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Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

σελ. 4

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Ο Βασίλης Δεμπόνος 
παρουσιάζει τους λόγους 
της δημιουργίας του think 
tank «Έξυπνος Βύρωνας».

Τα πρώτα κονδύλια 
για προμήθεια 
μασκών στα 
σχολεία μας.

Άρθρο του Ανδρέα 
Λεκατσά για το 
δημοκρατικό 
consensus του 
Βύρωνα.

σελ. 3

σελ. 8

σελ. 5
Ο Σπύρος Τζόκας εξηγεί 
με ιστορικό άρθρο 
γιατί προτείνει 
τη μετονομασία 
δρόμου της 
Καισαριανής σε 

Νικολάου Βαρκάτζα 
(Βαρκατζή).

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΡΚΑΤΖΑ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

σελ. 7 & 8-9 

Αποτράπηκε, 
προσωρινά 
τουλάχιστον, η κοπή 
7 δένδρων στο 
Παλαιό Δημαρχείο 
Βύρωνα, μετά από 
τις αντιδράσεις της 
αντιπολίτευσης.
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[Editorial]

Editor ial
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M ία ασυνήθιστη σχολική χρόνια αρχίζει. 
Πέρα από τα ζητήματα προμηθειών 

υγειονομικού υλικού, η χρήση μάσκας στα 
σχολεία για ώρες με τις θερμοκρασίες να 
παραμένουν υψηλές το Σεπτέμβριο, ανα-
μένεται να αποτελέσει σημαντική όχληση 
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Φανταστείτε τον δάσκαλο να πρέπει 
να μιλάει δυνατά με τη μάσκα για να τον 
ακούσουν οι μαθητές και παράλληλα να 
γίνεται διάλογος στη σχολική τάξη υπό αυ-
τές τις συνθήκες.

Είναι άγνωστο κατά πόσο οι μαθητές θα 
πειθαρχήσουν στη νέα υποχρέωση. Ο πει-
ρασμός να κατεβάσουν τη μάσκα στο λαι-
μό τους θα είναι μεγάλος και ο ρόλος του 
«αστυνόμου» άχαρος για τον εκπαιδευτικό.

Όχι τυχαία η υπουργική απόφαση για τη 
προμήθεια μασκών στα σχολεία αναφέρει 
ότι «Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγω-
γείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να 
είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες, 
ήρωες κλπ.» Σκοπός η χρήση της μάσκας 
να περάσει στα παιδιά ως μόδα ώστε να 
μην την αντιμετωπίσουν ως πειθαναγκα-
σμό.

Παράλληλα, φέτος θα ξεκινήσει για 
πρώτη φορά η δίχρονη υποχρεωτική προ-
σχολική αγωγή με αίθουσες προκάτ που 
δεν είναι ακόμη έτοιμες.

Το θέμα των δένδρων στο Βύρωνα φαί-
νεται δευτερεύον σε σχέση με τα προβλή-
ματα των σχολείων. Και όμως. Η ελαφρό-
τητα με την οποία λαμβάνονται κάποιες 
αποφάσεις προβληματίζει. Ο Δήμος θα 
έκοβε πανύψηλα κυπαρίσσια στο Παλιό 
Δημαρχείο αν δεν αντιδρούσε η αντιπο-
λίτευση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους 
καταψήφισαν (δείτε ρεπορτάζ σελ. 4), ιδι-
αίτερα όμως στις δημοτικές παρατάξεις 
που κατά τη γνώμη μας, πρωτοστάτησαν 
στον αγώνα για να μην κοπούν: Στην Πρω-
τοβουλία Πολιτών της Βασιλικής Σάρολα, 
στην Αριστερή Παρέμβαση του Πάυλου 
Αναστούλη και στη Ριζοσπαστική Ενωτική 
Κίνηση του Τάσου Μαυρόπουλου.

Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που ένα 
δένδρο προκαλεί την παραμικρή όχλη-
ση π.χ. γιατί τα κλαδιά του μπαίνουν σε 
ένα μπαλκόνι, να κόβεται. Και επιτέλους. 
Όποιος κόβει ένα δένδρο πρέπει να το 
αντικαθιστά με άλλο ίδιου ύψους, όχι με 
θάμνο. Και φυσικά, οι προτάσεις κοπής 
πρέπει να περνάνε από Δημοτικό Συμβού-
λιο και να εξετάζονται με τη μεγαλύτερη 
προσοχή. Η κοπή ενός δένδρου πρέπει να 
επιλέγεται ως η τελευταία λύση.

                    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 - Αρθρογραφία]

Γράφει ο Βασίλης Δεμπόνος

Μ ε μια ομάδα πολύ κα-
λών φίλων, αποφα-

σίσαμε να ξεκινήσουμε μια 
ρομαντική προσπάθεια να 
δημιουργήσουμε μια δεξα-
μενή σκέψης (ΤhinkTank), 
μια ομάδα προβληματι-
σμού, η οποία θα δύναται 
να προσεγγίζει θέματα που 
μας απασχολούν ή/και να 

αναδεικνύει θέματα που θα 
έπρεπε να μας απασχολούν 
στο Δήμο μας διερευνώντας 
αυτά από επιστημονική, ή 
και τεχνοκρατική άποψη.

Το ερώτημα εάν ο κοινω-
νικός διάλογος, η ανταλλα-
γή απόψεων και η «ζύμω-
ση» αυτών, σε επιστημονι-
κό/ τεχνοκρατικό πεδίο, από 
μια τέτοια ομάδα προβλη-
ματισμού χωρίς ιδεολογική 
έπαρση, θα μπορούσε εν-
δεχομένως να οδηγήσει σε 
κοινωνικό στόχο/ επιδίωξη 
και σε πολιτική θέση, είναι 
ένα στοίχημα που αξίζει να 
διερευνηθεί. Το στοίχημα 
επίσης το πως η πολιτική 
αυτή θέση δεν θα στερείται 
ανθρωπισμού ακόμη μεγα-
λύτερο. Άλλωστε δεν πρέπει 
να ξεχνάμε πως και ο αν-

θρώπινος πολιτισμός αυτό 
το τελευταίο πρεσβεύει!

Όπως γίνεται εύκολα 
αντιληπτό, σε μια ομάδα 
σκέψης με αυτά τα χαρα-
κτηριστικά δεν μπορεί παρά 
να χωράνε όλοι, ανεξαρτή-
τως ιδεολογικής αφετηρίας, 
και μορφωτικού επιπέδου. 
Ο καθημερινός πολίτης, ο 
επαγγελματίας, ο επιστήμο-
νας, ο άνεργος, και εν γένει 
ο ενεργός πολίτης έχει και 
μπορεί να προσφέρει. Αυτά 
και άλλα πολλά μας απα-
σχολούν! 

Για το Βύρωνα, τη γειτονιά μας, 
τους ανθρώπους μας

Φωτό από τη 
διανομή του 
φυλλαδίου μας, στην 
πρώτη ενέργειά μας, 
όπου ζητήσαμε από 
τους επαγγελματίες 
του Βύρωνα να 
συμπληρώσουν 
ερωτηματολόγιο 
σχετικά με το
Δήμο μας.

Την προσπάθεια του think tank στηρίζουν δεκάδες προβεβλημένα πολιτικά στελέχη, επαγγελματίες, 
επιστήμονες και πολίτες του δήμου μας. Ξεχωρίζουν μεταξύ αυτών οι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι, 
όπως ο κ. Γιώργος Ντόβολος, Ιωάννης Αδαμόπουλος, Βασίλειος Μουντοκαλάκης κ.α.

Περιμένουμε τις θέσεις και τις απόψεις σου, μπες, τοποθετήσου,
πάρε θέση και βελτίωσε τη ζωή σου.

Είσαι χρήσιμος! www.smartbyron.gr
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[Βύρωνας]

Σ το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Ιουλίου, οι δημοτικές 
παρατάξεις «Στάση Βύρωνα» με επικεφαλής το δήμαρ-

χο Άκη Κατωπόδη και «Νέα Εποχή Βύρωνα» με επικεφα-
λής τον Χρήστο Γώγο, υπερψήφισαν το 14ο θέμα με τον τίτλο 
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχε-
τικά με κλαδεύσεις και κοπές δένδρων στον περιβάλλοντα 
χώρο του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου».

Έτσι αργά το βράδυ, με αρκετές απουσίες στο σύνολο των 
41 δημοτικών συμβούλων και με μικρή πλειοψηφία (13 ψή-
φοι έναντι 11), το Σώμα ενέκρινε την κοπή 7 δένδρων (4 κυ-
παρίσσια, δύο πεύκα, ένας αείλανθος) στον ακάλυπτο χώρο 
του παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα. 

Την απόφαση καταψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης «Δύναμη Ελπίδας» (Αλέξης Σωτηρόπουλος»), «Λαϊκή 
Συσπείρωση» (Βαγγέλης Γείτονας), «Πρωτοβουλία Πολιτών 
Βύρωνα» (Βασιλική Σάρολα), «Αριστερή Παρέμβαση Πολι-
τών Βύρωνα» (Παύλος Αναστούλης), «Ριζοσπαστική Ενωτι-
κή Κίνηση Βύρωνα» (Τάσος Μαυρόπουλος). 

Η παράταξη «Μαζί για το Βύρωνα» του Μίλτου Μπαντή 
απείχε με το σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο θέμα έπρεπε να 
επιστραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και να 
επανεξεταστεί. «Zητήσαμε να εξευρεθεί άλλη λύση από την 
αρμόδια διεύθυνση και εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε κάποια 
από τις περιπτώσεις, να αντικατασταθεί με καινούριο δένδρο 
κατάλληλο για τον συγκεκριμένο χώρο και όχι από τσιμέντο» 
δήλωσε (25/7/20) ο κ. Μπαντής.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κοπή των δέν-
δρων, στηρίχθηκε σε εισήγηση της Διεύθυνσης Πρασίνου 
του Δήμου, που είχε εγκρίνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου 
του Δήμου (27/7/20) «Η εισήγηση έγινε κατόπιν αυτοψίας της 
Δ/ντριας Πρασίνου (Δασολόγος) και της Προϊσταμένης Τμήμα-
τος Πρασίνου (Γεωπόνος), λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
χρήση που πρόκειται να έχει άμεσα ο χώρος, ως Μουσείου της 
πόλης. Τα ευρήματα της αυτοψίας είναι πλήρως καταγεγραμ-
μένα στην εισήγηση με ΑΔΑ: Ω8ΤΧΩ9Ε-56Δ όπου αναφέρεται 
ενδεικτικά: «Οι ρίζες τους (των κυπαρισσιών) πιέζουν τον πέ-
τρινο μαντρότοιχο, έχουν σπάσει το τσιμέντο που στηρίζει τα 
κιγκλιδώματα και έχουν δημιουργήσει ρωγμές στον μαντρό-
τοιχο»,, «κατά καιρούς οι κλάδοι (για τα πεύκα) που προκάλε-

σαν φθορές στο κτήριο έχουν κοπεί» 
Η εισήγηση καταλήγει: «Λόγω του περιορισμένου ακάλυ-

πτου χώρου, του είδους των δέντρων που φύονται σε αυτόν 
και της μεγάλης ανάπτυξής τους, θεωρούμε ότι εγκυμονεί κίν-
δυνος φθορών στο κτήριο του παλαιού Δημαρχείου και των 
παρακείμενων κατοικιών αλλά κυρίως κίνδυνος πτώσης κλά-
δων ή και ολόκληρων δέντρων, κατά την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων με απρόβλεπτες συνέπειες για την σω-
ματική ακεραιότητα των επισκεπτών του Μουσείου».

Στις 24 Ιουλίου, οι παρατάξεις Σάρολα, Αναστούλη και 
Μαυρόπουλου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας έξω από το παλαιό δημαρχείο με αίτημα να ανακληθεί η 
απόφαση κοπής των δένδρων, αρχίζοντας να μαζεύουν υπο-
γραφές πολιτών. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και ο ανε-
ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 
Βασίλης Μουντοκαλάκης.

Στις 27/7, συνολικά έξι δη-
μοτικές παρατάξεις ή άλλως 
23 δημοτικοί σύμβουλοι κατέ-
θεσαν γραπτό αίτημα ανάκλη-
σης της απόφασης, περισσότε-
ροι δηλαδή απ’ όσοι την είχαν 
υπερψηφίσει. Το αίτημα συνυ-
πέγραψαν οι δημοτικοί σύμβου-
λοι των παρατάξεων Μπαντή, 
Σωτηρόπουλου, Γείτονα, Σάρο-
λα, Αναστούλη και Μαυρόπου-
λου καθώς και ο ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος Βασίλης 
Μουντοκαλάκης.

Στο αίτημα αναφερόταν ότι 
«Κατά τη συζήτηση του θέματος, 
η δημοτική αρχή δεν μπόρε-
σε να απαντήσει στα ερωτήματα 
των δημοτικών συμβούλων και 
να τεκμηριώσει επαρκώς την 
αναγκαιότητα της κοπής των δέν-
δρων. Παρά το αίτημα αρκετών 
δημοτικών συμβούλων να απο-
συρθεί το θέμα για να εξεταστεί 

καλύτερα, η δημοτική αρχή προχώρησε σε ψηφοφορία κατά 
την οποία εγκρίθηκε η κοπή των δένδρων με 13 ψήψους υπέρ 
έναντι 11 κατά.

Σε μια πόλη όπως ο Βύρωνας, με ελάχιστους ελεύθερους 
χώρους και χώρους πρασίνου, αντί να αναζητούμε πως θα 
τους αυξήσουμε και θα προστατεύσουμε τους ήδη υπάρχο-
ντες, τους καταστρέφουμε. Πρόκειται για απόφαση βαθιά αντι-
περιβαλλοντική,   που η υλοποίηση της θα υποβαθμίσει και 
άλλο τη ζωή στην πόλη».

Μετά από αυτό, στις 28/7, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον 
περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημαρχείου από τον πρό-
εδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιδήμαρχο Μιχαήλ 
Καραγιάννη και την διευθύντρια της Δ/νσης Πρασίνου, πα-
ρουσία των επικεφαλής και συμβούλων όλων των δημοτι-
κών παρατάξεων.

Η αρμόδια προϊσταμένη ανέπτυξε τους λόγους για τους 
οποίους κατέληξε στην εισήγησή της προς την ΕΠΖ του Δή-
μου για το κόψιμο των δύο στρεβλών πεύκων που έχουν 
προκαλέσει φθορές στην τοιχοδομή, του αΐλανθου και των 
κυπαρισσιών λόγω επικινδυνότητας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναπτύχθηκαν και συ-
ζητήθηκαν διεξοδικά όλοι οι προβληματισμοί από τους πα-
ρευρισκόμενους, και ιδιαίτερα για τα 3 κυπαρίσσια, τα οποία 
δεσπόζουν στο χώρο και για τα οποία εξετάστηκε η εναλλα-
κτική του κλαδέματος τους εφόσον πληρούνται όλες οι προ-
ϋποθέσεις ασφάλειας.

«Στην επιτόπια σημερινή συνάντηση διαπιστώθηκε πώς δεν 
είναι όλα τα δένδρα στην ίδια κατηγορία για κόψιμο και δεν 
υπήρχε ουσιαστικό σχέδιο από την διοίκηση Κατωπόδη. Τρία 
κυπαρίσσια θεωρούμε πώς μπορούν να παραμείνουν αφού 
κουρευτούν» δήλωσε ο κ. Γώγος, αναθεωρώντας την αρχική 
θέση της παράταξής του. Συμφώνησε με την υπόλοιπη αντιπο-
λίτευση ότι είναι προτιμότερο να απομακρυνθεί το παλιό κτί-
σμα του κλιμακοστασίου στον ακάλυπτο πάρα τα κυπαρίσσια. 

«Η πλειοδοσία σε ευαισθησία που έδειξαν κάποιοι από άλλες 
παρατάξεις μόνο για φθηνή πολιτική θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν, αφού κανείς δεν είναι περισσότερο ευαίσθητος 
από τούς άλλους» δήλωσε ο κ. Γώγος. 

Μετά τη συνάντηση και τη σχετική αυτοψία που έγινε στο 
χώρο, ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
Δήμου ότι «η Δημοτική Αρχή θα ζητήσει εκ νέου την εισή-
γηση εκ μέρους της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου στη 
βάση της σημερινής συζήτησης και με στόχο την περαιτέρω 
διερεύνηση της οικολογικής συμπεριφοράς των συγκεκρι-
μένων δέντρων.»

Αυτοψία και συνάντηση των ενδιαφερομένων στον ακάλυπτο χώρο του Παλαιού 
Δημαρχείου. Διακρίνονται από αριστερά οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασιλική Σάρολα, 
Μπάμπης Παπαδημητρίου, Ηλίας Βαλμάς, Κοσμάς Τσιάκαλος, Βασίλης Μουντοκαλάκης, 
Γεώργιος Ντόβολος, Μιχαήλ Καραγιάννης, Ορέστης Καππάτος, Κώστας Αγγέλης και ο 
πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χρήστος Παναγιωτόπουλος (με μάσκα). 
Στον μέσον η Διευθύντρια Πρασίνου δείχνει τη θέση των κλαδιών έχοντας απέναντι της 
τους δημοτικούς συμβούλους Χρήστο Γώγο, Παύλο Αναστούλη και Τάσο Μαυρόπουλο.

Ανακλήθηκε η απόφαση κοπής δένδρων στο Παλαιό Δημαρχείο

Τα τέσσερα πανύψηλα κυπαρίσσια που 
επρόκειτο να κοπούν. Οι κορμοί και οι ρίζες τους 
εφάπτονται το παλιό κτίσμα του κλιμακοστασίου. 

Ο κορμός του πεύκου φτάνει μέχρι το πίσω 
μπαλκόνι του Παλιού Δημαρχείου. Είναι όμως 

αυτός επαρκής λόγος να κοπεί το δένδρο;
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Δ ιακρίνω στους αποτυχόντες υποψη-
φίους δημάρχους των περασμένων 

εκλογών μια πρόωρη αλαζονεία, μια έπαρση 
που δεν συνάδει με την εκλογική απήχηση 
που κατέγραψαν στις πρόσφατες δημοτικές 
εκλογές. Οι διαφωνίες των «καπετάνιων» 
και των ελαχίστων πιστών οπαδών τους 

έχουν πληγώσει ήδη θανάσιμα το κύρος και 
την αξιοπιστία του ίδιου του δημαρχιακού 
θεσμού. Η ροπή προς τον αυταρχισμό και 
την αυτοεπίδειξη, του στυλ «μόνο εγώ ξέρω, 
οι άλλοι θα φύγουν», πάνω απ’ όλα, ευτελί-
ζει την δημοκρατία και απαξιώνει την όποια 
λαϊκή εντολή έχουν λάβει.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύου-
με, αγαπητοί συμπολίτες, η ελάχιστη ηθική 
υποχρέωση ενός ανθρώπου που θέλει να 

ονομάζεται «ενεργός» πολίτης είναι η 
προσπάθεια να βελτιώσει την κοι-
νωνία και το περιβάλλον στο οποίο 
ζει, χωρίς να προσδοκεί ανταμοιβή 
για το έργο που θα παράξει. Καθή-
κον μας η ψυχραιμία και η περι-
συλλογή αυτές τις ώρες, καθήκον 
μας να κοιτάξουμε πίσω, να δούμε 

τι λάθος επιλογές έγιναν, πως πα-
ρασυρθήκαμε σε επιλογές που δίχα-

σαν, πως τα πρόσωπα που εμπιστευθήκαμε 
έσπειραν δηλητήριο στην δημόσια ζωή.

Εμείς, οι απλοί άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας, που δεν έχουμε και ποτέ δεν είχαμε 
να χωρίσουμε κάτι μεταξύ μας, μπορούμε 
να κάνουμε το πρώτο βήμα για την συναί-

νεση.
Το προφίλ του επόμενου δημάρχου, που 

θα πιάσει το τιμόνι το 2023, δεν μπορεί να 
είναι το προφίλ του οπλαρχηγού που θα ει-
σβάλλει στο δημαρχείο με τα πρωτοπαλίκα-
ρα του να το κυριεύσει, ούτε το προφίλ του 
αυτοκράτορα που, καθισμένος στον θρόνο 
του, θα μοιράζει εντολές και οφίκια στους 
υπηκόους.

Ο δήμαρχος του 2023 πρέπει να είναι 
ένας δυναμικός «μάνατζερ», ένας επιστή-
μονας που θα γνωρίζει πως να μοιράζει 
αρμοδιότητες και ευθύνες, θα γνωρίζει την 
«πιάτσα», την ανθρωπογεωγραφία, και δεν 
θα περιβάλλεται από «κλίκες», «ιερατεία» 
και «αυλικούς».

Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο άρ-
θρο μου, ο Βύρωνας, η πόλη μας, δεν πάσχει 
μόνο από την μεριά της δημοτικής αρχής, 
πάσχει και από την μεριά της αντιπολίτευ-
σης. Εκτίμηση μου λοιπόν, -και απευθύνο-
μαι πρωτίστως στους ενεργούς πολίτες, σε 
αυτούς που δεν είναι ικανοποιημένοι με την 
παρούσα κατάσταση- είναι ότι υπάρχει άμε-
ση ανάγκη να ανοίξουν διαδικασίες συγκρό-
τησης μιας ευρύτατης κοινωνικής πλειοψη-

φίας. Μιας δημοκρατικής συμμαχίας που θα 
βασίζεται στην συναίνεση, στην αγάπη για 
τον τόπο, και στην επιθυμία για προσφορά.

Δεν έχει ανάγκη η πόλη μια ένωση καπε-
τανάτων και φατριών. Δεν ωφελούμε κα-
νέναν εάν απλά ενώσουμε τους εγωισμούς 
μας. 

Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως έφτασε ο 
καιρός να γνωριστούμε όλοι καλύτερα; 
Μήπως αν γνωριστούμε ξανά από την αρχή, 
χωρίς τα ψεύτικα σύνορα και τα διλήμματα 
που μας επέβαλλαν, έρθουμε πιο κοντά ο 
ένας στον άλλον; Μήπως ήρθε η ώρα να δη-
μιουργήσουμε μια καινούρια δημοκρατική 
ομοφωνία στον Βύρωνα; Πήραμε το μάθη-
μα μας; Είμαστε ώριμοι πια να αφήσουμε τα 
πείσματα και τους εγωισμούς για να στηρί-
ξουμε το μεγάλο βυρωνιώτικο consensus...;

Έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια, μέρα με 
την ημέρα να έρθουμε όλοι πιο κοντά συνο-
λικά σαν άνθρωποι, να ζυμωθούμε μαζί με 
καινούριες ιδέες και φρέσκια διάθεση. 

Υπάρχει ανάγκη να αξιολογήσουμε τις 
προτεραιότητες μας, όλοι έχουμε να κερ-
δίσουμε και πρώτα από όλους η πόλη μας. 
Αξίζει η προσπάθεια.

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ CONSENSUS ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Γράφει ο προβληματισμένος Βυρωνιώτης Ανδρέας Λεκατσάς
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Μ ε δελτίο τύπου (30/7/20) απά-
ντησε η Λαϊκή Συσπείρωση Και-

σαριανής με επικεφαλής τον Ηλία 
Σταμέλο, στη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην «Επικοινωνία» Ιουλίου, 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μηνάς 
Χατζησάββας. (Μπορείτε να βρείτε τη 
συγκεκριμένη συνέντευξη στο site μας:
epikoinonia.info/synenteyxi-mina-chatzisavva-antidimarchoy-
oikonomikon-kaisarianis-stin-oikonomiki-diacheirisi-ofeileis-
na-kineisai-symmorfosi-stoys-nomoys ). 

Ειδικότερα, η Λαϊκή Συσπείρωση αναφέρει τα παρακάτω: «Ο 
αντιδήμαρχος οικονομικών Καισαριανής κος Χατζησάββας, στην 
πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Επικοινωνία» προ-
κειμένου να εμφανίσει μια πλαστή εικόνα για την πορεία των 
οικονομικών του Δήμου, αναγκάζεται να καταφύγει στη 
«δημιουργική λογιστική» και στην απλή αποσιώπηση 
των πραγματικών αποτελεσμάτων της διαχείρισης 
που ασκεί.

Εκεί δε που απογειώνει την παραπλάνηση, εί-
ναι στην προσπάθειά του να παρουσιάσει θετικό 
δήθεν πρόσημο στη σύγκριση με την κατάσταση 
που παρέλαβε στο τέλος του 2019, με τη διαχείρι-
ση δηλαδή της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Βεβαίως η ολοκληρωμένη εικόνα 
και τον διαψεύδει και μόνο ανη-
συχία μπορεί να προκαλέσει.

-Ο κος Χατζησάββας επαί-
ρεται διότι κατόρθωσε να 
κλείσει θετικά το 2019! 
Τη χρονιά δηλαδή που 
διαχειρίστηκε μέχρι το 
τελευταίο τετράμηνο η 
«Λαϊκή Συσπείρωση» 
και με το γενικό σχε-

διασμό που έθετε ο Προϋπολογισμός που 
είχε διαμορφώσει η προηγούμενη δημο-
τική αρχή!

Διαχείριση που: αύξησε σημαντικά τα 
ιδία έσοδα του Δήμου, χωρίς καμία αύ-
ξηση σε δημοτικά τέλη και με μειώσεις 
και απαλλαγές σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, τροφεία, υπηρεσίες πολισμού 

και αθλητισμού κα, με θετικό αποτέλεσμα πάνω από 350.000€ 
σε σύγκριση με το 2014 (οίκοθεν έσοδα Δήμου 2014 772.992€ 
– οίκοθεν έσοδα 2019 1.125.000€). που δημιούργησε δυνατό-
τητες για τη στήριξη των αναγκών του λαού της πόλης, την ενί-
σχυση των υπηρεσιών του Δήμου και των έργων που μπορούσε 
να κάνει με τις δικές του δυνάμεις. που έφτασε τα χρέη του 

Δήμου στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 20ετίας 
και που παρέ- δωσε ταμείο με 

π ρ α γ - ματικό χρήμα 
ύ ψ ο υ ς 
πάνω από 

1.000.000€, με εξασφαλισμένη δηλαδή τη συνέχιση της υλοποί-
ησης όλων των σχεδιασμών του Δήμου.

-Φροντίζει βέβαια να αποκρύψει τα οικονομικά αποτελέσματα 
του 2020, αν και έχει στα χέρια του τα στοιχεία του πρώτου εξα-
μήνου που δείχνουν: τραγική μείωση των ιδίων εσόδων κατά 
365.000€, σε όλους τους σχετικούς κωδικούς εσόδων και αύ-
ξηση των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους (από 402.000€ 
το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 421.000€ το πρώτο εξάμηνο του 
2020).

-Φροντίζει να αποκρύψει ότι προχώρησε ήδη σε προκατα-
βολή από την κρατική επιχορήγηση των επόμενων ετών ύψους 
300.000€, πρακτική που ναρκοθετεί τα οικονομικά του Δήμου 
τα επόμενα χρόνια και από την οποία η διαχείριση της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» είχε απαλλάξει το Δήμο από το 2017.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του δήμου 11 μήνες μετά την ανάλη-
ψη της διοίκησης του δήμου   από τον κύριο Βοσκόπουλο βρί-
σκονται στα μισά από ότι άφησε η Λαϊκή Συσπείρωση.

-Ακόμα και για την αύξηση της εκτελεσιμότητας του προϋπο-
λογισμού του 2020, δεν αναφέρει ότι αυτή προκύπτει σχεδόν 
εξολοκλήρου, από τις έκτακτες επιχορηγήσεις που αφορούν την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και κυρίως την εκτέλεση έργων και 
προγραμμάτων που είχαν αποφασιστεί εξασφαλιστεί και προ-
χωρήσει την περίοδο της διοίκησης της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Η πορεία αυτή δεν οφείλεται συνολικά στις επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορονοϊού, που επιστρατεύεται ως βολική 

αιτίαση από τη διοίκηση του κου Βοσκόπουλου. Ήταν 
σε γενικές γραμμές προδιαγεγραμμένη ήδη από τη 

σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 
2020, όπως είχαμε παρουσιάσει στην κριτική μας 

την περίοδο εκείνη .
Αυτά για την ώρα. Θα επανέλθουμε ανα-

λυτικότερα με τα στοιχεία της ολοκλήρωσης 
του έτους και τα αποτελέσματα της διαχεί-
ρισης της διοίκησης του κου Βοσκόπου-
λου σύντομα».

[Καισαριανή]

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
«Πλαστή εικόνα για την πορεία των οικονομικών του Δήμου»

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η.
Μ ε την αποξήλωση αμιάντου ξεκίνη-

σαν οι εργασίες για τη δημιουργία 
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων (Κ.Η.Φ.Η), στη συμβολή των 
οδών Σεβαστοπούλου και Ανατολικής 
Θράκης.

«Είμαι διπλά χαρούμενος σήμερα, 
πρώτα απ΄όλα γιατί δημιουργούμε μια 
δομή φιλοξενίας και φροντίδας για ηλι-
κιωμένους και δεύτερον γιατί ένα μεγάλο 
έργο ξεκινάει στην πόλη μας.» δήλωσε 
(30/7/20) ο δήμαρχος Καισαριανής Χρή-
στος Βοσκόπουλος.

Το Κ.Η.Φ.Η. είναι μια σύγχρονη ανοιχτή 
δομή ημερήσιας φιλοξενίας και φροντίδας 
ηλικιωμένων ατόμων, που δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητι-
κές δυσκολίες, άνοια, πάρκισον, νοητικά, 
ψυχικά προβλήματα υγείας) και των οποί-
ων το οικογενειακό περιβάλλον που έχει 
αναλάβει τη φροντίδα τους, εργάζεται ή 
μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κοινω-
νικά και οικονομικά προβλήματα ή προ-
βλήματα υγείας και να δυσκολεύεται να 
ανταποκριθεί στη φροντίδα αυτών.

Σκοπός της Δομής είναι, μέσω της ημε-

ρήσιας ή ολιγόωρης παραμονής των ατό-
μων Τρίτης Ηλικίας σε ένα οικείο φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής τους, η επικοινωνία 
μεταξύ τους και η αυτάρκειά τους.

Το σημερινό ερείπιο πρόκειται να αντι-
κατασταθεί από κτίριο με δύο υπόγειους 
και πέντε υπέργειους ορόφους. Παράλλη-
λα, θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης πε-
ριβάλλοντα χώρου με τις ανάλογες φυτεύ-
σεις, δαπεδοστρώσεις, περιφράξεις κλπ.

Η Δομή θα περιλαμβάνει χώρους 
ημερήσιας παραμονής, δημιουργικής 
απασχόλησης και πολλαπλών χρήσεων, 
γυμναστικής και κινησιοθεραπείας, εξε-
ταστήρια, γραφεία ιατρών, νοσηλευτών, 
ειδικών κοινωνικών επιστημόνων, διοί-
κησης, κλίνες για ανάπαυση και ολιγόωρη 
νοσηλεία, τραπεζαρία καθώς και όλους 
τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους 
και χώρους υγιεινής.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα με-
ταφοράς των ωφελουμένων με συνοδό 
από και προς την οικία τους. Το Κ.Η.Φ.Η. 
του Δήμου Καισαριανής θα επανδρωθεί 
με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα κοινωνικά κριτήρια για την επιλογή 
και την ένταξη των ωφελουμένων στο 
Κ.Η.Φ.Η είναι τα εξής: να είναι δημότες 
του Δήμου Καισαριανής και να χρήζουν 
καθημερινής βοήθειας, με προτεραιότητα 
σε άπορους ή μοναχικούς δημότες, μη 
δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν και 
ανθρώπους που διαβιούν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας.

Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Καισαριανής, 
υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και έχει τη δυνατότητα να λει-
τουργεί σύμφωνα με άδεια της Περιφέρει-
ας Αττικής.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμ-
βαση Περιφέρειας Αττικής και Δήμου 
Καισαριανής, το Κέντρο θα λειτουργεί 
καθόλη τη διάρκεια του έτους, πενθήμερο 

από 7π.μ. έως 4μ.μ.και θα φιλοξενεί άτομα 
όλων των ηλικιών που χρήζουν ανάγκης 
ημερήσιας φροντίδας και πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης.

Η κατασκευή του κτηρίου και οι υπο-
δομές του χρηματοδοτούνται από το Επι-
χειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Αττικής «Αττική 2014-2021», μέσω του 
προγράμματος ΕΣΠΑ, βάσει απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου του 2018.

Η αναφορά περί τήρησης της προεκλο-
γικής δέσμευσης του δημάρχου Χρήστου 
Βοσκόπουλου, στο σχετικό δελτίο τύπου 
του Δήμου (30/7/20), προκάλεσε την ενό-
χληση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Καισα-
ριανής» με επικεφαλής τον Ηλία Σταμέλο.

Σε ανακοίνωσή της (3/8/20), η «Λαϊκή 
Συσπείρωση» υπενθυμίζει ότι το έργο ξε-
κίνησε επί δημαρχίας Αντώνη Καμπάκα 
(οριστική ιδιοκτησία οικοπέδου και άδεια 
οικοδομής). Η χρηματοδότηση όμως, συ-
νολικού προϋπολογισμού 2.020.200,46 €, 
εξασφαλίστηκε επί δημαρχίας Ηλία Σταμέ-
λου επί των ημερών του οποίου υπογρά-
φτηκε η προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια τον Οκτώβριο του 2018.

Ο χώρος όπως είναι σήμερα και η μακέτα του μελλοντικού κτιρίου.
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Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής, τέως δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος (αριστερά) 
απάντησε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Μηνά Χατζησάββα (δεξιά).
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[Καισαριανή]

Σ τις 3 Αυγούστου, ο Ο.Α.Ε.Δ 
ανακοίνωσε τα οριστικά απο-

τελέσματα των επιτυχόντων ωφε-
λούμενων ανέργων της υπ’αριθμ. 
4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του 
Προγράμματος Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα που αφορά 36.500 θέσεις 
πλήρους απασχόλησης, διαφόρων 
ειδικοτήτων ΥΕ, ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ, για 
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών 
σε Δήμους της χώρας.

Οι επιτυχόντες ωφελούμενοι που 

θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες του 
Δήμου Καισαριανής ως επιβλέπων 
φορέας Προγράμματος Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα ανέρχονται σε εκα-
τόν δέκα επτά (117) άτομα.

Μετά την υποβολή και τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών τους στο τμή-
μα Προσωπικού του Δήμου Καισα-
ριανής, οι επιτυχόντες θα κληθούν 
να αναλάβουν υπηρεσία το αργότε-
ρο εντός ενός μηνός από την κατά-
θεση τους.

Ο πανεπιστημιακός - ιστορι-
κός, τέως δήμαρχος Καισα-

ριανής και τέως αντιπεριφερει-
άρχης Αττικής Σπύρος Τζόκας 
κατέθεσε αίτημα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για συζήτηση πρότα-
σης για ονομασία ή μετονομασία 
οδού στην Καισαριανή σε οδό 
Νικολάου Βαρκάτζα (Βαρκα-
τζή).

«Η ονομασία έχει άμεση σχέ-
ση  με την ιστορία της  πόλης  
μας, αλλά και της Πατρίδας μας. 
Είμαι πεπεισμένος ότι το Δημοτι-
κό Συμβούλιο της Πόλης μας, το 
οποίο για χρόνια έχω υπηρετήσει 
και γνωρίζω την ευαισθησία του, 
την ορθοκρισία  του και την προ-
σήλωση του στην Ιστορία αυτής 
της Πόλης,  θα αξιολογήσει θετι-
κά την πρόταση μου και θα τιμή-
σει έναν άνθρωπο που συνέβαλε 
στην γέννηση αυτού του συνοικι-
σμού.  Η επιλογή της οδού που 
θα ονομασθεί ή μετονομασθεί θα 
είναι στη διακριτική ευχέρεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου» τονίζει 
στην επιστολή του ο κ. Τζόκας.

Για την πληρέστερη ενημέρω-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ο τέως δήμαρχος παράθεσε και 
άρθρο του για τον Νικόλαο Βαρ-
κάτζα που δημοσιεύουμε κατ’ 
αποκλειστικότητα στις σελίδες 
8-9 της «Επικοινωνίας».

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη βρί-
σκεται σε εκκρεμότητα η υλο-
ποίηση παλαιότερης απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου για 
μετονομασία της οδού Τζων 
Κέννεντυ σε Ευτυχία Μουρίκη.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
117 οκταμηνίτες στο Δήμο Καισαριανής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΖΟΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ

Να τιμηθεί ο Νικόλαος Βαρκάτζας (Βαρκατζής)

Ο Σπύρος Τζόκας (αριστερά) και ο αείμνηστος Νικόλαος Βαρκάτζας (δεξιά)



8 • Τεύχος #68 • Αύγουστος 2020

[Καισαριανή - Ιστορία]

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1922: «Όλοι οι 
Έλληνες στην Ελλάδα, όλοι οι 

Τούρκοι στην Τουρκιά… θρήνος ση-
κώθηκε μέσα στο χωριό. Δύσκολα, 
πολύ δύσκολα, ξεκολάει η ψυχή από 
τα γνώριμά της νερά κι από τα χώ-
ματα… Μας ξεριζώνουν! Ανάθεμα 
τους αιτίους! Ανάθεμα τους αιτίους! 
Σήκωσε ο λαός τα χέρια στον ουρα-
νό, σήκωσε βουή μεγάλη: Ανάθεμα 
τους αιτίους! Κυλίστηκαν όλοι χάμω, 
φιλούσαν το μαλακωμένο από τη 
βροχή χώμα, το’ τρίβαν στην κορφή 
του κεφαλιού τους, στα μάγουλα, στο 
λαιμό, έσκυβαν, το ξαναφιλούσαν». 
(Νίκος Καζαντζάκης). 

Η τραγωδία και ο ξεριζωμός 
από τα πανάρχαια χώματα της Ιω-
νίας. Η βίαιη εκρίζωση των ελλη-
νικών πληθυσμών της περιοχής. 
1.500.000 περίπου πρόσφυγες 
προσδοκούσαν την άμεση και ορ-
γανωμένη βοήθεια του κράτους για 
να σταθούν στα πόδια τους. 

Οι αίτιοι της συμφοράς όχι μόνον 
λούφαζαν, αλλά ακόμα μηχανορρα-
φούσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα λίγο πριν την αναχώρηση από τη 
Σμύρνη των ελληνικών υπηρεσιών 
και ενώ το μέτωπο είχε σπάσει, 
όταν ο νεαρός πολιτικός Γεώργιος 
Παπανδρέου ενημερώνεται από 

τον Στεργιάδη   για την επερχόμε-
νη καταστροφή. Στην ερώτηση του 
Παπανδρέου «Γιατί δεν ειδοποιείτε 
τον κόσμο να φύγει;», ο Στεργιάδης 
απαντά κυνικά: «Καλύτερα να μεί-
νουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ 
γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέ-
ψουν τα πάντα»» Και η «υποδοχή» 
στην μητέρα Ελλάδα ανάλογη: «Οι 
Τούρκοι μας έδιωξαν σαν Έλληνες 
και οι Έλληνες μας δέχτηκαν σαν 
Τούρκους». Αυτό χαρακτηρίζει τις 
εφιαλτικές στιγμές της υποδοχής. 

Καισαριανή 1923. Μια πόλη 
γεννιέται σε μια δύσβατη βραχώ-
δη, δασώδη και ερημική περιοχή. 
Τη διέσχιζε ο Ηριδανός, ο οποίος 

χυνόταν στον ποταμό Ιλισσό, γεγο-
νός που είχε ως αποτέλεσμα την 
άφθονη βλάστηση και την πλούσια 
πανίδα. Η τοποθεσία είχε τέτοια 
όψη, που δύσκολα θα μπορούσε 
κάποιος να προβλέψει ότι θα ήταν 
κατοικήσιμη και, πολύ περισσότερο, 
ότι θα μετατρεπόταν σ’ ένα όμορφο 
συνοικισμό. Τότε εγκαταστάθηκαν 
πρόχειρα σε σκηνές 8.000 περίπου 
πρόσφυγες από την Μικρά Ασία που 
στην πλειονότητά τους προέρχονταν 
από τα Βουρλά ή Βρύουλα και από 
το Σιβρισάρι. Τον Μάιο του 1923 αρ-
χίζει η οικιστική φάση στην πόλη. 

Πότε και πως άρχισαν αυτά και 
ποιοι ήταν οι αφανείς ήρωες; Από 

τη μοναδική γραπτή πηγή για τη 
γέννηση της Καισαριανής πληρο-
φορούμαστε κάποια αρχική ημερο-
μηνία. Ο Παναγιώτης Σταμπούλος 
γεννημένος στα Βουρλά το 1901 
ήταν από τους πρώτους «σκηνίτες» 
της περιοχής γύρω από το Νοσοκο-
μείο Συγγρού. Στο προσωπικό του 
ημερολόγιο γράφει μεταξύ άλλων: 
«Φθάσαμε εις το Λοιμοκαθαρτήριο 
Άγιος Γεώργιος, πρωί 25ης Μαΐου 
1923 και εις τον Πειραιά το μεση-
μέρι. Πρώτη φορά έρχομαι εις την 
Ελλάδα…… Ήταν ημέρα απογνώ-
σεως και απελπισίας για εμένα… 
Πλησίασα την πύλη των ανακτόρων, 
εκεί ένας-δυο στρατιώτες έπαιρναν 
οδηγίες από έναν υπολοχαγό. Με 
κατάπληξη αναγνώρισα εις το πρό-
σωπό του τον συμπατριώτη μου και 
συμμαθητή του αδελφού μου Ευτύ-
χιου, Νικόλαο Βαρκάτζα. Κι αυτός 
με γνώρισε, μου είπε πως πριν από 
λίγη ώρα έδωσε εις τον πατέρα 
μου δυο σκηνές κωνικές, μαζί 
και δυο στρατιώτες 
για να τις στή-
σουν εις την 
περιοχή του 
Ν ο σ ο κ ο -
μείου Συγ-
γρού για να 
σ τ ε γ α σ τ ε ί 
αυτός και η 
χήρα Πηνελό-
πη Ψυχαλία 

με τον πατέρα της, Ν. Μπαμπού-
λη, με τα εγγόνια του. Και πάλι μου 
έδωσε ένα στρατιώτη για να φθάσω 
εις τον ερημότοπο του πρόχειρου 
καταυλισμού. Ο υπολοχαγός Νίκος 
Βαρκάτζας από τότε, όλο και μάζευε 
Βουρλιώτες από τους δρόμους της 
Αθήνας και τους κουβαλούσε πρό-
χειρα μέσα σε σκηνές. Έτσι δημι-
ουργήθηκε ο πρώτος εις την Αθήνα, 
προσφυγικός συνοικισμός (Συγ-
γρού-Καισαριανής)……».

Ποιος ήταν, λοιπόν, ο Νικόλαος 
Βαρκάτζας, ό οποίος κόντρα στο κλί-
μα της εποχής βοήθησε σημαντικά 
τους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες 
που είχαν καταυλισθεί στην πλατεία 
Συντάγματος; 

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΚΑΤΖΑΣ (ΒΑΡΚΑΤΖΗΣ) ΚΑΙ Η
Προσφυγικές σκηνές κατά τη δημιουργία 
του Συνοικισμού (1923) Αρχεία ΚΕΜΙΠΟ.

Ο Νικόλαος Bαρκάτζας με τη στολή
και τα παράσημά του.

Κυριάκος Βαρκάτζας:
Ο πατέρας του Νικολάου

Μερικά από  τα παράσημά του Βαρκάτζα. Ξεχωρίζει το 
σμαλτωμένο με λευκό σμάλτο, Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.

Ο συνοικισμός της Καισαριανής (5/10/1924) Αρχεία ΚΕΜΙΠΟ.
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Ποιος ήταν ο υπολοχαγός που «μά-
ζευε Βουρλιώτες από τους δρόμους 
της Αθήνας και τους κουβαλούσε 
πρόχειρα μέσα σε σκηνές»; Ποιος 
ήταν αυτός που πρωτοστάτησε να 
δημιουργηθεί «ο πρώτος εις την 
Αθήνα, προσφυγικός συνοικισμός 
(Συγγρού-Καισαριανής)»;

Ο υπολοχαγός Νικόλαος Βαρκά-
τζας που σύμφωνα με τον Πανα-
γιώτη Σταμπούλο, αλλά και άλλες 
προφορικές μαρτυρίες, διαδραμά-
τισε σημαντικό ρόλο στη δημιουρ-
γία του προσφυγικού συνοικισμού 
στην Καισαριανή έχει τη δική του 
ιστορία, η οποία αξίζει να μνημο-
νεύεται, έστω και καθυστερημένα, 
έστω και αργά. Είναι μια ιστορία 
που συμπορεύεται με τον ξεριζω-
μό, την τραγωδία της προσφυγιάς, 
την προσμονή και τη νέα φωτιά και 
τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο στα 
αποκαϊδια του προηγούμενου. 

 Ο Νικόλαος Βαρκάτζας γεννήθη-
κε το 1891 στα Βουρλά και πέθανε 
το 1964 στη Αθήνα. Όταν ολοκλήρω-
σε τις βασικές σπουδές του, έδωσε 
εξετάσεις επιτυχώς στη σχολή Ευ-
ελπίδων και ήλθε στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια κατατάχθηκε στον ελληνι-
κό στρατό και πολέμησε τόσο στους 
Βαλκανικούς πολέμους, όσο και 
στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τι-
μήθηκε με παράσημο ανδρείας για 
την παλικαριά του στους πρώτους 
βαλκανικούς πολέμους. Το σπά-
νιο παράσημο αυτό εικονίζεται στη 
φωτογραφία και είναι το πρώτο από 
αριστερά. Η συλλογή των παρασή-
μων για την πατριωτική προσφορά 
και την ανδρεία του Βαρκάτζα είναι 
μεγάλη, γεγονός που αναδεικνύει 
την πατριωτική δράση του και την 
αυταπάρνηση του για την πατρίδα. 

Το 1919 επέστρεψε με τον ελληνι-
κό στρατό στην Μικρά Ασία και συ-
νέχισε την πολεμική δράση. Μετά 
την καταστροφή συμμετείχε στην 
εδραίωση της επαναστατικής κυ-
βέρνησης. Από τη θέση αυτή προ-
σέφερε σημαντική βοήθεια στους 
ταλαιπωρημένους πρόσφυγες και 
ιδιαίτερα στους Βουρλιώτες που 
τους γνώριζε. Οι συνεχείς πολιτικές 
αναταράξεις του μεσοπολέμου, τα 
διαρκή πραξικοπήματα, οι εντάσεις 
και τα πάθη δεν άφησαν ανέγγιχτο 
τον Βαρκάτζα. Αντίθετα τον ταλαι-
πώρησαν ιδιαίτερα. Η δράση του 

στην επαναστατική κυβέρνηση ήταν 
η αιτία της εκδίωξης του από το 
στράτευμα. Αναγκάστηκε να κάνει 
διάφορες δουλειές για να επιβιώσει 
και τα κατάφερε μέχρι την επάνοδο 
του στο στράτευμα. Στο διάστημα 
αυτό παντρεύτηκε την Αθηνά και 
με τη γυναίκα αυτή υιοθέτησε μια 
κόρη, την Κατερίνα. 

Σύμφωνα με διασταυρωμένες 
πληροφορίες ήταν υποψήφιος στο 
συνδυασμό του πρώτου δημάρχου 
της Καισαριανής Σούλιου το 1934. 
Στην κατοχή συνεχίζει την πατριω-
τική του δράση και στρατεύεται με 
τον ΕΛΑΣ. Το 1942 παντρεύεται για 
δεύτερη φορά την Ευγενία Σακαλή 
και υιοθετεί την μόλις 6 μηνών Πη-
νελόπη. 

Ο Νικόλαος Βαρκάτζας πέρασε 
δύσκολα χρόνια. Αυτός που ουσια-
στικά δημιούργησε τον συνοικισμό, 
έζησε μέρος της ζωής του στο ενοί-
κιο και αργότερα απέκτησε σπίτι στο 
Βύρωνα το οποίο το κληρονόμησε 
η κόρη του Κατερίνα. Συνέχιζε να 
ταλαιπωρείται σε διάφορες δου-
λειές για την επιβίωση του, ακόμα 
και στην αγορά, στην ταμειακή μη-
χανή όπου τον έβαλε ο άντρας της 
πρώτης γυναίκας του. 

Στη δεκαετία του 50 αποκαταστά-
θηκε επιτέλους και όπως του άξιζε 

στο ελληνικό στράτευμα. Από την 
θετή του κόρη Πηνελόπη απέκτησε 
τρία εγγόνια, την Ευγενία, τον Νίκο 
και τον Μανώλη. Πέθανε το 1964 
και κηδεύτηκε ως συνταγματάρχης 
στην Παναγίτσα και θάφτηκε στην 
Καισαριανή.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από 
το αρχείο Σπύρου Τζόκα και αποτε-
λούν ευγενική παραχώρηση της κας 
Τζένης Σακαλή και της μητέρας της, 
Πηνελόπης.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ο Νικόλαος Βαρκάτζας σε νέα ηλικία.

Ο Νικόλαος Βαρκάτζας (με το καπέλο δεξιά), στο άλογο κάθεται η κόρη του Καίτη 
(υιοθετημένη), ενώ η κυρία με το καπέλο είναι η πρώτη του γυναίκα, Αθηνά.

Στη δεκαετία του 50 αποκαταστάθηκε επιτέλους 
και όπως του άξιζε στο ελληνικό στράτευμα.

Ο Νικόλαος Βαρκάτζας με φίλους. Αριστερά η κυρία που κάθεται
σταυροπόδι είναι η δεύτερη γυναίκα του Ευγενία και δεξιά το μωρό

είναι η υιοθετημένη κόρη του, Πηνελόπη.

Πέθανε παραμελημένος, χωρίς 
καμία τιμή για τη συμβολή του 

στην Καισαριανή το 1964.
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Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «Νέα Εποχή 
Βύρωνα – Χρήστος Γώγος» κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο της 21ης Ιουλίου, την οποία κοινοποίησε και στο Facebook.
«Με την παρούσα επιστολή καταθέτω δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την δημοτική πα-

ράταξη «Νέα Εποχή» με την οποία αναδείχθηκα δημοτικός σύμβουλος στις Εκλογές της 
26ης Μαΐου του Έτους 2019 στον Δήμο Βύρωνα! 

Η συνείδηση μου και η ιδεολογία μου δεν ταυτίζονται πλέον με τον τρόπο προσέγγισης 
και με την τακτική που υιοθετεί ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της «Νέας Εποχής»!! 
Δηλώνω με βαθιά οδύνη ότι οι προεκλογικές μας υποσχέσεις ως παράταξη έχουν σφό-
δρα αγνοηθεί! Ουδεμία προσπάθεια δημιουργικής και γόνιμης αντιπολίτευσης, ουδεμία 
προσπάθεια συγκλίσεων για το καλό της πόλης μας έλαβαν χώρα όλους αυτούς τους 
μήνες της θητείας μας! Προσωπικά ουδέποτε, ένιωσα ότι αποτελώ μέλος μιας ευρύτερης 
ομάδας!!! Συνεχίζω όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι της παράταξης μας, να ευρίσκο-
νται σε σύγχυση όσον αφορά τα θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ., δεν υπάρχει ουδεμία 
ενημέρωση από τον Επικεφαλής, ο οποίος δρα και κινείται κατά το δοκούν! Η όποια 
ενημέρωση μου γίνεται αποκλειστικά και μόνον με δικές μου προσπάθειες και από δικές 
μου πηγές! 

Βασανίστηκα σκληρά εδώ και μήνες για να πάρω αυτήν την 
καθαρά πολιτικού χαρακτήρα απόφαση! Κάνω λοιπόν σα-
φές ότι από την θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβού-
λου θα συνεχίσω να υπηρετώ και να δικαιώνω την τιμή 
που μου έκαναν να με επιλέξουν ως αντιπρόσωπο τους, 
οι έντιμοι συμπολίτες μου! Θα στηρίξω όλες τις αξιόλογες 
δράσεις, θα ασκήσω καλοπροαίρετα κριτική και θα υπε-
ρασπίζομαι τα συμφέροντα των δημοτών! Μόνον στους δη-
μότες του Βύρωνα αναφέρομαι και λογοδοτώ για να μπορώ 
αύριο να τους κοιτάω στα μάτια!!

 Ήμουν και παραμένω οπαδός μιας άλλης φιλο-
σοφίας, οπαδός μίας άλλης κουλτούρας! Στην 
δική μου κουλτούρα οι aξίες και οι συνειδήσεις 
δεν διαπραγματεύονται!!! Έτσι σήμερα ενώπι-
ον του Σώματος, δηλώνω ότι αποχωρώ από 
την παράταξη «Νέα Εποχή» και παραμένω 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος!»

«Μ ε κατανόη-
ση γίνεται 

αποδεκτή η δήλωση 
ανεξαρτητοποίησης 
του Β. Μουντοκαλά-
κη από την παράτα-
ξη που τον εξέλεξε, 

παρά την μη ενημέρωση για όσα επικαλείται» 
ανακοίνωσε η παράταξη «Νέα Εποχή Βύρω-
να – Χρήστος» απαντώντας στην επιστολή 
του πρώην δημοτικού συμβούλου της.

«Το τίμιο και το ηθικό είναι η πλήρης παραί-
τηση του δημοτικού συμβούλου, όπως έχει 
υπογράψει και σε δήλωση που αποτελεί ηθική 
δέσμευση, καθώς έτσι γίνεται κατάχρηση της 
θέλησης και της εκπροσώπησης των ψηφο-
φόρων της παράταξής μας. 

Επίσης δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα με 
τους επόμενους σε ψήφους, οι οποίοι έχουν 
και τη διάθεση και τη θέληση να τιμήσουν την 
ψήφο των Βυρωνιωτών, χωρίς μεθόδους 
προσωπικής προβολής και μικροπολιτικών 
σκοπιμοτήτων».

Ανταπαντώντας με δημοσίευση «ανοικτής 
επιστολής ενημέρωσης προς τους συμπολί-
τες μας» (22/7/20) στο Facebook, ο Βασίλης 
Μουντοκαλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: 

 «Όποιος γνωρίζει καλά την ανθρωπογε-
ωγραφία του Βύρωνα, εύκολα θα καταλάβει 
πώς όσοι με στήριξαν και συνεχίζουν να με 
πιστεύουν, παραδοσιακά δεν είχαν καμία σχέ-
ση με την Παράταξη του κ. Γώγου. 

Από την άλλη, ένα χρόνο μετά την ήττα του 

2019 και συνομιλώντας καθημερινά με τους 
συμπολίτες μας, διαπιστώνω πως τίποτε δεν 
έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Όλοι πλέον πιστεύουν πώς η αλλαγή είναι 
επιβεβλημένη, για να διεκδικήσει ο Βύρωνας, 
η πόλη της καρδιάς μας, μια θέση μεταξύ των 
σύγχρονων ανεπτυγμένων πόλεων». (…) Από 
την στιγμή της κοινοποίησης της aνεξαρτητο-
ποίησής μου έως και τώρα οι συμπολίτες μας 
στήριξαν την επιλογή μου. Άλλωστε ποτέ δεν 
επιδίωξα καμία πολιτική θέση ή οφίτσιο. Πα-
λεύω και θα παλεύω για το καλό των συνδη-
μοτών μου, της πόλης μου και μόνο σε αυτό το 
σκοπό νιώθω ηθικά δεσμευμένος!»

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΩΓΟΥ
Ανεξαρτητοποίηση Μουντοκαλάκη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΣΕ ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗ

«Το  τ ίμ ιο  κα ι  το  ηθ ικό
είναι η πλήρης παραίτηση»

πάρω αυτήν την 
νω λοιπόν σα-
κού συμβού-

ώνω την τιμή 
όσωπο τους, 
τις αξιόλογες 
και θα υπε-

νον στους δη-
ώ για να μπορώ 

φιλο-
Στην 
ις 

Ο επικεφαλής της παράταξης Χρήστος Γώγος
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[Καισαριανή]

Την 1η Αυγούστου, ο Δήμος Καισαρια-
νής προέβη σε ανακοίνωση για τις 

συναυλίες στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, 
αποσαφηνίζοντας ότι «δεν θα δώσει άδεια 
για καμία συναυλία στο Σκοπευτήριο». 
Η απόφαση της δημοτικής αρχής αν και 
έληφθη με αφορμή τον κίνδυνο εξάπλω-
σης του κορωνοϊού, δικαιολογείται και 
από άλλους λόγους, όπως αποκαλύπτεται 
στην ανακοίνωση.

Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά 
που μια συναυλία στο Σκοπευτήριο Και-
σαριανής δημιουργεί όχληση. Πριν από 
έναν χρόνο περίπου, μια θορυβώδης συ-
ναυλία αντιεξουσιαστών στο Σκοπευτή-
ριο, είχε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία των 
θεατών να παρακολουθήσουν μια θεα-
τρική παράσταση για τον Άρη Βελουχιώτη 
στο δημοτικό κινηματογράφο «Αιολία». 
Ας δούμε όμως τι αναφέρει η πρόσφατη 
ανακοίνωση του Δήμου:

«Χρόνια τώρα ολόκληρη η πόλη και κυ-
ρίως οι κάτοικοι γύρω από το πάρκο του 
Σκοπευτηρίου αντιμετωπίζουν κατά τους 
θερινούς μήνες το φαινόμενο των αυτο-
οργανωμένων συναυλιών εντός του πάρ-

κου. Ο Δήμος Καισαριανής και η Δημοτική 
Αρχή, όπως και όλες οι προηγούμενες 
διοικήσεις, δεδομένης και της μορφολο-
γίας του πάρκου, έχουν προσπαθήσει στo 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με όλα τα 

μέσα, να περιορίσουν τις συνέπειες στην 
ποιότητα ζωής της πόλης.

Καλλιτέχνες, συλλογικότητες, πολιτικές 
παρατάξεις, φορείς, οργανώνουν καλλι-
τεχνικές εκδηλώσεις και συναυλίες χωρίς 

καν να αποπειραθούν να έρθουν σε συνεν-
νόηση με τον Δήμο, χωρίς να σέβονται τον 
ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου, χωρίς 
να σέβονται τους κανόνες καθαριότητας, 
χρησιμοποιώντας πόρους (ηλεκτρ. ρεύμα, 
ανθρώπινο δυναμικό από την υπηρεσία 
καθαριότητας) και χωρίς να δίνουν καμία 
σημασία στους κανόνες κοινής ησυχίας.

Επιπλέον, η λειτουργία του δημοτικού 
θερινού κινηματογράφου «Αιολία», καθί-
σταται αδύνατη. Κυρίως όμως το τελευταίο 
διάστημα, με αποκορύφωμα την τελευταία 
εκδήλωση, παραβιάζονται διαρκώς τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή 
του συγχρωτισμού εξαιτίας του κορωνοϊ-
ού, με αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια 
υγεία.

Πιστεύουμε στην ελευθερία της καλ-
λιτεχνικής έκφρασης και στηρίζουμε τον 
πολιτισμό. Θεωρούμε πως ότι όλοι έχουν 
δικαίωμα να εκφράζονται. Έχουμε υπο-
χρέωση όμως παράλληλα να υπερασπί-
σουμε τα δικαιώματα των δημοτών και 
των κατοίκων της πόλης μας, το δικαίωμα 
στην ξεκούραση, το δικαίωμα στην ασφά-
λεια ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότη-

τα ζωής τους, όπως επίσης και η περιουσία 
τους.

Τέλος οφείλουμε να προασπίσουμε την 
δημόσια υγεία. Τον μήνα Ιούλιο, όλα αυτά 
τα αυτονόητα και καθολικά δικαιώματα 
καταπατούνται διαρκώς. Έπειτα και από τα 
τελευταία γεγονότα, όπου ημέρα Τετάρτη 
29/7, 1500 άτομα σε συνθήκες απόλυτου 
συνωστισμού παρακολούθησαν συναυλία, 
η οποία κράτησε την πόλη ξύπνια μέχρι τις 
2.30 το πρωί, δηλώνουμε ότι:

Το Σκοπευτήριο της Καισαριανής δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται άλλο για την 
διεξαγωγή συναυλιών χωρίς κανόνες και 
όρια. Είναι υποχρέωση όλων μας να σε-
βόμαστε τους συμπολίτες μας, να τηρούμε 
τους κανόνες κοινής ησυχίας και καθαριό-
τητας και να τηρούμε τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα για την αποφυγή συγχρωτισμού 
και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για τους λόγους αυτούς:
Δεν δίνουμε άδεια για καμία συναυλία 

στο Σκοπευτήριο.
Παρακαλούμε όλες τις αρμόδιες για τα 

παραπάνω ζητήματα, αρχές για τις ενέρ-
γειες τους».

Σ ε ανακοίνωσή της (28/8/20) η Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής (παράταξη Άννας 

Παραγυιού) αναφέρει:
Είναι αυτονόητο ότι το πρώτο κουδούνι της 

νέας σχολικής χρονιάς πρέπει να χτυπήσει και 
φέτος και η εκπαιδευτική διαδικασία να επανεκ-
κινήσει απρόσκοπτα για παιδαγωγικούς και κοι-
νωνικούς λόγους. Δυστυχώς όμως, δεν υπήρξε 
καμία αξιοποίηση του προηγούμενο διαστήματος 
για την υγειονομικά ασφαλή έναρξη των σχολεί-
ων και των βρεφονηπιακών σταθμών. 

Η έναρξη της σχολικής περιόδου γίνεται χω-
ρίς κανένα σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς να έχουν 
ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα (πρόσληψη ανα-
πληρωτών/τριών καθηγητών/τριών-δασκάλων, 
εύρεση χώρων για τη δημιουργία μικρότερων 
τμημάτων που θα εξασφαλίζουν κοινωνική 

αποστασιοποίηση), αλλά και με εμφανή την από-
σταση που χωρίζει τους κυβερνώντες από την 
δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν 
εκατομμύρια εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές 
σε όλη τη χώρα. 

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο ο Δή-
μος μας να είναι καθόλα προετοιμασμένος και 
εμείς καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις 
προκειμένου να συμβάλουμε στην προστασία 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, και κυρίως των 
παιδιών μας:
Διασφάλιση ότι θα υπάρξει έγκαιρη προ-

μήθεια των σχολείων και των βρεφονηπιακών 
σταθμών με μάσκες, αντισηπτικά, υλικά καθαρι-
ότητας και όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας
Διασφάλιση ότι θα υπάρξει έγκαιρη τοπο-

θέτηση εργαζομένων καθαριότητας στο σύνολο 
των σχολικών μονάδων. Εξασφάλιση πλήρους 
ωραρίου για τους εργαζόμενους που θα προ-
σληφθούν. Εκ νέου σχεδιασμός και πρόσληψη 
εργαζομένων καθαριότητας για τους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς της πόλης μας

Κατάρτιση προγράμματος που θα διασφαλί-
σει τις απαιτούμενες απολυμάνσεις σε σχολικές 
αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους, ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα
Άμεση ενίσχυση των προϋπολογισμών των 

σχολικών επιτροπών και του Νομικού Προσώ-
που Λ. Μανωλίδης 
Κάλυψη της δαπάνης από τον Δήμο για διε-

νέργεια τεστ στους εκπαιδευτικούς. Μέριμνα για 
διενέργεια τεστ σε μαθητές/τριες όταν προκύπτει 
ενδεχόμενο νόσησης.
Αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση, καταγραφή των αναγκών των σχολικών 
μονάδων και των μαθητών/τριων σε ηλεκτρονι-
κό εξοπλισμό (υπολογιστές, tablet). Εξασφάλιση 
κονδυλίου από το Δήμο για την αγορά τους
Ειδική μέριμνα από τον Δήμο για την εκπαί-

δευση των παιδιών ευάλωτων ομάδων
Διεκδίκηση επιπλέον έκτακτης επιχορήγη-

σης (πέραν αυτής για την προμήθεια μασκών), 
ώστε ο Δήμος να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ανάγκες.

Αναγκαία μέτρα για το άνοιγμα των σχο-
λείων και των βρεφονηπιακών σταθμών

Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
«Καμία άδεια για συναυλία στο Σκοπευτήριο»

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος τονίζει ότι το 
Σκοπευτήριο της Καισαριανής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται άλλο για τη 

διεξαγωγή συναυλιών χωρίς κανόνες και όρια.

«ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΨΥΧΗ»
Το παγκόσμιο best seller

τώρα στην Ελλάδα

Ένα ζωτικής σημασίας βιβλίο από τον
Νο 1 ψυχαναλυτή της Λατινικής Αμερικής.

Συναρπαστικές ιστορίες που αλλάζουν την ζωή,
βασισμένες σε αληθινά περιστατικά.

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία
από τις εκδόσεις Ιβίσκος.

Τώρα αποκτήστε το 
με 20% έκπτωση 
αναφέροντας ότι 

είστε αναγνώστες της 
εφημερίδας «Επικοι-

νωνία» και δωρεάν 
τα έξοδα αποστολής, 

τηλεφωνώντας στο
210 8021333 
ή στέλνοντας 

e-mail στο info@
iviskospublications.gr
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Τ ο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί 
τα κρούσματα βανδαλισμών κοινό-

χρηστων δημοτικών χώρων, όπως  κτή-
ρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα παρατηρήθηκαν: ►Εκτετα-
μένες φθορές σε τρία σχολικά συγκροτή-
ματα της οδού Ταταούλων (3ο Λύκειο, 3ο 
Γυμνάσιο και 5ο-11ο  Δημοτικά) ►Κομ-
μένα καλώδια σε κολώνα, στο πάρκο στη 
συμβολή των οδών Άνδρου και Γρηγορίου 
Ε’. ►Παραβίαση παράθυρου αίθουσας 
και φθορές εντός, στο σχολικό συγκρότη-
μα της Αγ. Τριάδας. ►Εκτεταμένες φθορές 
στον προαύλιο χώρο του 8ου Δημοτικού 
σχολείου για πολλοστή φορά. ►Φωτιά σε 
κάδο απορριμμάτων στην οδό Αρχ. Χρυσο-
στόμου και στα αποδυτήρια του Ανοικτού 
2ου Αθλητικού κέντρου. ►Παραβίαση σε 
πίνακα οδοφωτισμού, με αποτέλεσμα να 
παραμένουν τα φώτα συνεχώς αναμμένα. 

►Καταστροφή της πέργολας του 3ου Λυ-
κείου και μίας βρύσης με αποτέλεσμα να 
τρέχει ασταμάτητα το νερό.

Τα γεγονότα αυτά δημιουργούν έντονο 
προβληματισμό και ανησυχία, στην δημο-
τική αρχή, η οποία είναι αποφασισμένη να 
προστατέψει τη δημόσια περιουσία και τα 
χρήματα που δαπανώνται για τη συντήρη-
ση της.

Γι’ αυτό το λόγο έγινε παράσταση από 

την πλευρά της διοίκησης του Δήμου στο 
Α.Τ. Βύρωνα και ασκήθηκε μήνυση κατά 
αγνώστων. Δόθηκαν καταθέσεις και ζητή-
θηκε περισσότερη και καλύτερη φύλαξη 
των δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων, 
ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο που υπάρχουν 
πολλές καλοκαιρινές άδειες, προς απο-
τροπή επανάληψης τέτοιων γεγονότων ή 
άλλων που δημιουργούν επικίνδυνες κα-
ταστάσεις στις δημοτικές υποδομές.

[Βύρωνας ]

Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Μαζί για το Βύρωνα» 

Μίλτος Μπαντής επισκέφτηκε τον 
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 
Νίκο Χαρδαλιά και τέως δήμαρχο 
Βύρωνα, στο νέο στρατηγείο του 
στο Κτίριο Φάρος στο Μαρούσι 
στις 6 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του 
στο Facebook ο κ. Μπαντής «Είχα 
τη χαρά να συζητήσουμε διεξοδικά 
θέματα που αφορούν τόσο στον 
Υμηττό και τη θωράκιση του, όσο 
και των εθελοντικών ομάδων που 
καθημερινά συνδράμουν στο έργο 
της Πυροσβεστικής απέναντι σε 
φωτιές και καθε είδους κινδύνους. 
Με τον υφυπουργό και πρώην 
δήμαρχο Βύρωνα κατά καιρούς 
μπορεί να έχουμε διαφωνήσει σε 
επιμέρους ζητήματα που αφορούν 
στην αγαπημένη μας πόλη, αλλά 
η αγωνία μας για την πορεία της 
παραμένει κοινή και αδιαπραγμά-
τευτη».

Σημειώνεται ότι αν και οι κ. 
Μπαντής και Χαρδαλιάς υπήρξαν 
συνεργάτες καθώς ο πρώτος διε-
τέλεσε δημοτικός σύμβουλος και 
αντιδήμαρχος του δεύτερου, στις 
δημοτικές εκλογές του 2014 και 
2019, ο κ. Χαρδαλιάς είχε επιλέξει 
να στηρίξει την υποψηφιότητα του 
Χρήστου Γώγου για τη δημαρχία 
του Βύρωνα.

Μήνυση κατά αγνώστων για βανδαλισμούς 
σ ε  σ χ ο λ ε ί α  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Β ύ ρ ω ν α

Ο Μίλτος 
Μπαντής 
επισκέφτηκε 
τον Νίκο 
Χαρδαλιά

Ο Βύρωνας θρηνεί τον θάνατο του Ταξιάρχη Διαμαντόπουλου
Tην Δευτέρα 24/8 στο Κοιμητήριο του 
Βύρωνα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία 
του Ταξιάρχη Διαμαντόπουλου που 
έφυγε από τη ζωή δύο μέρες πριν, ύστε-
ρα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος είχε 
γεννηθεί στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας και 
κατοικούσε στον Βύρωνα. Εργαζόταν 
ως γυμναστής στο 8ο Δημοτικό σχολείο 
Βύρωνα.

Μαχητικό πνεύμα από μικρός ασχο-
λήθηκε ως αθλητής Βόλεϊ στους Νέους 
Βύρωνα και αργότερα στον Παναθηνα-
ϊκό. Τον χαρακτήριζε πάντα το αίσθημα 
της δικαιοσύνης και η αγάπη του για τα 
παιδιά.

Στις εκλογές της 26ης Μαΐου ήταν για 
δεύτερη φορά υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος μαζί με τον Μίλτο Μπαντή 
και την παράταξη «Μαζί για τον Βύρω-
να».
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[Βύρωνας]

Το Υπουργείο Εσωτερικών 
κατένειμε ποσό ύψους 

6.2 ευρώ από το Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» στην Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ), για την προμήθεια 
μασκών των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Από αυτά αντιστοιχούν 
24.000 ευρώ για 5.393 μαθη-
τές στο Βύρωνα και 14.000 
ευρώ για 3.008 μαθητές στην 
Καισαριανή. Συγκριτικά, ανα-
λογούν 242.000 ευρώ στο 

Δήμο Αθηναίων για 54.820 
μαθητές.

Το Παράρτημα ΙΙ της υπουρ-

γικής απόφασης ορίζει τις 
προδιαγραφές των υπό προ-
μήθεια μασκών: Καλής ποι-
ότητας βαμβακερό ύφασμα 
πυκνής ύφανσης >180 TC. 
Τουλάχιστον δύο στρώμα-
τα βαμβακερού υφάσματος. 
Εναλλακτικά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί λινό τουλάχι-
στον δύο στρωμάτων. Τα δύο 
στρώματα πρέπει να είναι δι-
αφορετικού χρώματος για να 
είναι διακριτή η φορά εφαρ-
μογής της μάσκας.

Τ ροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 
22 Αυγούστου, το βράδυ στη Λεωφόρο 

Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο 
ύψος των φαναριών της Καισαριανής.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο μοτοσικλέτες 
και ένα αυτοκίνητο, το οποίο παραδόθηκε στις 
φλόγες, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να δια-
κοπεί προσωρινά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήμα-
τα από το Κέντρο Προστασίας Δασών & Φυ-
σικού Περιβάλλοντος Βύρωνα (Εθελοντική 
Ομάδα Δασοπροστασίας) και ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τρεις οδηγούς, 
εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά. 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «Δύναμη Ελπίδας» Αλέξης Σω-

τηρόπουλος πραγματοποίησε επίσκεψη 
στο πυροφυλάκειο της Εθελοντικής 
Ομάδας Δασοπροστασίας Βύρωνα στις 
26 Ιουλίου, συνοδευόμενος από τους δη-
μοτικούς συμβούλους Ορέστη Καππάτο, 
Θανάση Κλειάσιο και Νεκτάριο Αποστο-
λάκη.

Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν ο πρό-
εδρος και ο αντιπρόεδρος της Ομάδας, 
Σταύρος Σαλαγιάννης και Βασίλης Νο-
μικός, αντίστοιχα, καθώς και οι εθελο-
ντές της πρωινής βάρδιας.

Ο κ. Σωτηρόπουλος και οι  υπόλοιποι 
δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρθηκαν 
ιδιαίτερα για την ασφάλεια και την εκπαί-
δευση των εθελοντών. Ενημερώθηκαν 
για την επάρκεια των Μέσων Ατομικής 
Προστασίας και τα μέτρα πρόληψης που 
έχουν ληφθεί για την προστασία του 
Υμηττού. Άκουσαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εθελοντές στην εκτέ-
λεση του έργου τους και σε ένδειξη συ-
μπαράστασης, προσέφεραν στους εθε-
λοντές είκοσι συσκευασίες των 24 τμχ 
εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες 
της Ομάδας.

Αγορά μασκών για τα σχολεία Βύρωνα & Καισαριανής Επίσκεψη Σωτηρόπουλου
στο Πυροφυλάκειο Βύρωνα

Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Κατεχάκη
Πηγή φωτογραφίας: Κέντρο Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
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[Βύρωνας]

Μ ε αφορμή την ανάκληση της  
απόφασης κοπής των δέν-

δρων στο Παλαιό Δημαρχείο (δες 
ρεπορτάζ σελ. 4), στις 9 Αυγούστου, 
το Blog «Βύρωνας και τριγύρω» 
(vironastrigiro.blogspot.com) δη-
μοσίευσε φωτογραφίες του τριγώ-
νου στην είσοδο της πόλης, στην 
συμβολή των οδών Φρύνης και 
Μορκεντάου. 

Στην πρώτη φωτογραφία διακρί-
νεται ένα ψηλό πεύκο, στη δεύτερη 
το πεύκο έχει κοπεί.

«Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
το πεύκο τι ενοχλούσε; τα θεμέλια 
όπως έλεγαν για το παλιό δημαρχείο; 
Η επιτροπή ποιότητας ζωής τελικά 
λειτουργεί υπέρ η κατά των πολιτών; 
Η δουλειά της ποιά είναι; να αποψι-
λώνει τον Βύρωνα από τα δέντρα; 

Αυτοί που ψηφίζουν έχουν επίγνω-
ση τι υποβάθμιση προκαλούν σε 
ήδη επιβαρυμένες από το τσιμέντο 
περιοχές του δήμου μας; Φυσικά για 
φύτευση νεών δέντρων ούτε κουβέ-
ντα» υποστηρίζει το ιστολόγιο.

Απαντώντας σε ερώτημά μας, ο 
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κώ-
στας Αγγέλης, μας διευκρίνισε ότι 
η κοπή έγινε τον Απρίλιο καθώς η 

Υπηρεσία διαπίστωσε ότι το δένδρο 
είχε ξεραθεί. 

Προς υπεράσπιση του αντιδη-
μάρχου, η πρώτη φωτογραφία που 
δείχνει ένα υγιές πεύκο είναι αρκε-
τά παλιά. Ωστόσο, οι κοπές δένδρων 
σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει 
να εγκρίνονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Επίσης όταν κόβονται 
δένδρα καλό να φυτεύονται άλλα 

στη θέση τους, αντίστοιχου ύψους.
Τέλος, πρέπει να επισημάνου-

με ότι κάτοικοι της γειτονιάς ήταν 
αυτοί (και όχι ο Δήμος) που περι-
έφραξαν το τριγωνάκι έτσι ώστε 
να μην μπαίνουν σκυλιά και γάτες, 
άσπρισαν τον χώρο και κλάδευσαν 
τα δενδρύλλια, όπως αναφέρουν οι 
Πολίτες του Βύρωνα στο ιστολόγιο 
τους (19/6/20).

Π Α Ρ Κ Α Κ Ι  Φ Ρ Υ Ν Η Σ  &  Μ Ο Ρ Κ Ε Ν Τ Α Ο Υ
Εξηγήσεις για το κομμένο πεύκο ζητά το «Βύρωνας & τριγύρω»




