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Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

Το σωματείο εργαζομένων Δήμου 
Βύρωνα ανοίγει δημόσια συζήτηση για την 

καθαριότητα και την ανακύκλωση.

Άρθρο της Ιουλίας Κιούπη,
Αντιπροέδρου
Δημ. Συμβουλίου Βύρωνα

Προτάσεις
για την 
αντιμετώπιση
του bullying

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

σελ. 4-5

σελ. 6σελ. 8-9

σελ. 3

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η

Το 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής συμμετείχε 
στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου 

Ηνωμένων Εθνών.
σελ. 7

Συζήτηση για τον 
σχολικό εκφοβισμό 
πραγματοποίησε το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Βύρωνα μετά τον 
ξυλοδαρμό μαθητή 
του 1ου Λυκείου, 
ύστερα από αίτημα 
της παράταξης 
Σωτηρόπουλου.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής κάτοικοι ζήτησαν τη στήριξη του Δήμου,
ώστε να σταματήσουν οι διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
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Mε αφορμή το γεγονός του ξυλοδαρμού 
μαθητή του 1ου Λυκείου Βύρωνα, αλλά 

και άλλα θλιβερά περιστατικά όπως στη 
Θεσσαλονίκη, όπου τρία αγόρια έβαλαν 
την 8χρονη συμμαθήτρια τους να γλείψει 
τουαλέτα, έχει αναζωπυρωθεί η δημόσια 
συζήτηση για τον σχολικό εκφοβισμό. Το 
bullying συνήθως ασκείται από μία ομά-
δα προς κάποιον διαφορετικό (π.χ. άλλης 
εθνικότητας, με διαφορετική εμφάνιση ή με 
συμπεριφορά που ξεφεύγει από τη νόρμα), 
που θεωρείται αδύναμος και απομονωμέ-
νος. Ο περιστασιακός καβγάς μεταξύ δύο 
μαθητών δεν θεωρείται bullying, η επανα-
λαμβανόμενη παρενόχληση όμως είναι. Με 
το διαδίκτυο, ο εκφοβισμός μπήκε και στα 
σπίτια των μαθητών, καθώς εκδηλώνεται 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολ-
λές φορές πίσω από την ανωνυμία.

Αρκετοί λένε ότι ο σχολικός εκφοβισμός 
δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι περισσότεροι 
όμως συμφωνούν ότι υπάρχει επιδείνωση 
του φαινομένου. Η ψυχολόγος του Δήμου 
Βύρωνα Μαριλίνα Μπαδικιάν ανέφερε ότι 
υπήρξε αύξηση της βίας μετά το 2010.  

Η διαφορά είναι ακόμη πιο εμφανής 
για όσους πήγαν σχολείο τη δεκαετία του 
’80. «Πήγα δημόσιο σχολείο. Είμαι σχεδόν 
40 χρόνων και δεν θυμάμαι τόσο βίαιο πε-
ριστατικό στο Βύρωνα», δήλωσε ο Μίλτος 
Μπαντής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Βίκυ 
Δημητρίου, που αποφοίτησε από το 2ο Λύ-
κειο Βύρωνα (που συγχωνεύτηκε αργότε-
ρα με το 1ο) το 1985, μας αναφέρει ότι «το 
μεγαλύτερο παράπτωμα που μπορούσε να 
κάνει μαθητής ήταν να καπνίσει πίσω από τη 
τουαλέτα».

Ο γράφων, που αποφοίτησε από το Λύ-
κειο το 1992, είχε βρεθεί κάποτε αντιμέτω-
πος με έναν νταή, παιδί διαλυμένης οικο-
γένειας. Ήταν μια κατάσταση δυσάρεστη, 
αλλά διαχειρίσιμη. Μετά από καταγγελία 
στο διευθυντή και απειλή μήνυσης, ο νταής 
«μαζεύτηκε» χωρίς να χρειαστεί να επιβλη-
θεί ποινή. Οι καθηγητές τότε είχαν τη δυνα-
τότητα να επιβάλλουν πενταήμερη αποβο-
λή, με κίνδυνο ένας μαθητής να μείνει στην 
ίδια τάξη από απουσίες. Σήμερα, ένας σύλ-
λογος καθηγητών δεν μπορεί να επιβάλλει 
πάνω από δύο μέρες αποβολή.

Θα συμφωνήσουμε ωστόσο με το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Βύρωνα, ότι το ση-
μαντικότερο είναι η πρόληψη. Πρόληψη 
προς τα θύματα, τους θύτες (που μπορεί να 
εξωτερικεύουν τη βία που υπέστησαν και 
οι ίδιοι προηγουμένως) και τους «θεατές». 
Οι θύτες αναζητούν πρωτίστως απομονω-
μένα άτομα, που είναι πιο εύκολοι στόχοι. 
Αν η πλειοψηφία θεωρήσει ότι το θέμα την 
αφορά και αντιδράσει, τότε ο σχολικός εκ-
φοβισμός μπορεί να εξαλειφθεί.

Πλατεία Δημάρχου Π. Μακρή 6α, Καισαριανή  •                 Υμηττού & Φορμίωνος
•                 Φιλολάου 62, Παγκράτι  •              Κολοκοτρώνη 1-3  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)
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[Βύρωνας]

Τ ο περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού 
του μαθητή του 1ου ΓΕΛ Βύρωνα απα-

σχόλησε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα 
της πόλης μας και προκάλεσε τις αντιδρά-
σεις γονιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και της πολιτείας. 

Η βία και ο σχολικός εκφοβισμός αποτε-
λούν φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, 
της φτωχοποίησης ενός μεγάλου τμήματος 
της ελληνικής κοινωνίας, της απαξίωσης 
των θεσμών, της επισφάλειας και της αμ-

φισβήτησης των προσδοκιών της νεολαίας 
για ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Στο δημόσιο σχολείο η φροντιστηριοποί-
ηση έχει αντικαταστήσει την ανάγκη της 
μόρφωσης από τους καθηγητές του και 
έχει υπονομεύσει τις σχέσεις σεβασμού και 
ηθικής τάξης μεταξύ των μαθητών.

Προφανώς πρόκειται για ένα σύνθετο 
φαινόμενο, όπου οι νέοι είναι τα πρώτα θύ-
ματα του εκφασισμού μέρους της ελληνι-
κής κοινωνίας, αλλά και της αδράνειας της 
πολιτείας να αντιμετωπίσει το πραγματικό 
πρόβλημα.

Πολλές χιλιάδες θα πρέπει να επενδυ-
θούν σε σχετικές καμπάνιες, με το bullying 
να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβά-
σεων στα σχολεία, με προτάσεις που θα 
καλύψουν την απουσία υποστηρικτικού 
προσωπικού (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λει-
τουργοί, νοσηλευτές), τα κενά που υπάρ-
χουν στην υλικοτεχνική υποδομή, την ανε-
πάρκεια φύλαξης της σχολικής μονάδας, 
και προσωπικού επίβλεψης στον προαύλιο 
χώρο ώστε να οδηγηθούμε σε πραγματικό 
αποτέλεσμα εξάλειψης γεγονότων όπως 
αυτά του Βύρωνα.

Με γνώμονα την αλλαγή πολιτικής που 
θα αντιμετωπίζει τους λόγους που γεννούν 
τη νεανική βία, οφείλουμε όλοι να αναζητή-
σουμε ευθύνες στους εμπλεκόμενους φο-
ρείς και να απαιτήσουμε τη λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων άμεσα.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση 
του σχολικού εκφοβισμού

Γράφει η Ιουλία Κιούπη, 
Aντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Μ ε μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε στις 5 
Φεβρουαρίου το πρόγραμμα οι «Σχο-

λές Γονέων» προσχολικής ηλικίας με έμ-
φαση στην αποτελεσματικότερη επικοινω-
νία της οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι γο-
νείς έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν 
και να λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση 
σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη αλλά 
και τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους

Λόγω της αυξημένης συμμετοχής πραγ-
ματοποιούνται δύο Κύκλοι Σχολών Γονέων, 

κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα 10:30-12:00 
στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας (Καλλιπό-
λεως 59 & Αγ. Σοφίας). Το Πρόγραμμα Σχο-
λών Γονέων θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους, πρωινές και απογευμα-
τινές ώρες (θα ακολουθήσουν σχετικές ανα-
κοινώσεις), περιλαμβάνοντας ομάδες και για 
τη σχολική ηλικία.

Τις Σχολές Γονέων συντονίζει η ψυχολόγος 
του Τμήματος Προαγωγής Υγείας, της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του 
Δήμου Βύρωνα Μαριλίνα Μπαδικιάν.

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Συναντήσεις 2 φορές την εβδομάδα
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Ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή του 
1ου  ΓΕΛ Βύρωνα εντός του προαυλί-

ου κατά την ώρα του διαλλείματος στις 10 
Φεβρουαρίου «από ομάδα μαθητών του Γυ-
μνασίου με τη συμμετοχή και δυο μαθητών 
του Λυκείου», σύμφωνα με ανακοίνωση του 
σχολείου του, προκάλεσε «σοκ» στο Βύρωνα. 
Ο μαθητής πλήρωσε το γεγονός ότι διαμαρτυ-
ρήθηκε για το bullying που υφίστατο η 13χρο-
νη αδελφή του, μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου. 

«Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι εκτός των 
άλλων το παιδί δέχτηκε χτυπήματα με σιδηρο-
γροθιές και κλειδιά», δήλωσε μεταξύ άλλων 
στο VyronasNews, ο δικηγόρος του 17χρονου 
μαθητή, Γιάννης Καλαϊτζίδης. «Ο μαθητής κό-
ντεψε για χιλιοστά να χάσει το μάτι του. Όλο του 
το πρόσωπο είναι γεμάτο εκχυμώσεις και μώ-
λωπες. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι έχει 
μία τεράστια ουλή περιμετρικά από την κόγχη 
του αριστερού του ματιού και κάτω».

Πρωτοσέλιδο αφιέρωσε επίσης στο περι-
στατικό η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 16 
Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες 
ανήκαν σε συμμορία. Ο δικηγόρος δήλω-
σε στην εφημερίδα ότι ειδοποιήθηκαν μέσω 
εφαρμογής που έχουν εγκαταστήσει στο κινη-
τό τους, γι’ αυτό και ζήτησε άρση του τηλεφω-
νικού απορρήτου από τον εισαγγελέα.

Ο μαθητής ανέφερε επίσης στο Star ότι οι 
επιτιθέμενοι ήταν 17 άτομα, ωστόσο τέσσερις 
αυτόπτες μάρτυρες αναγνώρισαν 8 εμπλεκό-
μενους, έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίοι 
προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα της περι-
οχής και η οικογένεια υπέβαλλε μήνυση.

Αναφορικά με το bullying που υφίστατο η 
αδελφή του θύματος, αποκάλυψε ότι μαθη-
τής της Α’ γυμνασίου της έκλεψε δύο φορές 
χρήματα από τη θήκη του κινητού της και την 
έφτυσε λέγοντάς της χυδαίες λέξεις.

Μετά την επίσκεψή της στο 1ο ΓΕΛ Βύρωνα 
στις 13 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενη από τον 
δήμαρχο Άκη Κατωπόδη και τον επικεφαλής 
της μείζονος δημοτικής αντιπολίτευσης Βύ-
ρωνα Χρήστο Γώγο, η υπουργός Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως επιβεβαίωσε ότι ένας εκ 
των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό ήταν γιος 
καθηγήτριας και τιμωρήθηκε με δύο ημέρες 
αποβολή («Καθημερινή», 14/2/2020). Σημει-
ώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο ο σύλλογος 
των καθηγητών δεν μπορούσε να επιβάλλει 
πάνω από δύο ημέρες αποβολή, αλλά τα ανώ-
τερα όργανα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης έχουν αρμοδιότητα να πάρουν περαιτέρω 
μέτρα. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του 1ου 
ΓΕΛ Βύρωνα, που γνωστοποίησε στις 11/2 
ο καθηγητής του σχολείου και προέδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Πλακίδας, 
τιμωρήθηκε άλλος ένας μαθητής του συγκε-
κριμένου σχολείου.

Την πρωτοβουλία να καταθέσει γραπτό αί-
τημα για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βύρωνα για το θέμα της σχολικής βίας και 
του σχολικού εκφοβισμού (bullying) ανέλαβε 
στις 13 Φεβρουαρίου η παράταξη «Δύναμη 
Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου.

Όπως παραδέχτηκε ο πρόεδρος του Δημο-

τικού Συμβουλίου θεωρούσε πρόωρη τη δι-
εξαγωγή τέτοιας συνεδρίασης, προτιμώντας 
να προηγηθεί μια ημερίδα-συζήτηση για τον 
σχολικό εκφοβισμό με τη συμμετοχή ειδικών. 
Συμφώνησε ωστόσο σε συζήτηση στο Δ.Σ. με 
θέμα «το περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή σε 
Σχολείο του Βύρωνα – Λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση του Σχολικού εκφοβισμού», στις 
24 Φεβρουαρίου. Στη συγκεκριμένη απόφα-
ση καθοριστικό ρόλο είχε η υποστήριξη των 
άλλων παρατάξεων στο αίτημα του κ. Σωτη-
ρόπουλου.

Την απόφασή τους να μη συμμετέχουν στο 
δημοτικό συμβούλιο με θέμα τη σχολική βία  
κοινοποίησαν με επιστολή τους οι διευθυντές 
του 1ου ΓΕΛ  Ιωάννης Σπυρίδης και του 1ου 
Γυμνασίου Βασιλική Τζούβελη, η οποία ανα-
γνώστηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρε-
ται ότι: «Σχετικά με το θέμα της συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα Δευτέρα 
24.2.20 σας ενημερώνουμε ότι δεν θα παρευ-
ρεθούμε στη σημερινή συνεδρίαση, διότι θεω-
ρούμε ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία 
οφείλουμε να επανορθώσουμε και να διαφυλά-
ξουμε την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το συγκε-
κριμένο περιστατικό να σταματήσει να είναι το 
πρώτο θέμα της επικαιρότητας, ώστε να μεσο-
λαβήσει ένα ικανό διάστημα για να ξαναβρούν 
τα σχολεία μας το ρυθμό τους.

Άλλωστε, έχουν ενεργοποιηθεί οι καθ’ ύλην 
αρμόδιοι φορείς, το έργο των οποίων δεν πρέ-
πει να δυσχεραίνεται με έξωθεν παρεμβάσεις. 
Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες επιβάλλουν για 
κάποιο χρονικό διάστημα την αποστασιοποίη-
ση μας από ευρύτερες συζητήσεις για αυτό το 
θέμα, μετά την παρέλευση του οποίου θα είμα-
στε στη διάθεσή σας».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την 
αντίδραση του κ. Σωτηρόπουλου, ο  οποίος τό-
νισε ότι δεν ζητήθηκε να συνεδριάσει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο για να κρίνει το συγκεκρι-
μένο περιστατικό ως άλλο δικαστήριο, αλλά 
για να εξετάσει δυνατότητες προληπτικών 
μέτρων σε όλα τα σχολεία της πόλης ώστε 
να αποτραπούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα. 
Εξέφρασε την άποψη ότι αν η συζήτηση γινό-
ταν ετεροχρονισμένα, «αφού έχει κρυώσει το 

περιστατικό», πιθανόν η τοπική κοινωνία θα 
αδιαφορούσε σε μεγάλο βαθμό. Στην τοποθέ-
τηση του ανέφερε ότι τον σχολικό εκφοβισμό 
συντηρεί η στάση όσων παρακολουθούν αυτά 
τα φαινόμενα αμέτοχοι, τονίζοντας την ανάγκη 
η πρόληψη να εστιάσει και στη συγκεκριμένη 
κατηγορία «ουδέτερων» μαθητών.

Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης, καθηγητής 
Φυσικής από το 2011 έως το 2014, τόνισε ότι 
«Επιλέξαμε να μην αντιμετωπίσουμε το γεγονός 
εν θερμώ, αλλά με ψυχραιμία και υπευθυνότη-
τα. Ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός. Η Κοινω-
νική μας Υπηρεσία αναπτύσσει πολλές σχετικές 
δράσεις. Έχουμε διοργανώσει ομιλίες και σε-
μινάρια για το θέμα του ενδοσχολικού εκφο-
βισμού και σε συνεργασία με το Χαμόγελο του 
Παιδιού. Προσλάβαμε δεύτερη ψυχολόγο το 
2017. Παρέχουμε ατομικές συνεδρίες συμβου-
λευτικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε 
παιδιά, σε εφήβους και στις οικογένειές τους. 
Συνεχίζεται το πρόγραμμα της σχολής γονέων, 
που λειτουργεί από το 2009 για την προσχολική 
ηλικία και από πέρυσι και για τη σχολική ηλικία.

Το 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την 
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, με μεγάλη συμ-
μετοχή γονέων μαθητών. Υλοποιείται πρόγραμ-
μα για την ομαλή μετάβαση μαθητών από το δη-
μοτικό στο Γυμνάσιο για δυο συνεχείς χρονιές. 
Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με επισκέψεις της ψυχολόγου στα σχολεία. Έχει 

δρομολογηθεί από 31/1 διαδραστική εκπαιδευ-
τική παράσταση με θέμα τον σχολικό εκφοβι-
σμό για τα παιδιά της Α’ γυμνασίου, με το σκε-
πτικό ότι τα περισσότερα περιστατικά αρχίζουν 
με την είσοδο των παιδιών μας στην εφηβεία. 
Θα πραγματοποιηθεί στις 2/4 στο 3ο Γυμνάσιο, 
3/4 στο Γυμνάσιο Καρέα και 9/4 στο 1ο Γυμνα-
σιο και 10/4 στο 4ο Γυμνάσιο».

Ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι οι πέντε φύ-
λακες που έχει ο Δήμος για όλα τα σχολεία 
«δεν φτάνουν ούτε για ζήτω. Χρειαζόμαστε 
τουλάχιστον άλλους έντεκα. Καλύπτουμε τις 
ανάγκες μας με οκταμηνίτες, γιατί αυτούς μας 
επιτρέπεται να προσλάβουμε». Το περιστατι-
κό ξυλοδαρμού συνέβη σε περίοδο που είχε 
λήξει η σύμβαση των προηγούμενων, με απο-
τέλεσμα το σχολείο να μην έχει φύλακα την 
κρίσιμη στιγμή.

Τόνισε το θετικό ρόλο που έχουν στη ψυχο-
λογία των παιδιών παράλληλες δράσεις όπου 
συμμετέχουν τα σχολεία, όπως το Παιδικό 
Φεστιβάλ, ο λογοτεχνικός διαγωνισμός, το 
κοινωνικό φροντιστήριο, η ανακύκλωση και 
οι δενδροφυτεύσεις. Πρότεινε τη διοργάνωση 
νέας ημερίδας για το bullying και τη συνεδρί-
αση των σχολικών συμβουλίων, ώστε να ανα-
πτυχθούν πρωτοβουλίες πρόληψης.

Η ψυχολόγος του Δήμου Μαριλίνα Μπαδι-
κιάν τόνισε τα ψυχολογικά προγράμματα που 
εστιάζουν αποκλειστικά στο θύμα και στο θύτη 
έχουν αποτύχει. Πλέον, προκρίνονται ολιστικά 
προγράμματα, που αποσκοπούν στην εμπλο-
κή των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών 
συνολικά. 

Ο Χρήστος Γώγος ανέφερε πρόσφατο πε-
ριστατικό εισόδου τριών εξωσχολικών που 
χτυπούσαν τις πόρτες στο 3Ο Λύκειο εν ώρα 
μαθήματος, για να αναδείξει το πρόβλημα της 
έλλειψης φύλαξης. Εξέφρασε τον προβλημα-
τισμό του για την επιστροφή του παιδιού που 
έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο ίδιο σχολικό πε-
ριβάλλον και μάλιστα σε περίοδο προετοιμα-
σίας πανελληνίων εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον ίδιο προβλημα-
τισμό εξέφρασε ακόμα πιο έντονα ο δημοτικός 
σύμβουλος Κοσμάς Τσιάκαλος (παράταξη Σά-
ρολα), ο οποίος δήλωσε: «Δεν μπορώ να κατα-
λάβω πώς είναι δυνατόν το θύμα να συνεχίσει 

[Βύρωνας]

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο  Μ Ε ΤΑ 

Έντονος προβληματισμός 

Από αριστερά: Η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιουλία Κιούπη,
ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης, ο πρόεδρος Γιώργος Πλακίδας, η γραμματέας

του Δ.Σ. Μαρία Ζιώγα και η ψυχολόγος του Δήμου Βύρωνα Μαριλίνα Μπαδικιάν.

Η παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου υπήρξε η πρώτη που 
ζήτησε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της σχολικής βίας.
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για το επόμενο τρίμηνο της σχολικής του ζωής 
να προαυλίζεται στο ίδιο χώρο με τους θύτες».

Εξάλλου, η Ιουλία Κιούπη, δημοτική σύμ-
βουλους της παράταξης Γώγου και αντιπρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε 
ενημέρωση για το θέμα της επιτήρησης του 
προαύλιου χώρου. Από τις απαντήσεις του 
κ. Πλακίδα προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλεψη 
για 2 καθηγητές-επιτηρητές από το Λύκειο και 
4 από το Γυμνάσιο. Κατά τη διάρκεια του πε-
ντάλεπτου διαλλείματος και του ξυλοδαρμού, 
στον προαύλιο χώρο αρχικά υπήρχαν ένας 
καθηγητής και δύο καθηγήτριες. Σύμφωνα με 
τον κ. Πλακίδα, οι καθηγητές έτρεξαν προς την 
ομάδα παιδιών που είχαν περικυκλώσει το 
θύμα, χωρίς όμως να προλάβουν να αποσο-
βήσουν τον ξυλοδαρμό. 

Ο επικεφαλής του «Μαζί για το Βύρωνα» 
Μίλτος Μπαντής υπενθύμισε ότι η παράταξή 
του προκάλεσε μετά από πίεση προς τη δημο-
τική αρχή, σύγκληση μονοθεματικού Δημο-
τικού Συμβουλίου για την παιδεία. Οι εκπαι-
δευτικοί και σύλλογοι γονέων έθεσαν το θέμα 
της ασφάλειας στα σχολεία. Τότε υπήρχαν 
παράπονα για βανδαλισμούς. Υποστήριξε ότι η 
δημοτική αρχή όφειλε να είχε ήδη απευθύνει 
αίτημα εγγράφως για κατ’ εξαίρεση πρόσληψη 

φυλάκων και ψυχολόγων. 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

Βύρωνα, Βαγγέλης Γείτονας υπογράμμισε ότι 
«αρκεί ένα γεγονός για να φέρει στην επιφάνεια 
πολλές παθογένειες». Τόνισε ότι οι ψυχολόγοι 

πρέπει να είναι μόνιμοι, καθώς οι οκταμηνίτες 
δεν έχουν τον χρόνο να κτίσουν σχέσεις με τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Πρότεινε να 
ζητηθεί η συνδρομή του ΚΕΘΕΑ που έχει εργα-
στήρια πρόληψης και για την ενδοσχολική βία.

Η επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Βύρωνα Βασιλική Σάρολα χαρακτήρισε χρή-
σιμες τις προτάσεις του δήμαρχου αλλά ζήτη-
σε πληρέστερη ικανοποίηση των αιτημάτων 
της σχολικής κοινότητας, όπως για φύλακες 
και ψυχολόγους. Ανέφερε ότι υπάρχουν προ-
γράμματα δημόσιων φορέων όπου μαθητές 
εκπαιδεύονται στη διαμεσολάβηση μεταξύ 
συμμαθητών τους. Πρότεινε να ζητηθεί η 
συνδρομή του Αθηναϊκό Κέντρο μελέτης του 
Ανθρώπου υλοποιεί προγράμματα κατά του 
εκφοβισμού. Παράλληλα, ζήτησε να συστηθεί 
διαπαραταξιακή επιτροπή για την καταγραφή 
προβλημάτων και αιτημάτων.

Ο επικεφαλής της Αριστερής Παρέμβασης 
Παύλος Αναστούλης ζητησε «μόνιμους φύλα-
κες που να τους ξέρουν τα παιδια». Υπογράμ-
μισε ότι η πολιτιστική διαπαιδαγώγηση επιδρά 
θετικά στη ψυχολογία των παιδιών αλλά για να 
γίνει απαιτούνται κονδύλια που το κράτος και 
ο Δήμος δεν παρέχουν.

Τέλος, ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής 
Ενωτικής Κίνησης Τάσος Μαυρόπουλος τό-
νισε ότι δεν αρκεί ένα γραφειοκρατικό αίτημα 
για την πρόσληψη μόνιμων φυλάκων, αλλά 
χρειάζεται διεκδίκηση σε συνεργασία με τη 
σχολική κοινότητα.

[Βύρωνας]

Τ Ο Ν  Ξ Υ Λ Ο Δ Α Ρ Μ Ο  Μ Α Θ Η Τ Η

γ ια  τη βία  στα σ χολεία

Ο προαύλιος χώρος του σχολικού συγκροτήματος όπου εξελίχθηκε το θλιβερό γεγονός.
H «Επικοινωνία» αποφάσισε να μην αναδημοσιεύσει τη φωτογραφία του τραυματισμένου 

μαθητή που δημοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο του «Πρώτου Θέματος».
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[Καισαριανή]

Ο Χρήστος, μέλος της Συνέλευσης Αδια-
μεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισα-

ριανής, Παγκρατίου, Ζωγράφου ζήτησε το 
λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαρια-
νής της 19ης Φεβρουαρίου. Όπως εξήγησε, 
πολλοί κάτοικοι της περιοχής έχουν συσσω-
ρευμένα χρέη και βρίσκονται αντιμέτωπο με 
διακοπές ρεύματος και νερού.

Ο εκπρόσωπος των κατοίκων τόνισε ότι η 
έννοια των ευπαθών ομάδων θα πρέπει να 
διευρυνθεί: «Ευπαθείς ομάδες δεν είναι μόνο 
όσοι δεν έχουν πού την κεφαλή κλίναι σύμ-
φωνα με τα χαρτιά, είναι και αυτοί που έχουν 
μείνει άνεργοι, δουλεύουν σε μαύρη εργασία 
ή με μειωμένα ωράρια».

Αναφέρθηκε σε πρόγραμμα της περιφέ-
ρειας που περιλάμβανε την εξόφληση λογα-

ριασμών ρεύματος σε ανθρώπους που είναι 
δικαιούχοι του ΚΕΑ και που έχουν υποστεί 
διακοπή ρευματοδότησης. Ζήτησε από το 
Δήμο να πιέσει την περιφέρεια για τη συνέχι-
ση του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας 
και το νερό και να μην έχει ως απαραίτητη 
προϋπόθεση τη διακοπή της ρευματοδότη-
σης ή της υδροδότησης. Παράλληλα, ζήτησε 
οι κοινωνικές υπηρεσίες να αναλάβουν την 
εξόφληση οφειλών για ευπαθείς ομάδες, 
καθώς  και το κόστος των πιστοποιητικών 
που ζητούν οι οργανισμοί αυτοί (ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΥΔΑΠ).

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βο-
σκόπουλος δήλωσε ότι «το να μην έχεις 
ρεύμα και νερό είναι μεσαιωνική συνθήκη. 
Πρέπει να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. 

Θεωρώ ότι υπάρχει ομοψυχία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο γι’αυτό το θέμα. Προσανατολίζο-
μαι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δεν το 
έχω φέρει ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με 
σκοπό τη στήριξη ευπαθών ομάδων. Αναφέ-
ρομαι στις ενεργειακές κοινότητες. Η λογική 
είναι να εξοπλιστείς μέσω του προγράμματος 
με τεχνολογικά μέσα που σου αποδίδουν πλε-
όνασμα ενέργειας έναντι της ΔΕΗ, το οποίο 
δεν μπορείς να εισπράξεις ως χρήστης, αλλά 
μπορείς να διαθέσεις υπέρ των ευπαθών 
ομάδων. Αντί να τους δώσεις χρήματα, τους 
δίνεις ενέργεια. Δεν λέω ότι θα λύσει το πρό-
βλημα, όμως μπορεί να βοηθήσει».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
και τέως δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Στα-
μέλος, τόνισε ότι υπάρχει μια πολιτική ιδι-
ωτικοποίησης, όπου το ρεύμα και το νερό 
δεν αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά αγαθά. 
«Την ίδια ώρα που ευνοούνται οι μπίζνες των 
μονοπωλίων με όχημα την ‘‘πράσινη ανάπτυ-
ξη’’, ακριβαίνουν το ρεύμα προς όφελος των 
επενδυτών και το κόβουν στον φτωχό που 
δεν έχει να πληρώσει. Στην Καισαριανή στο 
παρελθόν έχουμε παρέμβει ως Δήμος, απο-
τρέποντας διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά 
και με κινητοποιήσεις. Τα κινήματα όμως 
έχουν τα όριά τους. Εμείς να πάρουμε θέση 
ως Δημοτικό Συμβούλιο και να πιέσουμε να 
ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε 
να μην μείνουν σπίτια χωρίς ρεύμα και νερό».

Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά Καισα-
ριανή» Μπεττίνα Γραφίδου υποστήριξε ότι 
«το ηλεκτρονικό ρεύμα και το νερό είναι κοι-
νωνικά αγαθά που πρέπει να τα έχουν όλοι οι 
συμπολίτες μας. Το ερώτημα είναι γιατί μετα-

κυλίουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την επί-
λυση του θέματος και προσπαθούμε εμείς να 
βρούμε λύσεις για τον τρόπο με τον οποίο κάθε 
φορά θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε συμπο-
λίτες μας. Είναι σαφές ότι η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, άρα αυτό 
που απομένει είναι να αγωνιστούμε όλοι μαζί 
προκειμένου να διεκδικήσουμε το ρεύμα και 
το νερό να είναι κοινωνικά αγαθά για όλους. 
Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα δίχτυ 
προστασίας ώστε κανένας στο Δήμο να μη μέ-
νει χωρίς ρεύμα ή νερό. Δυστυχώς, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Το 
έχουμε δει ότι η καλή πρόθεση υπάρχει εδώ 
και χρόνια από τις δημοτικές αρχές, αλλά το 
θέμα δεν έχει επιλυθεί. Άρα χρειάζονται μαζι-
κοί αγώνες για το αυτονόητο, ρεύμα και νερό 
για όλους τους συμπολίτες μας».

Η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών 
Καισαριανής» Άννα Παραγυιού δήλωσε 
ότι «Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας 
προσπαθεί να βοηθήσει συμπολίτες μας. 
Προφανώς αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να δι-
ατηρήσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης για πα-
ράδειγμα με εθελοντές ηλεκτρολόγους για τα 
πιστοποιητικά».

Ο επικεφαλής της «Ανυπόταχτης Καισα-
ριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης υποστήριξε 
ότι η ΔΕΗ επιφυλάσσει διαφορετική μεταχεί-
ριση στους μεγαλοφειλέτες, όπως πολιτικά 
κόμματα και επιχειρήσεις και στους φτω-
χούς μικροφειλέτες που απειλούνται με δι-
ακοπή της παροχής ρεύματος: «Οι δήμαρχοι 
και τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να είναι όχι 
μόνο αρωγοί στις κινητοποιήσεις των κατοί-
κων, αλλά και πρωτοπόροι».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό»

O Χρήστος, μέλος της Συνέλευσης των κατοίκων της περιοχής.

Η Μπεττίνα Γραφίδου τόνισε η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει τη 
δυνατότητα να εξοφλεί απλήρωτους λογαριασμούς όμως μπορεί να 

αγωνιστεί στο πλευρό των κατοίκων ώστε όλοι να έχουν νερό και ρεύμα. Η Άννα Παραγυιού τόνισε την ανάγκη δικτύου αλληλεγγύης.
O Μιχάλης Μιλτσακάκης υποστήριξε ότι η ΔΕΗ ευνοεί τους 

μεγάλους ενώ είναι σκληρή με τους μικροφειλέτες.

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος επικαλέστηκε ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την παροχή ενέργειας στις ευπαθείς ομάδες.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ηλίας Σταμέλος, κατήγγειλε 
τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης του ρεύματος και του νερού.  
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[Καισαριανή]

Γ ια δεύτερη χρονιά το 1ο Γυμνά-
σιο Καισαριανής συμμετείχε στο 

Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Μοντέ-
λου Ηνωμένων Εθνών (6 - 9  Φε-
βρουαρίου 2020), που πραγματοποι-
ήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, εξ 
ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.. 
Συμμετείχαν περισσότεροι από 500 
μαθητές από την Ελλάδα, Τουρκία, 
Ιρλανδία, Σλοβακία, Γερμανία, Ολ-
λανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, 
Τόγκο.

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών 
είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο-
προσομοίωση των οργάνων και των 
εργασιών του Ο.Η.Ε.

Σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές: 
αναλαμβάνουν το ρόλο εκπροσώ-
πων διαφόρων κρατών-μελών του 
Ο.Η.Ε. και εξετάζουν συγκεκριμένα 
ζητήματα-προβλήματα που απα-
σχολούν τον σύγχρονο κόσμο α-
κολουθούν μια διαδικασία μελέτης, 
σύναψης συμμαχιών και διεξαγω-

γής διαπραγματεύσεων προτεί-
νουν λύσεις καταθέτοντας τα ψηφί-
σματά τους.

Όλο το συνέδριο διεξάγεται εξ 
ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. 

Μερικά από τα θέματα που δια-
πραγματεύθηκαν φέτος οι μαθητές 
και οι μαθήτριες ήταν: Διαφθο-

ρά και οργανωμένο έγκλημα στον 
αθλητισμό, Μέτρα για τη μείωση 
της χρήσης των πλαστικών και της 
περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, Παιδιά στρατιώτες, 
Μετανάστευση στην Ευρώπη, Ε-
ξάλειψη όλων των χημικών όπλων, 
Ευθανασία και το δικαίωμα στο 

θάνατο με αξιοπρέπεια, Ο πόλεμος 
της Κορέας κλπ.

Το 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής συμ-
μετείχε με πολυμελή αντιπροσωπεία 
αποτελούμενη από τους: Στεφανία 
Αναγνώστου, Βασίλειο Αποστολό-
πουλο, Ευάγγελο Βερβερίδη, Δη-
μήτριο Γαρυφάλλου, Ελένη Γιαννα-

ρέλη, Δημήτριο Βεζιρτζιάν, Πολυ-
ξένη Καλογιαννάκη, Σοφία Κανάνι, 
Ιωάννα Κατσικαλή, Κωνσταντίνα 
Κόττα, Θεοδώρα Κωνσταντούρου, 
Παρασκευά Μαμάη, Ισίδωρο Μα-
ραγκό, Ευσταθία Μπαχαράκη, Δή-
μητρα Μπεκιράκη, Μάριο Ροντο-
γιάννη, Άννυ Σαπουντζάκη, Αθηνά 
Σκιαδά, Διονύσιο Στασινόπουλο, 
Χριστίνα Σταυρινάκη, Κωνσταντί-
να Τζιτζιρίδη, Ευσταθία Τσιτσιπά-
νη, Κωνσταντίνο Φακιολά, Ιωάννη 
Φραγκίσκο, Στέργιο Φώτογλου, 
Ελευθέριο Χαψή, Σοφία Χρήστου.

Για πρώτη φορά συμμετείχε στο 
Συνέδριο και το 1ο ΓΕΛ Καισαρια-
νής με τους: Νικηφόρο Καλαμαρά, 
Εύα Κοσκινά, Δέσποινα Κουκου-
μελίδη, Αλκίντα Μούτσα, Άγγελο 
Μπούκουρα, Λία Ντέμο, Ζαχαρία 
Οθμάν, Μαρίνα Παναγιωτοπούλου, 
Αναστασία Παπαγιαννίδου, Σωτη-
ρία Ρεπανίδα, Βασίλειο Σπαρτσή 
και Γιώργο Στεφανάκο.

Η παράταξη «Πρώτη Φορά Και-
σαριανή» της Μπεττίνας Γρα-

φίδου διοργάνωσε πολιτιστική εκ-
δήλωση στο δημαρχείο της πόλης, 
με αφορμή την κοπή πίτας της στις 9 
Φεβρουαρίου.

Η θεματολογία της εκδήλωσης 
ήταν «Οι παλαιοί θυμούνται και τα 
παιδιά σχεδιάζουν το μέλλον της Και-

σαριανής». Στην κατάμεστη αίθουσα 
η ιστορία ήταν παρούσα. Με προβο-
λή φωτογραφιών από την προσφυ-
γιά, την κατοχή, την αντίσταση. Με 
αφήγηση και με τραγούδια εποχής 
συνοδευόμενα από μπουζούκι. Το 
οδοιπορικό μνήμης πλαισιώθηκε 
επίσης με χορούς: παραδοσιακό 
μικρασιάτικο, σύγχρονο μπαλέτο, 

αλλά και τανγκό.
Για τη διοργάνωση της απαιτη-

τικής αυτής εκδήλωσης συνεργά-
στηκαν εθελοντικά και επιτυχώς τα 
μέλη της παράταξης. 

Η επικεφαλής της παράταξης 
Μπεττίνα Γραφίδου τόνισε μεταξύ 
άλλων στην ομιλία της:  «Οι άνθρω-
ποι της Καισαριανής δεν είμαστε 

απλά ένας αριθμός κατοίκων. Έχου-
με ιστορία, έχουμε μνήμες… Γέν-
νησαν ελπίδα για κάτι καλύτερο. Και 
εμείς σήμερα πρέπει να συνεχίσου-
με. Το χρωστάμε στους προγόνους 
μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Οι 
6 Δημοτικοί μας Σύμβουλοι και όλη 
η παράταξή μας γίναμε η φωνή σας, 
είμαστε η δύναμή σας. Θέλω η Και-

σαριανή να είναι η Πόλη μας, η οικο-
γένειά μας, η αγκαλιά για όλους μας. 
Αυτό είναι το όνειρο που μοιράζομαι 
μαζί σας»

Στην εκδήλωση το «παρών» 
έδωσαν ο δήμαρχος, οι εκπρόσω-
ποι όλων των δημοτικών παρατά-
ξεων, καθώς και των συλλόγων και 
φορέων της πόλης.

1ο  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο  -  1ο  ΛΥ Κ Ε Ι Ο  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
 Συμμετείχαν στο Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών

Πολιτιστικό γεγονός η κοπή πίτας της Μπεττίνας

Συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες από το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Καισαριανής, στην πλατεία «Δημάρχου Π. Μακρή».
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Το σύστημα διαλογής στην πηγή 

Τ η δημιουργία ενός ενιαίου και απο-
κλειστικά δημόσιου φορέα διαχείρισης 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 
καθώς και την απόδοση του τέλους ανακύ-
κλωσης στους Δήμους, χωρίς τη διαμεσο-
λάβηση ή τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιριών, 
διεκδικεί το σωματείο εργαζομένων Δήμου 
Βύρωνα. 

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του σω-
ματείου Χρήστος Παναγιωτόπουλος, κατά 
την ημερίδα παρουσίασης της πρότασής τους 
για την διαχείριση των απορριμμάτων στην 
πόλη, που πραγματοποίησε το σωματείο στις 
11 Φεβρουαρίου στο δημαρχείο Βύρωνα.

Σήμερα, οι ιδιωτικές βιομηχανίες υποχρε-
ούνται από το νόμο να πληρώνουν ένα τέλος 
ανακύκλωσης για τα υλικά που παράγουν 
και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αντί όμως 
τα χρήματα να πηγαίνουν στους Δήμους, το 
τέλος εισπράττουν ως επιδότηση ιδιωτικές 
εταιρίες ανακύκλωσης, εκ των οποίων η 
σημαντικότερη, η ΕΕΑΑ. Α.Ε., παρέχει μπλε 
κάδους στους Δήμους.

Προκειμένου να λάβει απορρίμματα για 
τα οποία θα επιδοτηθεί, η ΕΕΑΑ Α.Ε. επιδι-
ώκει να υπογράψει σύμβαση με κάθε Δήμο, 
ο οποίος επιβαρύνεται με το μισθολογικό, το 
κόστος μεταφοράς, τα καύσιμα και τη συντή-
ρηση των οχημάτων. 

Ουσιαστικά, με τη σύμβαση αυτή οι Δήμοι 
εργάζονται προς όφελος της συγκεκριμένης 
εταιρείας, η οποία εισπράττει το τέλος ανα-
κύκλωσης για τα υλικά που περισυλλέγουν 
οι Δήμοι.

Με το σύστημα των μπλε κάδων δεν γί-
νεται διαλογή στην πηγή, αλλά οι πολίτες 
εξωθούνται στο να πετούν όλων των ειδών 
σκουπίδια στον ίδιο κάδο. Στην συνέχεια, οι 
εργαζόμενοι του κάθε Δήμου εργάζονται για 
την περισυλλογή των μπλε κάδων και τη με-
ταφορά του περιεχομένου τους σε χώρο που 
τους ορίζει η εταιρεία για να γίνει η διαλογή 
των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Στη πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος 
των απορριμμάτων των μπλε κάδων που 

περιέχουν και οργανικά σκουπίδια είναι 
άχρηστα και μη ανακυκλώσιμα. Έτσι, οι εται-
ρείες επιλέγουν τη «λύση» του να στέλνουν 
το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων (ανα-
κυκλώσιμων και μη) στους ΧΥΤΑ. 

Χάρη στην επιμονή του σωματείου εργα-
ζομένων, ο Δήμος Βύρωνα, σε αντίθεση με 
το Δήμο Καισαριανής, δεν εντάχθηκε στο 
σύστημα των μπλε κάδων της ΕΕΑΑ. Α.Ε., 
αλλά από το 2008 οργάνωσε αυτοδύναμο 
σύστημα ανακύκλωσης με διαλογή 4 υλι-
κών στην πηγή. 

Σήμερα έχουν τοποθετηθεί 350 κάδοι σε 
130 σημεία στην πόλη και σε όλα τα σχολεία. 
Συλλέγονται περίπου 500 τόνοι ανακυκλώσι-
μου υλικού τον χρόνο, ποσότητα μη ικανο-
ποιητική, όπως αναγνωρίζει το σωματείο. Τα 
ανακυκλώσιμα υλικά, όπως το χαρτί, πωλού-
νται στο ελεύθερο εμπόριο, διότι δεν υπάρχει 
δημόσιος φορέας διαχείρισης των ανακυ-
κλώσιμων υλικών. Το τελευταίο χρόνο όμως 
το πλαστικό και το αλουμίνιο μεταφέρονται 
στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού 
Αττικής ΕΔΣΝΑ (ΕΜΑΚ), ο οποίος δίνει ως 
αντάλλαγμα κάδους απορριμμάτων. Υπάρχει 
πρόβλημα με την ανακύκλωση του γυαλιού, 
καθώς δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά για 
το συγκεκριμένο υλικό, ενώ δεν το δέχεται 
ούτε ο ΕΔΣΝΑ.

Παρά το αυτοδύναμο σύστημα ανακύ-
κλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος Βύρωνα, 
υφίσταται «αδικαιολόγητη δυσμενή και άνι-
ση μεταχείριση», καθώς λόγω «νομοθετικής 
αβλεψίας» επιδότηση λαμβάνουν μόνο οι ιδι-
ωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, όπως ανα-
φέρει σε σχετική ερώτησή της στη Βουλή, η 
βουλευτής το ΜεΡΑ 25 Σοφία Σακοράφα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου 
δήλωσε ότι το Υπουργείο δεν είχε γνώση 
του συστήματος ανακύκλωσης του Βύρωνα. 
Εξέφρασε κάποια δυσπιστία για την απο-
τελεσματικότητά του, επικαλούμενος πρό-
σφατα στοιχεία του Ενιαίου Διαβαθμιδικού 
Συνδέσμου Απορριμμάτων Αττικής σύμφω-

να με τα οποία το ποσοστό ανα-
κύκλωσης στον Δήμο Βύρωνα 
ήταν μόνο 5,35%: «Εν πάση πε-
ριπτώσει, εμείς δεσμευόμαστε 
ότι θα το εξετάσουμε το θέμα (…). 
Ήδη με έναν νόμο που ισχύει από 
τις αρχές του τρέχοντος έτους οι 
δήμοι οι οποίοι επιτυγχάνουν με-
γάλα ποσοστά ανακύκλωσης θα 
πληρώνουν λιγότερο, θα έχουν 
μικρότερη οικονομική επιβάρυν-
ση και εξετάζουμε και θετικά κί-
νητρα, ώστε αυτοί οι οποίοι είναι 
οι πρωτοπόροι να αμείβονται όχι 
μόνο με το ότι θα πληρώνουν λι-
γότερα, αλλά και με άλλους τρό-
πους (…) Στην περίπτωση του 
Δήμου Βύρωνα, εφ’ όσον αυτά 
ισχύουν, θα προβούμε άμεσα στις 
αναγκαίες ενέργειες».

Ειδικά για το θέμα της μη από-
δοσης της επιδότησης ανακύκλωσης προς 
τον Δήμο Βύρωνα, το σωματείο εκτιμά ότι 
έχει ευθύνη και η δημοτική αρχή, η οποία 
δεν το διεκδίκησε από την νυν και την προη-
γούμενη κυβέρνηση.

Ερωτηθείς όμως για το χαμηλό ποσοστό 
ανακύκλωσης 5,35% που καταγράφει ο ΕΔ-
ΣΝΑ στο Βύρωνα, ο πρόεδρος του σωματεί-
ου δήλωσε στην «Επικοινωνία», ότι «όντως 
το ποσοστό ανακυκλώσιμου υλικού είναι χα-
μηλό όπως και στους υπόλοιπους Δήμους της 
Αττικής, με μια όμως σημαντική διαφορά: ο 
Δήμος Βύρωνα παραδίδει ήδη διαχωρισμένο 
και καθαρό υλικό όταν οι άλλοι Δήμοι παρα-
δίδουν σύμμεικτα απορρίμματα που κατα-
γράφονται ως ανακυκλώσιμο υλικό. Επίσης, 
στα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ δεν συμπεριλαμβά-
νονται ορισμένες κατηγορίες απορριμμάτων 
που ανακυκλώνονται, όπως οι περίπου 200 
τόνοι χαρτιού το χρόνο που πωλεί ο Δήμος 
στην ελεύθερη αγορά και τα απορρίμματα από 
κλαδέματα που δίδονται για κομποστοποίηση. 
Έτσι το πραγματικό ποσοστό ανακύκλωσης εί-
ναι ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό που κατα-
γράφει ο ΕΔΣΝΑ».

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας 

«να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των ερ-
γαζομένων του Δήμου Βύρωνα» κατέθεσαν 
και οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώ-
της, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και 
Διαμάντω Μανωλάκου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδω-
ρικάκος υποβαθμίζοντας το πρόβλημα της 
έλλειψης μόνιμου προσωπικού στην καθα-
ριότητα επικαλέστηκε την προκήρυξη του 
Α.Σ.Ε.Π 3Κ/2018 (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ!) 
για 8.166 προσλήψεις στη χώρα, σημειώνο-
ντας ότι «αναμένεται, το προσεχές διάστημα, 
να εκδοθεί και συμπληρωματική προκήρυξη 
για την πλήρωση επιπλέον θέσεων των φορέ-
ων». Παράλληλα, επικαλέστηκε τη δυνατό-
τητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, τη 
στιγμή που οι εργαζόμενοι διεκδικούν μόνι-
μες προσλήψεις.

Ανέφερε ότι μέσω του Ειδικού Προγράμ-
ματος Ενίσχυσης Δήμων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 
επιχορηγούνται μεταξύ άλλων η αγορά νέων 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών. Απέφυγε να 
δεσμευτεί συγκεκριμένα επί των αιτημάτων 
του εργαζομένων για αποκλειστικά δημό-
σιο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και 
απόδοση του τέλους ανακύκλωσης στους 
Δήμους, παραπέμποντας τους για τα συγκε-
κριμένα ζητήματα στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

Το ενδιαφέρον των βουλευτών για το Δήμο 
Βύρωνα είναι αποτέλεσμα της ημερίδας του 
σωματείου εργαζομένων. Στην εκδήλωση 
και συζήτηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, 
το μέλος του Π.Γ. του ΚΚΕ και επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια 
Αττικής Γιώργος Πρωτούλης, η βουλευτής 
του ΜέΡΑ 25 και αντιπρόεδρος της βουλής 
Σοφία Σακοράφα, ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης 
Κατωπόδης, ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, οι επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων, αρκετοί δη-
μοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι εργατικών 
σωματείων, μαζικών φορέων της πόλης, κα-
θώς και εργαζόμενοι.

Τα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, Κώστας Μηναΐδης, 
Λυκούργος Βασιλάκος, Πελαγία Μπίκα και Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Από αριστερά: οι επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Βύρωνα και στην περιφέρεια Αττικής, 
αντίστοιχα, Βαγγέλης Γείτονας και Γιώργος Πρωτούλης και η η βουλευτής το ΜεΡΑ 25 Σοφία Σακοράφα.
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&  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η  Σ Τ Ο  Β Υ Ρ Ω Ν Α

του Δήμου Βύρωνα δεν επιδοτείται

K ατά την παρέμβασή του στην ημερίδα του 
σωματείου εργαζομένων ο δήμαρχος Βύ-

ρωνα Άκης Κατωπόδης τόνισε ότι η δημοτική 
αρχή είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της 
καθαριότητας: «Προσλάβαμε 21 μόνιμους ερ-
γαζόμενους. Δεν προσλάβαμε περισσότερους, 
γιατί δεν θέλαμε να αυξήσουμε τα δημοτικά 
τέλη, που είναι ανταποδοτικά. Πιστεύουμε όμως 
ότι χρειάζονται περισσότεροι και είμαστε υπέρ 
της μονιμοποίησης των εργαζομένων που τη 
διεκδικούν δια της δικαστικής οδού.

Αγοράσαμε και τοποθετήσαμε στην πόλη 1200 
κάδους απορριμμάτων, αγοράσαμε νέο μηχανι-
κό σάρωθρο (σκούπα) και πλυντήριο για να πλέ-
νει δρόμους. Παράλληλα, θέσαμε σε λειτουργία 
και πλυντήριο για το πλύσιμο των κάδων σε 
όχημα που βρήκαμε.

Είναι ιδιαίτερο σημαντικό ότι ο Δήμος Βύρω-
να, εφαρμόζοντας το σύστημα διαλογής στην 
πηγή, διαθέτει στάσεις ανακύκλωσης, 
στα οποία μπορείτε να ανακυκλώ-
σετε ξεχωριστά χαρτί, πλαστικό 
και αλουμίνιο. 

Γίνεται ανακύκλωση των 
μπαζών, τα οποία δεν στέλ-
νονται πλέον στη Φυλή, κα-
θώς και των υπολειμμάτων 
κλαδεύσεων. Αυτό συνε-
πάγεται περιβαλλοντικό και 
οικονομικό κέδρος, παρόλο 
που δεν έχουμε φτάσει ακό-
μα στα επιθυμητά αποτε-
λέσματα.

Το 2010, η παραγωγή απορριμμάτων στο 
Βύρωνα ξεπερνούσε τις 30.000 τόνους το χρό-
νο. Σήμερα ανέρχεται σε περίπου 21.000 συν 
το υλικό που ανακυκλώνεται.

Δεν συμφωνούμε σε όλα με το σωματείο 
εργαζομένων. Τι πρέπει να κάνει ένας Δή-
μος; Να περιμένει να στηθεί ένα δημόσιο 
σύστημα για να μπορεί να ανακυκλώνει με 
δημόσιο τρόπο; Ή να ανακυκλώσει με τη 
βοήθεια των ιδιωτικών εταιριών που υπάρ-
χουν, προστατεύοντας βεβαίως τα συμφέ-
ροντα του Δήμου και των δημοτών του στο 
μέγιστο βαθμό; Γιατί αν πούμε ότι πρέπει 
να περιμένουμε πρώτα να δημιουργηθεί 
το δημόσιο σύστημα, τότε πρέπει να στα-
ματήσουμε να κάνουμε ανακύκλωση! 

Το 2015, φέραμε μια πρόταση για σύμ-
βαση τύπου Β με την ΕΕΑΑ. Α.Ε. Θα 
παίρναμε 600 κάδους για τρία ρεύματα 

ανακύκλωσης (όχι μπλε κάδους), 
3 απορριμματοφόρα και 3 

κοντέινερ. Θα πωλού-
σαμε το ανακυκλώσι-
μο υλικό, παίρνοντας 
παράλληλα επιδότη-
ση μέσω της ΕΕΑΑ. 
Η διοίκηση του σω-
ματείου απέρριψε 
την πρόταση αυτή 
και εμπόδισε την 

εφαρμογή της».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΑΚΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
«Θέλουμε δημόσιο σύστημα καθαριότητας, 
δεν συμφωνούμε σε όλα» O Δήμος Βύρωνα υλοποιεί 

μια συνεχόμενη εκστρατεία 
ενημέρωσης για την καθαριότητα 
και την ανακύκλωση στην πόλη 
από τις 22 Ιανουαρίου.

Η καμπάνια ενημέρωσης περι-
λαμβάνει: αφίσες σε επίκαιρα ση-
μεία του Δήμου, αφίσες στις στά-
σεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας, 
φυλλάδια που θα μοιραστούν στα 
διαμερίσματα των πολυκατοικιών 
του Βύρωνα (μέσω εταιρειών κοι-
νοχρήστων), αφισέτες που θα αναρ-
τηθούν στους πίνακες ανακοινώ-
σεων των πολυκατοικιών και αυτο-
κόλλητα που θα τοποθετηθούν στους 
κάδους απορριμμάτων. Περιλαμβάνει 
επίσης σχετικές αναρτήσεις σε ιστοσε-
λίδες στα social media. Ο στόχος είναι 
να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας από 
την πλευρά του, για να κάνουμε την 
πόλη μας πιο καθαρή: «Η αύξηση της 
ανακύκλωσης σημαίνει προστασία του 
Περιβάλλοντος, αλλά και εξοικονόμηση 
πόρων για τη διαχείριση απορριμμάτων 
από το Δήμο, η οποία, εφόσον επιτευχθεί, 
θα επιτρέψει και τη μείωση των 
ανταποδοτικών τελών για τους 
κατοίκους του Βύρωνα».

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται 
μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος δεν 
είναι υπεύθυνος για την απο-
κομιδή των μπάζων. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, για 
ιδιωτικές εργασίες ανακαίνισης, 
κάθε δημότης υποχρεούται να 
νοικιάσει ειδικό κάδο και να φρο-
ντίσει ο ίδιος για την αποκομιδή και 
ανακύκλωση των μπάζων, ανεξαρ-
τήτως ποσότητας και σε συνεργασία 

με εξειδικευμένη εταιρεία. Αυτό σημαίνει πως 
η απόθεση μπάζων στους δρόμους και τα πε-
ζοδρόμια είναι παράνομη.

Παρόλα αυτά, πρόσφατα, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Βύρωνα επικύρωσε σύμβαση για 
τη μεταφορά και ανακύκλωση περίπου 1.000 
τόνων μπάζων (αδρανών υλικών) που έχουν 
συγκεντρωθεί στο Σταθμό Μεταφόρτωσης 
στον Υμηττό. Αυτά τα αδρανή υλικά συγκε-
ντρώθηκαν εκεί ύστερα από την απαγόρευ-
ση μεταφοράς τους στο ΧΥΤΑ Φυλής από 
1.1.2018. Με την προαναφερόμενη σύμβαση 
δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα ρύπαν-
σης του Υμηττού.

Παρότι ο Δήμος Βύρωνα δεν αναλαμβάνει 
αδρανή υλικά (όπως υλικά οικοδομής), συνε-
χίζει κανονικά να αναλαμβάνει την αποκομιδή 
ογκωδών αντικειμένων (λ.χ. στρώματα ή έπι-
πλα) και κλαδεμάτων, κατόπιν συνεννόησης 
με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Για οποιαδήποτε απορία, ενημέρωση και 
βοήθεια, καθώς και για την αποκομιδή ογκω-
δών αντικειμένων και κλαδεμάτων, οι δημότες 
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-
7640512 και 210-7658247 με την υπηρεσία 
καθαριότητας.

Καμπάνια για την καθαριότητα 

Στάση ανακύκλωσης έξω από τη παιδική χαρά της Νέας Ελβετίας.
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[Καισαριανή]

Γ ια το μεγάλο ταξίδι έφυγε 
ο Κώστας Σαμαράς, επί 

χρόνια χοροδιδάσκαλος στο 
Πνευματικό Κέντρο Καισαρια-

νής, συνεργάτης στο «Θέατρο 
Χορών Δόρα Στράτου», γυμνα-
στής και δάσκαλος εκατοντά-
δων ανθρώπων που ασχολήθη-
καν με τον παραδοσιακό χορό. 
Ήταν (πόσο σκληρή η λέξη 
«ήταν») ένας γνήσιος άνθρω-
πος. Ο λόγος του και το φέρσι-
μό του χωρίς περιττά στολίδια, 
έλεγε «τα σύκα σύκα και τη 
σκάφη σκάφη». Είχε το χάρισμα 
της μεταδοτικότητας. Η επι-
βλητική παρουσία του γέμιζε 
την αίθουσα. Πόσα πολλά μας 
έμαθε όλα αυτά τα χρόνια που 
μας είχε κοντά του! Πράγματα 
που δεν μαθαίνονται από τα βι-

βλία:  να αφουγκραζόμαστε το 
τραγούδι και μετά να το χορεύ-
ουμε, να ακούμε τους στίχους, 
μας δίδαξε τη σημασία του πα-
ραδοσιακής στολής και το τι 
σημαίνει κάθε σχέδιο πάνω σε 
αυτή (ειδικά για τη στολή της 
Καραγκούνας, αφού ήταν Θεσ-
σαλός). Μαζί του χορέψαμε σε 
φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, 
στο «Θέατρο Δόρα Στράτου», 
στην τηλεόραση, σε παραστά-
σεις του Δήμου Καισαριανής 
και όχι μόνο. Αναμνήσεις όμορ-
φες, ανεκτίμητες.

…Στα αυτιά μου ηχεί ακόμα η 
βροντερή φωνή του: «προσέχε-

τε τα πατήματα! Μη χοροπηδά-
τε σαν κατσίκια όταν χορεύετε! 
Ακούτε τη μουσική!»

Δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

τον σκεπάζει.

Ο κυρ-Κώστας μας

Γράφει η Σοφία Τριανταφύλλου
Δημοσιογράφος
Association of European Journalists (AEJ)
e-mail: sofiarose1900@gmail.com

Τ ην Κυριακή 1 Μαρτίου η Καισαριανή ζει 
στον ρυθμό του Καρναβαλιού. Οι εκδη-

λώσεις θα αρχίσουν με την παρέλαση καρνα-
βαλιστών και αρμάτων που θα ξεκινήσει στις 
12:00. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει πάρτι 
στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή 
με το λάτιν συγκρότημα «Santa Palabra».

Το γιορτινό διήμερο θα κορυφωθεί την Κα-
θαρή Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 12:00 στο πάρ-
κο «Τα Ξύλινα» με το σερβίρισμα της παρα-
δοσιακής φασολάδας, με λαγάνες, χαλβά και 
κρασί καθώς και με τραγούδια και χορό με το 
συγκρότημα «Λαϊκές Στράτες». 

Μικροί μεγάλοι ελάτε να διασκεδάσουμε 
και να ξεφαντώσουμε!

Απόκριες 2020
στην Καισαριανή

H παράταξη «Καισαριανή Τώρα» του 
δημάρχου Καισαριανής Χρήστου Βο-

σκόπουλου, έκοψε την πίτα της στις 5 Φε-
βρουαρίου στα «Ξύλινα», σε μια γιορτινή 
ατμόσφαιρα με πολλά μέλη της παράταξης, 
φίλους και καλεσμένους.

Στην γιορτή ο συντονιστής της παράταξης 
Μιχάλης Γρύλλης έκανε μια σύντομη ανα-
δρομή στα 10 χρόνια της παράταξης που 
συμπληρώνονται φέτος, προσφωνώντας 
τον επικεφαλής της παράταξης και σημερινό 
δήμαρχο Καισαριανής. Τον φίλο και αδερφό, 
όπως χαρακτηριστικά είπε, Χρήστο Βοσκό-
πουλο.

Ο Χρήστος Βοσκόπουλος, αφού αναφέρ-
θηκε στις νέες προκλήσεις της εποχής μας 
και στην προσπάθεια που κάνει καθημε-
ρινά η νέα δημοτική αρχή να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες των πολιτών, ευχήθηκε σε 
όλους υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα.

Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους, 
μεταξύ άλλων, οι:

Νίκος Παππάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ   Θά-
νος Μαντίκος, εκπρόσωπος του Προέδρου 
της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλου   Ο 
Στέργιος Καλπάκης, Γ.Γ. της Δημοκρατικής 

Αριστεράς   Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης από 
ΚΙΝΑΛ   Η Τόνια Αντωνίου από το ΚΙΝΑΛ  
Ο Άκης Κατωπόδης, Δήμαρχος Βύρωνα   Ο 
Χρήστος Γώγος, δημοτικός σύμβουλος Βύ-
ρωνα και επικεφαλής παράταξης «Νέα Επο-
χή Βύρωνα»   Η Ιουλία Κιούπη Αντιπρόε-
δρος Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα   Ο 
Αλέξης Σωτηρόπουλος δημοτικός σύμβου-
λος Βύρωνα και επικεφαλής της παράταξης 
«Δύναμη Ελπίδας»   Η κα Ηλιοπούλου, 
πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων   Η επικε-
φαλής του συνδυασμού «Πρώτη Φορά Και-
σαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου και οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι της παράταξης Παρασκευά, 
Καγιαμπάκη, Ζαρκαδούλας, Καρατζάς και 
Αναγνωστάκης   Η επικεφαλής της παρά-

ταξης «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» 
και δημοτική σύμβουλος Άννα Παραγυιού  
Ο Μπάμπης Παγουλάτος γραμματέας ΚΙΝΑΛ 
Καισαριανής   Ο Σωτήρης Ιατρού Πρόε-
δρος Τ.Ο. Νεας Δημοκρατίας Καισαριανής 
  Η Χριστίνα Φαφλιά γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ 
Καισαριανής   Οι πρώην Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κυρία Μαζαράκη και κύριοι Γαβρί-
λης, Λαμψάτης και Κωνσταντινίδης   Ο Γ.Γ. 
Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Αντώ-
νης Αντωνόπουλος   Και ο βραβευμένος 
Καισαριανιώτης φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης 
Σαρρηκώστας.

Επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλ-
λόγων, φορέων και αθλητικών σωματείων 
της πόλης.

Η παράταξη του δημάρχου Καισαριανής έκοψε την πίτα της
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T ο «Πικρό γάλα» του Μένιου 
Σακελλαρόπουλου (εκδόσεις 

Ψυχογιός) δεν είναι, αποκύημα φα-
ντασίας. Είναι η λογοτεχνική μετα-
φορά μιας αληθινής ιστορίας. Είναι 
η ζωή του Φώτη, ενός ανώνυμου, 
νηστικού και ξυπόλητου παιδιού, 
που δεν ονειρεύτηκε να κατακτή-
σει τον κόσμο, αλλά διεκδίκησε το 
δικαίωμα να ζει ανθρώπινα, να ψά-
χνει την αγάπη, να ζητά το αυτονόη-
το: μια θέση στη ζωή.

Γιάννενα, 1960. Το νήμα της 
ζωής, τυλιγμένο με αγκάθια και 
πόνο, ενώνει απρόσμενα δυο πιτσι-
ρίκια σε μια από τις παιδοπόλεις της 
Φρειδερίκης, τον Ζηρό. Ο Φώτης 
κι ο Διονύσης περνάνε μαζί με την 
Ελλάδα το δικό τους Γολγοθά. Δυο 
τρομοκρατημένες παιδικές ψυχές 
γνωρίζουν σκληρούς επιτηρητές και 
ομαδάρχες, μακριά από την αγκαλιά 

και την ασφάλεια της μάνας. Γίνο-
νται σταυραδέλφια και προσπαθούν 
να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό 
περιβάλλον. Ο Φώτης μετατρέπεται 
σε αγρίμι κι η ζωή του σημαδεύεται 
από αποδράσεις, μετέωρες σκέψεις, 
αγάπη και μίσος για τη μάνα του, 
αμφισβήτηση της ίδιας της ζωής. 
Όλα στην κόψη του ξυραφιού, δίπλα 
στη λίμνη της κυρα-Φροσύνης. Τα 

δυο παιδιά χάνονται μέσα στον χρό-
νο. Η ζωή δεν έχει πει την τελευταία 
λέξη…

«Όταν έμαθα την αδιανόητη ιστο-
ρία του Φώτη Ραπακούση με τον 
αναγκαστικό εγκλεισμό του στα έξι 
του μόλις χρόνια στον Ζηρό, ένα από 
τα ορφανοτροφεία της Φρειδερίκης, 
το χωρισμό του με τον αδελφό του 
Σπύρο που πήγε σε άλλο ορφανο-
τροφείο, αλλά και τα «μαρτύρια» 
που πέρασαν τα δυο ορφανά, ήταν 
σαν να δέχτηκα μια γροθιά στο στο-
μάχι! Κι όταν, μαθαίνοντας την ιστο-
ρία, προσπαθούσα να συγκρατήσω 
τα δάκρυα στα μάτια μου, κατάλαβα 
αμέσως ότι αυτό το Πικρό Γάλα θα 
συγκινήσει τους πάντες», εξήγησε ο 
συγγραφέας κατά την παρουσίαση 
του βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο «Το 
Θέμα» στο Παγκράτι (Φιλολάου 62) 
στις 30/10/19.

Ο ήρωας Φώτης μεγαλώνει πα-
ράλληλα με την ιστορία της Ελλάδας. 
Το βιβλίο μας ταξιδεύει στα χρόνια 
της βασιλείας, της δικτατορίας και 
της Μεταπολίτευσης, όλα μέσα από 
τα μάτια του.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ                    - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Πικρό γάλα»

Ο συγγραφέας Μένιος Σακελλαρόπουλος στο βιβλιοπωλείο «Το Θέμα» ανάμεσα στην 
εκπαιδευτικό Ματίνα Μωραΐτη και την ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Θεώνη Μωραΐτη. 

Δεξιά τους διακρίνεται ο συνεκδότης της «Επικοινωνίας» Βαλεντίνος Στολάκης.
Στη μέση ξεχωρίζουν επίσης οι συγγραφείς Πάνος Αμυράς και Δήμητρα Ιωάννου

(αριστερά της κυρίας Μ.Μωραΐτη).

[Βιβλιοπαρουσίαση]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

2020

W W W . P S I C H O G I O S . G R

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ 20:00

 ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
(ΦΙΛΟΛΑΟΥ 62 & ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ, 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΤΗΛ.: 210 75 69 400)

ΕΡΑΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
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[Καισαριανή]

Tην τοποθέτηση του Γιώργου Στράτου ως αντιπροέδρου 
του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Καισα-

ριανής (ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ) από τη δημοτική αρχή της πόλης κα-
τήγγειλε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Καισαριανής, ζητώντας 
από το λαό της πόλης, «ανεξάρτητα με το τι ψήφισαν 
στις πρόσφατες εκλογές, να μην αφήσουν την 
ιστορία της πόλης στους παραχαράκτες». 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ, που έγινε τρεις μήνες μετά τον 
ορισμό του από το Δημοτικό Συμβούλιο της 
πόλης και μετά τη σχετική διαμαρτυρία 
του προέδρου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και 
μέλους του ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ, Γιώρ-
γου Κατημερτζή, καταγγέλθηκε 
η τοποθέτηση του Γ. Στράτου, 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» να 
παρουσιάζει άρθρο του στην 
εφημερίδα «Δημοκρατία» 
από τον Ιούνη του 2019, «το 
οποίο βρίθει αντικομμουνι-
σμού και ανιστόρητων εκτι-
μήσεων για την πόλη».

Η εκπρόσωπος της «Λα-

ϊκής Συσπείρωσης» παρέθεσε χαρακτηριστικά αποσπά-
σματα από το εν λόγω άρθρο: «Το άρθρο σχεδόν ξεκινά με 
την παρακάτω επισήμανση: ‘‘Ανυποψίαστοι για τους κομ-
ματικούς σχεδιασμούς του ΚΚΕ, αθώοι πατριώτες βρήκαν 

τραγικό θάνατο, πριν δουν τη νέα παλιγγενεσία που 
οραματίστηκαν να οδηγείται σε εμφύλιο σπαραγμό’’.

Και συνεχίζει: ‘‘Σπανίως στην πολιτική ιστορία, 
ένας τόπος και οι άνθρωποί του έχουν χρησιμο-
ποιηθεί με τέτοιας μαεστρίας, έκτασης και έντασης 
εργαλειακή αντίληψη από ένα κόμμα και την ιδεο-
λογία του όσο η Καισαριανή από το ΚΚΕ (…).

Μετά το ’49 οι κομμουνιστές, εκμεταλλευό-
μενοι όλα και όλους (…) εγκατέστησαν στην 

πόλη ένα καθεστώς. Καθεστώς με τα όλα 
του, που έδωσε δουλειά σε ανθρώπους, 

που σπούδασε άλλους με κομματικές 
υποτροφίες, που βοήθησε κάποιους 

να στήσουν μαγαζιά και καριέ-
ρες’’».

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, 
η «Λαϊκή Συσπείρωση» Καισα-
ριανής τονίζει ότι «Αποσιωπά 

προκλητικά τη λευκή τρομοκρατία 
του μετεμφυλιακού κράτους, θέλοντας 

να πείσει ότι οι λαϊκοί αγωνιστές μέσα από τα ξερονήσια, την 
προσφυγιά και τις φυλακές, έκαναν… καριέρα! Την αλληλεγ-
γύη και τη διεκδίκηση για μια καλύτερη ζωή την ονομάζει …
καθεστώς!

Σίγουρα ο κ. Στράτος τους είναι πολύ χρήσιμος. Δεν είναι 
αδαής, αντιθέτως είναι καλά εκπαιδευμένος στην παραχά-
ραξη της Ιστορίας. Καπηλεύεται τους Μικρασιάτες, για να 
τους διαχωρίσει σε καλούς και κακούς, ανάλογα με τα πολι-
τικά τους φρονήματα! Διαχωρίζει τους κατοίκους της πόλης 
αν είναι γέννημα - θρέμμα ή ξένοι. Ο δήμαρχος ταυτίστηκε 
με νύχια και με δόντια -και με το γνωστό του ύφος- με τον 
αντιπρόεδρό του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ‘‘ο καθένας 
μπορεί να λέει ό,τι θέλει’’, ‘‘ότι το ΚΚΕ ψάχνει να βρει λόγο 
ύπαρξης στην πόλη’’ και ότι ‘‘ο αντικομμουνιστής σήμερα εί-
ναι απλά …μη κομμουνιστής’’».

«Να μην αφήσουν την ιστορία της πόλης στους παραχαράκτες»

Σ τις 23 Φεβρουαρίου, επέτειο 
ίδρυσης της ΕΠΟΝ, νεότεροι 

και μεγαλύτεροι συμμετείχαν στην 
όμορφη εκδήλωση που επιμελήθη-
καν το παράρτημα Καισαριανής της 
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και το Λαϊκό Φροντι-
στήριο Καισαριανής. 

Καθηγητές του Λαϊκού Φροντι-
στηρίου ενημέρωσαν τους μαθητές 
τους τις προηγούμενες ημέρες για το 
τι ήταν η ΕΠΟΝ που δημιουργήθη-
κε επί Γερμανικής Κατοχής (1943), 
ποια η αντιστασιακή δράση της, ποια 
η συνεισφορά των μελών της στον 

αγώνα κατά του φασισμού, αλλά και 
η μορφωτική, πολιτιστική και αθλη-
τική της δράση. Αντίστοιχα, μέλη της 
διοικούσας επιτροπής του παραρτή-
ματος Καισαριανής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ 
πήραν συνέντευξη από τους εν ζωή 
πρωταγωνιστές της ΕΠΟΝ, Μαρία 
Σιδέρη και Γιάννα Τρικαλινού, και 
του αετόπουλου Νίκου Μαρμαρινού. 

Την εκδήλωση, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε μέσα στο Μουσείο ΕΑΜι-
κής Εθνικής Αντίστασης Καισαρια-
νής, προλόγισε το μέλος της Διοικού-
σας Επιτροπής του παραρτήματος και 

καθηγήτρια στο Λαϊκό Φροντιστήριο 
Εύα Παπακωνσταντίνου.

Στη συνέχεια, με ιδιαίτερη συ-
γκίνηση οι παρευρισκόμενοι πα-
ρακολούθησαν προβολή βίντεο με 
τις συνεντεύξεις των Μαρία Σιδέρη, 
Νίκο Μαρμαρινό και Γιάννα Τρικα-
λίνου. Στην διάρκεια της εκδήλωσης 
μαθητές διάβασαν ποιήματα σχετικά 
με τους αγώνες της ΕΠΟΝ, από τον 
Καλαντζή «Θεσσαλό», τον όρκο του 
ΕΠΟΝίτη κ.ά. Μετά τις συνεντεύξεις 
το λόγο πήρε η Χρύσα Γκίκα, καθη-
γήτρια του Λαϊκού Φροντιστηρίου.

T ην συντρόφισσα Γιάννα 
Τρικαλινού, που γιόρτασε 

τα 100 της χρόνια, τίμησαν στις 
24 Ιανουαρίου οι Κομματικές 
Οργανώσεις Καισαριανής του 
ΚΚΕ, με μια μικρή γιορτή που 
της οργάνωσαν στο σπίτι της, 
μαζί με μέλη της οικογένειάς 
της.

Παρών και ο γ.γ. της ΚΕ του 
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσού-
μπας, ο οποίος, εκ μέρους της 
ΚΕ, σημείωσε ότι είναι μεγάλη 

χαρά και τιμή για το Κόμμα 
«να γιορτάζουμε μαζί σου τα 
100 χρόνια σου. Μια ζωή στον 
αγώνα για την προσφορά, για 
το Κόμμα». Και της πρόσφερε 
ένα μικρό συμβολικό δώρο, 
που απεικονίζει τα περιστέρια 
της ειρήνης και μια κάρτα ευ-
χών.

«Θα τα βάλω εδώ δίπλα μου. 
Να τα βλέπω κάθε μέρα», απά-
ντησε συγκινημένη η Γ. Τρι-
καλινού δηλώνοντας: «Αν είχα 

άλλη μια ζωή στο Κόμμα θα την 
έδινα». 

Η Γιάννα Τρικαλινού εντά-
χθηκε στην ΕΠΟΝ και το ΚΚΕ 
το 1943. Μετά τον Εμφύλιο, 
ακολούθησε η πολιτική προ-
σφυγιά. Επέστρεψε από τη 
Μόσχα το 1974.

Το «παρών» στη γιορτή 
έδωσαν και οι κομμουνιστές, 
τέως δήμαρχοι Καισαριανής 
Ηλίας Σταμέλος και Γιώργος 
Κατημερτζής.

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ & ΛΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Εκδήλωση για τα 77 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ

«Αν είχα άλλη μια ζωή,
στο Κόμμα θα την έδινα»
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Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Καισαριανής 
και τέως δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος.

Η Γιάννα Τρικαλινού σβήνει τα κεριά της τούρτας των 100στών γενεθλίων της παρουσία του 
Δημήτρη Κουτσούμπα και της δημοτικής συμβούλου Καισαριανής Κανέλλας Γεωργοπούλου.
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[Βύρωνας]

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 
Ονομάζομαι Μισέντου Μαρία και έλα-

βα την πρωτοβουλία να συγγράψω αυτή 
την επιστολή, με στόχο να καταδείξω τα 
προβλήματα και τις παραβλέψεις που πα-
ρατηρούνται στο Δήμο μας. Προβλήματα 
που καταπονούν την ασφαλή και ισότιμη 
διαβίωση των πολιτών του Δήμου Βύ-
ρωνα, με αποτέλεσμα να είναι τροχοπέδη 
σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια 
καθώς και στην ίδια την καθημερινότητα 
των πολιτών. 

Ως κάτοικος Βύρωνα, θεωρώ χρέος μου 
να αναδείξω τα επιμέρους κακώς κείμε-
να της περιοχής μας και να πασχίσω για 
την εξεύρεση λύσεων και βελτιώσεων, 
που θα ευνοούν το ευρύ κοινό που δια-
βιώνει ή μας επισκέπτεται. Δηλαδή όλους 
όσους επιλέγουν το Βύρωνα για την δια-
μονή τους, για τις εξόδους τους, τις αγορές 

τους, τις επαγγελματικές ή άλλου είδους 
δραστηριότητές τους, αλλά, ακόμη, και 
όσους απλώς διασχίζουν το Δήμο μας για 
να βρεθούν στον Περιφερειακό Υμηττού. 
Είναι χρέος όλων μας να διεκδικούμε το 
αυτονόητο, να διεκδικούμε την πρόοδο, να 
διεκδικούμε μια καλύτερη διαβίωση, να 
διεκδικούμε την δική μας ευζωία. 

Πρωτίστως, θα ήθελα να αναφερθώ 
στην εγκληματικά απούσα ορθή σήμαν-
ση και διαγράμμιση των δρόμων, η οποία 
φέρνει καθημερινά στα αυτιά μας νέα από 
τροχαία ατυχήματα, ενώ ορισμένες συμ-
βολές οδών φέρνουν και μνήμες τροχαί-
ων ατυχημάτων ή ακόμη και δυστυχημά-
των. Το πρόβλημα των πινακίδων φαίνεται 
να είναι κοινό μυστικό, καθώς κανείς δεν 
αναλαμβάνει δράση για την επίλυσή του 
μα όλοι γνωρίζουν για αυτό. Γνωρίζετε κα-
λώς, ότι η αποκατάσταση της φθοράς των 
πινακίδων σήμανσης και κατεύθυνσης, 
αλλά, πρωτίστως, η τοποθέτηση αυτών 
παντού, όπου αυτές κρίνονται απαραίτη-
τες, τουλάχιστον, είναι θέμα πρόληψης και 
δείγμα πολιτισμού. 

Στη συνέχεια, παρατηρείται το ευφάντα-
στο συμβάν κατά το οποίο μεγάλα τμήμα-
τα των δρόμων στις πυκνές γειτονιές του 
Δήμου μας, σπανίως χαίρουν φωτισμού. 
Ο οδοφωτισμός και ο φωτισμός των ανοι-
χτών δημόσιων χώρων, αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 

αποφυγής άνομων περιστατικών. Φως 
σε κάθε γειτονιά σημαίνει περισσότερη 
ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία. Σημαί-
νει σεβασμός στους πολίτες και στην προ-
στασία αυτών. 

Έπειτα, εξαιρετικά σημαίνον θέμα απο-
τελεί και η καθαριότητα. Είναι τουλάχιστον 
ντροπή για όλους μας, όταν το πρόσωπο 
του Δήμου μας προσβάλλεται από σορούς 
σκουπιδιών, δρομολόγια αποκομιδής που 
δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες των γειτονιών μας και μη ορθή χρήση 
μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού. 
Είναι, δε, άκομψο, στις μέρες μας, να μη 
δίνεται το δικαίωμα στους συμπολίτες μας, 
όχι απλώς υγιούς και καθαρής διαβίωσης, 
αλλά ούτε καν ανακύκλωσης, μιας και δεν 
υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για τους Βυρω-
νιώτες.. Ενάντια στον τρόπο ζωής όσων 
θεωρούν την ανακύκλωση μη χρήσιμη 
και δευτερεύουσα, εμείς θα συνεχίσουμε 
να σεβόμαστε με τη στάση ζωής μας, τόσο 
το περιβάλλον, όσο και τον τόπο στον οποίο 
αναπτυσσόμαστε και διαβιούμε. 

Επιπρόσθετα , ένα από τα επίσης πα-
ράδοξα αυτής της περιοχής , είναι η μη 
σωστή φύλαξη δημοσίων κτηριακών και 
σχολικών δομών, οι οποίες γίνονται συ-
χνότατα βορά σε τραμπουκισμούς, εισβο-
λές, καταλήψεις και ληστείες. Το δε παρά-
δοξο έγκειται στο γεγονός πως το κονδύλι 
δαπάνης επισκευών είναι πολλαπλάσιο 

του κόστους της πρόληψης με προσλήψεις 
ασφάλειας και φυλάκων. Ίσως ελπίζου-
με σε Μάνα εξ ουρανού, ίσως μας ευνο-
εί αυτή η ασυδοσία, ίσως ήρθε η ώρα να 
απαιτήσουμε ως πολίτες την προστασία 
όσων ανήκουν στο ευρύ κοινό, τουτέστιν 
και στον καθένα από εμάς. 

Επιπλέον, ως πολίτες, μας απασχολεί 
έντονα το Χωριό των Παραγωγών και η 
ελλιπής ενημέρωση στο τρόπο διαχείρι-
σης αυτού. 

Ως πολίτης του Δήμου Βύρωνα, ως νο-
μοταγής Ελληνίδα πολίτης αναμένω την 
άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών 
ως προς την επίλυση των προαναφερθέ-
ντων προβλημάτων. Απαιτώ να αισθάνο-
μαι ισότιμη πολίτης και όχι πολίτης δεύ-
τερης διαλογής, επειδή είχα την τύχη να 
ζήσω στον ιστορικό και πανέμορφο Δήμο 
Βύρωνα. 

Ευελπιστώ ότι τα αιτήματά μου θα τύ-
χουν της άμεσης ανταπόκρισής σας, μιας 
και είναι ανάγκη όλων μας να έχουμε έναν 
αξιοπρεπή, καθαρό, ασφαλή, ανοιχτό για 
όλους Δήμο. 

Με εκτίμηση,
Μισέντου Μαρία

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Κινήματος 
Αλλαγής

Μέλος Γραμματείας Νέας Γενιάς Κινήμα-
τος Αλλαγής

Δημότης Βύρωνα Αττικής.

Ανοιχτή επιστολή προς Δήμαρχο Βύρωνα από μέλος της Κ.Ε. του Κινήματος Αλλαγής
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[Βύρωνας]

H παράταξη «Μαζί για το Βύρωνα» του 
Μίλτου Μπαντή έκοψε την πίτα της 

στις 2 Φεβρουαρίου στο cafe Coco’s, πα-
ρουσία πλήθους κόσμου και πολλών επι-
σήμων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων ο βουλευτής Β’ Περιφέρει-

ας Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανά-
κης, η αντιπεριφερειάρχης Αττικής Μαρία 
Κουρή, ο πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Πα-
γκρατίου Παναγιώτης Ευθυβουλίδης, ο 
πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ηλιούπολης 
Τάσος Ευσταθίου. Εκ μέρους των φορέων 

του Βύρωνα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Μπάιρον Πάνος Τριγάζης, 
η πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Αλέ-
κα Σιώζου, ο Αντώνης Γοναλάκης από τον 
Σύλλογο Κρητών Βύρωνα, ο επικεφαλής 
της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας 

Βύρωνα Σταύρος Σαλαγιάννης, ο πρόε-
δρος της ΟΝΝΕΔ Βύρωνα Ευθύμιος Πα-
πακυριακόπουλος, η Μαρία Ποδαρά από 
την επιτροπή προστασίας αδέσποτων και η 
Ελένη Φιστουρή από την Κοινωνική κου-
ζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος».

Συνωστισμός στην πίτα 
του Μίλτου Μπαντή

Από αριστερά: Πηνελόπη Δάφνη, Μίλτος Μπαντής,
Βασίλης Σπανάκης, Απόστολος Μπαντής και Κατερίνα Σφακιανάκη. Το φλουρί έτυχε στον Γιάννη Τσουκαλά και στην Αγγελική Καλαμπόκη.
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[Καισαριανή]

Τ ην πίτα της έκοψε η «Συνεργασία Πο-
λιτών Καισαριανής» της Άννας Παρα-

γυιού στο κατάμεστο από κόσμο 5 Points 
Café στις 3 Φεβρουαρίου Η οικοδέσποινα, 
επικεφαλής παράταξης, επιφύλαξε θερμή 
υποδοχή σε όλους τους παρευρισκόμε-
νους, φίλους και πολιτικούς αντιπάλους. 
‘Ηταν εκεί όλοι, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Νίκος Παππάς και Γιάννης Μπαλάφας, ο 
περιφερειακός σύμβουλος Αττικής Σπύ-

ρος Αγγέλης, ο δήμαρχος Καισαριανής, οι 
επικεφαλής όλων των παρατάξεων με τους 
δημοτικούς συμβούλους τους, εκπρόσωποι 
φορέων και συλλόγων της πόλης καθώς 
και πολλοί κάτοικοι. Η εφημερίδα «Επικοι-
νωνία» στάθηκε η τυχερή της  βραδιάς κα-
θώς μετά την προσφώνηση της εκδότριας 
Γεωργίας Ζαπαντιώτη και του αρχισυντά-
κτη Φλοράν Σελάϋ από την κυρία Παραγυι-
ού, το φλουρί έπεσε στον δεύτερο.

Ζεστή ατμόσφαιρα στην πίτα της Άννας

Η εκδότρια της «Ε» Γεωργία Ζαπαντιώτη παραλαμβάνει κομμάτι πίτας από την Άννα Παραγυιού.
Μ ε συμμετοχή πλήθος κόσμου πραγματοποι-

ήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της Δημ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας Καισαριανής στην 
ταβέρνα «Κοψίδι» στις 8 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Καισαριανής Σωτήρι-
ος Ιατρού ευχαρίστησε το Δ.Σ. της, για τη  άψογη 
διοργάνωση, τα μέλη και τους προσκεκλημένους 
βουλευτές τονίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι 
εγγυήτρια δύναμη στο πολιτικό γίγνεσθαι με έναν 
Πρωθυπουργό που χαίρει πάσας εκτίμησης και με 
πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα».

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την 
παρουσία τους οι βουλευτές Β’ Περιφέρειας Νο-
τίου Τομέα Κώστας Κυρανάκης, Γιάννης Κάλλια-
νος, Βασίλης Σπανάκης, η υπεύθυνη Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων της 

Ν.Δ. Βικέντια Συροπούλου-Μπασιάκου, ο γενικός 
γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχά-
λης Σταυριανουδάκης, ο υπεύθυνος τύπου Νέας 
Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης, ο αντιπεριφερει-
άρχης της Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα 
Κώστας Δημόπουλος, ο γραμματέας Περιφέρειας 
Γιώργος Βλάχος, ο δήμαρχος Καισαριανής Χρή-
στος Βοσκόπουλος με τον δημοτικό σύμβουλο της 
δημοτικής αρχής Ευγένιο Μαζαράκη και η επικε-
φαλής της παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή» 
Μπεττίνα Γραφιδου με τον δημοτικό σύμβουλο 
Νίκο Ζαρκαδούλα. Το «παρών» έδωσαν επίσης 
εκπρόσωποι του υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Δένδια και του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεο-
χάρη. Το φλουρί της πίτας έπεσε στη Δημ.Τ.Ο Νέας 
Δημοκρατίας Καισαριανής!

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των 
ακαδημιών του Πανιωνίου Και-

σαριανής πραγματοποιήθηκε 
στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ 
«Γεώργιος Μελισσινός», 
δίπλα στο Δημοτικό Στά-
διο Καισαριανής στις 15 
Φεβρουαρίου. Στο πλαί-
σιο αυτό, ο υπεύθυνος 
των ακαδημιών ποδο-
σφαίρου Θωμάς Πολίτης 

τόνισε «Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Τα διδά-
σκουμε αρχές και αξίες, με το καθημερινό 

μας παράδειγμα. Προετοιμάζουμε 
τα παιδιά σας να διαχειρίζονται 

τη νίκη και την ήττα όχι μόνο 
στο γήπεδο αλλά και στη 
ζωή. (…) Η δική μου επιλο-
γή είναι να γίνω δεύτερος 
πατέρας για τα παιδιά σας. 
Σας ευχαριστώ πολύ για την 

εμπιστοσύνη».

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Και-
σαριανής & όμορων Δή-

μων πραγματοποίησε την κοπή 
της πίτας του στις 2 Φεβρουα-
ρίου στο δημοτικό αναψυκτήριο 
«Τα Ξύλινα» στην Καισαριανή. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο 
Σύλλογος βράβευσε παιδιά με-
λών του, που πέρασαν με επι-
τυχία τις πανελλήνιες εξετάσεις 
και εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι. 
Σε κάθε βραβευθέντα προσέφε-
ρε αντίτυπο του νέου ιστορικού 
μυθιστορήματος «Κραυγή της 
σιωπής» του Σπύρου Τζόκα.

Παράλληλα, η πρόεδρος του 
Συλλόγου Μαίρη Νερούτσου απένειμε έπαινο 
στον τυφλό δικηγόρο και νομικό σύμβουλο της 
Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας (Ο.Π.ΟΤ.Τ.Ε) 
Βαγγέλη Αυγουλά. Ο Σύλλογος τίμησε τον κ. Αυ-
γουλά για τις ομιλίες του σε σχολεία της Καισα-
ριανής, με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικείωση μαθη-
τών με την αναπηρία»

Στην εκδήλωση του Συλλόγου παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων η εντενταλμένη περιφερειακή 
σύμβουλος για θέματα εθελοντισμού Αττικής Ευ-

γενία Μπαρμπαγιάννη, ο τέως αντιπεριφερειάρ-
χης Αττικής, πανεπιστημιακός και συγγραφέας 
Σπύρος Τζόκας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δημήτρης Αντωνόπουλος, εκπρόσωπος 
δημάρχου, οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Τσιροζίδης, 
Μανώλης Κιτσέλλης, Γιώργος Φασκιώτης, οι 
επικεφαλής των παρατάξεων «Πρώτη Φορά 
Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου και Συνεργα-
σία Πολιτών Άννα Παραγυιού, ο δημοτικός σύμ-
βουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής» 
Νικόδημος Κατσαρέλλης, δημοτικοί σύμβουλοι 
καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Συνεστίαση και κοπή πίτας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τίμησαν τον Βαγγέλη Αυγουλά

Π Α Ν Ι Ω Ν Ι ΟΣ  Κ Α Ι Σ Α ΡΙ Α Ν Η Σ

Ευχαρίστησε τους γονείς 
για την εμπιστοσύνη τους

O πρόεδρος Σωτήριος Ιατρού με μέλη του Δ.Σ. της Δημ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας Καισαριανής

Ο τυφλός δικηγόρος Βαγγέλης Αυγουλάς ανάμεσα
στη γραμματέα και την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων.

Ο Θωμάς Πολίτης απευθύνει χαιρετισμό με φόντο συνεργάτες του.






