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Υμηττός, το 
τελευταίο μέτωπο!

Οι πυρκαγιές του 
Αυγούστου και τα 

μαθήματα που πρέπει 
να πάρουμε 

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

dimis.oikonomou@gmail.com

Οι  πυρκαγιές του Αυγούστου 
ήταν ένα σοκ για όλους μας.
Τεράστιες δασικές εκτάσεις 

έγιναν στάχτη μεταξύ των 
οποίων και  ένα από τα τε-
λευταία περιαστικά  δάση της 
Αττικής,το δάσος Βαρυμπό-
μπης  - Τατοΐου.

....Συνέχεια Σελ. 3.

Η ΓΝΩΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 119
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Απιστία
Της Φ. Οικονομάκου   Σελ 6
 
Ο Συµπολίτης – Παπάγος –  
Χολαργός.  ∆ύσκολοι Καιροί, 
Μεγάλες Απαιτήσεις. 
Του  Γ. Μαλούκου       Σελ 8

Μάρκος Μπότσαρης 
- Νικήτας Σταµατελόπουλος 
Του  Ι.Κρασσά          Σελ 10

Τα έργα υποδομής αφήνουν πίσω τους 
λακκούβες, μπαλώματα και τους δρόμους μας  

σε ακόμα χειρότερη κατάσταση! 
Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων!

∆ιάρρηξη σε σπίτι µε 
λεία 350.000 ευρώ

Σελ. 15
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Παπάγος- Χολαργός: 
Ανοχύρωτη Πόλη!

Οδός Υμηττού, δρόμος αυλάκι-Χολαργός

Οδός Σμύρνης-Παπάγου

Οδός Αγ.Ιωάννου Θεολόγου -Χολαργός

Οδοί Κυρηνείας & Στρ.Παπάγου-Παπάγου

Περιβάλλον και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Του Αλέξανδρου Ι. Νομικού

Ιατρού-Παθολογοανατόμου

Σελ. 15
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Τώρα πια είναι η ώρα της περισυλλο-
γής αλλά και της προετοιμασίας. 
Ο Υμηττός  αποτελεί πλέον, το τελευ-

ταίο περιαστικό δάσος στην Αττική και 
ειδικά για τους κατοίκους της πόλης 
μας, είναι η κυριολεκτικά η αυλή μας.

Οι ευθύνες για την διάσωσή του  
είναι πολύ μεγάλες.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει  σο-

βαρές προσπάθειες από τον ΣΠΑΥ 
,τους Δήμους αλλά και από τους πολί-
τες για να κρατήσουμε ζωντανό αυτό 
το πολύτιμο οικοσύστημα.
Όμως, δεν μπορούμε να εφησυχά-

ζουμε.
Γιατί όπως έδειξαν οι καταστροφικές 

πυρκαγιές του Αυγούστου οι δασικές 
φωτιές σε πυκνά δάση είναι, πλέον, 
πολύ δύσκολα ανασχέσιμες.
Απαιτείται  ένα πλαίσιο προληπτικών   

δράσεων πολύ πριν φτάσουμε στο ση-
μείο μηδέν της έναρξης της πυρκαγι-
άς.
Το περιαστικό δάσος οφείλει να γίνει 

μέρος μιας ολοκληρωμένης διαδικασί-
ας βιώσιμης διαχείρισης.

Χρειάζεται πλέον  σχέδιο για τακτικές 
αποψιλώσεις και καθαρισμούς, για πε-
ρισσότερους δασικούς δρόμους αλλά 
και ήπιες γεωργικές και δασικές  εκμε-
ταλλεύσεις, που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν στο επίπεδο της κοινωνικής 
οικονομίας.
Όμως χρειάζεται επίσης την αρωγή 

και τη φροντίδα μας και το ενδοαστικό 
πράσινο, το οποίο είναι πλούσιο, πυ-
κνό και όμορφο, προσδίδοντας ξεχω-

ριστή αξία στο δήμο μας.
Είναι ώρα επίσης να δούμε και το 

θέμα των εναλλακτικών και επιλεγμέ-
νων  φυτεύσεων με δέντρα λιγότερο 
«πυρόφιλα» σε σχέση με τα πεύκα.
Το δάσος της Καισαριανής και η δου-

λειά που έχει κάνει η Φιλοδασική Ένω-
ση Αθηνών ( με τις πολλές εναλλακτι-
κές φυτεύσεις που έχει κάνει )αποτελεί 
μια  εξαιρετικά καλή πρακτική από 
όπου μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες 
και πρακτικές για το σύνολο του δά-
σους του Υμηττού.
Υπάρχουν βεβαίως και μια σειρά άλ-

λων δράσεων όπως η χρήση νέων 
τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν  να 
προκύψουν μέσα από μια ουσιαστική 
διαβούλευση με τους ειδικούς.

Το βέβαιο είναι ένα:
ότι ο χρόνος για την μάχη του Υμητ-

τού τα επόμενα χρόνια ξεκινά από 
τώρα.
Και η μάχη για την σωτηρία του θα 

κριθεί από την έγκαιρη και επίμονη  
δουλειά που θα κάνουμε όλη την πε-
ρίοδο μέχρι το  επόμενο καλοκαίρι.

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Υµηττός, το τελευταίο µέτωπο!
Οι πυρκαγιές του Αυγούστου 

και τα µαθήµατα που πρέπει να πάρουµε
Τώρα πια είναι η ώρα της περισυλλο-

Υµηττός, το τελευταίο µέτωπο!
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∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού

Queen Margaret University
  Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής M.Ed- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Λόγου-Ομιλίας - Φωνής σε παιδιά και ενήλικες 
Τηλέφωνο: 6974342883 
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Οδοντικά Εµφυτεύµατα. Ενδείξεις & πλεονεκτήµατα
Μέχρι πρόσφατα ο πιο συνηθισμέ-

νος τρόπος αποκατάστασης ενός ή 
περισσότερων ελλειπόντων δοντιών 
ήταν η κατασκευή γέφυρας η οποία 
στηριζόταν στα παρακείμενα δόντια. 
Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου εί-
ναι ότι απαιτείται ο τροχισμός δοντι-
ών τα οποία μπορεί κατά τα άλλα να 
είναι υγιή. Πλέον με τα εμφυτεύματα 
το πρόβλημα ξεπεράστηκε μια και για 
την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται 
τρόχισμα των δοντιών.

Ας δούμε όμως τι ακριβώς είναι τα 
εμφυτεύματα, ποιες οι ενδείξεις τους 
και ποια τα πλεονεκτήματά τους.

Το οδοντικό εμφύτευμα αποτελεί 
ένα τεχνητό υποκατάστατο της ρίζας 
του δοντιού που τοποθετείται χει-
ρουργικά στο οστό της γνάθου,αφού 
προηγηθεί μια μικρή τομή στο ούλο 
της περιοχής. Όλη η διαδικασία είναι 
ανώδυνη και γίνεται στο οδοντια-
τρείο με τη διενέργεια τοπικής αναι-
σθησίας.

Το υλικό κατασκευής των εμφυτευ-
μάτων είναι το τιτάνιο, το οποίο είναι 
πλήρως συμβατό με τους ιστούς και 
έχει την ιδιότητα να προάγει την πα-
ραγωγή οστού γύρω από την επιφά-
νειά του. Η διαδικασία αυτή λέγεται 
οστεοενσωμάτωση.

Σε δεύτερο χρόνο,μετά τη χειρουρ-
γική τοποθέτηση του εμφυτεύματος, 
ακολουθείται η ολοκλήρωση της 
προσθετικής εργασίας που προσαρ-
μόζεται πάνω στο εμφύτευμα και 
μπορεί να είναι μια απλή στεφάνη 

(θήκη), μια γέφυρα είτε μια ολική 
οδοντοστοιχία.

Οι ενδείξεις για την τοποθέτηση 
των εμφυτευμάτων είναι οι εξής:

1) Εξαγωγή ή έλλειψη ενός δοντι-
ού, όταν τα παρακείμενα δόντια εί-
ναι απόλυτα υγιή. Αυτή η περίπτωση 
είναι η απόλυτη ένδειξη αφού δεν 
τροχίζονται τα διπλανά δόντια. Το-
ποθετείται το εμφύτευμα και στη συ-
νέχεια παρασκευάζεται πάνω σε αυτό 
η αντίστοιχη στεφάνη.

2)Πολλαπλές εξαγωγές ή έλλειψη 
περισσότερων δοντιών. Το μεγάλο 
κενό που προκύπτει μπορεί να καλυ-
φθεί από γέφυρα που στηρίζεται σε 
περισσότερα από ένα εμφυτεύματα. 
Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ένα 
εμφύτευμα για κάθε δόντι που λεί-
πει. Συνήθως για κάθε τρία δόντια 
που λείπουν τοποθετούνται δυο εμ-
φυτεύματα που στηρίζουν μια γέφυ-
ρα τριών τεμαχίων με ένα ενδιάμεσο 
δόντι.

3)Ολική έλλειψη δοντιών. Όταν 
έχουμε πλήρη έλλειψη δοντιών, σε 
κάποια γνάθο, τότε η τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων σε στρατηγικές θέσεις 
μπορεί να αποτρέψει την κατασκευή 
ολικής κινητής οδοντοστοιχίας .Σε 
αυτή την περίπτωση η ολική οδοντο-

στοιχία που κατασκευάζεται, στηρίζε-
ται στα εμφυτεύματα με αποτέλεσμα 
να έχει πολύ καλή συγκράτηση και 
ευστάθεια σε σχέση με τις κλασσικές 
οδοντοστοιχίες .,που έχουν να κά-
νουν με την αισθητική, τη δυσκολία 
στη μάσηση, την ομιλία και την μειω-
μένη αίσθηση της γεύσης, λόγω του 
ακρυλικού ουρανίσκου, στις ολικές 
οδοντοστοιχίες της άνω γνάθου.

Συνοψίζοντας, πλεονέκτημα των 
εμφυτευμάτων αποτελεί το ότι δεν 
επηρεάζουν καθόλου τα παρακείμε-
να δόντια,γιατί δεν στηρίζονται σε 
αυτά, είναι σταθερά επειδή γίνονται 
ένα με το οστό της γνάθου, βοηθούν 
στη διατήρηση του οστού μετά τις 
εξαγωγές, αφού προάγουν τη δημι-
ουργία νέου οστού αποτρέποντας τη 
φυσιολογική απορρόφηση και τέλος 
προσδίδουν πολύ καλή αισθητική και 
λειτουργία, επειδή προσομοιάζουν με 
τα φυσικά δόντια.

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου
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Η απιστία αποτελεί ένα από τα συχνό-
τερα προβλήματα κρίσης στο ζευγάρι. Με 
την απιστία κλονίζεται και χάνεται η εμπι-
στοσύνη ανάμεσα στο ζευγάρι και αποβαί-
νει τις περισσότερες φορές καταστροφική 
για τις σχέσεις.
Γιατί οι άνθρωποι απιστούν; Συνήθως 

παρατηρούνται: προβλήματα στη σχέση 
του ζευγαριού και έλλειψη επικοινωνί-
ας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλειες 
και ανάγκη για επιβεβαίωση του ατόμου 
που απιστεί, προβλήματα στη σεξουαλική 
ζωή του ζευγαριού (μικρότερη συχνότη-
τα, έλλειψη ικανοποίησης και απόλαυσης 
κατά τη διάρκεια των επαφών, συνει-
δητοποίηση διαφορετικού σεξουαλικού 
προσανατολισμού μέσα στη σχέση κτλ), 
συναισθηματικά κενά, έλλειψη στοργής, 
ανάγκη ανανέωσης μέσω νέων γνωρι-
μιών, ρουτίνα, απώλεια ενδιαφέροντος, 
μονοτονία καθημερινότητας, θέματα ψυ-
χικής υγείας, πχ διπολική διαταραχή, εθι-
σμοί, χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθι-

στούν τον άνθρωπο πιο ευάλωτο και 
επιρρεπή στην απιστία. Ένας άνδρας συ-

νήθως απιστεί για επιβεβαίωση του αν-
δρισμού, για εκτόνωση και ικανοποίηση 
των σεξουαλικών του ορμών. Δεν αισθά-
νεται ότι πρέπει απαραίτητα να εμπλακεί 
συναισθηματικά με το τρίτο άτομο για να 
προβεί σε σεξουαλική πράξη. Αντίθετα 
η γυναίκα τις περισσότερες φορές απα-
τά τον σύντροφό της όταν βιώνει συναι-
σθηματικά κενά. Αναζητά να καλύψει τις 
συναισθηματικές της ανάγκες με ένα νέο 
πρόσωπο και που πριν απιστήσει, συναι-
σθηματικά έχει δεθεί μαζί του, έχει “εγκε-
φαλικά” απιστήσει πρώτα.

Πως αντιμετωπίζεται η απιστία 
εφόσον ο/η απατημένος απο-

φασίσει να συγχωρέσει τον/την 
σύντροφό του ;

Η ειλικρίνεια είναι πολύ σημαντική ανά-
μεσα στο ζευγάρι. Η αποκάλυψη το πιο 
πιθανόν είναι ότι θα φέρει θυμό, οργή 
στον απατημένο σύντροφο. Η προδοσία 
είναι μεγάλο ναρκισσιστικό πλήγμα. Πρέ-
πει καταρχήν να ακολουθήσει μια περίο-
δο προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Το 
γεγονός της απιστίας πρέπει να μην μείνει 
στο επίκεντρο, αλλά να γίνει εστιασμός 

στα προβλήματα της σχέσης. Δεν χρειά-
ζονται οι λεπτομέρειες. Αυτές φτιάχνουν 
εικόνες στο μυαλό του απατημένου και 
πληγώνουν ανεπανόρθωτα. Η ειλικρι-
νής μεταμέλεια αυτού που απίστησε και 
η προσπάθεια να αποκτηθεί πάλι η εμπι-
στοσύνη του απατημένου συντρόφου εί-
ναι ο στόχος. Για να ξεπεραστεί η απιστία 
πρέπει να υπάρχει πραγματική αγάπη και 
θέληση και από τις δύο πλευρές για να 
σωθεί η σχέση.
Η συμβολή εδώ της θεραπεία ζεύγους 

είναι πολύτιμη για την επανασύνδεση. 
Ο ειδικός σύμβουλος, θεραπευτής 
θα δώσει  στον καθένα την ευκαιρία σε 
ατομικές συνεδρίες να δουλέψει τα συ-
ναισθήματά του ξεχωριστά και μετά ως 
ζευγάρι μαζί. Θα βοηθήσει το ζευγάρι 
να διαχειριστεί το στρες που δημιουργεί 
η κατάσταση της απιστίας, την ένταση ή 
τον εκνευρισμό, την κατάθλιψη πιθανόν 
και θα προχωρήσει μαζί του στην επανα-
διαπραγμάτευση της σχέσης.  Αν το ζευ-
γάρι δεσμευτεί ως προς τη θεραπευτική 
διαδικασία, θα καταφέρει να αναγνωρίσει 
τα δυσλειτουργικά μοτίβα της σχέσης, 
επικοινωνίας του αλλά και αυτά που κου-
βαλά ο καθένας μόνος του και επαναλαμ-
βάνει από τη δικιά του οικογένεια κατα-
γωγής, επιβαρύνοντας τη σχέση του με 
τον σύντροφό του.

Απιστία                                      
Οικονομάκου Φιλάνθη  
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Phd - Msc 

ΓΑΛΛΙΚΑ
25 ΕΥΡΩ 1,5 ΩΡΑ / 30 ΕΥΡΩ 1,5 ΩΡΑ για C1 
K C2 τμήματα. Σε 1 χρόνο ΔΙΠΛΩΜΑ. Από 
πρώην καθηγήτρια 30 χρόνια πείρα Γαλλ. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ με κωδικό αριθμό καθηγητή. 
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΡΙΑ. Προτεινόμενη από το site 
του Γαλλ. Ινστιτούτου. Πλούσιο ατομικό 

υλικό σε κείμενα, βιβλία DVDs. Σύνδεση με 
όλα τα γαλλικά κανάλια. Προετοιμασία για 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. C1/C2 ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ DELF 

DALF 1 μάθημα την εβδομάδα. Μαθήματα μέσω 
SKYPE. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TV. 

ΤΗΛ 6937008180  2106536217 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
ΣΕ 1 ΧΡΟΝΟ το 3ο ΔΙΠΛΩΜΑ. Από πρώην 
καθηγήτρια 30 χρόνια πείρα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Θερβάντες. Προετοιμασία για ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΡΙΑ Διπλωματούχος Universidad 

Complutense De Madrid. Προτεινομένη από το 
Ισπανικό Βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Μαθήματα 
μέσω SKYPE. DVDs/ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TV. 25 ΕΥΡΩ 

1,5 ΩΡΑ/30 ΕΥΡΩ 1,5 ΩΡΑ για C1 κ ΚΠχ  1 μάθημα 
την εβδομάδα Α1,Α2,Β1,Β2,C1 ΚΠχ ΓΙκ Γ2 

ΤΗΛ 6937008180  2106536217 
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Ο καταρράκτης είναι ένα από τα 
πιο συνήθη προβλήματα όρασης 
στην τρίτη ηλικία. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση ο διαυγής φυσικός φακός 
του ματιού θολώνει σταδιακά και 
εμποδίζει το φως να φτάσει στον 
αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα 
να αλλοιώνεται η όραση
(Εικ. 1). Το θόλωμα του φακού 

οφείλεται στην επιβράδυνση της 
αναπαραγωγής των κυττάρων του 
φακού καθώς και σε χημικές αλλα-
γές στις πρωτεΐνες των κυττάρων 
του. Όλα αυτά επηρεάζουν τη δι-
αύγεια και την ελαστικότητα του 
φακού.

Ο καταρράκτης εμφανίζεται συ-
νήθως σε ηλικίες άνω των 60 ετών 
(και οφείλεται στη γήρανση αλλά και 
στη μακροχρόνια έκθεση των ματιών 

στον ήλιο) αλλά μπορεί να εμφανι-
στεί και σε νεότερες ηλικίες λόγω κά-
ποιου τραύματος, κάποιας πάθησης 
όπως ο διαβήτης ή κάποιας φαρμα-
κευτικής αγωγής (πχ. Μακροχρόνια 
χρήση κορτιζόνης). Ο καταρράκτης 
είναι φυσικό επακόλουθο της γήραν-
σης, επομένως είναι αδύνατον κάποι-
ος να φτάσει σε βαθιά γεράματα και 
να μην εμφανίσει καταρράκτη.
Αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης 

καταρράκτη έχουν όσοι πάσχουν 
από οφθαλμικές παθήσεις (φλεγ-
μονές, εκφυλιστικές καταστάσεις), 
μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης 
διαβήτης), πρόσληψη φαρμάκων 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
(κορτικοστεροειδή) αλλά και έπειτα 
από τραυματισμό του ματιού.
Τα συμπτώματα της εμφάνισης 

καταρράκτη είναι τα παρακάτω:
. Θάμπωμα με προοδευτική μεί-

ωση της όρασης για μακριά ή για 
κοντά.
. Η όραση γίνεται ολοένα και 

λιγότερο σαφής.
. Λάμψεις και αντανακλάσεις 

γύρω από ορισμένα αντικείμενα.
. Εξασθενημένη αντίληψη 

χρωμάτων.
. Έντονη ενόχληση στον ήλιο, 

ή τη βραδινή οδήγηση.
Εάν αντιληφθείτε πως παρουσι-

άζεται ένα ή περισσότερα από τα 
παραπάνω συμπτώματα καλό θα 
ήταν να επισκεφθείτε τον οφθαλ-
μίατρό σας. Ο καταρράκτης μπορεί 
να διαπιστωθεί ακόμα και στα αρχι-
κά του στάδια με έναν απλό οφθαλ-
μολογικό έλεγχο.
Ο καταρράκτης διορθώνεται με 

μια απλή χειρουργική επέμβαση 

κατά την οποία ο φυσικός φακός 
θρυμματίζεται με υπέρηχους και 
αντικαθίσταται από ένα τεχνητό εν-
δοφθάλμιο φακό ο οποίος αποκα-
θιστά την όραση. Συχνά, μετά από 
την επέμβαση ο ασθενής χρειάζεται 
γυαλιά μόνο για διάβασμα. Αν και οι 
ενδοφθάλμιοι φακοί απορροφούν 
τις υπεριώδης ακτινοβολίες η χρή-
ση ποιοτικών απορροφητικών γυα-
λιών ηλίου συνιστάται για την απο-
τελεσματική προστασία ολόκληρου 
του οφθαλμού και των βλεφάρων.

             Πως επηρεάζει την όραση  ο καταρράκτης;             Πως επηρεάζει την όραση  ο καταρράκτης;

Χρήστος Ξένος 
FBDO (Hons) LVA

Διπλ. Οπτικός  
- Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης

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

www.politeiapapxol.gr

Μία δύσκολη χρονιά 
έκλεισε με επιτυχίες 
για τον σύλλογό του 

Γ.Α.Σ. Χολαργού στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ρυθμικής 
Γυμναστικής Νεανίδων, το οποίο 
διοργανώθηκε στο Κλειστό 
Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» 
του Παλαιού Φαλήρου.
Η αθλήτρια του συλλόγου, 

Γκικόκα Έιρα-Λάουρα κατέκτησε 
την 3η θέση στο Σύνθετο Ατομικό 
συγκεντρώνοντας 65,700 βαθμούς 
κάνοντας μία εξαιρετική εμφάνιση 
συνολικά αφού ήρθε 1η στο στεφάνι, 
2η στη μπάλα, 2η στις κορίνες, 3η 

στην κορδέλα.
Συγχαρητήρια  σε όλες τις 

αθλήτριες του συλλόγου και στις 
προπονήτριές τους, Ασένοβα 
Νέλλη, Μπότση Τζωρτζίνα και 
Αργύρη Γωγώ στο μπαλέτο, 
για την μεγάλη προσπάθειά 
τους, παρότι είχαν ελάχιστο 
χρόνο προετοιμασίας για τα 
φετινά πρωταθλήματα. Να 
υπογραμμίσουμε επίσης τη 
σημαντική συμβολή των γονιών 
που πάντα βρίσκονται δίπλα 
στα παιδία και τα στηρίζουν έτσι 
ώστε να παραμείνουν κοντά στο 
άθλημα που αγαπούν! 

Διακρίσεις και στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ρυθμικής Νεανίδων 

για τον ΓΑΣΧ
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Πολλές και σκοτεινές σκέψεις 
κατέλαβαν όλους μας τούτο το 
περίεργο και τραχύ, συναισθη-
ματικά, καλοκαίρι. Ειλικρινά, 
δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν 
υπήρχε κάτοικος του Παπάγου ή 
του Χολαργού που άκουγε τα ζο-
φερά νέα των πυρκαγιών και δεν 
έριχνε κλεφτές ματιές στον Υμητ-
τό ενώ πολλοί -και ο γράφων! 

υπέθεσαν ότι θα ήταν πλέον 
θέμα χρόνου ωσότου ανάψει μια 
μεγάλη φωτιά στον Υμηττό. Διότι 
μπορεί βέβαια να εξέλιπε ίσως η 
πρόθεση της «αξιοποίησης» του 
ορεινού όγκου του Υμηττού λόγω 
της νομικής του θωράκισης αλλά 
ο φθόνος, οι (μικρο)πολιτικές 
σκοπιμότητες και -κυρίως- η ψυ-
χική διαταραχή, σαν παράγοντες 
είναι πάντα παρόντες. 
Ο Παπάγος και ο Χολαργός βρί-

σκονται ΜΕΣΑ στην διακεκαυμέ-
νη ζώνη και μια εσκεμμένη πυρ-
καγιά με πολλές ταυτόχρονες και 
στρατηγικά διεσπαρμένες εστίες, 
ενδέχεται να έχει ανυπολόγιστες 
συνέπειες σε σπίτια βάθους ενός, 
ακόμα και δυο τετραγώνων μέσα 
στον αστικό ιστό. Ιδίως αν ένα 
παρακλάδι της εισέλθει στο ρέμα 
της οδού Αργυροκάστρου στη 
Νέα Περιοχή Παπάγου με την τα-
χύτητα του μικροκλίματος μιας 
μεγάλης πυρκαγιάς. 
Απέναντι σε ένα τέτοιο εφιαλτι-

κό ενδεχόμενο (από το οποίο ήδη 
γλιτώσαμε μια φορά το καλοκαί-
ρι του 2007), απαιτούνται σαφείς 
υπερβάσεις εκ μέρους και της το-

πικής αυτοδιοίκησης αλλά και των 
Δημοτών. Με αρχή τη χαρτογρά-
φηση όλων των επικίνδυνων ση-
μείων, των περιουσιών που ενδέ-
χεται να κινδυνεύσουν άμεσα σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και 
μια επιθεώρηση των περιαστικών 
ζωνών πρασίνου που άπτονται 
των περιουσιών των πολιτών. Οι 
οποίες από προσωπική παρατήρη-
ση μιλώντας, πέρα από ένα βάθος 
λίγων μέτρων προς τον ορεινό 
όγκο, βρίσκονται σε τραγική κα-
τάσταση από πλευράς αντιπυρικής 
φροντίδας. Αυτή η επισκόπηση θα 
πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό 
για τη λήψη ΣΟΒΑΡΩΝ δράσεων 
σε συνεργασία με τις Δασικές Υπη-
ρεσίες και την Πολιτική Προστασία, 
καθώς και με την Περιφέρεια.  
Ταυτόχρονα θα πρέπει να «ξε-

βολευτούν» ΚΑΙ οι δημότες οι 
οποίοι συνορεύουν με δασικές 
περιοχές, οι οποίοι πρέπει να 
καταλάβουν ότι η ζωή μέσα στο 
δάσος εμπεριέχει καθήκοντα και 
ευθύνες που δεν έχουν σχέση με 
την πολυτελή αστική ζωή σε συ-
γκροτήματα ακριβών κατοικιών 
προαστείων, αλλά περισσότερο 

με την εγρήγορση ενός κατοίκου 
σε ημιαγροτικό περιβάλλον. 
Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν 

πριν τον επόμενο καύσωνα ή 
πριν η σκέψη κάποιου κακόβου-
λου διαταραγμένου στρέψει την 
καταστροφική του μανία προς τα 
μέρη μας. Ήδη τις ημέρες των 
πυρκαγιών βρέθηκαν «γκαζάκια» 
προς την περιοχή της Ηλιουπό-
λεως ενώ οι εκεί περίοικοι ήταν 
ανάστατοι. 
Είναι σε θέση η παρούσα και οι 

όποια επερχόμενη Δημοτική αρχή 
να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
των νέων περιβαλλοντικών δεδο-
μένων, ή θα παραμείνει απαθής 
προκειμένου να μην ξεβολευτεί 
και ξεβολέψει άλλους και ελέω 
εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με αποτέλεσμα να υποστούμε βα-
ρύτατες συνέπειες από αυτή την 
ενδεχόμενη αμέλεια, όλοι μας 
κάποια στιγμή;   
Και με όλα αυτά, καταλήγοντας, 

ευχόμαστε σε όλους τους αγαπη-
τούς αναγνώστες καλό φθινόπω-
ρο, και καλή δύναμη σε όποιους 
στόχους έχουν θέσει για το χει-
μώνα.  

Του Γρηγόρη Μαλούκου

υπέθεσαν ότι θα ήταν πλέον πικής αυτοδιοίκησης αλλά και των με την εγρήγορση ενός κατοίκου 

Ο ΣΥΜΠΟΛIΤΗΣ – ΠΑΠAΓΟΣ –  ΧΟΛΑΡΓOΣ

∆ύσκολοι Καιροί, Μεγάλες Απαιτήσεις
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Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας 
Τηλ. Επικοινωνίας 6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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Μάρκος Μπότσαρης (1790 Σούλι Θεσπρωτίας-1823 Κεφαλόβρυσο Ευρυτανίας)

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ

«Εκείνος εκεί ο αμίλητος θα φάει 
πολλή Τουρκιάν». Ο Αλή Πασάς 
των Ιωάννινων για τον Μάρκο 
Μπότσαρη.

Ο Μάρκος 
Μ π ό τ σ α ρ η ς 
γεννήθηκε το 
1790 στο Σού-
λι Θεσπρωτίας. 
Ήταν ο δευτε-
ρότοκος υιός 
του αρματολού 
των Τζουμέρ-
κων Κίτσου 

Μπότσαρη, από τον πρώτο του 
γάμο με την Χρυσούλα Παπαζώ-
του Γιώτη. Η οικογένεια του ήρθε 
σε σφοδρή αντίθεση με αυτήν των 
Τζαβελλαίων, λόγω της συνεργασί-
ας τους με τον Αλή Πασά, ο οποί-
ος τους είχε παραχωρήσει μεγάλες 
εκτάσεις στο χωριό Βουλγαρέλι 
(Τζουμέρκα νομού Άρτας). Το 1803, 
οι Σουλιώτες μετά ηρωικό αγώνα 
εκδιώχθηκαν από τα χωριά τους και 
κατέφυγαν στα Επτάνησα. Το επό-
μενο έτος, ο Αλή Πασάς στράφηκε 
και κατά των Μποτσαραίων. Ο νεα-
ρός Μάρκος μαζί με τον πατέρα του 
κατέφυγαν στα Επτάνησα και υπη-
ρέτησαν πρώτα στον Ρωσικό και 
μετά στο Γαλλικό στρατό. Το 1810 
νυμφεύθηκε την Χρυσούλα Καλο-
γήρου. Κατά την παραμονή του στα 
Επτάνησα, ο ολιγογράμματος Μάρ-
κος Μπότσαρης έγραψε λεξικό της 
Ελληνοαλβανικής το οποίο δώρισε 
στον Γάλλο διπλωμάτη Φρανσουά 
Πουκεβίλ.

Η Επιστροφή στην Ήπειρο
Το 1813 ο Κίτσος Μπότσαρης επέ-

στρεψε στην Ήπειρο, όπου δολοφο-
νήθηκε από τον ανταγωνιστή του 
καπετάνιο Γώγο Μπακόλα. Ο Μάρ-
κος εγκαταστάθηκε στον Κακόλακο 
Πωγωνίου, όπου διέμεινε μέχρι την 
ανταρσία του Αλή Πασά κατά της 
Υψηλής Πύλης το 1820. Στην αρχή 
συντάχθηκε με τις Σουλτανικές δυ-
νάμεις, προσδοκώντας να επιστρέ-
ψει στο Σούλι. Οι ελπίδες του όμως 
διαψεύσθηκαν και άλλαξε στρα-
τόπεδο, υποστηρίζοντας τον Αλή 
Πασά. Ο Χριστόφορος Περραιβός 
είναι αυτός που έκανε τον Μπότσα-
ρη κοινωνό του εθνικού οράματος. 

Ο Αλή Πασάς δεν έπρεπε να πέσει, 
γιατί απασχολούσε πολυάριθμο 
τουρκικό στράτευμα, το οποίο σε 
διαφορετική περίπτωση θα στρέ-
φονταν στην Νότια Ελλάδα. Η κα-
τάσταση στην Ήπειρο δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις, για την κήρυξη 
της επαναστάσεως.

Ο Επαναστάτης
Ο ξεσηκωμός του γένους φού-

ντωσε την πατριωτική του φλόγα, 
που πάντα σιγόκαιγε στην καρδιά 
του. Ο Μπότσαρης επέδειξε τις 
στρατιωτικές του αρετές σε μια σει-
ρά από μάχες: Στην κατάληψη του 
φρουρίου της Ρινιάσας(Πρέβεζα) 
και στην απελευθέρωση των κοινο-
τήτων των Βαργιάδων, των Δερβί-
ζιανων (Δωδώνη Ηπείρου)και των 
Πέντε Πηγαδιών(βορείως Άρτας). 
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον 
στρατιωτικό ηγέτη της Δυτικής Ελ-
λάδος. Την 11η Οκτωβρίου 1822, 
το βουλευτικό διόρισε τον Μάρκο 
Μπότσαρη στρατηγό της Δυτικής 
Ελλάδος. Υπήρξε εκ των πρωτα-
γωνιστών της πρώτης πολιορκίας 
του Μεσολογγίου(25 Οκτ.-31 Δεκ. 
1822), από τους Πασάδες Κιουταχή 
και Ομέρ Βρυώνη. 

Ο Ηρωικός Θάνατος

Τον Ιούλιο του 1823 ο Μουστα-
φάς Πασάς της Σκόρδας επικεφα-
λής στρατεύματος 10.000 ανδρών 
κατευθύνονταν προς την Νότιο 
Ελλάδα. Την 5η Αυγούστου στρα-
τοπέδευσε στη θέση Κεφαλόβρυσο 
του Καρπενησίου. Ο Μπότσαρης με 
τους Κίτσο Τζαβέλλα και Λάμπρο 
Βέϊκο με 2.000 αγωνιστές, κινήθη-
καν προς αντιμετώπιση του. Αποφά-
σισε να επιτεθεί την νύκτα της 8ης 
προς 9ης Αυγούστου, προκειμένου 
να αιφνιδιάσει τον εχθρό. Κατά την 
διάρκεια της μάχης δέχθηκε βόλι 
στο μέτωπο και εξέπνευσε ακαρι-
αία. Την 10η Αυγούστου κηδεύτη-
κε στο Μεσολόγγι, με εξαιρετικές 
τιμές, μέσα σε πανελλήνιο πένθος. 
Ο θάνατος του θεωρήθηκε εθνικό 
δυστύχημα. Ενέπνευσε Έλληνες 
και ξένους ποιητές και ζωγράφους 
(Διονύσιο Σολωμό, Αριστοτέλη Βα-
λαωρίτη, Βίκτωρα Ουγκώ κ.α) Ο 
Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος 
έγραψε για τον Μπότσαρη: « Η 

χρηστότης ήτο εζωγραφισμένη εις 
το πρόσωπον αυτού καί η καλοκα-
γαθία εμαρτυρειτο από των τρόπων 
αυτού. Ήτο αρνίον κεκτημένον 
καρδίαν λέοντος».

Νικήτας Σταματελόπουλος 
(1781 Νέδουσα Μεσσηνίας-

1849 Αθήνα)
«Πραματευ-

τής δεν ήμου-
να, η μοίρα 
μου το θέλη-
σε να γίνω 
καπετάνιος. 
Μα δεν θα 
ήτανε σωστό 
να κάνω πρα-
μάτεια το κα-

πετανλίκι μου, για να καζαντήσω» 
Νικηταράς.
Ο Νικήτας Σταματελόπουλος 

υπήρξε εκ των γενναιοτέρων και 
πλέον ανιδιοτελών αγωνιστών του 
1821 και έμεινε γνωστός στην 
ιστορία ως ο «Νικηταράς ο Τουρ-
κοφάγος». Γεννήθηκε το 1781 
στην Αναστασίτσα ή την Ανα-
στάσοβα, την σημερινή Νέδουσα 
Μεσσηνίας. Ήταν ανιψιός του Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη, τον οποί-
ον σεβόταν και ακολούθησε σ’ όλη 
την διάρκεια της ζωής του. Ο Νι-
κηταράς ανυπότακτος, θαρραλέος 
και με αγάπη για την ελευθερία 
γοητεύθηκε από τον περιπετειώδη 
βίο της κλεφτουριάς. Νυμφεύθηκε 
την Αγγελίνα, κόρη του θρυλικού 
κλέφτη Ζαχαριά Μπαρπιτσιώτη.

Γεννημένος Στρατιώτης
Το «Στρατιωτικό Μητρώο» του 

Νικηταρά είναι εντυπωσιακό. Το 
1805 μετέβη με τον Θεόδωρο Κο-
λοκοτρώνη στα Επτάνησα. Πολέ-
μησε με τον Ρωσικό στρατό κατά 
των Γάλλων, και στην συνέχεια 
υπηρέτησε στον Γαλλικό στρατό. 
Έδωσε αμέσως το παρόν του με 
την έκρηξη της επαναστάσεως 
του 1821. Την 12η και 13η Μα-
ΐου, κατά την πολιορκία της Τρί-
πολης, επικεφαλής 800 αγωνι-
στών έλαβε μέρος στην μάχη του 
Βαλτετσίου. Στην συνέχεια την 
18η Μαΐου 1821, στη μάχη των 
Δολιανών, με 200 άνδρες έτρεψε 
σε φυγή 6.000 Τούρκους του Κε-
χαγιάμπεη. Ήταν η πρώτη φορά 
που τον αποκάλεσαν «τουρκο-
φάγο». Η νίκη αυτή ενίσχυσε το 
ηθικό και την αυτοπεποίθηση των 
Ελλήνων. Ο Νικηταράς δεν ζήτη-
σε κανένα λάφυρο μετά την άλω-
ση της «Τριπολιτσάς». Του προ-
σφέρθηκε ένα αδαμαντοκόλλητο 
σπαθί, το οποίο αργότερα το προ-
σέφερε σε έρανο για τις ανάγκες 
του αγώνος. 

Η Δόξα
Η μεγάλη στιγμή του Νικηταρά, 

όπου για δεύτερη φορά έλαβε το 
προσωνύμιο Τουρκοφάγος, υπήρ-
ξε η συνεισφορά του στις μάχες 
στα Δερβενάκια (26η-28η Ιουλίου 
1822). Η αποστολή του μαζί με τον 
Παπαφλέσσα, τον Δημήτριο Υψη-
λάντη και τον Παπαρσένη(Αρσένιος 
Κρέστας) ήταν η φύλαξη της δια-
βάσεως του Αγίου Σώστη. Ο Νι-
κηταράς πολέμησε με απαράμιλλη 
ανδρεία, προκαλώντας τεράστιες 
απώλειες στους στρατιώτες του 
Δράμαλη (3.000 νεκροί). Στον 
πρώτο εμφύλιο μετά την επικρά-
τηση των κυβερνητικών μετέβη 
στο Μεσολόγγι, όπου τέθηκε στην 
υπηρεσία του Δημητρίου Μακρή. 
Ακολούθησε τον Γεώργιο Καραϊ-
σκάκη στην εκστρατεία του στην 
Ανατολική Στερεά κατά του Κιου-
ταχή και συμμετείχε στην μεγάλη 
νίκη στην Αράχοβα. Δικαίως ο Σα-
ράντος Καργάκος τον παρομοιάζει 
σαν τον «Ομηρικό Αχιλλέα» της 
Ελληνικής Επαναστάσεως.

Η Πρώτη Φυλάκιση
Ο Νικηταράς φυλακίσθηκε από 

τον Κουντουριώτη στην Ύδρα. 
Μετά την απόβαση του Ιμπραήμ 
στην Πελοπόννησο, δόθηκε αμνη-
στία στους φυλακισθέντες οπλαρ-
χηγούς. Ο Νικηταράς στάθηκε 
αλύγιστος δίπλα στον Κολοκο-
τρώνη, επιβάλλοντας την σκληρή, 
αλλά σωτηρία πολιτική του «Τσε-
κούρι και φωτιά στους προσκυνη-
μένους». Επί Καποδίστρια υπήρξε 
ένας από τους φανατικότερους 
υποστηρικτές του.

Το Όνειδος (Η Ντροπή)
Το 1839, κατηγορήθηκε για συ-

νομωσία κατά του Βασιλέως Όθω-
νος, καταδικάστηκε και παρέμεινε 
έγκλειστος επί 6 μήνες στις φυλα-
κές της Αίγινας. Βίωσε την αχαρι-
στία της πολιτείας, η οποία αντί συ-
ντάξεως τού έδωσε άδεια επαιτείας 
στον ναό της Αγίας Ευαγγελιστρίας 
στον Πειραιά. Ο Όθων το 1843 τού 
απένειμε τον βαθμό του Υποστρα-
τήγου και το 1847 έγινε γερουσι-
αστής. Παρότι αναλφάβητος ήταν 
μεταξύ των ιδρυτικών μελών της 
«Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» των 
Αθηνών. Στην συνέχεια έζησε μέ-
χρι τον θάνατό του στον Πειραιά, 
συντηρούμενος από μία πενιχρή 
σύνταξη. Κηδεύτηκε στο Α΄ Νεκρο-
ταφείο την 25η Σεπτεμβρίου 1849, 
δίπλα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώ-
νη, σύμφωνα με την επιθυμία του. 
Υπήρξε γενναίος, ηθικός και αφι-
λοχρήματος στον υπέρτατο βαθμό, 
εκ των ελαχίστων αγωνιστών του 
1821, που δεν εξαργύρωσε την 
προσφορά του προς την πατρίδα.
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Παπάγος- Χολαργός : Ανοχύρωτη Πόλη!
Τα έργα υποδομής αφήνουν πίσω τους λακκούβες, μπαλώματα και τους δρόμους μας  

σε ακόμα χειρότερη κατάσταση !Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων !

Σε κατάσταση πολιορκίας βρέθηκαν τους τε-
λευταίους μήνες οι κάτοικοι της πόλης μας  με 
αφορμή έργα υποδομής, που πραγματοποίη-
σαν κοινωφελείς οργανισμοί.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, εργάτες των 

εταιρειών “ξήλωναν”, έσκαβαν δρόμους και πε-
ζοδρόμια και εν συνεχεία τα αποκαθιστούσαν 
πρόχειρα και κακότεχνα ή συχνά τα παρατού-
σαν χωρίς καμία επίβλεψη και επιτήρηση από 
το δήμο. Η όχληση προς τους δημότες ήταν 
συνεχής και καθημερινή. Η σκόνη εν μέσω ζέ-
στης,  ο θόρυβος σε ώρες ακόμη και κοινής 
ησυχίας, και τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας 
είναι μερικά από τα προβλήματα που κλήθηκαν 
απροειδοποίητα να αντιμετωπίσουν οι πολίτες.
Δυστυχώς η ολοκλήρωση των έργων αφήνει 

το δήμο μας σχεδόν βομβαρδισμένο!!! Οι απο-
καταστάσεις των έργων είναι επιεικώς πρόχει-
ρες, κακότεχνες και τριτοκοσμικές.
Συγκεκριμένα σε έργο ομβρίων υδάτων 

στην κοινότητα Παπάγου, προϋπολογισμού 
1.5000.000e,που πραγματοποίησε η περιφέ-
ρεια Αττικής, η “αποκατάσταση”, μετά το πέρας 
των εργασιών σε δεκάδες δρόμους ,  είναι απο-
γοητευτική. Παντού υπάρχουν εμφανή ανο-
μοιογενή μπαλώματα.  Το οδόστρωμα αποτε-
λείται από δυο επίπεδα που το καθιστά σαφώς 
επικίνδυνο,  και φυσικά δεν συζητάμε για την 

απαράδεκτη αισθητική που υποβαθμίζει την αι-
σθητική των δημοτών!
Στην κοινότητα Χολαργού, ολόκληροι δρόμοι 

όπως η οδός Ξανθίππου, καθίστανται αδιάβατοι 
ενώ πρέπει ο δημότης να προβεί κυριολεκτικά 
στην τεχνική του σλάλομ για να τους διανύσει! 
Στην οδό Υμηττού, στην Ευτέρπης καθώς και 
σε άλλους δρόμους μετά το πέρας των έργων, 
υπάρχουν σημεία που δεν τοποθετήθηκε επαρ-
κής άσφαλτος με αποτέλεσμα να έχουν δημι-
ουργηθεί αυλάκια!!! 
Στο εύλογο ερώτημα των συμπολιτών μας,  

αν οι αποκαταστάσεις θα μπορούσαν να είναι  
,λειτουργικές,  αισθητικά ποιοτικές και να ται-
ριάζουν στο συνολικό επίπεδο της πόλης μας, 
η απάντηση είναι ξεκάθαρα ΝΑΙ!
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή απο-

κατάσταση των έργων είναι όμως η σοβαρή και 
υπεύθυνη ενασχόληση του δημάρχου, που δυ-
στυχώς δεν συνέβη. Ο κ. Αποστολόπουλος για 
άλλη μια φορά απών, άφησε την πόλη  χωρίς 
επιτήρηση και επιστασία. Αντί να ασχοληθεί -
ως ήταν υποχρεωμένος- με την επιτήρηση των 
έργων και την ορθή αποκατάσταση των ζημιών 
σε δρόμους και πεζοδρόμια ασχολείτο με την 

αποκατάσταση του φωτογραφικού του προφίλ 
στο facebook. 

Θα συνιστούσαμε στο δήμαρχο να μελετήσει 
πως λειτουργούν άλλοι δήμαρχοι, οι οποίοι  και 
πετυχαίνουν άριστες συμφωνίες αποκατάστα-
σης με τους φορείς των εκτελουμένων έργων. 
Να του θυμίσουμε ,δε, ότι προκάτοχός του, 
διαπραγματεύτηκε και  συμφώνησε  με την 
“Αττικό Μετρό”, πλήρη αναμόρφωση με κυβό-
λιθους της κάτω ζώνης Παπάγου, δημιουργώ-
ντας δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, με δαπάνη 
της εταιρείας γεγονός που δεν υποχρεούτο να 
κάνει αλλά το πραγματοποίησε μετά από δια-
πραγμάτευση. Με λίγα λόγια ΑΝ ασχοληθεί ο 
δήμαρχος ΓΙΝΕΤΑΙ…!
Η σημερινή εικόνα της πόλης μας θα  πρέπει 

έντονα να  μας προβληματίσει. Δεν υπάρχουν 
δικαιολογίες. Αξίζουμε καλύτερης τύχης.

Οδός Σμύρνης-Παπάγου

Οδός Υμηττού,δρόμος αυλάκι-Χολαργός

Οδοί Κυρηνείας & Στρ.Παπάγου-Παπάγου

Οδός Αγ.Ιωάννου Θεολόγου -Χολαργός
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KOINOTHTA ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Κλοπή με λεία “μαμούθ” σε διαμέρισμα 
στου Παπάγου σημειώθηκε την  Κυριακή 22 
/8. Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν χρήματα, χρυ-
σαφικά και ασημένια μαχαιροπίρουνα, αξίας 
350.000 ευρώ, αφού πρώτα με κλειδί “πα-
σπαρτού” παραβίασαν την κεντρική είσοδο 
του διαμερίσματος στην οδό Εθνικής Αμύνης 
και εισήλθαν στο εσωτερικό.
Η 76χρονη ιδιοκτήτρια απουσίαζε σε διακο-

πές, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους 

δράστες να ψάξουν με την ησυχία τους όλα 
τα δωμάτια του σπιτιού. Βρήκαν και άρπαξαν 
μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσά δακτυλίδια, 
ρολόγια, κολιέ, και σετ μαχαιροπίρουνα από 
επώνυμες εταιρίες.
Σύμφωνα με την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, 

η αξία των κλοπιμαίων “αγγίζει” τις 350.000 
ευρώ. Την έρευνα για την εξιχνίαση της υπό-
θεσης, έχει αναλάβει το Tτμήμα Ασφαλείας  
Παπάγου-Χολαργού.

Διάρρηξη σε σπίτι με λεία 350.000 ευρώ Στις περιπολίες 
δασοπροστασίας και 

οι Ναυτοπρόσκοποι Χολαργού
 

Μερικές πολύ όμορφες φωτογραφίες ήρ-
θαν στο φως από τις περιπολίες που κά-
νουν και οι Ναυτοπρόσκοποι Χολαργού.
Εκτός από ένα υπέροχο παράδειγμα προς 
όλους, είναι και πραγματικά συγκινητικό να 
βλέπουμε τα παιδιά μας να δείχνουν αγά-
πη, σεβασμό και προστασία στο περιβάλλον 
που μας περικλείει!  στον Υμηττό μας για να 
παραμείνει πράσινος και όμορφος.

Στο Άρθρο 37 του Xάρτη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Eυ-
ρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι: 
“Tο υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και η βελτίωση της 
ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώ-
νεται στις πολιτικές της Ένωσης και 
να διασφαλίζονται σύμφωνα με την 
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης”.

Η περιβαλλοντική πολιτική απο-
τελεί μια από τις πλέον επιτακτικές 
προκλήσεις για το σύγχρονο πο-
λίτη. Συχνά ακούγονται διάφορα 
βαρύγδουπα σχέδια, που τις περισ-
σότερες φορές μένουν στα χαρτιά. 
Η ποιότητα ζωής που αποτελεί το 
ζητούμενο για όλους μας ασφαλώς 
και απαιτεί σύγχρονες προτάσεις και 
ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Πέ-
ραν όμως από την ξύλινη-πολιτική 
γλώσσα που συνήθως χρησιμοποιεί-
ται για την προσέγγιση τέτοιων ζη-
τημάτων, απαραίτητες είναι οι δικές 
μας μικρές-καθημερινές ενέργειες.
Η επιστροφή στη γειτονιά, τα λου-

λούδια σε κάθε μπαλκόνι, η προστα-
σία του δάσους και της θάλασσας 
είναι μερικά από τα απλά και καθημε-
ρινά πράγματα που μπορεί να κάνει 
κάθε ένας από μας. Οι καθημερινές 
αυτές πράξεις σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή μας σε ευρύτερες πρω-
τοβουλίες όπως οι δεντροφυτεύσεις 
είναι το λιθαράκι που πρέπει να προ-
σθέσουμε εμείς, στο οικοδόμημα της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Τι πρέ-
πει όμως να κάνει ο δήμος για όλα 
αυτά, έρχεται αβίαστα το ερώτημα 
σε κάθε καλόπιστο συνομιλητή.
Σε ένα σύγχρονο δήμο οι άξονες 

που πρέπει να αποτελέσουν τους 
θεμέλιους λίθους για την περιβαλλο-

ντική πολιτική είναι οι ακόλουθοι:
Α/ Eνημέρωση του Πληθυσμού 

μιας και είναι σαφώς προτιμητέο να 
προλαμβάνεις παρά εκ των υστέρων 
να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις 
ένα ήδη εγκατεστημένο πρόβλημα. 

Β/ Συνεργασία με τα τοπικά MME 
ώστε να καταστούν, κοινωνοί και 
πολύτιμοι αρωγοί στα περιβαλλοντι-
κά θέματα.

Γ/ Eιδικά προγράμματα ενημέ-
ρωσης στις περιοχές που πρόκειται 
να γίνουν έργα με περιβαλλοντική 
διάσταση, σε συνδυασμό με τη σύ-
σταση ανοικτών τοπικών επιτροπών 

όπου οι παρεμβάσεις του απλού 
πολίτη θα μπορέσουν να ληφθούν 
υπ’όψιν σοβαρά στο σχεδιασμό των 
αποφάσεων.

Δ/ Eντατικοποίηση των μέτρων πυ-
ροπροστασίας. 

Ε/ Αύξηση των αναπλάσεων-δημι-
ουργία περισσοτέρων παιδοτόπων.
Η ποιότητα ζωής και η προστασία 

του περιβάλλοντος είναι από τα στοι-
χήματα που πρέπει να κερδηθούν. Ο 
καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι η προσπάθεια να αποκτηθεί 
Περιβαλλοντική Συνείδηση. Είναι 
χρέος και όχι πολυτέλεια.

Αλέξανδρος Ι. 
Νομικός

Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Α’ Ασκληπιείο 

Βούλας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

KOINOTHTA ΠΑΠΑΓΟΥ
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