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Η απειλή κατά του 
προαστιακού μας 

χαρακτήρα και 
το σημείο χωρίς 

επιστροφή!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

dimis.oikonomou@gmail.com

Επιστρέφουμε, σιγά σιγά 
στην κανονικότητα μετά 
την τεράστια περιπέτεια της 
πανδημίας.
Κανονικότητα όμως για τον 

Δήμο Παπάγου Χολαργού 
δεν μπορεί να σημαίνει εφη-
συχασμός.
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Ένα από τα καλυτέρα συνεργεία καθαρι-
σμού βρίσκεται στο Χολαργό και συγκεκρι-
μένα στην οδό ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8.
Πρόκειται για ένα Ελληνικό Συνεργείο Κα-
θαρισμού, οικογενειακής επιχεί-ρησης με πάνω από 10 χρόνια λει-
τουργίας και αυτό φαίνεται από το  πόσο ικανοποιημένοι είναι οι 
πελάτες τους όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό και στην άμεση εξυπηρέτηση. Προσφέρουν υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό,χρησιμοποιώντ
ας  ειδικά επαγγελματικά καθαριστικά αντιβακτηριδιακά με έξτρα 
αρωματισμό για τους εσωτερικούς χώρους.

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ 45 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ 45 ΕΥΡΩ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΑΠΟ 45 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ
 ΜΥΟΚΤΟΜΙΕΣ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 35 ΕΥΡΩ 

(με Ευρωπαϊκά φάρμακα)
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 45 ΕΥΡΩ
 ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Και όλα αυτά με αποδείξεις και πιστοποιήσεις

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ:

Με κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο καθαρισμού πολυκατοικίας ΔΩΡΕΑΝ 
η απολύμανση και επιπλέον έξτρα προνόμια σε συνεννόηση με το 
διαχειριστή και τις ανάγκες της εκάστοτε πολυκατοικίας. 

ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΑΤΕ….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6975225402
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Γιατί ο Δήμος μας αναμετράται με πολύ 

μεγάλα προβλήματα τα οποία απειλούν 
την ποιότητα ζωής και την μελλοντική 
ταυτότητα μας ως προαστίου.
Η δημοτική αρχή, οφείλει να τα αντιμε-

τωπίσει πριν πάρουν μόνιμο και αμετά-
κλητο χαρακτήρα.
Θα συμβιβαστούμε με τα τεράστια κυ-

κλοφοριακά φορτία και το πρόβλημα 
στάθμευσης τα οποία νομοτελειακά θα 
υποβαθμίσουν για πάντα την ποιότητα 

της ζωής μας και τον προαστιακό μας 
χαρακτήρα;
Θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτήν την 

απαράδεκτη εικόνα σε δημόσιους χώρους 
και πεζο-δρόμια, πληρώνοντας μάλιστα, 
τόσο υψηλά δημοτικά τέλη;
Θα συμβιβαστούμε με τα υψηλά επίπε-

δα εγκληματικότητας;
Θα χάσουμε οριστικά την ταυτότητα 

των παλαιών δήμων Παπάγου και Χο-
λαργού, μετατρέποντας τον δήμο μας σε 
μια απρόσωπη πόλη;
Προφανώς απάντηση δεν είναι να κρύ-

βουμε τα προβλήματα ή να προσποιού-
μαστε ότι δεν υπάρχουν.
Θα θυμίσω πόσο ραγδαία υποβαθμίστη-

κε η ζωή σε πάλαι ποτέ όμορφες γειτονιές 
του κέντρου της Αθήνας, όπως η Κυψέλη 
ή τα Πατήσια, ακριβώς γιατί στο κρίσιμο 
χρόνο δεν ελήφθησαν αποφάσεις.
Δεν ξέρω αν κινδυνεύουμε να γίνουμε 

«Κυψέλη» σίγουρα όμως η ποιότητα ζωής 
αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει και σί-
γουρα κινδυνεύουμε να χάσουμε για πά-
ντα τον προαστιακό μας χαρακτήρα.
Είναι η κατάσταση αντιστρέψιμη;
Ναι, είναι αντιστρέψιμη.
Χρειαζόμαστε όμως μια δημοτική διοί-

κηση μαχητική, πάνω στα προβλήματα 

και με διάθεση για συνεργασία και κινη-
τοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων.
Χρειαζόμαστε μια διοίκηση ανοιχτή σε 

νέες ιδέες και με θέληση να ακούσει τους 
κατοίκους και τα προβλήματα τους.
Χρειαζόμαστε έναν δήμαρχο πρόθυμο 

να δουλέψει για το δήμο και όχι να φω-
τογραφίζεται με υπουργούς λες και έτσι 
λύνονται τα προβλήματα της πόλης…
Δυστυχώς,η τωρινή διοίκηση είναι κα-

τώτερη των περιστάσεων.
Δεν αναγνωρίζει καν ότι υπάρχουν τα 

προβλήματα.
Δεν δέχεται το διάλογο και την γνώμη 

των δημοτών.
Αναλώνεται σε φωτογραφίες επίδειξης 

άνευ περιεχομένου…
Η διαγραφή μου από τον κ. Αποστολόπου-

λο απέδειξε ότι η διοίκηση του έχει επιλέξει 
τον δρόμο της αποσιώπησης των προβλη-
μάτων αντί αυτού της επίλυσης τους.
Μπορούμε όμως, εμείς να αφήσουμε τα 

πράγματα στο Δήμο μας να φτάσουν στο 
σημείο χωρίς επιστροφή;
Το καλύτερο  που μπορούμε να κάνου-

με για να επιλύσουμε τα προβλήματα εί-
ναι η ανάδειξή τους, η ύπαρξη  σοβαρού 
διάλογου  και να διαθέτουμε επίσης ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο επίλυσής τους. 

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Παπάγος - Χολαργός: Η απειλή κατά 
του προαστιακού µας χαρακτήρα 
και το σηµείο χωρίς επιστροφή!Η
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∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού
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     Οδοντοστοιχίες ή Εµφυτεύµατα
Αρκετοί άνθρωποι χάνουν πολλά από 

τα φυσικά τους δόντια ως αποτέλεσμα 
της παρόδου της ηλικίας είτε για άλλους 
λόγους. Αυτή η απώλεια δημιουργεί πολλά 
λειτουργικά προβλήματα, όπως αδυναμία 
μάσησης και ομιλίας, καθώς και αισθητικά, 
ψυχολογικά.
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίες 
μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα της 
οδοντικής απώλειας. Κάποιες από αυτές είναι 
οι οδοντοστοιχίες και τα εμφυτεύματα.

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ, 
τα υπέρ και τα κατά…

Οι τεχνητές  οδοντοστοιχίες     χρησιμο-
ποιούνται για να αποκαταστήσουν την 
απώλεια πολλών ή και όλων των φυσικών 
δοντιών. Παλαιότερα ήταν η μοναδική 
λύση για την λειτουργική και αισθητική 
αποκατάσταση των χαμένων δοντιών, κάτι 
το οποίο στις μέρες μας έχει αλλάξει.
Τα βασικά μειονεκτήματα των ολικών 

οδοντοστοιχιών (όταν λείπουν όλα τα 
δόντια) είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων 
το οστό και τα ούλα στο οποία εφαρμόζει 
απορροφώνται με αποτέλεσμα δυσκολία 
συγκράτησης. Οι οδοντοστοιχίες φεύγουν 
από τη θέση τους κατά την ομιλία και 
τη μάσηση, αυτό το πρόβλημα μπορεί 
προσωρινά να επιλυθεί μεν με κάποια ειδική 
κόλλα συγκράτησης οδοντοστοιχιών, αλλά 
μετά από κάποιο διάστημα η οδοντοστοιχία 
θα χρειαστεί να επαναληφθεί.
Οι μερικές οδοντοστοιχίες από την άλλη 

(όταν υπάρχουν κάποια φυσικά δόντια) 
έχουν σαφώς καλύτερη συγκράτηση, αλλά 
εμφανίζουν το μειονέκτημα της πιο εύκολης 
φλεγμονής και τερηδονισμού των φυσικών 
δοντιών στηριγμάτων εάν δεν συντηρούνται 
και δεν βουρτσίζονται σωστά.
Τα πλεονεκτήματα των οδοντοστοιχιών είναι 

ότι αποτελούν τη μοναδική λύση σε ειδικές 
περιπτώσεις ασθενών με έντονα προβλήματα 
υγείας στους οποίους δεν μπορούν να 
τοποθετηθούν εμφυτεύματα. 
ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ, τα υπέρ και τα 

κατά…
Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την 

πλέον σύγχρονη και πιο ενδεδειγμένη λύση 
αποκατάστασης των χαμένων δοντιών. 
Στα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων 

συγκαταλέγονται η ευκολία κατασκευής 
είτε ακίνητων αποκαταστάσεων (γέφυρες 
στηριζόμενες σε εμφυτεύματα) είτε 
οδοντοστοιχιών με εντυπωσιακά καλύτερη 
συγκράτηση, σε σχέση με τις κλασσικές 
οδοντοστοιχίες.  Η επιλογή του είδους της 
προσθετικής αποκατάστασης εξαρτάται από 
βιολογικούς και ανατομικούς παράγοντες, 
όπως η ποιότητα και ποσότητα του οστού και 
η γειτνίαση του με σημαντικά ανατομικά μόρια 
και δομές. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα 
είναι η μακροβιότητά τους. 

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου
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Οι περισσότεροι άνθρωποι κάποιες φορές 
ανησυχούν για την υγεία τους και αυτό 
είναι απολύτως φυσιολογικό. 
Όμως όταν το άτομο παρουσιάζει συνεχώς 

ανησυχία και σκέψεις ότι έχει προσβληθεί 
ή κινδυνεύει από ασθένεια, όταν ερμηνεύει 
το οποιοδήποτε σύμπτωμα ως ένδειξη 
κάποιας σοβαρής ασθένειας με υπερβολικό, 
συνεχές και εμμονικό άγχος τότε μιλάμε 
για νοσοφοβία ή υποχονδρίαση και 
αυτό αποτελεί ψυχική διαταραχή.
Έτσι, ένας μυϊκός πόνος στην περιοχή του 

στήθους μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη 
καρδιακής προσβολής ή μια μελανιά ως 
σημάδι λευχαιμίας.
Η νοσοφοβία εμφανίζεται και στα δύο 

φύλα, σε όλες τις ηλικίες με την ίδια 
συχνότητα.
Πρώτη εμφάνιση συναντάμε στην πρώιμη 

ηλικία των 20-30 ετών και το ποσοστό 
εμφάνισης είναι περίπου 1-5% του γενικού 
πληθυσμού, ανάλογα με τη χώρα.

Το προφίλ του ατόμου με νοσοφοβία: 
ανησυχεί συνεχώς για την υγεία του ή την 
υγεία των οικείων του, κάνει συνεχώς 

ιατρικές εξετάσεις, ελέγχει συνεχώς το 
σώμα του, μεταφράζει το καθετί στο σώμα 
του, μικρό ή μεγαλύτερο σύμπτωμα σε 
κάτι δραματικό ή καταστροφικό (καρκίνος, 
εγκεφαλικό, έμφραγμα κα) που οδηγεί στο 
θάνατο, έχει εμμονή με την πληροφόρηση 
για θέματα υγείας στο διαδίκτυο, ζητάει 
συνεχώς τη διαβεβαίωση από γιατρούς ή 
τους οικείους του ότι δεν είναι άρρωστος, 
ενεργεί σαν να είναι ήδη άρρωστος, 
αποφεύγοντας δραστηριότητες.
Τις περισσότερες φορές επισκέπτεται 

πολλούς γιατρούς, κάνει επανειλημμένα 
εξετάσεις, αναζητά κάποιον γιατρό όπου 
θα δει αυτό που παρέλειψε να δει ο 
προηγούμενος.
Όλο αυτό το συσσωρευμένος άγχος 

δημιουργεί ψυχολογική πίεση, η οποία με 
τη σειρά της εκφράζεται με ψυχοσωματικά 
συμπτώματα (πονοκεφάλους, ναυτία, 
ταχυπαλμία, δύσπνοια, γαστρεντερικά 
προβλήματα κα) μπορεί να οδηγήσει μέχρι 
και τον πανικό.
Η ανησυχία και η αρνητικές σκέψεις 

επιδεινώνουν τα σωματικά συμπτώματα. 
Ένας φαύλος κύκλος, χωρίς σταματημό!

Αιτιολογία
Η αναζήτησης της αιτίας της νοσοφοβίας 

είναι στη σχέση με τους γονείς.
Συνδέεται με την αυστηρότητα και την 

αυταρχικότητα των γονιών κατά την παιδική 
ηλικία του ατόμου ή ακόμα με έναν επίσης 
νοσοφοβικό γονέα ή ψυχαναγκαστικό ή 
με ιστορικό υπερπροστασίας των γονέων. 
Κάποιο τραυματικό γεγονός που έχει 
συμβεί στο άτομο στην πρώιμη παιδική 
ηλικία μπορεί επίσης να ενοχοποιείται στην 
ανάπτυξη νοσοφοβίας.
Συνδέεται πολλές φορές ακόμα και με 

κατάθλιψη που απορρέει από ψυχικά 
απωθημένα και μπορεί να σχετίζεται με 
την έλλειψη αγάπης από την πλευρά των 
γονέων.

Θεραπεία
Ακόμη και αν το πρόβλημα το βιώνει το 

άτομο ως οργανικό, στην πραγματικότητα 
είναι ψυχολογικό. Μόνο όταν το 
συνειδητοποιήσει, μπορούμε να πούμε ότι 
κάνει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση 
της αντιμετώπισής του. Η βοήθεια από 
ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να αποδειχτεί 
σωτήρια αφού βοηθά στην επεξεργασία των 
αιτιών του φόβου αλλά και στην εξεύρεση 
τρόπων ερμηνείας των συμπτωμάτων τα 
οποία εκλαμβάνονται ως προάγγελοι μιας 
ασθένειας.

        Άγχος υγείας - νοσοφοβία, υποχονδρίαση
Οικονομάκου Φιλάνθη  
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Phd - Msc 
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Ποια είναι 
τα συμπτώματα;

Στις πιο πολλές περιπτώσεις η 
αμβλυωπία δεν εμφανίζει κάποια 
αισθητά συμπτώματα, αλλά ένας 
γονέας μπορεί να αντιληφθεί ότι 
το παιδί του ενδεχομένως να 
εμφανίζει κάποια διαθλαστική 
ανωμαλία όταν:
• Το παιδί παραπονιέται ή κλαίει 

όταν του καλύπτουμε το ένα μάτι.
• Τα ένα μάτι του παιδιού δεν 

είναι ευθυγραμμισμένο με το 
άλλο όταν κοιτάζει ένα σημείο.
• Όταν το παιδί μισοκλείνει τα 

μάτια του ή γέρνει το κεφάλι για 
να κοιτάξει με το «καλό» μάτι.
• Όταν το βλέφαρο το ενός 

ματιού είναι λίγο πιο πεσμένο σε 
σχέση με το άλλο.
Στην περίπτωση που παρατηρη-

θούν ένα η περισσότερα από τα 

παραπάνω θα πρέπει να επισκε-
φθείτε άμεσα τον οφθαλμίατρό 
σας. Όπως πάντα η έγκαιρη διά-
γνωση και η σωστή θεραπεία θα 
βοηθήσουν ώστε το παιδί σας να 
αναπτύξει φυσιολογική όραση.

Πως θεραπεύεται 
η Αμβλυωπία

Στις περισσότερες περιπτώσεις 
η αμβλυωπία θεραπεύεται με τη 
χρήση γυαλιών. Η διαθλαστική 
διόρθωση καθώς και η θεραπευ-
τική προσέγγιση προσαρμόζο-
νται ανάλογα με την περίπτωση. 
Επομένως μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν γυαλιά με πρίσματα, 
γυαλιά διόρθωσης της διαθλα-
στικής ανωμαλίας ή κάλυψη του 
«δυνατού» οφθαλμού για να 
αναγκαστεί να λειτουργήσει το 
«αδύναμο» μάτι. Η παιδική όρα-
ση εξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό 
μέχρι την ηλικία των 6 ετών και 
συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι 
την ηλικία των 9 με 10 ετών. 
Στην περίπτωση της αμβλυωπίας 
είναι πολύ σημαντικό η θεραπεία 
να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρί-
τερα από την ηλικία των 6 ετών. 
 Σε πολλές περιπτώσεις τα παι-

διά δε δέχονται εύκολα τα διορ-
θωτικά γυαλιά ή τον αποκλεισμό 

του ενός ματιού. Για να διευκο-
λύνετε τη θεραπεία μπορείτε να:
1. Εξηγήσετε στο παιδί ότι τα 

γυαλιά ή η κάλυψη του ενός 
ματιού θα το βοηθήσουν να δει 
καλύτερα.
2. Ενημερώσετε για την κα-

τάσταση αυτή τους δασκάλους, 
προπονητές και φίλους του 
παιδιού, να τους εξηγήσετε τι 
πρέπει να κάνει στα πλαίσια της 
θεραπείας και να ζητήσετε να 
βοηθήσουν.
3. Σε περίπτωση αποκλεισμού 

του ενός ματιού μπορείτε να δι-
αλέξετε γάζες ή αυτοκόλλητα με 
σχέδια.

4. Κάνετε διάφορες δραστηρι-
ότητες (ζωγραφική, παζλ, οτιδή-
ποτε απαιτεί παρατηρητικότητα 
και συγκέντρωση) όταν το παιδί 
φορά τα διορθωτικά γυαλιά ή το 
αυτοκόλλητο αποκλεισμού.
Στη χώρα μας η φτωχή ενη-

μέρωση και η μικρή ευαισθητο-
ποίηση ως προς τον προληπτικό 
παιδο-οφθαλμολογικό έλεγχο 
είναι οι βασικοί λόγοι που συχνά 
μένει αδιάγνωστη η ανισομε-
τρωπία στην παιδική ηλικία απο-
τελώντας ένα από τα κύρια αίτια 
μονόπλευρης απώλειας της όρα-
σης. Η σωστή και έγκαιρη χρή-

ση των γυαλιών συντελεί στην 
ομαλή ανάπτυξη της όρασης του 
παιδιού και κατ’ επέκταση στην 
ανάπτυξη των πνευματικών και 
σωματικών του ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων.

   Αμβλυωπία και παιδική όραση- Β ΜΕΡΟΣ   Αμβλυωπία και παιδική όραση- Β ΜΕΡΟΣ

Χρήστος Ξένος 
FBDO (Hons) LVA

Διπλ. Οπτικός  - Βοηθήματα 
Χαμηλής Όρασης

HND, B.Sc. (Hons), M.Sc.

Ο Χρήστος Ξένος είναι διπλω-
ματούχος Οπτικός με σπουδές 
στη Μεγάλη Βρετανία (City & 
Islington College και King’s 
College London), μεταπτυχια-
κή εκπαίδευση στο Πανεπιστή-
μιο Κρήτης (Ίδρυμα Τεχνολο-
γίας & Έρευνας) και πολυετή 
εργασιακή εμπειρία σε Αγγλία 
και Ελλάδα. Είναι μέλος της 
Ένωσης Βρετανών Οπτικών 
(ABDO) του Βρετανικού Οπτι-
κού 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 βοηθη-
μάτων - οπτικών και μη – για 
την μεγιστοποίηση της όρασης 
σε παθήσεις όπως εκφύλιση 
ωχράς κηλίδας, μελαχρωστική 
αμφιβληστροειδοπάθεια, δι-
αβητική αμφιβληστροειδοπά-
θεια, γλαύκωμα κ.α.).
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Στην αεροπορική γλώσσα, ο όρος «αυτό-
ματος πιλότος» αναφέρεται σε ένα σύστημα 
που επιτρέπει σε ένα αεροσκάφος να συνε-
χίζει σταθερά την πορεία του ενώ ίπταται, 
απαλλάσσοντας τους πιλότους από σημαντικό 
εργασιακό φόρτο ιδίως σε μεγάλεις διάρκειας 
πτήσεις.  
Στην καθομιλουμένη δε, όταν κάποιος ή μια 

ομάδα ανθρώπων κάνουν κάτι μηχανικά ακό-
μα και όταν αλλάζουν η συνθήκες λέμε ότι 
«το έχουν βάλει στον αυτόματο πιλότο»
Δυστυχώς η Δημοτική αρχή φαίνεται πως 

χρησιμοποιεί τον αυτόματο πιλότο τώρα τε-
λευταία. 
Κατ’ αρχήν, παρατηρείται μια έλλειψη φρο-

ντίδας πολλών δημοσίων χώρων οι οποίοι 
αφήνονται για χρόνια αφρόντιστοι και μετά, 
περνάει ένας οδοστρωτήρας «ανάπλασης» και 
τους αποτελειώνει με τσιμέντο και σκληρά υλι-
κά. Παράδειγμα στο οποίο έχουμε ξανά-ανα-
φερθεί, η πλατεία της οδού Καρπάθου στον 
Άνω Χολαργό η οποία τσιμεντώθηκε,  ενώ 
έντρομοι περίοικοι μου αναφέρουν ότι την 
ίδια μοίρα πέπρωται να έχει και το απέναντι 
πάρκο Νεαπόλεως σύμφωνα με πληροφορίες. 
Ταυτόχρονα, σημεία που με λίγη φροντίδα 

και όχι υπερβολές θα μπορούσαν να βελτιω-
θούν, όπως πχ πεζοδρόμια (βλέπε 25ης Μαρ-
τίου από τη διασταύρωση με την οδό Ξανθίπ-
που μέχρι την οδό Υμηττού - μεγάλη πληγή τα 
ελαιόδεντρα τα οποία έχουν  σηκώσει πλάκες 
πεζοδρομίων και αποτελούν παγίδες θανάτου 

για ηλικιωμένους) ενώ και στις δυο πλευρές 
του δρόμου υπάρχουν ιατρεία, εστιατόρια, 
καφετέριες, μαγαζιά σχεδόν κάθε τύπου και 
φυσικά κατοικίες. 
Το ίδιο ισχύει και με φθορές δρόμων όπου 

παρά τις οχλήσεις των πολιτών δεν επισκευ-
άζονται ενώ έχουν αποτελέσει επανειλημμένα 
αιτίες σοβαρών ατυχημάτων. Πρόσφατο παρά-
δειγμα το ατύχημα γνωστής συμπολίτισσας μας 
και μάλιστα σε σχετικά προχωρημένη απογευ-
ματινή ώρα, όπου έξω από το ΚΕΠ Παπάγου επί 
της οδού Ελλησπόντου, κινούμενη πεζή έπεσε 
σε λακκούβα, έπαθε κάταγμα αγκώνα και υπέ-
στη την ταλαιπωρία του χειρουργείου και της 
νοσοκομειακής νοσηλείας εν μέσω πανδημίας 
κορωνοϊού. Όπως καταγγέλλεται δε, αυτό εί-
ναι το δεύτερο περιστατικό του είδους μέσα σε 

κάποιους μήνες. Καταστάσεις δεκαετιών!!! 
Ταυτόχρονα, με ετούτα και εκείνα, άλλα τε-

ράστια προβλήματα παραμένουν, όπως της 
ασφάλειας μετά από την κατάργηση του τμή-
ματος ασφαλείας Παπάγου (εδώ δεν το είχαν 
καταργήσει όταν κοιμόμασταν με τα παράθυρα 
ανοικτά σε άλλες εποχές που λέει ο λόγος…), 
και η συνέχιση των οχλήσεων στην κίνηση 
στην οδό Αναστάσεως προς την  Περιφερει-
ακή Υμηττού, όπου τα εκπαιδευτικά οχήμα-
τα έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα και σε πολλές 
περιπτώσεις τεράστια εκπαιδευτικά οχήματα 
για μεγάλες  κατηγορίες κάνουν επικίνδυνους 
ελιγμούς ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας 
στην ίδια περιοχή γίνονται επικίνδυνοι ελιγμοί 
οχημάτων με υπερβολική ταχύτητα ενώ διά-
φορα άτομα περιφέρονται εποχούμενα ή πεζή 
και πολλές φορές φοβίζουν με τον τρόπο που 
κινούνται και παρατηρούν τα πέριξ…
Και σίγουρα, η κατάσταση μπορεί να μην είναι 

τόσο άσχημη όπως σε άλλες περιοχές αλλά και 
για πολλούς μήνες, δεν δείχνει να βελτιώνε-
ται. Σαν να έχει βάλει ο  Δήμος τον «αυτόματο 
πιλότο», το αεροσκάφος να πηγαίνει σε ευθεία 
γραμμή, πλην όμως τίποτα δεν βελτιώνεται 
ενώ χρόνιες κακοδαιμονίες συνεχίζονται και 
για πολλούς η αίσθηση της αδιαφορίας προς 
τα προβλήματα και τις ενστάσεις των δημοτών 
φαίνεται να είναι ισχυρότερη από ποτέ. 
Και με όλα αυτά, η στήλη εύχεται στους συ-

μπολίτες μας καλό καλοκαίρι και υπομονή για 
όσα δύσκολα ακόμα μας βαραίνουν. 

Ο Συµπολίτης – Παπάγος – Αυτόµατος Πιλότος

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 διά-
βρωση, ενώ η σταθερότητά του δεν επη-
ρεάζεται 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 αύ-
ξηση 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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Η Κυρία Βάσια Καβαλιέρου 
είναι ιδιοκτήτρια του 

ταξιδιωτικού γραφείου 
ROYALTY ESCAPES, 

που βρίσκεται στην Οδό 
Σαρανταπόρου 14 στο 

Χολαργό.

Εδώ και έναν χρόνο η χώρα μας 
είχε και έχει  να αντιμετωπίσει 
ένα πρωτόγνωρο ζήτημα της 
πανδημίας κατά του κορονοιού 
με μεγάλο ιατρικό, κοινωνικό 
και οικονομικό αντίκτυπο. Η  
πανδημία άλλαξε εντελώς τον 
τουρισμό που όλοι  γνωρίζαμε 
.Όλη αυτή την χρονιά ως ιδιο-
κτήτρια τουριστικού γραφείου 
τι βίωσες;
Ξεκινώντας από την τελευ-

ταία σας πρόταση για το πόσο η 
πανδημία επηρέασε και συνεχίζει 
να επηρεάζει τον τουρισμό, θα 
ήθελα να πω πως για κάποιους 
μήνες είναι αρκετά περιγραφική 
και η λέξη μηδένισε. Ένα τουρι-
στικό γραφείο και εν προκειμένω 
το δικό μας, προγραμματίζει 
και διεκπεραιώνει πλάνα έως 
κα ένα χρόνο μετά. Με το 
ξέσπασμα της πανδημίας και το 
γενικότερο πρώτο «σοκ» που 
υπέστησαν όλοι, αυτά τα πλάνα 
πάγωσαν εντελώς. Η δουλειά 
μας περιορίστηκε στις ακυρώ-

σεις και αλλαγές ταξιδιών, ενώ 
παράλληλα πολλές αεροπο-
ρικές εταιρίες επέλεξαν την 
έκδοση voucher (δηλ. ανοικτή 
πίστωση 18 μηνών) και όχι την 
επιστροφή χρημάτων. Η θέση 
μας προς τον πελάτη για την 
αιτιολόγηση αυτής της τακτικής 
ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. 
Παραθέτοντας ένα χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα, αξίζει να 
αναφερθεί ότι με βάση το ΣΕΤΕ, 
το 2019 στη χωρά μας ο τουρι-
σμός συνέβαλε στο 20,8% του 
ΑΕΠ , ενώ αποτέλεσε βασικό 
πυλώνα απασχόλησης με μισό 
εκατομμύριο εργαζομένους σε 
καταλύματα και εστίαση, με συ-
νολική συνεισφορά 850 χιλιάδες 
εργαζομένους. Κανείς δεν θα 
μπορούσε να φανταστεί ότι τον 
Ιανουάριο του 2020 θα ερχόταν 
η απόλυτη καταιγίδα σε αυτήν 
την κατάστασή. Οι αριθμοί 
μιλάνε από μόνοι τους, τι έχεις 
να μας αναφέρεις;
- Όπως έχω ήδη αναφέρει, το 

τουριστικό προϊόν ως αποτέλεσμα 
της πολύπλοκης φύσης του και 
του συνδυασμού πολλών διαφο-
ρετικών υπηρεσιών που αφορούν 
την εστίαση, την διαμονή, την 
μεταφορά κ.α είναι λογικό να 
αποτελεί βασική πηγή εσόδων για 
μία χώρα συμβάλλοντας τόσο στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όσο 
και στην απασχόληση μεγάλου 
αριθμού ατόμων. Ενδεικτικά και 
σε αντιπαράθεση με τα παραπά-
νω νούμερα πρέπει να αναφερθεί 
ότι κατά το 2020 η συνολική 
πτώση των αφίξεων στη χώρα 
μας έφτασε το -77% ενώ κατά 
το τρέχον έτος το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο -88%.  Η συντρι-
πτική μείωση τόσο των θέσεων 
εργασίας όσο και των εσόδων για 
μια χώρα είναι φυσική απόρροια.
Όλη αυτήν την περίοδο 

μέσω του γραφείου σου, 
ήσουν στην  πρώτη γραμμή, 
έχοντας την επικοινωνία  
με τους πελάτες σου, τους 
ξενοδοχοϋπάλληλους,  τους 
ιδιοκτήτες τουριστικών κατα-
λυμάτων. Υπήρχαν αρκετές 
ακυρώσεις και αναβολές 
προγραμματισμένων ταξι-
διών, μίλησε μας για το πως 
ήταν όλη αυτή η κατάσταση;
- Θεωρώ πως αυτό ήταν ένα 

από τα δυσκολότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ένα τουριστικό 
γραφείο και ειδικότερα το πώς 
θα μεταφερθούν στον πελάτη οι 
αποφάσεις μιας αεροπορικής εται-
ρίας ή ενός τουριστικού καταλύ-
ματος για την άρνηση επιστροφής 
χρημάτων. Η αβεβαιότητα για το  
άμεσο μέλλον τόσο εργασιακά 

όσο και υγειονομικά αναγκάζει ή 
και οδηγεί πολλούς ανθρώπους 
στην απαίτηση για επιστροφή 
του χρηματικού πόσου που έχει 
δώσει. Η θέση του τουριστικού 
πρακτορείου ως ο μεσάζων είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη και οφείλουμε 
να δημιουργούμε προϋποθέσεις 
εμπιστοσύνης στους πελάτες μας 
τόσο για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση τους όσο και για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
της επιχείρησης μας.
1. Φτάνουμε στο σήμερα και 

ελπίζουμε όλοι να τελειώσει 
σύντομα αυτή η κατάσταση! 
Οι πελάτες προγραμματίζουν 
κάποιο ταξίδι;  ο τουρισμός 
πιστεύεις θα ανακάμψει; θα  
έρθουν οι τουρίστες στην 
Ελλάδα; 
- Γενικότερα η στάση ζωής 

μου είναι αρκετά αισιόδοξη, το 
εμβόλιο σίγουρα θα βοηθήσει 
στην ανάκαμψη της τουριστικής 
βιομηχανίας. Ωστόσο, θεωρώ 
πως οι κανόνες της τουρι-
στικής ζήτησης έχουν αλλάξει 
σημαντικά, η ενημέρωση και η 
συνεχής δραστηριοποίηση είναι 
απαραίτητα για κάθε επιχείρηση.

Βασια σε ευχαριστούμε πολύ για 
το χρόνο σου και εύχομαι όλα να 
πάνε καλά σε όλους τους τομείς 
ποσό μάλιστα στον τουρισμό.

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ΒΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ-ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΝΕΛΗ
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   Μαντώ Μαυρογένους - ∆ηµήτριος Υψηλάντης 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ

Μαντώ Μαυρογένους (Μύ-
κονος 1796-Πάρος 1848)

Η Μαντώ (Μαγδαληνή-Αδαμα-
ντία) Μαυρογένους υπήρξε γό-
νος του φαναριώτικού οίκου των 
Μαυρογένηδων και προέρχεται 
από την «αριστοκρατία» του γέ-
νους μας. Σπούδασε αρχαία ελ-
ληνική ιστορία και φιλοσοφία και 
μιλούσε άπταιστα Γαλλικά, Ιταλι-
κά και Τουρκικά. 

Από τα Σαλόνια 
στο Πεδίο της Μάχης

Κατά το ξέσπασμα της επα-
ναστάσεως η Μαντώ Μαυρο-
γένους κατοικούσε στην Τερ-
γέστη.  Πνεύμα φωτισμένο και 
ανήσυχο, ιδιοσυγκρασία θερμή, 
ασυγκράτητος και θεληματική, 
διαπνέονταν από τα ιδανικά 
της ελευθερίας. Κατήλθε στην 
Μύκονο, την οικογενειακή της 
κοιτίδα, για να συμμετάσχει 
στην προσπάθεια της αγωνι-
ζόμενης πατρίδος. Τον Απρίλιο 
του 1822, μετά την καταστρο-
φή της Χίου, οι Τούρκοι επιχεί-
ρησαν να καταλάβουν την Μύ-
κονο. Η Μαντώ Μαυρογένους 
οργάνωσε με δικά της έξοδα τις 
τοπικές δυνάμεις και απέκρουσε 
επιτυχώς την προσπάθεια Αλγε-
ρινής δυνάμεως 200 ανδρών να 
αποβιβαστούν στην νήσο. Το 
όνομα της «Ηρωΐδος της Μυκό-
νου» κατέστη ταχέως γνωστό 
τόσο εντός της Ελλάδος, όσο 
και στο εξωτερικό. Η Μαντώ 
συγκρότησε σώμα Μυκονιατών 
και συμμετείχε στην πολιορ-
κία της Καρύστου, στην Νότιο 
Εύβοια. Στην συνέχεια μετέβη 
με το σώμα της στο Πήλιο και 
πολέμησε μαζί με τους Μακε-

δόνες οπλαρχηγούς Καρατά-
σο και Διαμαντή, εναντίον των 
δυνάμεων του Σελίμ Πασά της 
Αδριανουπόλεως, ο οποίος με 
στράτευμα 12.000 πολεμιστών 
προήλαυνε προς την Νότια Ελ-
λάδα. Η Μαντώ προσπάθησε να 
ευαισθητοποιήσει τις κυρίες της 
Ευρώπης, προκειμένου να τίς 
πληροφορήσει για τον αγώνα 
των συμπατριωτών της και να 
αποσπάσει την οικονομική ενί-
σχυσή τους. 

Το Ειδύλλιο 
Όταν η Μαντώ γνωρίσθηκε 

με τον Δημήτριο Υψηλάντη στο 
Ναύπλιο, ανάμεσα στις δύο εμ-
βληματικές προσωπικότητες, 
αναπτύχθηκε ένα ισχυρό αίσθη-
μα αγάπης. Το αίσθημα δεν είχε 
ευτυχή κατάληξη. Η Μαντώ προ-
ηγείτο κατά πολύ της εποχής της 
και προκάλεσε την «ανδροκρα-
τούμενη» αντίληψη, που επικρα-
τούσε στην υπόδουλη ελληνική 
κοινωνία, σχετικά με τη θέση 
των γυναικών. 

Η Πατρίς Αγνωμονούσα 
Μετά την απελευθέρωση η Μα-

ντώ έζησε  σε διάφορα νησιά των 
Κυκλάδων, σε κακή οικονομική 
κατάσταση. Η Μαντώ υπέβαλ-
λε υπόμνημα να της χορηγη-
θεί οικονομικό βοήθημα για την 
προσφορά της στον αγώνα. Της 
εγκρίθηκε μία μικρή σύνταξη που 
δίδονταν το στους απομάχους, 
χωρίς να ανταποκρίνεται στο ελά-
χιστο στην συνολική συνεισφορά 
της. Υπήρξε η μοναδική Ελληνί-
δα, στην οποία απονεμήθηκε ο 
βαθμός του Αντιστράτηγου. Τις 
περισσότερες πληροφορίες για 
την δράση της, τις πληροφορού-
μεθα από το βιβλίο του φιλέλ-
ληνα Γάλλο T. Ginouvier, «Σύγ-
χρονη Ιστορία, Μαυρογένους, η 
Ηρωΐδα της Ελλάδος». Ο Γάλλος 
Rybaud έγραψε: «H φιλοπατρία 
σ’ όλη της την καθαρότητα, χω-
ρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη 
αυτοθυσία, η πιο συγκινητική 
απρονοησία για το προσωπικό 
της μέλλον». Αν και πλούσια και 
μορφωμένη, επέδειξε ένα ανό-
θευτο «λαϊκό» πατριωτισμό και 
διέθεσε όλη της την περιουσία. 
Προσέφερε 700.000 γρόσια και 
εκποίησε τα κοσμήματά της για 
την περίθαλψη των Μεσολογγι-
τών, που επιβίωσαν της εξόδου. 
Όταν την ρωτούσαν τι θα απο-
γίνει εάν ξοδεύσει όλη της την 
περιουσία, συνήθιζε να απαντά: 
«Η πατρίς μου να ελευθερωθεί  
και αδιάφορον τι  θα απογίνω». 
Στην γενέτειρά της Μύκονο έχει 
στηθεί προτομή της σε πλατεία 
που φέρει το όνομά της. 

Δημήτριος Υψηλάντης 
(1793 Κωνσταντινούπο-

λη-1832 Ναύπλιο)

«Επέλεξε να θυσιάσει τα πάντα 
γιά την πατρίδα, χωρίς να σκι-
άσει την ψυχή του το μίσος για 
τούς άλλους» Γεώργιος Τερτσέ-
της, απόσπασμα από τον επική-
δειο που εκφώνησε.

Ο Δημήτριος Υψηλάντης γεννή-
θηκε την 25η Δεκεμβρίου 1793, 
στην Κωνσταντινούπολη. Όπως 
και ο αδελφός του Αλέξανδρος 
υπηρέτησε στον ρωσικό στρατό. 
Το 1818 μυήθηκε στην Φιλική 
Εταιρεία. Τον Ιούνιο του 1821 ο 
Δημήτριος Υψηλάντης αποβιβά-
σθηκε στην Ύδρα, με την ιδιότη-
τα «του Πληρεξουσίου Αρχηγού 
του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής 
(Αλεξάνδρου Υψηλάντη)». Έφερε 
μαζί του όπλα, πολεμοφόδια, ένα 
τυπογραφείο και ένα μεγάλο χρη-
ματικό ποσό, από συνεισφορές 
φίλων του αγώνος, Ελλήνων και 
Ευρωπαίων. Ο εικοσιπεντάχρονος 
πρίγκιπας διέθετε φλογερό πατρι-
ωτισμό σε συνδυασμό με θάρρος, 
ηθική ακεραιότητα και ανθρωπιά. 
Υπήρξε ο στρατιωτικός αρχηγός 
που χρειάζονταν οι δυνάμεις των 
επαναστατών, όχι όμως για να 
διευθύνει τις επιχειρήσεις. Ήθε-
λαν κάποιον σαν τον Υψηλάντη, 
με την διεθνή αναγνώριση και 
αποδοχή που απολάμβανε, γιατί 
δεν μπορούσαν να ανεχθούν να 
αναλάβει αρχηγός κάποιος εκ των 
αυτοχθόνων οπλαρχηγών.
 
Μάχες και Δολοπλοκίες

Τον Ιούλιο του 1821 ανέλαβε 
γενικός αρχηγός των δυνάμεων 
που πολιορκούσαν την Τρίπολη. 
Προσπάθησε να εμπεδώσει την 
πειθαρχία και να πείσει τους αγω-
νιστές να σέβονται τους αιχμαλώ-
τους, τους αμάχους, να τηρούν 
τις συμφωνίες και να αποφεύ-
γουν τις λεηλασίες. Το Δεκέμβριο 
του 1821, κατά την « Α΄ Εθνική 
Συνέλευση» στην Επίδαυρο, ο 
Υψηλάντης εκλέχτηκε πρόεδρος 
του Βουλευτικού. Την 8η Ιουλί-
ου 1822, στο Άργος, μαζί με τον 
Πάνο Κολοκοτρώνη και τον Γεώρ-
γιο Μαυρομιχάλη με τριακόσιους 
γενναίους ανέκοψε την προέλαση 

του Δράμαλη επί τριήμερο. Κατά 
την « Β΄ Εθνική Συνέλευση», στο 
Άργος, απομακρύνθηκε από όλα 
τα αξιώματα που του είχαν δοθεί, 
με την πρόφαση ότι ήταν ετε-
ρόχθων. Τον Απρίλιο του 1826, 
κατά την « Γ΄ Εθνική Συνέλευ-
ση» στην Επίδαυρο, διαφώνη-
σε με την «εν λευκώ», ανάθεση 
διαπραγματεύσεως στην Μεγάλη 
Βρετανία, της ελληνικής υποθέ-
σεως.  Μετά από αυτό, η συνέ-
λευση εξέδωσε ένα θλιβερό από 
κάθε άποψη ψήφισμα: «ο Κύριος 
Δημήτριος Υψηλάντης αποκλεί-
εται από κάθε πολιτικό δικαίωμα 
και στρατιωτικό υπούργημα».

Η Τελική Φάση 
του Αγώνος

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αμέ-
σως μετά την άφιξή του στην Ελ-
λάδα (18η Ιαν. 1828), έθεσε ως 
άμεσο στόχο την πλήρη απελευ-
θέρωση της Πελοποννήσου και 
της Στερεάς Ελλάδος μέχρι τη 
γραμμή Μαλιακού-Αμβρακικού 
κόλπου.  Υπεύθυνος για την απε-
λευθέρωση της Δυτικής Στερεάς 
ήταν ο Άγγλος στρατηγός Ριχάρ-
δος Τσώρτς, ενώ της Ανατολικής 
ο Δημήτριος Υψηλάντης. 

Η Τελευταία Μάχη
Την 12η Σεπτεμβρίου 1829, ο 

Υψηλάντης επικεφαλής 2.300 
Ελλήνων νίκησε ένα στράτευ-
μα 3.500 Τούρκων τακτικών 
και 1.500 άτακτων Τουρκαλβα-
νών, στην Πέτρα της Βοιωτίας. 
Η μάχη αυτή υπήρξε η τελευταία 
της επαναστάσεως του 1821. Οι 
Τούρκοι αρχηγοί αναγκάσθηκαν 
να ζητήσουν έγγραφη συνθη-
κολόγηση με την οποία συμφω-
νήθηκε να επιτραπεί η διέλευσή 
τους, με αντάλλαγμα την παρά-
δοση όλων των περιοχών μέχρι 
τις Θερμοπύλες. Αυτή υπήρξε 
η πρώτη φορά που οι Τούρκοι 
συνθηκολόγησαν με τις δυνάμεις 
των επαναστατών. 

 Οι Άξιοι της Πατρίδος
 Ο αγνός και γενναίος Υψηλά-

ντης, παρά την ασθενική του 
κράση είχε τεράστια θέληση και 
ενάντια στις τόσες αντιξοότητες 
εκπλήρωσε  την αποστολή του. 
Το ήθος του ανδρός αποδεικνύ-
εται από δύο χαρακτηριστικές 
αποφάσεις του: Κατά την διάρ-
κεια των εμφυλίων συγκρούσε-
ων τήρησε αυστηρή ουδετερό-
τητα και σεβάστηκε πάντα τους 
αιχμαλώτους πολέμου. 
Την 5η Αυγ. 1832 πέθανε στο 

Ναύπλιο σε ηλικία 38 ετών, 10 
μήνες μετά την δολοφονία του 
πρώτου κυβερνήτου της Ελλά-
δος Ιωάννη Καποδίστρια. 
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Πρόβληµα Στάθµευσης -Κυκλοφοριακό: 
Τί κάνουν οι γειτονικοί Δήμοι

Τί ΔΕΝ κάνουμε εμείς… 

Θέσεις στάθμευσης.
Στο δήμο Αμαρουσίου λειτουργεί πάρκινγκ 300 

θέσεων που κατασκευάστηκε μόλις τα τελευταία 

χρόνια. Ο δήμος Κηφισιάς διαθέτει πάρκινγκ 
600 θέσεων, το οποίο λειτουργεί με το σύστημα 
αυτοεξυπηρέτησης ,χωρίς την παρέμβαση προ-
σωπικού. Ο δήμος Χαλανδρίου δημιουργεί 160 
θέσεις στάθμευσης σε υπόγειο χώρο.
Στο δικό μας δήμο δεν έχει γίνει καμιά σο-

βαρή προσπάθεια για δημιουργία θέσεων 

στάθμευσης και ειδικά στο Χολαργό που το 
πρόβλημα του πάρκινγκ πλήττει όλους σχε-
δόν τους κατοίκους.  Γιατί;

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας
Πολλοί δήμοι της ευρύτερης περιοχής των 

βορείων προαστείων ,έχουν δημιουργήσει 
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, αναβαθμίζο-
ντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
πόλης, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Στο δικό μας δήμο, δεν έχει γίνει καμία αντί-

στοιχη παρέμβαση, ούτε καν μελέτη, Γιατί;

Κυκλοφορική Μελέτη
Ο δήμος μας  πλήττεται σοβαρά από τη δι-

αμπερή κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσης οχη-
μάτων ,φορτηγών, σχολών οδηγών κ.α με 
αποτέλεσμα να χάνει μέρα με τη μέρα τον 
προαστιακό του χαρακτήρα.
Γειτονικοί μας δήμοι ολοκλήρωσαν  ή  δρο-

μολογούν κυκλοφοριακές μελέτες με σκοπό 
τη μείωση των κυκλοφοριακών φορτίων ,πα-
ράδειγμα οι δήμοι Φιλοθέης, Νέου και Παλαι-
ού Ψυχικού, Κηφισιάς , Πεντέλης κ.α
Δυστυχώς ο δήμαρχος, από το 2014 που ανέ-

λαβε μέχρι και σήμερα ουδέν έπραξε! Γιατί;

Πάργκινγκ Αμαρουσίου

Οδός Ναυαρίνου-Χολαργός

Πεζόδρομος Νέο ψυχικό

Οδός Εθνικής Αμύνης-Παπάγου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύ-
γκριση μεταξύ γειτονικών μας δήμων και 
του δικού μας, ως προς την επίλυση βασι-
κών έργων υποδομής που βελτιώνουν την 
καθημερινότητα των πολίτων καθιστώντας 
τη ζωή τους ποιοτική.
Δυστυχώς η σύγκριση αποβαίνει σε βά-

ρος μας, προκαλώντας εύλογα ερωτηματι-
κά  και απορίες για τους λόγους που η πόλη 
μας υστερεί στην πραγματοποίηση  απαραί-
τητων, χρήσιμων και σημαντικών  παρεμ-
βάσεων.
Τα ερωτηματικά και απορίες μεγαλώνουν 

όταν είναι γνωστή, τουλάχιστον με βάση τα 
επίσημα στοιχεία, η οικονομική δυνατότητα 
του δήμου μας, καθώς και το εργαλείο αξιο-
ποίησης, ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμ-
μάτων.
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KOINOTHTA ΠΑΠΑΓΟΥ
Αναβάθμιση του δημοτικού 
πάρκου σκύλων στο άλσος 

«Στρατ. Αλεξ. Παπάγου»
Ολοκληρώθη-

καν οι εργασίες 
αναβάθμισης του 
δημοτικού πάρ-
κου σκύλων στην 
κοινότητα Παπά-
γου. Στο πάρκο 
που βρίσκεται στο 
άλσος «Στρατ. 
Αλεξάνδρου Πα-

πάγου» έγινε αλλαγή περίφραξης, συντη-
ρήθηκαν οι προϋπάρχουσες υποδομές και 
προστέθηκαν νέα όργανα άσκησης, που 
θα συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και 
την άθληση των ζώων.

Στο γνωστό καλοκαιρινό 
καρτέρι προχωρά 

η Αστυνομία στου Παπάγου

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος η 
αστυνομία βρίσκεται τις βραδινές ώρες 
στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου όπου 
νεαροί συνήθως οδηγοί επιδίδονται σε αυ-
τοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Το φαινό-
μενο κρατά χρόνια όπως άλλωστε και οι 
καταγγελίες των συνδημοτών μας που μέ-
νουν κοντά και δεν μπορούν να κοιμηθούν 
από τη φασαρία και το θόρυβο. 
Η αστυνομία προχωρά σε αφαίρεση άδει-

ας κυκλοφορίας, αφαίρεση πινακίδων και 
ότι άλλο θεωρεί αναγκαίο.

Υπάρχουν 
και όμορφα graffi ti

Ένα όμορφο 
Graffi ti, φιλο-
τεχνήθηκε  με 
πολύ μεράκι 
από το σύλλογο 
γονέων του  1ου 

Γυμνασίου Παπάγου. Η σύνθεση κοσμεί 
πλέον την κάτω είσοδο του σχολείου στην 
οδό Κύπρου! Όμορφα χρώματα αλλά και 
σχέδια που συμβολίζουν την ειρήνη και 
την ελευθερία.

Κε Δήμαρχε,
Εμείς επώνυμα αναδείξαμε  το θέμα του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της μεί-
ωσης του συντελεστή δόμησης της κοινό-
τητας Παπάγου. Χωρίς εντάσεις και με δικά 
μας έξοδα σας αντιπαρατεθήκαμε επώνυ-
μα, χωρίς μειωτικούς χαρακτηρισμούς και 
χωρίς την χρήση δημοτικών εντύπων. Η 
Δημοκρατία θέλει ισότιμους διαλόγους και 
αποφυγή της χρήσεως παρατρεχάμενων 
που χρησιμοποιούνται για να επικουρούν 
την μία άποψη και να επιρρίπτουν στην 
άλλη τους χαρακτηρισμούς του λαϊκιστή 
που με ανακρίβειες παραπλανά και χαϊδεύει 
αυτιά. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί επιστρέφο-
νται ιδίως σε εκείνους που μας αποδίδουν 
δήθεν πρόθεση για αύξηση του συντελε-
στή όταν επιθυμούμε την διατήρηση 
του υπάρχοντος και η συζήτηση αφορά  
στην ποιότητα της ζωής των δημοτών Πα-
πάγου.
Οι στόχοι των κατοίκων παραμένουν:

1. Διατήρηση του υπάρχοντος φυσι-
κού και οικιστικού περιβάλλοντος και
2. Διατήρηση του απαραβίαστου του 
χαρακτήρα της κηπούπολης.

Είναι γνωστό ότι στην τροποποίηση του 
Γενικού Πολεοδομικού, εν είδη κολυμπή-
θρας του «Σιλωάμ» έχετε συμπεριλάβει 
διατάξεις τακτοποίησης παρανομιών του 
ΑΟΟΑ, του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλο-
βοηθείας Στρατού . Γιατί το κάνετε και ποι-
ους εξυπηρετείτε δεν μας λέτε. 

Κε Δήμαρχε μας πληροφορείτε ακόμη ότι 
στου Παπάγου σήμερα κατασκευάζονται 44 
οικοδομές με τον ΝΟΚ και τη δυνατότητα 
να φτάσουν τα 18 μέτρα. Στην παρατήρη-
ση που εσείς τώρα κάνετε,  προστίθενται 
και αρκετοί συνδημότες μας που διαμαρτύ-
ρονται για υπερβάσεις του ύψους και της 
στέγης σε υπό κατασκευή οικοδομές που 
ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα.  Επειδή τα 
έχετε μελετήσει όπως προκύπτει από την 
παράγραφο 9 της επιστολής σας, περιμέ-
νουμε να μας πληροφορήσετε όσον αφορά 
στις οικοδομές των 18 μέτρων ύψους, α) 
αν διαπιστώσατε παρατυπίες β) αν έχετε 
παραπέμψει κάποια οικοδομή σε έλεγχο 
και γ) μετά το ξεκαθάρισμα πόσες οικοδο-
μές από τις 44 στην πραγματικότητα εξα-
ντλούν το ύψος των 18 μέτρων;

Για τη μείωση του συντελεστή Δόμησης 
από 1 σε 0,9 παραλείπετε να πείτε ότι οι 
χώροι με κύρια χρήση κατοικία, δηλαδή 
η περιουσία των ιδιοκτητών, μειώνονται. 
Αντίθετα οι κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακο-

στάσια και είσοδος αυξάνονται με τον ΝΟΚ. 
Στην ουσία απαντάτε στους δημότες (παρά-
γραφος 8).: Μη στεναχωριέστε που σας 
μειώνουμε την περιουσία, να χαίρεστε 
που θα έχετε περισσότερα κοινόχρη-
στα για την κατασκευή των οποίων 
όπως και για την συντήρησή τους και 
για τα τέλη του Δήμου θα πληρώνετε 
περισσότερα!!! 
Αφού λοιπόν το κτίσμα θα αποκτήσει με 

τις νέες ρυθμίσεις συνολικά ίσο ή μεγαλύ-
τερο εμβαδόν σε κοινόχρηστους χώρους,  
τότε για ποια διατήρηση του φυσικού και 
οικιστικού περιβάλλοντος μας μιλάτε κε 
Δήμαρχε;;; Μήπως πρέπει να προτείνουμε 
την κατάργηση των επιβαρυντικών για το 
προάστιο ρυθμίσεων του ΝΟΚ χωρίς μείω-
ση του συντελεστή και με ομόφωνες απο-
φάσεις;;; Κανένας Δήμαρχος δεν το επεδί-
ωξε ποτέ!!!
Ο πρώην Δήμαρχος κ. Ξύδης, παραπλα-

νώντας και λαϊκίζοντας (οι χαρακτηρισμοί 
δικοί του), προσκομίζει στο περιοδικό του 
Δήμου αριθμητικά παραδείγματα:

1. Με τον παλιό Σ.Δ=1 και με βάση τον 
καταργημένο ΓΟΚ που έχτισαν οι παλαι-
ότεροι, ένα οικόπεδο εμβαδού 400,00μ2 
έχτιζε 400Χ1=400 μ2 συνολική δόμηση. 
2. Το ίδιο οικόπεδο με νέο ΣΔ=0,9 και με 
βάση  τον ΝΟΚ που ισχύει πλέον, αν κτίσει 
τριώροφο, θα κτίσει συνολική δόμηση (400
Χ0,9=360)+(2Χ25=50)+40=450,00μ2 εκ 
των οποίων χρήση κατοικία= 360,00μ2.
3. Το ίδιο οικόπεδο με νέο Σ.Δ 0,9 με βάση 
τον ΝΟΚ, αν χτίσει τετραώροφο, θα χτίσει 
(400Χ0.9=360)+(3Χ25=75)+40=475,00
μ2 συνολική δόμηση

Συμπέρασμα: Οι νέες ρυθμίσεις δεν φέρ-
νουν λιγότερο συνολικό εμβαδόν ακόμα και 
με μείωση του ΣΔ στο 0,9. Δεν βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Φέρνουν 
αναστάτωση στον προγραμματισμό των οι-
κογενειών, στην επιβάρυνση των φόρων 
στα συμβόλαια, στο ΤΑΠ και τα τέλη που 
εισπράττει ο Δήμος και ανατρέπει την ισό-
τιμη μεταχείριση κυρίως των παλαιότερων 
δημοτών. Μην ισχυρίζεστε ότι ουδείς 
αδικείται γιατί 40 μ2 μείωσης αξίζει 
τουλάχιστον 120.000 Ευρώ που εσείς 
επιβάλλετε, ως φόρο, στην περιουσία των 
δημοτών σας. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δή-
μος έχει πάρει  λάθος κατεύθυνση η οποία 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί με άλλου τύπου 
παρεμβάσεις χωρίς μείωση του συντελεστή 
αλλά με περιορισμούς που να πλησιάζουν 
τους παλαιότερους κανονισμούς. 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ
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Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας 

Τηλ. Επικοινωνίας 6976 582 976 

Μαρία Βραχνέλη
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Είστε ένα από τα πιο σημαντικά νέα στελέχη 
της παράταξης Αποστολόπουλου έχοντας λά-
βει μάλιστα και 700 σταυρούς ,στις τελευταί-
ες εκλογές. Ποια είναι η εκτίμηση σας για τα 
πεπραγμένα της διοίκησης Αποστολοπούλου 
μέχρι τώρα ;
Η διαχείριση της εικόνας τόσο σε επίπεδο κεντρι-

κής πολιτικής, όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτο-
διοίκησης, πολλές φορές αποτελεί προτεραιότητα 
αυτών που ασκούν εξουσία, ενώ η πρακτική αντι-
μετώπιση των προβλημάτων περνά σε δεύτερη 
μοίρα. Το ζητούμενο είναι η εξεύρεση λύσεων και 
όχι απλά η επικοινωνιακή προσέγγιση αφού χρει-
αζόμαστε λύσεις και όχι εικόνες. 

Οι δημότες αναφέρουν καθημερινά προβλήματα που 
διαρκώς πολλαπλασιάζονται και αν αναρωτηθούμε για 
το αν βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση ως Δήμος 
από ότι πριν επτά έτη η απάντηση είναι αρνητική.

Δεν συζητάτε στην παράταξη όλα αυτά τα 
θέματα ,που μας αναφέρατε;
Χωρίς να μετέχω στην δημοτική ομάδα και συ-

νειδητά αποστασιοποιημένος για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα  παρά το γεγονός ότι σε προσωπικό 
επίπεδο δεν με χωρίζει τίποτα από κανέναν, ίσα 
ίσα διατηρώ άριστες σχέσεις με όλα τα μέλη της 
δημοτικής αρχής,  με ειλικρινή έκπληξη είδα δια-
γραφές δημοτικών συμβούλων και όχι διαδικασίες 
διαλόγου. 

Πιστεύετε ότι τελικά ο Δήμος μας βρίσκεται 
σε καθοδική πορεία και τι πρέπει να γίνει για 
να αντιστραφεί η πορεία αυτή ;
Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα διοίκηση που ξε-

κίνησε με τις ευνοϊκότερες των προϋποθέσεων το 
2014, δεν κατάφερε να ‘’απογειώσει’’ το Δήμο δεί-

χνοντας ότι στερείται οράματος. Αυτό όμως που 
κατά τη γνώμη μου λείπει περισσότερο, δεν είναι 
η πιστή τήρηση της σχέσης προσφοράς-ανταπό-
δοσης. Είναι η ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Είναι η 
ανάγκη να ακουστεί επιτέλους ένας σύγχρονος, 
κοινωνικός και ειλικρινής λόγος. Απαιτείται επομέ-
νως μία αξιόπιστη και σοβαρή εναλλακτική πρότα-
ση. Μια πρόταση που θα εκφράζεται από μια αξιό-
λογη ομάδα από κοινωνικά καταξιωμένα πρόσωπα 
τα οποία με την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους 
θα μπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά και να 
μετουσιώσουν σε πράξη τις ιδέες και τα οράματά 
τους.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ: 
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου

δεν έχει όραµα!!!
Συνέντευξη στην “Πολιτεία Παπάγου-Χολαργού”

KOINOTHTA ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Την 4η θέση Πανελληνίως 
κατέκτησε το 1ο Σύστημα 
Προσκόπων Χολαργού!

Φέτος για πρώ-
τη φορά το 1ο 
Σύστημα Προ-
σκόπων Χολαρ-
γού συμμετείχε 
στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης 

συσκευών που έγινε από το ΣΕΠ σε συνερ-
γασία με την Vodafone! Το σύστημά της πό-
λης μας, ήρθε στην 4η θέση Πανελληνίως 
ανακυκλώνοντας 904 συσκευές! 
Επιπλέον κατέκτησαν την πρώτη θέση από 

τα συστήματα της Αττικής! Χάρη σε όλους 
μας, οι πρόσκοποι καταφέραν να πετύχουν 
έναν υψηλό στόχο και να τηρήσουν για 
άλλη μία φορά τον λόγο τους “για έναν κα-
λύτερο κόσμο”! 

HOLARGOS BC
Ξεκίνησαν οι 

Προπονήσεις του 
Holargos BC μετά 
την παρατεταμένη 
περίοδο παύσης 
λόγω covid -19. O 
Σύλλογος μπάσκετ 
του Χολαργού 
δραστηριοποιείται 
στο άθλημα της 

Καλαθοσφαίρισης από το 1982. Στις τάξεις 
του υπάρχουν η ανδρική Ομάδα, αγωνιστι-
κά τμήματα (Under 21, Εφήβων, Παίδων, 
Παμπαίδων, κ.α.) και μη αγωνιστικά (από 
3,5 ετών). Οι προπονήσεις διενεργούνται 
στο Κλειστό γήπεδο Αντώνης Τρίτσης, στα 
δύο κλειστά γήπεδα (Μπαλόνι) που βρίσκο-
νται στο νταμάρι Χολαργού καθώς και στο 
προσφάτως ανακαινισμένο γυμναστήριο 
του Συλλόγου (HolaVipGym). 
Toν Σεπτέμβριο ξεκινά τις εργασίες του το 

τμήμα Μπάσκετ για παιδιά που βρίσκονται 
στο φάσμα του Αυτισμού (μαθητές Δημο-
τικού). Το Τμήμα ονομάζεται CHAMPS και 
είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης 
από τον Σύλλογο του Χολαργού, το οποίο 
υποστηρίζεται από 11μελή ομάδα ειδικών 
της ειδικής και φυσικής αγωγής και το 
οποίο προσφέρεται δωρεάν στους Συμμε-
τέχοντες.   
  Περισσότερες Πληροφορίες στο www.

holargosbc.gr - 210 6540088

Ληστεία στο Χολαργό με 
τους ενοίκους παρόντες…!!

Τ ε τ ρ α μ ε λ ή ς 
οικογένεια που 
κατοικεί στον 
2ο όροφο πο-
λυκατοικίας επί 
της οδού Κατσι-
μπίρη, έκπλη-
κτη ανακάλυψε 

ότι ενώ βρισκόταν στο σαλόνι αδίστακτοι 
εισβολείς λήστευαν τις κρεβατοκάμαρες 

ξαφρίζοντας ό,τι πολύτιμο υπήρχε… Οι λη-
στές προφανώς εισήλθαν στην οικία από τη 
μπαλκονόπορτα χωρίς κανείς να μπορεί να 
καταλάβει πως έφτασαν στο 2ο όροφο…!!!
Η κατάσταση σε όλο το δήμο Παπάγου-Χο-

λαργού είναι απελπιστική! Καθημερινώς λαμ-
βάνουμε μηνύματα για κλοπές, ληστείες και 
διαρρήξεις… Μήπως πρέπει ο δήμος συντονι-
σμένα και υπό την καθοδήγηση της αστυνομί-
ας να συμβάλει στην ασφάλεια του δήμου;;;

5η θέση για τον αθλητή του 
ΣΚΑ Σκάρπα Κυριάκο στα 400 

μέτρα με τ’εμποδίων
Την 5η θέση στα 

400 εμπόδια στο 
Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα , κατέ-
κτησε ο αθλητής  
Σκάρπας Κυριά-
κος ,σε έναν συ-
ναρπαστικό τελι-
κό.
Στο ίδιο αγώνι-

σμα στα προκριματικά, συμμετείχε ο Πιπέ-
ρας Κωνσταντίνος ,σε μια απο τις πρώτες 
εμφανίσεις του στο συγκεκριμένο αγώνισμα 
,όπου τερμάτισε σε χρόνο 64.74 αφήνοντας 
υποσχέσεις για το μέλλον.
Στα προκριματικά των 400μ ,συμμετείχε 

ο Ασημομύτης Νικήτας όπου κατέλαβε την 
16η θέση στην κατηγορία Κ23 και την 26η 
στην κατηγορία Α-Γ ,με χρόνο 52.50.Συγ-
χαρητήρια σε όλους .
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