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Η Περιπατητική Οµάδα πρωταγωνιστεί!

Το Σωµατείο Επαγγελµατιών Πένθιµων Τελετών
Ελλάδος καταγγέλλει τον υπερδιπλασιασµό του
κόστους της εξόδιου ακολουθίας που αποφάσισε
η Ιερά Μητρόπολη.
σελ. 12
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25 ΜΑΪΟΥ 1923. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Τον δωρεάν διπλασιασµό του αδειοδοτούµενου
χώρου τραπεζοκαθισµάτων των καταστηµάτων
και φοροαπαλλαγές αποφάσισε ο ∆ήµος.
σελ. 4
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Το σωµατείο εργαζοµένων στο ∆ήµο και η
αντιπολίτευση αντιδρούν στη νέα σύµβαση
αποµάκρυνσης µπαζών από το Σταθµό
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων που ανέθεσε
σε ιδιωτική εταιρία η δηµοτική αρχή.
σελ. 4

 ·¨´¬·°º»®³°¨±Ã¹
±¨° º¼ªª¸¨½¤¨¹
·Ä¸¶¹ Ã±¨¹
³¨¹ ¨½®ª¬¦»¨° »®´
°º»¶¸¦¨ »®¹ ª¤´´®º®¹
»®¹ ¨°º¨¸°¨´¥¹
»¶ 1923, ³¤º¨ ¨·Ã
»¶ ®³¬¸¶²Ãª°¶
»¶¼ ¨´¨ª°Å»®
»¨³·¶Ä²¶¼.
σελ. 8-9

[Editorial]

Editorial

Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr

κρίση του Covid-19 άλλαH υγειονοµική
ξε πολλά πράγµατα, µεταξύ αυτών και

τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.
Στην Καισαριανή, η λύση των συνεδριάσεων δια περιφοράς επικρίθηκε από την
αντιπολίτευση. Ανέτοιµο να υιοθετήσει την
τηλεδιάσκεψη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε µετά από µια περίοδο αδράνειας να
προχωρήσει σε συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισµένων των θυρών, για την αποφυγή
συνωστισµού. Η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαΐου, στη
µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του δηµαρχείου προκειµένου να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι δεν ήθελαν να
φοράνε επί ώρες µάσκα µε τη ζέστη παρά
τη φιλότιµη προσπάθεια της ∆έσποινας
Παρασκευά (παράταξη Γραφίδου) και του
Νικόδηµου Κατσαρέλλη (παρ. Σταµέλου)
να τηρήσουν και αυτό το µέτρο προστασίας.
∆ίνοντας την εντολή να ανοίξουν τα παράθυρα, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ηµήτρης Αντωνόπουλος έδωσε σε όλους
µια ικανοποιητική δικαιολογία για να απαλλαγούν από τον συγκεκριµένο περιορισµό.
Παρά την διαδικασία του «κεκλεισµένων
των θυρών», επιτράπηκε ευτυχώς η παρουσία του τοπικού τύπου και κάποιων εκπροσώπων φορέων. ∆ιασφαλίστηκε έτσι η στοιχειώδης διαφάνεια.
Στο ∆ήµο Βύρωνα, οι εκπρόσωποι του
Τύπου και των φορέων αποκλείστηκαν από
την πρώτη τηλεδιάσκεψη. Αυτό διορθώθηκε
µε τη τηλεδιάσκεψη για την έγκριση του ισολογισµού στις 6 Μαΐου.
Ο Γιώργος Ντόβολος (παράταξη Γώγου)
και η Βασιλική Σάρολα ζήτησαν να επαναληφθούν οι δια ζώσης συνεδριάσεις προτείνοντας εναλλακτικούς χώρους όπως το
κινηµατοθέατρο «Νέα Ελβετία», το κέντρο
«Άστρα» και το αµφιθέατρο «Άννα Συνοδινού». Ο κ. Ντόβολος πρότεινε ακόµα και
την αίθουσα του δηµαρχείου µε διαφορετική διαµόρφωση. Η πρόταση απορρίφθηκε
από τη δηµοτική αρχή. Υπενθυµίζοντας ότι
βάσει ΠΝΠ πλέον οι δια ζώσης συνεδριάσεις πρέπει να γίνονται κεκλεισµένων των
θυρών, ο Αλέξης Σωτηρόπουλος αντιπρότεινε τα ∆ηµοτικά Συµβούλια να µεταδίδονται τουλάχιστον ζωντανά στο διαδίκτυο µε
live streaming. Αυτό αναµένεται να γίνει
πραγµατικότητα από το δηµοτικό συµβούλιο
της 1ης Ιουνίου, το οποίο µετά τη ζωντανή
αναµετάδοση από την ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimosbyrona.gr), θα παραµείνει
διαθέσιµο σε βίντεο για όποιον θέλει να το
παρακολουθήσει.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Βύρωνας]

Μ Ε Τ ΡΑ Υ Π Ε Ρ Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ω Ν Β Υ Ρ Ω Ν Α

∆ιπλασιασµός του εµβαδού τραπεζοκαθισµάτων
Μ

ε την οµόφωνη απόφαση 45/2020 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βύρωνα, που
πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη προβλέπεται απαλλαγή
από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων,
των επιχειρήσεων που διέκοψαν
ή περιόρισαν υποχρεωτικά την
λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και
δεν έκαναν χρήση του παραχωρηµένου χώρου, για το χρονικό
διάστηµα που ίσχυσαν οι περιορισµοί. Επίσης, οι επιχειρήσεις
που διέκοψαν την λειτουργία
τους λόγω των µέτρων απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος Καθαριότητας & Φωτισµού για το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
Παράλληλα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ενέκρινε
την δωρεάν ανάπτυξη επιπλέον
τραπεζοκαθισµάτων των καταστηµάτων. Το συγκεκριµένο µέτρο που στηρίζεται σε κυβερνητική τροπολογία, αποσκοπεί στο να
βοηθήσει κυρίως τα καταστήµατα εστίασης που άνοιξαν εκ νέου
στις 25 Μαΐου. Η εκ νέου λειτουργία τους υπόκειται σε περιοριστικούς όρους όπως αναλογία ενός πελάτη ανά δύο τ.µ., έξι
άτοµα µέγιστος επιτρεπόµενος
αριθµός καθήµενων άνα τραπέζι,
ελάχιστη απόσταση µεταξύ των

Ο δήµαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης µε τους αντιδηµάρχους κ. Μιχ. Καραγιάννη και Χρ. Σπυρόπουλο, επισκέπτονται
καφετέρια στην πλατεία Φατσέα στο πλαίσιο της καµπάνιας του ∆ήµου «Φέτος το καλοκαίρι βγαίνουµε Βύρωνα».

τραπεζιών από 0,70 εκ. έως 1,70
εκατοστά, υποχρέωση χρήσης
µάσκας ή ασπίδας προσώπου για
το προσωπικό κ.λπ.
Αντισταθµιστικά, κυβερνητική
τροπολογία µε ισχύ έως 31 ∆εκεµβρίου 2020, δίνει δυνατότητα επέκτασης, ατελώς, έως και
100% του κοινοχρήστου χώρου
που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσµατα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και υπό την προϋπόθεση της
εξασφάλισης ακώλυτης διέλευσης των πεζών και των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα

στους ∆ήµους, υπό προϋποθέσεις, να πεζοδροµούν για ορισµένες ώρες ή και ολόκληρη την
ηµέρα, συγκεκριµένους δρόµους
προκειµένου να δώσουν περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων σε καταστήµατα εστίασης, ή να δηµιουργούν
διαδρόµους κίνησης πεζών, ποδηλάτων ή διαδρόµους ήπιας κυκλοφορίας.
Για τις περιπτώσεις των καταστηµάτων που δεν είναι εφικτή η
παραχώρηση επί πλέον χώρου
δίνεται η δυνατότητα στους ∆ήµους να µειώνουν τα τέλη έως

και σε ποσοστό 50%.
Όποιος καταστηµατάρχης επιθυµεί να αναπτύξει πρόσθετα
τραπεζοκαθίσµατα πέρα από
αυτά που προβλέπονται στην
άδειά του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τµήµα Έκδοσης & Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων
του ∆ήµου κατόπιν τηλεφωνικού
ραντεβού και σεβόµενος τα µέτρα προστασίας που απαιτούνται
για την αποφυγή διασποράς του
κορονοϊού. Αιτήσεις θα διατίθενται στο τηλεφωνικό κέντρο του
∆ήµου ( τηλ.: 213 2008600).
Η απόφαση της Επιτροπής Ποι-

ότητας Ζωής του ∆ήµου Βύρωνα
προβλέπει ότι:
Α) ο παραχωρούµενος χώρος
µπορεί να επεκτείνεται µέχρι του
διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, χωρίς την
ανάπτυξη µόνιµων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και εγκατάσταση ηχείων.
Β) προβλέπεται µείωση των
τελών χρήσης αναλογικά προς
την επιβαλλόµενη µείωση του
αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων έως και 50% στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου.
Γ) προκειµένου περί οδών, η
παραχώρηση χρήσης τους λαµβάνει χώρα ύστερα από γνώµη
της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής.
Οι οδοί που προτείνονται είναι:
1) Έρµου (από Γρηγορίου Ε’ µέχρι
Φλέµιγκ), 2) Παναγή Τσαλδάρη
(από Χρυσοστόµου Σµύρνης έως
Μεσολογγίου), 3) Οδός Ύδρας
(από Βοσπόρου έως Επταλόφου),
4) Βορείου Ηπείρου (από Αδαµαντίου Κοραή µέχρι την πλατεία).
Πρέπει να εξασφαλίζεται κατά
την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων η λωρίδα ελεύθερης
όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός
µέτρου και πενήντα εκατοστών
(1,50µ.). Η διάρκεια κλεισίµατος
των δρόµων θα είναι από 8.00µµ.
µέχρι 12.00 µµ.
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Σωµατείο και αντιπολίτευση αντιδρούν στη σύµβαση
Τ

ον Νοέµβριο του 2019, η δηµοτική αρχή Βύρωνα είχε αποσπάσει την συναίνεση ορισµένων
παρατάξεων της αντιπολίτευσης για
πεντάµηνη σύµβαση µε ιδιωτική
εταιρεία κόστους 24.000 ευρώ, µε
απευθείας ανάθεση, µε σκοπό την
αποµάκρυνση παρανόµως συσσωρευµένων µπαζών 1000 περίπου
τόνων από το Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του
∆ήµου στον Υµηττό, παρά την έντονη αντίθεση του σωµατείου εργαζοµένων στο ∆ήµο.
Τότε η δηµοτική αρχή Κατωπόδη
είχε επικαλεσθεί ως έκτακτη ανάγκη την µεταφορά των µπαζών και
δεσµευτεί ότι ο ∆ήµος θα προχωρήσει στην αγορά ιδίων µέσων µεταφοράς (φορτηγού) καθώς και σε
εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών για την απαγόρευση απόθεσης
µπαζών σε κοινόχρηστους χώρους.
Την τότε απόφαση είχαν υπερψηφί-
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Μπάζα στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Βύρωνα (φωτογραφία
Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα, παράταξης Βασιλικής Σάρολα).

σει µαζί µε τη δηµοτική αρχή, οι παρατάξεις των κ.κ. Χρήστου Γώγου,
Μίλτου Μπαντή, Αλέξη Σωτηρόπουλου και της Βασιλικής Σάρολα.
Στις 27 Απριλίου όµως, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αποφάσισε να αναθέσει σε ιδιωτική
εταιρία την µεταφορά των αδρα-

νών υλικών ( µπάζα) για ένα ακόµη
χρόνο έναντι 50.000 ευρώ. Για τη
λήψη της απόφασής αυτής, αξιοποίησε Νόµο της κυβέρνησης που
µεταφέρει αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην Οικονοµική
Επιτροπή, όπου σε αντίθεση µε το
∆.Σ. (9 στους 41), η δηµοτική αρχή

διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία (5
στους 9).
Αντιδρώντας µε ανακοίνωση, το
σωµατείο εργαζοµένων του ∆ήµου
Βύρωνα καταγγέλλει ότι «Σκορπούν
συνολικά 75.000 ευρώ σε ιδιωτική
εταιρεία για 17 µήνες και δεν επιλέγουν να αγοράσει ο ∆ήµος δικό
του καινούργιο φορτηγό µε 150.000
ευρώ για να µπορεί στο παρόν και
µέλλον να µεταφέρει τα αδρανή υλικά και όχι µόνο.
Η σύµβαση αυτή είναι επιζήµια οικονοµικά γιατί ο ∆ήµος θα πληρώσει
75.000 ευρώ σε διάστηµα 17 µηνών,
για να µεταφέρονται τα µπάζα από το
σταθµό µεταφόρτωσης προς ανακύκλωση.
Το κόστος αγοράς καρότσας για
την άµεση αποµάκρυνση των µπαζών µε τον τράκτορα που έχει ήδη ο
∆ήµος κοστίζει 10-15.000 ευρώ. Το
κόστος για την αγορά ενός φορτηγού
καινούργιου που θα µείνει στο ∆ήµο

και για άλλες εργασίες ανέρχεται σε
150.000 ευρώ. Παρόλα αυτά επιλέγεται η µια ακόµη σύµβαση µε τον
ιδιώτη».
Την αντίθεσή τους στη νέα απόφαση της δηµοτικής αρχής καθώς και
στην επιλογή της να µη τεθεί προς
ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
εξέφρασαν επίσης µε ανακοινώσεις οι παρατάξεις «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος», «∆ύναµη
Ελπίδας (Αλέξης Σωτηρόπουλος)»,
«Λαϊκή Συσπείρωση (Βαγγέλης
Γείτονας)», «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα (Βασιλική Σάρολα)»,
«Αριστερή Παρέµβαση (Παύλος
Αναστούλης)» και «Ριζοσπαστική
Ενωτική Κίνηση Βύρωνα (Τάσος
Μαυρόπουλος)». Οι ανακοινώσεις
των συγκεκριµένων παρατάξεων έχουν δηµοσιευθεί αναλυτικά
στην ιστοσελίδα της συλλογικότητας «Πολίτες του Βύρωνα» (http://
politestouvirona.blogspot.com).

[Βύρωνας]

Αρνητικές στον κορονοϊό οι
εξετάσεις στους εργαζόµενους
του ∆ήµου Βύρωνα

Στηρίζουµε τα καταστήµατα της γειτονιάς µας

Γιατί αυτό που έχουµε είναι ο ένας τον άλλον
Ξ

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 Νοτίου
Τοµέα Αθήνας

εκινήσαµε τις περιοδείες µας στα καταστήµατα των δήµων του Νότιου
Τοµέα της Αθήνας από την
αγορά της Ηλιούπολης.
Συζητήσαµε µε τους καταστηµατάρχες και τους εργαζόµενους και καταγράψαµε
τις αγωνίες τους για τις επιπτώσεις της κρίσης. Αναφερθήκαµε και µε το έντυπό µας στις προτάσεις µας
για την στήριξη των ΜµΕ.
Από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία αναφερθήκαµε κύρια:

zστη στήριξη των ΜµΕ µε
αναστολή είσπραξης δηµοτικών τελών ως το τέλος
του χρόνου. zΤην αναστολή πληρωµής εισφορών
προς ασφαλιστικά ταµεία
για 6 µήνες. zΤην προστασία επαγγελµατικής στέγης
για περίοδο 6 µηνών. zΤην
µη διακοπή παροχής ρεύµατος, νερού και τηλεπικοινωνιών. zΤην παροχή µη
επιστρεπτέας προκαταβολής. zΤην δυνατότητα δανειοδότησης όλων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Ο δήµαρχος Βύρωνα υποβλήθηκε και αυτός προληπτικά σε εξετάσεις που βγήκαν αρνητικές.

Α

ρνητικές στον κορονοϊό ήταν
όλες οι προληπτικές εξετάσεις
που έγιναν από ειδικό συνεργείο του
ΕΟ∆Υ, σε 353 εργαζόµενους του ∆ήµου Βύρωνα, αλλά και στο προσωπικό των δοµών Υγείας της περιοχής
µας, το διάστηµα από 14 έως 21 Μαΐου 2020, ύστερα από πρωτοβουλία
της ∆ηµοτικής Αρχής.

Συνολικά υποβλήθηκαν σε εξέταση 353 άτοµα και συγκεκριµένα: 1)
Εργαζόµενοι του ∆ήµου, στη ∆ηµοτική Επιχείρηση και στο Κέντρο Μελέτης Χορού «Ισιδώρας & Ραϋµόνδου
Ντάνκαν». 2) Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Βύρωνα, της Τοπικής
Μονάδας Υγείας Ρούµελης και της
ΤΟΜΥ Καρέα.
Ένα από τα καταστήµατα που επισκεφτήκαµε στο πλαίσιο των περιοδειών µας.
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[Καισαριανή]

Μ Ε Τ ΡΑ Ε Λ ΑΦ Ρ Υ Ν Σ Η Σ Τ Η Σ Τ Ο Π Ι Κ Η Σ ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής συµφώνησε επί της αρχής

Ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος

Ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών Μηνάς Χατζησάββας

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Ηλίας Σταµέλος

Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου

Η επικεφαλής της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής, Άννα Παραγυιού

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Καισαριανής, Μιχάλης Μιλτσακάκης

Μ

ελέτη οικονοµικών επιπτώσεων για τον
∆ήµο Καισαριανής από την κρίση του
covid-19 και τα µέτρα ενίσχυσης δηµοτών και
επιχειρήσεων, παρουσίασε ο αντιδήµαρχος
Οικονοµικών Μηνάς Χατζησάββας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 14ης Μαΐου. Ήταν η πρώτη
συνεδρίαση δια ζώσης εν µέσω κορωνοϊού
(η προηγούµενη έγινε δια περιφοράς) και
πραγµατοποιήθηκε στη µεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου κεκλεισµένων
των θυρών.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η εφαρµογή µια
σειράς φοροαπαλλαγών και ελαφρύνσεων
για διάστηµα έξι µηνών, θα έχει ως αποτέλεσµα «την απώλεια 360,3 χιλ ευρώ, ποσό για το
οποίο µε κάθε τρόπο θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότησή του, για να µπορέσει να
εκτελεστεί ο ουσιαστικά ισοσκελισµένος σήµερα προϋπολογισµός µας.
Οι όποιες διευκολύνσεις στήριξης των
πληττόµενων δηµοτών µας και των τοπικών
επιχειρήσεων θα πρέπει να µπορούν να υλοποιηθούν µε συνέπεια δίχως να αφήνουν
τρύπα ελλείµµατος στον Προϋπολογισµό µας.
Σε αντίθετη περίπτωση µη χρηµατοδότησης
του ανοίγµατος των 360 χιλιάδων ή και κάποιου άλλου µεγαλύτερου ο Προϋπολογισµός
θα παρουσιάσει αρνητικό Αποθεµατικό και θα
τεθούν κάποιες ανελαστικές δαπάνες εν αµφιβόλω».
Οι ελαφρύνσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό είναι: z µειώσεις των µισθωµάτων
που εισπράττει ο ∆ήµος από ακίνητα: -40%
z µείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισµού: -10% z τέλος ακίνητης περιουσίας:
-25% z τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων
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(αφορά το ξενοδοχείο «Κάραβελ») -10% z τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστηµάτων: -10% z τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων: -100% (πλήρης απαλλαγή)
z φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων: -10%
z συνδροµή αθλούµενων για την υλοποίηση προγράµµατος άθλησης: -100% (πλήρης
απαλλαγή) z παράβολα για την έκδοση αδειών καταστηµάτων: -50% z προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών: -25% z τακτικά
έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού: -10% z τακτικά έσοδα από τέλος
ακίνητης περιουσίας: -25% z έκτακτα γενικά
έσοδα: -5% z έκτακτα ειδικευµένα έσοδα:
-5%. Η συνολική οικονοµική ζηµία για τον
∆ήµο σε µηνιαία βάση υπολογίζεται σε 44.751
ευρώ ή 17,10% των εσόδων.
Ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος ανέφερε ότι τα µέτρα στήριξης της τοπικής κοινωνίας είναι υπό διαµόρφωση καθώς τα δεδοµένα εξελίσσονται συνεχώς. Τόνισε ότι υπάρχει σύµπνοια µε άλλους ∆ήµους
για τη διεκδίκηση επιπλέον 450.000 € από τις
χρηµατοδοτήσεις της κυβέρνησης µέσω ΚΑΠ
ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους.
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ηλίας Σταµέλος υπενθύµισε ότι η παράταξή
του κατέθεσε από την αρχή της κρίσης συγκεκριµένες προτάσεις όπως απαλλαγή από δηµοτικά τέλη για τα καταστήµατα που έκλεισαν.
Θεώρησε λογική την πρόταση για µέτρα εξάµηνης διάρκειας. Τόνισε όµως ότι ταυτόχρονα οι ∆ήµοι –και η Καισαριανή- οφείλουν να
διεκδικήσουν επιπλέον χρηµατοδότηση από
την κυβέρνηση. Επισήµανε ότι και η Κεντρική

Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) αναγνωρίζει
την ανάγκη αυτή.
Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου τόνισε την ανάγκη
«να σταθούµε µε ρεαλισµό στο πλευρό των
επιχειρήσεων και των δηµοτών της πόλης»,
ζητώντας παράλληλα ο ∆ήµος να δώσει επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές. Όπως η
παράταξη του κ. Σταµέλου, τάχθηκε υπέρ της
διεκδίκησης της µονιµοποίησης των σχολικών καθαριστριών που δεν φτάνουν εν µέσω
πανδηµίας: «Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν
µε όλα τα εχέγγυα». Παράλληλα, σηµείωσε
ότι η διεκδίκηση βοήθειας από την κεντρική
εξουσία είναι θέµα επιβίωσης για τους ∆ήµους και των δηµότες. Ζήτησε να µπουν σε
διαβούλευση µε τους φορείς τα µέτρα που θα
πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εκφράζοντας
παράλληλα την υποστήριξη της σ’αυτά. Ο δηµοτικός σύµβουλος της παράταξής της Νίκος
Ζαρκαδούλας συµφώνησε µε την προτεινόµενη φοροελάφρυνση για το ξενοδοχείο «Κάραβέλ», σηµειώνοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια
πληρώνει µε συνέπεια τα τέλη του στο ∆ήµο
ενώ σήµερα πολλοί εργαζόµενοι του, κινδυνεύουν µε απόλυση.
Η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών
Καισαριανής» Άννα Παραγυιού υπενθύµισε
ότι η παράταξη της είχε προτείνει την απαλλαγή όλων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της πόλης από τα δηµοτικά τέλη για
τουλάχιστον 6 µήνες, συµπεριλαµβανοµένων
των τελών χρήσης τραπεζοκαθισµάτων καθώς και απαλλαγή της καταβολής µισθωµάτων από επιχειρήσεις που µισθώνουν ακίνητα του ∆ήµου. Εξέφρασε τον προβληµατισµό

της για τη διακοπή λειτουργίας του Κέντρου
Συµβουλευτικής Α.Μ.Ε.Α και γενικότερα για
τις υπηρεσίες του ∆ήµου εν µέσω πανδηµίας. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις
στην πόλη που δεν θα µπορέσουν να ανοίξουν ή θα απολύσουν κόσµο ενώ αρκετοί
εργαζόµενοι βρίσκονται ακόµα σε αναστολή
εργασίας. Υποστήριξε ότι η δηµοτική αρχή
προτείνει τη λήψη µέτρων στήριξης µε µεγάλη καθυστέρηση.
Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Καισαριανής Μιχάλης Μιλτσακάκης υπογράµµισε ότι
η εισήγηση του αντιδηµάρχου οικονοµικών
κου Χατζησάββα και κινείται στην κυρίαρχη
κυβερνητική αντίληψη για την υγειονοµική
κρίση και τους ισοσκελισµένους αντιλαϊκούς
προϋπολογισµούς: η συνολική πρόταση του
κου Χατζησάββα ήταν σύµφωνα µε τα λεγόµενά του (και του δηµάρχου) κοστολογηµένη
και χωρίς «µαξιµαλισµούς». ∆ιαπίστωσε στην
τοποθέτησή της ότι σε καµία περίπτωση δεν
καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες και τις ανάγκες
των επαγγελµατιών της πόλης. Άσκησε κριτική για την απόλυτη υποταγή της δηµοτικής
αρχής στη κεντρική οικονοµική πολιτική.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το γενικό
πλαίσιο στήριξης της αγοράς για τον µετριασµό των οικονοµικών επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης του covid-19 που παρουσίασε
η δηµοτική αρχή. Παράλληλα, αποφάσισε ότι
θα εξειδικευτεί µε απόφαση - εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής που θα επανέλθει
προς ψήφιση στο Σώµα. Λόγω του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου, αναµένεται ότι η δηµοτική αρχή θα φέρει προς ψήφιση τρίµηνο
πακέτο ελαφρύνσεων αντί για εξάµηνο.

[Καισαριανή]

Η Κ ΑΙΣ ΑΡΙΑΝΗ Σ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΗ ΝΙΟ

Μνηµόνιο συνεργασίας «Υµηττός Trail»

Ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης,
ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος.

Μ

νηµόνιο συνεργασίας «Υµηττός Trail» µε αντικείµενο τα
µονοπάτια του Υµηττού συνολικής
απόστασης 110 χλµ., συνυπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, ο
πρόεδρος του Συνδέσµου Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού και δήµαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο πρόεδρος της Περιπατητικής Οµάδας

Υµηττού (Π.Ο.Υ) και αντιδήµαρχος
Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης, ο
προέδρος της «Μαίναλον Κοινσεπ»
Γιάννης Λαγός, ο πρύτανης του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ανδρέας Μπουντουβής και ο πρόεδρος του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων Ισίδωρος Κανέτης.
Οι επίσηµοι υπέγραψαν το Μνηµόνιο στις 19 Μαΐου, σε ειδική εκδήλωση έξω από το πυροφυλάκιο

Ελληνικού-Αργυρούπολης, ενώ
στη συνάντηση έδωσε το «παρών»
ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος
Βοσκόπουλος µαζί µε τους περισσότερους δηµάρχους-µέλη του
Συνδέσµου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της
µείζονος δηµοτικής αντιπολίτευσης
Βύρωνα Χρήστος Γώγος.
«Η οµορφότερη και αρτιότερη είσοδος για τον Υµηττό είναι από την
Καισαριανή. Με το πάρκο του Αη
Γιάννη “Ξύλινα”, το αναψυκτήριο
της Καλοπούλας και την προσθήκη
του “ΥµηττόςTrail” η πόλη µας θα
αποτελέσει την πρώτη επιλογή για
όσους θελήσουν να περπατήσουν
τα µονοπάτια» δήλωσε ο δήµαρχος
Καισαριανής.
Ο ∆ήµος Καισαριανής εκπονεί σχέδια προσβασιµότητας στον
Υµηττό που στηρίζονται στην ηλεκτροκίνηση, προσβλέποντας σε
λύσεις φιλικές στο περιβάλλον.
Επίσης, µε µια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και ενηµερώσεων,
θα εργαστεί για την εδραίωση της
περιβαλλοντικής συνείδησης των
δηµοτών του και όχι µόνο. Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή
παίζουν και οι εθελοντικές οµάδες
που θα την στηρίξουν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΥ και αντιδήµαρχος Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης υπογράφει
το Μνηµόνιο συνεργασίας. Αριστερά του διακρίνεται ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ.

Ο επικεφαλής της µείζονος δηµοτικής αντιπολίτευσης Βύρωνα
Χρήστος Γώγος συνοµιλεί µε τον δήµαρχο Καισαριανής.

Παντρεύτηκε η κόρη της εκδότριας
της «Ε», Αγγελική Τουρλίδα
Η

Το ζεύγος Νίκος Μάλλιος και Αγγελική Τουρλίδα, ο αντιδήµαρχος Ηλιούπολης
Απόστολος Στασινόπουλος και η εκδότρια της «Ε» Γεωργία Ζαπαντιώτη.

Αγγελική Τουρλίδα, 31 ετών, κόρη
της εκδότριας των έντυπων εφηµερίδων «Επικοινωνία» Βύρωνα-Καισαριανής
και Ζωγράφου, καθώς και της ιστοσελίδας
www.epikoinonia.info, Γεωργίας Ζαπαντιώτη, παντρεύτηκε τον Νίκο Μάλλιο 35 ετών,
γεννηθέντα στο Βύρωνα.
Τον πολιτικό γάµο τέλεσε ο αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Εξυπηρέτησης του δηµότη Ηλιούπολης Απόστολος Στασινόπουλος,
στις 13 Μαΐου, ηµέρα γενεθλίων της Αγγελι-

κής, στο δηµαρχείο της Ηλιούπολης..
Λόγω των µέτρων κατά του συνωστισµού
εν µέσω πανδηµίας κορωνοϊού, η λιτή τελετή ένωσης του ζεύγους πραγµατοποιήθηκε
παρουσία µόνο του στενού οικογενειακού
κύκλου. Ωστόσο, ο πολιτικός γάµος αποτελεί
µόνο ένα πρώτο βήµα καθώς θα ακολουθήσει θρησκευτικός γάµος σε περίοδο όπου
θα έχουν αρθεί οι περιορισµοί λόγω κορωνοϊού, οπότε θα υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής πολύ περισσότερων καλεσµένων.
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[Καισαριανή - Ιστορία]

25 ΜΑΪΟΥ 1923. Η ΓΕΝΝΗΣΗ

Πρόσφυγες µπροστά στα Παλαιά Ανάκτορα. Αθήνα 1922.
Αρχείο Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού Library of Congress

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστηµιακός – Συγγραφέας

25

Μαΐου 1923. Η γέννηση µιας
συνοικίας που θα γράψει
τη δική της ιστορία... το όνοµα της
από το ιστορικό Μοναστήρι της περιοχής, από τη Μονή Καισαριανής.
Η ηµεροµηνία αυτή καταγράφεται
στο ηµερολόγιο του Παναγιώτη
Σταµπούλου, που γεννήθηκε στα
Βουρλά το 1901 και ήταν από τους
πρώτους «σκηνίτες» της περιοχής
γύρω από το Νοσοκοµείο Συγγρού.
Κάποιες άλλες µαρτυρίες από την
προφορική Ιστορία, που κινδυνεύει
να χαθεί όπως η µνήµη, λένε ότι η
περιοχή κατοικήθηκε από τις αρχές
του 1923. Ωστόσο αυτή η διαφορά µικρή σηµασία έχει για την Ιστορία του
συνοικισµού. Το σηµαντικό έχει να
κάνει µε τα γεγονότα, αφενός, που
σηµάδεψαν το µικρό αυτό συνοικισµό και του προσέδωσαν περίοπτη
θέση στην ιστορία και µε την γέννηση, αφετέρου, ενός προσφυγικού
συνοικισµού που λειτουργεί σα µια
µικρογραφία ενός συνόλου που
ήρθε από τη Μ. Ασία το 1922.
Ο Παναγιώτης Σταµπούλος ταξίδεψε µαζί µε άλλους σε ένα ατµόπλοιο για Πειραιά µε ψευδώνυµο
∆ηµήτριος Λεφάκης, Το πραγµατικό του όνοµα το αποκάλυψε,
όταν το πλοίο είχε περάσει στην
Ελλάδα. Όταν, λοιπόν, φτάσανε στο
Λοιµοκαθαρτήριο Άγιος Γεώργιος,
στον Πειραιά ήταν σχεδόν απόγευµα. Στη συνέχεια στον Ηλεκτρικό
Σταθµό του Μοσχάτου, από εκεί
µέχρι το Μοναστηράκι και ρωτώντας βρεθήκανε στην πλατεία των
Παλιών Ανακτόρων. Ο Παναγιώτης
Σταµπούλος αφηγείται: «Πλησίασα
την πύλη των ανακτόρων, εκεί έναςδυο στρατιώτες έπαιρναν οδηγίες
από έναν υπολοχαγό. Με κατάπληξη
αναγνώρισα εις το πρόσωπό του τον
συµπατριώτη µου και συµµαθητή
του αδελφού µου Ευτύχιου, Νικόλαο Βαρκάτζα. Κι αυτός µε γνώρισε και µου είπε πως πριν από λίγη
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ώρα έδωσε εις τον πατέρα µου δυο
σκηνές κωνικές, µαζί και δυο στρατιώτες για να τις στήσουν εις την περιοχή του Νοσοκοµείου Συγγρού για
να στεγαστεί αυτός και η χήρα Πηνελόπη Ψυχαλία µε τον πατέρα της,
Ν. Μπαµπούλη, µε τα εγγόνια του.
Και πάλι µου έδωσε ένα στρατιώτη
για να φθάσω εις τον ερηµότοπο του
πρόχειρου καταυλισµού».
Και συνεχίζει «Η ηµέρα 25 Μαΐου
1923, είχε πια γείρει, όταν φθάσαµε
στην περιοχή. Οι πρώτοι κάτοικοι
του καταυλισµού είναι οι σκηνίτες,
Σταµπούλος και Μπαµπούλης. Από
εδώ αρχίζει και η ιστορία του ∆ήµου
Καισαριανής. Ο ανθυπολοχαγός Νίκος Βαρκάτζας από τότε, όλο και µάζευε Βουρλιώτες από τους δρόµους
της Αθήνας και τους κουβαλούσε
πρόχειρα µέσα σε σκηνές. Έτσι δηµιουργήθηκε ο πρώτος εις την Αθήνα, προσφυγικός συνοικισµός (Συγγρού-Καισαριανής)».
Η εικόνα της Καισαριανής τότε
δεν ήταν ιδιαίτερα θελκτική για κατοικία και ίδρυση συνοικισµού. Η
τοποθεσία ήταν βραχώδης, δασώδης και ερηµική. Τη διέσχιζε δε ο
Ηριδανός, ο οποίος χυνόταν στον
ποταµό Ιλισσό, µε αποτέλεσµα την
άφθονη βλάστηση και την πλούσια
πανίδα. Αναφορικά µε τους κατοίκους, στην απογραφή του 1911
έφθαναν µόλις τα 11 άτοµα. Ο µοναδικός, όµως, µόνιµος κάτοικος της
περιοχής που αναφέρεται ήταν ο
οπλαρχηγός Έξαρχος ο οποίος είχε
την κατοικία του εκεί που βρίσκεται
σήµερα το ξενοδοχείο «Κάραβελ».
Το σπίτι του Έξαρχου διατηρήθηκε
µέχρι τη δεκαετία του 1970. Η περιοχή της Καισαριανής που δεν ήταν
βοσκότοπος
χρησιµοποιούνταν,
κατά κύριο λόγο, από το στρατό,
αλλά εξυπηρετούσε και ανάγκες
του κράτους. Συγκεκριµένα, στην
περιοχή Αγ. Νικολάου υπήρχαν
στρατιωτικές εγκαταστάσεις και
τρεις κρατικές φαρµακαποθήκες.
Στην ίδια περιοχή, επίσης, ήταν οι
στάβλοι για τα άλογα της ανακτο-

Προσφυγικές σκηνές κατά τη δηµιουργία του Συνοικισµού (1923) Αρχεία ΚΕΜΙΠΟ.

Ο υπολοχαγός Νικόλαος Βαρκάτζας.
Αρχείο Τζόκα.

ρικής φρουράς. Το Νοσοκοµείο
Συγγρού, το οποίο ήταν δωρεά
του κεφαλαιούχου του παροικιακού ελληνισµού Ανδρέα Συγγρού,
συµπλήρωνε την εικόνα της περιοχής. Το νοσοκοµείο αυτό αποπερατώθηκε το 1919, µε επίβλεψη του
αρχιτέκτονα Αν. Μεταξά και χρησίµευε για τη θεραπεία απόρων που
έπασχαν από αφροδίσια νοσήµατα. Στην
επάνω πλευρά της
Καισαριανής, προς
το µοναστήρι, ήταν
εγκατεστηµένη
η
στρατιωτική µονάδα
του χηµικού πολέµου, ενώ στην περιοχή του Βλητικού
σταθµού στο ύψος
του σηµερινού νεκροταφείου) υπήρχαν στρατώνες.
Οι
κυνηγηµένοι
από τις πατρογονικές
τους εστίες πρόσφυγες, που καταυλίστηκαν πρόχειρα στο
Σύνταγµα και αναζη-

τούσαν βοήθεια για να σταθούν
στα πόδια τους, αντιµετώπισαν
και την απροσδόκητη εχθρότητα
των ντόπιων. Λίγους µήνες πριν
την εγκατάσταση, πρωτοσέλιδο
της εφηµερίδας «Βραδινής»,
στις 3 ∆εκέµβρη του 1923, φιλοξενούσε άρθρο, υπογεγραµµένο
από συντάκτη µε ψευδώνυµο,
Πρωτέας, το οποίο έδινε ένα
κακό µήνυµα στους ελλαδίτες.
Το κατάπτυστο και ρατσιστικό
αυτό άρθρο µε τίτλο «Αφγανιστανούπολις», υποστήριζε πως
σε τέτοια είχαν µετατρέψει οι
µικρασιάτες πρόσφυγες την
Αθήνα. Ούτε καν Έλληνες τους
θεωρούσαν. «Οι τουρκόσποροι µε τους ναργιλέδες που µας
φορτωθήκανε!» Έλεγαν.
Στο άρθρο αυτό, αλλά και σε
άλλα, οι πρόσφυγες ήταν ξένο
σώµα. Τόσο αυτοί όσο κι οι συνοικισµοί τους περιγράφονταν σαν
κάτι ολοκληρωτικά ξένο από την
«αυθεντικά ελληνική» κοινωνία
των γηγενών, σαν «εισβολείς» που
έχουν έρθει να καταστρέψουν τον
«ελληνικό τρόπο ζωής» της παρα-

Η πρόσφυγας Τερψιθέα Σχίζα µε
τα παιδιά της. Αρχεία ΚΕΜΙΠΟ.

δοσιακής «µικράς πλην εντίµου»
Ελλάδας. Οι πρόσφυγες ήταν αντιµέτωποι µε το διάχυτο ρατσισµό
µιας µεγάλης µερίδας της «γηγενούς» κοινωνίας. Ο «Τύπος» πρωτοστατούσε στη διαρκή αναζωπύρωση του ρατσισµού. Η προσφυγιά
δαιµονοποιούταν συχνά σαν αιτία
κάθε κακού, από την οικονοµική

Εξωτερικό και εσωτερικό προσφυγικής οικίας. Καισαριανή 1950-51.
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το πρώτο λεωφορείο που εκτελούσε τη διαδροµή Ακαδηµία – Καισαριανή.
Αρχεία Χρηστ. Γλυµακόπουλου - ΚΕΜΙΠΟ.

Ο συνοικισµός της Καισαριανής (5/10/1924) Αρχεία ΚΕΜΙΠΟ.

δυσπραγία του µεσοπολεµικού
δηµοσίου που «τους φορτώθηκε»
ή την «έκρηξη της εγκληµατικότητας», µέχρι την αυξηµένη ανεργία των ντόπιων, το ρόλο τους σαν
φτηνός «εφεδρικός στρατός» στη
διάθεση των εργοδοτών ή σαν όργανα νοθείας των εκλογών, ακόµη
και σαν παρακρατικοί τραµπούκοι.
Γκιαούρηδες ή Ρωµιοί στη Μικρασία, Τούρκοι ή Τουρκόσποροι στην
Ελλάδα. Ήταν οι Τουρκόσποροι, οι
γιαουρτοβαφτισµένοι, οι ογλούδες,
οι πρόσφυγκες, οι Σµυρνιές και οι
παστρικές. Οι αντιλήψεις αυτές ενθαρρύνουν ακραίες συµπεριφορές.
Ρατσιστικές πρακτικές αναδύονταν,
όπως η απαίτηση φασιστικών οµάδων να επιβληθεί στους πρόσφυγες
διακριτικό σήµα, για να τους αναγνωρίζουν οι Έλληνες και να τους
αποφεύγουν.
Στις συνθήκες αυτές γεννήθηκε
η Καισαριανή. Το σχέδιο για την
Καισαριανή, αλλά και για τις άλλες
προσφυγουπόλεις δεν ήταν τυχαίο.
Ο προσφυγικός κόσµος εγκαταστάθηκε στις παρυφές της Αθήνας, στις
παρυφές του κέντρου, και χρησιµοποιήθηκε ως φτηνή εργατική δύναµη. Οι κάτοικοι της Καισαριανής
αρχίζουν έναν αγώνα επιβίωσης.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν ποιούνται
την ανάγκη αρετή, όπως συχνά
γίνεται αλλά εξεγείρονται ενάντια
στη µοίρα τους. Ο τιτάνιος αγώνας
τους συνδέθηκε µε τα ιστορικά γε-

γονότα του τόπου, δηµιούργησε
συνειδήσεις, ιδεολογίες και, τελικά,
επέδρασε στην ταυτότητα, στη φυσιογνωµία της πόλης. Ο προσφυγικός κόσµος που εγκαταστάθηκε
στην Καισαριανή ήταν οµοιογενής,
αναφορικά µε το τόπο προέλευσης,
σφυρηλατηµένος στην έννοια της
µικρής, συλλογικής κοινωνίας.
Στο πολιτικό επίπεδο οι µικρασιάτες πρόσφυγες, ήταν ακόµα βενιζελικοί µε επιφυλάξεις και κρατήµατα. Ήταν πάντα αντιβασιλικοί.
Το κύκνειο άσµα της υποστήριξης
του Βενιζέλου ήταν οι εκλογές του

1928. Γρήγορα ο προσφυγικός ελληνισµός θα
άλλαζε πολιτικό στρατόπεδο. Η µεταστροφή αυτή
φάνηκε στις επόµενες
εκλογές, το 1933, όπου οι προσφυγικές συνοικίες της Αττικής έδωσαν
πρωτόγνωρα υψηλά ποσοστά για
την εποχή στο ΚΚΕ, που ξεπερνούσαν το διψήφιο νούµερο!!! Μεταξύ
των συνοικιών αυτών και η Καισαριανή. Οι µικρασιάτες πρόσφυγες
κατάλαβαν ποιοι ήταν οι φίλοι και
ποιοι ήρθαν ντυµένοι σαν φίλοι.
Και τότε το καθεστώς θορυβήθηκε.
Και άρχισαν τα όργανα: τα ιδιώνυµα, οι φυλακίσεις, λίγο αργότερα
οι εξορίες, οι Μανιαδάκηδες, ο Αϊ
Στράτης και η Ακροναυπλία και ο

Η λεωφόρος Καισαριανής (µετέπειτα Εθνικής Αντίστασης) κατά την Απελευθέρωση (1944)
Αρχείο Στέργιου Γκιουλάκη – Όµορφη Καισαριανή

κατασκευασµένος κοµµµουνιστικός κίνδυνος.
Η κοινωνικοπολιτική θέση, συνεπώς, των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Καισαριανή προκύπτει από τα γεγονότα µιας ιστορικής
διαδροµής. Στην ιστορική αυτή διαδροµή ενυπάρχουν το δηµοκρατικό
φρόνηµα των Μικρασιατών, το αντιβασιλικό µένος που οξύνθηκε από
τους εγκληµατικούς χειρισµούς στη
Μικρασιατική τραγωδία και το φρόνηµα που σφυρηλατήθηκε στις δύσκολες συνθήκες εγκατάστασης και
ζωής των προσφύγων. Στην περίοδο του µεσοπολέµου η Καισαριανή
δηµιούργησε µια δοµή διαφορετική
απ’ αυτή που της επεφύλαξε η άρχουσα τάξη. Οι πρόσφυγες της Και-

σαριανής, στην πλειονότητά τους
εργάτες, διαµόρφωσαν µια λαϊκή
κουλτούρα, που ήταν σαφώς απέναντι από την άρχουσα, την αστική.
Το ριζοσπαστικό αυτό στοιχείο της
φυσιογνωµίας της πόλης καταγράφεται από τα πρώτα χρόνια της
εγκατάστασής τους, µεγαλουργεί
στους εθνικούς και δηµοκρατικούς
αγώνες της δεκαετίας του 1940 και
κορυφώνεται στους κοινωνικούς
µεταπολεµικούς αγώνες της πόλης.
Έτσι, λοιπόν, η Ιστορία της Καισαριανής από τη γέννησή της, που
είναι προϊόν ιστορικής συγκυρίας, τη χωροθέτησή της, που είναι
αποτέλεσµα ιδεολογικών και οικονοµικών επιλογών, την κοινωνικοπολιτική της ένταξη, που είναι
αποτέλεσµα της κοινωνικής και πολιτικής θέσης των κατοίκων της και
την µακρόχρονη αγωνιστική πορεία
της, γίνονται ολοένα και πιο δυσανάγνωστες τόσο στο ανθρώπινο
περιβάλλον, όσο και στο κτισµένο
περιβάλλον. Η αλλοίωση, συνεπώς,
της φυσιογνωµίας της πόλης ή και
η πλαστογράφηση της στους αδιάφορους και πονηρούς καιρούς µας
χτυπάει κόκκινο. Και, όµως, η Καισαριανή είναι µια συνοικία µε ιστορία και η διαφύλαξή της µπορεί να
είναι περισσότερο σηµαντική από
το όποιο εκσυγχρονιστικό έργο. Ας
το προσέξουµε.

Προσφυγικά παραπήγµατα στην Καισαριανή, 1945-1946.
Φωτογράφος: Βούλα Παπαϊωάννου, Μουσείο Μπενάκη.
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[Καισαριανή - Αρθρογραφία]

Γεώργιος Ιωαννίδης: Μια ζωή γεµάτη αθλητισµό
αφού κάτω ήταν ο κινηματογράφος, πάνω οι αίθουσες και για προαύλιο η ταράτσα! Στα γράμματα δάσκαλοί του ο κος Ζευκίλης
και η κα Στέλλα και στον
αθλητισμό μέντορές του οι
καθηγητές Φυσικής Αγωγής Γ. Χατζηθεοδώρου και
ο Γ. Κουβάς.
Ο Γιώργος Ιωαννίδης
υπήρξε
ποδοσφαιριστής
Γράφει η Σοφία Τριανταφύλλου
του Εθνικού Αστέρα από
∆ηµοσιογράφος
το 1969 έως το 1975 με
Association of European Journalists (AEJ)
προπονητές των Κ. Δαe-mail: sofiarose1900@gmail.com
μαλά και τον Γ. Εισαγγελέα. Αποφοίτησε από
ταν το σωτήριον έτος
τη Γυμναστική Ακαδημία
1953 όταν ο Γιώργος Ιω(13ος επιτυχών) και διορίαννίδης αντίκρισε το φως της
στηκε γυμναστής σε σχοζωής. Η Καισαριανή του τότε Aπό τον αγώνα Β’ εθνικής κατηγορίας µε τον
λεία ανά την Ελλάδα: στο
δεν είχε καμία σχέση με την Βύζαντα Μεγάρων. Το δίδυµο Γ.Ιωαννίδης
Γυμνάσιο Βασιλάκιου στον
και Γ.Παπαδόπουλος (1971).
Καισαριανή του σήμερα. ΧωμαΝομό Ηλείας, στο 23ο Γυτόδρομοι, προσφυγικά, γειτοΣε μια από αυτές τις γειτομνάσιο και στο 11ο Λύκειο
νιές κι αυλές με χίλια μεθυστικά νιές βρισκόταν και το πατρικό Περιστερίου, στο 2ο Γυμνάσιο
αρώματα, ελάχιστα αυτοκίνητα του Γιώργου, στην γωνία των Βύρωνα, 28 χρόνια γυμναστής
και πολύ παιχνίδι στις γειτονιές (σημερινών) οδών Νέας Εφέ- υποδιευθυντής και Διευθυντής
της.
σου και Ηρώων Πολυτεχνεί- στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής,
ου, όπου μεγάλωσε με τα Διευθυντής στο Δημόσιο Πρόαδέλφια του Πολύδωρο, τυπο Παιδικό Γυμναστήριο
Χαρίλαο και Ευθύμιο και Καισαριανής Near East, αλλά
τους μικρασιάτες γονείς και προπονητής ενόργανης
τους τον Λεωνίδα από την αγωνιστικής γυμναστικής για
Κωνσταντινούπολη και την πολλά χρόνια στην Νήαρ-Ηστ
Ελευθερία από τη Σμύρνη. και στον «Ποσειδώνα Ιλισίων»
Το πρώτο του σχολείο και υπεύθυνος για τα προγράμήταν το νηπιαγωγείο «της ματα μαζικού λαϊκού αθλητιΤζούλιας» με τη μεγάλη σμού στο ξεκίνημα τους στον
αυλή και την ωραία σιδε- Δήμο Καισαριανής. Σχεδόν για
ρένια πόρτα στη συμβολή μια δεκαετία υπήρξε στέλεχος
των οδών Εθν. Μακαρίου (υπαρχηγός και αρχηγός) των
και Ερ. Σταυρού. Τις τάξεις κατασκηνώσεων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλη του αδυναμία οι παρατις έβγαλε στο 4ο (το θρυ- δοσιακοί και λαϊκοί χοροί.
λικό ΕΚΛΑΙΡ), ένα σχολείο
Σήμερα είναι συνταξιούχος
που όμοιό του δεν υπήρξε, αλλά παραμένει ενεργός στα
δρώμενα της πόλης αφού είναι
∆ιπλή απονοµή των κυπέλλων για τους πρωταθλητές ποδοσφαίρου και µπάσκετ
ένα από τα πιο ενεργά μέλη
στις ετήσιες γυµναστικές επιδείξεις του σχολικού έτους 1964-’65 δια χειρός του
τότε ∆ηµάρχου Π. Μακρή, ο οποίος αφού χαιρέτησε όλους, παρέδωσε στον αρχηγό
του Συλλόγου Παλαιμάχων
της οµάδας τα δύο κύπελλα. ∆ιακρίνονται από το βάθος οι: Β. Χατζησάββας, ∆.
Ποδοσφαιριστών του Εθνικού
Καψής, Γ.Ταταρίδης, Μ. Καραµιχάλης, Α. Αργυρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Νάσος
Αστέρα.
Πολυχρονόπουλος, Χ. Κεφαλάς και Γ. Ιωαννίδης (αρχηγός της οµάδας)

Ή
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Η νικήτρια οµάδα του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καισαριανής στο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου
των ∆ηµοτικών Σχολείων Καισαριανής (1964 - 1965) z Όρθιοι: Ν. Πλάκαλης, Ν.
Καραµιχάλης, Μ. Ταταρίδης, Γ. Χατζηµιχαήλ & Κουκουλάρης Γ. z Καθήµενοι: Γυφτάκος,
Γ. Ιωαννίδης (αρχηγός), Πολυχρονόπουλος Νάσος, Αργυρόπουλος Ανδρ. & Καψής ∆.
z Λείπουν 3 βασικοί παίκτες: Κεφαλάς Χρηστος, Ορφανιδης Γ. & Χατζησάββας Βασίλης.

4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καισαριανής - Γ’ τάξη (σχολικό έτος 1962-’63). ∆ασκάλα η κα Στέλλα.
(Γ. Ιωαννίδης, Π. Χρέλιας, Γ.Παιλόπουλος, Ντ. Μακρίδης, Θ. Καλλίας, Γ. Κουκουλάρης,
Χ. Κεφαλάς, Γ. Ντηνιακού, Α. Βλάχου, Σ. Κουρούµαλος, Σ. Τσαβαλός, Ν. Πλάκαλης, Τ.
Γκογκώσης, Ε. Κανζια, Σ. Φέγγας, Γ. Σακελλαρίου, Ι. Φέγγας, ∆. Χατζηαναστάσης, ∆ουκάκης,
Παπαϊωάνου, Κιόρογλου, Γ. Καραγιάννης, Χ. Καψής.

Σχολικό έτος 1964 - ‘65. Γυµναστικές επιδείξεις στη Νηαρ-Ηστ. Παρέλαση του 4ου
∆ηµοτικού Σχολείου Καισαριανής. (Κεφαλάς, Ιωαννίδης, Παϊκόπουλος ,Πολυχρονόπουλος,
Μακρίδης, Ορφανίδης ,Τσαβαλος, Σινογιάννης, Πετρόπουλος, Καλλίας)

[Καισαριανή]

Τιµήθηκαν οι 200 κοµµουνιστές εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο Καισαριανής
Σ

τις 9 Μαΐου έγινε η εκδήλωση µνήµης για
τους 200 κοµµουνιστές εκτελεσθέντες στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος στο λόγο του τόνισε: «Ο χώρος αυτός,
τόπος εκτέλεσης Ελλήνων, είναι τόπος ιερός.
Γιατί µας θυµίζει τι µπορεί να συµβεί αν αφήσουµε τέρατα όπως τον φασισµό να γιγαντωθούν.
Έχουµε χρέος στις σύγχρονες και µελλοντικές γενιές να τον κρατάµε ζωντανό στη µνήµη των ανθρώπων. Να µην ξεχάσουµε ποτέ τι συνέβη εδώ.»
Η Καισαριανή µας δικαιούται και πρέπει να
ηγηθεί της δηµιουργίας ενός παγκόσµιου δικτύου
αντιφασιστικών πόλεων Πόλεων που έχουν συνδεθεί ιστορικά µε τον αντιφασιστικό αγώνα. Και
αυτό θα κάνουµε!»
Στεφάνια εκτός από τον δήµαρχο Καισαριανής κατέθεσαν, µεταξύ άλλων, ο βουλευτής &
µέλος πολιτικής γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος

Μόνο επίσηµοι και ελάχιστοι αντιπρόσωποι
συµµετείχαν στην εκδήλωση λόγω των µέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό.

Παππάς, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Γιώργος ∆ηµόπουλος, οι δήµαρχοι Χαϊδαρίου, Βαγγέλης Ντηνιακός, Βύρωνα,
Γρηγόρης Κατοπώδης, και Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας, η τέως περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου,

οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση» Καισαριανής Ηλίας Σταµέλος,
«Πρώτη Φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου,
«Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών

Ο Ρουβίκωνας άνοιξε «κοινωνικό κέντρο» στην Καισαριανή
Τ

ην έναρξη λειτουργίας του «Κοινωνικού Κέντρου Σκοπευτήριο» στην Καισαριανή ανακοίνωσε
η αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας στην ιστοσελίδα της https://
rouvikonas.gr.
Το «Κοινωνικό κέντρο» στεγάζεται σε ισόγειο χώρο στην οδό Ηρώς
Κωνσταντοπούλου 16-18, διαθέτει
ξύλινα και µεταλλικά τραπέζια και
καρέκλες και πάγκους. Ο κορωνοϊός
βέβαια, άλλαξε τον αρχικό σχεδιασµό.
«Πολλά είχαµε σχεδιάσει για αυτόν
τον χώρο αλλά η πρόσφατη επιδηµία
µας πρόλαβε και ένα µεγάλο µέρος
των σχεδίων µας πήρε αναβολή. Όλα
όµως θα γίνουν και θα ανακοινωθούν
όταν έρθει η ώρα τους.
Για εµάς η επέκταση των πεδίων

τοπικής αναφοράς είναι στρατηγική
επιλογή και αυτός ο νέος χώρος είναι
η αρχή. Κρίνουµε ότι τούτη είναι µία
από τις ανάγκες των καιρών για όλο
το κίνηµα και δεν πιστεύουµε ότι κάνουµε κάτι καινούριο. Είναι µέρος της
ιστορικής ελευθεριακής στρατηγικής
η αποκέντρωση, η άµεση και σταθερή
προσέγγιση της βάσης εκεί που δουλεύει ή εκεί που ζει. Όσο οι δυνάµεις
µας µεγαλώνουν τόσο, πολλαπλασιαστικά, το καθεστώς θα µας βρίσκει
µπροστά του σε όλο και περισσότερα
σηµεία.
Για την ώρα, ο χώρος θα λειτουργήσει για την συγκέντρωση και διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης στα πλαίσια του µηχανισµού αλληλεγγύης που
στήσαµε από την αρχή της επιδηµίας.
Θα είναι ανοιχτός για αυτόν τον σκο-

κοµµατικών οργανώσεων και φορέων της πόλης.
Το προσκλητήριο των νεκρών έκαναν οι ηθοποιοί Ευδοκία Σουβατζή και Νίκος Βερλέκης.
Στο τέλος της εκδήλωσης ακούστηκε το τραγούδι
«Επέσατε θύµατα» το οποίο τραγούδησε η Μαρία
Αλαµανή µε τη συνοδεία του Γιώργου Γουρζουλίδη στο πιάνο. Τους παρόντες προσφώνησε η
ηθοποιός Κατερίνα Σασλόγλου.
Η Ανυπόταχτη Καισαριανή (παράταξη Μιχάλη
Μιλτσακάκη) δεν πήρε µέρος φέτος στην εκδήλωση του ∆ήµου χαρακτηρίζοντάς την «διεκπεραιωτική» λόγω των µέτρων προστασίας από τον
κορωνοϊό που είχαν ως συνέπεια τον αποκλεισµό
της συµµετοχής του λαού της πόλης. Ωστόσο, την
ίδια µέρα, τίµησαν τους 200 πεσόντες και την
αντιναζιστική- αντιφασιστική νίκη των λαών στις
9 Μάη του 1945, καταθέτοντας στεφάνι σε µια λιτή
τελετή στο Σκοπευτήριο µαζί µε την Αριστερή Παρέµβαση του Βύρωνα.

Έφυγε ο Τάκης Σκουρογιάννης

Ο
Στο φως της ηµέρας λειτουργεί το στέκι του Ρουβίκωνα, αν
και η αναρχική συλλογικότητα φρόντισε να φλουτάρει τα
πρόσωπα στις φωτογραφίες που έδωσε στη δηµοσιότητα.

πό κάθε Τρίτη, Πέµπτη και Σάββατο
17:00 έως 19:00» αναφέρει η αναρχική συλλογικότητα.
Στόχος της πρωτοβουλίας, την
οποία ο Ρουβίκωνας αποκαλεί «νέα
εστία αγώνα», είναι «απέναντι στις

προκλήσεις των καιρών, κόντρα στις
επιθέσεις της καταστολής, στεκόµαστε
περήφανα στο πλευρό των δικών µας
ανθρώπων, της κοινωνικής βάσης,
κρατώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων».

Τάκης Σκουρογιάννης ο οποίος διετέλεσε αντιδήµαρχος Καισαριανής
µε δήµαρχο τον Θανάση Μπαρτσώκα δεν
είναι πλέον ανάµεσά µας. Ο Τάκης υπήρξε
σηµαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή και διακρινόταν για το ήθος του,
τους χαµηλούς τόνους που κρατούσε στις
πολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά και την
αγάπη του για την πόλη του.
Η «Ε» εκφράζει τα συλλυπητήριά της
στην οικογένειά του, να είναι γεροί και να
τον θυµούνται.

Σ Ω Μ ΑΤ Ε Ι Ο Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Ω Ν Π Ε Ν Θ Ι Μ Ω Ν Τ Ε Λ Ε ΤΩ Ν Ε Λ Λ Α ∆ΟΣ

Καταγγέλουν υπερδιπλασιασµό των δικαιωµάτων Ναών για κηδείες
Σ

τις 4 Μαΐου, η Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής,
Βύρωνος και Υµηττού προχώρησε σε προφορικές ενηµερώσεις προς τα γραφεία τελετών
ότι τα δικαιώµατα των Ναών για κηδείες και µνηµόσυνα αυξάνονται από 70 σε 150 ευρώ. Όπως
αναφέρουν οι επαγγελµατίες γραφείων κηδειών,
η αύξηση τέθηκε σε ισχύ από την επόµενη µέρα,
χωρίς περαιτέρω χρόνο προειδοποίησης. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση τόσο των επαγγελµατιών όσο και οικογενειών πενθούντων.
Ο πρόεδρος του Σωµατείου Επαγγελµατιών
Πένθιµων Τελετών Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Τ.Ε.) Θεόδωρος Επισκοπόπουλος εξήγησε στην «Επικοινωνία» ότι το συγκεκριµένο κόστος µετακυλίεται
στις οικογένειες καθώς τα γραφεία τελετών λαµβάνουν αποδείξεις για τις ιεροπραξίες από τους
Ναούς. Ωστόσο, ο ρόλος των γραφείων τελετών
είναι να µεσολαβαίνουν για την πληρωµή των
δικαιωµάτων ώστε να απαλλάσσουν από το συγκεκριµένο καθήκον τους πενθούντες συγγενείς.
Σε δήλωσή του προς την εφηµερίδα µας, ο κ.
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σε επαφή µε όσους έχουν την ατυχία να
Επισκόπουλος υπήρξε ιδιαίτερα επικριτιχάσουν έναν δικό τους άνθρωπο.
κός: «∆εν υπήρξε κανένας διάλογος από
2) Στα περισσότερα κοιµητήρια της Αττην πλευρά της Μητρόπολης. Μας πρότικής τα ποσά για τα δικαιώµατα Ναών
τειναν να τους στέλνουµε τις οικογένειες
είναι αισθητά χαµηλότερα από αυτά που
αντί να αναλαµβάνουµε την πληρωµή των
αποφασίστηκαν σε Βύρωνα και Καισαδικαιωµάτων των ναών. Τέτοια συµπεριριανή.
φορά και έλλειψη ευαισθησίας δεν συνάΕνδεικτικά: 1 z Α’ Νεκροταφείο - 100€
δει µε ιερωµένους. Στο τέλος καταντούν
να ζητούν αυταρχικά χρήµατα προφανώς
(µε συµµετοχή δύο ιερέων) 2 z Β’ Νεκρογιατί έχασαν έσοδα το τελευταίο τρίµηταφείο - 80€ (µε συµµετοχή δύο ιερέων)
νο λόγω µη λειτουργίας των εκκλησιών.
3 z Γ’ Νεκροταφείο - 70€ (µε συµµετοχή
Ο πρόεδρος του Σωµατείου Επαγγελµατιών Πένθιµων Τελετών
Αλλά αυτό δεν είναι σωστό να το πληρώνει
ενός ιερέα) 4 z Νεκροταφείο Ν. Σµύρνης
Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Τ.Ε.) Θεόδωρος Επισκοπόπουλος έκανε αιχµηρές
ο κάθε ανθρωπάκος που χάνει τον συγ– Π. Φαλήρου - 80€ (µε συµµετοχή δύο
δηλώσεις για τη Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υµηττού.
γενή του σε εργατικές συνοικίες όπως ο
ιερέων) 5 z Νεκροταφείο Ζωγράφου –
Θρησκευµάτων, ο Σ.Ε.Π.Τ.Ε. επισηµαίνει ότι: «1) Οι
Βύρωνας και η Καισαριανή. Είναι τραγικό
Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου 100€, Ιερός
ενώ ο ∆ήµος Βύρωνα χρεώνει 135 ευρώ για µια διαµορφωµένες –λόγω κορωνοϊού- οικονοµικές Ναός Αγίου Νικολάου 50€ και 6 z Νεκροταφείο Ν.
τριετή ταφή Γ’ κατηγορίας, ο παπάς να χρεώνει 150 συνθήκες σε πλείστες κοινωνικές τάξεις ειδικά των Φιλαδέλφειας - 85€ (µε συµµετοχή δύο ιερέων)».
εργατικών περιοχών της Μητροπόλεως σας δεν δίευρώ για να διαβάσει µια εξόδιο ακολουθία».
Κλείνοντας, παρακαλούν την Μητρόπολη «να
Στην επιστολή διαµαρτυρίας που απέστειλε νουν την άνεση σε συγγενείς εκλιπόντων να κατα- επανεξετάσετε την απόφασή σας για την ανωτέρω
στην Μητρόπολη, µε κοινοποίηση προς την Αρ- βάλουν περισσότερα χρήµατα για ιεροπραξίες και αύξηση µε µια λογική προτεινόµενη από εµάς διαχιεπισκοπή Αθηνών και το Υπουργείο Παιδείας & αυτό είναι κάτι που το ζούµε καθηµερινά ερχόµενοι µόρφωση του ποσού για κηδεία εις τα 100€».

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΟΝΑΧΑ Ο ΑΠΡΑΓΟΣ

Γράφει ο Βασίλειος Πάγκαλος,
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ηµοτικής Επιχείρησης
(∆ΕΑ∆Β Α.Ε ΟΤΑ)

Κ

ανένας µας δεν βρίσκει ευχαρίστηση
στις αντεγκλήσεις αυτή την περίοδο
της κρίσης που αγωνιά για την επόµενη
µέρα. Ζητούµενο για όλους να µπορέσουµε να ξανακερδίσουµε τη ζωή µας. Στο
Βύρωνα, το µεγάλο στοίχηµα ήταν να µη
θέσουµε σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζοµένων και συµπολιτών µας που ανήκουν
στις ευάλωτες οµάδες. Με βάση τα δεδοµένα τα καταφέραµε πολύ καλά ως δηµοτική αρχή, ∆ήµος και συνεργαζόµενα
νοµικά πρόσωπα και φορείς.
Στο χώρο του κοιµητηρίου το κυλικείο
και το ανθοπωλείο έκλεισαν, ανεξαρτήτως της θέλησής µας, µε νόµο της κυβέρνησης, όπως και χιλιάδες συναφείς
επιχειρήσεις στην επικράτεια, για λόγους
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας. Η ένταξη της ∆ηµοτικής επιχείρησης στα µέτρα
αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας διασφαλίζει πλήρως τα εργασιακά
- ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και την προβλεπόµενη αποζηµίωση

ειδικού σκοπού από το κράτος προς κάθε
εργαζόµενο. Παράλληλα, κατοχυρώνει
τη δυνατότητα συµµετοχής της ∆ηµοτικής επιχείρησης σε πιθανές µελλοντικές
ευεργετικές διατάξεις για τη στήριξη των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την
πανδηµία. Επίσης µε εντολή του δηµάρχου θα δουλέψουµε για την αναπλήρωση
οποιασδήποτε µισθολογικής απώλειας
κάθε εργαζόµενου από την ίδια τη ∆ΕΑ∆Β
Α.Ε. (ας είχαν όλοι οι εργαζόµενοι ανάλογη µεταχείριση).
Παρ’όλες τις εξηγήσεις και διευκρινήσεις που δόθηκαν εγκαλείται και καταγγέλλεται η ∆ηµοτική Επιχείρηση και ο
∆ήµος, από τη διοίκηση του σωµατείου
των εργαζοµένων στο ∆ήµο, γιατί «φορτώνουµε στους εργαζόµενους τα βάρη της
πανδηµίας», «συναινεί σε αντεργατικές
πολιτικές», «ζήλεψαν την αυθαιρεσία του
ιδιωτικού τοµέα» κ.α. (είναι αποφάσεις διοικητικού συµβουλίου; γενικής συνέλευσης; γιατί δεν υπογράφεται; θολό τι είναι
τέλος πάντων). Και άλλες ανυπόγραφες ή
αµφιβόλου νοµιµότητας καταγγελίες, από
φορείς «σφραγίδες», που κάνουν τον γύρο
του διαδικτύου διαµαρτύρονται υποκριτικά για καθετί µπορεί να ερεθίσει όσους
δεν γνωρίζουν.
Μάλιστα εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας για αδιαφορία. Ένας, βεβαίως-βεβαίως, έχει το προνόµιο να νουθετεί και
να εγκαλεί πρωθυπουργούς. Ο τα πάντα
επικρίνων και τους πάντας κακολογών.
Για άλλη µία φορά η διοίκηση του σωµατείου εργαζοµένων του ∆ήµου Βύρωνα
προτρέχει και για άλλη µία φορά θα εκτεθεί. Έχει ξανασυµβεί, το έχει ξαναπάθει.
Αν και τότε οι καταγγελίες τους είχαν αποδέκτες βουλευτές, υπουργούς έως και τη
Βουλή των Ελλήνων, όταν αποδείχθηκε
το λάθος τους µε παµψηφεί απόφαση
δικαστηρίου και ενώ τους έχει ζητηθεί
δηµόσια η επανόρθωση, τήρησαν σιγή
ιχθύος. Αποκαλύφθηκε η πρόθεση των
ενεργειών τους, και η ευαισθησία που
τους διακρίνει για την αποκατάσταση της
αλήθειας. Θα τους πρότεινα λοιπόν, να

βγουν από την γυάλα τους και να µάθουν
να οσµίζονται τα πραγµατικά προβλήµατα
των ∆ηµοτών και της πόλης. Η ουσία των
πραγµάτων βρίσκεται πέρα από όσα αναφέρετε στις καταγγελίες σας. Αφήστε τις
µακροσκελείς αναλύσεις, για νάχουµε να
λέµε, σκοπεύοντας στην ένταση για την
ένταση και την διαµαρτυρία για την διαµαρτυρία. Ο κόσµος δεν περιστρέφεται
γύρω από αυτά. Έχει σοβαρά προβλήµατα
επιβίωσης να αντιµετωπίσει.
Κάθε είδους κριτική, ακόµα και πολεµική είναι αποδεκτή αν προϋποθέτει
ένα κοινό έδαφος. Παράγει διάλογο και
στοχεύει στη λύση του προβλήµατος. Η
διαφωνία µάλιστα, όταν στηρίζεται σε επιχειρήµατα αποτελεί, κατά τη γνώµη µου,
ύψιστο στοιχείο στο διάλογο. Εδώ όµως,
χωρίς έρευνα, γνώση, ένταξη του «µερικού» στο «γενικότερο» χρησιµοποιούν
ελαφρόµυαλους, που κάνουν πολιτική µε
βιντεάκια στο διαδίκτυο, ή εγκλωβίζουν
στην πολεµική τους, ακόµα και δηµοτικές
παρατάξεις (πρώην δηµοτικός σύµβουλος
στο αυτοκίνητο µε νυν δηµοτικό σύµβουλο, Ultra αριστεροί και οι δύο και η ντουντούκα να παραπληροφορεί τους δηµότες.
Άλλα να λένε στην ντουντούκα και άλλα
στην ανακοίνωση που παραθέτουν στο

site τους). Τα γεγονότα όµως είναι ξεροκέφαλα και διαψεύδουν την προσπάθεια
διαστρέβλωσης, αλλοίωσης της αλήθειας
και παραπλάνησης των δηµοτών. Τόπο
τότε παίρνει η παραπληροφόρηση και η
διαστροφή της πραγµατικότητας.
Προσπαθούν να µας πείσουν µε συκοφαντίες, αοριστίες και ανακρίβειες. Όλοι
όµως αντιλαµβανόµαστε ότι αυτά ξεκινούν από την πρόθεση να κλονίσουν την
πίστη στη δηµοτική αρχή και στο δήµαρχο
µε ειρωνείες, διασυρµούς και φρασεολογία προκλητική και άδικη. Αιτία όλων
είναι η δίψα για συνδιοίκηση και άσκηση εξουσίας, την οποία γεννά η πλεονεξία
και η φιλαρχία. ∆εν είµαι τόσο ανόητος να
αγαπώ την φιλονικία. Τις αλήθειες αυτές,
αισθάνοµαι ότι, οφείλουµε και πρέπει να
αναγνωρίσουµε. Ας σταµατήσω όµως,
γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνεις ίδιος,
όταν ασχολείσαι σοβαρά µε όσους ασκούν
κριτική που δεν αντέχει στην κοινή λογική.
Εµείς προσπαθούµε να συνδυάσουµε
τα λόγια µε τα έργα. Πολιτευόµαστε µε
πνεύµα ελεύθερο και στην καθηµερινή
επικοινωνία χωρίς καχυποψία. ∆υστυχώς εισπράττουµε, ευτυχώς από λίγους,
σκυθρωπή αποδοκιµασία, η οποία δεν µας
καθορίζει, αλλά όσο νά ‘ναι µας επηρεάζει.

Προσλήψεις 32 εργατών µε 2µηνες συµβάσεις
Ο
∆ήµος Βύρωνα προχωράει άµεσα στην
πρόσληψη 32 εργατών καθαριότητας,
κήπων και φυλάκων παιδικών χαρών, µε
2µηνες συµβάσεις, σύµφωνα µε απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, την Πέµπτη 28
Μαΐου.
Συγκεκριµένα θα προσληφθούν: 25 εργά-

τες καθαριότητας, 5 εργάτες κήπων, 2 φύλακες παιδικών χαρών.
Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ηµαρχείο Βύρωνα, µέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου.
Για την επιλογή προσωπικού θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
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[Βύρωνας - Καισαριανή]

Ά Κ Υ Ρ Η Η Μ Ε ΤΑ Β Ι ΒΑ Σ Η 10.119 Α Κ Ι Ν Η ΤΩ Ν Σ ΤΟ Υ Π Ε Ρ ΤΑ Μ Ε Ι Ο

∆ικαιώνονται Βύρωνας & Καισαριανή από προσφυγή άλλων
Η

δικαίωση της προσφυγής των ∆ήµων Αλίµου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλαµαριάς, Χαλανδρίου, Χανίων, Ωραιοκάστρου και
Ιωαννίνων δίνει τέλος σε µία υπόθεση που είχε
προβληµατίσει επίσης τους ∆ήµους Βύρωνα και
Καισαριανής.
Με την υπ’ αριθµ 933/2020 απόφαση του ∆΄
Τµήµατος του ΣτΕ ακυρώθηκε η µεταβίβαση
στην Εταιρεία Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆)
συνολικά 10.119 ακινήτων όλων των ∆ήµων,
µε το σκεπτικό ότι η µεταβίβαση έγινε χωρίς να
προηγηθεί η οριζόµενη από τον νόµο διαδικασία
ταυτοποίησης και ελέγχου των µεταβιβαζόµενων ακινήτων, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν
έπρεπε ή όχι να εξαιρεθούν της µεταβίβασης.
Στο Βύρωνα, µετά από έρευνα που διενήργησε
το 2018 η τότε ανεξάρτητη δηµοτική σύµβουλος
Βασιλική Σάρολα (σήµερα επικεφαλής δηµοτικής
παράταξης), διαπιστώθηκε ότι είχαν µεταβιβαστεί
40 ακίνητα που βρίσκονται στον ∆ήµο για 99 χρόνια, στην ΕΤΑ∆ (Υπερταµείο για την αποπληρωµή
∆ηµοσίου Χρέους προς τους ∆ανειστές).
Η λίστα περιλάµβανε εµβληµατικά ακίνητα της
πόλης όπως την Παλαιά Αγορά Βύρωνα, τα Προσφυγικά Στενά, το Στρατόπεδο Σακέτα, το κτήριο
του Αστυνοµικού Τµήµατος Βύρωνα (Αγ. ∆ηµητρίου), το κτήριο του πρώην ΙΘ’ Αστυνοµικού
Τµήµατος Βύρωνα (οδός Αλατσάτων), τα σχολεία
του Καρέα (λεωφ. Ελλήνων Αξιωµατικών) 7, το
Σχολικό Συγκρότηµα της Εργάνης (3ο, 4ο, 5ο Γυµνάσιο – Λύκειο Βύρωνα καθώς και τα όµορα
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Τα γήπεδα 5Χ5 του ∆ήµου Βύρωνα
συµπεριλαµβάνονταν στα ακίνητα που είχαν εκχωρηθεί
στο υπερταµείο των δανειστών, προς εκµετάλλευση.

δηµοτικά σχολεία), τα δηµοτικά γήπεδα επί της Αγ. Νικολάου.
Οι προσφυγές των επτά ∆ήΑρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου, της Εργάνης (γήήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα 5Χ5), το δηµοτικό µων έγιναν η αφορµή να µα-ταιωθεί η µεταβίβαση των
αναψυκτήριο «Τα Άστρα» κ.ά.
Παράλληλα, είχαν µεταβιβαστεί 28 ακίνητα ακινήτων όλων των δήµων
που βρίσκονται στην Καισαριανή. Όπως είχε της χώρας. Πρόκειται για µια
αποκαλύψει η τότε δηµοτική αρχή του Ηλία νίκη της Αυτοδιοίκησης στον
Σταµέλου, µέσα σε αυτά συµπεριλαµβάνονταν αγώνα για την προάσπιση
αθλητικοί χώροι (γήπεδο Νήαρ Ηστ, Κρητικό- της δηµόσιας περιουσίας.
πουλος, µπάσκετ Αλεξάνδρου), το
πάρκο του Άι Γιάννη, το 2ο ∆ηµοτικό
Η δηµοτική σύµβουλος Βύρωνα Βασιλική Σάρολα
σχολείο, παιδικές χαρές (Αµασείας,
που διενήργησε έρευνα για τη µεταβίβαση
ακινήτων τον Σεπτέµβριο του 2018.
2ας Μαΐου), µέχρι και η πλατεία του

[Βύρωνας]

Επανάληψη ασφαλτοστρώσεων στις οποίες διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες
Ο

∆ήµος Βύρωνα υλοποιεί τους
τελευταίους µήνες ένα µεγάλο
πρόγραµµα ασφαλτοστρώσεων και
µπετοστρώσεων, ύψους 4.500.000 €
που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής.
Στις 9 Μαρτίου, µετά από παρεµβάσεις των δηµοτικών συµβούλων Ηλία
Βαλµά (παράταξη Μπαντή) και Ορέστη Καππάτου (παρ. Σωτηρόπουλου),
ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Μιχάλης Καραγιάννης αναγνώρισε
ότι έγιναν κακοτεχνίες και δήλωσε
ότι «µετά από πίεση της διοίκησης ο
εργολάβος ξεκινά αυτή τη βδοµάδα
αποκατάσταση από τον Καρέα, από τη
Φρυγίας, Νέα Ελβετία, Ατταλείας και τα
λοιπά. Θα πάει να τα ξανακάνει αυτά τα
σηµεία. Όπου είναι και έχουν γίνει κακοτεχνίες θα επέµβει ο εργολάβος και
θα τις φτιάξει».
Στη συνέχεια, οι συλλογικότητες
«Ενάργεια» και «Βύρωνας και Τριγύρω» δηµοσίευσαν στο ∆ιαδίκτυο φωτογραφίες κακοτεχνιών αναφέροντας
το παράδειγµα της ασφαλτόστρωσης
της οδού Ευαγγελικής Σχολής.
Στις 30 Απριλίου το Γραφείο Τύπου

Ο επικεφαλής της «∆ύναµη Ελπίδας» Αλέξης Σωτηρόπουλος (αριστερά) και ο
αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βύρωνα Μιχάλης Καραγιάννης (δεξιά).

του ∆ήµου ανακοίνωσε ότι, σχετικά
µε τις νέες ασφαλτοστρώσεις (201920), η διοίκηση αρνήθηκε να παραλάβει συγκεκριµένα έργα και ζήτησε
από τον εργολάβο την επανάληψη
εκείνων των ασφαλτοστρώσεων στις
οποίες διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες.
Όπως δήλωσε σχετικά ο δήµαρχος
Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης: «Αποφασίσαµε να πάµε κόντρα στη πρακτική
που θέλει να κρύβονται οι κακοτεχνίες
“κάτω από το χαλί” και να µην καταλο-

γίζονται στους εκάστοτε υπεύθυνους,
υπό το φόβο του πολιτικού κόστους.
Είµαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική,
που εκτός των άλλων δηµιουργεί υπόνοιες συναλλαγής, η οποία φυσικά και
δεν υπάρχει. (…) Απαιτήσαµε να ξαναγίνουν οι ασφαλτοστρώσεις σωστά,
µε µοναδικό στόχο να παραδώσουµε
στους πολίτες δρόµους που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές
ποιότητας και ασφάλειας».
Η δηµοτική παράταξη «∆ύναµη

Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου,
επανήλθε στο θέµα ζητώντας αναλυτική λίστα των οδών που συµπεριλαµβάνονται στην επίµαχη εργολαβία και
ενηµέρωση για το είδος των κακοτεχνιών (κακής ποιότητας ασφαλτοστρώσεις, κάλυψη φρεατίων, κάλυψη
ή καταστροφή ρείθρων κλπ).
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 11ης
Μαΐου, ο αντιδήµαρχος κ. Καραγιάννης τόνισε ότι δεν θυµάται άλλη
δηµοτική αρχή που να έχει ζητήσει
επανάληψη ασφαλτοστρώσεων από
εργολάβο λόγω κακοτεχνιών τονίζο-

ντας έτσι τον σεβασµό της διοίκησης
για το δηµόσιο χρήµα. ∆εσµεύτηκε να
ικανοποιήσει το αίτηµα του κ. Σωτηρόπουλου, θέτοντας στη διάθεσή του την
αλληλογραφία που είχε µε τον εργολάβο για το θέµα.
Σχολιάζοντας το θέµα, ο επικεφαλής
της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης
(ΡΕΚ) Βύρωνα Τάσος Μαυρόπουλος
συνεχάρη τη διοίκηση για την απαίτησή της προς τον εργολάβο αλλά υποστήριξε ότι σ’αυτό συνέβαλε η πίεση
των συλλογικοτήτων και της αντιπολίτευσης.

Παρέµβαση Μαυρόπουλου για το οικόπεδο της Νεράιδας
Η

Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση
(ΡΕΚ) Βύρωνα µε επικεφαλής
τον Τάσο Μαυρόπουλο, ζήτησε να συζητηθεί ως τακτικό θέµα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Βύρωνα το ζήτηµα του οικοπέδου της Νεράιδας.
Στο αίτηµά του, ο κ. Μαυρόπουλος
υπενθυµίζει ότι η υπόθεση του οικο- Ο δηµοτικός σύµβουλος Τάσος Μαυρόπουλος
πέδου της Νεράιδας εκκρεµεί από το
Όπως επισηµαίνει, στις 17/01/20, ο
2006. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της
δηµοτικής αρχής πριν το 2014, θα επι- δήµαρχος συναντήθηκε µε εκπροσώσπεύδονταν οι διαδικασίες απόδοσής πους των συλλογικοτήτων «∆ηµοκρατου για χρήση στους κατοίκους της πε- τική Ενότητα Βύρωνα», «Βύρωνας και
Τριγύρω» και «Ενάργεια», στους οποίριοχής, ως ελεύθερος χώρος.

ους δεσµεύτηκε για άµεση µονοθεµατική συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
η οποία δεν έγινε ποτέ.
«Οι κάτοικοι στη Νεράιδα και οι συλλογικότητες της πόλης µας, δικαίως
ανησυχούν αυτό το διάστηµα για την
τύχη του οικοπέδου στην περιοχή, αφού
η δηµοτική αρχή όµορου δήµου σε µια
παρόµοια χρονίζουσα περίπτωση οικοπέδου, στις 27/02/20, αποδέσµευσε
οικόπεδο που είχε δεσµεύσει από το
1993 για χρήση πρασίνου» τονίζει ο
κ. Μαυρόπουλος αναφερόµενος στην
αποδέσµευση αντίστοιχου οικοπέδου
στο ∆ήµο ∆άφνης-Υµηττού παρά την
αντίθεση της αντιπολίτευσης.
«Ο χειρισµός της δηµοτικής αρχής σε
αυτό το ζήτηµα, η µεγάλη καθυστέρηση

Το οικόπεδο της Νεράιδας στο Βύρωνα που έχει δεσµευτεί για χώρο πρασίνου.

και άρνηση ενηµέρωσης του δηµοτικού
συµβουλίου και των πολιτών συνιστά
θεσµική εκτροπή και εντείνει και τις δικές µας ανησυχίες για την τύχη του οι-

∆Η ΜΟΤΙΚΟ Σ ΤΑ ∆ΙΟ & ΚΟΛΥ ΜΒΗ ΤΗ ΡΙΟ ΒΥ ΡΩΝ Α

κοπέδου. Οι διαδικασίες απόδοσής του
στους κατοίκους έχουν καθυστερήσει
δραµατικά και πρέπει να επισπευσθούν»
σηµειώνει ο δηµοτικός σύµβουλος.

Επαναλειτουργία των Καλλιτεχνικών
Εργαστηρίων του ∆ήµου Βύρωνα

Καλλιτεχνικά Εργαστήρια του ∆ήµου Βύρωνα
Επαναλειτουργία µε περιοριστικούς όρους Τ α(τµήµατα
Ζωγραφικής, Θεάτρου και Μουσικής)
ο ∆ηµοτικό Στάδιο Βύρωνα επανααλλά µόνο για υποψήφιους αγωνισµάεπαναλειτουργούν από την 1η Ιουνίου έως και την Πα-

Τ

λειτουργεί εκ νέου µετά το κλείσιµό
του λόγω κρίσης κορωνοϊού. Οι αθλούµενοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
80 άτοµα για το σύνολο της αθλητικής
εγκατάστασης. Για το χρονικό διάστηµα
από 25.05.2020 έως και 31.05.2020, οι
δηµότες που το επιθυµούν, µπορούν να
ασκούνται ατοµικά τις ώρες 7 - 10 πµ
και 5 -9 µµ. Σε αυτό τον αριθµό ατόµων
επιτρέπεται µόνο ατοµική προπόνηση
χωρίς επαφή µε άλλους αθλούµενους και όχι
η οµαδική άσκηση. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει
να έχουν µαζί τους συµπληρωµένο και υπογε-

γραµµένο το ∆ελτίο Καταγραφής Αθλούµενου
και να το παραδίδουν στο φύλακα του γηπέδου.
Το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο «Χρήστος Ταµπαξής» επαναλειτουργεί από 1η Ιουνίου

των στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές σχολές Ενόπλων
∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας
και Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού),
είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε
διαγωνισµού των Ενόπλων ∆υνάµεων
και Σωµάτων Ασφαλείας) και για άτοµα
µε αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και από τους συνοδούς τους,
εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η
παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύµβηση
ως µέθοδος θεραπείας.

ρασκευή 17 Ιουλίου 2020.
Τα τµήµατα Ζωγραφικής και Θεάτρου αφορούν σε
ενήλικες µαθητές, ενώ το τµήµα Μουσικής –πιάνου
αφορά σε µαθητές από 11 ετών και άνω.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 7609340 και 210 7609350. O
προγραµµατισµός των µαθηµάτων θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης µε τον αντίστοιχο καθηγητή.
Η επαναλειτουργία των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων
αφορά στα ήδη εγγεγραµµένα µέλη τους και πραγµατοποιείται µε την τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό.
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