
Επίθεςη του Γραφείου Τύπου του Δήμου Λαυρεωτικήσ ςε όςουσ 
διαςτρεβλώνουν την αλήθεια. 

 

ΔΗΜΟ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 
Κεξαηέα 31/5/2011 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Η δηαθνξεηηθή άπνςε θαη γλώκε δελ είλαη απιώο δηθαίσκα, είλαη 

ηεξό θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε, όπνηνο ηελ έρεη λα ηελ εθθξάδεη. 

Όκσο από ην λα εθθξάδσ ηελ γλώκε κνπ κέρξη λα δηαζηξεβιώλσ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη λα αθπξώλσ ηελ γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά.  

 

Δίλαη νδπλεξό λα βιέπεηο δεκνζηεύκαηα, πνπ εκθαλέζηαηα πξνέξρνληαη από ζπγθεθξηκέλεο 

κεηνςεθηθέο νκάδεο, λα παξνπζηάδνπλ ην άζπξν καύξν αθπξώλνληαο νη ίδηνη ηνλ αγώλα όισλ 

καο. 

 

Αο πάξνπκε όκσο ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή. 

Σελ Παξαζθεπή 27 Μαΐνπ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πάξζεθε θαηά πιεηνςεθία (22 πξνο 4 θαη 1 

ιεπθό) απόθαζε γηα ηελ ηειηθή πξόηαζε πνπ ζα θαηαζέζνπκε ζηελ Κπβέξλεζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ησλ Γήκσλ Λαπξεσηηθήο θαη αξσληθνύ. 

 

Η απόθαζε απηή ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

 

1. Πξνηείλεηαη ρώξνο 50 ζηξεκκάησλ ζηελ ζέζε Αγ. Ισάλλεο – Φνβόιεο (δίπια αθξηβώο ζηνλ 

παιαηό ΥΑΓΑ) γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο ζύγρξνλεο κνλάδαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 

απνβιήησλ αλάινγεο κε αληίζηνηρεο πνπ ππάξρνπλ ζε ιεηηνπξγία ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη πνπ ζα πεξηιακβάλεη Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, Μνλάδα 

Κνκπνζηνπνίεζεο θαη Υώξν Γηαρείξηζεο Τπνιεηκκάησλ. 

2. Η πνζόηεηα πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε ελ ιόγσ κνλάδα ζα είλαη 60.000 ηόλνη ην ρξόλν κε 

ζρεδηαζκό αηρκήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη πνζόηεηα ιπκαηνιάζπεο, ηνπο 80.000 ηόλνπο ην 

ρξόλν. 

3. Τπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα 

είλαη ν Γήκνο Λαπξεσηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Τ.ΠΔ.Κ.Α. 

Ακέζσο κεηά ηελ απόθαζε, δηαβάζακε ζηνλ ηύπν απίζηεπηα δεκνζηεύκαηα ηνπ ηύπνπ: 

«Ο Γήκνο πξνδίδεη ηνλ πνιύκελν αγώλα ησλ θαηνίθσλ…» 

«Οη θάηνηθνη πάιεςαλ κε ζύλζεκα Όρη ΥΤΣΑ Όρη ΥΤΣΤ Όρη ΔΡΓΟΣΑΙΑ ζηελ Κεξαηέα»… 

«Ο αγώλαο ηεο Κεξαηέαο ηώξα αξρίδεη…» 

Γειαδή ηη; 

Δάισ ε Πόιηο; Δάισ ε Κεξαηέα καο; Δάισ ε ςπρή καο; Δάισ ε ζθέςε καο; Δάισ ε 

αμηνπξέπεηά καο; Δάισ ε θαζεκεξηλόηεηά καο; ... 

Δίλαη έηζη; Απηό θαηάιαβαλ νη άλζξσπνη ηεο κεηνςεθίαο ή απηό ήζειαλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο 

ιόγνπο λα θαηαιάβνπλ θαη θαη΄ επέθηαζε λα δώζνπλ σο είδεζε ζηνλ ηύπν; Όξα, αηάθησο 

εξξηκκέλεο θηλδπλνινγίεο… 

Γηα ηελ ηζηνξία θαη γηα όζνπο ρξήδνπλ θξεζθάξηζκα κλήκεο λα αλαθέξνπκε ηα θνκβηθά ζεκεία 

ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πόιε καο πνπ ζε αδξέο γξακκέο είλαη ηα εμήο: 

• Σν 1997 ηδξύζεθε ν Αλαπηπμηαθόο ύλδεζκνο Λαπξεσηηθήο κε βαζηθό ζηόρν ηελ δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ ηώξα θαηαιακβάλεηαη από ηνπο Γήκνπο 

Λαπξεσηηθήο θαη αξσληθνύ. 

• Σν 2003 θαηαζέηνπκε ηξνπνινγία ζηελ βνπιή (θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 3164 πνπ ζα 

απνηεινύζε γηα ηα επόκελα ρξόληα ηνλ εθηάιηε ηεο Κεξαηέαο) γηα ηελ δεκηνπξγία μερσξηζηνύ 

θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηα δηθά καο απνξξίκκαηα. Η ηξνπνινγία δε ςεθίζηεθε ηειηθά. 



• ηηο 11-12- 2010 ακέζσο κεηά ηελ επέκβαζε ησλ ΜΑΣ αγσληδόκαζηε κε θύξην ζύλζεκα ηελ 

αθύξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ΥΤΣΑ, ΥΤΣΤ ή θάζε είδνπο Μνλάδαο ζην ρώξν ηνπ 

Οβξηόθαζηξνπ. 

Η πξόηαζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηθώλ καο απνξξηκκάησλ επαλήιζε θαη έγηλε θαη απηή 

ζύλζεκα (όρη όισλ, θάπνηεο κεηνςεθίεο πνπ ζέινπλ λα ιέγνληαη πξννδεπηηθέο θαη πνπ είλαη 

εθείλεο πνπ γεκίδνπλ ηνλ ηύπν κε ηηο παξαπάλσ εηδήζεηο …έιεγαλ ηα ζθνππίδηα καο λα πάλε 

ζηελ Φπιή ή Δθηόο Αηηηθήο). 

Γηα ην ζθνπό απηό δηνξγαλώζακε ηε Κπξηαθή 27-2-2011 θαη ηελ Ηκεξίδα γηα ηελ Αλεύξεζε 

Βηώζηκσλ Πξνηάζεσλ Γηαρείξηζεο ησλ Απνξξηκκάησλ ηεο Λαπξεσηηθήο. 

Καη θπζηθά ζηηο αξρέο ηνπ Μάξηε πάξζεθε Οκόθσλε απόθαζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ε 

νπνία έιεγε ηα παξαθάησ: 

1. Απνρώξεζε ησλ ΜΑΣ από ην Οβξηόθαζηξν. 

2. Απνρώξεζε ησλ Μεραλεκάησλ. 

3. Όρη Υπηά, όρη ΥΤΣΤ Όρη ΔΡΓΟΣΑΙΟ ζην Οβξηόθαζηξν. 

4. Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ησλ Γήκσλ Λαπξεσηηθήο θαη αξσληθνύ κε ύγρξνλεο 

κεζόδνπο ζην ρώξν ηνπ ΒΙΟΠΑ. 

Όηαλ ηε Μεγάιε Γεπηέξα έθπγαλ ηα ΜΑΣ θαη ηα κεραλήκαηα, ζπκθσλήζεθε κε ηνλ Τπνπξγό 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Παπνπηζή ήηαλ κεηά ην Πάζρα λα αξρίζνπκε ζπδεηήζεηο κε ηελ 

Τπνπξγό Τ.ΠΔ.Κ.Α. θ. Σίλα Μπηξκπίιε. Κάηη πνπ θαη εκείο σο Γήκνο ην επηδηώθακε όινπο 

απηνύο ηνπο κήλεο ηεο θαηνρήο από ηα ΜΑΣ. 

Από ηελ πξώηε θηόιαο ζπλάληεζε έγηλε γλσζηό όηη ε ιύζε ηνπ ΒΙΟ.ΠΑ. είρε πξνβιήκαηα ηόζν 

Υώξνπ όζν θαη Ννκνζεζίαο θη έηζη άξρηζε λα εμεηάδεηαη ε ιύζε ηνπ παιηνύ ΥΑΓΑ ζηελ ζέζε 

Αγ. Ισάλλεο – Φνβόιεο. 

Αο δνύκε όκσο ζε ηη δηαθέξεη ε πξώηε νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ 

θαηά πιεηνςεθία απόθαζε ηεο 27-5-2011. 

 

Οπζηαζηηθά ζην κόλν πνπ δηαθέξεη είλαη ε ζέζε. Η ρσξνζέηεζε… 
Αλ θάπνηνο θνηηάμεη ην ράξηε, ε απόζηαζε ηεο θνξπθήο ηνπ Οβξηνθάζηξνπ από ην ΒΙΟ.ΠΑ. 

είλαη 1.450 κέηξα ελώ ηεο πξνηεηλόκελεο ζέζεο είλαη 1.300, δειαδή έρνπλ δηαθνξά 150 κέηξσλ. 

Όκσο κεηαμύ ηνπ ΒΙΟ.ΠΑ. θαη ηεο θνξπθήο ηνπ Οβξηνθάζηξνπ ππάξρεη απόιπηε νπηηθή επαθή, 

ελώ κεηαμύ ηεο πξνηεηλόκελεο ζέζεο (Φνβόιεο) θαη ηεο θνξπθήο ηνπ Οβξηνθάζηξνπ 

κεζνιαβνύλ δπν ιόθνη πνπ θαιύπηνπλ πιήξσο ην ρώξν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ήηνη ζε 

αθόκα πην πξνλνκηαθή ζέζε από εθείλε ηνπ ΒΙΟ.ΠΑ. γηα ηελ πόιε ηεο Κεξαηέαο. 

Σώξα, όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε ζε κηθξή απόζηαζε Νενηέξσλ Μλεκείσλ από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ, πιεξνθνξνύκε όηη νιόθιεξε ε 

Λαπξεσηηθή δηαζέηεη αλάινγα κλεκεία, ε ύπαξμε ησλ νπνίσλ δελ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο αιιά δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζεβαζκόο θαηά ηελ αλέγεξζε νπνηαζδήπνηε 

κνλάδαο. 

Μελ μερλάκε όηη ην Σερλνινγηθό Πάξθν Λαπξίνπ βξίζθεηαη κέζα ζ΄ έλα ηέηνην κλεκείν ζε 

απόιπηε ηαύηηζε κε απηό. 

 

Ο κνλαδηθόο ζηελ ρώξα καο ρώξνο απνζήθεπζεο ηνμηθώλ απνβιήησλ βξίζθεηαη κέζα ζ΄ έλα 

ηέηνην κλεκείν ρσξίο λα πξνζβάιεη ην ρώξν. 

πκπέξαζκα, αβίαζην θαη απόιπηα ινγηθό: Σα επηρεηξήκαηα όηη πνπιήζεθε ν αγώλαο, 

νθείινληαη ζε αιιόηξηα ζπκθέξνληα πνπ θακηά ζρέζε δελ έρνπλ κε ηνλ αγώλα καο θαη πνπ κόλν 

ζηόρν έρνπλ ην θαπέισκα θαη ηελ πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα κπνξνύζε λα γειάεη θάπνηνο καδί ηνπο, αλ δελ ήηαλ παηρλίδηα κε 

ην αίκα, ηνλ ηδξώηα θαη ηελ αγσλία όισλ απηώλ πνπ επί 5 κήλεο δώζαλε απηή ηελ πξσηνθαλή 

κάρε.  

Καη κηα ζπκβνπιή γηα ην ηέινο, θαιό θαη ρξήζηκν ζα ήηαλ όζνη δηαδίδνπλ ζηνλ ηύπν, ηα πεξί 

πνπιήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα κελ θαπειεύνληαη, λα κελ πξνθαινύλ θαη πάλσ από όια 

λα κελ παληθνβάιινληαη… 

Όια απηά βιάπηνπλ ζνβαξά ηνλ ηόπν πνπ καο γέλλεζε, πνπ θηινμελεί ηηο δσέο καο θαη πνπ 



αγαπάκε. 

Κη είλαη μεθάζαξν όηη πνιηηηθά παηρλίδηα ηνύηνο ν ηόπνο δε ζεθώλεη.  

Σταματίνα Κωστάκου 
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου 

Δήμου Λαυρεωτικήο 

 


