνεχίστε. 
Οι επόμενες Ενότητες θα περιγράφουν 
τελείως διαφορετικά αντικείμενα, που 
δεν θα προϋποθέτουν κάτι που ίσως στο 
ενδιάμεσο δεν το καταλάβατε. 
Άλλωστε, αν επιθυμείτε, δεδομένου, ότι 
στην Ιστοσελίδα μου υπάρχει και το link 
Επικοινωνία, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μου και, αν έχετε κάποια ερωτήματα, 
να προσπαθήσω να σας τα απαντήσω.

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.perivallon-s-biniaris.com

ή κάντε αναζήτηση για 
Στέφανος Μπινιάρης, Περιβάλλον.

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ

Η συνερ-
γασία της 

Ε.ΜΕ.Λ.  με τον Οργανισμό Λιμένος 
Λαυρίου Α.Ε.  με την υποστήριξη των 
Διοικητικών του Συμβουλίων της τε-
λευταίας τετραετίας αποδίδει έργο.
Ο “ΦΟΡΟΣ”, το διατηρητέο κτήριο στην 
είσοδο του Λαυρίου, όπου επί εποχής 
του Αττικού Σιδηρόδρομου ο Δήμος 
εισέπραττε  τα «διαπύλια τέλη», και 
ο περιβάλλων χώρος του απέκτησε 
την απαραίτητη Αρχιτεκτονική μελέτη  
αποκατάστασης και την απαραίτητη 
πρόταση επανάχρησής του.
Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Λ. 

κ. Γιώργος Βακόνδιος υλοποίησε την 
από το 2018 αναρτημένη στην «Διαύ-
γεια» αποδοχή της πρότασής  μας  να 
μας ανατεθεί η εκπόνηση αυτής της 
μελέτης με την υπόδειξη από εμάς του 
τεχνικού γραφείου που θα την εκπονή-
σει και θα πληρωθεί γι’ αυτήν.
Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτο-
νικής μελέτης και την παράδοσή της 

στον ΟΛΛ, ο Πρόεδρος 
της ΕΜΕΛ  Τάσος Βλά-
δος την παρέλαβε εκ-

φράζοντας τις ευχαριστίες των μελών 
μας  προς την Πρόεδρο κα Ιωάννα Κου-
λουβράκη και τα μέλη του ΔΣ του ΟΛΛ 
ΑΕ  για την ανάληψη του κόστους.

Επόμενη κίνησή μας εντός των προ-
σεχών ημερών είναι η παράδοσή της 
στον Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημή-
τρη Λουκά,  ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να χρηματοδοτήσει  αμέσως την απα-
ραίτητη στατική μελέτη, αναθέτοντάς 
την στην ομάδα του συνεργαζόμενου 
με τον Δήμο Αρχιτέκτονα κ. Νίκου 
Μοντεσάντου, προκειμένου να κατα-
τεθεί ο πλήρης φάκελος στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του 
Υπουργείο Πολιτισμού για  λήψη της 
απαραίτητης έγκρισης και στην συνέ-
χεια μέσα από το πρόγραμμα τεχνικών 
έργων ο Δήμος να υλοποιήσει την με-
λέτη αποκατάστασης και ανάδειξης, 
ώστε  η  πόλη να  αποκτήσει, σε συν-
δυασμό και με το παρακείμενο  λιμανά-
κι των  ψαράδων και τις γέφυρες του 
τρένου,  μια ευπαρουσίαστη είσοδο  
και πολιτιστικό χώρο αναψυχής.
Λαύριο  22 Ιουνίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΜΕ.Λ.

ΕΤΟΙΜΗ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ “ΦΟΡΟΥ”
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Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η Β`φάση των διαγωνισμών 
για τα έξι σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ. Εκείνη 
την ημέρα καλούνται οι συμμετέχοντες από την φάση 
της εκδήλωσης ενδιαφέροντος να υποβάλλουν τους 
Φακέλους Συμμετοχής τους. Λίγες ημέρες αργότερα, 
στις 22 του μήνα θα ξεκινήσει η έναρξη του ελέγχου 
τους προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα τους 
και να επιτραπεί η συμμετοχή τους.

Η Β`φάση του διαγωνισμού είναι ο λεγόμενος ανταγω-
νιστικός διάλογος. Σε αυτόν θα συμμετέχουν εκπρό-
σωποι της ΕΡΓΟΣΕ, των ενδιαφερόμενων σχημάτων 
ενώ μέρος θα λάβει και η τοπική κοινωνία καθώς η 
βέλτιστη τεχνική λύση ανά περίπτωση θα δοθεί προς 
διαβούλευση σε Δήμους και Περιφέρειες. Από αυτή 
τη διαδικασία θα οριστικοποιηθεί το τεχνικό αντικεί-
μενο του κάθε έργου και θα ληφθεί τροποποιημένη 
(αν δεν υπάρχει) περιβαλλοντική μελέτη.

Στη ΒΙΙ` φάση θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους 
η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από την οποία θα 
προκύψει ο ανάδοχος σε κάθε έργο.

Να θυμίσουμε πως τα έξι έργα αφορούν την σύνδεση 
των λιμένων Ραφήνας, Λαυρίου, Πάτρας, Θεσσαλονί-
κης και τις γραμμές Θεσσαλονίκη-Ξάνθη και Αλεξαν-
δρούπολη-Ορμένιο. Πιο αναλυτικά:

1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ ύψους 1,68 δισ. ευρώ 
(2,09 δισ. ευρώ με ΦΠΑ).

2.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ETCS ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜ-

ΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ 
ύψους 1,07 δισ. ευρώ (1,33 δισ. ευρώ με ΦΠΑ).

3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ-
ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗ-
ΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ύψους 309 εκατ. ευρώ (383,16 
εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

4.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ-
ΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ 
– ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ύψους 477 εκατ. ευρώ 
(591,48 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ-
ΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ύψους 391 εκατ. ευρώ (484,84 εκατ. ευρώ με 
ΦΠΑ).

6.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙ-
ΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ύψους 53,5 εκατ. 
ευρώ (66,34 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Η ανατομία των έξι έργων
Τα τρία από τα έξι έργα συνδέουν με το δίκτυο ση-
μαντικά λιμάνια της χώρας. Τόσο η Ραφήνα, όσο και 
το Λαύριο αποτελούν σημαντικά λιμάνια ακτοπλοϊκών 

δρομολογίων προς τα νησιά του Αιγαίου ενώ παράλ-
ληλα εξυπηρετούνται και περιοχές των αναπτυσσό-
μενων πληθυσμιακά περιοχών της Λαυρεωτικής και 
της Ανατολικής Αττικής. Οι δύο νέες γραμμές θα 
εξυπηρετούν προαστιακά δρομολόγια ενώ υπάρχει 

εμπορικό ενδιαφέρον στην περίπτωση του λιμένα 
Λαυρίου.

Η σύνδεση της Πάτρας θα επιτρέψει στην τρίτη με-
γαλύτερη πόλη της χώρας να συνδεθεί με το εθνικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο μετά από πολλά χρόνια. Παράλ-
ληλα με την προβλεπόμενη υπογειοποίηση, εξυπηρε-
τείται και ο Προαστιακός της πόλης αλλά και το νέο 
λιμάνι με πρόβλεψη για την ΒΙΠΕ. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε πως σύμφωνα με δημοσιεύματα η χρη-
ματοδότηση απο το CEF απερρίφθη και θα χρειαστεί 
νέα πρόταση.

Η γραμμή Θεσσαλονίκη-Ξάνθη θα μεταμορφώσει τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές στο ανατολικό τμήμα της 
λεγόμενης Σιδηροδρομικής Εγνατίας. Υπολογίζεται 
πως με αυτή τη νέα ηλεκτροκινούμενη γραμμή 142χλμ 
θα μειωθεί ο χρόνος του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-
Αλεξανδρούπολη κατά περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά.

Η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο προβλέπεται να 
γίνει διπλή και να αποκτήσει σηματοδότηση, ηλεκτρο-
κίνηση και τηλεδιοίκηση. Είναι το ελληνικό τμήμα της 
λεγόμενης παράκαμψης Βοσπόρου και στόχο έχει την 
εμπορευματική κίνηση μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης 
Θάλασσας.

Τέλος η σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με το 
εθνικό δίκτυο βοηθά στην ανάπτυξη της Θεσσαλονί-
κης ενώ μαζί προβλέπεται και η ανάπτυξη του Δυτικού 
Προαστιακού Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετεί πολυ-
πληθείς περιοχές και θα επαναφέρει στη ζωή παλιές 
σιδηροδρομικές γραμμές.

Πηγή: ypodomes.com

Πως προχωρούν οι διαγωνισμοί για τη σιδηροδρομική σύνδεση 
Πάτρας, Ραφήνας, Λαυρίου, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.
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Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο Σαρωνικού
Το Ανοιχτό Δημο-
τικό Πανεπιστήμιο 
Σαρωνικού ανοίγει 
ξανά τις πόρτες 
του και ξεκινά δύο 
νέες θεματικές 
ενότητες, από τον 
ερχόμενο Σεπτέμ-
βριο. Μετά από 
την επιτυχημένη 
διεξαγωγή των δι-
αλέξεων εν μέσω 

της πανδημίας, το Δημοτικό Πανεπιστήμιο θα φιλοξενήσει 
τον νέο κύκλο σπουδών με θεματικές την «Λαογραφία του 
Δήμου Σαρωνικού» και την «Ψυχολογία».
Μην ξεχνάμε, ότι το δημοτικό πανεπιστήμιο στον Δήμο Σα-
ρωνικού ήταν το μοναδικό, εντός Αττικής, που επαναλει-
τούργησε μέσω διαδικτυακών διαλέξεων την περίοδο της 
πανδημίας. 
Πλήθος έγκριτων επιστημόνων, πανεπιστημιακών δασκά-
λων, επιχειρηματιών και στελεχών πραγματοποίησαν δι-
αδικτυακά, περισσότερες από 25 διαλέξεις για συνολικά 
4 θεματικές ενότητες, μέσω ειδικής πλατφόρμας, ενώ οι 
δημότες ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον και τις 
παρακολούθησαν. 
Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Σαρω-
νικού και Υπεύθυνος για την λειτουργία του Δημοτικού 
Πανεπιστημίου κ. Δημήτρης Παπαχρήστου τονίζει μεταξύ 
άλλων «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να 
συνεχίσουμε την διεξαγωγή του Ανοιχτού Δημοτικού Πανε-
πιστημίου, εν μέσω της πανδημίας και φέτος θα συνεχίσου-
με ακόμη πιο δυναμικά. Ο νέος κύκλος σπουδών θα ξεκινή-
σει αρχές Σεπτεμβρίου, μαζί με την τελετή απονομής των 
τίτλων σπουδών των προηγούμενων εξαμήνων. Μέσα από 
ένα δομημένο πρόγραμμα διαλέξεων έχουμε πετύχει την 
εδραίωση του θεσμού αυτού, με μια ομάδα εθελοντών και 
την κα Βικτώρια Σιμιτζή, που συμβάλει στον συντονισμό, 
την οποία και ευχαριστώ θερμά». 
«Οι διαλέξεις του δημοτικού πανεπιστημίου δίνουν την 
ευκαιρία στους δημότες του Σαρωνικού να αναπτύξουν τα 
ενδιαφέροντα τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξι-
ότητες, να έρθουν σε επαφή με νέα γνωστικά πεδία καθώς 
και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Αυτό είναι άλλω-
στε και το νόημα της δια βίου μάθησης». 
Να σημειωθεί, παράλληλα, ότι έχουν δημιουργηθεί επί-
σημοι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να 
επικοινωνούνται άμεσα οι ανακοινώσεις και τα video των 
διαλέξεων. Η φοίτηση στο Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστή-
μιο Σαρωνικού είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους 
πολίτες.

Την Κυριακή 15 Μαΐου, 
έγινε η επίσημη ανακοί-
νωση της υποψηφιότη-
τας του Δημήτρη Πα-
παχρήστου για το Δήμο 
Σαρωνικού, στο θεατρά-
κι στην οδό Κύπρου, στο 

Λαγονήσι.
Με κεντρικό σύνθημα «ξεκινάμε», ο Δη-
μήτρης Παπαχρήστου σήμανε την έναρξη 
των εργασιών για τις δημοτικές εκλογές 
του 2023, δηλώνοντας ότι θα κοιτά πά-
ντα τους δημότες με καθαρή μάτια και θα 

δουλέψει με στόχο την μετατροπή του 
δήμου σε έναν δήμο πρότυπο.
Η καλή προετοιμασία, η τεχνογνωσία, το 
ανθρώπινο δυναμικό, η καινοτομία και το 
ήθος είναι τα 5 κρίσιμα σημεία στα οποία 
δηλώνει ότι θα βασιστεί η νέα δημοτική 
ομάδα. Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί στην παρούσα 
δημοτική αρχή, με την οποία έχει εκλε-
γεί, εξαίροντας το έργο και τη δουλεία 
όλων των αντιδημάρχων, των τοπικών 
συμβούλων αλλά και σύσσωμης της πα-
ράταξης. Ο ίδιος υπογράμμισε, δε, ότι 
θα συνεχίσει να εργάζεται με το ίδιο 
σθένος μέχρι το πέρας της θητείας του. 
  Κλείνοντας, πριν παρουσιάσει την ομάδα 
των συνεργατών που θα τον πλαισιώνουν, 
ο Δ. Παπαχρήστου δήλωσε ότι σε λίγους 
μήνες, μετά από κατάλληλη προετοιμα-
σία θα ανακοινώσει την προεκλογική του 
υπόσχεση, όπως την ονόμασε. Αλφαβητι-
κά, η ομάδα που τον πλαισιώνει:
 1. Αλιφραγκής Αλέξανδρος,
εκπαιδευτής σκύλων 
2. Αρμπαριάν Τάσος,
Αστυνομικός υπάλληλος 
3. Βάγκα Φωτεινή,
Ιδιωτική υπάλληλος 
4. Βαζιντάρης Σταύρος,
Manager της Goldair 
5. Βυθούλκας Διονύσης,
Δημοσιογράφος 
6. Γιαννάκης Γιώργος,
Μηχανολόγος μηχανικός 
7. Γκίκα Αναστασία, 
Ιδιωτική υπάλληλος 
8. Δαμιανού Αναστασία,
διωτική υπάλληλος 
9. Δέρβος Ηλίας, 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
10. Ηλιόπουλος Άγγελος,
Φοιτητής 
11. Θωμά Ελένη
Μέλος ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Πρό-
εδρος Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Λαγονησίου,
Ιδιωτ. υπάλληλος 
12. Κακαβά Ναταλία,
Φυσικός, δημοσιογράφος 
13. Καλογεροπούλου Μαρία, 
Οικονομολόγος 
14. Καραούζα Φωτεινή,
Τραπεζική υπάλληλος, πρόεδρος Συλλόγου 
Γονέων 1ου Γυμνασίου Καλυβίων 

15. Καραπιπέρης Γιάννης,
Γυμναστής απόφοιτος ΤΕΦΑΑ 
16. Κατσούλη Σταματίνα
Γραμματέας Ομοσπονδίας Συλλόγων Δήμου 
Σαρωνικού, Γραμματέας συλλόγου «Στήριξη», 
Ιδιωτική υπάλληλος 
17. Κοροβέση Κατερίνα,
Πρόεδρος Συλλόγου αναδόχων οικογενειών 
18. Λάζαρη Λαμπρινή,
Ιδιωτική υπάλληλος 
19. Λέκκας Γιάννης, 
Οικονομολόγος 
20. Μακρής Γιάννης,
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 2ου Λυκείου 
Καλυβίων 
21. Μανιάτης Αντώνης,
Δημοσιογράφος 
22. Μάνου Δήμητρα,
Ιδιωτική υπάλληλος 
23. Μαρινάκη Πολίνα
μέλος του ΔΣ του Νέου Ολύμπου Λαγονησίου, 
Ειδική παιδαγωγός 
24. Μεθενίτης Αναστάσιος,
Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
25. Μαρίνης Δημήτρης,
Ιδιωτικός υπάλληλος 
26. Μερτζανίδου Ρούλα,
πρώην στέλεχος την Ολυμπιακής, πρόεδρος 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου 
Αναβύσσου 
27. Μπέκα Στέλλα,
Νοσηλεύτρια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
28. Μπετχάβα Αγγελική,
Δασκάλα, μέλος του ΔΣ του συλλόγου Λυκού-
ριζας 
29. Μωραϊτόπουλος Ιάσονας,
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, επιχειρη-
ματίας 
30. Ναξάκης Κώστας,
Συνταξιούχος τραπεζικός 
31. Ντρουβάς Μάκης, 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
32. Πανταζή Μαρία,
Ιδιωτική υπάλληλος, μέλος ΔΣ 1ου Δημοτικού 
33. Παπαγγελής Νίκος, 
Παραολυμπιονίκης 
34. Παπαδοπούλου Ντίνα,
Ιδιωτική υπάλληλος 
35. Πατέστος Μανώλης,
πρώην στέλεχος της Ολυμπιακής 
36. Πουλόπουλος Νίκος,
Δημοτικός σύμβουλος, γενικός ιατρός 
37. Προκόπη Άντζι,
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Δήμου 
Σαρωνικού, πρόεδρος Συλλόγου «Στήριξη» 
38. Σακαρίκος Θανάσης,
Ιδιωτικός υπάλληλος 
39. Σακαρούδη Μαρία,
διωτική υπάλληλος 
40. Σάχνικα Ελισάβετ,
Απόφοιτος γαλλικού εμπορικού κολεγίου 
41. Σκορλέτου Μαλαματένια,
Φοιτήτρια πληροφορικής 
42. Στουραΐτης Νικόλας,
Ιδιωτικός υπάλληλος 
43. Σιμιτζή Βικτώρια,
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Στέλεχος 
Marketing και Επικοινωνίας 
44. Τσόκου Γεωργία,
Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων 
45. Φράγκης Νίκος,
Σπούδασε ιατρική, επιχειρηματίας 
46. Χατζηβογιατζή Λίτσα,
Ιδιωτική υπάλληλος Δημιουργός σελίδας 
«Νοικοκυρούλες και Νοικοκυρούληδες 
Σαρωνικού».

Ο Δημήτρης Παπαχρήστου δήλωσε επίσημα την 
υποψηφιότητά του για το Δήμο Σαρωνικού
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Α.Ο. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες των εκλογών του Σαρωνικού 
Αναβύσσου (παρουσία της δικαστικού εκπροσώπου κυρίας 

Λιακοπούλου) για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του 
συλλόγου. Μετά το πέρας της διαδικασίας το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και αναλυτικά οι θέσεις και 
αρμοδιότητες των μελών έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Δεληγιάννης 
Α’ Αντιπρόεδρος: Όλγα Κετέογλου 

Β’ Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Τζιβίλογλου 
Γενικός Γραμματέας: Παντελής Καμπόσος

Γενικός Αρχηγός: Γεώργιος Νικολάου
Ταμίας: Ελπίδα Τριφύλλη

Μέλη: Γεώργιος Παπάζογλου, Νικόλαος Σασόγλου, Αντώνιος 
Νικολάου, Γεώργιος Ψευδής.

O απερχόμενος Πρόεδρος, Κώστας Χ. Μωυσίδης,
ευχαριστεί τους αθλητές και τα μέλη του συλλόγου

για την συνεργασία και εύχεται καλή επιτυχία!
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Στην τροποποίηση των 
σκοπών για τους οποί-
ους οι Δήμοι θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν 
τα έσοδά τους από το 
Τέλος Ακίνητης Περι-
ουσίας (Τ.Α.Π.) προχω-
ρά η Κυβέρνηση, με το 
άρθρο 44 του Νομοσχε-
δίου του Υπ. Εσωτερι-
κών που βρίσκεται υπό 

δημόσια διαβούλευση (είναι το διαβόητο πλέον Ν/Σ, που περιλαμβάνει τη 
φίμωση των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.)
Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σκοπός της παρέμβασής της είναι « η διά-
θεση από τους δήμους, των εσόδων, που αντλούν από το τέλος ακίνητης 
περιουσίας (Τ.Α.Π.), προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτέ-
λεση έργων, για την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλ-
λοτριωμένων ακινήτων, αγορά ακινήτων αλλά και για την κάλυψη των 
κρίσιμων αναγκών τους, καθώς στην υφιστάμενη διατύπωση η κατανομή 
των εσόδων από το Τ.Α.Π. γίνεται με τρόπο ανισομερή και ανελαστικό, 
με αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάθετα και αναξιοποίητα εισπραχθέντα 
από τους Ο.Τ.Α. ποσά. » 

πηγή: airetos.gr

e-ταυτότητα και e-δίπλωμα
στο κινητό

Από τον Ιούλιο η εφαρμογή αποθήκευσης εγγράφων
στο κινητό για ταυτοπροσωπία

        
 Σύντομα οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να φέρουν 

μαζί τους την ταυτότητά τους και το δίπλωμα 
οδήγησης προκειμένου να τα επιδεικνύουν σε 

πιθανό έλεγχο ταυτοπροσωπίας από τις Αρχές. Ο 
λόγος; Oπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σε 
συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η αποθήκευ-

ση των δύο αυτών εγγράφων θα είναι δυνατή στο κινητό 
τηλέφωνο μέσω ειδικής εφαρμογής που θα είναι λειτουργική 

μέσα στον Ιούλιο. Προπομπό της ψηφιακής ταυτότητας είχε αποτελέσει, 
τον περασμένο Δεκέμβριο, η νέα έκδοση της εφαρμογής «COVID Free GR 
Wallet» που κατέστησε δυνατή την αποθήκευση του πιστοποιητικού ταυ-
τοπροσωπίας και των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία) στο κινητό.
Η νέα εφαρμογή, που θα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα υπουργεία Υποδομών και Προστα-
σίας του Πολίτη, θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των ταυτοτήτων και των 
διπλωμάτων οδήγησης από τις βάσεις δεδομένων όπου αυτά βρίσκονται, 
ύστερα από την ταυτοποίηση, μέσω Taxisnet, των πολιτών. Επίσης, η συ-
γκεκριμένη εκδοχή του ηλεκτρονικού διπλώματος οδήγησης και ταυτό-
τητας θα έχει ισχύ μόνο εντός Ελλάδας. Η τελική μορφή τους εκτιμάται 
ότι θα οριστικοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο, αρχικού ύψους 515 
εκατ. ευρώ, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη δημιουργία 
του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εντύπων ασφα-
λείας (ΟΠΣΕΑ), συμπεριλαμβανομένης της νέας ταυτότητας – κάρτας 
πολίτη, που θα αντικαταστήσει, μεταξύ άλλων, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. 
Ωστόσο θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του συγκεκρι-
μένου έργου που βρίσκεται αντιμέτωπος με προσφυγές στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας κοινοπραξιών που συμμετέχουν σε αυτόν. «Εμείς δεν 
περιμένουμε το μεγάλο έργο να έρθει. Τον Ιούλιο θα έχουμε μια πρώτη 
εκδοχή των ταυτοτήτων στα κινητά μας, μια πρώτη εκδοχή των διπλω-
μάτων οδήγησης στα κινητά μας», ανέφερε χθες ο κ. Πιερρακάκης. Στα-
διακά, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προχωρήσει και στην 
καθιέρωση του μοναδικού προσωπικού αριθμού πολίτη (Π.Α.), ο οποίος 
αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών 
προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο 
Π.Α. θα περιλαμβάνει τον ΑΦΜ και τρία ψηφία μπροστά από αυτόν.

πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τι αλλάζει στα έσοδα των Δήμων
από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

με το Ν/Σ ΥΠΕΣ
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Αν είστε τυχεροί, θα μπουν στο σπίτι σας, θα σας 
κλέψουν αλλά δεν θα σας πειράξουν...Οι απώλειες 
θα περιοριστούν σε χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά, 
όπως τα αγαπημένα σας κοσμήματα...Δυστυχώς, 
αυτή είναι η αλήθεια σε μια εποχή που σημειώ-
νονται εισβολές στα σπίτια με δόλο και με θύμα-
τα κυρίως ηλικιωμένους. Ετσι, για να μην είστε 
απλώς «τυχεροί» αλλά για να αποφύγετε να μπεί 
κάποιος στο σπίτι σας και μάλιστα «μέρα μεσημέ-
ρι,» καλό είναι να είστε ενήμεροι. 
Με το άρθρο αυτό, δεν υποστηρίζουμε ότι θα τα 
μάθετε όλα, καθώς είναι άπειρες οι δικαιολογίες 
που μπορεί να βρουν οι επιτήδειοι για να μπουν 
στον ιδιωτικό χώρο σας. Θα είστε όμως υποψια-
σμένοι και πιθανόν να καταφέρετε να αποφύγετε 
μια εξαιρετικά κακή εμπειρία. Παράδειγμα του 
πόσο ευρυματικός μπορεί να είναι κάποιος που 
θέλει να μπει στο σπίτι σας είναι το κρούσμα που 
σημειώθηκε πρόσφατα στην Βόρεια Ελλάδα. Ένας 
«κύριος» χτύπησε το κουδούνι της πόρτας του 
διαμερίσματος μιας ηλικιωμένης κυρίας και της 
είπε αγχωμένος ότι τα ρούχα του, που είχε απλώ-
σει «από πάνω», είχαν πέσει στο μπαλκόνι της. 
Ετσι μπήκε στο διαμέρισμα και κατάφερε να φύγει 
με όλα της τα κοσμήματα! Ευτυχώς, χωρίς να την 
πειράξει...
Ας δούμε όμως ποιες είναι οι συνήθεις δικαιολογί-
ες που χρησιμοποιούν κάποιοι για να σας πείσουν 
να τους βάλετε στο σπίτι σας, συνήθως αφού θα 
έχουν διαπιστώσει ότι είστε μόνοι εκεί:
1). Θα υποκριθούν ότι δεν αισθάνονται καλά, ότι 
ζαλίζονται, ότι τους έχει πειράξει η ζέστη. Θα 
σας ζητήσουν να κάτσουν λίγο στην σκιά, να τους 
φέρετε ένα ποτήρι νερό. Μία από τις χειρότερες 
περιπτώσεις είναι αυτή που εμπεριέχει κακοποί-
ηση μικρού ζώου, για το οποίο μπορεί να σας πουν 
ότι μόλις το πάτησε αυτοκίνητο...Προσοχή! Μην 
ανοίξετε την πόρτα, μην αφήσετε κανέναν να μπεί 
ούτε στην αυλή σας. Πείτε τους ότι θα τους φέρε-
τε το νερό, μπείτε στο σπίτι κλείνοντας την πόρτα 
πίσω σας και ειδοποιήστε αμέσως την αστυνομία. 
Καλέσετε επίσης κάποιον γείτονα και ζητήστε 
του να έχει το νου του, αλλά και να ενημερώσει 
άμεσα τους υπόλοιπους γείτονες. Αν πραγματικά 
υπάρχει ανάγκη, αυτοί που ζήτησαν βοηθεια θα 
περιμένουν απ’ έξω και εσείς θα τους δώσετε το 
νερό, αλλά μόνον όταν θα δείτε κίνηση και στις αυ-
λές των γειτονικών σπιτιών.
Οπως μας λέει η κα. Μαρία Γεωργακά, ιδιοκτή-
τρια της εταιρείας Σεκιούριτι DGS με έδρα στην 
Σαρωνίδα, πρέπει να έχουμε πάντα κλειδωμένες 
τις πόρτες, ακόμη και τις αυλής, καθώς και κλει-
στές τις γκαραζόπορτες. Ο,τι είναι ανοικτό δίνει 
την εντύπωση στον επίδοξο κλέφτη ότι αποτελεί 
εύκολη λεία. Διότι ακόμη και αν μπει πηδώντας 
τον μαντρότοιχο, είναι άλλη η εικόνα που αποκο-
μίζουν τυχόν περαστικοί ή γείτονες, που θα υπο-
πτευθούν και θα ειδοποιήσουν την αστυνομία ή 
την τοπική εταιρεία σεκιούριτι.  Παράλληλα, ο 
κλέφτης ξέρει ότι φεύγοντας θα πρέπει και πάλι 
να περάσει πάνω από τους τοίχους ή την αυλόπορ-
τα. Και αυτό, είναι ένα συμπληρωματικό εμπόδιο 
που λειτουργεί αποτρεπτικά. 
2). Θα σας πουν ότι είναι τεχνικοί. Από την ΔΕΗ, 
τον ΟΤΕ, την ΕΥΔΑΠ...Θα υποστηρίξουν ότι υπάρ-
χει κάποια βλάβη στην περιοχή και ότι πρέπει να 
δουν το ρολόι σας. Να θυμάστε ότι οι τεχνικοί 
εταιρειών έρχονται πάντα μόνον κατόπιν συνεν-
νόησης και με καθορισμένα ραντεβού. 
Ίσως σας πουν ότι είναι από τον Δήμο. Ότι κάποιο 
δένδρο σας βρίσκει στα καλώδια της ΔΕΗ για πα-
ράδειγμα, και θέλουν να δουν πως θα το κλαδέ-
ψουν... Προσοχή και πάλι. Μην ανοίξετε ούτε την 
πόρτα της αυλής. Μπείτε στο σπίτι, τηλεφωνήστε 
σε κάποιον γείτονα και περιμένετε μέχρι να τον 
ακούσετε να φθάνει. 
Η κυρία Γεωργακά, επισημαίνει ότι μπορεί να σας 

πουν ακόμη και ότι είναι από την εταιρεία σας 
σεκιούριτι, πιθανόν να φοράνε ακόμη και στολές. 
Μην ανοίξετε σε κανέναν αν δεν έχει συμφωνηθεί 
από πριν τηλεφωνικά  επίσκεψή τους στο σπίτι 
σας, αν δεν έχετε ενημερωθεί από την εταιρεία 
σας σεκιούριτι ότι κάποιος θα σας επισκεφθεί 
σπίτι σας εκ μέρους τους. Επισημαίνει επίσης ότι 
οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να βάζουν μικρές αγγελίες ζητώντας οικιακές 
βοηθούς, νοσοκόμους, κηπουρούς κ.λ.π. «Μην το 
διαφημίζετε! Οι επιτήδιοι παρακολουθούν και θα 
έρθουν στο σπίτι σας δήθεν ότι ενδιαφέρονται 
για την δουλειά...Να παίρνετε πάντα άτομα που 
σας έχουν συστήσει. Αν δεν βρίσκετε έτσι βοη-
θούς, αναθέστε σε κάποιον τρίτο, παιδιά ή ανήψια, 
να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση βοηθών έτσι 
ώστε να μην αναφέρετε πουθενά δημοσίως το τη-
λέφωνό σας ή την διεύθυνσή σας...»
3). Σε κάθε περίπτωση, οι επίδοξοι κλέφτες θα 
προσπαθήσουν να σας τρομάξουν, λέγοντας ότι 
τους έστειλε κάποιο παιδί σας, κάποιο ανήψι ή 
ακόμη και ο απέναντι γείτονας. Θα υποστηρίξουν 
ότι υπάρχει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
και ότι πρέπει να τους δώσετε κάτι. Αυτό μπορεί 
να είναι από χρήματα, μέχρι κάποιο εργαλείο, ένα 
«βαμβάκι με λίγο οινόπνευμα,για κάποιον που χτύ-
πησε», οτιδήποτε που προορίζεται  για μια έκτα-
κτη ανάγκη. Μην πλησιάσετε ούτε την αυλόπορτα 
και αν δεν υπάρχει τέτοια μην ανοίξετε την πόρτα 
του σπιτιού ή του διαμερίσματος σας. Και πάλι, το 
μυστικό είναι να ειδοποιήσετε αμέσως τηλεφω-
νικά κάποιον δικό σας που βρίσκετε κοντά ή την 
αστυνομία.. 
4) Θα σας πουν απλώς ότι θέλουν να σας δώσουν 
κάποιο διαφημιστικό φυλλάδιο, ότι θέλουν να 
σας ενημερώσουν για κάτι (οτιδήποτε μπορεί να 
είναι αυτό), την περίοδο που θα έχουμε εκλογές 
μπορεί ακόμη και να σας πουν ότι είναι από τον 
τάδε ή από τον δείνα υποψήφιο και θέλουν να σας 
αφήσουν ενημερωτικό υλικό. 
Προσοχή, μπορεί ακόμη και να σας πουν ότι είναι 
από το αστυνομικό Τμήμα και ότι θέλουν να επι-
δόσουν κάποιο έγγραφο για εσάς ή για κάποιο 
συγγενικό σας πρόσωπο. Να θυμάστε σε κάθε πε-
ρίπτωση, ότι τέτοιου είδους ειδοποιήσεις συνή-
θως παραδίδονται από ένστολους με περιπολικό 
και όχι από αστυνομικούς με πολιτικά. Αν δείτε 
ότι φεύγουν όταν τους πείτε να αφήσουν το υλι-
κό στο γραμματοκιβώτιο, καλώς. Αν επιμείνουν, 
ειδοποιήστε άμεσα και πάλι κάποιον δικό σας ή 
την αστυνομία. Ακόμη όμως και αν αφήσουν κάτι 
στο γραμματοκιβώτιο μην βγείτε αμέσως να το 
πάρετε. Σιγουρευτείτε ότι έχουν απομακρυνθεί 
από την περιοχή πριν βγείτε από το σπίτι και ότι 
κάποιος άλλος από την γειτονιά βρίσκεται επίσης 
έξω.
5) θα προσπαθήσουν δήθεν να σας πουλήσουν 
κάτι που είναι...ευκαιρία. Αυτό μπορεί να είναι 
από καλλυντικά μέχρι είδη κήπου, σκούπες, φα-
ράσια, κάποιο αξεσουάρ αυτοκινήτου, οτιδήποτε 
που μπορεί να φαντάζει «πολύ χρήσιμο», που δεν 
το βρίσκεται συνήθως στο εμπόριο και που θα το 
περιγράψουν ως εξαιρετικά χρήσιμο. Θα χρησιμο-
ποιήσουν φράσεις όπως «θα σας λύσει τα χέρια», 
ή «είναι το καλύτερο στην αγορά» ή «είναι στην 
καλύτερη τιμή της αγοράς». Ίσως σας μιλήσουν 
για ειδικές «βιταμίνες», σκευάσματα για διάφορες 
ασθένειες που «έχουν άμεσα και απίστευτα απο-
τελέσματα...» Προσοχή! Θέλουν να σας πείσουν να 
τους βάλετε στο σπίτι σας! 
6) Θα σας πουν ότι κάνουν κάποιον έρανο. Θα 
προσπαθήσουν να σας κάνουν να πιστέψετε ότι θα 
βοηθήσετε κάποιαν οικογένεια με ανάπηρο παιδί, 
κάποια μάνα με παιδιά που πεινάνε. Και πάλι, μην 
ανοίξετε και μην πλησιάσετε. Ειδοποιήστε αμέ-
σως την αστυνομία, την εταιρεία σας σεκιούριτι ή 
και κάποιον δικό σας που βρίσκετε κοντά. 

Να θυμάστε, αν έχετε κήπο και κάνετε εκεί κά-
ποια δουλειά στην διάρκεια της ημέρας, κλειδώ-
στε τις πόρτες του σπιτιού σας και έχετε μαζί σας 
τα κλειδιά. Μην αφήνετε ξεκλείδωτα γιατί ενώ 
εσείς είστε απασχολημένοι σε κάποια γωνιά, οι 
επιτήδειοι μπορεί να μπουν στο σπίτι. 
Να έχετε πάντα κοντά το κινητό σας. Αν το σπί-
τι προστατεύεται από εταιρεία «σεκιούριτι» και 
πρόκειται να είστε μόνοι στο σπίτι για κάποιες 
ώρες βάλετε πάνω πάνω στο κινητό τον αριθμό 
τηλεφώνου της εταιρείας ώστε να μπορέσετε να 
καλέσετε άμεσα. Αν σας έχουν δώσει «κουμπί πα-
νικού» έχετε το μαζί σας, είτε μέσα στο σπίτι, είτε 
στον κήπο. 
Αν έχετε σκυλιά, μην τα κρατάτε δεμένα. Αφήστε 
τα ελεύθερα να εποπτεύουν τον χώρο και να μπο-
ρούν να έρθουν κοντά σας αν κάποιος πλησιάσει 
την αυλόπορτα. Αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι, είτε 
μέρα, είτε νύχτα, έχετε το σκυλί μαζί σας. Θα μπο-
ρέσει να προειδοποιήσει με το γαύγισμα του ότι 
κάποιος ξένος βρίσκεται από έξω. Μην ανοίξετε 
την πόρτα για να δείτε, κοιτάξτε διακριτικά από 
τα παράθυρα και αν δείτε υπόπτες παρουσίες κα-
λέστε αμέσως την εταιρεία σεκιούριτι, την αστυ-
νομία ή κάποιον γείτονα ζητώντας να καλέσει 
εκείνος την αστυνομία. 
Να θυμάστε, η προετοιμασία είναι το σημαντικό-
τερο από όλα. Έτσι, συζητήστε τώρα με τους γεί-
τονες σας τις όποιες ανησυχίες σας για την περί-
πτωση που επιτήδιοι κυκλοφορούν στην γειτονιά 
σας και συμφωνήστε να ...ρίχνετε πότε – πότε μια 
ματιά στον δρόμο και ο ένας στο σπίτι του άλλου. 
Συμφωνήστε ότι θα καλέσετε ο ένας τον άλλον σε 
περίπτωση που αισθανθείτε απειλή και ότι όταν 
τους καλέσετε εκείνοι θα καλέσουν αμέσως την 
αστυνομία και θα ειδοποιήσουν και άλλους γείτο-
νες. Μπορείτε ακόμη και να έχετε ένα σύνθημα με-
ταξύ σας που θα ειδοποιεί τον άλλον ότι φοβάστε 
ή κινδυνεύετε. Για παράδειγμα, αν πείτε ότι «Είμαι 
καλά. Αύριο θα έρθουν οι κόρες μου και ετοιμάζο-
μαι,» ενώ δεν έχετε κόρες, ο άλλος θα ξέρει ότι 
κάτι κακό σας συμβαίνει... Δείτε το σαν ένα παι-
χνίδι, που μπορεί ωστόσο να σώσει την ζωή σας.
Τέλος, θυμηθείτε: Δεν δίνουμε σε κανέναν άγνω-
στο τα στοιχεία μας, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό 
ταυτότητας, ημερομηνία ή χρονιά  γέννησης κ.λ.π. 
Δεν ξέρετε πως θα τα χρησιμοποιήσουν ή αν θα 
κάνουν συνδυασμούς για να βρουν τους πιθανούς 
αριθμούς της χρεωστικής κάρτας σας κ.λ.π. 
Επίσης, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν άγνωστο – 
και δεν τον βάζουμε στον σπίτι μας – επειδή φαί-
νεται «καλοβαλμένος, αξιοπρεπής, καλοντυμένος  
ή άκακος.» Αυτό ισχύει για άγνωστους άνδρες και 
γυναίκες εξίσου. Οι κακοποιοί έρχονται σε όλες 
τις...συσκευασίες και μορφές και ποτέ δεν ξέρου-
με ποιός είναι ποιός. Ακόμη και κάποιος ή κάποια 
που μπορεί να έχει μαζί του δυο μικρά, καλοφρο-
ντισμένα παιδάκια, ενδέχεται να επιδιώκει να μπεί 
στο σπίτι μας με κακούς σκοπούς....
Η κα. Γεωργακά τονίζει επίσης ότι αν ακούσετε 
παράξενο θόρυβο έξω από το σπίτι σας, μην βγεί-
τε έξω σε καμία περίπτωση. Οι κλέφτες συνήθως 
κάνουν θορύβους για να σας προκαλέσουν να ανοί-
ξετε την πόρτα του σπιτιού σας και να βγείτε έξω. 
Μην το κάνετε. Επίσης, φροντίστε να μην έχετε 
μεγάλα φυτά ή μεγάλες γλάστρες κοντά στο σπίτι 
σας, όπου κάποιος μπορεί εύκολα να κρυφτεί και 
να πλησιάσει κοντά στα παράθυρα ή στην πόρτα 
σας.

Απίθανες αλλά και συνήθεις δικαιολογίες για να μπει κάποιος σπίτι σας...



To Mεζεδοπωλείο 
“Το Στέκι του Μηνά”, 

στην ψαραγορά στο Λαύριο, αισθάνεται την 
ανάγκη να εκφράσει τις θερμές και ειλικρινείς 
του ευχαριστίες προς την Πυροσβεστική Λαυ-
ρίου, για την άμεση κινητοποίηση, προκειμένου 
να μην υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, 
αρχικά και στη συνέχεια με αυταπάρνηση και 
επαγγελματισμό περιόρισαν την ζημιά. 
Επίσης ευχαριστεί τους συνανθρώπους που 
προσφέρθηκαν εθελοντικά να εργαστούν για 
να λειτουργήσει πάλι κανονικά, προσφέροντας 
στην εκλεκτή πελατεία του, τα μοναδικά του 
εδέσματα.

“Η συνεισφορά σας
ήταν ανεκτίμητη”


