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Το εμπορικό του 
Χολαργού….

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

dimis.oikonomou@gmail.com

Πριν 30 περίπου χρόνια, κα-
τασκευάστηκε το Εμπορικό Κέ-
ντρο στην Περικλέους, σημα-
τοδοτώντας συγκεντρωμένη 
εμπορική δραστηριότητα αλλά 
και  οργανωμένη εξυπηρέτη-
ση τόσο για τους Χολαργιώτες 
όσο και για τους κατοίκους του 
Παπάγου που εκ των πραγ-
μάτων εξυπηρετούντο πάντα 
στην αγορά του Χολαργού.   
               ...Συνέχεια Σελ. 3

Η ΓΝΩΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 120
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Κακοποιητικές ενδο-
οικογενειακές σχέσεις 
Της Φ. Οικονομάκου   Σελ 6
 
Ο Συµπολίτης 
Πόλεµος και Ειρήνη
Του  Γ. Μαλούκου       Σελ 8

Γεωργάκης Ολύµπιος -
Εµµ. Παπάς
Του  Ι.Κρασσά          Σελ 10

 

Σελ. 4

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΙ 
Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ!

 Πλήρης εγκατάλειψη 
της Πλατείας 
Ελευθερίας 

(Ολυµπιάδα) Παπάγου

Σελ. 14

Το στρατόπεδο Φακίνου  
καταλαµβάνει έκταση 
110 στρεµµάτων, µεταξύ 
του φυτωρίου του ∆ήµου 
Αθηναίων και της ανοιχτής 
κοίτης του ποταµού Ιλισού 
(πλάι στη Λ. Κατεχάκη, προς 
την πλευρά του Παπάγου). 
Εντός του στρατοπέδου 
ρέει παραπόταµος του 
ποταµού Ιλισού.

Ο ρόλος της Τ.Α. στην 
ανάπτυξη της τοπικής αγοράς

Του Αλέξανδρου Ι. Νομικού
Ιατρού-Παθολογοανατόμου

Σελ. 15
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Διαχείριση προβληματική στο κτίριο σας?
Ανείσπρακτα κοινόχρηστα? 

ήρθαμε να σας δώσουμε τη λύση.. 
 

 Ασίκογλου παροχές 
υπηρεσιών κτιρίων και καθαρίσατε ...

Όλων των ειδών τα προγράμματα διαχείρισης καθαρισμού απολύ-
μανσης αναγόμωσης απεντόμωσης μυοκτονίας, αποφράξεις απο-
χετεύσεων, βαφές εσωτερικών εξωτερικών κτιρίων, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά, ηλεκτρικές, εγκαταστάσεις και παροχή πετρελαίου ότι 
χρειάζεται το κτίριο σας και τη σωστή λειτουργία του!
 

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!

 
Ασίκογλου και καθαρίσατε!!!

τακτοποιούμε και αυτό!!!
Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες χωρίς αποθεματικό με το κατάλληλο 
συμβόλαιο!!! τα πάντα για σας και για το κτίριο σας!!! 
Σας ευχαριστούμε για τα 10 χρόνια συνεργασίας  και την εμπιστο-
σύνη σας στο προσωπό μας!!!
κ να θυμάστε αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν... 

σας το προσφέρουμε εμείς!!

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6975225402
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
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Από τότε μέχρι και σήμερα το “εμπο-
ρικό του Χολαργού” ,όπως το αποκα-
λούμε όλοι, περνώντας χρόνια δόξης 
αλλά και ύφεσης, εξυπηρετεί σταθε-
ρά τους κατοίκους του ενοποιημένου 
πλέον δήμου με καταστήματα ποιοτι-
κά και ιδιοκτήτες εξυπηρετικούς, κα-
ταρτισμένους και πραγματικά πρόθυ-
μους να βοηθήσουν τον πελάτη.
Τις προάλλες κάνοντας τις καθιερω-

μένες μου αγορές στο βιβλιοπωλείο 
του πρώτου ορόφου, θυμηθήκαμε 
με τον ιδιοκτήτη, τον  Τάκη ιστορίες 
του εμπορικού σαν να ξεφυλλίζαμε 
βιβλίο. Χριστουγεννιάτικες γιορτές 
με κάλαντα, εκδηλώσεις προσκό-

πων, παρουσιάσεις βιβλίων που κα-
τέληγαν σε ατέλειωτες συζητήσεις 
και βιβλία που μου πρότεινε ο Τάκης 
και αφού τα διάβαζα γύριζα και τα 
συζητούσαμε.
Αυτό το εμπορικό που αξίζει πραγ-

ματικά όλοι να το στηρίζουμε, δεν 
έχασε πότε τον ανθρώπινο χαρακτή-
ρα του και ευτυχώς δεν έγινε πότε 
απρόσωπο όπως τα μεγάλα εμπορικά 
κέντρα της Αθήνας. Παραμένει πάντα 
με ιδιοκτήτες προσηνείς με όνομα και 
επώνυμο και πελάτες-θαμώνες που 
εκτιμούν την ποιότητα και την εξυ-
πηρέτηση των καταστημάτων.

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Το εµπορικό του Χολαργού
Από τότε μέχρι και σήμερα το “εμπο-
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∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ∆ΥΝΑΤΟ-
ΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ!

Το στρατόπεδο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος του Μητροπολιτικού 
πάρκου Γουδή, το οποίο θεσμοθε-
τήθηκε τον Ιούνιο του 2011 με το 
ΦΕΚ 187/16-6-2011. Πρόκειται για 
έκταση περίπου 4.000 στρεμμά-
των, που θα μπορούσε να αποτελέ-
σει μια  όαση πρασίνου και δροσιάς 
για το ανατολικό λεκανοπέδιο, αφού 
αναπτύσσεται από τις παρυφές του 
Υμηττού ως τη λεωφόρο Μεσογεί-
ων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι 965 στρέμματα κείμενα 
στην περιοχή του μητροπολιτικού 
πάρκου, που ανήκαν στο ταμείο Εθνι-
κής Αμύνης και στον Α.Ο.ΟΑ,  με βάση 
το νόμο, 732/1977 (ΦΕΚ 310/13-10-
1977), παραχωρηθήκαν στους δή-
μους Αθηναίων και Ζωγράφου.
Μέχρι σήμερα μόνο τα 515 από αυτά 

πέρασαν στην τοπική αυτοδιοίκηση 
ενώ τα υπόλοιπα 415 στρέμματα,  
που καταλαμβάνουν τα στρατόπεδα 

Βαρύτη, (Όμορο του άλσους Ζωγρά-
φου-ανενεργό από το 1990) και το 
στρατόπεδο Φακίνου δεν έχουν ακό-
μη αποδοθεί στους δήμους!
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το  

δήμο μας  σχετικά με  το στρατό-
πεδο Φακίνου προκύπτει  από την 
πρόταση του καθηγητή Πατρίκιου, 
ο οποίος στο Σχέδιο Γενικής Διάτα-
ξης, (σε εφαρμογή του προεδρικού 
διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του 
πάρκου), προτείνει την παραχώρη-
ση 21 στρεμμάτων στο δήμο μας 
ως περιοχή πρασίνου…!!! 
 Σημαντική είναι επίσης η δυνατό-

τητα αξιοποίησης των υφιστάμενων 
έως και  σήμερα κτηρίων εντός του 
στρατοπέδου για  κοινωφελείς  
χρήσεις,  όταν θα πραγματοποιηθεί  
η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου 
Φακίνου.
Κτήρια που προβλέπεται ότι θα 

διατηρηθούν νόμιμα με τη λειτουρ-
γία του μητροπολιτικού πάρκου, θα 
μπορούσαν κάλλιστα να φιλοξενή-
σουν βασικές υποδομές της πόλης 
μας όπως, μουσείο στρατιωτικών, 
βιβλιοθήκη, πινακοθήκη, δημοτικό 

οίκο ευγηρίας κ.α 

Το στρατόπεδο 
Φακίνου αποτελεί µια 

χρυσή ευκαιρία για την 
πόλη µας να βελτιωθεί 

τόσο σε έκταση όσο και 
σε ποιότητα!

Η προσπάθεια μας  θα πρέπει να 
έχει στόχο αφενός την υλοποίηση 
του μητροπολιτικού πάρκου Γουδή 
και αφετέρου την μετεγκατάσταση 
του στρατοπέδου Φακίνου.
Να σημειώσουμε ότι πολλά στρατό-

πεδα έχουν παραχωρηθεί στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτό  του  στρατοπέδου 
¨Παύλος Μελάς¨ στη Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητη προϋπόθεση, για την 

οργανική ένταξη του στρατοπέδου 
Φακίνου στην πόλη μας και την αξι-
οποίηση αυτού, είναι μια δημοτική 
αρχή και ένας δήμαρχος με όραμα, 
ρεαλισμό, όρεξη για δουλειά  και 
αγάπη για την πόλη μας.
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Ο∆ΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές οδο-
ντιατρικές συσκευές που παίζουν το ρόλο τε-
χνητής ρίζας δοντιού, και χρησιμοποιούνται 
για την αντικατάσταση των φυσικών δοντιών 
που λείπουν. Ένα οδοντικό εμφύτευμα είναι 
ουσιαστικά μια μικρή βίδα από τιτάνιο που το-

ποθετείται χειρουργικά στην γνάθο στην θέση 
ενός χαμένου δοντιού.
Ο κύριος στόχος κατά την τοποθέτηση οδο-

ντικών εμφυτευμάτων είναι να επιτευχθεί άμε-
ση στενή επαφή με το περιβάλλον οστό της 
γνάθου. Αυτό δημιουργεί την απαραίτητη αρ-
χική σταθερότητα, η οποία με την πάροδο του 
χρόνου ολοένα ενισχύεται από την περαιτέρω 
ανάπτυξη του οστού γύρω από το εμφύτευμα 
(οστεοενσωμάτωση). Τα οδοντικά εμφυτεύ-
ματα κατασκευάζονται από τιτάνιο, επειδή το 
τιτάνιο έχει την ικανότητα να ενσωματώνεται 
βιολογικά με το οστό.
Μετά την πάροδο μερικών μηνών που απαι-

τούνται για την ενσωμάτωση του εμφυτεύμα-
τος στη γνάθο και την πλήρη σταθεροποίηση 
του, αυτό χρησιμοποιείται σαν μια σταθερή 
βάση για να υποστηριχθεί μια οδοντιατρική 
αποκατάσταση:
• μια στεφάνη για την αντικατάσταση ενός 

μεμονωμένου δοντιού που λείπει ή
• μια γέφυρα ή τεχνητή οδοντοστοιχία για 

την αντικατάσταση αρκετών συνεχόμενων ή 
όλων των δοντιών.
Ένα δόντι που αποκαθίσταται με τη χρήση 

ενός οδοντικού εμφυτεύματος αποτελείται από 
3 κύρια μέρη:
• Το εμφύτευμα: Είναι ένα κυλινδρικό εξάρ-

τημα κατασκευασμένο από συμβατό υλικό σαν 
το τιτάνιο, και προσομοιάζει με βίδα. Το εμφύ-
τευμα έχει σπείρωμα εξωτερικά και είναι επικα-

λυμμένο με ειδικά υλικά που υποβοηθούν την 
οστεοενσωμάτωση. Αντικαθιστά το μη ορατό 
τμήμα του δοντιού που βρίσκεται κάτω από τα 
ούλα παίζοντας το ρόλο της τεχνητής ρίζας του 
δοντιού.
• Το κολόβωμα: Το εξάρτημα αυτό τοπο-

θετείται στην κορυφή του εμφυτεύματος και 
χρησιμοποιείται για τη συναρμογή του εμφυ-
τεύματος με την προσθετική αποκατάσταση. 
Σε ορισμένους τύπους εμφυτευμάτων το κολό-
βωμα δεν είναι ένα ξεχωριστό εξάρτημα, αλλά 
αποτελεί εξαρχής τμήμα του εμφυτεύματος.
• Η στεφάνη: Είναι η προσθετική αποκατά-

σταση (στεφάνη ή αλλιώς ‘θήκη’) που αντικα-
θιστά το ορατό μέρος του δοντιού και έχει το 
σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος του φυσικού 
δοντιού που λείπει. Οι σύγχρονες στεφάνες 
από κεραμικό υλικό (πορσελάνη) προσομοιά-
ζουν σχεδόν απόλυτα την εμφάνιση της αδα-
μαντίνης (σμάλτου) του δοντιού.

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου
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Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει 
με την ιδέα ότι η οικογένεια και το σπίτι ενός 
ανθρώπου είναι το ασφαλές λιμάνι και το κα-
ταφύγιό του.  Αυτές οι θετικές σκέψεις κτίζουν 
ένα καλό πρότυπο για την εξέλιξη της προ-
σωπικότητάς μας, των σχέσεων και της ζωής 
μας γενικότερα. Κατά πόσο όμως είναι και η 
πραγματικότητα; Όλο και πιο συχνά διαβά-
ζουμε ή βλέπουμε καταστάσεις όπου η “Αγία 
Οικογένεια” αποδομείται. Η αναγνώριση των  
περιστατικών ενδο-οικογενειακής βίας και των 
κακοποιητικών σχέσεων ως ένα σοβαρά επι-
βλαβές φαινόμενο που αφορά όλη την κοινω-
νία και τη δημόσια υγεία, πρέπει να είναι μέλη-
μά μας. Η ακριβής συχνότητα της κακοποίησης 
δεν είναι γνωστή καθώς ο κοινωνικός στιγμα-
τισμός, η ντροπή και η ενοχή αποτρέπουν τη 
γνωστοποίησή του. Η κακοποίηση αφορά τόσο 
στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Οι μορφές 
που μπορεί να πάρει είναι:

 Σωματική κακοποίηση
• Η άμεση σωματική βία έχει να κάνει με την 

ανεπιθύμητη σωματική επαφή και μπορεί να 
κυμαίνεται από ένα ανεπιθύμητο άγγιγμα έως 
το βιασμό και το φόνο.

• Η έμμεση σωματική βία περιλαμβάνει πχ το 
πέταγμα αντικειμένων πάνω ή κοντά στο θύμα. 
Επίσης περιλαμβάνει την κακοποίηση των ζώων.

• Σεξουαλική βία δηλαδή η σεξουαλική επαφή 
ή πράξη χωρίς τη συγκατάβαση του άλλου με 
τη χρήση ή ακόμα και με την απειλή βίας. Στην 
περίπτωση των παιδιών μάλιστα η σωματική 
κακοποίηση θεωρείται -φυσικά λανθασμένα- 
και ως τρόπος επιβολής πειθαρχίας.

Λεκτική κακοποίηση
• Λεκτικές απειλές για χρήση βίας ενάντια στο 

θύμα ή σε άλλα μέλη της οικογένειας ή ακόμα 
και στον ίδιο του τον εαυτό ο θύτης.
• Λεκτική βία με απειλές, βρισιές, εξευτελι-

στικές λεκτικές επιθέσεις, ελεγκτικό, αυστηρό 
ύφος.  Στην περίπτωση των παιδιών συχνά οι 
φωνές και οι απειλές αποτελούν τρόπο υποτι-
θέμενης διαπαιδαγώγησης.

  Συναισθηματική κακοποίηση 
Μη λεκτικές απειλές (εκφράσεις, μιμική προ-

σώπου που φανερώνει απειλή, κινήσεις σώμα-
τος ,χειρονομίες). Υπερβολική απουσία ενσυ-
ναίσθησης του άλλου, έντονη συναισθηματική 
αδιαφορία και ανικανότητα για συναισθηματικό 
μοίρασμα.  Χειραγώγηση των σκέψεων και των 
συναισθημάτων του άλλου, μετατροπή του σε 
άβουλο ον, με αδυναμία να σκέφτεται ανεξάρ-
τητα και να εκφράζει τα συναισθήματά του. 
Κοινωνική κακοποίηση  Το να επιβάλλεται σε 

κάποιον να είναι αποκομμένος από το συγγενικό 
και φιλικό του περιβάλλον. Να υπονομεύονται 

οι κοινωνικές του δραστηριότητες και επαφές. Ο 
διασυρμός του άλλου προκειμένου να προσβλη-
θεί η προσωπικότητα, η οικογένεια, η κοινωνι-
κή, η επαγγελματική και πνευματική ζωή του.

Οικονομική κακοποίηση 
Οικονομική στέρηση και χειραγώγηση του άλ-

λου μέσα από τα χρήματα και τα υλικά αγαθά 
( έλεγχος και εκβιασμός επί των οικονομικών). 
Απαγόρευση της εργασίας με απώτερο στόχο την 
μη οικονομική ανεξαρτητοποίηση του άλλου.

Πνευματική κακοποίηση 
Εξαναγκασμός αλλαγής των απόψεων και 

των “ πιστεύω”  του άλλου με χρήσης φανερής 
ή κρυφής βίας. Υποτίμηση, περίγελος ή κακο-
ποίηση που υφίσταται κάποιος λόγω των πνευ-
ματικών του πεποιθήσεων ή πρακτικών που 
έχει ή ακολουθεί.
Πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει περιστατικά κα-

κοποίησης ή βίας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. 
Μερικοί μάλιστα ζουν τη βία καθημερινά και 
δεν μπορούν πια ούτε να την αναγνωρίσουν. Ή 
κάποιες φορές φτάνουν να πιστεύουν ότι την 
αξίζουν ή ότι έτσι είναι η κατάσταση και δεν 
αλλάζει.  Αυτό όμως είναι εντελώς λανθασμέ-
νο. Διορθωτικές συμπεριφορές, θεραπεία των 
ψυχικών τραυμάτων και αποκατάσταση της 
παθολογικής επικοινωνίας μέσα στην οικογέ-
νεια μπορεί να επιτευχθεί.  Ο ρόλος του ειδικού 
ψυχικής υγείας είναι σημαντικός.  Οφείλουμε 
να μην μένουμε στη σιωπή. Η βία καταγγέλλε-
ται, η βία περιορίζεται.

           Κακοποιητικές ενδο-οικογενειακές σχέσεις
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 - 2114123079 

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  - 2114123079 
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‘Eχετε προβλήματα με τα ενοικιασμένα ακίνητά σας;
Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε “δύστροπους” 

ενοικιαστές ή διαχειριστές;
Είστε ιδιοκτήτης και σας χρωστούν ενοίκια;

Πληρώσατε Φόρο εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισπράξατε;

Λύστε τα προβλήματά σας 
με Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 

Η οικονομική λύση για την προστασία κάθε ιδιοκτήτη ακινήτων.
Η ασφάλιση Νομικής προστασίας του ιδιοκτήτη διαμερίσματος ή καταστήματος

δίδεται απο εξειδικευμένη μονο-ασφαλιστική εταιρεία και:
• παρέχει νομικές συμβουλές στον ιδιοκτήτη 

για την εξώδικη/συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς,
• πληρώνει απ’ ευθείας (χωρίς συμμετοχή του ιδιοκτήτη) κάθε δικαστικό έξοδο 

σε όλα τα δικαστήρια (δηλ. πρωτοδικείο, Εφετείο έως Αρειο Πάγο) 
έως την εκτέλεση της απόφασης τα εξής:

• τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής 
 του ασφαλισμένου-ιδιοκτήτη ή της ασφαλιστικής

• τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις
• τα δικαστικά έξοδα

• τις αμοιβές των μαρτύρων και πραγματογνωμόμων
• την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

• εξασφαλίζει την έκδοση δικαστικής απόφασης απαραίτητης πλέον 
για την μη φορολόγηση εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκιά σας 

[με εφαρμογή της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1024-2016 του Υπουργείου Οικονομικών], αφού η 
εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο έχει πλέον καταργηθεί.

Κόστος νομικής προστασίας
9,30 Eυρώ /μήνα, δηλαδή 55,80 Ευρώ εξαμηνιαίως, για ενοικιασμένο διαμέρισμα

10,00 Ευρώ/μήνα, δηλαδή 60,00 Ευρώ εξαμηνιαίως, για ενοικιασμένο κατάστημα
  

Νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτου: 
αποζημίωση για χαμένα ενοίκια

 
8 Φεβρουαρίου 2016 
Πηγή : https://underwriter.gr

Ιδιοκτήτρια ακινήτου είχε απώλειες ενοικίου δύο μηνών μαζί με ανε-
ξόφλητες οφειλές του διαμερίσματος σε κοινόχρηστα και ΔΕΚΟ – η 
μισθώτρια είχε παρατήσει το μίσθιο πριν λήξει το συμβόλαιό της, χω-
ρίς προειδοποίηση και ενώ όφειλε ήδη δύο ενοίκια και τους λογαρια-
σμούς.

Η ιδιοκτήτρια ανήγγειλε την περίπτωση στην Ασφαλιστική εταιρία 
Νομικής Προστασίας D.A.S. όπου διέθετε σχετικό συμβόλαιο. 
Η Ασφαλιστική Εταιρία ανέθεσε την υπόθεση σε δικηγόρο, ο οποίος 
απέστειλε εξώδικο στην μισθώτρια του ακινήτου, δεδομένου ότι αν  ο 
ενοικιαστής φύγει νωρίτερα του ορισμένου χρόνου (το συμβόλαιο 
ενοικίασης ήταν τριετές και η μισθώτρια εγκατέλειψε μετά από ένα 
χρόνο) η ιδιοκτήτρια θεωρείται ότι έχει απώλεια εσόδων και δι-
καιούται αποζημίωσης.

Αρκεί να αποδείξει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ενοι-
κιαστεί εκ νέου το ακίνητο έκανε ειλικρινή προσπάθεια για το σκοπό 
αυτό (για παράδειγμα μέσω αγγελιών). Επίσης, ο δικηγόρος κατέθεσε 
και σχετική αγωγή διεκδικώντας για λογαριασμό της ασφαλισμένης το 
σύνολο των απαιτήσεών της.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών το οποίο έκρινε 
βάσιμη την απαίτηση και επιδίκασε ποσό υπέρ της ιδιοκτήτριας, ύψους 
3.686 ευρώ.

Το ποσό κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις της, έντοκα, δηλαδή ενοίκια δύο 
μηνών, λογαριασμοί ΔΕΗ και Κοινοχρήστων, αποζημίωση για απώλεια 
κερδών. Πιο συγκεκριμένα τα δύο ενοίκια ήταν 1200 ευρώ, τα κοινό-
χρηστα 70 ευρώ και η ΔΕΗ 50 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό (περίπου 2300 
ευρώ), δόθηκε ως αποζημίωση για απώλεια εσόδων. 

Σημειώνεται ότι όλη η υπόθεση, από τη στιγμή της αναγγελίας μέχρι 
τη στιγμή της είσπραξης της αποζημίωσης διήρκησε περίπου 1 χρόνο 
και 3 μήνες. Το εξώδικο εστάλη μέσα Μαρτίου του 2014 και η υπόθεση 
εκδικάστηκε 8 μήνες μετά, τον Νοέμβριο. Η απόφαση εκδόθηκε  τον  
Απρίλιο του 2015 (5 μήνες μετά) και 2 μήνες αργότερα εισπράχθηκε 
η αποζημίωση.
 

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται 

καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχα-

νίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της 

τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

κιν : 6977-809308
e-mail: sterz@tee.gr

 Τερζάκης Σταύρος
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ, Μεσίτης, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Περικλέους 9, ΤΚ 15561, Χολαργός
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Θυμάμαι τέτοιες ημέρες όταν 
πλησίαζε η επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου, (όπου η στιγμή που 
γράφεται και το παρόν). Οι (πολύ) 
μεγαλύτεροι τότε σε ηλικία, ξεδί-
πλωναν τις αναμνήσεις τους τις 
οποίες όσοι ήμασταν μικροί τις 
ακούγαμε σαν ένα ακόμα παρα-
μύθι το οποίο πάντοτε τελείωνε 
με την επωδό: «Δεν ξέρετε εσείς 
τι περάσαμε, εσείς όλα έτοιμα τα 
βρήκατε». Και κάπου εκεί τελείω-
νε η συζήτηση και αφήναμε τους 
μεγάλους να συνεχίσουν τη συζή-
τηση. 

Από αυτές τις αφηγήσεις, ένα 
πράγμα πιστεύω πως ξεχωρίζει: Η 
στιγμή που ο κάθε ένας από αυ-
τούς τους ανθρώπους (από τους 
οποίους οι περισσότεροι πλέον 
δεν βρίσκονται κοντά μας) άκου-
σε για πρώτη φορά την λέξη «Πό-
λεμος!» να αντηχεί στα αυτιά του 
από κάποιο γείτονά του, καθόσον 
ελάχιστοι τότε είχαν ραδιόφωνα. 
Άραγε τι να πέρασε από το μυαλό 
κάθε ανθρώπου στον οποίο έτυχε 
να ακούσει αυτή τη λέξη εκείνο το 
πρωϊνό της 28ης Οκτωβρίου του 
1940; Συνειδητοποίησε τι σημαίνει 
αυτή η φράση για τη ζωή του, την 
οικογένειά του, τον κόσμο του; 
Πιστεύω πως ναι. Διότι οι πρό-

σφατες -τότε- πολεμικές περιπέ-
τειες της Ελλάδος είχαν τελειώσει 
το 1922, δηλαδή 18 χρόνια πριν 
το 1939. Σαν να λέμε σήμερα, το 
2003! Και εδώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο απόηχος του 1922 υπήρξε 
σφοδρός για την εποχή εκείνη, με 
την μετεγκατάσταση στην Ελλάδα 
εκατοντάδων χιλιάδων αδερφών 
μας προσφύγων από τα ιερά χώμα-
τα της Μικράς Ασίας. Οι εν Ελλάδι 
διαβιούντες είχαν δει την αγριότη-

τα του πολέμου και τις επιπτώσεις 
του, οι αναμνήσεις ήταν νωπές. 
Σε αντίθεση με αυτό, οι νεοέλλη-

νες δεν έχουν δει στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία (εκτός αν το επε-
δίωξαν, και μόνο εκτός Ελλάδος) 
το πρόσωπο του πολέμου και δεν 
έχουν ζήσει τη φρίκη του. Ιδίως 
όσοι μεγαλώσαμε στου Παπάγου-
Χολαργού, σε μια (κατά το μάλλον 
ή ήττον) εδραιωμένη κανονικότη-
τα ειρήνης και προόδου (η οποία 
σημειωτέον για εμάς ήταν συνε-
χής, από το 1950 μέχρι το 2010) 
οι διηγήσεις για επιστρατεύσεις και 
πολεμικές κακουχίες μας φαίνονται 
ακόμα ανοίκειες στην καθημερινό-
τητα μας, και μόνο όταν επήλθε η 
οικονομική και η επακολουθήσασα 
υγειονομική κρίση μας έκαναν να 
συνειδητοποιήσουμε πως και σε 
ατομικό, αλλά κυρίως και σε συλ-
λογικό επίπεδο, τίποτα δεν είναι 
βέβαιο. 
Ακούμε λοιπόν και πάλι ότι οι 

προαιώνιοι εχθροί μας για μια ακό-
μα φορά «υψώνουν τους τόνους» 
και πολλοί επισημαίνουν ότι ο ηγέ-
της τους έχει, πλέον το ακαταλόγι-
στο εν μέσω ασθενειών, υπερφία-

λων θρησκόληπτων οραματισμών 
και υστερικού αναθεωρητισμού, 
ενώ απελαύνει ομαδικά πρέσβεις 
συμμαχικών χωρών, απειλεί τους 
πάντες και εποφθαλμιά -τι πρωτό-
τυπο- Ελληνικά εδάφη και νησιά. 
Έχουμε συνειδητοποιήσει άραγε 

ότι οι κακοί γείτονες έχουν ΗΔΗ 
εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις και έχουν εμπειρία μάχης 
επί του πεδίου; Πόσο προετοιμα-
σμένοι είμαστε νέοι και όχι και 
τόσο νέοι, να κάνουμε το καθή-
κον μας εάν χρειαστεί; Σίγουρα, 
αν σε ένα χωροχρονικό παράδο-
ξο, σήμερα καλούμασταν με τους 
τωρινούς συσχετισμούς ισχύος να 
αντιμετωπίσουμε τα κράτη που 
μας επιτέθηκαν τον Β Παγκόσμιο 
πόλεμο, τα αποτελέσματα θα ήταν 
συντριπτικά για τις απέναντι πλευ-
ρές. Το θέμα είναι: Όσες φρεγάτες 
και υπέρ-αεροσκάφη και να απο-
κτήσουμε, υπάρχει η βούληση, 
το σθένος, και το φρόνημα να τα 
χρησιμοποιήσουμε; Ισχύει ακόμα 
το «Ή ταν, ή επί τας»; 
Αυτήν την επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου 1940, ας σκεφθούμε 
μερικά πράγματα βαθύτερα… 

Του Γρηγόρη Μαλούκου

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας 
Τηλ. Επικοινωνίας 

6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη

Ο ΣΥΜΠΟΛIΤΗΣ 

                  Πόλεµος και Ειρήνη 

210 65.23.346 Εθνικής Αµύνης 58Α, Παπάγου

Τι σας προσφέρουµε

TMHMATA

ATOMΩΝ
4-5

ΑΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ

Τ Η Λ ΕΦΩΝΟ ∆ Ι Ε ΥΘ Υ Ν Σ Η

ΤΜΗΜΑΤΑκαι

170x165mm
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Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ξεκίνησε 
να γράφεται στα βουνά της Πίνδου 
το μεγαλύτερο Έπος της σύγχρο-
νης Ελληνικής ιστορίας. 
Η Ελλάδα σύσσωμη και ο λαός 

της απώθησαν και νίκησαν τις 
δυνάμεις της Φασιστικής Ιταλίας 
του Μουσολίνι που με αριθμητική 
υπεροψία επιτέθηκαν απρόκλητα 
στη χώρα μας, έχοντας μάλιστα το 
θράσος να ζητήσουν, πριν επιτε-
θούν, από τον πρωθυπουργό της 
χώρας, την άνευ όρων παράδοση 
χωρίς αντίσταση. Το γεγονός αυτό 
σηματοδότησε την εμπλοκή της 

Ελλάδας στον 2ο Παγκοσμίου Πό-
λεμο.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο 

Αλβανικό μέτωπο κράτησαν επτά 
μήνες και τερματίσθηκαν τον Ιού-
νιο 1941, όταν και ολοκληρώθηκε 
η κατάληψη και κατοχή της χώρας 
από τη Ναζιστική Γερμανία του 
Χίτλερ, που μετά την ντροπιαστι-
κή ήττα σε βάρος της Ιταλίας επι-
τέθηκε στην πατρίδα μας την  6η 
Απρίλιου 1941.
Ο λαός με απαράμιλλο ενθουσια-

σμό, ομοψυχία και ενότητα είπε το 
ΟΧΙ στην επιτιθέμενη Ιταλική επι-
βουλή και κατάφερε να απωθήσει 
αρχικά τις δυνάμεις των Ιταλών 
και στη συνέχεια να τις νικήσει 
απελευθερώνοντας τις Ελληνικές 
πόλεις της Βόρειας Ηπείρου:
- Ήταν ένα έπος που έμεινε στην 

παγκόσμια ιστορία ως το έπος των 
Ηρώων, του «αέρα..», της Μεγά-
λης Νίκης του Έθνους απέναντι 
στο Φασισμό και υπέρ της Ελευθε-
ρίας και της Δημοκρατίας.
-  Ήταν μια νίκη αποκλειστικά της 

Ελλάδας που πολέμησε μόνη της 
χωρίς εξωτερική βοήθεια και προ-
στάτες.
 - Ήταν μια νίκη των «παιδιών» 

της Ελλάδας και μόνον, των πολε-
μιστών της στο μέτωπο, των αν-
δρών και γυναικών, του λαού, που 
στήριξαν τον αγώνα υλικά και οι-
κονομικά με το υστέρημά τους από 
άκρη σε άκρη.
 - Ήταν μια νίκη της «Ελληνικής 

Ψυχής» που έδειξε το τι μπορεί να 
κάνει όταν οι περιστάσεις το απαι-
τούν.
 - Ήταν μια μεγαλειώδης πρά-

ξη θαυμασμού και παραδείγμα-
τος που εμπνέει μέχρι και σήμερα 
όσους λαούς αγωνίζονται για την 
ελευθερία τους προκαλώντας την 
παγκόσμια διαχρονική εκτίμηση 
και θαυμασμό.
- Ήταν το αποτέλεσμα της «Θυ-

σίας» όσων πολέμησαν και έπεσαν 
υπέρ πατρίδος στο πεδίο της μά-
χης αποδεικνύοντας ότι η θυσία 
τους δεν πήγε χαμένη. 
Το έπος του 1940 ακολούθησε 

μια ΜΑΥΡΗ τετραετής περίοδος 
«Κατοχής» της χώρας από τη Να-
ζιστική Γερμανία και τη Φασιστική 
Βουλγαρία στη Μακεδονία-Θράκη,  
με θηριωδίες, εκτελέσεις αμάχων, 
βασανιστήρια, δολοφονίες, κατα-
σχέσεις περιουσιών και εξαθλίωση 
του πληθυσμού από την πείνα και 

τις αρρώστιες. 
Ο λαός και πάλι δεν έμεινε αμέ-

τοχος εναντίον των κατακτητών. 
Αντιστάθηκε σθεναρά σε εθνικό 
επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο 
και τρόπο. Αγωνιστές της αντίστα-
σης κατάφεραν σημαντικά στρα-
τιωτικά πλήγματα στον εχθρό σε 
όλη τη διάρκεια της κατοχής. Οι 
«εξόριστες» στρατιωτικές μας δυ-
νάμεις, στρατός-ναυτικό-αεροπο-
ρία, πολέμησαν με ηρωισμό τις δυ-
νάμεις του «ΑΞΟΝΑ» στο πλευρό 
των Συμμάχων στη Μεσόγειο και 
όπου αλλού απαιτήθηκε μέχρι την 
τελική νίκη και απελευθέρωση. 
Αυτούς τους Ήρωες και τις Ηρωί-

δες που αγωνίστηκαν ή θυσιάστη-
καν, στο έπος του 1940 και στην 
αντίσταση εναντίον των κατοχικών 
δυνάμεων για τις πανανθρώπινες 
αξίες, Ελευθερία και Δημοκρατία, 
θυμάμαστε και τιμούμε σήμερα 
με απέραντο σεβασμό στη μνήμη 
τους με την ευχή οι αγώνες και η 
θυσία τους να αποτελούν Φάρο 
έμπνευσης για τις ίδιες αξίες στους 
νεώτερους, σήμερα και παντοτινά. 
Αιωνία τους η Μνήμη.

Χρόνια Πολλά

Του Υποπτεράρχου 
Αθανασίου Πάσχου

το Έπος του 1940, η Αντίσταση 
Φάρος Μνήµης και Έµπνευσης κάθε Αγώνα 

για Ελευθερία και ∆ηµοκρατία 
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Γεωργάκης Ολύµπιος (1772 Λιβάδι Θεσσαλίας-1821 Μονή Σέκκου)

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ

«O αγωνιστής την 
ελευθερία ή την κερδί-
ζει μαχόμενος ή την κα-
θαγιάζει πεθαίνοντας». 
Γεωργάκης Ολύμπιος . 

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος γεννήθη-
κε το 1772 στο Λιβάδι (Βλαχολεί-
βαδο) Λαρίσης και ήταν γόνος της 
θεσσαλικής οικογένειας των αρ-
ματολών Λαζαίων. Ο πατέρας του 
δολοφονήθηκε από τον Βελή Πασά, 
πατέρα του Αλή Πασά. Του δόθη-
κε το αρματολίκι του Ολύμπου απ’ 
όπου έλαβε και το όνομά του. Αρ-
νήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στον Αλή Πασά και διωκόμενος 
κατέφυγε στην Σερβία. Προσέφε-
ρε τις υπηρεσίες του στον ρωσικό 
στρατό και ο Τσάρος Αλέξανδρος Α’ 
τον αντάμειψε απονέμοντάς του το 
βαθμό του Συνταγματάρχου και το 
παράσημο της «Αγίας Άννης». 
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος μυήθηκε 

στην Φιλική Εταιρεία και ηγούμενος 
σώματος 1.500 ανδρών ακολούθη-
σε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, όταν 
κήρυξε την επανάσταση στην Μο-
λδοβλαχία (23 Φεβ. 1821). Η εκ 
Σερβίας γυναίκα του Στάνα προσέ-
φερε από την περιουσία της, 5.500 
φλουριά για τον αγώνα. Στην μάχη 
του Δραγατσανίου(7 Ιουν. 1821), 
με πολύ κόπο και μεγάλες θυσί-
ες κατόρθωσε να περισώσει την 
σημαία και τα λείψανα του Ιερού 
Λόχου, μετά την καθοριστικής ση-
μασίας για την επανάσταση των Ελ-
λήνων ήττα. 

Μέχρι της Τελευταίας 
Ρανίδος

Ο Ολύμπιος μαζί με τον αχώριστο 
σύντροφό του Ιωάννη Φαρμάκη 

(1772-1821), υπήρξαν οι τελευ-
ταίοι που παρέμειναν μαχόμενοι 
μέχρι τέλους. Θεώρησε ανανδρία 
να εγκαταλείψει τον αγώνα παρό-
τι ήταν ασθενής και μεταφέρονταν 
επί φορείου, πιστός στην υπόσχεση 
που έδωσε στον Υψηλάντη: «Να 
αγωνισθώ ως την υστερινήν ρανί-
δα του αίματός μου, χωρίς ποτέ να 
με δειλιάσει καμία ανθρώπινη περί-
στασις». Την 8η Σεπτεμβρίου1821, 
ο Γεωργάκης Ολύμπιος κατέφυγε 
στην μονή του Σέκου (Ρουμανία 
πλησίον των συνόρων με Μολδα-
βία. Οι Τούρκοι τον πολιόρκησαν 
και όταν αντιλήφθηκε ότι θα συλ-
λαμβανόταν αιχμάλωτος, ανατίνα-
ξε στον αέρα το κωδωνοστάσιο, 
επιδεικνύοντας ύψιστο φρόνημα 
στρατιωτικής τιμής και πατριωτικής 
προσηλώσεως. Ο Φαρμάκης μετά 
από 14ήμερο επικό αγώνα παραδό-
θηκε στους Τούρκους, οι οποίοι τον 
αποκεφάλισαν. 

Η Σημασία της Θυσίας
Η επανάσταση στην Μολδοβλαχία 

διήρκησε επτά μήνες. Καθαγιάσθη-
κε με το αίμα των αγνών νέων του 
ιερού Λόχου στο Δραγατσάνη, των 
ανδρείων αγωνιστών στην μάχη 
του Σκουλενίου και σφραγίσθηκε 
με την εθελοθυσία του Γιωργάκη 
Ολύμπιου. Ο Αλέξανδρος Υψηλά-
ντης μαζί τον Εμμανουήλ Παπά, 
που επαναστάτησε στην Μακεδο-
νία, έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο 
για την εδραίωση της εξεγέρσεως 
στην Νότια Ελλάδα. 
Ο Διονύσιος Κόκκινος έγραψε: 

«Ο ήρωας ήταν καμωμένος από 
την ευγενή ύλη των εξαιρετικών 
ανδρών». Δεν υπάρχει Έλληνας ή 
ξένος, συγγραφεύς της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, που δεν του έπλεξε 
το εγκώμιο. Ο Γεωργάκης Ολύμπι-
ος αποστρεφόταν την δολοπλοκία, 
ήταν αγνός άνθρωπος, πιστός χρι-
στιανός, σεμνός και ανεπιτήδευτος. 
Υπήρξε ένας πραγματικός ήρωας, 
διαπνεόμενος από ειλικρινή αφοσί-
ωση, ανυπέρβλητο θάρρος και αγά-
πη για την πατρίδα. Ο Τόμας Γκόρ-
ντον στο έργο του για την Ιστορία 
της Ελληνικής Επαναστάσεως έγρα-
ψε, ότι η τελευταία παραίνεση προς 
τους συντρόφους ήταν: «Αδερφοί, 
εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει μό-
νον ένδοξον θάνατον πρέπει να ευ-
χόμεθα, η πατρίς θέλει συλλέξει τα 
οστά μας και θέλει μεταφέρει αυτά 
προς ενταφιασμόν εις την κλασικήν 
γην των προγόνων μας». 

Εμμανουήλ Παπάς 
(1772 Δοβίστα Σερρών-1821 

Ύδρα)
Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε 

Δοβίστα Σερρών το 1772. Η κοινό-
τητα μετονομάσθηκε σε Εμμανουήλ 
Παπά και εντάχθηκε στον ομώνυμο 
Καλλικρατικό Δήμο. Ο Παπάς εκτός 
από πολλά χρήματα, είχε πάλλουσα 

εθνική συνείδηση και διαπνέονταν 
από αγνό και θερμό πατριωτισμό. 
Η ηθική και υλική συνεισφορά τον 
ανύψωσε εις τους πρωταγωνιστές 
της επαναστάσεως του 1821. Ο Πα-
πάς υπήρξε θερμός και φλογερός 
πατριώτης και διέσωσε πολλούς 
συμπατριώτες τους από την φυλά-
κιση και τον θάνατο. 

Το 1817, ο Παπάς κατέφυγε στην 
Κωνσταντινούπολη, προκειμένου 
να διεκδικήσει την επιστροφή ενός 
εκατομμυρίου γροσιών, τα οποία 
είχε δανείσει στον έκλυτο Γιουσούφ 
Πασά των Σερρών. Μυήθηκε στην 
Φιλική Εταιρεία και με την έκρηξη 
της επαναστάσεως αγόρασε όπλα 
και πολεμοφόδια αξίας 500.000 
αργυρών δραχμών και μετέβη στο 
Άγιο Όρος. Αποβιβάσθηκε στην 
Μονή Εσφιγμένου, της οποίας ο 
ηγούμενος Ιωακείμ ήταν Φιλικός. 
Στις Μονές του Άθωνος διαβιούσαν 
10.000 μοναχοί, σε είκοσι μονα-
στήρια και πεντακόσιες σκήτες.

Αρχηγός και Προστάτης της 
Μακεδονίας

Την 29η Μαΐου 1821, στην Μονή 
Καρυών, ο Εμμανουήλ Παπάς κή-
ρυξε την επανάσταση κατά των 
Τούρκων, αναγορευθείς από τους 
20 ηγούμενους της Ιεράς Επιστα-
σίας των Μόνων του Αγίου Όρους 
«Αρχηγός και Προστάτης της Μα-
κεδονίας». Είχε στην διάθεση του 
3.000 αγωνιστές εκ των οποίων 
1.000 ήταν μοναχοί. Οι επαναστά-
τες αρχικά σημείωσαν επιτυχίες και 
κατεδίωξαν τους Τούρκους μέχρι 
την περιοχή του Σέδες. Ο Βαλής 
της Θεσσαλονίκης Γιουσούφ Μπέ-
ης με στράτευμα 30.000 πεζών και 
5.000 ιππέων εκστράτευσε προς 
καταστολή της εξεγέρσεως. Δεν 
αποτελεί υπερβολή ότι ο Παπάς 
συντηρούσε την επανάσταση με 
δικά του χρήματα, τα οποία όμως 
δεν επαρκούσαν. Ζήτησε βοήθεια 
από την Πελοπόννησο, την Ύδρα, 
τα Ψαρά και τον Όλυμπο. Άπαντες 
ήταν πρόθυμοι, αλλά δεν προσέ-
φεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί. 
Οι μονές αρνήθηκαν να συνδρά-
μουν οικονομικά στην ενίσχυση 
του αγώνος.

Ο Επίλογος της Ντροπής 
Η επανάσταση της Μακεδονίας 

καταπνίγηκε από τον νέο Πασά της 
Θεσσαλονίκης Αβδούλ Αμπούδ, 
Γεωργιανής καταγωγής, προερχό-

μενος από χριστιανική οικογένεια, 
με τερατώδη ψυχή και σπουδαίες 
στρατιωτικές ικανότητες. Διέλυ-
σε πρώτα τους επαναστάτες της 
Χαλκιδικής και στην συνέχεια απέ-
κλεισε το Άγιο Όρος. Για να μην το 
καταστρέψει, απαίτησε από τους 
μοναχούς να του παραδώσουν τον 
Παπά. Όλοι οι ηγούμενοι συμφώ-
νησαν πλην του Ιωακείμ της μονής 
Εσφιγμένου, του Αρχιμανδρίτη Κυ-
ρίλλου της Μονής Ιβήρων και ορι-
σμένων άλλων μοναχών οι οποίοι 
διέσωσαν την τιμή των Αγιορειτών, 
από το όνειδος της παραδόσεως 
του στους Τούρκους. Ο Ιωακείμ 
τον έκρυψε και στην συνέχεια τον 
φυγάδευσε με το πλοίο Καλομοίρα 
του Χατζή Αντώνη Βισβίζη από την 
Αλεξανδρούπολη. Καθ΄ οδόν προς 
την Ύδρα ο Παπάς συντετριμμένος 
άφησε την τελευταία του πνοή επί 
του πλοίου, από καρδιακή ανακο-
πή. Ο Αβδούλ Αμπούδ επέβαλε στις 
Μονές καταβολή αποζημιώσεως 
ύψους 2,5 εκατομμυρίων γροσι-
ών και τη συντήρηση της τουρκι-
κής φρουράς αποτελούμενης από 
3.000 άνδρες. 
Ο Παπάς παρότι δεν είχε στρατιω-

τικές γνώσεις διατήρησε επί εξάμη-
νο την επανάσταση στην Μακεδο-
νία, κατά την διάρκεια της οποίας 
οι ανθρώπινες απώλειες ανήλθαν 
στις 5.000. Η σύζυγός του Φαίδρα 
και τα 11 τέκνα του φυλακίστηκαν, 
η περιουσία του δημεύτηκε και το 
σπίτι του κάηκε. Από τους οκτώ υι-
ούς οι τρεις σκοτώθηκαν πολεμώ-
ντας κατά των Τούρκων. Η σορός 
του ήρωα μεταφέρθηκε στην Ύδρα 
και κηδεύτηκε με τιμές αρχιστρά-
τηγου. 
Το 1843 αναρτήθηκε στο Ελληνι-

κό Βουλευτήριο το όνομα του σαν 
ενός από τους πρωταγωνιστές της 
ελληνικής επανάστασης. Το 1971, 
τα λείψανά του μεταφέρθηκαν και 
εναποτέθηκαν κάτω από τον ανδρι-
άντα του, στην Πλατεία Ελευθερίας 
των Σερρών. 
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Τι είναι το PSA;
Το PSA είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που εκκρί-

νεται από τα επιθηλιακά κύτταρα του προ-
στατικού αδένα.
Η φυσιολογία του PSA συνίσταται στο να 

διευκολύνει τη γονιμοποίηση, ρευστοποιώ-
ντας το σπέρμα και βοηθώντας  έμμεσα στην 
κίνηση των σπερματοζωαρίων.

Πότε ανακαλύφθηκε το PSA;
To PSA ανακαλύφθηκε το 1971 από ερευ-

νητές της ιατροδικαστικής, στην προσπάθειά 
τους να εντοπίσουν στο σπέρμα μια μοναδι-
κή ουσία, που θα ανιχνεύεται σε περιπτώσεις 
βιασμών.
Το 1980, μετά από πολυετείς σημαντικές 

έρευνες, διαπιστώθηκε ότι το PSA που ανι-
χνεύεται στο αίμα είναι ένας καρκινικός δεί-
κτης.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν μέθοδοι ποσο-

τικής μέτρησης του PSA στον ορό του αίμα-
τος.
Οι έρευνες απέδειξαν ότι το PSA είναι ο 

σημαντικότερος καρκινικός δείκτης για τον 
άνδρα και από το 1988 καθιερώθηκε ευρέ-
ως η μέτρησή του στην ιατρική. Επιπλέον τα 
τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι ο λόγος 
ελεύθερο PSA προς ολικό PSA έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την εκτίμηση πιθανής κακοήθει-
ας και την απόφαση του θεράποντα ιατρού 
σχετικά με την εκτέλεση της βιοψίας.

Ποιες είναι οι μορφές του PSA;
Στον ορό του αίματος ενός άνδρα, το PSA 

ανιχνεύεται σε δύο μορφές:
â ως ελεύθερο (Free PSA), που υπάρχει σε 

μικρότερη ποσότητα και
â ως συνδεδεμένο με πρωτεΐνες, που ανι-

χνεύεται σε μεγαλύτερη ποσότητα
Το σύνολο Free PSA και συνδεδεμένου με 

πρωτεΐνες PSA αποτελεί το Total PSA.
Οι τιμές του ελεύθερου (Free PSA) και του 

ολικού (Total PSA), που εκτιμώνται τόσο 
ανεξάρτητα η μια από την άλλη, όσο και σε 
συνδυασμό, βοηθούν σημαντικά στη διερεύ-
νηση πιθανών παθήσεων του προστάτη.

Τιμές του PSA;
Οι φυσιολογικές τιμές του PSA στον ορό του 

αίματος ενός άνδρα είναι πολύ χαμηλές και 
κυμαίνονται μεταξύ 0mg/ml και 4 mg/ml.
Το PSA εισέρχεται στο αίμα των ανδρών 

μέσω του προστάτη.
Στην περίπτωση καρκίνου του προστάτη, 

επειδή διαταράσσεται η υφή του αδένα, ει-
σέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος με-
γαλύτερη ποσότητα PSA. Για το λόγο αυτό 
μία αυξημένη τιμή PSA προβληματίζει και 
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στην περί-
πτωση αυτή. Ωστόσο μία φυσιολογική τιμή 
PSA δεν αποκλείει πλήρως την ύπαρξη καρ-
κίνου του καρκίνου.
Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη σε κάθε 

περίπτωση.

Πόσο σημαντική είναι 
η ετήσια αύξηση του PSA;

Μέχρι πρόσφατα η ταχύρυθμη αύξηση του 

PSA ερμηνεύεται ως σοβαρή ένδειξη για την 
ύπαρξη καρκίνου του προστάτη.
Σήμερα ο ρυθμός  αύξησης του PSA αξιολο-

γείται στη διερεύνηση για καρκίνο του προ-
στάτη, χωρίς να θεωρείται η απόλυτη ένδειξη 
για την ύπαρξη κακοήθειας.

Πώς αξιολογούνται οι αυξημένες 
τιμές του PSA;

Όπως προαναφέρθηκε μία τιμή PSA μεγα-
λύτερη από 4 mg/ml είναι εκτός φυσιολογι-
κών ορίων και απαραίτητη η περαιτέρω διε-
ρεύνηση.
Στην εκτίμηση της τιμής του PSA, λαμβάνε-

ται επίσης υπόψη η ηλικία του άνδρα.
Τιμές 4 mg/ml - 10 mg/ml ανήκουν στην 

γκρίζα ζώνη.
Τιμές του PSA  μεγαλύτερες από 10 mg/ml 

είναι απόλυτα παθολογικές.
Γενικά όταν ο λόγος Free PSA/PSA Total εί-

ναι μικρότερος από 25 (Free PSA/PSA Total 
< 25) αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης καρ-
κίνου και όσο μικρότερος είναι ο λόγος τόσο 
αυξάνεται η πιθανότητα, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις 
χρησίμευε η μέτρηση του PSA;

Η μέτρηση του PSA εκτός από την χρησι-
μότητά της όσον αφορά την πρόληψη του 

καρκίνου και των άλλων παθήσεων του προ-
στάτη είναι πολύ σημαντική στην παρακο-
λούθηση της θεραπείας του καρκίνου καθώς 
επίσης και στη σταδιοποίησή του.
Συγκεκριμένα, η μείωση της τιμής του PSA 

εντός φυσιολογικών ορίων είναι ένδειξη του 
PSA εντός φυσιολογικών ορίων είναι ένδει-
ξη πλήρους αφαίρεσης ή απαλλαγής από τον 
όγκο.
Η επιμονή του δείκτη σε παθολογικά επί-

πεδα, πιθανώς ακολουθούμενη από σύντομη 
πτώση, ή αύξηση μετά από σύντομη πτώση 
είναι ένδειξη υπολειπόμενου καρκίνου ή με-
τάστασης.
Η αύξηση του PSA για δεύτερη φορά, μετά 

από περίοδο φυσιολογικών τιμών π.χ. μετά 
από προστατεκτομή είναι ένδειξη επανεμφά-
νισης της νόσου.

Συχνότητα παρακολούθησης
του PSA;

Σε περίπτωση ύπαρξης  οικογενειακού ιστο-
ρικού πρώιμου καρκίνου του προστάτη, προ-
τείνεται προληπτική μέτρηση του PSA στην 
ηλικία των 40 ετών.
Γενικά στην ηλικία των 45 ετών είναι χρή-

σιμο να υπάρχει μία τιμή αναφοράς και στην 
ηλικία των 50 ετών και άνω πρέπει να γίνεται 
μέτρηση του PSA κάθε χρόνο.

Σύγκριση μεθόδων 
στη μέτρηση του PSA

Σε αντίθεση με άλλους καρκινικούς δείκτες, 
το PSA δείχνει μεγάλη σταθερότητα στη μέ-
τρηση του από διάφορους αναλυτές. Το Ια-
τρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ ύστερα 
από έρευνα, συμμετείχε στο 6o Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο με το θέμα : Καρκινικοί Δεί-
κτες – Σύγκριση μεθόδων. Παρατηρήθηκαν 
οι αποκλείσεις διαφόρων καρκινικών δεικτών 
σε 4 διαφορετικούς αναλυτές σε διάστημα 4 
ετών. Το PSA παρουσίασε τη μικρότερη από-
κλιση κάνοντας το αποτέλεσμα αποδεκτό και 
συγκρίσιμο με τιμές που προέρχονται από 
άλλους αναλυτές.

Dr. Χρονάς Γεώργιος

PSA: ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ

Διάγραμμα PSA ασθενή του κέντρου 
μας υπό παρακολούθηση
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KOINOTHTA ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Απογοητευτική και αποκαρδιω-
τική είναι η εικόνα της πλατείας 
Ελευθερίας- Ολυμπιάδας, όπως 
την αποκαλούν οι συνδημότες 
μας, με κατεστραμμένα σκαλο-
πάτια, αλλοιωμένα χρώματα και 
κακότεχνα graffi ti.
Η πιο κεντρική πλατεία της πό-

λης του Παπάγου, είναι σήμερα 
σε άθλια κατάσταση!!! όπως και 

οι φωτογραφίες μαρτυρούν.
Πρέπει να ¨ζει¨ την πιο «με-

λανή» εποχή της, καθώς η κακή 
εικόνα που παρουσιάζει δεν έχει 
προηγούμενο.
Κάνοντας κανείς μία μικρή 

βόλτα στη συγκεκριμένη πλα-
τεία, η οποία φιλοξενεί καθημε-
ρινά αλλά και τα Σαββατοκύρια-
κα πλήθος συμπολιτών μας, και 

ιδιαιτέρως μικρά παιδιά, μπορεί 
να εντοπίσει αρκετά σημεία που 
δείχνουν εγκατάλειψη και πα-
ντελή έλλειψη φροντίδας.

Όπως μπορείτε να δείτε και 
στις φωτογραφίες, σπασμένα 
σκαλοπάτια, καθιστούν το παι-
χνίδι των παιδιών αλλά και την 
κυκλοφορία των μεγαλύτερών, 
πολύ επικίνδυνη. Το σιντριβά-
νι αλλά και οι γύρω τοίχοι που 
φιλοξενούν προτομές ηρώων, 
είναι γεμάτες από ακαλαίσθη-

τα graffi ti που εκτός από την 
άσχημη εικόνα, περνούν και λά-
θος μηνύματα στα μικρά παιδιά, 
όσον αφορά το σεβασμό και τη 
σωστή διατήρηση της δημόσιας 
περιουσίας.
Τέλος εικόνες εγκατάλειψης 

βλέπουμε και στον σταθμό φόρ-
τισης που έχει μετατραπεί σε 
πίνακα από μουντζούρες και 
εστία μόλυνσης, όπως ακριβώς 
και στη μοναδική βρύση που 
υπάρχει στο χώρο με ελεύθερη 
πρόσβαση σε νερό, η οποία δεν 
λειτουργεί!

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ) ΠΑΠΑΓΟΥ!!! 

KOINOTHTA ΠΑΠΑΓΟΥ

Ξεκίνησαν οι προπονήσεις της 
Ακαδηµίας Μπάσκετ του HolargosBC
Αθλητές ηλικίας 3,5 έως 18+ ετών προπονούνται καθημερινά στα στεγα-

σμένα γήπεδα ( κλειστό Αντ. Τρίτσης & δυο γήπεδα στο κλειστό στέγαστρο 
-Μπαλόνι στο νταμάρι Χολαργού).
παράλληλα η γυμναστική των αθλητών διενεργείται στο προσφάτως ανα-

καινισμένο γυμναστήριο του Συλλόγου εντός του κλειστού γηπέδου Α. Τρί-
τσης. Εγγραφές & πληροφορίες www.holargosbc.gr/ακαδημίες και στο τηλ. 
2106540088

Το Μπάσκετ είναι εδώ !!! 



15www.politeiapapxol.gr

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτε-
λεί τον πιο κοντινό κρατικό θε-
σμό στους πολίτες. Οι δήμοι και 
οι περιφέρειες συγκροτούν τον 
πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ως έκφραση 
της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν 
θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου 
βίου των Ελλήνων, όπως αυτός 
κατοχυρώνεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 102 του Συντάγμα-
τος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Τοπικής Αυτονομίας που κυρώ-

θηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 
144 Α΄). 
H εποχή που διανύουμε χαρα-

κτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις 
τόσο σε τοπικό όσο και σε διε-
θνές επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές 
αφορούν τόσο τον οικονομικό, 
όσο και τον κοινωνικό τομέα,  εί-
ναι δε εμφανείς και στην χώρα 
μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αν 
προσπαθήσουμε να προσδιορί-
σουμε τον όρο τοπική αγορά, θα 
πρέπει να 
αναφερθούμε σε ένα πλέγμα 

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχεί-
ων και χαρακτηριστικών.
Μια υπεύθυνη και αξιόπιστη 

Δημοτική αρχή θα πρέπει να ενι-
σχύσει την τοπική αγορά με σει-
ρά ενεργειών έτσι ώστε να δώσει 
ώθηση στην επιχειρηματικότητα 
σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να 
αντιμετωπίσει στο μέτρο του δυ-
νατού το μείζον πρόβλημα της 
ανεργίας. 
Η μείωση των δημοτικών τε-

λών στις τοπικές επιχειρήσεις, 
η κατάρτιση συγκεκριμένου και 
αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδί-
ου για την τόνωση της επιχειρη-

ματικότητας σε τοπικό επίπεδο, 
η συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς και τους συλλόγους των 
επιχειρηματιών, η ενίσχυση του 
τοπικού τύπου, σε συνδυασμό 
με την διοργάνωση σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των δημοτών 
για την ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς είναι μια δέσμη δράσεων 
που κρίνεται απαραίτητη για μια 
σοβαρή και υπεύθυνη δημοτική 
αρχή. Επιπρόσθετα σε προσωπι-
κό επίπεδο είναι ηθική υποχρέω-
ση κάθε αιρετού να στηρίζει τις 
τοπικές επιχειρήσεις και να ενι-
σχύει ως καταναλωτής την τοπι-
κή αγορά αλλά και κάθε επιχεί-
ρηση συνδημότη του. 
Σύμφωνα με τον John 

Stewart στο Modernizing Local 
Government, η αποτελεσματική 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι απα-
ραίτητη για την καλή διακυβέρ-
νηση της κοινωνίας. Το μοντέλο 
της κεντρικής κυβέρνησης έρχε-
ται αντιμέτωπο με τα προβλήμα-
τα μίας σύνθετης και μεταβαλλό-
μενης κοινωνίας. Τα προβλήματα 
με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη 

μία κοινωνία απαιτούν ένα εξελισ-
σόμενο σύστημα διακυβέρνησης. 
Μαζί και μια αποτελεσματική το-
πική αυτοδιοίκηση, προκειμένου 
να οικοδομηθεί ένα τέτοιο σύ-
στημα. Μία αποτελεσματική το-
πική αυτοδιοίκηση προϋποθέτει 
τοπικές επιλογές. Προϋποθέτει 
τοπικές αρχές ικανές να αντεπε-
ξέρχονται σε συγκεκριμένα προ-
βλήματα, να λαμβάνουν υπόψη 
τις τοπικές συνθήκες και επίσης 
να επιτρέπουν και προωθούν 
προγράμματα και καινοτομίες. 
Η διαχείριση της εικόνας τόσο 
σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, 
όσο και σε επίπεδο τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, πολλές φορές απο-
τελεί προτεραιότητα αυτών που 
ασκούν εξουσία, ενώ η πρακτική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
περνά σε δεύτερη μοίρα. Το ζη-
τούμενο είναι η εξεύρεση λύσε-
ων και όχι απλά η επικοινωνιακή 
προσέγγιση αφού χρειαζόμαστε 
λύσεις και όχι εικόνες. Η στήρι-
ξη της τοπικής αγοράς δεν είναι 
πολυτέλεια, ούτε ελεημοσύνη,  
αλλά υποχρέωση για μια αξιόπι-
στη δημοτική αρχή. 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς

Αλέξανδρος Ι. 
Νομικός

Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Α΄ Ασκληπιείο 

Βούλας
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