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Λύσεις για τα 
πάρκα τώρα…!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Την περίοδο του κορωνοϊού 
όλοι μας λίγο - πολύ ανα-
ζητήσαμε ψυχαγωγία στα 
πάρκα του δήμου μας, τα 
οποία αποτελούν  πραγματικές 
οάσεις μέσα στο τσιμέντο 
του λεκανοπεδίου και θα 
μπορούσαν με λίγο κόπο 
και καλή οργάνωση να 
γίνουν πρότυποι χώροι προς 
μίμηση. Δυστυχώς, η εικόνα 
που συναντά ο δημότης είναι 
άπειρα graffi ti και ελλιπή 
καθαριότητα.

...Συνέχεια Σελ. 3.

Η ΓΝΩΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 117
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Αυτοεκτίµηση και 
αυτοπεποίθηση
Της Φ. Οικονομάκου  Σελ 6
 
Ο Συµπολίτης – Παπάγος - 
Χολαργός, η Νέα Επιδερµίδα 
Του Γρ. Μαλούκου    Σελ 8
 
Κωνσταντίνος Κανάρης 
∆ηµήτριος Μακρής 
Του  Ι.Κρασσά          Σελ 14

Εικόνες εγκατάλειψης στα 
κεντρικά πάρκα της πόλης μας 

Γιατί τέτοια αδικία 
για τους Παπαγιώτες

Σελ. 9

∆ιαγραφή 
αντί απαντήσεων

Σελ. 11

Σελ. 9

Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

Τα πάρκα 
δεν ψηφίζουν!

Άλσος Χολαργού

Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

Άλσος Χολαργού
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Το πιο Luxury barber shop των Βορείων 
Προαστίων βρίσκεται στο Χολαργό!

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 6 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, με άνετο parking 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 21 1119 6699

Aακολουθήστε τους σε  facebook: Grooms Hair Spot & Instagram: @grooms_hairspot

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!

Ξεχάστε τα τυπικά ανδρικά κομμωτήρια και 
αφεθείτε στα έμπειρα χέρια του «Grooms 
Hair Spot» στο Χολαργό για την περιποίησή 
σας! Ένας υπέροχος μοντέρνος χώρος με 
κύριο χαρακτηριστικό το ξύλο και φινιρίσματα 
κομψότητας περιμένει το ανδρικό κοινό για να το 
εξυπηρετήσει από τα έμπειρα χέρια του ιδιοκτήτη 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΚΑ. Ο ζεστός ξύλινος 
χώρος σε συνδυασμό με τις ινσταγκραμμικές 
γωνίες που περιλαμβάνει το κατάστημα και την 
πολυετή εμπειρία του προσωπικού, το Grooms 
Hair Spot» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το 
καταφύγιο που αναζητά κάθε σύγχρονος άνδρας 
όσον αφορά τα μαλλιά και την περιποίηση 
του προσώπου του. Η Πολιτεία Παπάγου 
Χολαργού επισκέφθηκε το Grooms Hair Spot», 
γνώρισε από κοντά τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ο 
οποίος μας υποδέχτηκε με το χαμόγελο του, μας 
φιλοξένησε και μας ξενάγησε στο χώρο του, 
όπου και διαπιστώσαμε την υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση του, την ευγένεια του και το σεβασμό 
που δείχνει τόσο στο πάθος του, που είναι η 
κομμωτική, αλλά και στους ανθρώπους που 
τους εμπιστεύονται! 
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Συνέχεια από την 1η Σελίδα 

Σίγουρα, μεγάλο μέρος 
ευθύνης για την κατάσταση  
αυτή έχουν παραβατικά 
άτομα που μουτζουρώνουν 
ό,τι τοίχο και πέτρα βρουν 
εύκαιρο, καθώς και πολίτες 
που αρνούνται συστηματικά 
να περισυλλέξουν τα 
απορρίμματα που οι ίδιοι 
δημιούργησαν εντός των 
δημοτικών χώρων. 

Σε κάθε περίπτωση ,όμως, 
ο δήμος έχει αρμοδιότητα 
και υποχρέωση να καθαρίζει 
και να φυλάει τους 
χώρους αυτούς. Θα πρέπει 
να οργανωθεί πλήρης 

καθαρισμός των graffi -
ti όπως έγινε επιτυχώς στο 
δήμο Αθηναίων. Μόνιμό 
συνεργείο καθαρισμού 
πρέπει να ασχολείται 
αποκλειστικά και μόνο με 
τους χώρους πρασίνου, 
γεγονός που είναι δυνατό 
αν σκεφτεί κανείς τα 
υψηλότατα δημοτικά τέλη 
που πληρώνουμε ετησίως. Θα 
πρέπει επιτέλους η δημοτική 
αρχή να αποφασίσει την 
οργανωμένη φύλαξη των 
πάρκων προκειμένου να 
διατηρηθούν καθαρά και 
ασφαλή. 

Οι εθελοντικές δράσεις 
σχολείων, συλλόγων και 
προσκόπων θα παρακινούσαν 
τους δημότες και ιδιαίτερα 
τους νέους μας, να 
ασχοληθούν με το πράσινο, 
να το αγαπήσουν και εν 
συνεχεία να το σεβαστούν. 
Μια καλή ιδέα είναι κάποιοι 
φορείς να “υιοθετήσουν” 
συγκεκριμένα πάρκα και 
αλσύλλια αναλαμβάνοντας 
τη φροντίδα τους. 
Μέσα στα υπέροχα πάρκα 

του δήμου μας, θα μπορούσαν 
να φιλοξενηθούν ανθκομικές 
εκθέσεις, περιοδικές 
εκθέσεις γλυπτών και 
έργων τέχνης, καθώς 
και εκπαιδευτικά σημεία 
ανακύκλωσης ώστε τα 
παιδιά και οι έφηβοι να 
διδαχτούν εμπράκτως την 
ανακύκλωση.

Τέλος, πιστεύω ότι ο 
δήμος θα πρέπει επιτέλους 

να ασχοληθεί με τα πάρκα 
σοβαρά και όχι σαν να 
ήταν άλλο ένα πεζοδρόμιο 
που το μισοκαθαρίζουμε 
και το ψιλομαζεύουμε! 
Πρέπει να οργανωθεί ειδικό 
πρόγραμμα για το πράσινο 
ώστε να υπάρξουν άμεσα 
απτά αποτελέσματα και να 
σταματήσουν οι δημότες να 
συναντούν εικόνες ντροπής 
για ένα δήμο με τόσο υψηλά 
δημοτικά τέλη!!!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

    Λύσεις για τα πάρκα τώρα…!    Λύσεις για τα πάρκα τώρα…!Η ΓΝΩΜΗ
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ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ

Το συχνότερο κακόηθες 
νεόπλασμα της στοματικής 
κοιλότητος, σε ποσοστό  πάνω 
από 90%, είναι το καρκίνωμα 
εκ του πλακώδους επιθηλίου 
(ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα). 
Ως συχνότεροι προδιαθεσιακοί  
παράγοντες, αναφέρονται το 
κάπνισμα, το αλκοόλ και ιοί (HPV).  
Συχνότερα  εμφανίζεται μεταξύ  6ης 
και 7ης δεκαετίας, ενώ η αναλογία 
μεταξύ ανδρών/γυναικών είναι 
3:1. Ή γλώσσα και ιδιαίτερα τα 
πλάγια χείλη και η κάτω επιφάνεια 
αυτής αποτελεί τη συχνότερη 
θέση προσβολής, σε ποσοστό που 
αγγίζει το 50%. Ακολουθεί το 
έδαφος του στόματος (35%), ενώ 
άλλες εντοπίσεις περιλαμβάνουν 
τα ούλα και το φατνιακό και  
παρειακό βλεννογόνο, την υπερώα 
και, πολύ σπανιότερα, τη ραχιαία 
επιφάνεια της γλώσσας. Κλινικά, 
το νεόπλασμα συνηθέστερα 
εμφανίζεται ως εξέλκωση η 
οποία δεν επουλώνεται και 
εμφανίζει ανώμαλο  πυθμένα και 
σκληρία στην ψηλάφηση. Ενίοτε 
εμφανίζεται ως εξωφυτική βλάβη, 
η οποία επίσης είναι σκληρή 
στην ψηλάφηση. Οι συχνότεροι 
ιστολογικοί υπότυποι είναι το 
ακροχορδονώδες, το βασεοειδές, 
το ακανθολυτικό, το θηλώδες και 
το ατρακτοκυτταρικό πλακώδες 
καρκίνωμα. 
Ένα μικρό ποσοστό των κα-

κοήθων νεοπλασμάτων της 
στοματικής κοιλότητος αφορά 
καρκινώματα σιελογόνων αδένων.  
Η κλινική εικόνα μπορεί να αφορά  
απλή διόγκωση ή εξέλκωση 
συνήθως στην υπερώα, αλλά και 
στα χείλη, την παρειά, την γλώσσα 

και το έδαφος του στόματος, που 
δεν υποχωρεί και αυξάνεται. 
Το συχνότερο εξ’ αυτών είναι το 

αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα  το 
οποίο αποτελεί το 10% όλων των 
επιθηλιακών νεοπλασμάτων των 
σιελογόνων αδένων και το 30% 
των νεοπλασμάτων των ελασσόνων 
σιελογόνων αδένων. Αφορά 
κυρίως μεσήλικες και μεγάλης 
ηλικίας ασθενείς. Η πενταετής 
επιβίωση των ασθενών φθάνει το 
35%, ενώ 10-20% των ασθενών 
επιβιώνει για δέκα-δεκαπέντε 
έτη. Παρατηρούνται ενίοτε 
απομακρυσμένες μεταστάσεις (σε 
πνεύμονες, ΚΝΣ, ήπαρ). Το δεύτερο 
συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα 
των σιελογόνων αδένων στη 
στοματική κοιλότητα (26%) είναι 
το πολύμορφο χαμηλής κακοήθειας 
αδενοκαρκίνωμα 
Σχεδόν αποκλειστικά εντοπίζεται 

στους μικρούς σιελογόνους αδένες. 
Το 60% των περιπτώσεων αφορά 
στην υπερώα. Συνήθως εμφανίζεται 
στην 5η και 6η δεκαετία. Έχει 
εξαιρετική πρόγνωση, απουσία 
απομακρυσμένων μεταστάσεων. 
Άλλοι ιστολογικοί τύποι καρκι-

νωμάτων σιελογόνων αδένων 
είναι το Βλεννοεπιδερμοειδες, 
το  Κυψελιδοκυτταρικό, το  
Επιθήλιομυοεπιθηλιακό καρ-
κίνωμα, το Διαυγοκυτταρικό 
καρκίνωμα, το Βασικοκυτταρικό 
αδενοκαρκίνωμα, το Κυστα-
δενοκαρκίνωμα, το  Βλεννώδες 
αδενοκαρκίνωμα, το Ογκοκυτ-
ταρικό καρκίνωμα, το Μυεοπι-
θηλιακό καρκίνωμα  και το 
καρκίνωμα των σιαλικών πόρων. 
Σπανιότερα, στην στοματική 

κοιλότητα, παρατηρούνται και μη 

επιθηλιακής προέλευσης κακοήθη 
νεοπλάσματα, όπως το σάρκωμα 
Κaposi,  λεμφώματα (μεταξύ των 
οποίων το διάχυτο λέμφωμα από 
Β μεγάλα κύτταρα, το λέμφωμα 
από τα κύτταρα του μανδύα, το 
λέμφωμα τύπου Burkitt, το οζώδες 
λέμφωμα, Τ λεμφώματα), καθώς και 
εξωμυελικά πλασματοκυττώματα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bagan J, Sarrion G, Ji-
menez Y, Oral Cancer: 

Clinical Features, Oral Oncol, 
2010;46:414-7

2. Scully C, Bagan J, Oral 
Squamous cell carcinoma 

overview, Orak Oncol, 
2009;45:301-8.

3. WHO Classifi cation 
of Head and Neck Tumours, 
4th Edition, Volume 9, 2017

4. Rosai and Ackerman’s Sur-
gical Pathology-2 Volume Set 

11th Edition, 2018

Δημήτρης Οικονόμου
Χειρουργός Οδοντίατρος
Δημοτικός  Σύμβουλος 

Παπάγου-Χολαργού

Αλέξανδρος Ι. Νομικός
Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμελητής Α΄ Ασκληπιείο Βούλας
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Οδοντικά εµφυτεύµατα  και  τι πρέπει να γνωρίζω

Οι περισσότεροι από εμάς 
θεωρούμε δεδομένο το έργο 
που εκτελούν για πολλά χρόνια 
τα φυσικά μας δόντια. Σπάνια 
σταματούμε για να εκτιμήσουμε 
πόσο δαγκώνουμε ένα σκληρό 
κομμάτι τροφής ή απολαμβάνουμε 
ένα σαρκώδες καλαμπόκι. 

Μπορούμε, να μιλάμε, και να 
χαμογελάμε με αυτοπεποίθηση 
και τα δόντια μας μπορούν να 
λειτουργούν χωρίς πόνο για 
πολλές δεκαετίες.Όλα αλλάζουν 
όμως όταν χάνουμε κάποια 
δόντια ή όταν βρισκόμαστε με μια 
μειωμένη ικανότητα των δοντιών 
να εκτελούν τις φυσιολογικές 
τους λειτουργίες.

Τι είναι η θεραπεία με 
τοποθέτηση οδοντικών 

εμφυτευμάτων;
Σκεφτείτε τα οδοντικά εμφυτεύματα 

σαν μεταλλικά στηρίγματα.  Τα 
οδοντικά εμφυτεύματα  είναι 
συνήθως κατασκευασμένα από 
τιτάνιο.  Τοποθετούνται χειρουργικά 
μέσα στο οστούν των γνάθων για 
να στηρίζουν μόνιμες προσθετικές 
αποκαταστάσεις ή οδοντοστοιχίες. 
Αυτή η  διαδικασία ονομάζεται 
«οστεοενσωμάτωση». Το οστούν των 
γνάθων ουσιαστικά ενσωματώνεται 
πάνω στα οδοντικά εμφυτεύματα, με 
την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας 
πολύ μεγάλη σταθερότητα.

Για να  προτείνουμε το καλύτερο 
θεραπευτικό πλάνο, χρειάζεται 
να συμπληρώσουμε ένα ιατρικό 
και οδοντιατρικό ιστορικό και να 
προβούμε σε μια λεπτομερή εξέταση 
της στοματικής σας κοιλότητας, μαζί 

με ακτινογραφικό έλεγχο.

 Οδοντικά εμφυτεύματα 
και  διαδικασία 
τοποθέτησης

Η διαδικασία της τοποθέτησης 
των εμφυτευμάτων και οι 
επισκέψεις που ακολουθούν 
λαμβάνουν χώρα στο οδοντιατρείο 
με τη χρήση τοπικού αναισθητικού. 
Κατά τη χειρουργική φάση, κάθε 
εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο 
οστούν της γνάθου. Συνήθως 
αφήνουμε ένα διάστημα,δύο- 
τριών μηνών, που επιτρέπει στον 
οστίτη ιστό να αυξηθεί γύρω από 
τα εμφυτεύματα για να τα στηρίξει 
με ασφάλεια στη θέση τους.
Αμέσως μετά τη χειρουργική 

επέμβαση θα  δώσουμε 
συγκεκριμένες μετεγχειρητικές 
οδηγίες για να εξασφαλίσουμε 
την καλύτερη δυνατή επούλωση.
Επιπλέον,  θα  χορηγήσουμε 
παυσίπονα και σε κάποιες 
περιπτώσεις αντιβιοτικά για να 
υποβοηθήσουν την επουλωτική 
διαδικασία και να ανακουφίσουν 
την οποιαδήποτε ενόχληση.
Σε  αυτό το διάστημα είναι δυνατόν 

να τοποθετηθούν προσωρινές 
οδοντοστοιχίες ή προσωρινές 
αποκαταστάσεις με την εμφάνιση 
φυσικών δοντιών, που θα επιτρέψουν 

στο στόμα σας να λειτουργεί όσο 
είναι δυνατό φυσιολογικά. Θα 
χρειαστεί επίσης να περιορίσετε τη 
δίαιτά σας σε μαλακές τροφές και να 
ακολουθείτε συγκεκριμένες οδηγίες 
στοματικής υγιεινής.
Όταν το οστούν της γνάθου έχει 

αποκατασταθεί σταθερά γύρω από 
το εμφύτευμα, ένα υπερουλικό 
τμήμα τοποθετείται πάνω από 
κάθε εμφύτευμα. Το υπερουλικό 
τμήμα προέχει πάνω από τα ούλα 
και χρησιμεύει σαν στήριγμα για 
την προσθετική αποκατάσταση. 
Αυτή η διαδικασία διαρκεί πολύ 
λίγο. Σε μερικές περιπτώσεις το 
υπερουλικό τμήμα τοποθετείται 
συγχρόνως με το εμφύτευμα. 
Αφού επουλωθούν τα ούλα, 
ετοιμάζονται οι προσθετικές 
αποκαταστάσεις (στεφάνες, 
γέφυρες, οδοντοστοιχίες) και 
τοποθετούνται με ασφάλεια και 
σταθερά πάνω στα υπερουλικά 
τμήμα.

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου
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Η αυτοεκτίμηση είναι η βασική 
αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό 
μας και την αξία του.

Στην έννοια της αυτοεκτίμησης 
περιλαμβάνονται οι πεποιθήσεις και 
συναισθήματα όπως η ντροπή, η 
υπερηφάνεια, ο θρίαμβος και άλλα 
που νιώθουμε για τον εαυτό μας.

Αρχίζει να θεμελιώνεται ήδη από 
την παιδική μας ηλικία, τότε που 
είμαστε εξαρτημένοι βιολογικά και 
συναισθηματικά και δεν είχαμε 
επαρκείς άμυνες για αυτοπροστασία. 
Στο βαθμό που εισπράτταμε αγάπη, 
επιβεβαίωση και αποδοχή για αυτό 
που πραγματικά είμαστε, χτιζόταν και 
η αυτοεκτίμηση μας.

Η αυτοπεποίθηση αφορά στη 
βεβαιότητα ότι μπορούμε να τα 
καταφέρουμε και να ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις κάποιας κατάστασης.

Κάποιοι έχουν αυτοπεποίθηση 
σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής 
τους, ενώ άλλοι σε ορισμένους μόνο. 
Η αυτοπεποίθηση δεν είναι σταθερή 
στη διάρκεια της ζωής μας. Εξαρτάται 
άμεσα από το τι πραγματικά έχουμε 
καταφέρει και για να διατηρηθεί αυτή 
η πεποίθηση επάρκειας, απαιτείται 
συνεχή προσπάθεια και έκθεση σε 
νέες προκλήσεις.

 Οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτό-
σημες, αλλά είναι αλληλένδετες.

Η αυτοπεποίθηση αφορά στο 
τι μπορούμε να κάνουμε, να 
καταφέρουμε, ενώ η αυτοεκτίμηση σε 
αυτό που θεωρούμε ότι είμαστε.

Η αυτοεκτίμηση μας κάνει να 
νιώθουμε εσωτερικά ασφαλείς 
ως άτομα, ενώ η αυτοπεποίθηση 

μας δίνει ώθηση να τολμούμε να 
δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα 
και να αποκτούμε νέες εμπειρίες. Όσο 
χαμηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση 
και η αυτοπεποίθηση, οι πιθανότητες 
να ερμηνεύουμε τα γεγονότα της 
ζωής μας με αρνητικό τρόπο, είναι 
αυξημένες. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση 
συνδέεται με καταθλιπτική μορφή 
επεξεργασία της ζωής. Έτσι 
δεν είναι σπάνιες οι ακόλουθες 
εκδηλώσεις όπως: αμφισβήτηση 
των δυνατοτήτων μας, αμφιβολία 
και ανησυχία, άγχος, κοινωνική 
απομόνωση,έλλειψη κοινωνικών 
δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης, 
αποφυγή βλεμματικής επαφής, 
δυσκολίες στην άρθρωση του λόγου, 
αρνητικές σκέψεις,παραμέληση 
εαυτού, συνεχής απολογία, αποφυγή 
του να παίρνουμε ρίσκα, συνεχής 
αναζήτηση της επιβεβαίωσης των 
άλλων, απαισιοδοξία.

Αν αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, 
αν ασκούμε έντονη κριτική σε αυτόν 
τότε η ψυχοθεραπεία  πραγματικά 
μπορεί να μας βοηθήσει.

Επίσης, όταν λόγω της χαμηλής 
αυτοπεποίθησης, της άσχημης 
εικόνας για τον εαυτό μας και των 
συναισθήματα ανεπάρκειας, που είναι 
τόσο επώδυνα, μας προκαλούνται 
κατάθλιψη, μοναξιά ή ακόμα και 
συμπεριφορές εθισμού, τότε η βοήθεια 
από έναν ειδικό ψυχικής υγείας 
επιβάλλεται! Στις συνεδρίες δίνεται 
η δυνατότητα να παρατηρήσουμε 
εκ νέου τον εαυτό μας, να δούμε 
την πραγματική του εικόνα και όχι 
την αντανάκλαση της εικόνας των 
άλλων για εμάς. Σταματάμε τις 
συνεχείς συγκρίσεις με τους άλλους. 

Αντιμετωπίζουμε την αποτυχία ως 
μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης. 
Επανεξετάζουμε το παρελθόν, 
δουλεύουμε πάνω στις τραυματικές 
εμπειρίες, ενισχύουμε την ψυχική 
ανθεκτικότητα, επανεκπαιδευόμαστε 
να σκεφτόμαστε θετικά χωρίς 
αμφισβήτηση των δυνατοτήτων 
μας, χωρίς αμφιβολίες για την αξία 
μας και υπέρμετρες ανησυχίες. 
Μαθαίνουμε να βάζουμε όρια. 
Βγάζουμε τους τοξικούς ανθρώπους 
από τη ζωή μας. Αποδεικνύουμε ότι 
οι φόβοι και ο αρνητικός τρόπος 
σκέψης είναι λανθασμένοι. Στις 
συνεδρίες δουλεύουμε με τη θετική 
επιβράβευση για να σταθεροποιήσουμε 
τις διορθωτικές εμπειρίες. 
Αναγνωρίζουμε τι προσόντα έχουμε 
και επικεντρωνόμαστε σε αυτά και όχι 
σε αυτά που δεν έχουμε. Κατακτούμε 
την αυτογνωσία, μέσω άσκησης στην 
αυτοπαρατήρηση και αυτοκριτική, 
που είναι προϋπόθεση της υγιούς 
αυτοπεποίθησης. Αξιολογούμε τον 
εαυτό μας, τον επικροτούμε στις 
επιτυχίες του, όμως αναγνωρίζουμε 
τις αδυναμίες και τα λάθη του και 
προσπαθούμε να τον βελτιώσουμε. 
Αποδεχόμαστε συναισθήματα που μας 
φοβίζουν και διευκολυνόμαστε να τα 
εκφράσουμε. Και όλα αυτά μέσα σε 
ένα πλαίσιο θεραπευτικής συμμαχίας 
και εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του 
θεραπευτή μας. Δεν ξεχνάμε ότι η 
σημαντικότερη σχέση που έχουμε 
στη ζωή μας είναι αυτή με τον εαυτό 
μας. Αν για κάποιους λόγους αυτή 
δε λειτουργεί ικανοποιητικά, τότε 
είναι δύσκολο να λειτουργήσουν 
ικανοποιητικά και οι υπόλοιπές μας 
σχέσεις. Αντιθέτως αν καταφέρουμε 
να έχουμε καλή αυτοεκτίμηση και 
υψηλή αυτοπεποίθηση τότε όλες οι 
σχέσεις μας θα είναι ειλικρινέστερες, 
ουσιαστικότερες και γονιμότερες.

Αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση 
Πώς συµβάλλει η ψυχοθεραπεία στη βελτίωσή τους    

Οικονομάκου Φιλάνθη  
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Phd - Msc 
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Η αμβλυωπία είναι μία πάθηση που 
εμφανίζεται στην παιδική ηλικία όπου 
το ένα μάτι είναι πιο αδύναμο από 
το άλλο. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί 
να συνδυάσει τις εικόνες των δύο 
ματιών με συνέπεια να αποκλείει 
την εικόνα από το πιο αδύναμο μάτι 
και χρησιμοποιεί την εικόνα από το 
πιο δυνατό μάτι. Αυτό σημαίνει πως 
ένα παιδί που πάσχει από αμβλυωπία  
χρησιμοποιεί μόνο το δυνατό του 
μάτι για να δει, με αποτέλεσμα η 
όραση του αδύναμου ματιού να 

χειροτερεύει συνεχώς. Συνήθως η 
αμβλυωπία εμφανίζεται μόνο στο ένα 
από τα δύο μάτια.

Το πρόβλημα εμφανίζεται από τη 
γέννηση μέχρι και την ηλικία των επτά 
ετών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
το παιδί δεν αντιλαμβάνεται ότι 
χρησιμοποιεί μόνο το ένα μάτι γιατί η 
επιλογή του δυνατότερου οφθαλμού 
από τον εγκέφαλο είναι μία αυτόματη 
αντίδραση του οργανισμού. Συνήθως 
η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της 
πάθησης μπορεί να διορθώσει την 
αμβλυωπία. Όσο νωρίτερα αρχίσει 
η θεραπεία της αμβλυωπίας τόσες 
περισσότερες πιθανότητες έχει το παιδί 
να αναπτύξει φυσιολογική όραση. Η 
αμβλυωπία πολλές φορές αναφέρεται 
και ως «τεμπέλικο μάτι».

Πότε προκαλείται Αμβλυωπία;
• Όταν τα μάτια δεν εστιάζουν στο 

ίδιο αντικείμενο. Σε περιπτώσεις 
στραβισμού όπου τα δύο μάτια δεν 
είναι ευθυγραμμισμένα ώστε να κοιτάνε 

προς την ίδια κατεύθυνση, ο εγκέφαλος 
λαμβάνει δύο εικόνες και αποκλείει 
τη μία. Η όραση του ματιού που δε 
χρησιμοποιείται χειροτερεύει σταδιακά.

• Όταν υπάρχει ανισομετρωπία. Η 
ανισομετρωπία είναι η διαθλαστική 
κατάσταση όπου τα δύο μάτια 
εμφανίζουν διαφορετικό μέγεθος 
(>2,00D) ή τύπο (μυωπία, 
υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) 
διαθλαστικού σφάλματος. Επομένως 
υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση 
ένα «καλό» και ένα «αδύναμο» 
μάτι. Όπως και στην περίπτωση του 
στραβισμού ο εγκέφαλος δέχεται δύο 
εικόνες από τις οποίες «διαλέγει» 
την καλύτερη με αποτέλεσμα να 
χειροτερεύει σταδιακά η όραση του 
ήδη αδύναμου ματιού.
• Όταν κάποια άλλη αιτία εμποδίζει 
το φως να εισχωρήσει στο μάτι. 
Τέτοιες αιτίες μπορεί να είναι ένας 
εκ γενετής καταρράκτης (συγγενής 
καταρράκτης) ή κάποια πάθηση 
του κερατοειδούς. Χωρίς έγκαιρη 

διάγνωση και θεραπεία το παιδί 
μπορεί να μην αναπτύξει ποτέ καλή 
όραση στο πάσχον μάτι.

Ο Χρήστος Ξένος είναι διπλωματούχος 
Οπτικός με σπουδές στη Μεγάλη 
Βρετανία (City & Islington College και 
King’s College London), μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας) 
και πολυετή εργασιακή εμπειρία σε 
Αγγλία και Ελλάδα. Είναι μέλος της 
Ένωσης Βρετανών Οπτικών (ABDO) 
του Βρετανικού Οπτικού Συμβουλείου 
(GOC) και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Οπτικών και Οπτομετρών (Π.Ε.Ο.Ο.) 
με μετεκπαίδευση (Hons LVA) στα 
Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης (εξέταση 
– αξιολόγηση όρασης και κατασκευή 
ειδικών βοηθημάτων - οπτικών και μη 
– για την μεγιστοποίηση της όρασης σε 
παθήσεις όπως εκφύλιση ωχράς κηλίδας, 
μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
γλαύκωμα κ.α.).

   Αμβλυωπία και παιδική όραση- Α ΜΕΡΟΣ   Αμβλυωπία και παιδική όραση- Α ΜΕΡΟΣ

Χρήστος Ξένος 
FBDO (Hons) LVA

Διπλ. Οπτικός  - Βοηθήματα 
Χαμηλής Όρασης

HND, B.Sc. (Hons), M.Sc.
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Στο περιοδικό «Κ» που διανέμεται 
δωρεάν με την «Καθημερινή της 
Κυριακής» 18 Απριλίου 2021, υπάρχει 
ένα άρθρο που αναφέρεται σε ένα νέο 
συγκρότημα γραφείων που αναγείρεται 
στη Λεωφόρο Συγγρού απέναντι από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Παρότι τα 
συγκεκριμένα, νέας γενεάς κτίρια 
γραφείων και επαγγελματικών χώρων δεν 
εμπίπτουν καθόλου στην τυπολογία του 
δομημένου περιβάλλοντος του Παπάγου-
Χολαργού, εν τούτοις, οι αρχιτέκτονες 
που το υπογράφουν έχουν να πουν 
δυο χρήσιμα λόγια για το πώς πρέπει 
να κατασκευάζονται οι χώροι στέγασης 
ανθρώπων στις αρχές του 21ου αιώνα. 
Η πρώτη και βασική αρχή είναι της αειφορίας. 

Αυτό σημαίνει η αρχιτεκτονική σύνθεση του 
κτιρίου και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού 
του, όπως και η επιλογή των υλικών του, 
πρέπει να προσβλέπουν στην δυνατότητα της 
διατηρισιμότητας του στο χρόνο. Αυτό είναι 
χρήσιμο δίδαγμα για κάποιες πολυκατοικίες 
του δήμου μας οι οποίες σε λίγα χρόνια θα 
πλησιάζουν τα όρια ζωής των υλικών τους και 
θα χρήζουν ανακατασκευής. 
Η σύνθεση την οποία προτείνουν οι 

αρχιτέκτονες όμως πηγαίνει πέρα από την 
απλή σχεδιαστική γεωμετρία αλλά επιβάλλει 
τη χρήση κανόνων έτσι ώστε η εμπειρία 
ζωής των κατοίκων να είναι η βέλτιστη 
δυνατή και ας «θυσιαστούν» τετραγωνικά 
για χάρη των ελεύθερων και σκιασμένων 

χώρων, έτσι ώστε να δημιουργούνται 
μικρόκοσμου-φωλιές ευζωίας και όχι απλά 
αποθηκευτικοί χώροι ανθρώπων, είτε αυτοί 
διαβιούν, είτε αυτοί εργάζονται.  
Η δεύτερη είναι η δυνατότητα της 

ενεργειακής αυτάρκειας όπου ο συνδυασμός 
σχεδιασμού, προσανατολισμού  και υλικών 
αποβλέπει στην μείωση κατά το δυνατόν 
του ενεργειακού ίχνους του κτιρίου 
χωρίς να υπάρχει υπερβάλλουσα ανάγκη 
θέρμανσης ή ψύξης, όπως θυμούνται πολλοί 
συμπολίτες μας ιδίως από βαριές κατασκευές 
του παρελθόντος οι οποίες δρούσαν σαν 
«ενεργειακές καταβόθρες» και απαιτούσαν 
υπέρογκα ποσά θέρμανσης και ψύξης. 
Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι παρήγορο 

το ότι βλέπουμε ξανά στο Δήμο μας την 
ανέγερση νέων οικοδομών οι οποίες από 

εξωτερική παρατήρηση, φαίνονται να έχουν 
ενσωματώσει κάποιες -πολλές ή λίγες- από 
τις προαναφερθείσες αρχές αειφορίας και 
ενεργειακής αυτάρκειας. Ο Δήμος μας, 
μετά την εικοσιπενταετία 1980-2005 όπου 
είδε μια πρώτη περίοδο ανοικοδόμησης 
πολυκατοικιών, και αφού μεσολάβησε η 
οικονομική κρίση, φαίνεται πως -ακόμα και εν 
μέσω πανδημίας- βρίσκεται στην αρχή ενός 
νέου κύματος ανέγερσης οικοδομών αλλά και 
ανακαίνισης παλαιών κατασκευών. Ο Δήμος 
μας για μια ακόμα φορά αλλάζει επιδερμίδα. 
Ας έχουν υπόψη τους οι συμπολίτες 

μας τις νέες αντιλήψεις σχεδιασμού και 
κατασκευής κτιριακών χώρων όπως 
διαμορφώνονται στις αρχές του 21ου 
αιώνα. Μόνον έτσι και με τη βοήθεια φίλου 
ειδικού που θα τους συμβουλεύσει θα 
κάνουν μια καλή επένδυση στα χρήματά 
τους και θα μπορέσουν να αποκτήσουν ή 
να ανακαινίσουν την κατοικία τους κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατή με τα 
νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, αλλά και με 
τον φυσικό πλούτο που ο τόπος που ζούμε 
μας προσφέρει άπλετα. 
Βέβαια, για να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια 

από την ποιότητα των κατασκευών 
των  κατοικιών θα πρέπει να υπάρχει 
και η ανάλογη ευαισθησία από πλευράς 
δημοτικών αρχών για το υπόλοιπο 
περιβάλλον και την ποιότητα των δημοσίων 
χώρων. Αυτό όμως θα το εξετάσουμε στην 
επόμενη μας συνάντηση. 

Ο Συµπολίτης – Παπάγος - Χολαργός, η Νέα Επιδερµίδα

Του Γρηγόρη 
Μαλούκου

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Λάμπρου Κατσώνη 18,12132 Περιστέρι
Τ: 2103004184 – 2109017250

Email: canopies@liritischristos.gr - www.liritischristos.gr / www.diy-stegastra.gr

Υψηλή αντοχή 
Κατασκευασμένο από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο ώστε να αντιστέκεται στη 
διάβρωση, ενώ η σταθερότητά του δεν 
επηρεάζεται από τις ανεμοπιέσεις.
Οροφή από μασίφ πολυκαρμπονικό για 

υψηλή αντοχή σε κρούση και προστασία 
99% από τις UVακτινοβολίες.

Όμορφο και σύγχρονο design

Σύγχρονα υλικά κατασκευής και 
μοντέρνος σχεδιασμός συνδυάζονται 
προσφέροντας ένα προϊόν υψηλής 
αισθητικής.

• Εργονομικός σχεδιασμός-Δυνατότητα 

σύνδεσης σε διάφορες διατάξεις για 
αύξηση του ωφέλιμου χώρου κάλυψης. 

• Υψηλή αντοχή σε κρούσεις και 
ανεμoπιέσεις
• Δεν σκουριάζει
• Δεν κιτρινίζει η οροφή
• Προστασία από UV ακτινοβολίες
• Ενσωματωμένη υδρορροή
• Δεν απαιτεί συντήρηση
• Εγγύηση 3 έτη

Διαστάσεις στεγάστρου 

για ένα αυτοκίνητο: 

Μήκος: 504cmΧ Βάθος: 250cm

Τιμή με εγκατάσταση: 

Από 2.200 € πλέον ΦΠΑ
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Γιατί τέτοια αδικία 
για τους Παπαγιώτες 

Ο δήμαρχος εισηγήθηκε την κατασκευή τεράστιου 
κτιρίου (ΚΑΠΗ) με συντελεστή δόμησης 1,12(!!!) σε 
έναν ήδη επιβαρυμένο δρόμο του Παπάγου, την οδό  
Εθνικής Αμύνης, την ίδια στιγμή που ψήφισε τη μείωση 
συντελεστή δόμησης για τους κατοίκους που θέλουν να 
κτίσουν σε 0,9 με αποτέλεσμα να χάνουν αξία από τα 
οικόπεδα τους! Δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή στη 
διοίκηση!

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας Τηλ. Επικοινωνίας  6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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Τα πάρκα δεν ψηφίζουν!
Εικόνες εγκατάλειψης στα 

κεντρικά πάρκα της πόλης μας 

Εικόνες εγκατάλειψης παρουσιάζουν 
τα κεντρικά πάρκα της πόλης μας,στο  

μεγάλο πάρκο Παπάγου και στο  άλσος 
Χολαργού, σε μια στιγμή που οι πολίτες 

του Παπάγου Χολαργού λόγω κορονοϊού 
χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ να έχουν 
φροντισμένους χώρους  για έξοδο και 
περιπάτους.
Δυστυχώς, τα πάρκα της πόλης - ακόμη και 

τα πιο βασικά-  έχουν αφεθεί στην τύχη τους 
από τον Δήμο.
Γκράφιτι παντού ακλάδευτο  

πράσινο,προβλήματα καθαριότητας και 
ασυντήρητα μονοπάτια είναι το σκηνικό που 
αντικρίζουν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.
¨Όπως  καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής 

τα πάρκα δεν συντηρούνται τακτικά ενώ δεν 
έχουν καν φύλαξη με αποτέλεσμα να έχουν 
γίνει στόχος ανεύθυνων όπου τα γεμίζουν με 
γκράφιτι αλλά και προκαλούν φθορές.
Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι «είναι 

απαράδεκτο να πληρώνουμε από τα 
υψηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα και 
να μην έχουμε φροντισμένα ούτε τα βασικά 
πάρκα της πόλης Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια 

εγκατάλειψη τις τελευταίες δεκαετίες». 
Δημοτικοί σύμβουλοι που απευθυνθήκαμε 

επισημαίνουν ότι «παρά τις συνεχείς οχλήσεις 
προς τον δήμαρχο Αποστολόπουλο αυτός δεν 
έχει κάνει τίποτα.
Δείχνει  να έχει χάσει την επαφή του με τους 

δημότες ή ότι έχει άλλες προτεραιότητες».
Οι φωτογραφίες άλλωστε αποτελούν 

αδιάψευστο μάρτυρα.

Ο Δήμαρχος κ. Αποστολόπουλος,  διέγραψε 
με συνοπτικές διαδικασίες από τον συνδυασμό 
¨Μαζί για την πόλη μας¨  τον πρώτο σε 
ψήφους δημοτικό Σύμβουλο, οδοντίατρο κ. 
Δημήτρη Οικονόμου.
Ο βασικός λόγος διαγραφής ήταν ότι ο 

Δήμαρχος δεν άντεχε πλέον την κριτική και 
τις διαφωνίες του κ. Οικονόμου για καίρια 
θέματα του δήμου, όπως η κατάργηση των 
δύο κοινοτήτων, ο συντελεστής δόμησης 
στην κοινότητα Παπάγου, το τεράστιο 
πρόβλημα στάθμευσης στο Χολαργό, η 
καθαριότητα, η ασφάλεια, η διαχείριση 
των  5,5 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε η 
κοινότητα Παπάγου ως αποζημίωση από την 
Αττική οδό και άλλα.
Κατά την ψηφοφορία ήταν εμφανής η πίεση 

που δέχτηκαν οι περισσότεροι σύμβουλοι από 
το δήμαρχο καθώς και η αποστασιοποίηση τους 
από τις θέσεις του. Δύο εξ αυτών, ο κ. Βαλυράκης 
και ο κ. Χατζής καταψήφισαν την επιθυμία 
του δημάρχου για διαγραφή,αιτιολογώντας τη 
σαφή διαφωνία τους. 
Ο Δημήτρης  Οικονόμου  σε δηλώσεις 

του ανέφερε μεταξύ άλλων «ότι λυπάται 
που ο Δήμαρχος αποφεύγει το διάλογο με 

τους δημοτικούς συμβούλους,υιοθετώντας 
συγκεντρωτικές και αυταρχικές πρακτικές. 
Αποφεύγει,δε, να απαντήσει σε σειρά 
επιστολών για κρίσιμα θέματα του Δήμου,με 
τελευταίο αυτό της κατάργησης των 
κοινοτήτων Παπάγου  και Χολαργού.Αντί 

διαλόγου επέλεξε  την διαγραφή»
Πάντως αρκετοί αναλυτές σημειώνουν 

ότι με αυτή την σπασμωδική κίνηση ο 
Αποστολόπουλος άνοιξε  τον ασκό του 
Αιόλου για τον συνδυασμό, αφού σύντομα 
αναμένονται  και άλλες αποχωρήσεις.

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ
Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

Άλσος Χολαργού

Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

Άλσος Χολαργού
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Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και 
αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό 
πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες 
ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον 
όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε ηλικίες 
άνω των 50 ετών είναι 1 στις 5 εκ των οποίων 
οι περισσότεροι δεν το 
γνωρίζουν. Κάποτε 
ένα άτομο από μόνο 
του θα ανακαλύψει 
ψηλαφητικά τον όζο, 
κάποτε η ανίχνευση 
θα γίνει κατά την 
κλινική εξέταση 
ρουτίνας από το 
γιατρό και κάποτε οι όζοι είναι τυχαίο εύρημα 
κατά την πραγματοποίηση ακτινολογικών 
εξετάσεων για άλλες παθήσεις (κυρίως στον 
έλεγχο των καρωτίδων). 
Οι όζοι μπορεί να αποτελούν απλά 

μια υπέρμετρη συλλογή φυσιολογικού 
θυρεοειδικού ιστού, κύστεις που περιέχουν 
υγρό, φλεγμονή (θυρεοειδίτιδα), ή όγκο 
(καλοήθη ή κακοήθη). Οι περισσότεροι είναι 
καλοήθεις  αλλά μερικοί μπορεί να είναι 
και κακοήθεις. Παλαιότερα οι περισσότεροι 
όζοι αφαιρούνταν χειρουργικά, αλλά αυτό 
οδηγούσε σε πολλές αχρείαστες χειρουργικές 
επεμβάσεις οι οποίες πολλές φορές 
οδηγούσαν σε επιπλοκές  (βράγχος φωνής 
κ.ά. ) αφού λιγότεροι από 1 στους 10 όζους 
ήταν καρκίνοι. Οι περισσότεροι από τους 
αφαιρεθέντες όζους θα μπορούσαν απλώς 
να παρακολουθούνται ή να αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά. 
Καθορισμός κατά πόσο ένας όζος είναι 

καλοήθης ή κακοήθης με αιματολογικές 
εξετάσεις ή την κλινική εξέταση δεν είναι 
συνήθως εφικτός.  Ο απόλυτος τρόπος  
εξακρίβωσης είναι η βιοψία του όζου (μέσω 
ψηλάφησης ή κατευθυνόμενη με  U/S ) η 
οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2 
με 3 χρόνια.  
Ο αιματολογικός έλεγχος της λειτουργίας 

του θυρεοειδούς μετρώντας τα επίπεδα 
θυροξίνης (Τ4) και TSH (ορμόνη που διεγείρει 
τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα) 
είναι συνήθως 
απαραίτητος και 
δυνατόν να καθο-
ρίσει την πορεία 
της περαιτέρω 
διε-ρεύνησης. Οι 
περισσότεροι ασ-
θενείς με όζους 
έχουν  συνήθως 
φυσιολογική λειτουργία θυρεοειδούς.

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto.  H πάθηση αυτή 
με το εξωτικό όνομα περιγράφηκε για πρώτη 
φορά το 1912 από τον Ιάπωνα Ιατρό Haka-
ru Hashimoto, γι αυτό και ονομάστηκε έτσι. 
Λέγεται ακόμα και χρόνια Λεμφοκυτταρική 
Θυρεοειδίτιδα. Είναι μια από τις πιο συχνές 
θυρεοειδοπάθειες, συνήθως οικογενής (πιο 
συχνή μετάδοση αφορά μητέρα προς κόρη), 
μπορεί να παρουσιαστεί από μικρή ηλικία 
και χαρακτηρίζεται σαν μια φλεγμονώδης 
αντίδραση του θυρεοειδούς, προς την επίθεση 
που δέχεται από το ίδιο το ανοσοποιητικό 
του σύστημα αναγνωρίζοντας τον σαν 
ξένο σώμα. Η επίθεση αυτή ξεκινά με την 
παραγωγή αυτοαντισωμάτων εναντίον των 
αυτοαντιγόνων του Θυρεοειδούς τα οποία 

τελικά και τον καταστρέφουν. Μία σπάνια 
επιπλοκή της νόσου είναι το λέμφωμα του 
θυρεοειδούς.

Από τα Εργαστηριακά ευρήματα, θα 
διαπιστωθεί:
• Φυσιολογική ή και αυξημένη TSH
• Φυσιολογική ή και στα κατώτερα 

φυσιολογικά όρια θυροξίνη (T4 ή FT4)
• Αυξημένα Αντι TG αντισώματα
• Αυξημένα Αντι TPO αντισώματα
• Μερικές φορές αυξημένα TRAB 

αντισώματα.

Τα αυξημένα αντισώματα είναι η κυριότερη 
μέθοδος ανίχνευσης.
 • Το Υπερηχογράφημα του Θυρεοειδούς 

επίσης βοηθάει στη διάγνωση, γιατί μπορεί 
πολύ νωρίς να δείξει αρχόμενη διαταραχή στο 
μέγεθος και τη σύσταση του Θυρεοειδή Αδένα, 
να δείξει δηλαδή διόγκωση, ανομοιογένεια, 
υποηχωγένεια και μικροοζώδη εμφάνιση 
του θυρεοειδή, όζους καθώς και αυξημένη 
αγγείωση του αδένος. 
Είναι σημαντική η πρόωρη διάγνωση της νόσου 

για να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορη 
θεραπευτική αγωγή για την προστασία έναντι 
της καταστροφής του αδένος.
Στον υπερθυρεοειδισμό ο θυρεοειδής 

αδένας είναι υπερβολικά δραστήριος και 
παράγει περισσότερες θυρεοειδείς ορμόνες 
από ότι χρειάζεται ο οργανισμός.
Οι γυναίκες προσβάλλονται μέχρι 6 φορές 

συχνότερα από ότι οι άνδρες. Η πάθηση 
εκδηλώνεται σπανιότερα στους ηλικιωμένους 
παρά στους νέους. Συμβαίνει πιο συχνά στις 
ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών. 
Περισσότερο από 70% των περιπτώσεων 

υπερθυρεοειδισμού οφείλονται στην ασθένεια 
Graves (διάχυτη τοξική βρογχοκήλη). 
Η διάγνωση βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό 

όπου αναφέρεται κυρίως απώλεια βάρους, 
υπερένταση και ταχυαρρυθμίες, στην κλινική 
εξέταση, σε απλές αιματολογικές εξετάσεις 
όπως η μέτρηση των ορμονών καθώς και στο 
υπερηχογράφημα.
Οι ορμόνες του θυρεοειδούς (Τ4, Τ3) 

βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα ενώ η ορμόνη TSH 
(θυρεοειδοτρόπος ορμόνη) που εκκρίνεται από 
την υπόφυση του εγκεφάλου και ρυθμίζει την 
παραγωγή ορμονών από το θυρεοειδή αδένα, 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. 
Το σπινθηρογράφημα με τη βοήθεια 

ραδιοϊσοτόπων, βοηθά διότι έχει τη 
δυνατότητα να απεικονίζει περιοχές με 
λειτουργικές ανωμαλίες του θυρεοειδούς. 
 Το υπερηχογράφημα αναδεικνύει το μέγεθος 

του αδένος (που είναι συνήθως αυξημένο), 
την σύσταση και την αγγείωση του (επίσης 
συνήθως αυξημένη) καθώς και αν υπάρχουν 
όζοι (σύνηθες) και την μορφολογία αυτών.

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς συνήθως 
εμφανίζεται στην 
περιοχή του τραχήλου 
σαν ένα οζίδιο ή μια 
μάζα, που δεν προκαλεί 
πόνο. Η αναλογία 
εμφάνισης σε γυναίκες 
και άνδρες είναι 2,5 
προς 1 αντίστοιχα.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι 
καρκίνου του θυρεοειδούς και εμφανίζονται 
κυρίως με την μορφή όζων: θηλώδης, 
θυλακιώδης, μυελοειδής, και αναπλαστικός. 
Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο θηλώδης και ο 
θυλακιώδης εκ των οποίων ο πρώτος είναι 
ο πιο συχνός και συνήθως πολύ χαμηλής 
κακοήθειας.
Τα οζίδια του θυρεοειδούς παρουσιάζονται 

σχετικά συχνά αλλά  μόνο 5-10% αυτών 
είναι κακοήθη όπως προαναφέρθηκε. 
Η παρουσία πολλών οζιδίων στο θυρεοειδή 

αδένα μειώνει συνήθως την πιθανότητα 
να είναι κάποιο κακόηθες ενώ η παρουσία 
μονήρους οζιδίου χρειάζεται πάντα 
τουλάχιστον παρακολούθηση.
Εάν βρεθούν οζίδια του θυρεοειδούς, ο 

γιατρός συστήνει ορισμένες εξετάσεις: 
• Μέτρηση των ορμονών που ελέγχουν 

τη λειτουργία του θυρεοειδούς ή που 
παράγονται από αυτόν 
(TSH, T4, T3).
• Υπερηχογράφημα 

τραχήλου/θυρε-οειδούς, 
όπου φαί-νεται το 
σχήμα, το μέγεθος και 
η αγγείωση του όζου 
του θυρεοειδούς, καθώς 
και η πιθανή παρουσία 
ύποπτων λεμφαδένων 
στον τράχηλο. 
• Σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς 

αδένα, το οποίο δείχνει το σχήμα, το μέγεθος 
και τη λειτουργία του αδένα και των οζιδίων 
εξέταση όμως που τα τελευταία χρόνια έχει 
μειωθεί λόγω της χρήσης πιο εξελιγμένων 
μεθόδων
Για να ελεγχθεί αν το οζίδιο είναι κακόηθες 

χρησιμοποιείται η παρακέντηση του οζιδίου του 
θυρεοειδούς με λεπτή βελόνα. Η παρακέντηση 
μπορεί να γίνει είτε απευθείας με ψηλάφηση του 
όζου είτε με τη βοήθεια του υπερηχοτομογράφου 
(κατευθυνόμενη).  Η παρακέντηση αφορά 
όζους μεγαλύτερους του 1 εκ.  
Συμπερασματικά να σημειώσουμε 

ότι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου και 
παρακολούθησης του θυρεοειδούς ήταν 
και παραμένει η παρακολούθηση των 
θυρεοειδικών ορμονών, το υπερηχογράφημα 
και η κλινική εξέταση. Η αξιολόγηση 
όλων αυτών από τον αρμόδιο ιατρό 
(ενδοκρινολόγο) αποτελεί την πλήρη κάλυψη 
μας έναντι των παθήσεων του θυρεοειδούς. 
Εδώ να σημειώσουμε ότι η χώρα μας, λόγω 
γεωγραφικής θέσης (μεσογειακή) ανήκει στις 
χώρες με αυξημένη πιθανότητα θυρεοειδικών 
διαταραχών.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ
Γιαννόπουλος Διονύσιος – Ιατρός Ακτινολόγος,  Βιότυπος
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«Γι’ αυτήν το πρώτο φίλημα 
Γι’ αυτήν το πρώτο χάδι

Αφού αυτή είναι το άγιο υφάδι 
που υφαίνεται η ζωή»

Ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Balzac, λέει: «Ποτέ στην 
ζωή σας δεν θα συναντήσετε μια στοργή πιο βαθειά, πιο 
αφιλοκερδή, πιο πραγματική απ’ εκείνη της μάνας σας».

Όσα σκεπάζει ο ουρανός, τόσα σκεπάζει η μάνα. 
Στέκεται πάνω στη χαραυγή κάθε ζωής και με τα χέρια 
της που είναι βρύσες χαδιών, σμιλεύει την μορφή του 
κόσμου. Είναι το πρώτο ψέλλισμα από το πρώτο βρεφικό 
στόμα και η στερνή λέξη από α ψυχορραγούντα χείλη. 

Είναι η γεννήτρια και τεχνίτρια της ζωή. Είναι το 
σύμβολο της δημιουργίας, της αγάπης και της στοργής. 
Η ύπαρξή μας, η ανάπτυξη, η ανατροφή μας είναι το 
έργο της. Μητέρα και παιδί είναι η κυριότερη σχέση. 
Αδιάρρηκτος δεσμός και ακλόνητος, είναι το έργο της 
από τα θεία δώρα της ζωής. 

Το άκουσμα της μάνας ταυτίζεται με το όνομα του Θεού 
στα χείλη και τις καρδιές των παιδιών. Είναι ευχαριστημένη 
να την αγαπούν τα παιδιά της, όσο τ΄αγαπάει αυτή στην 
οργή της. Δίνει ένα χρόνο από την ευτυχία της, για να 
αφαιρέσει μιας ώρας πόνο από το παιδί  της.

Η αγκαλιά της μητέρας, μοιάζει σαν τον ήλιο που μας 
ζεσταίνει. Η ορφάνια στο παιδί, η πραγματική ορφάνια, 

προέρχεται από τον χαμό της μητέρας. Ο Αχιλλέας 
Παράσχος πολύ ωραία αποδίδει την ορφάνια στο ποίημά 
του «Το Ορφανό». Και ο Γάλλος ποιητής Zan Rispen, 
στο περίφημο ποίημά του «Η καρδιά της Μάνας» εξυμνεί 
το μεγαλείο της μητρικής αγάπης και κατανόησης.

Την μητρότητα την βλέπουμε ανεπτυγμένη και στα ζώα. 
Παρατηρούμε πως φροντίζει το θηλυκό το νεογέννητό 
του, πως ασχολείται μαζί του, πως το εκπαιδεύει και το 
προστατεύει μέχρι να γίνει ικανό να ζήσει μόνο του.

Στα εγκώμια του Μ. Σαββάτου διαβάζουμε «Ώσπερ 
πελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου, Λόγε, τους 
θανόντας παίδας εζώσας, επιστάζας ζωτικούς αυτοίς 
κρουνούς».

Ένας πελεκάνος γύρισε στην φωλιά του και βρήκε ένα 
φίδι, που είχε πιεί το αίμα των μικρών του. Άνοιξε τότε 
με το ράμφος του τρύπες επάνω στο κορμί του και εκεί 
έβαλε τα στόματα των νεογνών. Αυτά ήπιαν το αίμα και 
επέζησαν, ο πελεκάνος όμως δεν έζησε.

Μάνα! Άβυσσος η καρδιά της, που φωλιάζει μέσα της η 
αγάπη, η καλοσύνη, η συγγνώμη. Μπορεί ο εγκέφαλος 
της οικογένειας να είναι ο πατέρας αλλά η μητέρα είναι 
η καρδιά. Απ’ όλα τα μυρωδικά καλύτερα μυρίζει η 
μάνα βασίλισσα με τα βελούδινα δάκτυλα, που με το 
χέρι της κινώντας την κούνια κινεί όλο τον κόσμο. Στα 
διλήμματά μας, μάνα, σημαίνει εκκλησίας καμπάνα και 
στον απόηχο της φωνής, θυμόμαστε την προτροπή και 
την «σοφή την συμβουλή της».

Δεν μπορούμε να έχουμε παρά μια μόνο μάνα, που είναι 
υφάντρα και λίκνο του πολιτισμού. Γιάτρισσα στον κόσμο 

μόνη μάνα και στις πληγές μας φάρμακο και βάμμα. Ο 
Νίτσε όταν έχασε τα λογικά του, έχασε κάθε γλωσσική 
του δυνατότητα εκτός από μία και μόνο λέξη «Μάνα».

Η Ελληνίδα μητέρα, με έντονο το συναίσθημα της 
μητρική αγάπης, είναι επίσης και το σύμβολο της 
φιλοπατρίας και ηρωισμού. Η αναντικατάστατη ψυχή! 
Η Ελληνίδα Σπαρτιάτισσα, η Ελληνίδα του Ζαλόγγου, η 
Ελληνίδα του ’40… Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ!

Πάνω όμως απ’ όλες τις μητέρες είναι η Παναγιά μας, 
η μητέρα όλων των Χριστιανών, που σ’ αυτήν λέμε τον 
πόνο μας με αγάπη και σεβασμό, πιστεύοντας στην 
βοήθειά Της. Είναι εκείνη που δέχτηκε την θυσία του 
Υιού της, για να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. 
Ο Θείο πόνος της Μητέρας Παναγίας συνεκλόνισε 
και συγκλονίζει πάντοτε τις καρδιές των ανθρώπων. 
Αλλά και ως «μάνα Παναγιά» εμφανίζεται Υπερμάχος  
Στρατηγός  στους πολέμους, άμισθος γιατρός στις 
αρρώστιες, παραμένει η χαρά των θλιβομένων, η 
προστάτις των αδικουμένων, η τροφή των πεινασμένων 
και η οδηγήτρια των τυφλών. 

Ώ φωνή, ώ μητέρα, ώ των πρώτων μου χρόνων 
σταθερά παρηγόρησις όμματα όπου με εβρέχετε, με 
γλυκά δάκρυα. (Κάλβος: Ωδαί)

«Κι ένα τέταρτο Μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι 
κάτι θα περισσέψει, που να το ανακράξεις σε στιγμή 
μεγάλου κινδύνου». (Ελύτης)

ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Υποστράτηγος ε.α.

ΜΗΤΕΡΑ
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                   Κωνσταντίνος Κανάρης (1793 Ψαρά–1877 Αθήνα)

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ

Ο Κωνσταντίνος 
Κανάρης γεννή-
θηκε στα Ψαρά το 
1793 και άφησε 
την τελευταία 
πνοή στην Αθήνα 
το 1877. Ο 
πατέρας του ήταν 

ο Μικές Κανάρης, δημογέροντας 
των Ψαρών. Παντρεύτηκε 
την Δέσποινα Μανιάτη, γόνο 
αρχοντικής οικογένειας των 
Ψαρών την οποία υπεραγαπούσε 
και με την οποία απέκτησε επτά 
παιδιά. Η καρδιά του φυλάσσεται 
στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής. 
Από την πρώτη στιγμή 

αφιερώθηκε «ψυχή τε και σώματι» 
στον ιερό αγώνα του έθνους. Μετά 
την καταστροφή της Χίου από τους 
Τούρκους(Απρίλιος 1822), έφθασε 
η μεγάλη ώρα του Κανάρη. Την 
ασέληνο νύκτα της 6ης προς 7ης 
Ιουνίου 1822 ο Κανάρης ανατίναξε 
την ναυαρχίδα του Καρά Αλή, η 
οποία στοίχισε την ζωή σε 2.000 
Τούρκους και του ίδιου του 
ναυάρχου. Υπήρξε ένας από τους 
πιο εντυπωσιακούς στρατιωτικούς 
άθλους στην παγκόσμια ιστορία. Οι 
θαρραλέοι πυρπολητές διέφυγαν 
ασφαλείς κωπηλατούντες δια 
μέσου των τουρκικών πλοίων.
Η ηρωική πράξη του Κανάρη 

απέσπασε τον θαυμασμό της 
παγκοσμίου κοινότητος και 
αποτέλεσε μία από τις κύριες αιτίες 
που βοήθησαν την ευόδωση της 
επαναστάσεως του 1821. Η Βουλή 
αποφάσισε την διανομή 30.000 
γροσιών στα πληρώματα των 
πυρπολικών, την παραχώρηση 
εθνικών κτημάτων και την απονομή 
παρασήμου. Μόνο οι Υδραίοι 
έλαβαν την  χρηματική αμοιβή, 
στους λοιπούς δεν δόθηκαν ούτε 
χρήματα, ούτε εθνικές γαίες, 
ούτε τους απονεμήθηκε καν το 
παράσημο. Την 28η Οκτωβρίου, 
στο λιμάνι της Τένεδου, ο 
Κανάρης βύθισε την τουρκική 
αντιναυαρχίδα, ένα δίκροτο, με 
πλήρωμα 800 ανδρών, εκ των 
οποίων ελάχιστοι διασώθηκαν. 
Την 5η Αυγούστου 1824, στη 
Σάμο, ο Κανάρης κατέκαυσε 
με πυρπολικό την νεότευκτο 
φρεγάτα Μπουρλοτί Κορκμάζ (Η 
άφοβη των Πυρπολικών). Τότε 
ήταν που αναφώνησε: «Τρέμετε 
καταστροφείς των Ψαρών, ο 
Κανάρης σας έκαψε πάλι». 

Οι πρωταγωνιστές της δράσεως 
των ελληνικών πυρπολικών ήταν 
τέσσερεις. Ο Ιωάννης Δημουλίτσας 
από την Πάργα, ο πρώτος που 
κατασκεύασε πυρπολικό, γνωστός 
και με το παρωνύμιο Πατατούκος. 
Ο Δημήτριος Παπανικολής, από 
τα Ψαρά, ο πρώτος που βύθισε με 

πυρπολικό στην Ερεσό(27 Μαΐου 
1821) τουρκικό «ντελίνι (πολεμικό 
πλοίο με δυο σειρές κανόνια)». Ο 
Κωνσταντίνος Κανάρης ο οποίος 
αποδείχθηκε ο πλέον αποτελεσματικός 
πυρπολητής της επαναστάσεως. 
Τέλος ο Γιάννης Θεοφιλόπουλος, 
από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας ο 
πηδαλιούχος τόσο του Παπανικολή, 
όσο και του Κανάρη.
Ο Κανάρης υπήρξε γενναίος 

και τολμηρός θαλασσινός, αλλά 
συγχρόνως ηθικός, ταπεινός και 
αγνός. Ήταν ένα κράμα ευγενών 
ιδιοτήτων, απαύγασμα και 
συμπύκνωμα λαϊκών και ευγενών 
αρετών, απλός στους τρόπους, και 
ατρόμητος μαχητής. Το κίνητρο 
του Κανάρη υπήρξε ο άδολος 
πατριωτισμός, ανόθευτος από την 
πλεονεξία και την φιλοδοξία. Μετά την 
απελευθέρωση ο Κανάρης τιμήθηκε 
με τα αξιώματα του ναυάρχου, του 
υπουργού των Ναυτικών και του 
Πρωθυπουργού, χωρίς να επιδείξει 
ποτέ οποιαδήποτε έπαρση. Το 1861 
αποποιήθηκε την σύνταξή του, 
προκειμένου να μπορεί να εκφράζει 
ελεύθερα τις πολιτικές του απόψεις. 
Χρειάζεται πολύ θάρρος και κουράγιο 
να «Κολλήσεις» το πυρπολικό σ’ ένα 
μεγάλο πολεμικό, όχι μία φορά μόνο, 
αλλά περισσότερες από πέντε.

Δημήτριος Μακρής (1772-
1841 Γαβαλού Αιτωλίας)

Ο Δημήτριος 
Μακρής γεννή-
θηκε το 1772 στο 
χωριό Γαβαλού 
της Αιτωλίας. 
Το πραγματικό 
του επώνυμο 
ήταν Πραγγέλης, 

αλλά ονομάστηκε Μακρής λόγω 
του ύψους του. Δεκαπεντάχρονος 
σκότωσε έναν Τούρκο Αγά. Το 
1790, μετά τον θάνατό του πατέρα 
του, ακολούθησε τον αρματολό 
Γιώργη Σφαλτό. Όταν ο Αλή Πασάς 
δολοφόνησε τον Σφαλτό, ο Μακρής 
ανέλαβε αρχηγός, των κλεφτών, 
διακρινόμενος τόσο για την 
παλληκαριά του, όσο και για τον 
χαρακτήρα του. Παρά τις προσπάθειές 
του ο Αλή Πασάς δεν κατόρθωσε 
ούτε να τον συλλάβει, ούτε να τον 
εξαγοράσει. Το 1819 ορκίσθηκε 
μέλος της Φιλικής Εταιρείας στην 
Ιερά Μονή Κατερινούς(πλησίον της 
γενέτειρας του), απ’ τον ηγούμενο 
της μονής Δανιήλ. Όταν ο Αλή 
Πασάς κηρύχθηκε αποστάτης του 
σουλτάνου, ο Μακρής διορίστηκε 
αρματολός του Ζυγού. 
Ο Μακρής πρωτοστάτησε στον 

ξεσηκωμό της Δυτικής Ελλάδος. 
Την 5η Μαρτίου 1821 επιτέθηκε 
σε τουρκική χρηματαποστολή, που 
μετέφερε εισπραχθέντες φόρους, 
κινούμενη από το Μεσολόγγι 
στην Ναύπακτο. Η χρηματική 
λεία δόθηκε για τις ανάγκες της 
επαναστάσεως στο ταμείο του 
Μεσολογγίου. Την 21η Μαΐου 
1821 απελευθέρωσε το Αιτωλικό 
και επέτρεψε στους Τούρκους 
κατοίκους του που παραδόθηκαν να 

μεταβούν στο Βραχώρι(Αγρίνιο). 
Μετά την ήττα στην μάχη του Πέτα 
συμμετείχε στην πρώτη πολιορκία 
του Μεσολογγίου, από τον Ομέρ 
Βρυώνη. Την επόμενη χρονιά 
η κυβέρνηση του απένειμε τον 
βαθμό του Στρατηγού.
Απέφυγε να πάρει μέρος στον 

πρώτο εμφύλιο. Κατά την δεύτερη 
πολιορκία του Μεσολογγίου από τον 
Ιμπραήμ και τον Κιουταχή υπήρξε 
από τους κύριους συντελεστές 
της αμύνης. Κατά την διάρκεια 
της πολιορκίας νυμφεύθηκε την 
Ευπραξία, θυγατέρα του προεστού 
Στάμου Ραζηκότσικα, με την οποία 
απέκτησε στην συνέχεια τρεις 
υιούς και μία θυγατέρα. Την 10 
Απρίλιου 1826 κατά την Έξοδο των 
Πολιορκουμένων υπήρξε ο αρχηγός 
της μίας εκ των τριών φαλάγγων. 
Επικεφαλής στις άλλες δύο ήταν 
ο Κίτσος Τζαβέλλας και ο Νότης 
Μπότσαρης. Ο Δημήτριος Μακρής 
κατά την έξοδο, δεν ίππευσε το 
άλογο του, αλλά κινήθηκε πεζή όπως 
οι υπόλοιποι. Όταν οι επιζήσαντες 
των τριών φαλάγγων συναντήθηκαν 
στο όρος Ζυγός(Αράκυνθος), ήταν ο 
μόνος έφερε όλον τον οπλισμό του 
και την κάπα του. Το 1826 πήρε 
μέρος στην και έλαβε μέρος στη 
μάχη της Αράχοβας, στην Ανατολική 
Στερεά (18 Νοεμβρίου 1826). 
  Προσέφερε τις υπηρεσίες στον 

πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, 

Ιωάννη Καποδίστρια και συμμετείχε 
στην εκστρατεία του Άγγλου 
στρατηγού Ρίτσαρντ Τσώρτς στην 
Δυτική Στερεά Ελλάδα. Μετά 
την απελευθέρωση απέφυγε να 
ζητήσει δημόσια αξιώματα και δεν 
δέχθηκε την θέση του υπασπιστού 
που του προσέφερε ο Βασιλεύς 
Όθων. Ονομάσθηκε αξιωματικός 
της βασιλικής φάλαγγος.  
Ο Δημήτριος Μακρής υπήρξε 

αγνός πατριώτης, ανδρείος, 
ηθικός, τίμιος, και ικανότατος 
στρατιωτικός. Ο ιστορικός Ιωάννης 
Φιλήμων τον περιγράφει ως εξής: 
«Αρχαϊκώτατος, απλοηθέστατος, 
και απονήρευτος, σκεπτικός δε 
και ολιγόλογος, έφερε πάντοτε 
αμετάβλητον τήν αθώαν καρδίαν 
και ακατάβλητον τήν σπάνιαν 
ανδρείαν δι’ ων πάρα της 
φύσεως ήτο προικισμένος». Στο 
δημαρχείο του Μεσολογγίου 
είναι τοποθετημένα τα όπλα του 
Δημήτριου Μακρή και ανάμεσά 
τους το ασημένιο καριοφίλι του, ο 
φημισμένος Λιάρος, για το οποίο 
ο ποιητής της επαναστάσεως 
Τριαντάφυλλος Σποντής αφιέρωσε 
το παρακάτω ποίημα:

Τουρκικά έστρωνες κουφάρια
Είς τόν πύρινόν σου δρόμον

Είς τούς χρόνους της σκλαβιάς μας
Τό τουφέκι σου ο Λίαρος 

Εσπειρε παντού τόν τρόμον

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας Τηλ. Επικοινωνίας  6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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Aναρωτηθήκατε ποτέ τι να κάνετε 
με τον παλιό σας υπολογιστή;  Ίσως 
σκεφτήκατε να το ανακυκλώσετε, για να 
εξοικονομήσετε χώρο στο γραφείο σας. 
Ή, ίσως το κρύψατε κάπου στο σπίτι σας  
και αποφασίσατε να  το επισκευάσετε 
ή να το ανακυκλώστε αργότερα. Αν 
και αυτή η αντιμετώπιση  είναι η πιο 
συνηθισμένη,  δεν λύνει το πρόβλημα 
των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Εδώ 
είναι μερικοί εξαιρετικοί λόγοι για τους 
οποίους η δωρεά του παλιού εξοπλισμού 
σας είναι η καλύτερη  επιλογή για εσάς, 
το περιβάλλον και την κοινότητά σας.

Είναι προτιμότερη επιλογή  
από την ανακύκλωση

Αυτό ίσως είναι μια έκπληξη, αλλά 
η ανακύκλωση του υπολογιστή σας 
δεν είναι καλύτερη από το να το 
πετάξετε στον κάδο απορριμμάτων. 
Οι περισσότεροι ανακυκλωμένοι 
υπολογιστές καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής σε μέρη όπως 
η Κίνα, η Ανατολική Αφρική και 
η Μέση Ανατολή. Όχι μόνο είναι 
επιβλαβές για το περιβάλλον αλλά 
και  για τους τοπικούς πληθυσμούς. 
Η πιο ανησυχητική συνέπεια  είναι 
ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά 
απόβλητα καταλήγουν σε σκουπίδια 
και διαρρέουν τοξικές χημικές ουσίες 
στο περιβάλλον. Η δωρεά μπορεί να 
μειώσει τα  ηλεκτρονικά απόβλητα, 
να κρατήσει τις επιβλαβείς χημικές 
ουσίες έξω από το περιβάλλον και 
να υποστηρίξει οικογένειες στην 
κοινότητά σας.
Υποστήριξη της κοινότητάς σας
Η ΚΟΙΝ.ΣΕΠ «Επανεκκίνησις»  

αναζητά  συνεχώς νέους τρόπους για 
να εισάγει περισσότερους  μαθητές  

στην ψηφιακή τεχνολογία. Η δωρεά 
παλαιών υπολογιστών μας επέτρεψε 
να συνδέσουμε περισσότερα άτομα 
στο Διαδίκτυο και να υποστηρίξουμε 
τις φιλοδοξίες τους για εκπαίδευση 
και επαγγελματική κατάρτιση. 
Προσφέροντας υπολογιστές σε σχολεία 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα  μας βοηθά 
να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα και 
τις κοινωνικές ανισότητες.
 Aκόμα πολλοί τεχνικοί έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν πρακτική 
άσκηση στην «Επανεκκίνησις» και 
να εμπλουτίσουν τις τεχνικές τους 
γνώσεις.
Οι δωρεές μας καθώς και οι 

ευχαριστήριες επιστολές των 
σχολείων βρίσκονται στην σελίδα 
μας στο facebook: https://www.
facebook.com/epanekkinisis.gr

Εκκαθάριση παλαιών δεδομένων
Κάποιοι απο εσάς ίσως αναρωτηθούν 

: «Τι θα συμβαίνει προσωπικά μου 
δεδομένα» «Πώς μπορώ να είμαι 
σίγουρος ότι έχει διαγραφεί με 
ασφάλεια ο σκληρός μου δίσκος;»  
Οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας 

θα διαγράψουν τα προσωπικά σας 
δεδομένα με βάση τους κανονισμούς 
του GDPR πριν προχωρήσουν σε 
άλλες τεχνικές εργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας:

https://epanekkinisis.gr/
https://www.facebook.com/epanek-

kinisis.gr
Email: kypseli@epanekkinisis.gr

Γιατί να δωρίσω τον παλιό µου 
υπολογιστή/laptop;
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