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Συνέχεια στη σελ. 3

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Φίλες, φίλοι συμπολίτες,

Ο δήμος μας, είναι μια από τις ομορφό-
τερες περιοχές της Αττικής με κατοίκους 
ιδιαίτερα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. 
Θα μπορούσε βάσει της τοποθεσίας του , 
των υποδομών του και των κατοίκων του 
να καταστεί πρότυπη πόλη για όλη την Ελ-
λάδα.
Ο δήμαρχος διανύει τον ένατο χρόνο διοί-

κησης του δήμου, χρονικό διάστημα πολύ 
μεγάλο για να δικαιούται ο κάθε πολίτης να 
του χρεώσει τη μέτρια έως απογοητευτική 
εικόνα της πόλης και των κατωτέρων κάθε 
προσδοκίας υπηρεσιών του δήμου!
Την πρώτη πενταετία διοίκησης ο δήμαρ-

χος στηρίχτηκε στην κεκτημένη ταχύτητα 
των υποδομών και των υπηρεσιών των 
προηγούμενων δημοτικών αρχών . Τη δεύ-
τερη πενταετία που θα έπρεπε να παράξει 
το δικό του έργο αφήνοντας το αποτύπωμα 
του στην πόλη φάνηκε η απόλυτη μετριό-
τητα του στην επίλυση των καθημερινών 
προβλημάτων και πάνω απ’ όλα στην ορθή 
διαχείριση των οικονομικών… Επιγραμμα-
τικά αναφέρω ότι το 2017 το δημοτικό τα-

μείο είχε χρηματικό υπόλοιπο 10.800.000 
ευρώ ενώ το 2021 στο ταμείο βρέθηκαν 
μόλις 4.700.000 ευρώ  χωρίς να έχει 
πραγματοποιηθεί κανένα τόσο σοβαρό 
έργο υποδομής που να δικαιολογεί την  κα-
τάσταση του δημοτικού ταμείου…
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι 

τη διαρκή υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής στην πόλη μας. Τα βασικά προ-
βλήματα του δήμου μας έχουν διογκωθεί. 
Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού και της 
στάθμευσης, η απαράδεκτη κατάσταση των 
δρόμων που θυμίζουν δρόμους του τρίτου 
κόσμου, τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, η 
ελλειμματική συντήρηση και ανάπτυξη του 
πρασίνου, η προβληματική καθαριότητα, η 
ανύπαρκτες ψηφιακές υπηρεσίες, τα υψη-
λά δημοτικά τέλη που δεν αντιστοιχούν 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες,  αποτελούν 
προβλήματα που αντί να επιλυθούν διο-
γκώθηκαν τα τελευταία χρόνια δημιουρ-
γώντας μια αφιλόξενη για το δημότη πόλη 
που σίγουρα δεν μας αξίζει!
Κορυφαία στιγμή έλλειψης διοικητικής 

ικανότητας, προχειρότητας σε οργανωτικό 
επίπεδο  και ανευθυνότητας του κ. Αποστο-

λόπουλου, αποτέλεσε η διαχείριση του χιο-
νιού το έτος 2022. Ο δήμαρχος σε έξαρση 
αλαζονείας μεταθέτοντας τις  ευθύνες του 
στους πολίτες δήλωσε περίτρανα σε όλα τα 
κανάλια ότι για τον πενθήμερο αποκλεισμό 
της πόλης έφταιγαν οι δημότες…!
Κοινή είναι η διαπίστωση στις γειτονιές, 

τα σχολεία ,στους αθλητικούς χώρους, στα 
εμπορικά καταστήματα και σε κάθε κύττα-
ρο της κοινωνικής ζωής της πόλης μας, ότι 
οι πολίτες επιθυμούν αλλαγή δημάρ-
χου και δημοτικής αρχής. 
Προσωπικά, από τις θέσεις ευθύνης 

που ανέλαβα, ως  πρώτος πάντα δημο-
τικός σύμβουλος, όπως είναι γνωστό 
σε όλους, ανταποκρίθηκα με μετρή-
σιμο, συγκεκριμένο και απτό έργο! Οι 
μεν πολίτες επιβραβεύοντας την επιμονή 
μου για επίλυση των προβλημάτων της 
πόλης μας με εξέλεγαν πάντα πρώτο δη-
μοτικό σύμβουλο, ο δε κ. Αποστολόπου-
λος αντιδρώντας στην κριτική μου στάση 
για τη διοίκηση του και τη διαχείριση των 
δημοτικών θεμάτων, με διέγραψε από το 
συνδυασμό του!  
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Οικονόμου Δημήτριος
Χειρ. Οδοντίατρος

Υποψήφιος Δήμαρχος 
Παπάγου- Χολαργού

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Πολλοί συμπολίτες μας, γνωρίζοντας την πορεία μου 
και το έργο μου στα κοινά,μου ζήτησαν να είμαι επικε-
φαλής μιας νέας δημοτικής κίνησης που θα βάλει τέλος 
στη μετριότητα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και θα 
θέσει τα θεμέλια της προόδου και του εκσυγχρονισμού 
της πόλης μας, βάζοντας το δήμο σε διαρκή ανάπτυξη 
και κάνοντας την πόλη φιλική προς του πολίτες.
Θα είμαι λοιπόν αυτή τη φορά παρών ως επικεφαλής νέου 

συνδυασμού στον αγώνα να καταστήσουμε την πόλη που μας 
κληροδότησαν οι γονείς μας, μια πρότυπη λειτουργικά πολι-
τεία, την οποία με τη σειρά μας θα κληροδοτήσουμε στην επό-
μενη γενιά! 
Η μακρόχρονη ενασχόλησή μου με τα κοινά, η διαχείριση κα-

θημερινών ζητημάτων, η γνώση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει ο δήμος μας,  μου δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ορ-
γανωμένα, με προγραμματισμό ενεργειών, συμμετοχή όλων 
των συμπολιτών μας  στις αποφάσεις και με σωστό επιτελείο 
καταρτισμένων δημοτικών συμβούλων που στόχο έχουν την 
προσφορά στην πόλη μας και όχι το βιοπορισμό τους από το 
δημοτικό ταμείο, μπορούμε να κάνουμε το δήμο μας μια πρό-

τυπη σύγχρονη πολιτεία.
Οι  βασικές μου θέσεις για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό 

της πολιτείας μας, είναι σαφείς:
 Πλήρης οικονομική διαφάνεια. Δικαιολογούμε μέχρι και το 

τελευταίο ευρώ που ξοδεύουμε από το δημοτικό ταμείο!  
 Σεβασμός στην αυτοτέλεια και αυτονομία των δυο κοινο-

τήτων,  γι’ αυτό ορίζουμε εκ νέου τις  τοπικές αντιδημαρχίες, 
Παπάγου και Χολαργού.
 Συμμετοχή στη διοίκηση της πόλης νέων προσώπων,τόσο 

σε ηλικιακό επίπεδο, όσο και σε παρουσία στα κοινά.  Απαραί-
τητη προϋπόθεση η γνώση,η κατάρτιση, το ήθος, η ομαδικότη-
τα και η αγάπη για την πόλη. 
 Αναβάθμιση της κτηριακής εικόνας των σχολείων. Αύξηση 

των δαπανών για την παιδεία. Επέκταση των αθλητικών υπο-
δομών και δραστηριοτήτων και στις δύο κοινότητες.
 Ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης, με στόχο τον περιορι-

σμό της διαμπερούς κυκλοφορίας  στην πόλη μας καθώς και 
εφαρμογή μελέτης για την ανάπτυξη θέσεων στάθμευσης οχη-
μάτων.  
 Απόδοση στο δήμο μας με νομοθετική ρύθμιση εκτάσεων 

του στρατού που βρίσκονται εντός των ορίων του και αξιοποί-
ηση τους, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πόλεων. 
• Πράσινη πολιτεία πρότυπο. Αύξηση δαπανών για τη φροντί-

δα του αστικού πρασίνου και την καθαριότητα. 
 Ανάπτυξη δημοτικών πολιτιστικών – εκπαιδευτικών 

δρωμένων με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
 Δημοτικό πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, με ιατρική, 

ψυχολογική κοινωνική υποστήριξη των ευάλωτων συμπο-
λιτών μας.
 Ολοκληρωμένη πολιτική για τα αδέσποτα και δεσπο-

ζόμενα ζώα. 
 Σύγχρονος Δήμος, με ψηφιακές υπηρεσίες,άμεση ηλε-

κτρονική διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, την 
ίδια ημερά.

Αγαπητοί συμπολίτες, 

Είμαι σίγουρος ότι η πόλη μας μπορεί να γίνει υπόδειγ-
μα κατοικίας και κοινωνικής ζωής.  Όλοι μαζί θα θέσου-
με υψηλούς στόχους για να πετύχουμε τις απαραίτητες 
αλλαγές, να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες υποδομές, να 
λύσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα προβλήματα 
που χρονίζουν στο δήμο μας.
Όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε μια Σύγχρονη Πολιτεία 

Παπάγου- Χολαργού, αφήνοντας πίσω τη μετριότητα,  
την αναποτελεσματικότητα και την αλαζονεία. 
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∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ειδήσεις Παπάγου - Χολαργού

Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί 
από τους ειδικούς ως α-πολιτική, με 
ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, και 
ειδικότερα των νέων να αδιαφορούν 
για τα πολιτικά δρώμενα . Αυτή η 
απάθεια όμως στην πραγματικότη-
τα βλάπτει τον τόπο καθώς βολεύει 
το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτικό 
κατεστημένο. Αντίθετα, η αυξημένη 
ενασχόληση με τα κοινά, είναι γνω-

στό ότι αποτελεί ένδειξη υγείας ενός πολιτικού συστήματος, 
και ειδικότερα της Δημοκρατίας. Η ενασχόληση, των νέων με 
τα κοινά έχει τη δυναμική να βελτιώσει την πολιτική σκη-
νή του τόπου και ως συνέπεια το επίπεδο διαβίωσης για το 
σύνολο. Η νέα γενιά έχει τη δυναμική που απαιτείται για να 
επιφέρει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις  καθώς διαθέτει τα απα-
ραίτητα εφόδια για να τις υλοποιήσει. Χαρακτηρίζεται από 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, και άριστη ακαδημαϊκή κατάρτι-
ση. Έχει μάθει να εργάζεται σκληρά, ανταλλάσσοντας ιδέες 
και προβληματισμούς για όσα θέματα εγείρονται γύρω της. 
Παράλληλα, απαλλαγμένη πλέον από κομματικούς φραγμούς 
και στερεότυπα, έχει την όρεξη να μάθει δίπλα στους εμπειρό-
τερους, και να αποκτήσει από νωρίς πολύτιμες παραστάσεις, 
οι οποίες θα βοηθήσουν να βελτιωθεί το επίπεδο της πολιτικής 
ζωής στο μέλλον. Η θέληση της νέας γενιάς για ανιδιοτελή 
προσφορά, σε συνδυασμό με την πολιτική και πνευματική δι-
αύγεια των ανθρώπων που έχουν διαγράψει ήδη σημαντική 
πορεία στα κοινά, θα διασφαλίσουν μια εύρυθμη λειτουργία 
για τους διοικητικούς μας μηχανισμούς, ένα καλύτερο αύριο 
για την Πολιτεία μας.

Ενεργοί Νέοι Πολίτες
Του Απόστολου Σουλιώτη

www.politeiapapxol.gr
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Αυτή η πλατεία, πνεύμονας πράσινου 
και κόσμημα όλης της Νέας Περιοχής του 
Παπάγου, θα σβηστεί από το χάρτη, θα 
γίνει τσιμέντο.
Η Δημοτική Αρχή ετοιμάζεται σε μια 

στιγμή να καταστρέψει ό,τι δημιουρ-
γήθηκε μέσα σε δεκαετίες, στηριζόμενη 
σε ένα παρωχημένο Πολεοδομικό Σχέδιο 
του 1969, που προόριζε το χώρο αυτό για 
σχολείο, παραβλέποντας το γεγονός ότι 
από τότε έχει περάσει πάνω από μισός 
αιώνας και ότι οι Δημοτικές Αρχές των 
προηγούμενων δεκαετιών διαμόρφωσαν 
το χώρο σε πλατεία, την ονόμασαν μάλι-
στα «Πλατεία 28ης Οκτωβρίου». 
Τα δεκάδες δέντρα,  ηλικίας 40 και 50 

χρόνων και ύψους ακόμη και 20 μέ-
τρων καθώς και όλα όσα χαρακτηρί-
ζουν μία πλατεία (συντριβάνι, όργανα 
παιδικής χαράς, παγκάκια, όμορφος φω-
τισμός κ.α) και υπάρχουν στο χώρο αυτό, 
παρέχουν σημαντικά οικολογικά, αισθητι-

κά και ψυχαγωγικά οφέλη στην κοινότητά 
μας. Η καταστροφή τους θα υποβαθ-
μίσει το προάστιό μας και τη ζωή όλων 
μας. Η πανέμορφη αυτή πλατεία θα αντι-
κατασταθεί από τσιμέντο και από κτί-
ρια 2.245 τετραγωνικών μέτρων.
 Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν και 

είναι στο χέρι του Δημάρχου να τις 
επιλέξει.  Οι  Δημοτικοί μας ΄Αρχοντες 
ΟΦΕΙΛΟΥΝ να βρουν λύσεις στα όποια 
επιμέρους προβλήματα υπάρχουν.
΄Στο πρόσφατο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ φυλλά-

διο που κυκλοφόρησε ο Δήμος αναφέρε-
ται: «΄Ηδη από το 1969 με το Βασιλικό 
Διάταγμα περί επεκτάσεως ρυμοτομικού 
σχεδίου. . .και χωρίς όλα αυτά τα χρόνια 
να έχει επέλθει κάποια τροποποίηση, στο 
ακίνητο επί της οδού Παναγιώτου...έχει 
αποδοθεί η σχετική χρήση που προβλέπει 
την ανέγερση νηπιαγωγείου και δημοτικού 
σχολείου.» 
ΑΛΗΘΕΙΑ κύριε Δήμαρχε; ΄Ολα αυτά τα 

53 χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτε;   Για 
το ότι δεν επήλθε τροποποίηση στη χρή-
ση γης στο συγκεκριμένο χώρο  με το νέο 
Πολεοδομικό Σχέδιο είστε υπόλογος  απέ-
ναντί μας. Μήπως εσείς, γνωρίζοντας το 
πώς έχει εξελιχθεί ο χώρος αυτός, έπρεπε 
να είχατε μεριμνήσει για αυτήν την τρο-
ποποίηση;           

  Σ Υ Γ Γ Ν Ω Μ Η  
ΠΟΥ  ΣΑΣ   Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Η Κ Α Μ Ε

Οποιος θα ήθελε να βοηθήσει να κρατή-
σουμε την πλατεία ζωντανή
ας επικοινωνήσει με την Κίνηση των Κα-

τοίκων για να σωθεί η πλατεία.
Τηλ. Επικοινωνίας: Βασιλική Μωρέση 

6945190797
΄Ελση Ευγενίου 6977211907
Για περισσότερες πληροφορίες και υπο-

γραφές μπείτε στo
site: save-green-papagos.gr

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
(Αργυροκάστρου και Παναγιώτου-πλατεία µε το ελαφάκι) 
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Εταιρία ανελκυστήρων 
Μελέτες εγκαταστάσεις 
Συντηρήσεις ανελκυστήρων
Τελεφερίκ κυλιόμενες κλιμάκων
Εξειδικευμένες κατασκευές και ιδιαίτε-
ρης σχεδίασης για ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και 
κινητικά προβλήματα.

Τεχνογνωσία,
 Εξειδίκευση, 
 Εμπειρία 
 & Άριστα Καταρτισμένο Προσωπικό

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση 

με παράδοση και σταθερή αξία στον χώρο 
των ανελκυστήρων.

Τα τελευταία χρόνια η Εταιρία μας «είναι 
εδώ» με συνέπεια και ευθύνη, διατηρώ-
ντας σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνι-
κή αγορά, παρέχοντας ασφάλεια και υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες, χτίζοντας στέρεες 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Είμαστε πιστοποιημένοι για Διαχείριση 
ποιότητας
Περιβαλλοντική διαχείριση
Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας

Θα χαρούµε να σας ακούσουµε 
και να σας λύσουµε οποιαδήποτε 

απορία έχετε!

https://www.ilift.gr/

Ναυπλίου 29 Άγιος Δημήτριος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109713124

Ας γνωρίσουµε την εταιρία I LIFT ΕΕ

24 ώρες το εικοσιτετράωρο
365 µέρες το χρόνο 
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Στο προηγούμε-
νο σημείωμά μας 
αναφερθήκαμε στο 
θέμα της ασφάλει-
ας στην περιοχή 
Παπάγου – Χολαρ-
γού και εντοπίσα-
με κάποια πιθανά 
προβληματικά ση-
μεία. Σε μια δεύ-
τερη ανάγνωση, η 
περιοχή μας  δεν 
φαίνεται να έχει 

αυτό το οποίο θα ονομάζαμε «σκληρή εγκλη-
ματικότητα»,  με τη μορφή π.χ. οργανωμέ-
νων ή μη εγκλημάτων κατά ζωής. Παρόλα οι 
τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη ροπή προς τη 
μικρή εγκληματικότητα, ιδίως σε εντοπισμέ-
να σημεία τα οποία είτε είναι απόκεντρα (πχ 
Νέα Περιοχή Παπάγου ή Άνω Χολαργός) είτε 
αντίθετα, είναι αρκετά κεντρικά και σημεία 
περάσματα τα οποία φαίνονται από παντού 
και για κάποιο λόγο «δίνουν στόχο». Στη μία 
περίπτωση έχουμε κατοικίες σε απομονωμένα 
σημεία, στην άλλη έχουμε πολυσύχναστα ση-
μεία στα οποία οι δράστες μπορεί να χρησιμο-
ποιήσουν το πλήθος σαν προκάλυμμα για να 
κάνουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους 
προσποιούμενοι πχ. υπαλλήλους οργανισμών 
κοινής ωφέλειας, τεχνικούς τηλεπικοινωνιών, 
κλπ.

Ο γράφων αναζήτησε την εμπειρία και την 
καταγραφή αυτών των προβλημάτων σε δι-
εθνές επίπεδο, όπως και το πνεύμα της αντι-
μετώπισής τους. Σε Βρετανία και Ηνωμένες 
Πολιτείες οι οποίες παρουσιάζουν πολλές φο-
ρές στον υπερθετικό βαθμό τα ίδια προβλή-
ματα με τα δικά μας, οι απόψεις φαίνονται να 
συγκλίνουν με εγχώριους μας θεωρητικούς, 
καθόσον οι εμπειρίες του πεδίου τείνουν να 
συγκλίνουν λόγω της παγκοσμιοποίησης και 
της πολιτισμικής ομογενοποίησης του Δυτι-
κού κόσμου, και επικεντρώνονται στον πυρή-
να αυτού που ονομάζουν «γειτονιά», με κύριο 
στόχο την πρόληψη και εάν και σε δευτερεύο-
ντα στόχο την καταστολή. 
Η διεθνής εμπειρία και πρακτική λοιπόν, χω-

ρίζει τις ενέργειες σε 3 φορείς. Την αστυνομία, 
δηλαδή την, την τοπική δημοτική αστυνομία 
(ή συμβεβλημένη εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης) 
η οποία, με το να είναι τα μάτια και τα αυτιά 
μια συγκεκριμένης περιοχής την οποία γνωρί-
ζουν καλά, συνεπικουρεί το έργο της κύριας 
δυνάμεις της αστυνομίας. Αξιοσημείωτη επί-
σης κρίνεται και η συμβολή των πολιτών στον 
τομέα της παρατήρησης και αλληλοκάλυψης 
της προφύλαξης και ειδοποίησης  σε επίπε-
δο γειτονιάς, όπως επίσης και στην παθητική 
προστασία των περιουσιών τους με τα κατάλ-
ληλα μέτρα. Πόρτες ασφαλείας, κλείσιμο των 
ανοιγμάτων ακόμα και το καλοκαίρι ώστε οι 
κλέφτες να μην μπορούν να βρουν σημεία ει-

σόδου για το σπίτι ή το διαμέρισμα, αλλά και 
απαίτηση εγρήγορσης όσον αφορά την κίνη-
ση των ατόμων γύρω ή μέσα από ένα σπίτι 
συγκρότημα κατοικιών. 
Ένα επιπλέον δε όπλο σε αυτό, ιδίως στις 

μέρες μας που η τεχνολογία έχει προοδεύσει, 
είναι η εγκατάσταση καμερών σε κάθε γειτο-
νιά σε υψηλά σημεία επόπτευσης έτσι ώστε 
να καταγράφεται οποιοσδήποτε διέρχεται από 
αυτή τη γειτονιά και να ανασύρονται αυτά τα 
αρχεία σε περίπτωση κάποιας εγκληματικής 
πράξης. Αυτό σε συνδυασμό με τον επαρκή 
φωτισμό των οδών αποτελεί παράγοντα απο-
τροπής πολλών αδικημάτων όπως διαρρήξεις 
απόπειρες βιασμών σε σκοτεινά σημεία κυρί-
ως στις εισόδους των σπιτιών και τα λοιπά.
Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται και η ανάγκη 

δημιουργίας τμημάτων πεζής αστυνόμευσης 
αλλά και η ανάγκη περιπολίας με αστυνομικό 
περιπολικό και σε εναλλακτικά δρομολόγια. 
Σε αυτό το σημείο δε, πρέπει να καταγραφεί η 
υψηλή δυσαρέσκεια και των δημοτών για την 
αναστολή της λειτουργίας του αστυνομικού 
τμήματος Παπάγου το οποίο συνέβαλε τα μέ-
γιστα στην αποστολή της αστυνόμευσης στην 
περιοχή μας.
Δυστυχώς το θέμα δεν εξαντλείται εδώ και 

ενδέχεται να επανέλθουμε μελλοντικά. Προς 
το παρόν η στήλη εύχεται σε όλους τους φί-
λους καλές γιορτές και καλή χρονιά, παραγω-
γική και με υγεία.   

Ο Συµπολίτης – ΑΣΦΑΛΕΙΑ (B’ Μέρος)

Του Γρηγόρη 
Μαλούκου
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k;lk;l

1. Ανάμεσα στα ευχάριστα ψέματα 
και τις άβολες αλήθειες ο λαός μας προ-

τιμά τα ευχάριστα ψέματα. 
2. Το αληθινό και το ψευδές είναι σε 
ανοικτή διαμάχη και όποιος ισχυρίζεται 
ότι κατέχει την αλήθεια  είτε απατά είτε 
αυταπατάται. 
3. Η αλήθεια είναι ένας καθρέπτης καθρέ-
πτης που έπεσε από τα χέρια του Θεού και 
έσπασε. Ο καθένας μας μαζεύει ένα κομ-
μάτι και πιστεύει ότι βλέπει την αλήθεια, 
ενώ η αλήθεια παραμένει σκόρπια μέσα 
σε άπειρα θρύψαλα. (Πέρσης ποιητής)
4. Η αλήθεια και το ψέμα έχουν πολλές 
μεταμορφώσεις, συμπορεύονται επικίν-
δυνα και το σύνορο ανάμεσά τους γίνεται 
όλο και λιγότερο ορατό. 
5. Η αλήθεια (ως είδηση) χρειάζεται 
χρόνο, τουλάχιστον περισσότερο από το 
ψέμα. Είναι λιγότερο ελκυστική, απαιτεί 
δαπάνη ψυχής και διανοητικότητα. 
6. Το ψέμα θα γυρίσει όλη τη γη πριν η 
αλήθεια να προλάβει να φορέσει τα πα-
πούτσια της. 
7. Σε έναν κόσμο γεμάτο ψέματα, η αλή-
θεια σκοτώνει. 
8. Μερικές φορές καλό είναι και το ψέμα, 
αν φέρνει κάποιο κέρδος σε αυτόν που 
το λέει και δεν βλάπτει εκείνους που το 
ακούν. 
9. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να πεις την 
αλήθεια, την πλήρη αλήθεια: ανώνυμα 
και μεταθανάτια. 
10. Η αλήθεια τόπο να σταθεί μια σπιθα-
μή δεν βρίσκει. 

11. Η αλήθεια δεν περπατά στους δρό-
μους, στα σοκάκια πρέπει να ψάξεις να 
την βρεις. 
12. Η αλήθεια είναι ότι πάντα πρέπει να 
βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου 
πριν μιλήσεις. 
13. Η αλήθεια τσαλακώνεται όταν προ-
φέρεται από λάθος χείλη. 
14. Και το μεγαλύτερο ψέμα γίνεται πι-
στευτό δια της συνεχούς επαναλήψεως. 
(Γκαίμπελ)
15. Έχω πει τόσες αλήθειες που μοιάζει 
με ψέματα. 
16. Για την Ιστορία δεν υπάρχει ούτε ευ-
χάριστη ούτε δυσάρεστη αλήθεια. 
17. Ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα, όσα στον 
καιρό του πολέμου, μετά από ένα κυνήγι 
και πριν από τις εκλογές. 
18. Μόνο το ψέμα χρειάζεται την υπο-
στήριξη του Κυβερνητικού εκπροσώπου. 
Η αλήθεια στέκεται μόνη της. 
19. Η αλήθεια δεν διαπραγματεύεται. 
20. Σιγάν την αλήθεια, χρυσόν εστί θά-
πτειν. (Πυθαγόρας)
21. Όταν θάβεται η αλήθεια φυτρώνουν 
ψέματα. 
22. Η αλήθεια είναι η λέξη με την μεγα-
λύτερη εμβέλεια και την μικρότερη επιρ-
ροή.
23. Δεν είναι αλήθεια ποιο χρυσή σαν την 

αλήθεια της σιωπής. (Βάρναλης)
24. Η αλήθεια πληγώνεται μα δεν σκο-
τώνεται. 
25. Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ, 
θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια. 
26. Αλλοίμονο σε όποιον σιωπά και λέει τι 
με νοιάζει και την αλήθεια για να πει κάθε 
φορά διστάζει. 
27. Όποιος αλήθεια σιωπά μοιάζει με αυ-
τόν που σκάφτει λάκκο βαθύ μέσα στη γη 
και το χρυσάφι θάπτει. 
28. Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαί-
νουν από πάνω. 
29. Η αλήθεια είναι ΜΙΑ, τα ψέματα ΠΟΛ-
ΛΑ.
30. Από φυσικού της η αλήθεια δεν έχει 
ανάγκη από πολλές αμφισβητούμενες ερ-
μηνείες. (Ευριπίδης)
31. Δεν είναι μύθος η αλήθεια, μηδέ το 
φως είναι ψευτιά, μα πλάθουν τα χρυ-
σά τους τόξα, δέσμες, ακτίνες, ομορφιά. 
(Ερωτόκριτος)
32. Όλα βουλή θεόδοτη, όλα μια λέξη 
“αλήθεια”, η γνώση της είναι το φως, ότι 
θωρούν τα μάτια. (Ερωτόκριτος)
33. Η αναζήτηση της αλήθεια είναι αρε-
τή, πολύμοχθος ο δρόμος της έρευνας, 
δύσβατος και σκοτεινός. 
34. «Και τι εστίν αλήθεια;» (Π. Πιλάτος)
35. Είναι μάταιο να παραμορφώνει κανείς 
την αλήθεια. Αργά ή γρήγορα φανερώνε-
ται μόνη της. 
36. Το ψέμα κάνει τόσο καλά τη δουλειά 
του στην πολιτική, όσο περισσότερο, απί-
θανο, χυδαίο ή κατάφωρο είναι. 

Αλήθεις - Ψέματα
Του Εμμανουήλ Λιατάκη

Υποστράτηγου ε.α.

Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 
4 Δεκεμβρίου 2022, το νέο Δ.Σ. συνεδρί-
ασε την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 

Πρόεδρος: Σταμάτης Ηλιάδης 
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Δρούμπουλας 
Γεν. Γραμματέας: Άννα Κουσουλού 
Ταμίας: Νίκος Χαραλαμπόπουλος 
Μέλη: Τάσος Ηλιάδης Καίτη Παπαγρη-
γοράκη Θάλεια Φίλη 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή 
εκλέχτηκαν : 
Πρόεδρος: Μανώλης Μαρσέλος 
Μέλη: Παναγιώτης Μελεωνίτης Έφη 
Πάντα 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό συμβού-
λιο, ευχαριστούν θερμά όλα τα Μέλη του 
Συλλόγου που συμμετείχαν στις εκλογές 
δείχνοντας την έμπρακτη στήριξη στους 
σκοπούς και τις δράσεις του. 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ 
ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου τα μέλη της ″Πολιτεία Παπάγου-Χολαργού″ και ο 
πρόεδρος της Δημήτρης Οικονόμου, διένειμαν μπροστά στο εμπορικό κέντρο 
Χολαργού ενημερωτικό φυλλάδιο για τα αδέσποτα και μη, οικόσιτα ζωάκια. 
Το φυλλάδιο επιμελήθηκαν οι  κ.κ  Μαργαρίτα Μανιάτη και Βαγγέλης Μόσχος 
ενώ διανεμήθηκαν και εκλεκτής ποιότητας τροφές , ευγενική χορηγία της 
ktenas group με τη συμβολή του συντοπίτη μας κ. Έκτορα Σαρρή.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαγιωτών & φίλων
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Οδοντοστοιχίες Συγκρατούµενες σε Εµφυτεύµατα

Μια από τις θεραπευτικές λύ-
σεις που είναι πραγματικά ικανο-
ποιητικές, είναι οι οδοντοστοιχίες 
που υποστηρίζονται σε εμφυτεύ-
ματα. 
Γνωρίζουμε τι είναι οι οδοντο-

στοιχίες και τα οδοντικά εμφυτεύ-
ματα, αλλά ίσως δε γνωρίζουμε 
πως μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε και τα δύο μαζί στο ιατρείο 
μας. Θα κατανοήσετε πως γίνεται 
αυτό αν διαβάσετε τις παρακάτω 
γραμμές. 
Με απλά λόγια, ένα εμφύτευμα 

τοποθετείται μέσα στο οστούν 
της γνάθου αντικαθιστώντας μια 
ρίζα που λείπει. Μετά την επού-
λωση, τα εμφυτεύματα συνήθως 

καλύπτονται με μια στεφάνης 
πορσελάνης, αλλά υπάρχουν και 
άλλα εξαρτήματα που μπορούν 
να τοποθετηθούν σε αυτά. 
Εδώ ανοίγει πραγματικά ο κό-

σμος των οδοντοστοιχιών που 
υποστηρίζονται από εμφυτεύ-
ματα. Στην εικόνα φαίνονται τα 
μεταλλικά εξαρτήματα(O-Rings) 
που τοποθετούνται επάνω στα 
εμφυτεύματα και συγκρατούν 
την οδοντοστοιχία. Ο αριθμός 
αυτών των μεταλλικών εξαρτη-
μάτων ποικίλλει, συνήθως 2 έως 
4. Σε απόλυτη ελάχιστη τιμή, 2 
εμφυτεύματα με τα αντίστοιχα 
συγκρατητικά μεταλλικά εξαρ-
τήματα μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για τη συγκράτηση μιας 
οδοντοστοιχίας. Όταν χρησιμο-
ποιούνται 4 εμφυτεύματα με τα 
αντίστοιχα συγκρατητικά στοι-
χεία, η οδοντοστοιχία είναι πολύ 
πιο σταθερή. 
Ένας άλλος τρόπος συγκρά-

τησης μιας οδοντοστοιχίας σε 
εμφυτεύματα είναι η δοκός, δη-
λαδή μια μεταλλική ράβδος που 
συνδέει δυο ή περισσότερα εμ-
φυτεύματα. 

Επάνω στη 
ράβδο κουμπώνουν ειδι-
κά συγκρατητικά στοιχεία 
που είναι ενσωματωμένα στην 
οδοντοστοιχία. Η δοκός έχει το 
πρόσθετο πλεονέκτημα της ακό-
μα μεγαλύτερης σταθερότητας 
εξαιτίας της διεπαφής επιφάνειας 
της οδοντοστοιχίας με τη δοκό. 
Υπάρχουν όλο και περισσότε-
ρα στοιχεία που υποστηρίζουν 
τη θεωρία ότι τα εμφυτεύματα 
βελτιώνονται όταν συνδέονται 
με μια δοκό αντί να λειτουργούν 
ανεξάρτητα όπως συμβαίνει με 
τα μεμονωμένα συγκρατητικά 
στοιχεία. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα των συ-

γκρατούμενων σε εμφυτεύματα 
οδοντοστοιχιών είναι η ικανότητα 
μείωσης του πάχους της ολικής 

οδοντοστοιχίας. Για παράδειγμα 
ας δούμε μια οδοντοστοιχία της 
άνω γνάθου. Σε σύγκριση με τις 
συμβατικές ολικές οδοντοστοι-
χίες που συγκρατούνται στον 
ουρανίσκο με την υποπίεση της 
βάσης τους, οι συγκρατούμενες 
σε εμφυτεύματα οδοντοστοιχίες 
παραμένουν στη θέση τους με τη 
βοήθεια των ειδικών συγκρατητι-
κών στοιχείων, πράγμα που καθι-
στά ικανή την αφαίρεση μεγάλου 
όγκου υλικού της οδοντοστοιχίας 

που καλύπτει τον ουρανίσκο 
και ενοχλεί τον ασθενή. Όσοι 
φέρουν συμβατικές ολικές 

οδοντοστοιχίες 
γνωρί-

ζουν πολύ καλά πως επηρεάζεται 
η γεύση και η ομιλία από την κά-
λυψη του ουρανίσκου.
Η συγκράτηση της οδοντοστοι-

χίας στα εμφυτεύματα, με τη μία 
ή την άλλη μορφή, έχει γίνει 
αυτό το πρότυπο φροντίδας. Ο 
λόγος που είμαστε τόσο ενθου-
σιασμένοι με τις οδοντοστοιχίες 
που υποστηρίζονται σε εμφυ-
τεύματα είναι επειδή αν λείπουν 
τα περισσότερα ή όλα τα δόντια 
μας, μπορεί να είναι η λύση για 
την ανάκτηση της ποιότητας 
ζωής που κάποτε απολαμβάνα-
με.

Του Χειρουργού - Οδοντιάτρου

Δημήτρη Οικονόμου

οδοντοστοιχία. Η δοκός έχει το 
πρόσθετο πλεονέκτημα της ακό- ζουν πολύ καλά πως επηρεάζεται 

στά ικανή την αφαίρεση μεγάλου 
όγκου υλικού της οδοντοστοιχίας 

που καλύπτει τον ουρανίσκο 
και ενοχλεί τον ασθενή. Όσοι 
φέρουν συμβατικές ολικές 

φυτεύματα. 
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Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώ-
θηκε ως η παγκόσμια Ημέρα 
ατόμων με αναπηρία.
Τα άτομα με αναπηρία δεν 

ζητούν λύπηση και οίκτο, 
αλλά ίση μεταχείριση και ευ-
καιρίες στη ζωή. Όταν ανα-
φερόμαστε σε ΑΜεΑ δεν 
εννοούμε μόνον τα άτομα 
με εμφανείς σωματικές ανα-
πηρίες αλλά και εκείνα με 
“αόρατες” πνευματικές ιδι-
αιτερότητες όπως είναι τα 
άτομα με αυτισμό, με ψυχικά 
νοσήματα αλλά και με νοητι-
κή στέρηση όπου η πόλη μας 
πρέπει να είναι φιλική μαζί 
τους. Ο δήμος μας πρέπει να 
κάνει ουσιαστικές παρεμβά-

σεις δίνοντας τους τη δυνα-
τότητα να  νιώσουν ανεξάρ-
τητοι χωρίς να χρειάζονται 
πάντα έναν κηδεμόνα δίπλα 
τους.
- Προτείνω τη βελτίωση και 

επισκευή των πεζοδρομίων 
για να μπορούν να μετακινη-
θούν με άνεση.
- Την παροχή εξατομικευμέ-

νης υποστήριξης σε μητέρες/
πατέρες παιδιών /ατόμων με 
αναπηρία.
- Την κατασκευή δημόσιας 

τουαλέτας σε δύο κεντρι-
κά σημεία της πόλης μας η 
οποία να καθαρίζεται  σε κα-
θημερινή βάση.
- Τη δημιουργία πρότυπης 

προσβάσιμης εξοπλισμένης 
κατοικίας όπου να γίνονται 
συγκεκριμένες δραστηριότη-

τες και χώρο άθλησης.
- Να δημιουργηθεί υπηρε-

σία μετακίνησης με την βοή-
θεια του δήμου.
- Μέσω προγραμμάτων να 

δοθούν κίνητρα στους επι-
χειρηματίες της πόλης μας 
για την απασχόληση ατόμων 
με αναπηρία.
- Τέλος, η δημοτική αστυνο-

μία να κάνει συχνούς ελέγ-
χους και με τη βοήθεια γε-
ρανού να ανασηκώνει άμεσα 
τα οχήματα που έχουν σταθ-
μεύσει σε διαβάσεις και θέ-
σεις αναπήρων εμποδίζοντας 
την απρόσκοπτη διάβαση 
ενώ μπροστά από ιδιωτικά 
και δημόσια ιατρεία και ιατρι-
κές δομές της πόλης μας να 
παραχωρούνται θέσεις στάθ-
μευσής με γρήγορες διαδικα-

σίες.
Εύχομαι η Σύγχρονη Πολι-

τεία Παπάγου -Χολαργού που 
ονειρεύομαι να αγκαλιάσει 
τους ανθρώπους με ειδικές 
ανάγκες κατανοώντας ότι οι 
άνθρωποι αυτοί νιώθουν τα 
ίδια συναισθήματα με όλους 
εμάς με τη διαφορά ότι βι-
ώνουν πιο έντονα τα θετικά 
συναισθήματα όπως τη χαρά, 
την αγάπη, τη ψυχαγωγία 
και τελικά την ευτυχία. Δίνο-
ντας ευκαιρίες στους ανθρώ-
πους αυτούς με τις “ειδικές 
ικανότητες”  η κοινωνία μας 
διδάσκεται τελικά τη βαθιά, 
αυθεντική γνώση της ζωής.

 Καλή Χρονιά 
γεμάτη Αγάπη!

Ιδέες και προτάσεις για βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ΑΜεΑ

Γιατί τώρα, γιατί µε τον ∆ηµήτρη Οικονόµου!  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αποτελεί τον πιο κοντινό 
κρατικό θεσμό στους πολί-
τες. Οι δήμοι και οι περιφέ-
ρειες συγκροτούν τον πρώτο 
και δεύτερο βαθμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ως έκ-
φραση της λαϊκής κυριαρχί-
ας αποτελούν θεμελιώδη θε-
σμό του δημόσιου βίου των 

Ελλήνων. Η διατήρηση της 
ταυτότητας των συνθετικών 
κοινοτήτων του δήμου μας  
και φυσικά η ανάδειξη της 
αισθητικής του δήμου, μέσω 
συγκροτημένων παρεμβάσε-
ων σε κάθε κοινότητα σύμ-
φωνα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητές της είναι εκ 
των ων ουκ άνευ. 
Αντίπαλος μας είναι τα προ-

βλήματα της πόλης μας και 
στόχος μας είναι ο δήμος της 
καρδιάς μας να γίνει ακόμα 
πιο όμορφος, να γίνει ο δή-
μος που μας αξίζει.
Απαιτείται επομένως μία αξι-

όπιστη και σοβαρή εναλλα-
κτική πρόταση. Μια πρόταση 
που θα εκφράζεται από μια 
αξιόλογη ομάδα από κοινω-
νικά καταξιωμένα πρόσωπα 
τα οποία με την τεχνογνω-
σία και τις εμπειρίες τους θα 
μπορέσουν να βοηθήσουν 
ουσιαστικά και να μετουσιώ-
σουν σε πράξη τις ιδέες και 
τα οράματά τους.
 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

απαιτεί επιλογές. Στο τιμό-
νι του δήμου μας χρειάζεται 
ένας Δήμαρχος που πιστεύει 
πως:
«Ο νέος Δήμος οφείλει να 

ξανασυναντηθεί με τους 
παλιούς Δήμους .Να ξανα-
συναντηθεί με τις ρίζες μας, 
με τις ταυτότητες μας,με 
το δυναμικό και την δυνα-
μική που έχουν οι παλαιοί 
δήμοι αλλά και με τα ιδιαί-
τερα προβλήματα τους. Το 
« είμαι Χολαργιώτης» ή το 
«είμαι Παπαγιώτης» πρέπει 
να συνεχίσει να είναι ένας 
τίτλος τιμής και ουσίας για 
τα παιδιά μας όπως ήταν 
και για εμάς τους παλαιότε-
ρους».
Ασφαλώς πρέπει να συνε-

κτιμηθούν η αποτελεσματι-
κότητα, οι γνώσεις, η προ-
ηγούμενη θητεία σε θέσεις 
ευθύνης και βέβαια ο προ-
γραμματικός λόγος, η δυνα-
τότητα συγκρότησης ισχυ-
ρής ομάδας, το όραμα και η 
εντιμότητα.

Χρειαζόμαστε έναν δήμαρ-
χο που θα αγκαλιάσει τις γει-
τονιές μας και θα πάρει θέση 
για τα προβλήματα του Δή-
μου μας. 
Έναν δήμαρχο των έργων 

και της δράσης και όχι των 
λόγων και της διαχείρισης 
εικόνας. 
Η επιλογή πρέπει να γίνει 

με κριτήρια τεχνοκρατικά και 
όχι συναισθηματικά, επιστη-
μονικά και όχι τοπικιστικά.
Ως Δημοτικός Σύμβουλος, 

ως Ιατρός, ως ένας από εσάς 
εκφράζω απερίφραστα τη 
στήριξή μου στον Δημήτρη 
Οικονόμου όσον αφορά την 
υποψηφιότητά του για το 
αξίωμα του Δημάρχου Πα-
πάγου-Χολαργού.
Ο Δημήτρης Οικονόμου 

έχει όραμα, ήθος, λαμπρή 
επιστημονική κατάρτιση και 
εξαιρετικά επιτυχημένη αυ-
τοδιοικητική πορεία. 
Θα είναι ο Δήμαρχος της 

ευθύνης και της προσφο-
ράς, ο Δήμαρχός ΜΑΣ.

Αλέξανδρος 
Ι. Νομικός

Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΛΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Προβληθείτε στην Εφηµερίδα µας Τηλ. Επικοινωνίας 6976 582 976 Μαρία Βραχνέλη
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Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV)
Την περίοδο από το φθινόπω-

ροέως και την άνοιξη το ανα-
πνευστικό μας σύστημα είναι 
πιο ευάλωτο στις εποχιακές 
λοιμώξεις από ιούς που χρησι-
μοποιούν ως πύλη εισόδου τις 
ανώτερες αεροφόρες οδούς και 
εκδηλώνουν τη συμπτωματο-
λογία τους στο ανώτερο και/ή 
κατώτερο αναπνευστικό σύ-
στημα. Ο Αναπνευστικός συ-
γκυτιακος ιός είναι έναςιός που 
προσβάλεικυρίως τους πνεύμο-
νες και τα βρογχιολια και απο-
τελεί ένα από τα πιο κοινά αίτια 
αναπνευστικών λοιμώξεων σε 
βρέφη και παιδιά,ενώ  μπορεί 
να προκαλέσει αντίστοιχες λοι-
μώξεις σε ασθενείς κάθε ηλικί-
ας.
Πρόκειται για ένανιό με υψη-

λή μεταδοτικότητα, που προ-
σβάλλει τα περισσότερα παιδιά 
έως την ηλικία των 2-3 ετών 
και ευθύνεται για την πλειονό-
τητα των περιστατικών βρογ-
χιολίτιδας σε βρέφη κάτω του 
1 έτους. Στους περισσοτέρους 
υγιείς ενήλικες εκδηλώνεται 
με συμπτώματα κοινού κρυο-
λογήματος ενώ σε παιδιά κάτω 
του έτους, ενήλικες άνω των 
65, ανοσοκατασταλμενους 
και ασθενείς με καρδιολογι-
κά ή αναπνευστικά προβλή-
ματα μπορεί να εκδηλωθεί ως 
πνευμονία και βρογχιολιτιδα. 

Μεταδίδεται με στενή επαφή 
με πάσχοντα άτομα, που εμ-
φανίζουν βήχα και φτάρνισμα 
και διασπείρουν τον ιό,καθώς 
και με επαφή με μολυσμένες 
επιφάνειες όπου ο ιός μπορεί 
να επιζήσει για αρκετές ώρες. 
Τα συμπτώματα εκδηλώνονται 
μετά από μια περίοδο επώα-
σης 2-8 ημερών, διαρκούν 3-7 
ημέρες και συνήθως η πλήρης 
ανάρρωση απαιτεί μια έως δυο 
εβδομάδες. Η υψηλότερη μετα-
δοτικότητα παρουσιάζεται την 
3-5 ημέρα των συμπτωμάτων.
Από σοβαρή νόσηση κινδυ-

νεύουν περισσότερο τα πρόω-
ρα νεογνά, τα βρέφη κάτω των 
6 μηνών, βρέφη με καρδιοπά-
θειες ή πνευμονοπάθειες, παι-
διά και ενήλικες σε ανοσοκατα-
στολή (συμπεριλαμβανομένων 
και των μεταμοσχευθέντων και 
των χημειοθεραπευόμενων), 
ενήλικες άνω των 65 ετών και 
καρδιοπαθείς ή ασθενείς με 
ΧΑΠ ή άσθμα.
Στην περίπτωση της ήπιας 

νόσησης  τα συμπτώματα πε-
ριλαμβάνουν καταρροή, ανο-
ρεξία, φτάρνισμα, βήχα, κυ-
νάγχη, κακουχία και πυρετό, 
αντίστοιχα δηλαδή με συμπτώ-
ματα του κοινού κρυολογήμα-
τος. Στην πιο σοβαρή νόση-
ση εμφανίζεται γρήγορη και 
επιπόλαια αναπνοή, κοιλιακή 

αναπνοή, συριγμός, κυάνωση 
χειλών και δακτύλων και επει-
σόδια άπνοιας.
Η διάγνωση στηρίζεται στο 

ιστορικό και την κλινική εξέτα-
ση του ασθενούς καθώς και σε 
εργαστηριακές παραμέτρους 
που μπορεί να είναι επηρεασμέ-
νες (κυρίως δείκτες φλεγμονής 
όπως τα λευκά αιμοσφαίρια 
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών 
και η C –αντιδρώσα πρωτεΐνη), 
όπως και στην ανίχνευση του 
αντιγόνου του ιού σε ρινοφα-
ρυγγικά δείγματα .
Στην ήπια συμπτωματολογία 

δεν απαιτείται τίποτα περισσό-
τερο από συμπωματική αντιμε-
τώπιση καθώς η νόσος αυτο-
περιορίζεται. Σε σοβαρή νόσο 
όμως ενδέχεται να χρειαστεί-
νοσηλεία για αερισμό και ενυ-
δάτωση.
Η μόλυνση από τον RSV δεν 

επάγει προστατευτική ανοσία, 
γεγονός που σημαίνει ότι εί-
μαστε ευάλωτοι σε επαναμο-
λύνσεις. Στα παιδιά συνήθως η 
επαναμόλυνση είναι ηπιότερη 
,ενώ σε μεγαλύτερουςενήλικες 
ή σε πιο ευπαθείςομάδεςασθε-
νώνενδέχεταινα είναι σοβαρό-
τερη.

Γεωργιος Καλογιαννακης
Ιατρός Βιοπαθολόγος
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«Η πατρίς άξιοι από 
υμάς, όχι απλώς να 
αποθάνητε υπέρ αυ-
τής. Άξιοι να νικήσετε”. 
Ο Πρωθυπουργός και 
Υπουργός Στρατιωτι-
κών Ελευθέριος Βενι-
ζέλος, απευθυνόμενος 
προς το πλήρωμα του 
θωρηκτού Αβέρωφ, 
πρίν από την ανα-
χώρηση του στόχου 
προς το Αιγαίο (5 η 

Οκτ. 1912)
Την 3η Δεκεμβρίου του 1912, στην έξοδο 

των Στενών του Ελλησπόντου, στην θαλάσσια 
περιοχή δυτικά του ακρωτηρίου Έλλη, διεξή-
χθη η ομώνυμη ναυμαχία μεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας. Ο Υποναύαρχος Παύλος Κουντουρι-
ώτης1  ηγείτο του Ελληνικού Στόλου ο οποίος 
αποτελείτο από: 4 θωρηκτά [Αβέρωφ (ναυαρ-
χίδα), Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά] και 4 αντιτορπι-
λικά: (Λέων, Πάνθηρ, Ιέραξ και Αετός), ενώ 
ο Πλοίαρχος Ραμίζ Μπέης του τουρκικού(5 
θωρηκτά και 7 αντιτορπιλικά με ναυαρχίδα το 
Χαϊδερίν Βαρβαρόσας).  

Η Δράση του Πολεμικού Ναυτικού
Το πολεμικό μας ναυτικό κυριάρχησε στο 

Αιγαίο εμποδίζοντας την μεταφορά τουρκι-
κών στρατευμάτων μέσω θαλάσσης προς την 
Μακεδονία, ενώ συγχρόνως απελευθέρωσε 
τα υπό τουρκική κατοχή ελληνικά νησιά: Χίο, 
Σάμο, Λέσβο, Λήμνο, Θάσο, Ίμβρο, Σαμοθρά-
κη, Τένεδο, Ικαρία, Ψαρά, και Αγ. Ευστράτιο. 
Ο τουρκικός στόλος παρέμενε στην ασφάλεια 
των στενών και δεν τολμούσε να «ξεμυτήσει». 
Ο Κουντουριώτης μετά την απελευθέρωση 
της Λήμνου (8 Οκτ 1912), κάνοντας χρήση 
του Τουρκικού τηλεγραφικού καλωδίου, απέ-
στειλε προς τον ομόλογο του το εξής σήμα: 
«Σας αναμένομεν». Την 7η Νοεμβρίου 1912, 
η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο 
υπέγραψαν ανακωχή με την Τουρκία. Η Ελλάς 
δεν συμμετείχε, γιατί πολεμούσε για την απε-
λευθέρωση των Ιωαννίνων. 

Η Ναυμαχία της Έλλης
Από την 30η Νοε 

υπήρχαν πληρο-
φορίες, σχετικά 
με την έξοδο του 
τουρκικού στόλου 
στο Αιγαίο. Ο Κου-
ντουριώτης περιπο-

λούσε επιδεικτικά από την 1η Δεκ έμπροσθεν 
της εξόδου των στενών. Την 08:40 ο τουρκι-
κός στόλος φάνηκε να κινείται προς βορρά. 
Ο Κουντουριώτης επέβαινε επί του Αβέρωφ, 
ενώ ο πλοίαρχος Ραμίζ Μπέης στο Χαϊδερίν 
Βαρβαρόσας. Ο ελληνικός στόλος που έπλεε 
στην αντίθετη κατεύθυνση, ανέστρεψε πορεία 
και τέθηκε παράλληλα του τουρκικού. Ο Κου-
ντουριώτης εξέπεμψε προς όλα τα πλοία το 

ιστορικό σήμα: «Με την βοή-
θεια του Θεού και τας ευχάς 
του Βασιλέως μας, πλέω μεθ’ 
ορμής ακαθέκτου και με την 
πεποίθησιν εις την Νίκην, κατά 
των εχθρών του Γένους». Την 
09:15 από τα 14.000 μέτρα 

ο «Βαρβαρόσας» άνοιξε πυρ. Την 09:25 από 
την απόσταση των 12.000 μέτρων ο Αβέρωφ 
ανταπέδωσε. Η χαμηλή ταχύτητα των 3 πα-
λαιών θωρηκτών (Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά), 
ώθησαν τον τολμηρό Κουντουριώτη, εκμε-
ταλλευόμενος την ταχύτητα της ναυαρχίδας 
του [20 κόμβοι (37 χλμ/ώρα)], να αποσπαστεί 
από την γραμμή πλεύσεως και να κινηθεί ανε-
ξάρτητα ελισσόμενος. «ο Αβέρωφ μου έκαμνε 
την εντύπωση μανδροσκύλου, γαυγίζοντος 
διαρκώς και τρέχοντος πότε μεν προς τα εδώ 
πότε δε προς τα εκεί» γράφει στο ημερολόγιο 
του ο κυβερνήτης του, Πλοίαρχος Σοφοκλής 
Δούσμανης2 . Η απόσταση του Αβέρωφ από 
τον Βαρβαρόσα μειώθηκε στα 2.850 μέτρα, 
αλλά τα πυροβόλα του σίγησαν λόγω υπερ-
θερμάνσεως ή και κακής ρυθμίσεως (έβαλε 
127 βλήματα, ενώ θα μπορούσε να βάλει 500, 
σύμφωνα με την μαρτυρία του Υποναύαρχου 
Αλεξανδρή Κωνσταντίνου). Τα πυροβόλα του 
Αβέρωφ δοκιμάσθηκαν για πρώτη φορά στην 
ναυμαχία της Έλλης. Ο Ραμίζ Μπέης αιφνιδιά-
σθηκε από την κίνηση του Αβέρωφ και διέταξε 
την εσπευσμένη επιστροφή του στόλου στα 
στενά, ενέργεια που ισοδυναμούσε με ήττα. 
Την 10:25 η ναυμαχία είχε τερματισθεί. Ένα 
μήνα μετά την ναυμαχία ο Ραμίζ παραπέμφθη-
κε σε δίκη για τον τρόπο που ενήργησε. Οι 
απώλειές μας ανήλθαν σε 4 νεκρούς, ενώ οι 
τουρκικές ήσαν πολλαπλάσιες.

Η Ναυμαχία της Λήμνου
Ο Κουντουριώτης με την νίκη στην ναυμαχία 

της Έλλης, κέρδισε τον «πρώτο γύρο», αλλά 
δεν επαναπαύθηκε. Η χρησιμοποίηση της Λή-
μνου ως προχωρημένης βάσεως μάς παρείχε 
τακτικό πλεονέκτημα, γιατί μείωνε κατά πολύ 
το χρόνο αντιδράσεως μας. Την 5η Ιανουαρί-
ου 1913, ο τουρκικός στόλος αποτελούμενος 
από 4 θωρηκτά και 8 αντιτορπιλικά εξήλθε 
των στενών. Ο Ναύαρχος Ταχήρ, επέβαινε του 
«Βαρβαρόσας», επί του οποίου είχε υψωθεί η 
σημαία του Χαϊρεντίν Βαρβαρόσα, ο οποίος 
κατά τον 16ο αιώνα επέβαλε την τουρκική 
κυριαρχία σ’ όλη την Μεσόγειο. Ο ελληνικός 
στόλος εξήλθε του όρμου του Μούδρου (τα 4 
ελληνικά θωρηκτά με 5 αντιτορπιλικά(Ιέραξ, 
Αετός, Σφενδόνη, Νίκη, Ναυκρατούσα), και 
κινήθηκε προς αντιμετώπιση του εχθρού. Οι 
δύο στόλοι από τη απόσταση των 6.700 μέ-
τρων έκαμαν έναρξη πυρών, βάλλοντες συ-
νολικά από 900 περίπου βολές. Ο «Αβέρωφ», 
χτυπήθηκε από 2 οβίδες των 280 χιλ, οι οποίες 
προκάλεσαν ελαφριές ζημιές και τον τραυμα-
τισμό ενός διόπου. Τα πυρά μας αποδείχθηκαν 
περισσότερο εύστοχα, προξενώντας σοβαρές 
ζημιές και ανθρώπινες απώλειες στα Θωρηκτά 

«Βαρβαρόσας», «Τουργούτ  Ρέις» και «Με-
σουδιέ». Η ναυμαχία διήρκησε 20 λεπτά, με 
τον τουρκικό στόλο να επανακάμπτει με σπου-
δή στην ασφάλεια των στενών. Ο ελληνικός 
στόλος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο 
Αιγαίο. Το αποτέλεσμα της ναυμαχίας συνέβα-
λε στην απόφαση των Τούρκων να ζητήσουν 
ανακωχή.

Συμπεράσματα
Οι νίκες των Βαλκανικών αγώνων υπήρξαν 

το αποτέλεσμα του επιθετικού πνεύματος που 
διακατείχε τους πάντες και εφαρμόσθηκε τόσο 
στις χερσαίες, όσο και στις ναυτικές επιχειρή-
σεις. 
Οι ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου κα-

τέδειξαν την ναυτική υπεροχή μας και εκτό-
ξευσαν το ηθικό των Ελλήνων στα ύψη. 
Θα έπρεπε να είχαμε εξοικειωθεί πριν την 

ναυμαχία, με την χρήση των πυροβόλων του 
Αβέρωφ.
Κατά την ναυμαχία της Έλλης, η παράτολ-

μη ενέργεια του Κουντουριώτη, με την οποία 
έθεσε την ισχυρότερη μονάδα του στόλου μας 
σε κίνδυνο, τόσο από τα επάκτια πυροβόλα 
αλλά και από τα πυροβόλα και τις τορπίλες 
των εχθρικών πλοίων έτυχε έντονης κριτικής. 
Είναι πολύ πιθανό ο γενναίος ναύαρχος να κα-
τάλαβε ότι μόνο κατά τύχη θα τον πετύχαιναν 
οι Τούρκοι πυροβολητές. 
Η ιστορία έχει δείξει ότι οι νίκες κερδίζονται, 

όταν οι διοικητές έχουν το θάρρος την κρίσιμη 
στιγμή της μάχης να λάβουν δύσκολες απο-
φάσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα τελικά κρίνο-
νται εκ του αποτελέσματος.

1. Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (Ύδρα 
1855-Παλαιό Φάληρο 1935), εγγονός του Γεωργί-
ου Κουντουριώτη πρώην πρωθυπουργού της Ελ-
λάδος. Αρχηγός του στόλου του Αιγαίου κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και στην συνέχεια Αρχηγός 
του Ναυτικού. Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας(Μαρ 1924-Μαρ 1926 και Αυγ 1926-Δεκ 
1929), Αντιβασιλέας(Δεκ 1923-Μαρ1924) και δύο φο-
ρές Υπουργός των Ναυτικών.
2. Ο Ναύαρχος Σοφοκλής Δούσμανης (Κέρκυρα 1868-
Αθήνα 1952). Αποφοίτησε από την Σχολή ναυτικών 
δοκίμων το 1888. Συμμετείχε στο πόλεμο του 1897, 
ενώ το 1912 τοποθετήθηκε Κυβερνήτης του Αβέρωφ και 
Αρχιεπιστολέας του Στόλου (Διοικητής του Επιτελείου 
του Στόλου). Το 1935 τοποθετήθηκε Υπουργός 
ναυτικών στην κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη.

Οι Ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου(Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος)
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