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Το μέλλον της 
πατρίδας μας είναι 
στην αυτοδιοίκηση!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

dimis.oikonomou@gmail.com

Τα τελευταία χρόνια  διεξάγε-
ται  μια ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση στην χώρα μας για το θέμα 
της αλλαγής του παραγωγικού 
μας μοντέλου.
Πιστεύω  ότι για να υπάρξει 

ουσιαστική αλλαγή θα πρέπει 
να προϋπάρξει η ανασύνθεση 
της ίδιας της δομής του νέου 
ελληνικού κράτους .         

   ...Συνέχεια Σελ. 3

Η ΓΝΩΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 121
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα λύνονται µε 
οργάνωση  και τρόπο…

Του Δημήτρη Κοκκώνη-
Χημικού  Σελ 14

Εργοτάξιο ο ∆ήµος 
Παπάγου-Χολαργού 
Του  Γ. Μαλούκου       Σελ 8

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης -  
Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα
Του  Ι.Κρασσά          Σελ 10

Ο ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Μεγάλη έρευνα της “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ-

ΧΟΛΑΡΓΟΥ” επιβεβαιώνει το τεράστιο 
πρόβληµα στάθµευσης στο Χολαργό

Η Νοµισµατική Κρίση 
στην Τουρκία µπορεί να 
επηρεάσει την Ελλάδα; 
Του Υποπτεράρχου 
Αθανασίου Πάσχου Σελ. 14

Η έλλειψη χώρων 
στάθµευσης στο Χολαργό
Του Αλέξανδρου Ι. Νομικού
Ιατρού-Παθολογοανατόμου

Σελ. 15

Σελ. 4
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Το κράτος μας είναι ένα από τα πιο συγκε-
ντρωτικά και κατά συνέπεια αναχρονιστικά 
κράτη στον αναπτυγμένο κόσμο.
Είμαστε η χώρα όπου όλες οι  κρίσιμες  απο-

φάσεις για την ανάπτυξη του τόπου λαμβάνο-
νται από το κέντρο, με τις τοπικές κοινωνίες  
και την  αυτοδιοίκηση να έχουν ελάχιστο χώρο 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών και άμεσων 
αποφάσεων  που θα αναβάθμιζαν την τοπική 
οικονομία, την παιδεία,  το περιβάλλον και την 
ποιότητα  ζωής των πολιτών.
Αν λοιπόν θέλουμε να αλλάξει το παραγωγικό 

μας  μοντέλο με εμβάθυνση της δημοκρατίας, 
με τους πολίτες ενεργούς και συμμέτοχους, 
τότε μόνο ένας δρόμος υπάρχει:
Η ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της αυτοδι-

οίκησης στο δρόμο που έχουν ακολουθήσει εδώ 
και πολλές δεκαετίες τα ευρωπαϊκά κράτη.
Δηλαδή με μεταφορά πόρων μέσω της φορο-

λογικής αποκέντρωσης, την απλοποίηση του 
κανονιστικού πλαισίου  και τη μεταφορά αρ-
μοδιοτήτων προς τους Δήμους της χώρας.
Ειδικότερα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να 

δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού 
απευθείας από τους δήμους, αναλόγως της 
οικονομικής τους δυνατότητας. Με αυτό τον 
τρόπο οι δήμοι, θα είναι υπεύθυνοι για το πα-
ραγόμενο έργο και δεν θα  χρησιμοποιούν τη 
δικαιολογία  της έλλειψης προσωπικού.
Ενδιαφέρουσα θα είναι η αξιοποίηση ακινή-

των που είναι εγκαταλελειμμένα, αποτελούν  
εστίες ρύπανσης και δεν προσφέρουν τίποτα 

στην τοπική κοινωνία. Η απόδοσή τους στους 
δήμους θα δώσει λύσεις για την κάλυψη ανα-
γκών, ιδιαιτέρως κοινωφελών ενώ ταυτόχρο-
να θα ενδυναμωθεί η δημοτική περιουσιακή 
κατάσταση.
Απαραίτητη είναι η παραχώρηση  στην αυτο-

διοίκηση εκτάσεων που βρίσκονται εντός των 
ορίων της και ανήκουν στο ευρύτερο δημό-
σιο. Ειδικότερα στρατόπεδα και οικόπεδα του 
υπουργείου εθνικής αμύνης, που σε προηγού-
μενες εποχές παραχωρήθηκαν από την πο-
λιτεία, για τις ανάγκες του στρατεύματος και 
σήμερα είναι ανενεργά και αντιπαραγωγικά. 
Οι μέχρι σήμερα δειλές προσπάθειες απόδοσης 
στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει να ενταθούν 
και να ολοκληρωθούν. 

  Παράλληλα, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέ-
πει να έχει ενεργή συμμετοχή στα σχολικά 
δρώμενα, με  κατάρτιση προγραμμάτων  εκ-
παίδευσης και ενισχυτικής διδασκαλίας ιδιαίτε-
ρα για τους πιο αδύναμους οικονομικά μαθη-
τές.
Σημαντική μεταρρύθμιση θα αποτελούσε 

η παροχή πρωτοβάθμιας υγείας μέσα από τα 
δημοτικά ιατρεία, με την αναβάθμισή τους. Το 
πρόγραμμα  ¨βοήθεια στο σπίτι¨, καθώς και 
ο εκσυγχρονισμός του για ένταξη ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και ψυχικές ιδιαιτερότητες, 
θα μπορούσε να αποτελέσει την κορωνίδα της 
κοινωνικής πολιτικής των δήμων!
Η αυτοδιοίκηση  χρειάζεται  στελεχιακή ανα-

νέωση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την 
καθιέρωση θητείας για το δήμαρχο, που δεν 
θα ξεπερνούσε τις δυο δημοτικές περιόδους. Η 
καθιέρωση θητείας δημάρχου, θα συντελέσει 
στην ανανέωση και του δημοτικού συμβουλί-
ου, θα απελευθερώσει δημιουργικές  δυνάμεις 
για   να συμμετέχουν στα τοπικά δρώμενα, 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα  τη στασιμότη-
τα και την καθεστωτική αντίληψη που δημι-
ουργείται όταν η διοίκηση παραμένει η ίδια επί 
μακρό χρονικό διάστημα. Ας αναλογιστούμε 
ότι ακόμα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πο-
λιτείων, δικαιούται μέχρι δυο θητείες!!!
Οι προτάσεις και οι ιδέες υπάρχουν, το αν-

θρώπινο δυναμικό των τοπικών κοινωνιών  
είναι ικανό να τις πραγματώσει, αναμένεται η  
πολιτική βούληση!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Το µέλλον της πατρίδας µας είναι στην αυτοδιοίκηση! 
Το κράτος μας είναι ένα από τα πιο συγκε-

Η Γ
ΝΩ

ΜΗ

www.politeiapapxol.gr



4 www.politeiapapxol.gr

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού

Η εταιρεία ερευνών και κοινής γνώμης 
Prorata, πραγματοποίησε το διάστημα 7-
10 Δεκεμβρίου 2021, σε δείγμα 350 ατό-
μων δημοσκόπηση για λογαριασμό της 
εφημερίδος μας “Πολιτεία Παπάγου - Χο-
λαργού” καταγράφοντας τα σοβαρότερα 
προβλήματα που χρονίζουν στο δήμο 
μας, υποβαθμίζοντας τη ζωή των πο-
λιτών.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

που καταγράφηκε στο Χολαργό, είναι η 
έλλειψη χώρου προσωρινής ή μόνιμης 
στάθμευσης. Το 90,5% των συμπολιτών 
μας ανέφεραν ότι η εύρεση χώρου στάθ-
μευσης για  ΙΧ στην κοινότητα  του Χο-
λαργού είναι πολύ δύσκολη. Από αυτούς 
όπως φαίνεται και στον πίνακα της 1ης σε-
λίδας, το 67,5% ανέφεραν ότι τα τελευταία 
χρόνια το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί ενώ 
το 23% ανέφερε ότι η εύρεση χώρου στάθ-
μευσης παραμένει σταθερά δύσκολη…
Η συνεχιζόμενη ανοικοδόμηση της περιο-

χής του Χολαργού, η ελλιπής συγκοινωνια-
κή κάλυψη, τόσο κρατική όσο και δημοτική 
της κοινότητος Χολαργού, καθώς και ο κα-
θημερινός φόρτος οχημάτων από επισκέ-

πτες στη αγορά του Χολαργού και ιδιαίτερα 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος φαίνεται να αποτελούν βασικούς πα-
ράγοντες επιδείνωσης.  
Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη 

δυσκολία parking, αφορούν τόσο στο πε-
ριβάλλον όσο και  στην οικονομία και την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η δυσκολία στάθμευσης υποβαθμίζει 

την καθημερινότητα των κατοίκων και 
αλλοιώνει τον προαστιακό χαρακτήρα 
της πόλης.
Είναι προφανές ότι χωρίς τη λήψη μέ-

τρων και την κατάρτιση εμπεριστατωμένου 
σχεδίου αντιμετώπισης, το πρόβλημα της 
στάθμευσης θα βαίνει επιδεινούμενο! 
Να σημειώσουμε ότι το πρόβλημα του 

πάρκινγκ, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει 
να γίνεται εμφανές και στην κοινότητα Πα-
πάγου, και ιδιαίτερα στην κάτω ζώνη όπου 
όλο και περισσότεροι κάτοικοι διαμαρτύρο-
νται ότι δεν βρίσκουν χώρο να σταθμεύ-
σουν. θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα 
και στην περίπτωση της κοινότητος Παπά-
γου πριν γίνει η κατάσταση μη αναστρέ-
ψιμη. 
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο δήμος 

δεν έχει παρουσιάσει  και υλοποιήσει κανέ-
να σχέδιο που θα ανακούφιζε τους κατοί-
κους ή θα έδινε προοπτική βελτίωσης του 
προβλήματος. 
Χρειάζεται οργάνωση, προγραμματισμός 

και άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώ-
πιση και βελτίωση της υπάρχουσας κατά-
στασης πριν καταστεί η στάθμευση στο Χο-
λαργό αναλόγως δύσκολη με εκείνην στο 
Παγκράτι και στην Κυψέλη…
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν  χρημα-

τοδοτικά προγράμματα, να καταρτι-
στούν μελέτες από ειδικούς, και τελικά 
να αξιοποιηθούν λύσεις και ιδέες που 
εφαρμόστηκαν σε άλλους επιτυχημέ-
νους δήμους.
Η αδράνεια εκ μέρους της δημοτικής αρ-

χής ΔΕΝ είναι λύση. Η αποδοχή δε, της 
κατάστασης στο Χολαργό ως μη αναστρέ-
ψιμη είναι καταστροφική. Το 90,5% των 
δημοτών δηλώνουν ότι δεινοπαθούν 
να βρουν πάρκινγκ στο Χολαργό. Η δη-
μοτική αρχή πρέπει να βρει λύσεις. Λύσεις 
πραγματοποιήσιμες και όχι σαν αυτές που 
συνηθίζει ο δήμαρχος συστήνοντας …”επι-
τροπές” και καταχωρώντας έτσι τα προβλή-
ματα στις καλένδες!!!

Ο ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS …. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ…
Μεγάλη έρευνα της “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ”

 επιβεβαιώνει το τεράστιο πρόβληµα στάθµευσης στο Χολαργό
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Ο∆ΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ!

Τα οδοντικά εμφυτεύματα 
είναι για αρκετά ηλικιωμέ-

νους ανθρώπους
Η ευαισθησία στα δόντια μπορεί 

να είναι κληρονομική, λόγω ασθέ-
νειας ή λόγω κακής στοματικής 
υγιεινής.  Σε κάθε περίπτωση η 
απώλεια δοντιών μπορεί να συμβεί 
σε οποιαδήποτε ηλικία. Αν συμβεί, 
τότε τα εμφυτεύματα είναι πιθανώς 
η βέλτιστη, μακροπρόθεσμη λύση. 
Θα θέλαμε να σας συμβουλεύσου-
με λοιπόν να ξεχάσετε τα στερεό-
τυπα και τους ενδοιασμούς και  να 
συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο 
σας για να σας προτείνει την καλύ-
τερη θεραπεία.

Τα εμφυτεύματα παρέχουν 
μεγαλύτερη αντοχή 
στο χρόνο σε σχέση 

με τις γέφυρες
Η πλειονότητα των οδοντιάτρων 

μπορούν να επιβεβαιώνουν ότι τα 
οδοντικά εμφυτεύματα έχουν πε-
ρισσότερα πλεονεκτήματα με το 
πιο σημαντικά από αυτά να είναι η 
αντοχή στο χρόνο. Φυσικά και οι 
γέφυρες μπορούν να θεωρηθούν 
ως μια καλή λύση καθώς οι ασθε-
νείς τις αποδέχονται πολύ εύκο-
λα προσφέρουν σταθερότητα και 
αποκαθιστούν την μασητική λει-
τουργία. Γενικότερα τα δυο κύρια 
μειονεκτήματα στις γέφυρες είναι:
Α) Ότι πρέπει να τροχιστούν τα 

φυσικά δόντια που θα χρησιμοποι-
ηθούν ως στήριγμα της γέφυρας
Β) Ότι οι γέφυρες πρέπει να 

αντικαθίστανται μετά από 10 – 20 
χρόνια σε αντίθεση  με τα οδοντικά 
εμφυτεύματα που έχουν διάρκεια 
ζωής από 20 ως 40 χρόνια.
 Οποιοσδήποτε μπορεί να διακρί-

νει  το οδοντικό εμφύτευμα.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα «κρύ-

βονται» κάτω από τα ούλα. Συγκε-
κριμένα,  το οδοντικό εμφύτευμα 
αποτελείται από τρία μέρη.
Α) Το εμφύτευμα που λειτουργεί 

ως βίδα μέσα στα ούλα
Β) Τη στεφάνη που είναι η κατα-

σκευή του δοντιού στο μέγεθος και 
χρώμα που επιλέγει ο ασθενής με 
τον οδοντίατρο
Γ) Το κολόβωμα που λειτουργεί 

ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα 
δυο και εξασφαλίζει σταθερότητα.
Συνεπώς, με μια σωστή σταθε-

ρή οδοντική αποκατάσταση στην 
κορυφή είναι σχεδόν απίθανό να 
διακρίνει κάποιος ένα πραγματικό 

δόντι με ένα οδοντικό εμφύτευμα.

Η καθημερινή φροντίδα 
των εμφυτευμάτων είναι 

δύσκολη διαδικασία
Το να έχουμε όμορφα και υγιή 

δόντια σίγουρα απαιτεί καθημε-
ρινή φροντίδα. Ωστόσο, τα οδο-
ντικά εμφυτεύματα δεν αλλάζουν 
κατά πολύ την καθημερινότητα 
μας. Στη πραγματικότητα, για ένα 
άτομο που προσέχει την στοματική 
του υγιεινή δεν χρειάζεται να αλ-
λάξει κάτι. Οι συμβουλές μας είναι 
απλά:
Α) Να βουρτσίζουμε τα δόντια 

μας 2 φορές την ημέρα (πρωί και 
βράδυ).
Β) Να χρησιμοποιούμε μεσοδό-

ντια οδοντόβουρτσα για να καθα-
ρίζουμε μέρη που δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμα
Γ) Να καθαρίζουμε την περιοχή 

κάτω και γύρω από το οδοντικό 
εμφύτευμα όπως θα κάνουμε και 
με κάθε άλλο δόντι
Δ) Να χρησιμοποιούμε νήμα ανά-

μεσα στα δόντια για να απομακρύ-

νουμε τροφές
Τα οδοντικά εμφυτεύματα 
έχουν πολύ μεγάλο κόστος 

και δεν συμφέρουν
Τα οδοντικά εμφυτεύματα σε 

πρώτη ματιά μπορούν να μοιά-
ζουν με μια δαπανηρή επένδυση. 
Ωστόσο εξετάζοντας καλύτερα τις 
επιλογές μας θα παρατηρήσουμε 
ότι τελικώς ίσως είναι μια ιδιαίτε-
ρα συμφέρουσα επιλογή. Το κό-
στος των εμφυτευμάτων μπορεί 
να θεωρηθεί δια βίου επένδυση 
στην υγεία και την ευημερία μας. 
Σε άλλη περίπτωση, συχνά μπορεί 
να χρειαζόμαστε πολλαπλές θερα-
πείες στη διάρκεια του χρόνου με 
προσθετικές εργασίες και ταλαι-
πωρία, κάτι που τελικά αυξάνει το 
κόστος!

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας Τηλ. Επικοινωνίας 6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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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
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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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Εδώ και πολλούς μήνες (από την 
άνοιξη συγκεκριμένα), παρατηρεί-
ται μια πολλαπλή καθολική ανασκα-
φή κεντρικών οδών του προαστίου 
για διάφορους λόγους, είτε για να 
δημιουργηθεί αποχέτευση ομβρίων 
υδάτων όπου το εύρος των εργα-
σιών εκπλήσσει (μα… μετά από 60-
70 χρόνια από τη δημιουργία του 
προαστίου ανακαλύφτηκε τέτοιας 
έκτασης ανάγκη διευθέτησης των 
ομβρίων υδάτων;), είτε διότι τοπο-
θετούνται υπόγεια καλώδια οπτικών 
ινών, πολλές φορές διαδοχικά στους 

ίδιους δρόμους. Οι δε περίοικοι, επί 
σειρά μηνών υπέφεραν αγόγγυστα 
θορυβώδεις και εκτεταμένες εργα-
σίες, πολλές φορές σε ακατάλληλες 
ώρες, ενώ κάθε προσπάθεια συνεν-
νόησης με τα μέλη των συνεργείων 
για το ακατάλληλο της ώρας ήταν 
αδύνατη καθώς ήταν αλλοδαποί, 
με μηδενική γνώση συνεννοήσι-
μων Ελληνικών και χωρίς πάντοτε 
να συνοδεύονται από την παρουσία 
Έλληνα επιστάτη.     
Βέβαια, όταν στο μήκος μιας 

οδού σε βάθος δυο τετραγώνων 
υπάρχουν τέσσερις οικοδομές υπό 
ανέγερση, ενώ ταυτόχρονα ο δρό-
μος σκάπτεται για την κατασκευή 
αγωγών αποχέτευσης ή την τοπο-
θέτηση καλωδίων οπτικών ινών και 
ταυτόχρονα ένεκα αυτών υπάρχει 
συνεχής όχληση από βαρέα οχήμα-
τα που κάνουν τους δρόμους αδι-
άβατους, αρχίζει και υπάρχει ένα 
θέμα. Ιδίως όταν δεν υπάρχει η εκ 
του νόμου επιβαλλόμενη προειδο-
ποιητική σήμανση για τους διερχό-
μενους οδηγούς για την οποία ο συ-
μπαθέστατος και δη… σαρικοφόρος 
Ινδός… Σιχ που είδα να βάζει κάπου 

καλώδια, πιθανόν δεν την είχε ούτε 
καν σαν έννοια στη σκέψη του.   
Και ναι μεν ως εκεί η συνδυασμέ-

νη ενόχληση είναι θέμα ημερών ή 
μιας εβδομάδας,  πες, για ένα συ-
γκεκριμένο δρόμο. Τι γίνεται όμως 
όταν η όχληση είναι διαρκείας μισού 
και πλέον έτους με αβέβαιη χρονική 
κατάληξη όπως το βομβαρδισμένο 
τοπίο στην κατάληξη της οδού Κύ-
πρου; Όπου χωρίς να το επισημαί-
νει κανείς, εδώ και μήνες επί μηνών 
έχει κλείσει η οδός για τη δημιουρ-
γία συνδετήριου αγωγού απορροής 
υδάτων με τον αγωγό της Λ. Μεσο-
γείων; Και ναι μεν οι κάτοικοι του 
Παπάγου γνωρίζουν το τι δυσχέρει-
ες προκαλεί μια νεροποντή σε εκεί-
νο το σημείο διότι είναι το ΜΟΝΟ 
σημείο που πλημμυρίζει όταν βρέχει 
(και ίσως και το μόνο που χρειαζό-
ταν να γίνουν… έργα εδώ και δε-
καετίες). 
Αυτό όμως δεν εξηγεί γιατί μήνες 

μετά, ακόμα βλέπουμε τεράστιους 
σωλήνες να περιμένουν πότε θα 
τοποθετηθούν στα σκάμματα που 
έχουν γίνει για το έργο, δημιουρ-
γώντας την εντύπωση ότι οι εργασί-

ες ΔΕΝ προχωρούν όσο γρήγορα θα 
έπρεπε. Ούτε φυσικά διασκεδάζει 
μια κάποια απελπισία των περιοί-
κων οι οποίοι, όσο και εάν κατανο-
ούν το σκοπό των εργασιών, τόσο 
δεν κατανοούν τη βραδύτητα της 
εκτέλεσης τους που έχει μετατρέψει 
την γειτονιά τους σε ντεκόρ ταινίας 
δυστοπικού μέλλοντος και την πρό-
σβαση στις οικίες τους μια καθημε-
ρινή δοκιμασία. 
Ούτε επίσης κατανοούμε και εμείς 

οι υπόλοιποι γιατί δεν υπάρχει ενη-
μέρωση για τις εργασίες που γίνο-
νται στις γειτονιές μας και όποιος 
θέλει έρχεται, σκάβει, κλείνει δρό-
μους, κάνει ότι θέλει και ο Δήμος 
απλά τροχονομεί τις διελεύσεις και 
τις οχλήσεις, χωρίς να ελέγχει τις 
κινήσεις αυτών που καταλαμβά-
νουν δημόσιο χώρο από το πουθενά 
ή να ενημερώνει αυτούς που πλήτ-
τονται. 
Και με αυτά, η στήλη εύχεται καλά 

Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 
νέο έτος 2022 σε όλους τους κα-
τοίκους Παπάγου-Χολαργού, με 
προσωπική πρόοδο και κυρίως με 
υγεία. 

Του Γρηγόρη Μαλούκου

Ο ΣΥΜΠΟΛIΤΗΣ 

Εργοτάξιο ο ∆ήµος Παπάγου - Χολαργού
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«Πανικός στην Τουρκία..», «στην 
άβυσσο η λίρα..» και άλλα παρόμοια κυ-
κλοφορούν στα διεθνή ΜΜΕ για τη ρα-
γδαία υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας. 
Ένα Ευρώ στις 3-Δεκ-2021 ανταλλάσ-
σεται με 15,5 λίρες, ενώ πριν 10 χρόνια 
η ισοτιμία ήταν 1€=2 λίρες. Καλό είναι 
να θυμόμαστε και τις «περιπέτειες» της 
Δραχμής, προ ΕΥΡΩ. 

Κινδυνεύει με κατάρρευση η Τουρκική 
οικονομία; Μήπως έχει δίκαιο ο Ερντο-
γάν;

Το ΑΕΠ της Τουρκίας ανέρχεται σε 750 
δις δολάρια, τριπλασιάστηκε στα χρόνια 
διακυβέρνησης Ερντογάν. Χρέος 40% 
του ΑΕΠ (Ελλάδα 210%). Το 50-60% 
των τραπεζικών καταθέσεων σε δολάρια. 
Εκτιμώμενη ανάπτυξη το 2021, 8-9%. 

Υψηλή η συμμετοχή του πρωτογενούς 
τομέα και της βιομηχανικής παραγωγής-
υπηρεσιών στο ΑΕΠ και μικρή εξάρτηση 
της Τουρκίας από τον τουρισμό. 

Αφορμή της νομισματικής κρίσης 
υπήρξε η «ανορθόδοξη» απόφαση του 
Ερντογάν να μειώσει τα επιτόκια δα-
νεισμού στο 15% όταν ο πληθωρισμός 
«τρέχει» με 21%,  ενώ η συμβατική πο-
λιτική επιβάλει το αντίστροφο: υψηλός 
πληθωρισμός-υψηλά επιτόκια. Ο νέος 
τούρκος υπουργός οικονομικών με την 
ανάληψη των καθηκόντων του στις 2-
Δεκ-21 δήλωσε «..Αλλάχ και χαμηλά 
επιτόκια..»

Τουρκική αντιπολίτευση και αναλυτές, 
ερμηνεύοντας τις πρωτοβουλίες Ερντο-
γάν, έσπευσαν να τον επικρίνουν δρι-
μύτατα, προβλέποντας κατάρρευση της 
οικονομίας, διενέργεια πρόωρων εκλο-
γών, άμεση προσφυγή στο ΔΝΤ, μεγάλη 
λαϊκή αντίδραση κ.α. Όμως στο Χρημα-
τιστήριο Κωνσταντινούπολης ο δείκτης 
BIST-100 κινείται σε ιστορικό υψηλό 
όλων των εποχών με ετήσια απόδοση 
50%.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αντί να συμμορ-
φωθεί με τις «υποδείξεις» των επικρι-
τών, δήλωσε με έμφαση ότι θα συνεχί-
σει την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων 
καταδικάζοντας  «..όσους παίζουν παι-
χνίδια με το νόμισμα και τα επιτόκια και 
οδηγούν το λαό στην ανεργία- πείνα-

φτώχεια..». 
H κλασσική νομισματική πολιτική σε 

περιόδους ανοδικού πληθωρισμού είναι η 
αύξηση επιτοκίων.  Όμως μια σχολή οικο-
νομικής ανάλυσης, γνωστή ως η θεωρία 
“Neo-Fisherism”, που εμφανίστηκε τελευ-
ταία στην Αμερική προτείνει το αντίθετο: 
μείωση επιτοκίων με στόχο τον έλεγχο-
μείωση του πληθωρισμού σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα, επίσης η πολιτική υψηλών 
επιτοκίων για έλεγχο του πληθωρισμού 
είναι λάθος. Μήπως η Τουρκία εφαρμόζει 
την αρχή αυτή και ο Ερντογάν μένει να 
δικαιωθεί μελλοντικά; 

Τα θετικά από την υποτίμηση της 
τουρκικής λίρας θα είναι μεγάλη ανά-
πτυξη και περαιτέρω μεγέθυνση της 
οικονομίας. Το κόστος εργασίας πολύ 
φθηνό στο ξένο κεφάλαιο, στη βιομηχα-
νία (χαμηλότερος σήμερα ο μισθός στην 
Τουρκία από την Κίνα). Εισροή ξένων 
επενδύσεων, μείωση της ανεργίας, θε-
αματική αύξηση του τουρισμού, με ό,τι 
αυτό σημαίνει για την Ελλάδα, ισχυρή 
αύξηση εξαγωγών-εμπορίου. 

Τα ανωτέρω σίγουρα δεν συνθέτουν 
κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας. 
Συνεπώς δεν προβλέπεται προσφυγή 
στο ΔΝΤ, ούτε μεταφορά της εσωτερικής 
οικονομικής-πολιτικής κρίσης σε θερμό 
ή υπέρθερμο επεισόδιο στο Αιγαίο σε 
βάρος της Ελλάδας. Γι’αυτό δεν πρέπει 
να καλλιεργούνται σχετικά φοβικά σύν-

δρομα ή κινδυνολογία με την επίκληση 
του σήμερα σε ομοιότητες του 1974 και 
1996, με Ετσεβίτ (εισβολή στην Κύ-
προ)-Τσιλέρ (Ίμια), όπου υπήρξε ισχυ-
ρή παρέμβαση και εμπλοκή εξωτερικού 
παράγοντα.    

Οι συνθήκες σε Τουρκία και Ελλάδα 
δεν είναι ίδιες και ο Ερντογάν είναι πολύ 
έμπειρος, συνετός και αρκετά έξυπνος 
για να μην επιχειρήσει κάτι που δεν θα 
έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία εκ των 
προτέρων και μάλιστα εν μέσω πανδη-
μίας και αρνητικού διεθνούς για αυτόν 
κλίματος.  

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει πολιτι-
κή σταθερότητα και ισχυρή κυβέρνηση. 
Στα εθνικά θέματα ο ελληνικός λαός 
και σύσσωμη σχεδόν η αντιπολίτευση 
στηρίζουν τις εθνικές, διπλωματικές και 
αμυντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνη-
σης με κοινή γραμμή στο ενδεχόμενο 
θερμού επεισοδίου που θα αφορά την 
εθνική μας κυριαρχία.

Επίσης το διεθνές περιβάλλον και οι δι-
μερείς συμμαχίες της Ελλάδας με ισχυρά 
κράτη (ΗΠΑ-ΓΑΛΛΙΑ) δίνουν για πρώτη 
φορά πλεονέκτημα στη χώρα, ενώ η 
αμυντική θωράκιση, τα νέα οπλικά συ-
στήματα και η διαρκής υψηλή ετοιμό-
τητα και εγρήγορση των ΕΔ δεν έχουν 
προηγούμενο. Είναι ίσως η μοναδική 
φορά που η Ελλάδα μπορεί να πει με βε-
βαιότητα αποτροπής το «μολών λαβέ». 

Του Υποπτεράρχου 
Αθανασίου Πάσχου

Η Νοµισµατική Κρίση στην Τουρκία µπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα; 
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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης -  Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ

 
Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε την 3η Απρ. 1770 στο 

Ραμαβούνι Μεσσηνίας και ανήκε σε μεγάλη οικογέ-
νεια κλεφτών. Το αρχικό όνομα της οικογένειας του 
ήταν Τσεργίνης. Το επίθετο Κολοκοτρώνης προέρ-
χεται από ακριβή μετάφραση της Αλβανικής λέξεως 
«Μπιθεκούρας», με την οποία χαρακτήρισε ένας Αρ-
βανίτης τον παππού του Γιάννη Μπότσικα, ο οποίος 
το υιοθέτησε. Ο Κολοκοτρώνης ήταν νυμφευμένος 
με την Αικατερίνη Καρούτσου, με την οποία απέ-
κτησε 4 τέκνα. Τον Ιωάννη(Γενναίο), τον Πάνο, την 
Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Η σύζυγός του απεβίωσε 
το 1820 στην Ζάκυνθο. Στα γεράματά του στο πρό-
σωπο της συντρόφου του Μαργαρίτας Βελισσάρη, 
βρήκε την φροντίδα και την στοργή που χρειαζόταν. 
Με την Μαργαρίτα απέκτησε το τελευταίο του παιδί 
τον Πάνο τον δεύτερο, (ο πρώτος έπεσε θύμα του 
εμφυλίου το 1824). Ο Πάνος Κολοκοτρώνης υπήρξε 
ένας από τους πιο μορφωμένους αξιωματικούς του 
στρατού και αναμορφωτής της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων.

   

Γεννημένος Αρχηγός
Το πεπρωμένο του ήθελε στα 52 του χρόνια να 

ηγηθεί των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο Κολοκο-
τρώνης ήταν ο μόνος που κατείχε την εμπειρία, τις 
γνώσεις και είχε το ταλέντο του στρατιωτικού αρχη-
γού. Η επανάσταση για την αποτίναξη του οθωμανι-
κού ζυγού δεν θα επικρατούσε, χωρίς τον Κολοκο-
τρώνη. Ήταν γεννημένος στρατιωτικός, επιτελικός 
και μάχιμος ταυτόχρονα. Κατάφερε να «παντρέψει» 
την κλέφτικη παράδοση με την ευρωπαϊκή τακτική.

Ο Κολοκοτρώνης επέλεξε ως πρώτο στόχο τη κα-
τάληψη της Τριπόλεως. Επιζητούσε με το πρώτο 
κτύπημα να χτυπήσει την καρδιά του εχθρού, το 
διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου. Βρέθηκε απέ-
ναντι σ’ όλους, οι οποίοι ήθελαν να καταλάβουν τα 
ισχυρά οχυρά της Κορώνης, της Μεθώνης και του 
Νεόκαστρου(Πύλος) στη Μεσσηνία και της Μονεμ-
βασιάς στη Λακωνία. Η πρόθεσή του ήταν να δείξει 
ότι οι επαναστάτες δεν είναι «μπουλούκια» άτα-
κτων, αλλά πειθαρχημένο στράτευμα. Αυτό ήταν 
δυνατό να επιτευχθεί με μία τακτική στρατιωτική 
νίκη. Δεν έπεισε κανένα. Παρ’ όλα αυτά ξεκίνησε 

με λίγους πιστούς προς την Τρίπολη, με εφόδια την 
φήμη του και την αταλάντευτη πεποίθηση του ότι 
ενεργεί σωστά. Καθ΄ οδόν προσέλκυσε τους ενθου-
σιώδεις, αλλά χρειάζονταν περισσότερους. Εξέδωσε 
μία σύντομη διαταγή, την οποία επανέλαβε πολλές 
φορές μέχρι την απελευθέρωση: «όποιο χωριό δεν 
ήθελε ν’ ακολουθήσει την φωνήν της πατρίδος, τσε-
κούρι και φωτιά». 

Η Προσφορά 
Οδήγησε τους Έλληνες στις πρώτες τους νίκες 

εναντίον των Τούρκων, στο Βαλτέτσι και στα Δο-
λιανά ( Μάϊος 1821). Ηγήθηκε της πολιορκίας της 
Τριπόλεως, μέχρι την άλωσή της (23 Σεπ 1821). 
Υπήρξε ο εμπνευστής και ο εκτελεστής του σχεδί-
ου για την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη 
στα Δερβενάκια, στον Άγιο Σώστη και στο Αγιονόρι 
(26-28 Ιουλ 1822). Μ’ αυτές τις νίκες εδραιώθηκε 
η Επανάσταση. Μετά την καθολική σχεδόν επικρά-
τηση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (1826), όταν 
φαίνονταν ότι όλα είχαν χαθεί, κράτησε τους Έλ-
ληνες με το περίφημο: «Φωτιά και τσεκούρι στους 
προσκυνημένους». 

Η Πατρίς Ευγνωμονούσα
Ο Κολοκοτρώνης φυλακίσθηκε δύο φορές: Την 

πρώτη για 4 μήνες από τον Γεώργιο Κουντουριώτη, 
στην μονή του προφήτη Ηλία στην Ύδρα (6 Φεβρ. 
1824), χωρίς να δικασθεί, θύμα του εμφυλίου πολέ-
μου των Ελλήνων. Την δεύτερη στην Ακροναυπλία 
και στο Παλαμήδι (7 Σεπτ. 1833-27 Μαΐου 1835), 
μετά από μία δίκη σταθμό στην νεότερη ιστορία 
μας. Τον κατηγόρησαν ότι συνωμοτούσε εναντίον 
της αντιβασιλείας και του βασιλέα και τον καταδί-
κασαν σε θάνατο. Ο Κωλέττης και οι περισσότεροι 
των υπουργών  ζήτησαν την άμεση εκτέλεσή του, 
πλην του Μαυροκορδάτου. Ο Όθων κλαίγοντας ζή-
τησε από την αντιβασιλεία την απονομή χάριτος, 
την οποία υλοποίησε κατά την ενηλικίωσή του. Τον 
προήγαγε σε στρατηγό και τον διόρισε μέλος στο 
«Συμβούλιο της Επικρατείας». Ο Κολοκοτρώνης 
υπεστήριξε τόσο τον Ιωάννη Καποδίστρια, όσο και 
τον Όθωνα. 

Την 4η Φεβρουαρίου του 1843, στις 11 το πρωί 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης άφησε την τελευταία 
του πνοή στο σπίτι του στην Αθήνα, στον αριθμό 
25 της οδού που φέρει το όνομα του. Τρεις μέρες 
πριν είχε υποστεί εγκεφαλικό, μετά την επιστροφή 
του από χορό των ανακτόρων. Το 2008, σε ψηφο-
φορία που οργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, 
για την ανάδειξη του μεγαλύτερου Έλληνα, ήρθε 
τρίτος σε ψήφους, γεγονός που  επιβεβαιώνει την 
αναγνώριση της προσφοράς του. Το επίγραμμα στον 
έφιππο αδριάντα του, στην παλαιά βουλή, περιγρά-
φει πλήρως την προσωπικότητά του «ΕΦΙΠΠΟΣ 
ΧΩΡΕΙ(προχώρα) ΓΕΝΝΑΙΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΑΝΑ ΤΟΥΣ 
ΑΙΩΝΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΠΩΣ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ». 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
Η Μπουμπουλίνα γεννή-

θηκε την 11η Μαΐου 1771 
στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου κρατείτο φυλακισμέ-
νος ο ετοιμοθάνατος πατέ-
ρας της, ο Υδραίος πλοίαρ-
χος Σταυριανός Πινότσης, 

λόγω της συμμετοχής του στα Ορλωφικά. Η μητέρα 
της, η Υδραία αρχοντοπούλα Σκεύω Κοκκίνη, παρά 
την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, επιχείρησε το 

μακρινό ταξίδι για να συναντήσει τον ασθενή σύζυγό 
της. Νονός της ήταν ο Μανιάτης καπετάνιος Πανα-
γιώτης Τρουπάκης ή Μούρτζινος, στην οποία έδωσε 
το όνομα Λασκαρίνα, προς τιμή της επιφανούς οι-
κογενείας της Κωνσταντινουπόλεως. Η Μπουμπου-
λίνα έκαμε δύο γάμους με Σπετσιώτες πλοιάρχους. 
Τον πρώτο με τον Δημήτριο Γιάννουζα με τον οποίο 
απέκτησε 3 τέκνα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και την 
Μαρία. Μετά τον θάνατό του υπανδρεύτηκε τον Δη-
μήτριο Μπούμπουλη, που με το επίθετό του έμει-
νε γνωστή στην ιστορία και απέκτησε και μ΄ αυτόν  
άλλα 3 τέκνα, την Σκεύω, την Ελένη και τον Νικόλα. 
Αμφότεροι οι σύζυγοΊ της σκοτώθηκαν πολεμώντας 
τους Αλγερινούς πειρατές. Η Μπουμπουλίνα έμεινε 
χήρα στα 40 χρόνια της για δεύτερη φορά.  Η περι-
ουσία αποτιμάτο στα 300.000 τάλιρα.

Η Καπετάνισσα 
Την 3η Απριλίου του 1821 οι Σπέτσες ήταν το 

πρώτο νησί που ύψωσε την σημαία της επανα-
στάσεως. Η Μπουμπουλίνα με τα δικά της πλοία 
συμμετείχε στον αποκλεισμό του Ναυπλίου, ενώ 
παράλληλα με έξοδά της φρόντιζε για την τρο-
φοδοσία των παλληκαριών. Αρματωμένη με την 
επιβλητική της μορφή, η θαλάσσια αμαζόνα με το 
προσωπικό της παράδειγμα εμψύχωνε τους πά-
ντες. Ο Φιλήμων έγραψε για την προσωπικότητά 
της: «O άνανδρος ησχύνετο και ο αρνδρείος υπε-
χώρει». Η Μπουμπουλίνα έγινε διάσημη και δημο-
φιλής στο εξωτερικό για την δράση της. Όταν έπε-
σε η Τριπολιτσά εισήλθε μαζί με τον Κολοκοτρώνη 
πρώτη στην πόλη. Η συναναστροφή με τον γέρο 
του Μοριά είχε σαν αποτέλεσμα το γάμο του Πάνου 
Κολοκοτρώνη  με την κόρη της Ελένη . Μετά την 
φυλάκιση του Κολοκοτρώνη, ο Γεώργιος Κουντου-
ριώτης της απαγόρευσε να φύγει από τις Σπέτσες. 
Τον αγνόησε και μετέβη στον Ναύπλιο, αλλά την 
συνέλαβαν και την μετέφεραν δια της βίας στο νησί 
της. 

Την 22α Μαΐου 1825 στις Σπέτσες, η Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα έφυγε άδοξα από την ζωή, χτυπη-
μένη από σφαίρα, ενώ διαπραγματευόταν με οργι-
σμένους συγγενείς της Ευγενίας Κούτση. Αιτία της 
φιλονικίας υπήρξε η ενέργεια του υιού της Γιώργου 
Γιάννουζα, να φέρει την νέα στο σπίτι της μητέρας 
του, με σκοπό να την νυμφευθεί, παρά την θέληση 
της οικογένειάς Της.

Το πλοίο της Αγαμέμνων μετονομάσθηκε σε « 
Σπέτσαι» και ανατινάχθηκε με την φρεγάτα «Ελ-
λάς» από τον Ανδρέα Μιαούλη τον Ιούλιο του 1831, 
κατά το κίνημα κατά του Ιωάννη Καποδίστρια. Στην 
ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ο Γουσταύος 
Χέρτσβεργ (Τόμος β΄Κεφ Θ, σελ 185) αναφέρει 
ότι η Μπουμπουλίνα χρησιμοποίησε τον μπρούντζο 
από τα κανόνια του Ναυπλίου για την κατασκευή 
κίβδηλων νομισμάτων. Η ιστορική αλήθεια μας 
υποχρεώνει να αναγνωρίσουμε ότι ελάχιστοι ήσαν 
οι πρωταγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνος 
οι οποίοι επέδειξαν «διαγωγήν κοσμιωτάτην». Ο 
πλούτος που συσσώρευσαν η Ύδρα, οι Σπέτσες και 
τα Ψαρά δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο νομίμου επι-
χειρηματικότητος. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από 
ανθρώπους που εναντιώθηκαν στην κυριαρχία και 
στους νόμους του Οθωμανού δυνάστου. Η ηθική 
τους μας απασχολεί στον βαθμό που επηρεάζει το 
ιστορικό γίγνεσθαι και δεν μειώνει σε τίποτα την 
προσφορά τους προ την πατρίδα. Η Μπουμπουλίνα 
είναι άξια της ευγνωμοσύνης του έθνους για την 
συνεισφορά της στην απελευθέρωση του. 

Ο έφιππος ανδριά-
ντας του μπροστά 
από την Παλαιά 

Βουλή.

Ο Κολοκοτρώνης σε 
σχέδιο από τον Γερ-
μανό karl Krazeisen 

το 1827
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Εισαγωγή
Γνωστή και ως νόσος του φιλι-

ού ή αδενικός πυρετός, η Λοιμώ-
δης Μονοπυρήνωση  προσβάλει 
κυρίως εφήβους και νεαρούς ενή-
λικες, κάποιες φορές με έντονη 
εικόνα,διαγιγνώσκεται  σχετικά εύκο-
λα με εξετάσεις αίματος,δεν απαιτεί  
ειδική θεραπεία και σπανίως μπορεί 
να συνοδεύεται από επιπλοκές λιγό-
τερο ή περισσότερο σοβαρές.

Από τι προκαλείται

-τρόπος μετάδοσης

Πρόκειται για μια ιογενή λοίμω-
ξη με υπεύθυνο τον ιό Epstein-
Barr(EBV),που ανήκει στην ομάδα 
των ερπητοϊών.Η μετάδοση γίνεται 
με το σάλιο ή με σταγονίδια  πάσχο-
ντος ατόμου, με αποτέλεσμα συνή-
θεις τρόποι μετάδοσης να είναι κυ-
ρίως  το φιλί,και δευτερευόντως 
ο βήχας,το φτάρνισμα και η κοινή 
χρήση σκευών.

 Επιδημιολογικά στοιχεία
Ο σχετικά εύκολος τρόπος μετάδο-

σης συμβάλλει ώστε το 90-95% των 
ενηλίκων να έχουν προσβληθεί κά-
ποια στιγμή στη ζωή τους από τον 
ιό Ε-Β.Συχνότερη ηλικιακή ομάδα 
που παρουσιάζει την τυπική εικόνα 
της Λ.Μ είναι οι έφηβοι και οι νεαροί 
ενήλικες,ενώ σε παιδιά η προσβολή 
από τον ιό μπορεί να προκαλέσει μια 
ήπια νόσο του ανώτερου αναπνευ-
στικού ή να διαδράμει ασυμπτωμα-
τικά. Προσβάλει εξίσου και τα δυο 
φύλα.

Κλινική εικόνα
Ο χρόνος επώασης ποικίλει από 1-

8 εβδομάδες(συνήθως 1-2 εβδομά-
δες).Στα συμπτώματα περιλαμβά-

νονται έντονη καταβολή, ανορεξία, 
πυρετός (συχνά αρκετά υψηλός), 
πονόλαιμος(κυνάγχη), διογκωμένοι 
λεμφαδένες  (κυρίως τραχηλικοί).
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
συμπτώματα αυτοπεριορίζονται και 
δεν επιμένουν,σε μερικούς  όμως 
ασθενείς μπορεί να εμφανιστούν 
κάποια πιο θορυβώδη συμπτώμα-
τα όπως δυσκολία στην λήψη τρο-
φής και δύσπνοια από διογκωμένες 
αμυγδαλές και λεμφαδένες.Μπορεί 
να παρουσιαστούν ηπατομεγαλία 
συνοδευόμενη κάποιες φορές από 
ίκτερο,και σπληνομεγαλία.Στις σπά-
νιες επιπλοκές περιλαμβάνονται η 
ηπατίτιδα, η ρήξη σπληνός,η αιμο-
λυτική αναιμία,εκδηλώσεις από το 
νευρικό σύστημα,την καρδιά,τους 
πνεύμονες κ.α..Σε χορήγηση αμοξυ-
κιλλίνης ενδέχεται να παρουσιαστεί 
εξάνθημα(κυρίως κορμού και συ-
χνότερα σε παιδιά).Η συνολική δι-
άρκεια των συμπτωμάτων μπορεί αν 
φτάσει τις 2-3 εβδομάδες.Μετά την 
αποδρομή της οξείας φάσης ο EBV 
παραμένει,όπως και οι υπόλοιποι 
ερπητοϊοί,σε λανθάνουσα κατάσταση  
και ενεργοποιείται κατά καιρούς χω-
ρίς όμως να δίνει κλινική συμπτωμα-
τολογία και χωρίς να είναι απόλυτα 
διευκρινισμένη η κλινική σημασία της 
επανενεργοποίησης του(ενδέχεται 
να παίζει ρόλο στη συσχέτιση του ιού 
με κάποιες κακοήθειες όπως το ρι-
νοφαρυγγικό καρκίνωμα και το λέμ-
φωμα Burkitt)       
       

Διάγνωση 
Η διάγνωση τίθεται από την κλινική 

εικόνα, την ηλικία και τα εργαστηρι-
ακά ευρήματα που περιλαμβάνουν:
1)από τη γενική αίματος: αύξηση 

των λευκών αιμοσφαιρίων και συ-
γκεκριμένα των λεμφοκυττάρων(

λεμφοκυττάρωση).Στο επίχρισμα 
περιφερικού αίματος διαπιστώνεται 
παρουσία λεμφοκυττάρων τύπου 
λ.μ. σε ποσοστό συνήθως πάνω από 
10%
2)από τον ορολογικό έλεγχο :-

παρουσία θετικών IgM αντισω-
μάτων έναντι του EBV(VCA) ή 
ορομετατροπή(αύξηση του τίτλου 
των IgG αντισωμάτων).Υπάρχει δυ-
νατότητα ανίχνευσης αντισωμάτων 
έναντι  τριών διαφορετικών αντι-
γόνων του ιού(VCA,EBNA,EA)που 
ανάλογα με το συνδυασμό των απο-
τελεσμάτων μπορεί ο γιατρός να κα-
ταλάβει σε ποια φάση μιας EBV λοί-
μωξης βρίσκεται ο ασθενής
- πιθανό θετικό Monotest (ανίχνευ-

ση ετερόφιλων αντισωμάτων)
3) από τον βιοχημικό έλεγχο: πιθα-

νή αύξηση των ηπατικών ενζύμων
Απαραίτητη είναι η διαφορική διά-

γνωση από τη στρεπτοκοκκική φα-
ρυγγίτιδα που χρήζει ειδικής θερα-
πείας με αντιβιοτική αγωγή

Θεραπεία
Δεν χρειάζεται ειδική θεραπεία.

Συμπτωματική και υποστηρικτι-
κή αντιμετώπιση που περιλαμβάνει 
ανάπαυση, αντιπυρετικά και καλή 
ενυδάτωση,είναι αρκετή στις περισ-
σότερες περιπτώσεις.Τα αντιβιοτικά 
δεν είναι δραστικά έναντι των ιών 
και θα ήταν χρήσιμα μόνο σε ενδε-
χόμενη μικροβιακή επιμόλυνση.Τα 
κορτικοστεροειδή και η νοσηλεία σε 
νοσοκομείο έχουν θέση μόνο σε σο-
βαρές επιπλοκές της νόσου.

Καλογιαννάκης Γεώργιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Ιατρικό Διαγνωστικό 

Κέντρο Βιότυπος

ΛΟΙΜΩ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ
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Τα δάκρυα είναι πολύ σημαντικά για τα 
μάτια μας γιατί προσφέρουν ενυδάτωση και 
λίπανση στον κερατοειδή. Η σύστασή τους 
αποτελείται από νερό (για ενυδάτωση), λι-
πίδια (για λίπανση), βλέννα (για διατήρηση 
του ιξώδους) και αντισώματα (για προστα-
σία από μολύνσεις). Τα δάκρυα εκκρίνονται 
από ειδικούς αδένες που βρίσκονται γύρω 
από το μάτι. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε 
ανισορροπία είτε στη σύσταση των δακρύ-
ων, είτε στον εκκριτικό μηχανισμό τότε τα 
μάτια «στεγνώνουν».
Όταν η λίπανση των ματιών δεν είναι 

επαρκής, τότε εμφανίζονται τα παρακάτω 
συμπτώματα:
• Πόνος
• Ευαισθησία στο δυνατό φως
• Αίσθηση ότι τα στα μάτια έχει μπει άμ-

μος
• Αίσθηση κνησμού
• Κοκκίνισμα των ματιών
• Θόλωση της όρασης
Σε κάποιες περιπτώσεις ξηροφθαλμίας πα-

ρατηρείται μία υπερέκκριση δακρύων – τα 

μάτια δακρύζουν υπερβολικά, πράγμα που 
φαίνεται παράδοξο για κάποιον που υποφέ-
ρει από ξηροφθαλμία. Αυτό συμβαίνει γιατί 
η αναλογία των κλασμάτων (νερό, λιπίδια 
και βλέννα) δεν είναι η σωστή, το μάτι δε 
λιπαίνεται αποτελεσματικά με αποτέλεσμα 
να στέλνει διαμέσου του νευρικού συστή-
ματος «μήνυμα έκτακτης ανάγκης» στον 
εγκέφαλο, ο οποίος με τη σειρά του πλη-
μυρίζει το μάτι με δάκρυα. Από τη στιγμή 
όμως που τα δάκρυα δεν έχουν τη σωστή 
σύσταση, δηλαδή αποτελούνται περισσό-
τερο από νερό, δε μένουν αρκετά επάνω 
στο μάτι ώστε να το ενυδατώσουν (τρέχουν 
όπως τα δάκρυα), επομένως ο οργανισμός 
δεν μπορεί από μόνος του να καταπολεμή-
σει την ξηροφθαλμία.
Οι αιτίες εμφάνισης της ξηροφθαλμίας 

μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις παρα-
κάτω:
• Φυσιολογική γήρανση, ειδικότερα κατά 

τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης
• Παρενέργειες φαρμάκων όπως τα αντιι-

σταμινικά ή αντισυλληπτικά
• Ασθένειες που επηρεάζουν τη δυνατό-

τητα παραγωγής δακρύων (μεταξύ άλλων 
ρευματοειδής αρθρίτιδα)
• Όταν τα βλέφαρα δεν κλείνουν καλά
Ποιες είναι οι δυνατές θεραπείες της ξηρο-

φθαλμίας;

• Τεχνητά δάκρυα και εξειδικευμένες αλοι-
φές
• Προσωρινή (ή μόνιμη) φραγή των απο-

χετευτικών οδών των δακρύων
• Εξειδικευμένα φάρμακα που αυξάνουν 

την παραγωγή δακρύων (συνταγογραφού-
μενα από γιατρό μόνο)
• Βοηθητικά φάρμακα και κατάλληλη δι-

ατροφή – όσον αφορά τη διατροφή, όλο 
και περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα πως η συχνή κατανάλωση ψα-
ριών και ω3 λιπαρών συμβάλλει θετικά σε 
πάσχοντες από ξηροφθαλμία.
Σε αυτό το άρθρο σκόπιμα δεν επεκταθή-

καμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις θε-
ραπείες γιατί προτιμότερο είναι να συμβου-
λευτείτε τον οφθαλμίατρό σας εάν έχετε 
οποιεσδήποτε ενοχλήσεις.

Ο Χρήστος Ξένος είναι διπλωματούχος 
Οπτικός με σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία 
(City & Islington College και King’s College 
London), μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης (Ίδρυμα Τεχνολογίας & 
Έρευνας) και πολυετή εργασιακή εμπειρία 
σε Αγγλία και Ελλάδα. Είναι μέλος της Ένω-
σης Βρετανών Οπτικών (ABDO), του Βρε-
τανικού Οπτικού Συμβουλίου (GOC) και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομε-
τρών (Π.Ε.Ο.Ο.)

Γιατί στεγνώνουν τα μάτια μας; 
Τι είναι η ξηροφθαλμία και πως αντιμετωπίζεται.

Χρήστος Ξένος 
FBDO (Hons) LVA

Διπλ. Οπτικός  
Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης

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

Τι είναι η ξηροφθαλμία και πως αντιμετωπίζεται.
Χρήστος Ξένος 
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Η διαμπερής κυκλοφορία και η 
στάθμευση είναι από τα σημαντικότε-
ρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τόσο οι πολίτες του Παπάγου όσο και 
του Χολαργού. Ειδικά στην δημοτική 
κοινότητα Χολαργού το πρόβλημα 
έλλειψης χώρων στάθμευσης είναι 
υπαρκτό και ταλαιπωρεί αφάνταστα 
και καθημερινά τόσο τους δημότες 
όσο και τους κατοίκους.  Ένα από 

τα μεγαλύτερα προβλήματα που κα-
λείται να επιλύσει ένας Δήμος (μιας 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί 
τον πιο κοντινό κρατικό θεσμό στους 
πολίτες), είναι η δημιουργία χώρων 
στάθμευσης για δημότες και επισκέ-
πτες καθώς και η έγκαιρη και αξιόπι-
στη ενημέρωση των οδηγών για τη 
διαθεσιμότητά τους  μέσω πολλών 
διαφορετικών μέσων πληροφόρησης. 
Ο στόλος των οχημάτων που κινείται 
καθημερινά στις πόλεις είναι πολύ 
μεγάλος και συνεχώς αυξάνει με απο-
τέλεσμα να λειτουργεί ως ενισχυτι-
κός παράγοντας στην κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. Σύγχρονες μελέτες του 
Eργαστηρίου Tεχνολογίας Kαυσίμων 
και Λιπαντικών του Τμήματος Xημι-
κών Mηχανικών του Eθνικού Mετσό-
βιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν 
ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένας 
οδηγός για να βρει μία θέση στάθ-
μευσης αυξάνει το συνολικό χρόνο 
παραμονής του εντός του οχήματος 
κατά 24%. Το πρόβλημα της στάθ-
μευσης και της κυκλοφορίας λύνε-
ται με σειρά σοβαρών μελετών και 

εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης 
Κινητικότητας. Ως  βιώσιμη κινητικό-
τητα ορίζεται ως η βιώσιμη μετακίνη-
ση ανθρώπων και αγαθών στο αστικό 
και περιαστικό περιβάλλον,  έχει δε 
τρεις βασικές συνιστώσες: την περι-
βαλλοντική, την κοινωνική και την 
οικονομική (βλ.  Booz & Company  
«Study on the fi nancing needs in the 
area of sustainable urban mobility» 
(Μάρτιος 2012).  Σε ότι αφορά την 
απαιτούμενη δέσμη δράσεων σε 
κυκλοφοριακό επίπεδο απαιτεί-
ται α) Η προώθηση των εναλλα-
κτικών μετακινήσεων και η πα-
ρότρυνση για χρήση ποδηλάτου 
ή περπάτημα β) Η ταυτόχρονη 
δημιουργία υπόγειων θέσεων 
στάθμευσης γ) Η δημιουργία δη-
μοτικού πάρκινγκ στον Χολαργό, 
δ) Η υιοθέτηση πολιτικών ήπιας 
κυκλοφορίας ε) Η προώθηση βι-
ώσιμης δημόσιας συγκοινωνίας, 
με ενίσχυση των δρομολογίων 
αυτής ειδικά στον Άνω Χολαρ-
γό στ) Η εξέταση συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης που 

θα περιλαμβάνει θέσεις για τους 
δημότες και τους μόνιμους κατοί-
κους, θέσεις για τους επισκέπτες 
και θέσεις για ειδικές χρήσεις και 
επαγγελματικές ανάγκες. Κατά 
τον John Stewart στο Modernizing 
Local Government, η αποτελεσματι-
κή τοπική αυτοδιοίκηση είναι απαραί-
τητη για την καλή διακυβέρνηση της 
κοινωνίας. Μία αποτελεσματική το-
πική αυτοδιοίκηση προϋποθέτει το-
πικές επιλογές. Προϋποθέτει τοπικές 
αρχές ικανές να αντεπεξέρχονται σε 
συγκεκριμένα προβλήματα, να λαμ-
βάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και επίσης να επιτρέπουν και προω-
θούν προγράμματα και καινοτομίες, 
στηρίζοντας έτσι την ύπαρξη της πο-
λυφωνίας στο κυβερνητικό σύστημα. 
Απαιτείται επομένως μία αξιόπιστη 
και σοβαρή πρόταση. Μια πρόταση 
που θα εκφράζεται από μια αξιόλογη 
ομάδα από πρόσωπα τα οποία με την 
τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους 
θα μπορέσουν να βοηθήσουν ουσια-
στικά και να μετουσιώσουν σε πράξη 
τις ιδέες και τα οράματά τους.

Η έλλειψη χώρων στάθµευσης στο Χολαργό
Ένα µείζον ζήτηµα για το ∆ήµο µας

Αλέξανδρος Ι. 
Νομικός

Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Α΄ Ασκληπιείο 

Βούλας

Τα τελευταία χρόνια, τα περιβαλ-
λοντικά θέματα βρίσκονται όλο και 
συχνότερα στο επίκεντρο παγκοσμί-
ων συζητήσεων. Ειδικότερα  φέτος 
και λόγω των ιδιαίτερων συγκυριών 
και γεγονότων, όπως οι πρωτοφανείς 
καταστροφές του καλοκαιριού, οι αυ-
ξήσεις στις τιμές των καυσίμων και 
στην ενέργεια, η διάσκεψη για την 
κλιματική αλλαγή στο Παρίσι, τα θέ-
ματα αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά σε 
δημοτικότητα. Οι προσπάθειες για την 
βελτίωση των περιβαλλοντικών δει-
κτών και την εξεύρεση εναλλακτικών 
πρακτικών σε τοπικό, εθνικό  αλλά 
και διεθνές επίπεδο είναι πλέον επι-
τακτικές και αποτελούν βασική στρα-
τηγική στους σχεδιασμούς φορέων, 
οργανισμών, επιχειρήσεων αλλά και 
κυβερνήσεων. Για την πραγματοποί-
ηση των   επιθυμητών αποτελεσμά-
των, δεν αρκούν τα μέτρα που λαμ-
βάνονται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά 

απαιτείται κινητοποίηση και δράση σε 
τοπικό επίπεδο.

 Ο Δήμος και οι δημότες του, αποτε-
λούν τον αρχικό ιστό μέσα στον οποίο 
οι περιβαλλοντικές πολιτικές και δρά-
σεις θα συνθέσουν την ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική πολιτική της κοινωνίας.

Η συμμετοχή του Δήμου  σε τοπικές 
και διεθνείς δράσεις και προγράμμα-
τα, δεν είναι ικανή από μόνη της, να 
επιφέρει λύσεις στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα  αν ο κάθε πολίτης, κάθε 
ηλικίας δεν μετέχει ενεργά σε αυτή την 
προσπάθεια.

Στον Δήμο μας, τα τελευταία χρόνια, 
τα προβλήματα που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, ενώ θα έπρεπε  να μειώνο-
νται συμβαδίζοντας με την γενικότερη 
τάση και τις επιταγές της εποχής, μάλ-
λον έχουν την τάση να αυξάνονται. 

Βασική και αναγκαία προϋπόθεση 
επιτυχίας αποτελεί η ενημέρωση όλων 
των πολιτών. Αυτή  θα πρέπει να είναι 
πιο συστηματική, πιο μεθοδική και πιο 
ποιοτική. Η Δημοτική αρχή με μια σειρά 
δράσεων και πολιτικών θα πρέπει να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες δίνο-
ντας τους πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
προσπάθεια αυτή. Η γενική αίσθηση 
είναι σε αυτό τον τομέα, οι επιδόσεις 
της δημοτικής αρχής ήταν ιδιαίτερα 
χαμηλές.

Αδιαμφισβήτητα ο Δήμος μας, λόγω 
της ιδιαίτερης γεωγραφικής του θέ-
σης έχει σοβαρό πλεονέκτημα έναντι 
άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου, 

παρόλα αυτά όμως υπάρχουν εξωγε-
νείς παράγοντες αλλά και σύγχρονες 
προκλήσεις  που μπορούν να επηρεά-
σουν μια σειρά από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Η ποιότητα του αέρα, η 
ποιότητα του νερού, η ένταση των 
ακτινοβολιών, οι δενδροφυτεύσεις, οι 
οχλήσεις από τον θόρυβο, η θερμική 
δυσφορία, η ανακύκλωση, είναι μερι-
κές πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές 
παράμετροι και η παρακολούθηση τους 
δεν κρίνεται ιδιαίτερα  μεθοδική και 
συστηματική. Στο συγκεκριμένο πεδίο 
η διοίκηση του δήμου δεν έχει αναλά-
βει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και 
με δεδομένα τα εργαλεία που υπάρ-
χουν διαθέσιμα σήμερα,θα έπρεπε οι 
δημότες να έχουν πρόσβαση στις ση-
μαντικές αυτές πληροφορίες που επη-
ρεάζουν την καθημερινότητα τους. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων κρίνε-
ται ως αρκετά αυξημένη τα τελευταία 
χρόνια και δεν έχουν γίνει από την 
πλευρά της δημοτικής αρχής μελέτες 
που θα εντοπίσουν τα προβλήματα και 
θα προτείνουν λύσεις. Να σημειωθεί 
ότι η αυξημένη κυκλοφορία συνδέεται 
με μια σειρά ζητημάτων, όπως η αύξη-
ση των ρύπων και του θορύβου αλλά 
και η έλλειψη ασφάλειας και ελεύθε-
ρου χώρου σε αρκετούς οδικούς άξο-
νες της πόλης μας. 

Η διαχείριση των δομών που διαθέτει 
ο δήμος, όπως ο σταθμός μεταφόρ-
τωσης απορριμμάτων, προφανώς δεν 
είναι η κατάλληλη και η ενδεδειγμένη, 

αφού αυτές οι δομές μπορούν να αξι-
οποιηθούν με πολύ πιο αποδοτικούς 
τρόπους, προς όφελος και  του Δήμου 
αλλά και των δημοτών του. 

Για να μελετηθούν και να βρεθούν οι 
βέλτιστες πρακτικές και λύσεις σε όλα 
αυτά τα θέματα πρέπει να γίνει στε-
λέχωση των υπηρεσιών με έμπειρους 
και ειδικούς επιστήμονες, αλλά και να 
υπάρξουν  συνέργειες με αναγνωρι-
σμένους φορείς ώστε το παραγόμενο 
αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυ-
νατό. 

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών πα-
ραμέτρων και η συνεχής προσήλωση 
στις ορθές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυ-
ξης σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων ενός τόπου.

Τα τελευταία χρόνια ο Παπάγος, μια 
παραδοσιακά προαστιακή  κηπούπολη, 
με βασικά χαρακτηριστικά το έντονο 
πράσινο, την  καθαριότητα, την ήπια 
κυκλοφορία, την χαμηλή όχληση, άρ-
χισε να έχει χαρακτηριστικά αστικού 
κέντρου  και αν δεν υπάρξουν άμεσα 
οι ανάλογες πρωτοβουλίες - δράσεις, η 
υποβάθμιση δυστυχώς θα συνεχιστεί, 
με δυσάρεστες συνέπειες για τους κα-
τοίκους του αλλά και για ότι αυτό συ-
νεπάγεται για το μέλλον του. 

Σε επόμενο άρθρο θα εξειδικεύσω πε-
ρισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση 
και θα δώσω έναν οδικό άξονα, στον 
οποίο πρέπει να κινηθεί η δημοτική 
αρχή για να επιτευχθούν τα επιδιωκό-
μενα αποτελέσματα.

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα λύνονται µε οργάνωση  και τρόπο…

Του Χημικού  
Δημήτρη Κοκκώνη
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