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Τα εγκαταλελειμμένα 
κτήρια περνούν με νόμο 
στους δήμους: μεγάλη 

ευκαιρία για την πόλη μας!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

dimis.oikonomou@gmail.com

Νομοθετική ρύθμιση του υπουρ-
γείου περιβάλλοντος που σύντο-
μα θα κατατεθεί στη Βουλή για 
έγκριση, ορίζει τους δήμους απο-
κλειστικά αρμόδιους διαχειριστές 
των εγκαταλελειμμένων κτηρί-
ων...        Συνέχεια στη Σελ. 3

Η ΓΝΩΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 123
Μάρτιος - Απρίλιος 2022

Ο ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ: ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Του Γρηγόρη Μαλούκου
  Σελ. 7

Ο Ελληνικός Στρατός στην 
Ουκρανία
Του Ι.Κρασσά    Σελ. 10 

Παρουσίαση βιβλίου
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ 
1950-2020
Του Χ. Ρίτσου    Σελ. 10

Τί θα γίνει 
επιτέλους µε 

την οδό Κύπρου;

"Αποκατάσταση", οδού Ελ.Βενιζέλου

"Αποκατάσταση", οδού Κορυτσάς

"Αποκατάσταση", Κυρηνείας & Στρ.Παπάγου

Χώροι πρασίνου: Ευθύνες και 
υποχρεώσεις µιας αξιόπιστης 
∆ηµοτικής ΑρχήςΤου 
Αλέξανδρου Ι. Νομικού
Ιατρού-Παθολογοανατόμου

Συμπληρώνεται σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησαν τα έργα ομβρίων 
υδάτων στην οδό Κύπρου που υποτίθεται θα διαρκούσαν 2-3 μήνες!!!

Οδός Κύπρου Κύπρου & Πεντέλης

Κύπρος 1974 - Ουκρανία 2022
Όµοια «Εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας» 
Του Υποπτεράρχου 
Αθανασίου Πάσχου

Σελ. 8 Σελ. 13

Συνέχεια στη Σελ. 4
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Νομοθετική ρύθμιση του υπουρ-
γείου περιβάλλοντος που σύντο-
μα θα κατατεθεί στη Βουλή για 
έγκριση, ορίζει τους δήμους απο-
κλειστικά αρμόδιους διαχειριστές 
των εγκαταλελειμμένων κτηρίων 
,ώστε να δοθεί οριστική λύση στο 
χρόνιο πρόβλημα των εγκαταλε-
λειμμένων ακινήτων που ταλανίζει 
και τη δική μας πόλη.
Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότη-

τα, σύμφωνα με το νόμο, να ιδρύ-
ουν ή να συμμετέχουν σε εταιρίες 
καθώς και να ιδρύσουν ¨Δημοτική 
τράπεζα Γης¨, με σκοπό  αφενός 

την αξιοποίηση των κτισμάτων  
και αφετέρου την τήρηση μητρώ-
ου ακινήτων.
Στη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα 

ακίνητα θα παρέχονται στους δή-
μους ως και για πενήντα χρόνια!
Μεταξύ των άλλων ένα κτίσμα 

θα θεωρείται εγκαταλελειμμένο 
όταν δεν κατοικείται, αποτελεί 
απειλή για τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια, ή παραμένει ημιτελές 
την τελευταία 15ετία κ.α.
Να σημειώσουμε επίσης, ότι υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις τα 
ακίνητα θα μπορούν μελλοντικά 
να περνούν μόνιμα στην ιδιοκτη-
σία του δήμου.
Η απόφαση αυτή του υπουργεί-

ου, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία 
για το δήμο μας δεδομένης της 
ύπαρξης πλήθους ακινήτων, που 
εμπίπτουν στις προβλέψεις του 
νομοθέτη.
Ο δήμος μας έχει τη δυνατότητα 

παρέμβασης, μέσω  των θεσμικών 
οργάνων συμμετοχής του, ώστε ο 
υπό ψήφιση νόμος  να τύχει βελ-
τιώσεων εφόσον χρειάζεται και 
ταυτόχρονα να έχει άμεση εφαρ-
μογή! 
Η πρώτη κίνηση της δημοτικής 

αρχής, θα πρέπει να είναι η  πλή-

ρης καταγραφή των εγκαταλε-
λειμμένων ακινήτων. Στη συνέ-
χεια θα πρέπει να διαμορφωθούν 
προτάσεις, μέσω διαλόγου με τους 
πολίτες και  τις οργανωμένες εκ-
φράσεις τους, με σκοπό την βέλτι-
στη αξιοποίησή τους.
Τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα 

που θα περιέλθουν στο δήμο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν «έξυ-
πνα» επιλύοντας βασικές ανάγκες 
της καθημερινής ζωής των πολι-
τών . Για παράδειγμα η διαμόρφω-
ση σε πράσινους χώρους στάθμευ-
σης, ιδιαίτερα στην κοινότητα του 
Χολαργού, αποτελεί σημαντική 
παρέμβαση που θα μπορούσε να 
συμβάλει στην βελτίωση του σο-
βαρού αυτού προβλήματος. Επίσης  

η δημιουργία παιδικών σταθμών, 
χώρων απασχόλησης ΑΜΕΑ, ψηφι-
ακής βιβλιοθήκης, δημοτικού κτη-
νιατρείου, πολιτιστικών-αθλητικών 
δραστηριοτήτων είναι χρήσεις που 
ο δήμος σε συνεννόηση με τους 
πολίτες θα πρέπει να εξετάσει. 
Ακόμα και η συνεργασία με ιδι-

ώτες προκειμένου τα ακίνητα να 
αξιοποιηθούν γρήγορα θα ήταν 
θεμιτή και θα μπορούσε να απο-
φέρει και οικονομικά οφέλη στην 
πόλη μας.  
Η απόδοση στο δήμο μας εγκα-

ταλελειμμένων ακινήτων αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία, πλούτου, ανά-
πτυξης, εκσυγχρονισμού και βελ-
τίωσης των υποδομών μας. Ας μην 
τη χάσουμε! 

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου

Τα εγκαταλελειµµένα κτήρια περνούν µε νόµο στους δήµους : µεγάλη ευκαιρία για την πόλη µας! Τα εγκαταλελειµµένα κτήρια περνούν µε νόµο στους δήµους : µεγάλη ευκαιρία για την πόλη µας! Η Γ
ΝΩ

ΜΗ
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∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού

Συμπληρώνεται σχεδόν ένας 
χρόνος από τότε που ξεκίνησαν 
τα έργα ομβρίων υδάτων στην 
οδό Κύπρου που υποτίθεται θα 
διαρκούσαν 2-3 μήνες….!!! Η 
κεντρική είσοδος του Παπάγου 
παραμένει κλειστή από πέρυσι το 
Καλοκαίρι χωρίς καμία έγκυρη και 
ειλικρινή  ενημέρωση από πλευ-
ράς του Δημάρχου σχετικά με το 
χρόνο ολοκλήρωσης των έργων. 
Πριν από έναν περίπου μήνα ο 
Δήμαρχος διαβεβαίωσε τους πο-
λίτες μέσω του αγαπημένου του 
Facebook ότι το Πάσχα ο δρόμος 
τάχα θα είχε ανοίξει , η κυκλο-
φορία θα είχε αποκατασταθεί και 
η ταλαιπωρία των δημοτών θα 
τελείωνε!!! Ως απεδείχθη ο Δή-

μαρχος μάλλον δεν εννοούσε το 
φετινό Πάσχα αλλά κάποιο άλλο 
μελλοντικό…!
Το έργο αυτό το οποίο ήταν 

σημαντικό και απαραίτητο πραγ-

ματοποιείται από την Περιφέρεια 
Αττικής όμως ο δήμος Παπάγου-
Χολαργού οφείλει να παρακολου-
θεί το χρονοδιάγραμμα αποπερά-
τωσης των εργασιών και αφενός 
να πιέζει την περιφέρεια για την 
έγκαιρη ολοκλήρωση αφετέρου 
να ενημερώνει με ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
τους δημότες…. 
Εδώ και έναν περίπου χρόνο η 

Κύπρου είναι κλειστή πνιγμένη σε 
σύννεφα σκόνης αφού ουδέποτε 
ο δήμαρχος έστειλε μια υδρο-
φόρα να καταβρέξει …. Όλες οι 
κάθετες στην Κύπρου οδοί όπου 
υποτίθεται έχουν αποκαταστα-
θεί τα οδοστρώματα είναι γεμά-
τες τρύπες και μπαλώματα γιατί 
ποτέ ο δήμαρχος δεν ήλεγξε τί 
δρόμους του παραδίδουν οι εκτε-

λούντες τα έργα οδοποιίας και  
δικτύων…. Καθημερινά οι πεζοί 
που κινούνται στο πεζοδρόμιο 
της Κύπρου διακινδυνεύουν από 
τα συνεχώς διερχόμενα μηχα-
νάκια που έχουν μετατρέψει το 
πεζοδρόμιο σε δρόμο ταχείας κυ-
κλοφορίας και ο δήμαρχός δεν 
έστειλε πότε κάποιον να ελέγξει 
και να κόψει πρόστιμα… Το λε-
ωφορείο καθώς και τα υπόλοιπα 
οχήματα που κινούνται αναγκα-
στικά πλέον επί της οδού Ξανθίπ-
που έχουν μετατρέψει σε κόλαση 
τη ζωή των κατοίκων αφού αυτός 
ο δρόμος δεν μπορεί να εξυπηρε-
τήσει όλον αυτόν τον κυκλοφο-
ριακό φόρτο…. Ακόμα και η οδός 
25ης Μαρτίου είναι σε μόνιμη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση αφού 
όλα τα οχήματα πρέπει να κινού-
νται από εκεί…  
Τα ατελείωτα έργα της οδού 

Κύπρου, μάς ταλαιπωρούν 
εδώ και έναν σχεδόν χρόνο. 
Γνωρίζει κανείς από το δήμο 
πότε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ θα τελει-
ώσουν; Είναι υποχρέωση του 
Δημάρχου να πιέσει την περι-
φέρεια να σεβαστεί το χρονο-
διάγραμμα και να ελέγξει  την 
ποιότητα των υποτιθέμενων 
αποκαταστημένων δρόμων 
που του παραδίδουν…

Τί θα γίνει επιτέλους με την οδό Κύπρου;

Οδός Κύπρου

Κύπρου & Πεντέλης

“Αποκατάσταση”  οδού Ελ.Βενιζέλου “Αποκατάσταση” οδού Κορυτσάς
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Εµφυτεύµατα δοντιών και ∆ιαβήτης

O ζαχαρώδης διαβήτης ένα από τα ση-
μαντικότερα προβλήματα υγείας στον ανε-
πτυγμένο κόσμο.

Εκτός από τις βλάβες των αγγείων, ο δι-
αβήτης επηρεάζει άμεσα και τη στοματι-
κή κοιλότητα, προκαλώντας μυκητιάσεις, 
ξηροστομία, τερηδόνα, κλπ. Δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι οι διαβητικοί ασθενείς 
εμφανίζουν τριπλάσια πιθανότητα να νο-
σήσουν από περιοδοντίτιδα, σε σχέση με 
τους υγιείς!

Οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν με-

γαλύτερη προδιάθεση στην απώλεια δο-
ντιών, γεγονός που τους καθιστά ως μια 
ιδιαίτερη ομάδα ασθενών, που έχουν αυ-
ξημένες ανάγκες για αποκατάσταση δοντι-
ών. 

Εμφυτεύματα δοντιών 
& Διαβήτης

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούνται 
από τιτάνιο και ενώνονται με το κόκαλο 
με μια διαδικασία που ονομάζουμε οστεο-
ενσωμάτωση,

Ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει αρνητι-
κά την ομαλή πορεία της οστεο-ενσωμά-
τωσης, καθώς έχουμε μειωμένη ποσοτικά 
και ποιοτικά παραγωγή κολλαγόνου και 
νέου οστού γύρω από το εμφύτευμα, ειδι-
κά στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1.

Όλες οι μελέτες συμφωνούν στο γε-
γονός ότι η καλή ρύθμιση του διαβήτη 
είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας 
επιτυχίας σε μια θεραπεία με εμφυ-
τεύματα δοντιών.

Τα ποσοστά επιτυχίας μιας αποκατά-
στασης με εμφυτεύματα δοντιών σε δι-
αβητικούς κυμαίνονται από 85.5-100%, 
όπου καλά ρυθμισμένοι διαβητικοί έχουν 
ποσοστά επιτυχίας συγκρίσιμα με υγιείς 
ασθενείς, ενώ στους διαβητικούς με μέ-
τρια ρύθμιση, τα ποσοστά είναι λίγο χα-
μηλότερα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχιών κα-
ταγράφεται τον πρώτο χρόνο μετά την 
εμφύτευση, ενώ σε ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 1 έχουν παρατηρηθεί περισσότερες 
επιπλοκές απ’ ότι σε ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 2.

Σύγχρονα εμφυτεύματα ( με ειδικά επε-
ξεργασμένη επιφάνεια ) και εμφυτεύματα 
μεγαλύτερου μήκους ή διαμέτρου φαίνεται 

ότι έχουν καλύτερη βιολογική συμπεριφο-
ρά, με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Εμφυτεύματα σε διαβητικούς 
 Θεραπεία & Φροντίδα

Η καλή ρύθμιση του διαβήτη και η δια-
τήρηση καλού γλυκαιμικού ελέγχου, τόσο 
κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, 
όσο και μετεγχειρητικά είναι πρωταρχικής 
σημασίας.

Την ημέρα της εμφύτευσης συνιστάται η 
λήψη υδατανθράκων πριν από την έναρ-
ξη της επέμβασης, ώστε ν’ αποφύγουμε 
μια πιθανή υπογλυκαιμική κρίση, ενώ τις 
πρώτες ημέρες μετά την εμφύτευση θα 
πρέπει να προσαρμόσουμε τόσο τη δι-
ατροφή, όσο και τη θεραπεία ρύθμισης του 
ζαχάρου (λόγω της αλλαγής της διατροφής 
μετεγχειρητικά), ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.

Μετά την ολοκλήρωση της προσθετικής 
αποκατάστασης απαιτείται όχι μόνο η καλή 
ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης, αλλά και 
μια σχολαστική στοματική υγιεινή ένας συ-
νεχής περιοδοντικός και ακτινογραφικός 
έλεγχος. Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι το 
κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει δυσμε-
νώς μια αποκατάσταση με εμφυτεύμα-
τα δοντιών.

Τα εμφυτεύματα δοντιών αποτελούν μια 
εξαιρετική θεραπευτική επιλογή για όσους 
πάσχουν από διαβήτη με υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυ-
χημένη θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών 
είναι η καλή ρύθμιση του σακχαρώδους 
διαβήτη, η σωστή χειρουργική προσέγγιση 
και η συνεργασία με τον θεράποντα δια-
βητολόγο, τόσο κατά την τοποθέτηση των 
εμφυτευμάτων, όσο και μετεγχειρητικά.

Του Χειρουργού 
Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας Τηλ. Επικοινωνίας 6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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Εργάζεστε στο Δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα, και θέλετε προστασία;
Εργάζεστε με μισθό ή με “μπλοκάκι” και έχετε προβλήματα στην εργασία σας;

Δεν σας αποζημιώνουν ή σας μεταθέτουν αναίτια και θέλετε προστασία ;
Ζητάτε υπεράσπιση σε πειθαρχική διαδικασία και προσφυγή στο δικαστήριο;

Λύστε τα προβλήματά σας 
με Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 

EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Η οικονομική λύση για την προστασία των εργασιακών σας δικαιωμάτων.

Η ασφάλιση Νομικής προστασίας του εργαζόμενου (υπαλλήλου ή στελέχους)
δίδεται απο εξειδικευμένη μονο-ασφαλιστική εταιρεία και:

• παρέχει νομικές συμβουλές στον εργαζόμενο για την εξώδικη/συμβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς,

• πληρώνει απ’ ευθείας (χωρίς συμμετοχή του εργαζόμενου) κάθε δικαστικό έξοδο δηλαδή,
• τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής του ασφαλισμένου-εργαζομένου ή της εταιρείας

• τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις
• τα πλήρη δικαστικά έξοδα της αγωγής ή της προσφυγής 
• την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία

• την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
σε όλα τα δικαστήρια (δηλ. πρωτοδικείο,Εφετείο έως Αρειο Πάγο) 

έως την τελεσιδικία της απόφασης.
• εξασφαλίζει την νομική προστασία εργασιακών διαφορών όπως αναφορές υπηρεσιακές ή 

μή, θέματα προαγωγών κρίσεως, μεταθέσεις-μετατάξεις, αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με 
αργία, Ε.Δ.Ε., δικαιώματα άδειες, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων, θέματα συ-

νυπηρέτησης, ακύρωση πειθαρχικών ποινών , υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων/πειθαρχικών 
συμβουλίων, προσεπίκληση του Δημοσίου κλπ.

Κόστος νομικής προστασίας
 από 5 Eυρώ /μήνα, δηλαδή από 60 Ευρώ ετησίως, αναλόγως των καλύψεων

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
 
Πηγή: https://www.nextdeal.gr/asfalistikes-eidiseis/
idiotiki-asfalisi
Nextdeal newsroom, 14/3/2019 

Σχεδόν 2.000 άτομα στα δικαστήρια 
μέσω ARAG για αναδρομικά, δώρα και 

επιδόματα του Δημοσίου!
Σχεδόν 2.000 άτομα έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μέσω της 

ARAG – Νομική Προστασία το τελευταίο δίμηνο για αναδρομικά, 
δώρα και επιδόματα του Δημοσίου.
Όπως αναφέρει η εταιρία στην ανακοίνωσή της, η περιπέτεια ξεκίνησε 

το τελευταίο τρίμηνο του 2018 όταν με αποφάσεις περιφερειακών δικα-
στηρίων άνοιξε το θέμα της διεκδίκησης των μνημονιακών περικοπών 
του εισοδήματος για πολλές κατηγορίες υπαλλήλων. Κορυφαίο γεγονός 
ήταν όμως η απόφαση τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας του έτους 
2018 που έκρινε για την κατηγορία υπαλλήλων που είχαν προσφύγει, την 
περικοπή ως αντισυνταγματική. Η απόφαση αυτή παραπέμφθηκε στην 
ολομέλεια η οποία θα συνεδρίαζε τον Φεβρουάριο 2019, όπως και έγινε.
Η αναμενόμενη κρίση από την ολομέλεια του ΣτΕ και η σχετική φιλο-

λογία που την συνόδευε, σε συνδυασμό με την έλλειψη κάποιας επίση-
μης κυβερνητικής τοποθέτησης για το φλέγον αυτό κοινωνικό ζήτημα, 
ξεσήκωσε πολύ μεγάλη μερίδα από τους έχοντες έννομο συμφέρον για 
να προσφύγουν δικαστικώς, ώστε μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της ολο-
μέλειας του ΣτΕ, να έχουν και αυτοί προλάβει να κάνουν αγωγές.
Η κινητικότητα που δημιουργήθηκε ήταν τεράστια και η ανησυχία των 

ανθρώπων έντονη και μεγάλη.
Η ARAG από τα τέλη σχεδόν του 2018 με επίσημη ανακοίνωσή 

της είχε πάρει θέση, στα τότε διαδραματιζόμενα και με τις απα-
ραίτητες υποδείξεις και χειρισμούς προς τους ασφαλισμένους 
της, είχε δρομολογήσει τις εξελίξεις (δείτε εδώ).
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι για την ARAG το ζήτημα ήταν και θα 

είναι πρωτεύον, αφού μεγάλη μερίδα των ενδιαφερομένων είχαν εμπι-
στευτεί μέσω ασφάλισης Νομικής Προστασίας την παραφύλαξη των συμ-
φερόντων τους στην εταιρία.
Κάνοντας λοιπόν σήμερα ένα πρώτο απολογισμό της κατάστασης δι-

απιστώθηκε πως είτε ατομικά είτε συλλογικά η ARAG έχει κινήσει την 
σχετική διαδικασία για σχεδόν 2.000 ασφαλισμένους της που ενδεικτικά 
είναι υπάλληλοι ΟΑΕΔ, Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΚΑΒ, Υπουργείου Οι-
κονομικών, Νοσηλευτές, Δημοτικοί Υπάλληλοι, Εκπαιδευτικοί, Αστυνο-
μικοί, Λιμενικοί, Στρατιωτικοί, Πυροσβέστες, Σωφρονιστικοί, Δημοσίων 
Μέσων Μεταφοράς και συνταξιούχοι όλων των κατηγοριών.
Ως ασφαλιστής Νομικής Προστασίας έχοντας απαλλάξει τους πελάτες 

της από το οικονομικό βάρος των διεκδικήσεών τους, η ARAG τους εύ-
χεται καλή επιτυχία! 

κιν: 6977-809308
e-mail: sterz@tee.gr

 Τερζάκης Σταύρος
Ασφαλιστικός Πράκτορας, Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ 

Περικλέους 9, ΤΚ 15561, Χολαργός

Στο σημερινό μας σημείωμα θα 
ασχοληθούμε με δυο θέματα. 
Πρώτα απ΄όλα, να αναφέρω 

μετά λύπης μου ότι σε πρόσφατη 
βόλτα στον Υμηττό μαζί με φίλο 
παρατηρήσαμε από κοινού μια 
χρωματική αλλοίωση σε ολόκλη-
ρες συστάδες πεύκων των οποί-
ων το χρώμα από πράσινο είχε 
μεταβληθεί σε γκριζωπό δίνοντας 
μια αποκαρδιωτική εικόνα. Ανε-
βαίνοντας πάνω από το ύψος του 
νεκροταφείου Παπάγου διαπιστώ-
σαμε ότι τα πεύκα αυτά έχουν 

ρίξει τις πευκοβελόνες και έχουν 
μια εντελώς ξερή όψη, τα δε κου-
κουνάρια τους είχαν μια νεκρή. 
Φίλος σε διαδικτυακή ιστοσελίδα 
επεσήμανε ότι ναι μεν φέτος στο 
βουνό μας φαίνονται να απουσιά-
ζουν οι κάμπιες και τα κουκούλια 
τα οποία είχαν ταλαιπωρήσει ουκ 
ολίγα πεύκα στο παρελθόν. Παρό-
λα αυτά όμως, η νέα εικόνα είναι 
άκρως ανησυχητική ιδίως όταν 
δεν είμαστε και ειδικοί να γνω-
ρίζουμε τη σημασία της και τις 
συνέπειες της και φυσικά κανείς 
δεν ασχολείται με αυτό γιατί δεν 
προσελκύει «κλικ» στα κοινωνικά 
δίκτυα και τηλεθέαση στις ειδή-
σεις των 8. 
Σε αυτό το πλαίσιο, δε νομίζω 

ότι θα χαρακτηριστώ γραφικός 
εάν αναρωτηθώ φωναχτά εάν το 
παραπάνω θέαμα το οποίο είναι 
ορατό από όλο σχεδόν τον Πα-
πάγο και τον Χολαργό έχει απα-
σχολήσει τους τοπικούς φορείς 
και τη δημοτική αρχή, όπως και 
τις δημοτικές αρχές των υπόλοι-
πων Δήμων που γειτονεύουν με 
τον Υμηττό και τι μέτρα έχουν 
ληφθεί. Δεν γνωρίζω αν το έχουν 
δει καν. 

Κατά δεύτερον, η ανησυχία για 
το δασικό περιβάλλον του προ-
αστείου μας γίνεται εντονότερη 
όταν, παρατηρώντας το ημερολό-
γιο αντιλαμβανόμαστε ότι έφθασε 
η αρχή της αντιπυρικής περιόδου 
και ότι την πρώτη εβδομάδα του 
Απριλίου, πριν ακόμα προλάβουν 
να «ξενοτίσουν» τα δάση, είχαν 
ανάψει 400(!) πυρκαγιές σε όλη 
τη χώρα, οι οποίες κατά πλειοψη-
φία αποδόθηκαν σε καύση υπο-
λειμμάτων καλλιεργειών, αριθμός 
όμως ο οποίος παραπέμπει σε 
προχωρημένο στάδιο της αντιπυ-
ρικής περιόδου. 
Παρότι δεν νομίζω να υπάρχουν 

τέτοιας έντασης καλλιέργειες και 
σχετική χρήση γης από την δική 
μας πλευρά του Υμηττού, μάλ-
λον έχουμε κάθε δικαίωμα να 
υποθέσουμε ότι η «αδρανειακή 
ασάφεια» που επικρατεί σε άλλα 
δημοτικά θέματα που βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
των πολιτών, ενδέχεται να έχει 
επηρεάσει και τις προετοιμασίες 
για την οργάνωση της αντιπυρι-
κής προστασίας του προαστείου 
μας. Είναι αντιληπτό ότι εισερ-
χόμαστε σε προεκλογικό έτος με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια προ-
ϊούσα ενδημική χαλαρότητα ακό-
μα και σε θεωρητικά επείγοντα 
θέματα, ενώ όμως ο αριθμός των 
πυρκαγιών τέτοιες χρονιές τείνει 
να αυξάνεται για διάφορους ύπο-
πτους και μη, λόγους. Και δυστυ-
χώς, το προηγούμενο των τελευ-
ταίων πέντε ετών όσον αφορά την 
επιτυχία ή μη της πυροσβεστικής 
θωράκισης της χώρας μας είναι 
άκρως αποθαρρυντικό. Και αυ-
τές οι επιδόσεις σε εθνικό επίπεδο 
σε συνδυασμό με την εικόνα της 
ετοιμότητας σε άλλα δημοτικά θέ-
ματα σε τοπικό επίπεδο, δημιουρ-
γούν μεγάλη ανησυχία σε όσους 
φοβούνται βλέποντας τον έστω 
και μερικά… γκριζαρισμένο, πλού-
σιο δασικό πλούτο του Υμηττού. 
Και το ερώτημα έρχεται από 

μόνο του: Είμαστε επαρκώς προ-
ετοιμασμένοι «δια παν ενδεχόμε-
νο» εκούσιου ή ακούσιου εμπρη-
σμού; Οργανώνονται τα μέσα, τα 
υλικά, το ανθρώπινο δυναμικό; Η 
ακόμα και -προτείνουμε- διανο-
μή εντύπων με οδηγίες σε όλους 
τους κατοίκους, ιδίως δε σε εκεί-
νους που κατοικούν κοντά στον 
αστικό ιστό; 

Ο ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ∆ΥΟ ΘΕΜΑΤΑ 

Του Γρηγόρη Μαλούκου
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Κύπρος 1974 - Ουκρανία 2022
Όμοια «Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Ανήμερα του Πάσχα των Ορ-
θοδόξων κλείνουν δύο μήνες 
από την Ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και το ενδιαφέρον 
της κοινής γνώμης έγινε αδι-
άφορο και επικεντρώνεται στις 
συνέπειες του πολέμου, ενέρ-
γεια, επισιτισμός, ακρίβεια, 
που πλήττουν τα νοικοκυριά 
και επιτείνουν τις συνθήκες 
ακραίας φτώχειας στον πλη-
θυσμό (πληθωρισμός Μαρτίου: 
8,9%, ο μεγαλύτερος των 27 
τελευταίων χρόνων). 
Ογδόντα χρόνια μετά τον 

Β’ΠΠ μια σύγχρονή ευρωπαϊκή 
χώρα, η Ρωσία, επιτίθεται σε 
ομόθρησκούς χριστιανούς ορ-
θόδοξους προβαίνοντας σε θη-
ριωδίες. Τα στρατεύματά της δι-
απράττουν σοβαρά εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας: μαζι-
κές δολοφονίες-εκτελέσεις 
αμάχων, βιασμούς, βασανι-
στήρια, ομαδικούς τάφους, 
προσφυγικές ροές, πέραν 
των συστηματικών καταστρο-
φών ζωτικών μη στρατιωτικών 
υποδομών (ηλεκτρικές/πε-
τρελαϊκές εγκαταστάσεις-
νοσοκομεία-σχολεία-θέα-
τρα-εκκλησίες-εμπορικά 
κέντρα). 
Τα εγκλήματα κατά αμάχων 

σε πολλές Ουκρανικές πόλεις, 
προκάλεσαν διεθνή αποτροπι-

ασμό και οργή για κατάφωρη 
παραβίαση των Συμβάσεων 
της Γενεύης, «εγκλήματα πο-
λέμου» δηλ. που διέπραξαν τα 
Ρωσικά στρατεύματα. 
Τα ίδια και πολύ χειρότε-

ρα από αυτά τα εγκλήμα-
τα διέπραξε η Τουρκία το 
1974 κατά την εισβολή της 
στην μαρτυρική Κύπρο πριν 
48 χρόνια, όμως ουδείς 
Τούρκος πολιτικός ηγέτης 
ή στρατιωτικός κατηγορή-
θηκε ως ύποπτος τέλεσής 
εγκλημάτων πολέμου και 
εποικισμού. 
Ο κος Ζελένσκι, που το δυτικό 

σύστημα προσπαθεί να τον ανε-
βάσει στο βάθρο των ηρώων, 
στην επιεικώς πρόχειρη ομιλία 
του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
στις 7 Απριλίου και παρά την 
ευκαιρία που του έδωσε προ-
λογίζοντάς τον ο Πρόεδρος της 
ΒτΕ κ.Κωνσταντίνος Τασούλας 
(σε σχετική μνεία του για την 
τραγωδία της Κύπρου που εί-
ναι ταυτόσημη με την εισβολή 
στην Ουκρανία), δεν έκανε 
ούτε έστω μια ήπια ή προ-
σποιητή αναφορά στην Κύ-
προ και στην αναθεωρητική 
Τουρκία, πράττοντας το ίδιο 
και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. 
Ενώ Ελλάδα-Κύπρος ως μέλη 
της ΕΕ συμπαρίστανται ομόθυ-
μα, αμέριστα και «εμπράκτως» 
στα δεινά της Ουκρανίας.
Η εκ μέρους του άστοχη-προ-

σβλητική συμπεριφορά προς το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, με προ-
βολή βίντεο δύο δήθεν ομογε-
νών(!) μαχητών του «τάγμα-
τος Αζοφ», ίσως ήταν σκόπιμη 
και πιθανή «υπόδειξη» της 
Τουρκίας από την οποία εξαρ-

τάται στρατιωτικά-διπλωματι-
κά-οικονομικά.   
Κατά τον «Economist 

Democracy Index 2021», η 
Ουκρανία έλαβε την 86η 
θέση στη «δημοκρατικό-
τητα», από 167 χώρες, ως 
«Υβριδικό Καθεστώς-Hybrid 
Regime» όπως η Τουρκία-
103η, ενώ η Ρωσία είναι 
124η  ως «Αυταρχικό Καθε-
στώς-Authoritarian Regime), 
η Ελλάδα 34η.  
Το διεθνές ανθρωπιστικό δί-

καιο (jus in bello) ρυθμίζει το 
δίκαιο του πολέμου, προσπαθεί 
να περιορίσει τα δεινά που προ-
καλούνται και καθορίζεται από 
τις Συμβάσεις της Γενεύης που 
συνοπτικά προβλέπουν: α)την 
προστασία των αρρώστων-
τραυματιών-ιατρικού-θρη-
σκευτικού προσωπικού β)τη 
φροντίδα τραυματιών, ασθε-
νών και ναυαγών των ΕΔ στη 
θάλασσα γ)τη μεταχείριση των 
αιχμαλώτων πολέμου δ)την 
προστασία όλων των αμάχων 
ε)την απαγόρευση χρήσης 
ναρκών ξηράς-χημικών-βιολο-
γικών όπλων
Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ της 

Χάγης Καρίμ Χαν έχει ήδη ξε-
κινήσει έρευνες προκειμένου 
να αποφανθεί αν όντως έχουν 
διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου 
στην Ουκρανία. Αν αυτά διαπι-
στωθούν τότε μπορεί να απαγ-
γελθούν ονομαστικές κατηγορί-
ες στους άμεσα εμπλεκόμενους 
Ρώσους διοικητές-αξιωματικούς-
στρατιώτες. Το να κατηγορηθεί 
ο ίδιος ο Πούτιν ως ύποπτος 
τέλεσης εγκλημάτων πολέμου 
είναι απίθανο να συμβεί όσο πα-
ραμένει στο Κρεμλίνο.

Συμπεράσματα

Πρόβλεψη μας είναι ότι αυτός 
ο πόλεμος θα διαρκέσει επί μα-
κρόν γιατί πηγάζει από τον 
εγωισμό μιας υπερδύναμης, 
της Ρωσίας, που δεν θέλει 
να δείξει ότι χάνει ή μέχρι να 
αποκτήσει όσα σχεδίασε.
Οι συνέπειες σε παγκόσμια 

βάση θα γίνουν μεγαλύτερες 
σε όλους τους τομείς που προα-
ναφέρθηκαν (ενέργεια-μετα-
φορές-επισιτισμός-πληθω-
ρισμός/ακρίβεια-φτώχεια) 
και νέες ισορροπίες θα ανα-
δειχθούν στο παγκόσμιο 
γεωπολιτικό και οικονομικό 
σύστημα, με την ευχή και ελ-
πίδα η χώρα μας να βγει κερδι-
σμένη μέσα από ψύχραιμες και 
καλά μελετημένες επιλογές της 
παρούσας ηγεσίας της. 
Η Τουρκία που θα βγει ωφε-

λημένη από αυτή την κρίση 
δεν πρέπει να μας ανησυχεί 
και ούτε να ασχολούμαστε 
μονίμως με αυτό, αλλά να 
ενσκήψουμε με σοβαρότητα 
στις δικές μας δυνατότητες 
και επιλογές, αξιοποιώντας 
τον στρατιωτικό, συμμαχι-
κό, Ευρωκοινοτικό και δι-
πλωματικό τομέα έτσι ώστε 
να είμαστε πάντα ισχυροί 
και σε εγρήγορση, ικανοί να 
αποτρέψουμε οποιαδήποτε 
απειλή. 
Για να μη βρεθούμε ποτέ 

στη θέση της Ουκρανίας επι-
βάλλεται να αξιοποιήσουμε 
τα συγκριτικά μας πλεονε-
κτήματα και να γίνουμε μια 
χώρα όπως το Ισραήλ που 
δεν φοβάται, ή μάλλον, το 
«τρέμουν» οι γείτονές του.  

Αθανάσιος Πάσχου
Υποπτέραρχος ε.α. (ΟΙΚ)

MSc Διεθνές 
Ανθρωπιστικό-Οικ. Δίκαιο
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Ο Ελληνικός Στρατός στην Ουκρανία

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ

«Μη λησμονείτε τας Θερμοπύλας 
καί πεισθητε οτι, όταν οι Έλληνες 
ευρεθούν εις την ανάγκην να κτυ-
πήσουν, κτυπούν ελληνικά». Η απά-
ντηση του Διοικητού τού Ελληνικού 
Λόχου στην Χερσώνα, Υπολοχαγού 
Πεζικού Μιχαήλ Μαθιού, στην πρό-
ταση του Αρχηγού των υπέρτερων 
δυνάμεων των μπολσεβίκων Αταμά-
νου Γρηγόριεφ να παραδοθεί.
  Την 14η Ιαν 1919, το 34ον Σύ-

νταγμα Πεζικού απετέλεσε την πρώ-
τη μονάδα του Ελληνικού Στρατού, 
η οποία αναχώρησε ατμοπλοϊκώς 
από την Καβάλα με προορισμό την 
Οδησσό της Ουκρανίας. Ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδος Ελευθέριος 
Βενιζέλος στην συνδιάσκεψη ει-
ρήνης των Παρισίων, ανταποκρί-
θηκε στην έκκληση της Γαλλίας 
να συμμετάσχει στις συμμαχικές 
επιχειρήσεις στην Νότια Ρωσία. Ο 
Λένιν, μετά την επικράτηση των 
κομμουνιστών κατά την Οκτωβρια-
νή επανάσταση του 1917, υπέγρα-

ψε με την Γερμανία την άνευ όρων 
συνθήκη ειρήνης στο Μπρέστ-Λιτό-
φσκ, εξαιτίας της οποίας η Ρωσία 
απώλεσε το 25% των εδαφών της 
στην Ευρώπη. Οι Ρώσοι εκκένωσαν 
την Ουκρανία, η οποία ανεξαρτητο-
ποιήθηκε. Μετά την παράδοση της 
Γερμανίας(11 Νοε 1918), οι δυνά-
μεις των μπολσεβίκων κινήθηκαν 
για την ανάκτηση της Ουκρανίας. 
Οι δυνάμεις της Αντάντ αποφά-
σισαν την ενίσχυση των ρωσικών 
δυνάμεων που πολεμούσαν τους 
μπολσεβίκους. Ο Βενιζέλος προκει-
μένου να άρει τις επιφυλάξεις των 
Γάλλων για την πραγμάτωση των 
εθνικών διεκδικήσεων της Ελλά-
δος, σχετικά με την Ιωνία και την 
Ανατολική Θράκη, τους προσέφε-
ρε το Α΄ Σώμα Στρατού(ΙΙ και ΧΙΙΙ 
Μεραρχίες Πεζικού, συνολικής δυ-
νάμεως 24.000 ανδρών). Η επιχεί-
ρηση υπήρξε η πρώτη υπερπόντια 
εκστρατεία της χώρας μας και πέ-
τυχε του σκοπού της. 

Οι Ηρωισμοί και τα Λάθη
Η εκστρατεία διήρκησε επί τρί-

μηνο στο έδαφος της Ρωσίας. Τα 
συμμαχικά στρατεύματα (Γάλλοι, 
Έλληνες, Πολωνοί και Ρώσοι, συνο-
λικής δυνάμεως 45.000 ανδρών), 
υπό γαλλική διοίκηση, ηττήθηκαν 
από τις δυνάμεις των μπολσεβίκων 
(210.000 άνδρες). Το ελληνικά 
στρατεύματα πολέμησαν στην περι-
οχή μεταξύ Χερσώνας και Οδησσού. 
Στην συνέχεια εγκαταστάθηκαν 

στην Ρουμανία δυτικά του Δνείστε-
ρου ποταμού, για άλλους τρεις μή-
νες. Σύμφωνα με το σύγγραμμα του 
Διοικητού του Ελληνικού Εκστρα-
τευτικού Σώματος, Υποστρατήγου 
Κωνσταντίνου Νίδερ, τα ελληνικά 
στρατεύματα τίμησαν τα όπλα τους, 
αποτέλεσαν την κυρία δύναμη των 
συμμάχων και απέσπασαν τον θαυ-
μασμό εχθρών και φίλων. Οι συνο-
λικές μας απώλειες ανήλθαν σε 380 
νεκρούς(18 Αξιωματικοί, 380 Οπλί-
τες) και 657 τραυματίες(30 Αξιωμα-
τικοί, 627 Οπλίτες). 
  Οι ελληνικές δυνάμεις δεν πο-

λέμησαν σαν σώμα, άλλα διεσπά-
ρησαν και ετέθησαν υπό την διοί-
κηση των Γαλλικών. Εστάλησαν 
τμηματικά άνευ σχεδίου, χωρίς 

τον βαρύ οπλισμό και τα υποζύ-
γιά τους απεστάλησαν σε δεύτερη 
φάση. Δεν διέθεταν πληροφορίες 
σχετικά με τις εχθρικές δυνάμεις, 
τις υποδομές της χώρας και τις ιδι-
αίτερες κλιματολογικές συνθήκες. 
Ενίσχυσαν μόνο τους Ρώσους εθε-
λοντές και αγνόησαν τους Ουκρα-
νούς αυτονομιστές. Έσφαλαν στην 
εκτίμησή τους για το φρόνημα των 
κατοίκων, οι οποίοι δεν τους αντι-
μετώπισαν σαν ελευθερωτές.
Η πολυπληθής ελληνική ομο-

γένεια, των 100.000 κατοίκων, 
διώχθηκε βάναυσα μετά την απο-
χώρηση του ελληνικού στρατού. 
Το Α΄ΣΣ από την Ρουμανία μετέ-
βη κατευθείαν στην Σμύρνη τον 
Μάιο του 1919.Τα διδάγματα των 
επιχειρήσεων στην Ουκρανία δεν 
ελήφθησαν υπόψη στην εκστρα-
τεία που ακολούθησε στην Μικρά 
Ασία. 
Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 

1865. Ήταν υιός του Βαυαρού φι-
λέλληνα στρατιωτικού ιατρού Φρα-
γκίσκου Ξαβερίου Νίδερ. Αποφοί-
τησε από την στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων το 1887. Έλαβε μέρος 
στον πόλεμο του 1897, τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους 1912-13, τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μι-
κρασιατική Εκστρατεία 1919 -22. 
Ήταν ο Διοικητής του Α΄ Σώματος 
Στρατού πρώτα στην Ουκρανία και 
κατόπιν στην Μικρά Ασία έως το 
Μάϊο του 1920.

Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Νίδερ

O Χρήστος Π. Ρίτσος, Το-
πογράφος Μηχανικός, πρώην 
Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Αγρο-
τικής Τράπεζας της Ελλάδος 
και  κάτοικος Παπάγου, από 
το 1956, έγραψε και εξέδωσε 
το βιβλίο του οποίου παρου-
σιάζουμε το εξώφυλλο.  
Το βιβλίο έχει τον τίτλο 

«ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ: 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ – 
ΜΕΛΛΟΝ, 1950 – 2020», 
ο οποίος προσδιορίζει σαφώς 
και το περιεχόμενο του. Το 
βιβλίο περιέχει 306 σελίδες 
μεγέθους 24x17 cm. Επίσης 
ένα μεγάλο αριθμό φωτο-
γραφιών από όλες τις φάσεις 
ανάπτυξης του προαστίου.
Οι τρεις ενότητες του βιβλί-

ου περιέχουν μια πλήρη περι-
γραφή των δραστηριοτήτων 
και έργων της αντίστοιχης 
περιόδου. 

Η ενότητα του παρελθόντος 
περιέχει κυρίως τις αναρτή-
σεις που έκανε στο Facebook 
για τα πρώτα χρόνια του Πα-
πάγου ο αδελφός του και κά-
τοικος Παπάγου Διονύσης 
Ρίτσος καθώς επίσης και τα 
σχόλια που διατύπωσαν οι 
φίλες και οι φίλοι του.
Για το Παρόν παρουσιά-

ζεται η τωρινή κατάσταση 
του Προαστίου καθώς και τα 
προβλήματα που έχουν εντο-
πισθεί και δυσκολεύουν την 
καθημερινότητα μας.  
Για το Μέλλον παρουσιάζο-

νται προτάσεις για την ανά-
πτυξη του Προαστίου μας. 
Η έκδοση του βιβλίου χρη-

ματοδοτήθηκε από τον ίδιο 
τον συγγραφέα και επομένως 
εκτυπώθηκε σε περιορισμένο 
αριθμό αντιτύπων. Εφόσον 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα 
μπορούσε ο Δήμος Παπάγου 

- Χολαργού, η Δημοτική Ενό-
τητα Παπάγου ή άλλος συλ-
λογικός φορέας να αναλάβει 
την κανονική έκδοση του βι-
βλίου σε περισσότερα αντί-
τυπα. 
Στόχος του βιβλίου είναι να 

παρουσιάσει την ανάπτυ-
ξη του αρχικού «Οικισμού 

Παπάγου» στη σημερινή κη-
πούπολη, ώστε να ενημε-
ρωθούν οι κάτοικοι που δεν 
μετείχαν σε όλη την εξέλιξη. 
Επίσης  να εμπλουτισθεί η 
πενιχρή βιβλιογραφία για 
το προάστιο και να δώσει την 
αφορμή για να γραφούν και 
άλλα βιβλία. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ 1950-2020
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Χώροι πρασίνου: Ευθύνες και υποχρεώσεις µιας αξιόπιστης ∆ηµοτικής Αρχής

Περίπου ο μισός πληθυσμός 
του κόσμου ζει σε πόλεις, 
όπου υπάρχει συχνά έλλειψη 
χώρων πρασίνου, ενώ χιλι-
άδες κάτοικοι ευρωπαϊκών 
αστικών κέντρων χάνουν 
πρόωρα τη ζωή τους κάθε 
χρόνο εξαιτίας της έλλειψης 
των χώρων αυτών (Ερευνη-
τικό Ινστιτούτο Παγκόσμι-
ας Υγείας της Βαρκελώνης 
(ISGlobal). 

Πολλές έρευνες υποστηρί-

ζουν ότι οι χώροι πρασίνου 
στις πόλεις έχουν θετική επί-
δραση στη σωματική και ψυ-
χική υγεία των ατόμων, ενώ 
πρόσφατη έρευνα καταδει-
κνύει πως οι  χώροι πρασίνου 
στις κατοικημένες περιοχές 
μπορεί να έχουν προστατευ-
τικές επιδράσεις απέναντι 
στη θνησιμότητα από κάθε 
αίτιο (Rojas-Rueda D. Et al 
2019).  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας θεωρεί ότι η ελάχιστη 
αναλογία πρασίνου στις πό-
λεις ανά κάτοικο δεν μπορεί 
να είναι κάτω από τα 9 m2/
κάτοικο (Εταιρική σχέση με 
τις πόλεις. Η κοινοτική πρω-
τοβουλία URBAN). Ως άλση 
(και αντίστοιχα αν η έκτασή 
τους είναι μέχρι 0,1 Ηa αλ-
σύλλια), ορίζονται οι εντός 
των σχεδίων των πόλεων 
και οικιστικών περιοχών κοι-
νόχρηστοι χώροι που έχουν 
αποτυπωθεί κατά τον πολε-
οδομικό σχεδιασμό ως άλση, 
καθώς και εκείνοι που φέ-
ρουν φυσική ή τεχνητή βλά-
στηση ή προορίζονται για την 
εγκατάσταση δασικής βλά-

στησης με ελεύθερη διάταξη, 
χωρίς κηποτεχνικές διαμορ-
φώσεις στο πλαίσιο της επι-
διωκόμενης προσομοίωσης 
δασικού περιβάλλοντος (π.χ. 
συστάδας) στις ανωτέρω πε-
ριοχές (Υπουργική Απόφαση 
133384/6587/2015). Οι χώ-
ροι πρασίνου, προσφέρουν 
οξυγόνο και ευκαιρίες ανα-
ψυχής. 

Για όλους τους παραπάνω 
λόγους ο  έγκαιρος καθαρι-
σμός  και η αποψίλωση στους 
χώρους πρασίνου που ανή-
κουν στην περιοχή ευθύνης 
ενός δήμου με στόχο αφενός 
μεν την πρόληψη πυρκαγιών 
αφετέρου δε τον ευπρεπι-
σμό των χώρων αυτών απο-
τελούν προτεραιότητα για 
μια δημοτική αρχή. Συχνά 
προβάλλονται επιχειρήμα-
τα για τις παρατηρούμενες 
καθυστερήσεις στις δράσεις 
αυτές από πολλές δημοτικές 
αρχές αρκετά συχνά δε και 
από την δική μας. Κανείς δεν 
αμφιβάλλει πως σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν είναι άμοι-
ροι ευθυνών και όσοι δεν 
προστατεύουν ή ρυπαίνουν 

τους χώρους αυτούς ενώ 
σίγουρα κανείς δεν υποστη-
ρίζει πως υπάρχει πληθώρα 
εργαζομένων. Σίγουρα όμως 
απαιτείται ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων για μια δη-
μοτική αρχή η οποία εν τέλει 
θα κριθεί από την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων της 
καθημερινότητας και όχι από 
την διαχείριση της εικόνας. Η 
στοχοθεσία, η αποτελεσματι-
κότητα και εν τέλει το παρα-
γόμενο έργο είναι τα στοιχεία 
τα οποία θα αξιολογήσουν οι 
δημότες στο τέλος της θητεί-
ας της και φυσικά το ζητού-
μενο για κάθε δημοτική αρχή 
είναι αν παραδίδει το δήμο 
σε καλύτερη κατάσταση από 
αυτή που τον παρέλαβε. 

Η ποιότητα ζωής, η προστα-
σία του περιβάλλοντος και 
η υπεύθυνη διαχείριση των 
χώρων πρασίνου είναι από 
τα στοιχήματα που πρέπει 
να κερδηθούν. Ο καλύτερος 
τρόπος για να γίνει αυτό εί-
ναι η προσπάθεια να αποκτη-
θεί Περιβαλλοντική Συνείδη-
ση από όλους. Είναι χρέος 
και όχι πολυτέλεια.

Αλέξανδρος 
Ι. Νομικός

Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Α΄ Ασκληπιείο 

Βούλας
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Κουραστήκατε να αγχώνεστε για το πώς θα πληρωθούν 
οι υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σας? Βαρεθήκατε  να έρχονται να κα-
θαρίζουν τα συνεργεία και μέχρι να γυρίσετε το κεφάλι σας να έχουν ήδη 

φύγει? Απορείτε να σας λένε ότι έχουνε κάνει 
απολύμανση  και την επόμενη μέρα να βλέπετε περισσότερες κατσαρίδες  

από ότι είχε την προηγούμενη?
Μία είναι η λύση: **ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ** 

Στην εταιρεία μας ASIKOGLOU.GR υπεύθυνα αναλαμβάνουμε διαχειρί-
σεις κτιρίων με, ή χωρίς αποθεματικό ταμείο, είσπραξη παλαιών κοινο-
χρήστων, πληρωμές λογαριασμών, εκδόσεις αλλά και ότι άλλο περιλαμ-
βάνεται μέσα σε αυτό. Το συνεργείο καθαρισμού μας με το έμπειρο μας 
προσωπικό, αναλαμβάνει ανάλογα το συμβόλαιο που θα υπογράψετε, να 

φέρει εις πέρας και την πιο μεγαλύτερη πρόκληση.
Αναγομώσεις πυροσβεστήρων, απολυμάνσεις, βαφές κτιρίων, συντήρηση 
λέβητα και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και ότι άλλο μπορεί να χρει-

αστείτε, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ αυτοί, που μπορούμε να σας το παρέχουμε.
Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 6975 22 5402 

στο mail μας asikogloy@ gmail.com 
και στο site μας www.asikoglou.gr

TO KAΛΥΤEPO ΣYNEPΓEIO ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN 
KAI  KAΘAPIΣMOY  XOΛAPΓOY ΠAΠAΓOY ΣΠAEI 

TΙΣ TIMEΣ K ΣTΙΣ ΣΠOΛYMANΣEIΣ... 
 TΩPA MONO 35 EYPΩ K ME KAΘE NEO ΣYMBOΛAIO 
KAΘAPIΣMOY KTIPIOY H AΠOΛYMANΣH ΔΩPΕAN...

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6975225402
asikogloy.gr paroxesypktirion
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Ο Χολαργός είναι ένα από τα ομορφότερα προάστεια των Αθηνών με ιστορία και πολιτισμό. Απλώνεται σε έκταση 3,95 
τ.χλμ και ο πληθυσμός του πλέον αγγίζει τις 50.000.
Ένα από τα  σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι πολίτες είναι εκείνο της στάθμευ-

σης των οχημάτων.
Το πρόβλημα στάθμευσης στο Χολαργό επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο αφενός υποβαθμίζοντας την καθημερινότητα των 

κατοίκων αφετέρου αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα του ήσυχου και φιλικού Χολαργού.
Στο πρόβλημα στάθμευσης συντελούν οι εξής παράγοντες: 
1) Η συνεχιζόμενη ανοικοδόμηση  της πόλης 
2) Η ανεπαρκής δημοτική και κρατική συγκοινωνιακή κάλυψη 
3) Η επίσκεψη και στάθμευση δημοτών και μη στις επιχειρήσεις της πόλης μας, και ιδιαίτερα σε εκείνες υγειονομικού εν-
διαφέροντος που φυσικά είναι θεμιτή προκειμένου να λειτουργήσουν τα καταστήματα . 
4) Η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης, δημοσίων και ιδιωτικών. 
5) Η έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης εκ μέρους της δημοτικής αρχής .
 Είναι προφανές ότι χωρίς την άμεση λήψη μέτρων και την κατάρτιση εμπεριστατωμένου σχεδίου αντιμετώπι-

σης το πρόβλημα στάθμευσης συνεχώς θα επιδεινώνεται με αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της 
πόλης μας.
Ο δήμος Παπάγου -Χολαργού, μέχρι σήμερα ,δεν έχει παρουσιάσει  και υλοποιήσει κανένα απολύτως σχέδιο που θα ανα-

κούφιζε τους κατοίκους, ή θα έδινε προοπτική βελτίωσης του προβλήματος.
Η  συνήθης αδράνεια του δημάρχου ΔΕΝ είναι λύση.  Η αποδοχή της κατάστασης ως μη αναστρέψιμη, είναι 

καταστροφική για την πόλη του Χολαργού.
Χρειάζεται οργάνωση, προγραμματισμός και άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση και βελτίωση της υπάρχουσας κα-

τάστασης.
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα, να καταρτιστούν μελέτες από ειδικούς και τελικά να αξιοποιη-

θούν λύσεις και ιδέες που εφαρμόστηκαν σε άλλους  επιτυχημένους δήμους της Αττικής.
Βιώνοντας προσωπικά το πρόβλημα στις καθημερινές μου μετακινήσεις στην περιοχή και έχοντας γίνει  ταυτόχρονα δέκτης 

των διαμαρτυριών και της αγανάκτησης των συμπολιτών μας, για την υπάρχουσα κατάσταση, επιθυμώ να συμβάλλω στο 
δημόσιο διάλογο, με σειρά προτάσεων και σκέψεων, που προέκυψαν  από  συζητήσεις μου  με ειδικούς και αιρετούς, οι 
οποίοι  έχουν βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με το ζήτημα της στάθμευσης.
Συγκεκριμένα,  χρειάζεται:
1) Να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα δημιουργίας υπόγειου parking,με βασικά ερωτήματα: το σημείο κατασκευής του, 
τη βιωσιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας του.
2) Να υλοποιηθεί  διαγώνια στάθμευση σε δρόμους μεγάλου πλάτους, με στόχο την εξοικονόμηση θέσεων στάθμευσης 
χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη και σοβαρή παρέμβαση. 
3)  Να αναπλαστεί  ήπια ο παράδρομος της Μεσογείων εξασφαλίζοντας περισσότερες θέσεις στάθμευσης εξυπηρετώντας 
έτσι τους πελάτες των καταστημάτων και εστιατορίων που σήμερα παρκάρουν τα οχήματα τους στους παράλληλους και 
κάθετους προς τη Μεσογείων δρόμους ενοχλώντας τους μόνιμους κατοίκους . 
4) Να εφαρμοστεί διαγώνια στάθμευση άμεσα στην ιδιαίτερα επιβαρυμένη πλατεία Πλαστήρα,(Αγία Τριάδα), με σημαντικό 
όφελος νέων θέσεων. 
5) Να αγοραστούν οικόπεδα ή να απαλλοτριωθούν εγκαταλελειμμένα κτίσματα από το δήμο σε διάφορες περιοχές της 
πόλης  και να διαμορφωθούν σε πράσινους χώρους στάθμευσης δωρεάν για τους δημότες. 
6) Στην Λεωφόρο Περικλέους, ο δήμος θα πρέπει να εξασφαλίσει το όμορο οικόπεδο στο υπάρχον δημοτικό πάρκινγκ, 
που παραμένει επί  σειρά ετών σκελετός από μπετόν, αποτελώντας  εστία ρύπανσης και υποβαθμίζοντας αισθητικά όλη την  
περιοχή και να το διαμορφώσει σε λειτουργικό πάρκινγκ .
7) Να εκπονηθεί μελέτη για ελεγχόμενη στάθμευση, και να δοθούν άδειες στάθμευσης αποκλειστικά για μόνιμους κατοί-
κους  σε περιοχές ιδιαιτέρως επιβαρυμένες όπως συμβαίνει σε άλλους δήμους.
8) Να καταρτιστεί μελέτη  για την αύξηση των  θέσεων στο υπόγειο του δημαρχιακού μεγάρου ¨Χαράλαμπος Σκούρτης¨.

Αγαπητοί συμπολίτες τα προβλήματα δεν επιλύονται ποτέ μόνα τους. Αντίθετα, με την αδράνεια 
και το πέρασμα του χρόνου γιγαντώνονται και στο τέλος καθίστανται μη αναστρέψιμα…

Λύσεις υπάρχουν… Αρκεί να υπάρχει όραμα, οργάνωση, αποτελεσματικότητα και ορθή διαχείριση 
των οικονομικών πόρων του δήμου βάσει των πραγματικών αναγκών της πόλης και των δημοτών

Δημήτρης Οικονόμου
Χειρουργός Οδοντίατρος

Ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΛΑ…

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ!
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