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Η Δασοπροστασία Υμηττού 
είναι απαραίτητη αλλά 
και εφικτή με σωστή 

οργάνωση

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

dimis.oikonomou@gmail.com

Τη φετινή αντιπυρική περίοδο, που 
ακόμη διανύουμε, ο καθαρισμός από 
τα χόρτα και το κλάδεμα δένδρων, 
έγινε με περισσότερη επιμέλεια και 
σε μεγαλύτερη έκταση, σε σχέση 
με την περσινή χρονιά,  από τους 
εμπλεκόμενους φορείς ΣΠΑΥ, Δα-
σαρχείο και  Περιφέρεια. 

      Συνέχεια στη Σελ. 3

Η ΓΝΩΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 125
Ιούλιος - Αύγουστος 2022

Ο Συµπολίτης – Οι καιροί 
αλλάζουν… 

Του Γρηγόρη Μαλούκου
  Σελ. 15

Το ∆υστύχηµα στο Παλοµάρες 
της Ισπανίας το 1966
Του Ι.Κρασσά    Σελ. 10 

Βασικά θέµατα – προβλήµατα 
Κάτω Ζώνης Παπάγου
Των Διονυσίου Ρίτσου- 
Σπυρίδωνος Κόκιου
    Σελ. 4

Γυρίσαµε από τις 
διακοπές & περπατάµε 

στην πόλη µας… 
Χολαργός και Παπάγος, επιστρέφουν σε φθινοπωρινούς ρυθμούς 

έπειτα από τις θερινές διακοπές των περισσοτέρων κατοίκων

Πολιτική αστάθεια: Χείριστο 
σενάριο για κοινωνική συνοχή-
Τουρκική απειλή     
Του Υποπτεράρχου 
Αθανασίου Πάσχου Σελ. 7

Το µεγάλο στοίχηµα 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Των Αλέξανδρου Ι. Νομικού
Ιατρού-Παθολογοανατόμου και  

Ανδρέας Αγγελόπουλου
Συνταξιούχου Υπουργείου 

Εμπορίου Μέλος ΚΑΠΗ 
Παπάγου-ΧολαργούΣελ. 13

ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΓ.ΣΚΕΠΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
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Παράλληλα, καλύτερος ήταν 
και ο συντονισμός πυροσβεστι-
κής, αστυνομίας και στρατού, 
αναφορικά με την επίβλεψη και 
παρακολούθηση του βουνού.
Η φύλαξη με πυροσβεστικό 

όχημα είναι πλέον σταθερή στο 
ύψος της μονής Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου. Όμως θα πρέπει να 
γίνουν πολλά ακόμη για την 
περαιτέρω θωράκιση του Υμητ-
τού.
Τον περασμένο  Μάϊο,που 

ξεκίνησε η αντιπυρική περίο-
δος, δεν είχε πραγματοποιηθεί 
καμία δράση καθαρισμού και 
αποψίλωσης από τους εμπλε-
κόμενους φορείς. Υπήρχαν και 
υπάρχουν ακόμη ξερά δένδρα 
από τις προηγούμενες χιονο-
πτώσεις που έπληξαν την Ατ-
τική.
Το κοιμητήριο Παπάγου δεν 

διαθέτει επαρκή  πυρασφάλεια, 
υπάρχει έλλειψη κρουνών και 
οι βρύσες  είναι χαμηλής πίε-
σης.
Ο φωτισμός στην προέκτα-

ση της οδού Αναστάσεως είναι 

προβληματικός. Τα φώτα είναι 
συνήθως αναμμένα ημέρα, και 
σβηστά το βράδυ με αποτέ-
λεσμα τις νυχτερινές ώρες να 
επικρατεί πυκνό σκοτάδι διευ-
κολύνοντας τη δράση επίδο-
ξων εμπρηστών.
Είναι απολύτως απαραίτητο να 

υπάρχει όχημα του δήμου όλο 
το 24ώρο, τις ημέρες υψηλής 
επικινδυνότητας προκειμένου 

να επιτηρεί και να ειδοποιήσει 
έγκαιρα τους αρμοδίους σε πε-
ρίπτωση πυρκαγιάς. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δώσουμε και στις δυο δεξα-
μενές, που βρίσκονται στην 
περιοχή μας, τη μικρή και τη 
μεγάλη. Η μεγάλη δεξαμενή 
χρειάζεται καθαρισμό, περί-
φραξη και κάλυψη με δίχτυ το 
χειμώνα, διότι δυστυχώς χωρίς 

δίχτυ, βρίσκονται εντός της δε-
ξαμενής πολλά πνιγμένα ζώα. 
Επίσης θα πρέπει να σχεδια-
στεί ευκολότερη πρόσβαση σε 
αυτή.
Σχετικά με την μικρή κινητή 

δεξαμενή, θα πρέπει να επι-
σκευαστεί, να καθαριστεί και 
να τοποθετηθεί σε κατάλληλο 
σημείο.
Οι εθελοντές της ΔΑΠΑΧΟ, 

(ομάδα δασοπροστασίας), 
έχουν σημαντική παρουσία 
στην προστασία του βουνού. 
Γι΄ αυτό είναι απαραίτητη η 
συνεχής εκπαίδευσή τους, η 
στελέχωσή τους με περισσότε-
ρους οδηγούς και η προσέλκυ-
ση εθελοντών συμπολιτών που 
θα ήθελαν να βοηθήσουν στη 
φύλαξη του Υμηττού.
Ο Υμηττός που αποτελεί ανά-

σα και πηγή ζωής  τόσο για την 
πόλη μας, όσο και για ολόκλη-
ρο το λεκανοπέδιο, χρειάζεται 
την καθημερινή μας φροντίδα, 
που πρέπει να γίνεται οργανω-
μένα και με ορθό προγραμμα-
τισμό!

Του Χειρουργού Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Η ∆ασοπροστασία Υµηττού είναι απαραίτητη 
αλλά και εφικτή µε σωστή οργάνωση

Παράλληλα, καλύτερος ήταν 

Η 
ΓΝ

ΩΜ
Η

www.politeiapapxol.gr
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∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού

Σε αυτό το κείμενο θα αναφερθούν Βασικά Θέ-
ματα/Προβλήματα  που απασχολούν την Κάτω 
Ζώνη (ΚΖ) του Παπάγου. 
Η ΚΖ, μια από τις παλαιότερες περιοχές του 

Παπάγου (εξάλλου σε αυτή βρίσκεται και η οικία 
στην οποία τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος του, 
τότε, Οικισμού Παπάγου), αποτελεί την περιοχή 
που περικλείεται από τις οδούς:  8ης Μεραρχίας 

(παλαιότερα Πεντέλης),  Αναστάσεως, Τσιγάντε 
και Κύπρου . Το πάρκο της «Εκκλησίας των Εξι» 
τυπικά ανήκει στο Χολαργό αλλά ουσιαστικά 
βρίσκεται στη ΚΖ.   
Το κείμενο της ανάρτησης έχει ως «γεν-

νήτορες» τους παλαιούς κατοίκους της ΚΖ, 
Σπύρο Κόκιο και Διονύση Ρίτσο, οι οποίοι 
είναι σχεδόν βέβαιοι ότι οι σκέψεις τους 

εκφράζουν την πλειονότητα των κατοίκων 
της ΚΖ. 

1. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ
Καθημερινά, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως 

αργά το απόγευμα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, 
νταλίκες χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση υπο-
ψηφίων οδηγών, που κατοικούν εκτός από τον 
Δήμο Παπάγου- Χολαργού και σε γειτονικούς 
Δήμους Δεν σέβονται ούτε και τις ώρες κοινής 
ησυχίας – ιδίως οι εκπαιδευτές οδηγών μοτο-
συκλέτας. Επίσης η οδός 8ης Μεραρχίας χρησι-
μοποιείται για parking των Μεγάλων αυτοκινή-
των (Νταλίκες, Φορτηγά, Πούλμαν κλπ) όπως 
επίσης και για χώρος «ανακούφισης». Η κίνηση 
όλων αυτών των αυτοκινήτων αυξάνει πολλα-
πλασιαστικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της περι-
οχής η οποία δεν διακρίνεται για τους άνετους 
δρόμους της.
Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στην ΚΖ του Παπά-

γου; Γιατί όλες τις ώρες; 
Θα πρέπει να μπουν κανόνες που θα τηρού-

νται. Να σταματήσει η εκπαίδευση στις ώρες 
κοινής ησυχίας. Να κατανεμηθεί η εκπαίδευση 
χρονικά και χωροταξικά με τις άλλες γειτονικές 
περιοχές (Χολαργό, Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι 
κλπ )

Συνέχεια στην σελ. 9

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
Των Διονυσίου Ρίτσου- Σπυρίδωνος Κόκιου.
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Οδοντοστοιχίες ή Εµφυτεύµατα

Αρκετοί άνθρωποι χάνουν πολ-
λά από τα φυσικά τους δόντια ως 
αποτέλεσμα της παρόδου της ηλι-
κίας είτε για άλλους λόγους. Αυτή 

η απώλεια δημιουργεί πολλά λει-
τουργικά προβλήματα, όπως αδυ-
ναμία μάσησης και ομιλίας, κα-
θώς και αισθητικά, ψυχολογικά.
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι 

με τις οποίες μπορεί να αποκατα-
σταθεί το πρόβλημα της οδο-
ντικής απώλειας. Κάποιες από 
αυτές είναι οι οδοντοστοιχίες και 
τα εμφυτεύματα.

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ, 
τα υπέρ και τα κατά…

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες 
χρησιμοποιούνται για να αποκα-
ταστήσουν την απώλεια πολλών 
ή και όλων των φυσικών δοντι-
ών. Παλαιότερα ήταν η μοναδική 
λύση για την λειτουργική και αι-
σθητική αποκατάσταση των χαμέ-
νων δοντιών, κάτι το οποίο στις 
μέρες μας έχει αλλάξει.
Τα βασικά μειονεκτήματα των 

ολικών οδοντοστοιχιών (όταν λεί-
πουν όλα τα δόντια) είναι ότι με 
το πέρασμα των χρόνων το οστό 
και τα ούλα στο οποία εφαρμόζει 
απορροφώνται με αποτέλεσμα 
δυσκολία συγκράτησης. Οι οδο-
ντοστοιχίες φεύγουν από τη θέση 

τους κατά την ομιλία και τη μά-
σηση, αυτό το πρόβλημα μπορεί 
προσωρινά να επιλυθεί μεν με 
κάποια ειδική κόλλα συγκράτησης 
οδοντοστοιχιών, αλλά μετά από 
κάποιο διάστημα η οδοντοστοιχία 
θα χρειαστεί να επαναληφθεί.
Οι μερικές οδοντοστοιχίες από 

την άλλη (όταν υπάρχουν κάποια 
φυσικά δόντια) έχουν σαφώς 
καλύτερη συγκράτηση, αλλά εμ-
φανίζουν το μειονέκτημα της πιο 
εύκολης φλεγμονής και τερηδονι-
σμού των φυσικών δοντιών στη-
ριγμάτων εάν δεν συντηρούνται 
και δεν βουρτσίζονται σωστά.
Τα πλεονεκτήματα των οδοντο-

στοιχιών είναι ότι αποτελούν τη μο-
ναδική λύση σε ειδικές περιπτώσεις 
ασθενών με έντονα προβλήματα 
υγείας στους οποίους δεν μπορούν 
να τοποθετηθούν εμφυτεύματα. 

ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ-
ΤΑ, τα υπέρ και τα κατά…
Τα οδοντικά εμφυτεύματα απο-

τελούν την πλέον σύγχρονη και 
πιο ενδεδειγμένη λύση αποκα-
τάστασης των χαμένων δοντιών. 
Στα πλεονεκτήματα των εμφυ-

τευμάτων συγκαταλέγονται η ευ-
κολία κατασκευής είτε ακίνητων 
αποκαταστάσεων (γέφυρες στη-
ριζόμενες σε εμφυτεύματα) είτε 
οδοντοστοιχιών με εντυπωσιακά 
καλύτερη συγκράτηση, σε σχέση 
με τις κλασσικές οδοντοστοιχίες.  
Η επιλογή του είδους της προσθε-
τικής αποκατάστασης εξαρτάται 
από βιολογικούς και ανατομικούς 
παράγοντες, όπως η ποιότητα και 
ποσότητα του οστού και η γειτνία-
ση του με σημαντικά ανατομικά μό-
ρια και δομές. Ένα άλλο σημαντικό 
πλεονέκτημα είναι η μακροβιότητά 
τους. Του Χειρουργού 

Οδοντιάτρου
Δημήτρη Οικονόμου

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας Τηλ. Επικοινωνίας 6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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Πολιτική αστάθεια: Χείριστο σενάριο για κοινωνική συνοχή-Τουρκική απειλή     
Είμαστε στο «τέλος εποχής» επάρκειας και αφθονίας;

Η στάση της Ευρώπης

Η Ευρώπη δεν είναι άμοιρη ευ-
θυνών με την γενικότερη στάση 
της και τον τρόπο αντιμετώπι-
σης ζητημάτων, όπως η πανδη-
μία, με την καθυστέρηση λήψης 
των αναγκαίων μέτρων και τώρα 
στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο 
συνεπεία του οποίου ξέσπασε η 
πρωτοφανής ενεργειακή και επι-
σιτιστική κρίση.
Ο «ρωσικός χειμώνας» διαχέε-

ται ήδη στην Ευρώπη. Μαζί η αλ-
λαγή του κλίματος που οδήγησε 
σε εκτεταμένη ξηρασία-δασικές 
πυρκαγιές. Κλίμα-ενεργειακή 
ένδεια-πανδημία-πόλεμος, 
οδηγούν την Ευρώπη σε 
ύφεση, ακρίβεια, πολιτική 
αστάθεια. Θα δοκιμαστούν ταυ-
τόχρονα οι θεσμοί αλληλεγγύης-
δημοκρατίας και το «ευρωπαϊκό 
κεκτημένο». 
Το γιατί η Ευρώπη βρέθηκε από-

λυτα εξαρτημένη από το Ρωσικό 
φυσικό αέριο-πετρέλαιο, οφείλε-
ται στην επιλογή της Γερμανίας 
και της κας Μέρκελ να διευρύ-
νει στα είκοσι τελευταία χρόνια 
τις οικονομικές-βιομηχανικές της 
σχέσεις της με τη Ρωσία, κατα-
σκευάζοντας ταυτόχρονα τους 
αγωγούς North Stream 1&2, κα-
θιστώντας τη Ρωσία ως μοναδική 
πηγή τροφοδοσίας σε ενέργεια. 
Η Ευρώπη υποστηρίζοντας «μετά 

πάθους» τις κυρώσεις που ζήτησαν 
ΕΕ-ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, 
τελικά έγινε θύμα ανάμεσα στην 
αιώνια διαμάχη Αμερικής-Ρωσίας-
Κίνας, και ήδη πληρώνει δυσβά-
σταχτο οικονομικό και ενεργειακό 
κόστος που θα έχει τεράστια επί-
πτωση στους λαούς της. 
Μεγάλοι κερδισμένοι: Αμερική-

Κατάρ-Σ.Αραβία-ΗΑΕ-Αίγυπτος-
Αλγερία,  από την μεταφορά 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
με ειδικά δεξαμενόπλοια LNG με 
πολύ μεγαλύτερη τιμή διάθεσης.
 
Συνέπειες-Συμπεράσματα
Αποτέλεσμα της ενεργειακής 

ανασφάλειας, η εκτόξευση των 

τιμών φυσικού αερίου σε δεκα-
πλάσια επίπεδα από πέρυσι που 
άρχισε ήδη να πλήττει σοβαρά 
τα νοικοκυριά της Ευρώπης εν 
όψει και του επερχόμενου χει-
μώνα, με επιβολή πλαφόν και 
περιορισμούς στην κατανάλωση 
ενέργειας, όπως ήδη εξαγγέλθη-
κε σχετικά σε Μεγ.Βρετανία-Γερ-
μανία-Βέλγιο. 
Όλη αυτή η κατάσταση θα έχει 

επιπτώσεις στο περιβάλλον κα-
θώς επανεργοποιούνται οι ρυ-
πογόνες λιγνιτικές μονάδες πα-
ραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
και πέραν αυτού η παράταση λει-
τουργίας, ή και κατασκευή νέων 
πυρηνικών εργοστασίων (Ουγ-
γαρία-Τουρκία) καθώς οι ΑΠΕ 
δεν επαρκούν.  
Παρεπόμενες οικονομικές συ-

νέπειες είναι ο υψηλός πληθωρι-
σμός-ύφεση-ακρίβεια, η αύξηση 
της φτώχειας και της ανασφά-
λειας στους πολίτες. Όταν όμως 
όλα αυτά συνυπάρχουν, «ευ-
δοκιμεί» ο λαϊκισμός, η πολι-
τική αποσταθεροποίηση και η 
άνοδος στην εξουσία αυταρ-
χικών ηγετών-κυβερνήσεων, 
βλάπτοντας σημαντικά τη δη-
μοκρατία και την ελευθερία.
     
Επιπτώσεις-προβλέψεις 

για Ελλάδα
Η ενεργειακή κρίση επηρεά-

ζει βεβαιότατα την Ελλάδα, όχι 
όμως στο βαθμό που γίνεται 
στην βόρεια Ευρώπη και ίσως να 
είμαστε η χώρα που θα βληθεί 
συγκριτικά λιγότερο, ή ακόμη να 
βγει κερδισμένη..και αυτό διότι 
αν «παγώσει» φέτος η Ευρώπη, 
θα αυξηθεί ο χειμερινός τουρι-
σμός στις πιο ζεστές περιοχές 
(Κρήτη-Δωδεκάνησα-Ν.Ελλάδα) 
από συνταξιούχους βορειοευρω-
παίους, γιατί με το κόστος θέρ-
μανσης που θα αποφύγουν, θα 

μπορούν να «ζεσταθούν» κάνο-
ντας και τουρισμό-διακοπές στην 
Ελλάδα. 
Ποσοτική ενεργειακή επάρκεια 

έχει ήδη εξασφαλιστεί καθόσον η 
Ελλάδα έχει καταστεί σημαντικός 
ενεργειακός κόμβος αποθήκευ-
σης και διανομής LNG που δια-
κινείται μέσω Αλεξανδρούπολης 
στην Ευρώπη πέραν του ότι δι-
εθνώς, το μεγαλύτερο ποσοστό 
του στόλου πλοίων LNG ανήκει 
στον ελληνικό εφοπλισμό. 
Βέβαια οι τιμές της ενέργειας 

(φ.αέριο-πετρέλαιο-ηλεκτρικό) 
θα είναι υψηλές και στην Ελλάδα 
αφού διαμορφώνονται διεθνώς/
χρηματιστηριακά και θα επιβα-
ρύνουν σημαντικά τα ελληνικά 
νοικοκυριά που θα «κρυώσουν» 
τον φετινό χειμώνα, δοθέντος 
και του υψηλού πληθωρισμού 
που κινείται στο 12%. 
Μοναδική ελπίδα είναι τα μέ-

τρα κοινωνικής στήριξης από την 
πολιτεία και επ΄αυτού υπάρχουν 
αισιόδοξες κυβερνητικές ανα-
κοινώσεις-δεσμεύσεις. Σε αυτό 
θα συμβάλει και η αναμενόμενη 
ισχυρή ανάπτυξη που μπορεί να 
φθάσει και το 5,5-6%  λόγω της 
μεγάλης αύξησης των εσόδων 
από τον τουρισμό. 
Αρκεί να μην υπάρξει πολιτι-

κή αστάθεια από τυχόν πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες, ή απο-
σταθεροποίηση που μπορεί να τα 
ανατρέψει όλα αν υπάρξει κλίμα 
έντονης πόλωσης, με δεδομέ-
νο και το εκλογικό σύστημα της 
απλής αναλογικής και το ισχυ-
ρό ενδεχόμενο επαναληπτικών 
εκλογών. 
Ο πρωθυπουργός στη συζήτη-

ση στη βουλή για τις υποκλοπές 
άφησε να εννοηθεί ότι δεν απο-
κλείεται κάποια προσπάθεια απο-
σταθεροποίησης ενώ πολλά ΜΜΕ 
υποστηρίζουν ότι σε κάτι τέτοιο 

μπορεί να κρύβονται η Ρωσία και 
Τουρκία, λόγω της καθαρής θέ-
σης της ελληνικής κυβέρνησης 
να στηρίξει ανθρωπιστικά και 
στρατιωτικά την Ουκρανία, στέλ-
νοντας μεταξύ άλλων και όπλα 
πρώτης γραμμής, σε αγαστή συ-
νεργασία με ΕΕ-ΝΑΤΟ.
Ο πρωθυπουργός αναλαμβά-

νοντας, όπως είπε, την ευθύνη 
και το πολιτικό κόστος, δεν προ-
σφεύγει  σε πρόωρες εκλογές 
παρά το συγκριτικό δημοσκοπι-
κό πλεονέκτημα υπεροχής της 
ΝΔ στην τρέχουσα συγκυρία, για 
να μη βρεθεί η χώρα σε παρα-
τεταμένη ακυβερνησία εν μέσω 
πανδημίας, ενεργειακής κρίσης 
και ακρίβειας και το σοβαρότερο 
για εθνικούς λόγους εν μέσω της 
έντονης τουρκικής επιθετικότη-
τας και μεταναστευτικής έξαρ-
σης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα 
γίνουν εκλογές για λόγους σκο-
πιμότητας πριν τον επερχόμενο 
χειμώνα.
Όλα τα κόμματα στη ΔΕΘ ανα-

μένεται να πλειοδοτήσουν σε 
υποσχέσεις για ελάφρυνση των 
επιβαρύνσεων από φόρους, 
ασφαλιστικές εισφορές αφενός 
και αυξήσεων μισθών και συντά-
ξεων κλπ αφετέρου, καθώς και 
για επιδοτήσεις σε ενέργεια-καύ-
σιμα-ηλεκτρικό. 
Αναμένουμε να υπερισχύσει ο 

σεβασμός στη θεσμική συνταγ-
ματική πρόβλεψη για διενέργεια 
εκλογών στην τετραετία χωρίς η 
εκάστοτε αντιπολίτευση να «εκ-
βιάζει» κάθε τρεις και λίγο για 
πρόωρες εκλογές που η πλειο-
ψηφία του λαού συνήθως δεν 
επιθυμεί. 
Υποχρέωση των κυβερνήσεων 

είναι να μην ορρωδούν εν όψει 
κρίσεων ή δυσκολιών, αλλά να 
κυβερνούν προς όφελος του 
λαού και μόνον.     

Αθανάσιος Πάσχου
Υποπτέραρχος ε.α. (ΟΙΚ)

MSc Διεθνές 
Ανθρωπιστικό-Οικ. Δίκαιο

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 

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 
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Συνέχεια από την σελ. 4
2. ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

Για κάποιους λόγους (ακούστηκε 
ότι προκειμένου να προστατευ-
θεί το πλακόστρωτο της Κύπρου 
μπροστά στο σχολείο (στρογγυ-
λό))  έγινε υποχρεωτική εκτροπή 
των φορτηγών μέσω Αρτέμιδος 
και Κορυτσάς. Μάλιστα ο Δήμος 
χαρακτηρίζει την Αρτέμιδος ως 
οδό βαρείας κυκλοφορίας, κάτι 
που μόνον ως αστείο μπορεί να 
εκληφθεί. Η Απόφαση αυτή δη-
μιούργησε σημαντικές επιπτώσεις 
τόσο στην Αρτέμιδος, όσο και στην 
Κορυτσάς. Οι οδηγοί  των Φορτη-
γών παρασυρόμενοι από τα σήμα-
τα στρίβουν στην Αρτέμιδος και 
«πατάνε» ταχύτητα και στα 300m 
βρίσκονται στο γρίφο της στροφής 
στην Κορυτσάς. Το τελευταίο διά-
στημα οπότε γίνονται στην Αρτέμι-
δος έργα για τα όμβρια ύδατα, 
τα φορτηγά του εργολάβου κυκλο-
φορούν, για να κάνουν τη δουλειά 
τους με  χαοτικές κινήσεις.
Ειπώθηκε ότι έτσι τα Φορτηγά 

φτάνουν εύκολα στην Αττική οδό. 
Ελα όμως που δεν έχουν όλα τα 
Φορτηγά προορισμό την Αττική 
Οδό. Εάν ένα Φορτηγό θέλει να 
πάει π.χ, στην νέα περιοχή θα 
ακολουθήσει τη διαδρομή Κύπρου 
– Αρτέμιδος – Κορυτσάς – Στρ. Πα-
πάγου - Αναστάσεως -Εθν. Αμύνης 

ή Πίνδου – Αργυροκάστρου κλπ.
Πρέπει να μην επιτρέπονται Φορ-

τηγά στην Αρτέμιδος, που είναι 
οικιστική περιοχή δηλαδή σπίτια, 
στροφές, στενοί δρόμοι, παιδικές 
χαρές. Η Αρτέμιδος δεν είναι οδός 
βαρείας κυκλοφορίας. Ήδη σε όλο 
το μήκος της έχει ρηγματωθεί από 
τη διέλευση του λεωφορείου.
{Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι 

ΚΑΝΕΝΑΣ δεν διάβασε το κείμε-
νο και δεν εντόπισε το πρόβλημα. 
Ετσι:

1. Λόγω των έργων έκλεισε η άνο-
δος της Κύπρου και η κίνηση της 
μεταφέρθηκε στην Εφέσου η οποία 
από την Ελ. Βενιζέλου και πάνω 
στενεύει και χωρά 1,5 αυτοκίνητο, 
καταλήγει δε στην Σμύρνης που έχει 
υποχρεωτική στροφή δεξιά   [τι κάνω 
τώρα ; Πώς βγαίνω στην Κορυτσάς 
;]. Εξάλλου είχαμε δύο ατυχήματα 
την εβδομάδα στη γωνία Αρτέμιδος 
– Εφέσου αφού ο «δάσκαλος» δεν 
μας έμαθε ότι προτεραιότητα έχει ο 
ερχόμενος από τα δεξιά. 
2. Βγήκε μια οδηγία της ΕΛΑΣ, 

που εάν εφαρμόζονταν θα κατέ-
ληγε σε μια παιδική   xαρά με συ-
γκρουόμενα αυτοκινητάκια. Πριν 
εφαρμοστεί, αναιρέθηκε, χωρίς να  
ειδοποιηθεί κανένας κάτοικος της 
Αρτέμιδος    
3. Και έτσι η Αρτέμιδος- Κορυ-

τσάς έγινε η Τρίτη είσοδος του Πα-
πάγου μετά τις  
 Κατεχάκη και Ξανθίππου με ση-

μαντική αύξηση του κυκλοφορια-
κού φόρτου

3. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Η διαδρομή του λεωφορείου πε-

ριλαμβάνει την 4η Στάση στη γω-
νία, Αρτέμιδος και Κορυτσάς. Η 
στάση αυτή δημιουργήθηκε όταν 
ο Χολαργός, στο σύνορο με τον 
Παπάγου, δεν είχε καμμία συγκοι-
νωνία και επομένως η στάση εξυ-
πηρετούσε όλους τους κατοίκους 
έως περίπου την Υμηττού. Όταν 
δημιουργήθηκε η λεωφορειακή 
γραμμή «Σχολεία» εξέλιπε αυτή 
η ανάγκη για τους κατοίκους του 
Χολαργού. Με την λειτουργία του 
Μετρό εξέλιπε η ανάγκη και για 
τους κατοίκους της ΚΖ. Εξάλλου η 
3η Στάση τους εξυπηρετούσε ικα-
νοποιητικά. 
Ελάχιστοι από τους κατοίκους 

χρησιμοποιούν την 4η στάση. Τη 
διαδρομή του λεωφορείου ακο-
λουθούν κατ’εθιμο και άλλα μεγά-
λα και πλήθος μικρών οχημάτων  
(στρατιωτικά, σχολικά κλπ) επειδή 
με τον τρόπο αυτό  διευκολύνονται 
οι οδηγοί (όπως πάει το λεωφορείο 
….)
Είναι καιρός (μετά από περίπου 

από 65 χρόνια) να αλλάξει η δια-

δρομή του λεωφορείου. Να ακο-
λουθήσει τη διαδρομή Κύπρου 
– 8ης Μεραρχίας – Κορυτσάς  με 
στάση την αρχή της 8ης Μεραρ-
χίας ώστε να διευκολύνονται τα 
σχολεία, η εκκλησία, το πάρκο και 
το Βέρντε κλπ 
Γενικά δε για την μετακίνηση 

εντός του Παπάγου να δρομολο-
γηθούν  μικρότερου μεγέθους λε-
ωφορεία με δυνατότητα ελιγμών  
και στροφών και μικρότερο θόρυ-
βο λειτουργίας.
( Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

δρόμοι του Παπάγου χαράχθηκαν 
πριν από το 1960 όταν η κυκλο-
φορία αυτοκινήτων ήταν σπάνιο 
φαινόμενο

4. ΣΗΜΑΝΣΗ
Να μπουν παντού σήματα με όρια 

ταχύτητας τα 30 χλμ (κίνηση εντός 
κατοικημένης περιοχής)  και να 
επιτηρείται η τήρηση του ορίου.
{ Στη γωνία Αρτέμιδος – Εφέσου 

ένα (ίσως και περισσότερα) αυτο-
κίνητο προσέκρουσε στον καθρέ-
φτη που βοηθά στην κυκλοφορία 
και λύγισε την βάση του. Εδώ και 
περίπου ένα χρόνο παραμένει λυ-
γισμένος. Προφανώς κανένας Δη-
μοτικός Σύμβουλος ή Δημοτικός 
Υπάλληλος δεν πέρασε  από την 
είσοδο του Παπάγου - οδός Αρτέ-
μιδος}.
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Το ∆υστύχηµα στο Παλοµάρες της Ισπανίας το 1966

«Το διοικείν 
εστίν προβλέπειν 
(Η διοίκηση είναι 
πρόβλεψη)». Αλ-

κιβιάδης(450-404) 
Αθηναίος πολιτικός 

και στρατιωτικός.

Την 10:30 της 17ης Ιανουαρίου 1966, ένα 
βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου B-52 
Stratofortress1  της Πολεμικής Αεροπορίας 
των ΗΠΑ, κατέπεσε στο παραθαλάσσιο χωρίο 
Παλομάρες, στις ακτές της Μεσογείου στην 
Ισπανία. Η πτώση του προκλήθηκε λόγω συ-
γκρούσεως με ιπτάμενο τάνκερ KC-135, κατά 

τον ανεφοδιασμό του σε καύσιμα σε ύψος 
10.000 μέτρων. Το βομβαρδιστικό μετέφερε 
τέσσερεις βόμβες υδρογόνου ΜΚ-28R1, ισχύ-
ος 20 μεγατόνων (800 φορές ισχυρότερες 
από την βόμβα που ρίχθηκε στην Χιροσίμα). 
Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση 
«Θόλος Χρωμίου (Chrome Dome)». Ο σκοπός 
της επιχειρήσεως αφορούσε την πτήση βομ-
βαρδιστικών εξοπλισμένων με πυρηνικά όπλα 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα αμέσου ανταποδόσεως σε περί-
πτωση αιφνιδιαστικής πυρηνικής επιθέσεως εκ 
μέρους της ΕΣΣΔ. Την εποχή εκείνη ο ψυχρός 
πόλεμος2  βρισκόταν στο απόγειό του.

Η Επιχείρηση Ανευρέσεως 
των Πυρηνικών Όπλων 

Τα 4 μέλη του ιπτάμενου τάνκερ και τα 3 

από τα 7 μέλη του Β-52 σκοτώθηκαν κατά 
την σύγκρουση, ενώ τα 4 μέλη του βομ-
βαρδιστικού διασώθηκαν, χρησιμοποιώντας 
τα αλεξίπτωτα τους. Τα 3 από τα 4 πυρηνι-
κά όπλα ευρέθησαν επί του εδάφους πλησί-
ον του χωριού Παλομάρες. Τα μη πυρηνικά 
εκρηκτικά από τις 2 βόμβες εξερράγησαν 
με την πρόσκρουση, μολύνοντας έκταση 2 
τετραγωνικών χιλιομέτρων με πλουτώνιο, 
προερχόμενο από το πρωτεύον ραδιενεργό 
υλικό που ενεργοποιεί την κυρία πυρηνική 
κεφαλή. Η τέταρτη βόμβα κατέληξε στον 
βυθό της θαλάσσης. Στη τεράστια επιχεί-
ρηση που οργανώθηκε για την ανεύρεσή 
της συμμετείχαν 30 πολεμικά σκάφη και δι-
ήρκεσε 80 ημέρες. Των ερευνών προΐστα-
το ο Δρ. John Craven, ο οποίος εφήρμοσε 
την μαθηματική μέθοδο ανευρέσεως χαμέ-
νων αντικειμένων «Bayesian3». Η βόμβα 
ανασύρθηκε από μη επανδρωμένο βαθυ-
σκάφος των ΗΠΑ από βάθος 900 μέτρων. 
Στον εντοπισμό της σημαντική υπήρξε η 
βοήθεια του Ισπανού αλιέως Φραγκίσκου 
Σίμο Όρτς, ο οποίος υπέδειξε το σημείο 
πτώσεως. Μετά την ανέλκυσή της ο Όρτς 
προσέφυγε σε δικαστήριο της Νέας Υόρ-
κης, διεκδικώντας το 2% της αξίας των 2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων βόμβας, βάσει 
του νόμου περί «δικαιωμάτων διασώσεως» 
του δικαίου της θαλάσσης. Η υπόθεση δεν 
εκδικάσθηκε μετά από εξωδικαστικό συμβι-
βασμό, χωρίς ποτέ να γίνει γνωστό το ποσό 
που έλαβε ο Όρτς.

Οι Συνέπειες
Αμερικανική εταιρεία μετέφερε 2.000 κυ-

βικά μέτρα μολυσμένου χώματος σε βα-
ρέλια τα οποία εναπέθεσε σε περιοχή της 
πολιτείας της Νεβάδας στις ΗΠΑ. Από την 

βόμβα που ανασύρθηκε από την θάλασσα 
δεν διαπιστώθηκε ραδιενεργός διαρροή. Το 
κόστος καθαρισμού της περιοχής κόστισε 
δύο εκατομμύρια δολάρια. Μετά το ατύχημα 
η Ισπανία απαγόρευσε την υπέρπτηση αμε-
ρικανικών αεροσκαφών με πυρηνικά όπλα 
από το έδαφός της, ενώ διαμαρτυρίες και 
διαδηλώσεις με αίτημα την απαγόρευσή 
τους, οργανώθηκαν σ’ όλο τον κόσμο με 
επίκεντρο την Ευρώπη. Δεν αναφέρθηκαν 
περιστατικά ραδιενεργού μολύνσεως σε κα-
τοίκους της περιοχής. Ο Μίκης Θεοδωράκης 
με αφορμή το ατύχημα στο Παλομάρες, συ-
νέθεσε το τραγούδι «Οι Κλάρες4», σε στί-
χους Φώντα Λάδη. Ισχύς χωρίς υπευθυ-
νότητα, οδηγεί σε συμφορές. 

1Το Boeing B-52 Stratofortress επιχειρησια-
κό από το 1950, είναι υποηχητικό βομβαρδιστι-
κό μακράς εμβελείας της Πολεμικής Αεροπορίας 
των ΗΠΑ (USAF), ικανό να μεταφέρει φορτίο έως 
32.000 κιλά. Κατασκευασμένο να μεταφέρει πυ-
ρηνικά όπλα στην εποχή του ψυχρού πολέμου, 
έχει χρησιμοποιηθεί για την ρίψη συμβατικών 
βομβών κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το 2005 
ολοκλήρωσε 50 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας και 
αναμένεται να παραμείνει ενεργό μέχρι την δεκα-
ετία του 2040. 

  2Ο όρος «Ψυχρός Πόλεμος» έμεινε γνωστός 
στην ιστορία ως ο ανταγωνισμός σε γεωπολιτικό, 
στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο ανάμεσα σε 
δύο κύρια μπλόκ χωρών. Το Δυτικό με ηγέτιδα 
δύναμη τις ΗΠΑ και το ανατολικό με ηγέτιδα δύ-
ναμη την ΕΣΣΔ. Διήρκησε από το 1947, έως την 
διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991. 

  3 Τα Bayesian δίκτυα έλαβαν το όνομά τους 
από τον Βρετανό κληρικό και μαθηματικό Thomas 
Bayes και συνιστούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
για την κατανόηση της εξάρτησης μεταξύ των γεγο-
νότων και της εκχώρησης πιθανοτήτων σε αυτά.

 4Ο τίτλος «Κλάρες» του τραγουδιού αναφέρε-
ται στις κλάρες που κοσμούν τα γείσα των πηλη-
κίων των ανωτάτων αξιωματικών της Ατλαντικής 
Συμμαχίας (ΝΑΤΟ). 

Η ανελκυσθείσα από τον βυθό 
βόμβα υδρογόνου.

Ανεφοδιασμός Β-52 εν πτήσει.

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ
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Ο δήμος ΠΑΠΑΓΟY- ΧΟΛΑΡΓΟY 
είναι ένα καταπράσινο προάστιο 
με πλούσια βλάστηση. Πολλά από 
τα δένδρα που λειτουργούν απο-
κλειστικά ως καλλωπιστικά θα 

μπορούσαν να έχουν και κάποια 
επιπλέον χρηστικότητα, δηλαδή 
να καλλιεργηθούν. 
Οι ελιές που ανήκουν στα καρ-

ποφόρα δένδρα και τις συνα-
ντούμε αρκετά συχνά στην πόλη 
μας με το κατάλληλο κλάδεμα και 
αραίωμα θα μπορούσαν να παρά-

ξουν αρκετή ποσότητα καρπού 
και στη συνέχεια με την κατάλ-
ληλη επεξεργασία να παραχθεί 
ελαιόλαδο το οποίο να διανεμη-
θεί στο κοινωνικό παντοπωλείο 
του δήμου μας. 
Οι νεραντζιές που και αυτές είναι 

πολύ συχνές στο προάστιο μας θα 
μπορούσαν να καλλιεργηθούν και 
τα ΚΑΠΗ να δημιουργήσουν ένα 
είδος οικοτεχνίας όπου οι μεγα-
λύτεροι σε ηλικία συνδημότες μας 
θα έφτιαχναν γλυκό νεράντζι και 
λικέρ. Επίσης οι νεραντζιές υπό 
την επίβλεψη των γεωπόνων του 
δήμου μας θα μπορούσαν να εμ-
βολιαστούν και να μετατραπούν 
σε λεμονιές και πορτοκαλιές .
Τέλος ,τα πεύκα που κατακλύ-

ζουν κυριολεκτικά το δήμο μας 
προσφέροντας οξυγόνο και το 
χαρακτηριστικό άρωμα τους θα 
πρέπει με γεωπονική φροντίδα 
να τα διατηρούμε υγιή ενώ πα-
ράλληλα να προβούμε σε μελέτη 

κλαδέματος για τα κλαδιά που 
τείνουν να γίνουν επικίνδυνα και 
δυσλειτουργικά κατά τη διάρκεια 
του θερμού καλοκαιριού αλλά και 
του χιονιά. Επίσης, θα πρέπει να 
καταγραφούν τα  πολυετή πεύ-
κα όπου με τις βαθιές τους  ρί-
ζες  έχουν ανασηκώσει τις πλάκες 
των  πεζοδρομίων καθιστώντας 
αδύνατη την μετακίνηση των δη-
μοτών  και σε συνεργασία με το 
δασαρχείο να βρεθεί μια λύση. 
Τέλος, να γίνει αξιοποίηση της 
ρητίνης  που παράγουν τα πεύκα 
όπως γίνεται σε αρκετές περιοχές 
της Ελλάδας.
Εύχομαι να γίνουν περισσότε-

ρες οργανωμένες δράσεις  δεν-
δροφύτευσης με τη συμμετοχή 
σχολείων, ΚΑΠΗ και άλλων κοι-
νωνικών ομάδων, συλλόγων και 
φορέων προκειμένου να  απο-
κτήσουμε περισσότερο πράσινο 
και βαθιά οικολογική συνείδηση 
στην πόλη μας. 

Ιδέες και λύσεις για την σωστή αξιοποίηση 
των δένδρων του Δήμου μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Το µεγάλο στοίχηµα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται 
να διαδραματίσει έναν υποστη-
ρικτικό αλλά όχι ευκαταφρόνητο 
ρόλο στην άμβλυνση των συνε-
πειών της οικονομικής κρίσης  σε 
κοινωνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, αναγκαία κρίνεται 

η ενίσχυση υφιστάμενων δομών, 
όπως το κοινωνικό παντοπωλείο 
(όπου απαραίτητη είναι η θέσπιση 
δίκαιων κοινωνικών κριτηρίων και 
η ουσιαστική ενίσχυση των ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων), το ΚΑΠΗ 
και η υποστήριξη των δημοτικών 
παιδικών σταθμών, που προσφέ-

ρουν τα μέγιστα σε γονείς και 
παιδιά. Ειδικά για το ΚΑΠΗ, προ-
τείνεται η απλούστευση των γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών, η επέ-
κταση των κοινωνικών παροχών 
σε όλες τις ομάδες των μελών του 
και ειδικά στις ευάλωτες, η αυτο-
νομία του ΚΑΠΗ και η μείωση της 
οικονομικής εισφοράς των μελών 
του στις διάφορες δραστηριότητες.
 Παράλληλα όμως θα πρέπει να 

θεσπιστεί σε όλους τους δήμους 
Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, 
με σκοπό αφενός μεν την ενη-
μέρωση των ανέργων για θέσεις 
κατάρτισης ή απασχόλησης, αφε-
τέρου δε την εκμάθηση σύνταξης 
ορθού βιογραφικού σημειώματος 
και την δυνατότητα εκμάθησης 
της χρήσης των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης, ώστε ο άνερ-
γος να μην απομονώνεται και 
να νιώθει μέλος ενός ευρύτερου 
συνόλου, εκμεταλλευόμενος πα-
ράλληλα τις ευκαιρίες που δίδο-
νται από σύγχρονες τεχνολογίες 
και εργαλεία. 
Εξάλλου, η επέκταση και ενί-

σχυση του προγράμματος «Βοή-
θεια στο Σπίτι» μπορεί να προ-
σφέρει ουσιαστική στήριξη στους 
ανήμπορους δημότες και κατοί-
κους του κάθε δήμου και πρέπει 
να είναι προτεραιότητα για την 

εκάστοτε δημοτική αρχή.
Σε ότι αφορά τον τομέα Υγεία-

Πρόνοια, πέραν από τα διάφορα 
ουσιαστικά που δύνανται να προ-
σφερθούν από τα δημοτικά ια-
τρεία και που ως επί το πλείστον 
συνίστανται στην παροχή υπηρε-
σιών υγείας, σε εθελοντική βάση 
φυσικά, που δεν απαιτούν εισα-
γωγή σε νοσοκομείο, καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη εστίασης  
στην πρόληψη. Με βάση τα πα-
ραπάνω προτείνονται οι ακόλου-
θες δράσεις-παρεμβάσεις:
1. Υπηρεσίες οικογενειακού 

προγραμματισμού και οικογενει-
ακής συμβουλευτικής από έμπει-
ρο και ειδικευμένο προσωπικό
2. Πρωτοβάθμια οδοντιατρική 

φροντίδα, με έμφαση στην προ-
ληπτική οδοντιατρική
3. Προγράμματα μετανοσοκο-

μειακής φροντίδας και αποκατά-
στασης
4. Προγράμματα παρακολούθη-

σης χρονίως πασχόντων   
5. Προγράμματα προστασίας ευπα-

θών  κοινωνικών ομάδων, σε συν-
δυασμό με μαζικές και ουσιαστικές 
παρεμβάσεις  ενημέρωσης και προ-
ληπτικού έλεγχου συγκεκριμένων 
πληθυσμιακών ομάδων (επί  παρα-
δείγματι λήψη και αξιολόγηση test 
pap)

Αναντίρρητα, το μεγάλο βάρος της 
προνοιακής πολιτικής επωμίζεται η 
κεντρική εξουσία μέσω των οργανω-
μένων δομών που οφείλει να έχει. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση δρώντας 
επικουρικά, αλλά ουσιαστικά, δύ-
ναται να επιτελέσει σημαντικότατο 
έργο παρέχοντας πολύτιμη αρωγή 
όχι μόνον στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, αλλά και στο σύνολο του 
πληθυσμού. Αυτό είναι και το με-
γάλο στοίχημα σε τοπικό επίπεδο, 
το οποίο καλούνται να κερδίσουν οι 
μετέχοντες στα αυτοδιοικητικά δρώ-
μενα.

Αλέξανδρος 
Ι. Νομικός

Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημοτικός Σύμβουλος 
Παπάγου-Χολαργού

Ανδρέας 
Αγγελόπουλος

Συνταξιούχος Υπουργείου 
Εμπορίου

Μέλος ΚΑΠΗ Παπάγου-
Χολαργού

Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΛΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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Γυρίσαμε από τις διακοπές και περπατάμε στην πόλη μας… 

Όσοι διαβάζουν 
τη στήλη από πα-
λιά, ίσως θυμού-
νται την αντίθεση 
του γράφοντος 
απέναντι στην 
ανοικοδόμηση του 
Παπάγου, ιδίως σε 
πρότερες πιο ρομα-
ντικές εποχές, πριν 
επέλθει καταλυτι-
κή οικονομική και 
υγειονομική κρίση. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι μετά από πάρα πολύ 
καιρό έχει επανακινηθεί μια έντονη οικοδομική 
δραστηριότητα, η οποία θυμίζει άλλες εποχές 
ευμάρειας, πλην όμως έχουν αλλάξει τα δεδο-
μένα και οι πρακτικές επιλογές των πολιτών 
όσον αφορά το συγκεκριμένα ζητήματα. 
Ας μην κρυβόμαστε. Από τη δεκαετία του 80 

και μετά, ο Παπάγος αλλά και ο Χολαργός, 
λόγω της θέσεως τους μέσα στο λεκανοπέδιο 
της Αττικής, βρέθηκαν στο επίκεντρο πολύ με-
γάλων κατασκευαστικών πιέσεων από εξωγε-
νή ανερχόμενα στρώματα του πληθυσμού, τα 
οποία ήταν διατεθειμένα να πληρώσουν πάρα 
πολλά χρήματα, για να μπορέσουν να κατοική-

σουν σε μια περιοχή με συντριπτικά καλύτερες 
υποδομές και  ποιότητα ζωής από αυτή του κέ-
ντρου των Αθηνών. 
Ταυτόχρονα υπήρξαν και πάρα πολλές συζη-

τήσεις όσον αφορά το ερώτημα, μήπως εάν έρ-
θουν όλοι όσοι θα ήθελαν να ζουν στην περι-
οχή του Παπάγου-Χολαργού, τελικά η περιοχή 
θα αλλάξει τόσο πολύ που δεν θα έχει νόημα 
η μεταστέγαση τους, διότι αυτό για το οποίο 
θα ήθελαν να μετακομίσουν προς τα μέρη μας, 
πλέον δεν θα υφίσταται; 
Δυστυχώς δεν υπάρχει μονοσήμαντη απά-

ντηση σε όλα αυτά τα διλήμματα. 
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο πρα-

κτικά ερωτήματα:  Πρώτον, θα ήθελαν οι 
υπέρμαχοι της προς τα πάνω «αξιοποίησης» 
να ζουν σε ένα δρομίσκο, όπου όλα τα κτίρια 
θα είναι τετραώροφα ή πενταώροφα, σχεδόν 
ομοιόμορφα και με στοιχειώδεις κήπους ενώ 
το ωφέλιμο πράσινο οπτικά θα ελαχιστοποιεί-
ται; Δεύτερον, από την άλλη, αντιλαμβάνονται 
οι υπέρμαχοι της διατήρησης μιας κατ’ εξοχήν 
παραδοσιακής εικόνας με μονοπυρηνικές μονά-
δες κατοικίας, πόσο και ανέφικτες είναι πλέον 
αυτές οι οικονομίες κλίμακος, έξη χιλιόμετρα 
μακριά από την πλατεία Συντάγματος; Όπως 
και ότι ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν τα δη-

μοτικά τέλη σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, είναι 
να υπάρξουν αρκετά νοικοκυριά, ούτως ώστε 
ο δήμος να μπορεί να εισπράττει επαρκή δημο-
τικά τέλη; και ότι στην αντίθετη περίπτωση, το 
κόστος ευκαιρίας μιας ελαττωμένης ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών λόγω ελλείψεως πόρων, 
θα κληθούν να το καταβάλουν (και) εκείνοι οι 
οποίοι θα επιθυμούσαν να διατηρήσουν ένα 
μοντέλο ζωής το οποίο όμως δυστυχώς πλέον 
δεν αντιστοιχεί στο βαλάντιο τους; 
Σίγουρα είναι πολλά τα ερωτήματα και δύ-

σκολο να απαντηθούν. Θα έπρεπε ίσως να γί-
νει μια μεγάλη,  ζωντανή και τίμια δημόσια δι-
αβούλευση ούτως ώστε να παρουσιαστούν όλα 
τα δεδομένα, ώστε να γνωρίζουν και οι πολίτες 
τις επιλογές τους, ιδίως όσον αφορά τα εμπλε-
κόμενα κόστη σε αυτές, έστω και ενδεικτικά. 
Αλλιώς, ελλείψει αντικειμενικών  στοιχείων, το 
συγκεκριμένο θέμα θα δημιουργεί αντιπαλότη-
τα συμφερόντων και δίκαια θα στοιχειώνει την 
τοπική κοινωνία μας. 
Και με αυτά και με εκείνα, η στήλη θα ήθε-

λε να ευχηθεί καλό φθινόπωρο σε όλους τους 
αναγνώστες της και καλή αρχή σε όποια δρα-
στηριότητα δική του και των παιδιών του μπο-
ρεί να έχει ο καθένας. Καλό Φθινόπωρο και 
Καλή Αρχή. 

Ο Συµπολίτης – Οι καιροί αλλάζουν… 

Του Γρηγόρη 
Μαλούκου

Χολαργός και Παπάγος, επιστρέφουν σε φθινοπωρινούς ρυθμούς 
έπειτα από τις θερινές διακοπές των περισσοτέρων κατοίκων

Η εφημερίδα μας, βγήκε “βόλ-
τα” στην πόλη, να καταγράφο-
ντας την εικόνα που βιώνουν  
καθημερινά οι κάτοικοί της.
Στρίβοντας, λοιπόν, από τη λε-

ωφόρο Μεσογείων, ανηφορή-
σαμε την οδό Ξανθίππου όπου 
συναντήσαμε γύρω στα ογδόντα 
(80)!!! σημεία ανακατασκευασμέ-
νου-μπαλωμένου οδοστρώματος. 
Πέσαμε σε λακκούβες και σπα-
σμένη άσφαλτο κινδυνεύοντας 
να σπάσουμε το αμάξι μας.
Η κατάσταση του οδοστρώματος 

είναι απαράδεκτη στους περισσό-
τερος δρόμους του Χολαργού και 
επιβεβαιώνει την πλήρη εγκατά-
λειψη της πόλης!
Φτάνοντας στην οδό Καραϊσκά-

κη ,βρεθήκαμε μπροστά στο 1Ο

Λύκειο Χολαργού, το οποίο δικαί-
ως χαρακτηρίζεται ως σύγχρο-
νο γεφύρι της Άρτας  αφού τα 
έργα ξεκίνησαν το 2018, και μέ-

χρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μόλις 
το 50% των εργασιών παρά  τα 
τεράστια κονδύλια από την περι-
φέρεια και το δήμο!
Στη συνέχεια αφήσαμε το αυτο-

κίνητο και προσπαθήσαμε να περ-
πατήσουμε στην πόλη, περνώντας 
από  δρόμους και πλατείες. Πραγ-
ματικός άθλος να βαδίζει κανείς 
στο Χολαργό!!!
Πεζοδρόμια αδιάβατα με σπα-

σμένες και κατεστραμμένες 
επικίνδυνες πλάκες παντού. 
Ανασηκωμένα πεζοδρόμια και 
δρόμοι από δέντρα απεριποίητα 
εδώ και χρόνια σε όλη την έκτα-
ση της κοινότητας. Μια κατά-
σταση απογοητευτική, που δεν 
αντιστοιχεί στην αξία της γης 
,στο επίπεδο των κατοίκων της 
περιοχής αλλά και στην έξυπνη 
πόλη που μας υποσχόταν κο-
μπάζοντας ο δήμαρχος.

Στου Παπάγου η διαδρομή μας 
ξεκίνησε από την άνοδο της οδού 
Κύπρου, που πρόσφατα παραδό-
θηκε στην κυκλοφορία μετά  την 
ολοκλήρωση του έργου όμβριων 
υδάτων από την περιφέρεια Ατ-
τικής. Η εικόνα του δρόμου τρι-
τοκοσμική!!! Μετά από άπειρες 
καθυστερήσεις του έργου ο δή-
μαρχος παρέλαβε αδιαμαρτύρη-
τα το δρόμο της κεντρικής εισό-
δου του Παπάγου με μπαλώματα 
και διχρωμίες που μόνο καινού-
ριο έργο δεν θυμίζει!   Κάτοικος 
που διαμένει στην περιοχή για 
πάνω από εξήντα χρόνια, μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά: Πότε 
μου δεν έχω δει την κεντρική 
είσοδο του Παπάγου σε τέ-
τοιο χάλι!!!
Την ίδια και ακόμη χειρότερη 

εικόνα παρουσιάζουν και όλοι οι 
δρόμοι που χρησιμοποιήθηκαν 
για το έργο όμβριων υδάτων.
Η επόμενη στάση μας το Γυμνά-

σιο-Λύκειο Παπάγου. Θλίψη και 
οργή. Μουτζούρες  και συνθή-
ματα παντού. Απορεί κανείς πως 
είναι δυνατόν ο χώρος μάθησης 
και διάπλασης των νέων μας να 
έχει  πλήρως εγκαταλειφθεί από 
τη δημοτική αρχή! 
Ακριβώς απέναντι από το σχο-

λείο, ο χώρος που λειτουργούσε  
η επιχείρηση εκδηλώσεων Σα-
μαρτζή και σήμερα είναι χώρος 
κοινόχρηστου πρασίνου, βρίσκε-
ται σε πλήρη αποσύνθεση. Βρώ-
μικος και γεμάτος σκουπίδια. Η 
λιμνούλα που παλιά στόλιζε το 
χώρο καθώς και οι κατασκευές 
που υπήρχαν παλιά έχουν αφεθεί 
στη δίνη του χρόνου και έχουν 
κυριολεκτικά ρημάξει !!!
Κατά γενική ομολογία η κατά-

σταση που βρίσκεται η πόλη μας 
σε επίπεδο δομικό και λειτουργι-
κό, απέχει πολύ από τις πραγμα-
τικές της δυνατότητες και σίγου-
ρα δεν μας αξίζει…

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ-
ΑΓ.ΣΚΕΠΗ
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