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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ
Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Ο Βασίλης Δεμπόνος
προτείνει την ευρεία
δημοκρατική πολιτική
και κοινωνική
συναίνεση ως λύση
στην αδράνεια του
Δήμου.
σελ. 3

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Η ιστορία των
αδελφών
Βαρδάκη. Η Σοφία
Τριανταφύλλου
μας ταξιδεύει στη
δεκαετία του ’60.
σελ. 9

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του Ανδρέα
Λεκατσά για το
δημοκρατικό
consensus του σελ. 5
Βύρωνα.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Η Μαργκώ
Ενεπεκίδη μας
μιλάει για τη
σχέση της με τη
μουσική και το
Βύρωνα.

Μετά τα Λύκεια του Βύρωνα σε κατάληψη προχώρησαν
και οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Καισαριανής.
Υ Μ Η Τ Τ ΟΣ:

σελ. 4 & 6-7 & 12

ΔΥΟ Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Ε Σ Σ Ε Μ Ι Α Β ΔΟ Μ Α Δ Α

Οι πυροσβέστες και
οι εθελοντές των
Δήμων μας, έδωσαν
δύο σκληρές μάχες
για να σώσουν τον
Υμηττό από την πύρινη
λαίλαπα.
σελ. 8

σελ. 15

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του Βασίλη
Μουντοκαλάκη για την
ανάγκη να αντιμετωπιστεί
η κοινωνική
περιθωριοποίηση.
σελ. 13

[Editorial]
Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr

Editorial

«τρέχει» πλέον με γορH επικαιρότητα
γούς ρυθμούς απαξιώνοντας ορισμέ-

νες ειδήσεις ως ξεπερασμένες ή δευτερεύουσες. Για παράδειγμα, η είδηση ότι
βρέθηκαν κρούσματα κορωνοϊού σε δομή
φιλοξενίας προσφύγων της ΜΚΟ «Νόστος»,
στην οδό Καλλιπόλεως, στο Βύρωνα Ήταν
31 Αυγούστου… Κάποια άλλη εφημερίδα
το είχε κάνει πρωτοσέλιδο. Πλέον κυριαρχούν άλλα θέματα και επιλέξαμε να μην
αφιερώσουμε ούτε ένα μονόστηλο.
Με λύπη μας αναγκαστήκαμε να αφήσουμε εκτός δημοσίευσης, για λόγους
χώρου, το ρεπορτάζ για τα σεμινάρια της
Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Οι Δήμοι Βύρωνα και Καισαριανής αγκάλιασαν
το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που είχε απήχηση σε πολλούς νέους ανθρώπους. Ναι είναι αρκετοί
αυτοί που ονειρεύονται να γίνουν σεναριογράφοι… Εκτός και το ρεπορτάζ για τον
ιστορικό περίπατο που διοργάνωσε στην
Καισαριανή, ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης, το οποίο όμως προτιθέμεθα να
δημοσιεύσουμε στη συνέχεια.
Το θέμα της παιδείας θα μας απασχολήσει και τον επόμενο μήνα. Οι καταλήψεις
δεν θα σταματήσουν σε μια μέρα. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας, που καταγγέλουν οι μαθητές είναι
υπαρκτά και η κυβέρνηση θα κληθεί να
προτείνει λύσεις. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν και οι Δήμοι.
Η εφημερίδα μας, αυτό το μήνα, έδωσε
τον λόγο στους προέδρους των Ενώσεων
Γονέων Βύρωνα και Καισαριανής καθώς
επίσης και στον αντιδήμαρχο Παιδείας
Καισαριανής Μάνο Κιτσέλλη (σελ. 4 & 6-7).
Λίγες ώρες πριν φύγει η εφημερίδα για το
τυπογραφείο λάβαμε και ανακοίνωση των
μαθητών του 1ου ΓΕΛ Καισαριανής, την
οποία μεταφέραμε στη σελίδα 12, καθώς
οι υπόλοιπες σελίδες είχαν ήδη στηθεί και
δεν μπορούσαν να αλλάξουν.
Η φωτιά που κατέκαψε μεγάλη έκταση
στον Καρέα πριν από μερικές μέρες, ελπίζουμε να είναι η τελευταία. Τουλάχιστον
για φέτος γιατί δεν έχουμε τη ψευδαίσθηση ότι δεν θα υπάρξει φωτιά και του χρόνου. Οι εθελοντές μας από το Βύρωνα και
την Καισαριανή, που δρουν στο πλευρό
της Πυροσβεστικής, έχουν πολύ δουλειά
κάθε χρόνο.
Ο απολογισμός της φωτιάς είναι μια ευκαιρία να δούμε τι έφταιξε. Μέχρι στιγμής
δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού αλλά
εικάζεται βραχυκύκλωμα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ. Κάποια ηλεκτρικά
καλώδια, ειδικά στον Υμηττό, θα μπορούσαν να είναι υπογειοποιημένα. Τίθεται
θέμα συντήρησης αλλά και επανασχεδιασμού κάποιων υποδομών της ΔΕΔΔΗΕ.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Δ η μ ο κ ρα τ ι κ ή Σ υ μ π όρε υσ η
λοι όσοι κατοικούν στο
Δήμο μας προβαίνουν
σε μια κοινή διαπίστωση. Κανένα δημοτικό έργο μεγάλης κλίμακας βασικής υποδομής, εξυπηρέτησης των πολιτών μας και
αναβάθμισης της πόλης μας δεν
υλοποιείται ή έστω δεν φαίνεται
στον ορίζοντα τα τελευταία χρόνια. Όλοι επίσης αναρωτιούνται
το λόγο για τον οποίο συμβαίνει
αυτό. Η απάντηση είναι απλή.
Κανένα ενδιαφέρον για ενεργοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης, και καμία πρόνοια για παρακολούθηση των
νέων αλλά και των εν εξελίξει
προγραμμάτων χρηματοδότησης στην πηγή τους.

Ό

Γράφει ο Βασίλειος Α. Δεμπόνος,
δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα,
δικηγόρος

Η ανωτέρω λοιπόν αδυναμία
οικονομικού προγραμματισμού
και πρόνοιας έχει εγκλωβίσει το
Δήμο μας σε οικονομική ασφυξία και ομηρεία. Βαπτίσαμε την
αβελτηρία και την αδράνεια
«νοικοκύρεμα» των οικονομικών μας και προχωράμε χωρίς

όραμα και χωρίς κανένα σχέδιο για την πόλη μας. Το διαπιστώνουμε στη καθημερινότητα
μας. Πλήρης υποβάθμιση της
αστικής ποιότητας ζωής μας,
και συνάμα διάλυση του «επιχειρείν» στο Δήμο μας.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα
αποτελεί το γεγονός ότι, κάθε
χρόνο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης μας από τη Δημοτική Αρχή ένα αναλυτικό τεχνικό πρόγραμμα με τα έργα που
αναμένεται να υλοποιηθούν την
επόμενη χρονιά. Έχει αναρωτηθεί αλήθεια κανείς ποιο είναι
το ποσοστό υλοποίησης αυτών
των τεχνικών προγραμμάτων τα
τελευταία έτη; Από τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν
πριν την έναρξη του καλοκαιριού από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκύπτει ότι το τελευταίο
ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου μας είχε υλοποιηθεί σε
ποσοστό μόλις 10%....!!!

Eίναι λοιπόν προφανές ότι με
πλήρη βεβαιότητα ο Δήμος μας
θα βρεθεί τα επόμενα έτη ενώπιον δύσκολων και δυσχερών
καταστάσεων.
Εύκολες λύσεις για να βγούμε
από το αδιέξοδο αυτό δεν υπάρχουν. Ένα είναι σίγουρο, οι
επόμενες δημοτικές αρχές, θα
πρέπει να αναζητήσουν και να
στηριχτούν σε ευρεία κοινω-

νική/πολιτική και όχι σε «κομματική» συναίνεση. Η πολιτική
απομόνωση και ο εγκλωβισμός
σε συγγενείς «κομματικές» και
«ιδεολογικές»
συμπορεύσεις
θα οδηγήσει απλά σε ευρύτερες
μειοψηφίες. Η Δημοτική αρχή
η οποία θα φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του
Δήμου -και όχι απλά να διαχειριστεί αυτά- θα πρέπει να επιδιώξει ευρεία Δημοκρατική πολιτική και κοινωνική συναίνεση!
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[Βύρωνας]

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

πό τη δεύτερη εβδομάδα μετά τον
αγιασμό, το σύνολο των λυκείων
του Βύρωνα, καθώς και το 4ο Γυμνάσιο
τελούν υπό κατάληψη. Το φαινόμενο
φαίνεται να διαφέρει από τις εφήμερες
και τοπικού χαρακτήρα καταλήψεις που
είχαμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια.
O covid-19 λειτουργεί σαν πυροκροτητής επιδεινώνοντας προβλήματα που
υπήρχαν στα σχολεία προ κορωνοϊού. Οι
καταλήψεις έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και ως σημείο αναφοράς τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.
Αυτό φάνηκε με το μαθητικό συλλαλητήριο της 24ης Σεπτεμβρίου όπου πειθαρχώντας στα μέτρα υγειονομικής προστασίας, οι μαθητές φορούσαν μάσκες.
Τα αιτήματα είναι κοινά με ελάχιστες
διαφοροποιήσεις ανά σχολείο. Αναφέρουμε ενδεικτικά:  Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη στην κατεύθυνση
των 15 μαθητών στην τάξη (στο 5ο Λύκειο
Βύρωνα γίνεται λόγος για μέχρι 20 άτομα
ανά τάξη).  Να λυθεί το ζήτημα με την
πολύωρη χρήση μάσκας που δυσκολεύει
το μάθημα. Μικρότερες διδακτικές ώρες,

Α

Τα υπό κατάληψη 3ο και 5ο Γενικά Λύκεια Βύρωνα. Οι είσοδοι έχουν φραγεί με κάδους οι οποίοι έχουν δεθεί στις μεταλλικές πύλες.
επαρκή διαλείμματα.  Προσλήψεις καθηγητών- να καλυφθούν όλα τα κενά.
 Επαρκές προσωπικό καθαριότητας.
Κάποιοι κατηγορούν τη ΚΝΕ ότι «σιγοντάρει» το κίνημα, ξεχνώντας όμως τα
προβλήματα που βιώνει η εκπαίδευση.
Μετά το φιάσκο της διανομής των δωρεάν διανομής ελαττωματικών μασκών, οι
γονείς και οι Δήμοι καλούνται να βάλουν
το χέρι στην τσέπη για να τους εφοδιά-

σουν με κατάλληλα μέσα προστασίας. «Ο
σκοπός τους δεν ήταν να μας εφοδιάσουν
αλλά να στείλουν το μήνυμα ότι πρέπει να
φοράμε τις μάσκες» σχολιάζουν στο Γραφείο Τύπου του Δήμου ενώ ο δήμαρχος
Βύρωνα Άκης Κατωπόδης χαρακτήρισε
λάθος την απόφαση του υπουργείου να
αναθέσει στην ΚΕΔΕ την προμήθεια των
μασκών.
Ο μέσος όρος των 17 μαθητών ανά

τάξη που είχε επικαλεστεί η υπουργός
Παιδείας δεν τηρείται. Η Ένωση Γονέων
Βύρωνα κατήγγειλε για παράδειγμα ότι
στο 3ο Γυμνάσιο, εν μέσω πανδημίας,
αντί να αυξηθούν τα τμήματα των A’ και
B’ τάξεων, «μειώθηκαν από 6 σε 5, αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών σε 26
και 27 μαθητές ανά αίθουσα» (23/9/20).
Η συγκεκριμένη πραγματικότητα έρχεται σε αντίφαση με το μέτρο της απα-

γόρευσης των συναθροίσεων άνω των
9 ατόμων στην Αττική μέχρι και τις 4
Οκτωβρίου 2020 (ΦΕΚ 4134/Β/25-92020).
Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείνει
προσωρινά ένα τμήμα για κάθε κρούσμα
και ένα σχολείο ανά δύο κρούσματα δεν
καθησύχασε τους γονείς, οι οποίοι ζητούν τη διεξαγωγή συστηματικών τεστ
κορωνοϊού σε προσωπικό και μαθητές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΣΑΓΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

«Η διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς είναι πάγια διατυπωμένο αίτημά μας»

Τι αντιμετώπιση είχε μέχρι τώρα το
αίτημα της Ένωσης Γονέων Βύρωνα για
ακύρωση της απόφασης μείωσης των
τμημάτων των A’ και B’ τάξεων του 3ου
Γυμνασίου Βύρωνα από 6 σε 5;

Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν πως το πρόβλημα των κενών σε εκπαιδευτικούς, και
του αριθμού των μαθητών ανά αίθουσα
αφορά το σύνολο των σχολείων της πόλης
μας, αλλού λιγότερο κι αλλού περισσότερο
έντονο. Σε ορισμένα σχολεία, προς τιμήν
τους, Διευθύνσεις και Σύλλογοι Διδασκόντων διεκδικούν λύσεις. Στην περίπτωση
του 3ου Γυμνασίου, όλο το βάρος της διεκδίκησης έχει πέσει στις πλάτες του Συλλόγου Γονέων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης στην οποία απευθύνθηκαν οι
γονείς τους παρέπεμψε στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι στις προθέσεις μας το επόμενο
διάστημα, να κλιμακώσουμε τη δράση μας
με παραστάσεις μας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με Ενώσεις και
όμορων περιοχών. Αρνούνται οι γονείς να
δεχτούν πως ενώ υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, αυτές παραμένουν κλειστές, γιατί
το Υπουργείο εξακολουθεί εν μέσω υγειονομικής κρίσης να αντιλαμβάνεται ως κόστος την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Ως πρόεδρος της Ένωσης Γονέων
θεωρείτε θεμιτή και ενδεδειγμένη μορφή
διεκδίκησης τη σχολική κατάληψη;
Το μείζον είναι, ιδιαιτέρως στις σημερινές
συνθήκες, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθη-
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δευτικούς είναι πάγια διατυπωμένο αίτημα
μας, ανεξαρτήτως της παρουσίας κρούσματος σε ένα σχολείο, και για προληπτικούς
λόγους.

τές ακριβώς να «συναντηθούμε» στο δρόμο
της διεκδίκησης. Στο βαθμό που η κατάληψη αποφασίζεται μέσα από συλλογικές διαδικασίες και οπωσδήποτε με ένα πλαίσιο
αιτημάτων τέτοιο που να ανταποκρίνεται
στις αντικειμενικές ανάγκες των μαθητών
για μόρφωση, υγεία και ασφάλεια, θα είμαστε δίπλα στα παιδιά μας.
Το παιδί μας, εν μέσω πανδημίας είναι σε
μια τάξη με άλλα 26 παιδιά, δεν έχει ακόμη
καθηγητή μαθηματικών, ιστορία του διδάσκει η καθηγήτρια των Γαλλικών. Τι κάνουμε; Κλείνουμε τα μάτια; Στεκόμαστε δίπλα
του, θα πούμε εμείς.

Η επίλυση των προβλημάτων της
εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα
πρωτίστως του κεντρικού κράτους. Στο
πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι το
μερίδιο ευθύνης του Δήμου; Πιστεύετε
ότι η δημοτική αρχή διαχειρίστηκε όσο
καλύτερα μπορούσε την κατάσταση στα
σχολεία της πόλης;

Τι αντίκτυπο στους γονείς, είχε η μη
λειτουργία του παραρτήματος του 12ου
Νηπιαγωγείου Βύρωνα επί της οδού
Ταύρου λόγω έλλειψης νηπιαγωγών.
Διαπιστώσατε άλλα σοβαρά προβλήματα
όσον αφορά τη προσχολική αγωγή;

στη διάθεσή της για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε για το
κρούσμα covid-19 στο Γυμνάσιο Καρέα;
Σας εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν υπήρξε
εντολή του ΕΟΔΥ να κλείσει το σχολείο;
Το ΔΣ της Ένωσης μας εκτιμά πως η δημο- Η Ένωση ζήτησε τη διεξαγωγή τεστ
τική αρχή ακριβώς υλοποιεί τις κεντρικές κορωνοϊού στο προσωπικό και στους
πολιτικές κατευθύνσεις. Τρανό παράδειγμα μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου;
το στοίβαγμα σε προκάτ των νηπίων του
Βύρωνα. Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις
διατάξεις των 4610/2019 της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και 4692/2020 της κυβέρνησης ΝΔ,
«έσπευσε» σε καιρό πανδημίας να δεσμεύσει αίθουσες δημοτικών σχολείων για τις
ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, κι ενώ είχε δυο ολόκληρα χρόνια

Γνωρίζουμε το γεγονός, από την ενημέρωση που είχαμε από το Σύλλογο Γονέων του
σχολείου. Σε επικοινωνία μας με τη Διεύθυνση, πήραμε διαβεβαιώσεις ότι έχουν
ακολουθηθεί οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ
για απομάκρυνση του τμήματος του κρούσματος για 14 ημέρες. Η διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές και εκπαι-

Δεν είναι μόνο το 12ο Νηπιαγωγείο που
αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα, Τα
ίδια συνέβησαν και στο 10ο, 11ο και σε άλλα
Νηπιαγωγεία του Βύρωνα, συνολικά στα
σχολεία της περιοχής μας. Η κυρία Κεραμέως κι ενώ είχε 6 ολόκληρους μήνες να
προετοιμάσει τα σχολεία για την εύρυθμη
λειτουργία τους, εν μέσω πανδημίας, επέλεξε να πει ψέματα στους γονείς πως όλα
τάχα είναι έτοιμα, πως οι δάσκαλοι θα είναι στη θέση τους, καλούσε τους γονείς να
εγγράψουν τα παιδιά του στα ολοήμερα.
Η πραγματικότητα είναι πως στο Βύρωνα
σχεδόν κανένα ολοήμερο δεν έχει ακόμα
λειτουργήσει στην πρωτοβάθμια, δεκάδες
ώρες χάνονται στη δευτεροβάθμια. Όλος ο
σχεδιασμός του υπουργείου εξαντλήθηκε
στις μάσκες και στα παγούρια χορηγών στα
δημοτικά. Τα αντικειμενικά κενά σε εκπαιδευτικούς το υπουργείο πρόσφατα εξήγγειλε πως θα τα αντιμετωπίσει με 3μηνες
άκουσον άκουσον συμβάσεις εκπαιδευτικών.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Η
Έ

Ν Ε Α

χω ζήσει την πόλη μας. Την έχω περπατήσει.
Έχω αγαπήσει τα κλειστά της δρομάκια, τις μικρές
της γειτονιές. Έχω ζήσει τα πάρκα και τις πλατείες του
Βύρωνα σε άλλες εποχές, γεμάτα παιδιά, ζευγαράκια,
ηλικιωμένους. Έχω παίξει μπάλα στις αλάνες της. Έχω
ζήσει τις ωραίες εποχές που εξέλειπε το άγχος και η
πίεση της καθημερινότητας. Εποχές που όλοι απολάμβαναν τη ζωή.
Κάποτε, θυμάμαι, πριν μας πνίξουν τα σκουπίδια,
μπορούσαμε ακόμα να διακρίνουμε και μυρωδιές. Τα
ανθισμένα λουλούδια από τους ποτισμένους κήπους,
το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό από την κατσαρόλα της
γειτόνισσας.
Ναι, αυτός ήταν ο Βύρωνας, μια γειτονιά με ζεστούς
ανθρώπους. Μια γειτονιά με ανοικτή αγκαλιά, όπου ήρθαν και ζυμώθηκαν με τους φιλόξενους Μικρασιάτες
πρόσφυγες διάφορες κουλτούρες και ιδεολογίες, χωρίς να προκαλέσουν αντιπαλότητες.
Άνθρωποι από όλες τις μεριές της Ελλάδας μας,
συνέθεσαν το ψηφιδωτό αυτής της γωνίας της Αθήνας.
Ένα ψηφιδωτό που σιγά σιγά, με δεσμούς, φιλίες , κουμπαριές, ομογενοποιήθηκε. Δεν ξεχωρίζει πια. Απέκτησε δικιά του ταυτότητα, βυρωνιώτικη.
Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ήρθε και έδεσε η μικρασιατική παράδοση με την ευρυτανική περηφάνεια, το
τίμιο μεροκάματο του εργάτη με την ευρηματικότητα
του επιχειρηματία. Εδώ, στον Βύρωνα συναντήθηκαν

« Α Λ Λ Α Γ Η »

Η δημοκρατία επιβάλλει συναινέσεις, επιβάλλει
οι αγώνες της Αριστεράς και της Εθνικής Αντίστασης με
τον σοσιαλισμό της δεκαετίας του 80 και την ελπίδα για υπερβάσεις. Στον φιλόξενο Βύρωνα μας, υπάρχουν
μια νέα Ελλάδα της εικοσαετίας 1990-2010. Ο Βύρωνας περιθώρια για τέτοιες.
ανήκει σε όλους μας, στους Κρητικούς, στους
υς Καρδιτσιώτες, στους Αγρινιώτες, στους Επτανήσιους.
ς. Έχουμε
γίνει ένα, μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα.
Επειδή εν έτει 2020, σήμερα, διανύουμε μια
α περίοδο,
όπως όλοι καταμαρτυρούν, ακόμα και οι κρατούντες,
ρατούντες,
όχι την καλύτερη δυνατή για την πόλη μας, είναι
ίναι επιτακτική η ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον,
για μια σταθερή πρόταση εξουσίας, για μια νέα «Αλλαγή».
Πριν στραφούμε στην επιλογή ατόμων και την άθροιση ψήφων, οφείλουμε πάνω απ’ όλα στουςς εαυτούς
μας να αναρωτηθούμε ποια πόλη θέλουμεε τελικά.
Θέλουμε τον Βύρωνα της ανάπτυξης, της δημιουργίμιουργίας, ή τον Βύρωνα της διαχείρισης, της εσωστρέφειας
τρέφειας
και της απομόνωσης από τον ευρύτερο κρατικό
τικό
σχεδιασμό; Θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ή να παραμείνουμε μια σκοτεινή κουκίδα στον χάρτη
της Αθήνας; Έχει χάσει ήδη χρόνια πολλά
η πόλη μας, μόλις και την προλαβαίνουμε
πριν βυθιστεί σε μόνιμο τέλμα.Επαγρύπνηση τώρα, με λαϊκή συμμετοχή, η νέα
«Αλλαγή» είναι μπροστά μας, χρειάζεται
ευρύτερη συναίνεση για την ανάπτυξη.
Γράφει ο Βυρωνιώτης Ανδρέας Λεκατσάς
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Παρέμβαση Γώγου μετά την κοπή πεύκου
Τ
ριάντα δυο δημοτικοί σύμβουλοι από τους 41 του
Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
ζήτησαν να ακυρωθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου της 14ης Σεπτεμβρίου,
που παραχωρεί το κλάδεμα των
δέντρων σε ιδιωτική εταιρεία και
να συζητηθεί στο Δ.Σ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολουθεί
την έντονη αντίδραση του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο
«ενάντια στην ιδιωτικοποίηση».
Πρόκειται για διαμαρτυρία του
συνόλου των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης: των «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος»,
«Μαζί για το Βύρωνα» (Μίλτος
Μπαντής), «Δύναμη Ελπίδας»
Βύρωνα (Αλέξης Σωτηρόπουλος), «Πρωτοβουλία Πολιτών
Βύρωνα» (Βασιλική Σάρολα),
«Λαϊκή Συσπείρωση Βύρωνα»
(Βαγγέλης Γείτονας), «Αριστερή
Παρέμβαση» (Παύλος Αναστούλης), «Ριζοσπαστική Ενωτική
Κίνηση Βύρωνα» (Τάσος Μαυρόπουλος) καθώς και του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου

Ο επικεφαλής της «Νέας Εποχής Βύρωνα» Χρήστος
Γώγος και το πεύκο που κόπηκε (φωτό αρχείου).
Βασίλειου Μουντοκαλάκη.
Παράλληλα, η παράταξη του
Χρήστου Γώγου κατέθεσε ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο της
9ης Σεπτεμβρίου, ζητώντας να
μάθει από ποιόν και γιατί κόπηκε το πεύκο στο παρκάκι Φρύνης
και Μορκεντάου.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κώστας Αγγέλης απάντησε
ότι κόπηκε από τον Δήμο επειδή
είχε ξεραθεί και λόγω κίνδυνου
πτώσης. Η απάντηση δεν ικανοποίησε το κ. Γώγο που ζήτησε
διευκρινήσεις από την προϊστα-

μένη της Υπηρεσίας Πρασίνου.
Η διευθύντρια τον πληροφόρησε ότι υπάρχει Νόμος που δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία
κατ’εξαίρεση, να κόβει δένδρα
αυτοδίκαια και χωρίς έγκριση
από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου, εφόσον κρίνει
ότι υπάρχει κίνδυνος.
Η ίδια εξέφρασε στον κ. Γώγο
την πρόθεσή της να παραπέμπει
συστηματικά τις κοπές δένδρων
στην Επιτροπή ώστε να μην τίθεται εν αμφιβόλω η κρίση της
Υπηρεσίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στη σελίδα 4 του φύλλου 68 Αυγούστου 2020, γράψαμε ότι ο κ. Γώγος συμφώνησε με
την υπόλοιπη αντιπολίτευση ότι είναι προτιμότερο να απομακρυνθεί το παλιό κτίσμα του κλιμακοστασίου στον
ακάλυπτο, παρά τα κυπαρίσσια στο Παλαιό Δημαρχείο. Το ορθό ήταν «να απομακρυνθεί το παλιό κτίσμα του
λεβητοστασίου».
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[Καισαριανή]

ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ – ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ πρωτοστατούν στο συλλαλητήριο της Αθήνας
έναρξη της σχολικής χρονιάς
στην Καισαριανή επισκιάστηκε από την εντολή του ΕΟΔΥ να
κλείσει προληπτικά το 2ο Λύκειο
στις 16 Σεπτέμβριου έως και τις 27
του μήνα. Μετά την εύρεση κρούσματος κορωνοϊού σε καθηγητή
θετική σε τεστ covid-19 βγήκε και
η διευθύντρια μετά τον αγιασμό.
«Με εντολή του δημάρχου και δαπάνη του Δήμου πραγματοποιήσαμε εξετάσεις σε όλο το προσωπικό
του σχολείου και δεν διαπιστώθηκαν άλλα κρούσματα» δηλώνει ο
αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας Μάνος Κιτσέλλης.
«Το κόστος για να κάνουμε αντίστοιχες εξετάσεις στους μαθητές
θα ήταν τεράστιο. Μακάρι να μπορούσαμε. Δεν είναι η δουλειά του
Δήμου να υποκαταστήσει τις δομές
του κράτους. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθείται.
Έαν συνέτρεχαν λόγοι να γίνουν
γενικευμένες εξετάσεις πιστεύω ότι
οι αρμόδιοι φορείς θα το έκαναν»
συμπληρώνει ενώ απαντώντας σε
μια εύλογη απορία σημειώνει ότι
«Δεν υπήρχε λόγος να κλείσει το
συστεγαζόμενο 1ο Λύκειο δεδομένου ότι είχαμε την ενημέρωση ότι
οι καθηγητές του 2ου δεν είχαν έρθει
σε επαφή με τους καθηγητές του
1ου, τουλάχιστον οι δύο που είχαν το
πρόβλημα».
Στις 24 Σεπτεμβρίου πραγματο-

Η

ποιήθηκε συλλαλητήριο στο κέντρο
της Αθήνας από τη Συντονιστική
Επιτροπή Μαθητών Αθήνας στην
οποία συμμετείχαν πολλοί μαθητές
από την Καισαριανή, ιδιαίτερα από
το 1ο ΓΕΛ αλλά και από το ΕΠΑΛ
που είχε τεθεί υπό κατάληψη ήδη
μία μέρα πριν.
Την ίδια μέρα, προηγήθηκε συνάντηση του αντιδημάρχου Μάνου
Κιτσέλλη με τη διευθύντρια, τον

καθηγητή κ. Μοσχονά, εκπρόσωπο της Ζ’ ΕΛΜΕ, δύο μέλη του
Συλλόγου Γονέων του σχολείου
και αντιπροσωπεία μαθητών. «Τα
παιδιά έθεσαν δικαία αιτήματα»
αναγνωρίζει ο κ. Κιτσέλλης, «όπως
ο χωρισμός των τάξεων σε μικρότερα τμήματα, η καλύτερη καθαριότητα του σχολείου, η διεξαγωγή
προληπτικών τεστ κορωνοϊού στη
σχολική μονάδα, η κάλυψη κενών

θέσεων καθηγητών». Ο κ. Κιτσέλλης κάλεσε τους μαθητές εφόσον
αποφασίσουν να προχωρήσουν
σε κατάληψη να την περιφρουρήσουν μην επιτρέποντας την είσοδο
εξωσχολικών που θα μπορούσαν να κάνουν ζημιές και να τους
απαξιώσουν. Δεσμεύτηκε επίσης
για τακτικές συναντήσεις με τους
μαθητές ώστε να ενημερώνονται
αμφότεροι για τα προβλήματα του

σχολείου και να έχουν δυνατότητα
παρακολούθησης των λύσεων.
Οι μαθητές του 1ου Λυκείου αποδείχθηκαν οι πλέον οργανωμένοι
όπως φάνηκε από το πανό με το
οποίο διαδήλωσαν στις 24/9: «Η
μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία.
Δώστε λεφτά για την παιδεία» ενώ
τήρησαν τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας φορώντας μάσκες
κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
Όσον αφορά τις σχολικές καθαρίστριες που αποτελούν επίκαιρο
ζήτημα, ο αντιδήμαρχος κ. Κιτσέλλης δήλωσε στην «Ε»: «Έχουμε
ζητήσει καθαρίστριες για τα σχολεία
μέσω της κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ πριν ακόμα εμφανιστεί ο κορωνοϊός. Θα έπρεπε να
είχαν έρθει από τον Νοέμβρη του
2019 και έρχονται τώρα. Περιμένουμε συνολικά 12 άτομα στη καθαριότητα μέσω της κοινωφελούς
συν 10 σχολικούς βοηθούς και 8
φύλακες. Είναι οκταμηνίτες. Έχουμε επίσης 15 άτομα, καθαρίστριες
ορισμένου χρόνου και μόνιμες.
Οι μόνιμες είναι 4 αλλά η μια έχει
απορροφηθεί στο δημαρχείο. Σ’αυτούς προστίθενται τετραμηνίτες που
προσελήφθησαν στο πλαίσιο των
μέτρων κατά του covid-19. Είναι 17
άτομα και οι συμβάσεις τους λήγουν
τέλος Οκτωβρίου. Προσπαθούμε να
πετύχουμε την ανανέωσή τους».

Α Ν ΤΙ Π Α ΡΑΘ Ε Σ Η Κ ΙΤ Σ Ε Λ Λ Η - ΤΟΛΟΥ
αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος Κιτσέλλης δήλωσε στην «Ε» ότι δεν είναι εκ
προοιμίου αρνητικός στην κατάληψη εφόσον
αποτελεί απόφαση των ίδιων των μαθητών
και ακολουθεί κάποιους κανόνες. Η δημοτική αρχή ωστόσο επέρριψε ευθύνες με ανακοίνωσή της (22/9/20) στην Ένωση Γονέων
Καισαριανής, αρχικά χωρίς να την κατονομάσει, για προτροπή των μαθητών των Γυμνασίων σε κατάληψη: «Μετά από αναφορές
γονέων, ο Δήμος Καισαριανής καταγγέλλει
την εμπλοκή κομματικών φερέφωνων στην
εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί στα σχολεία της πόλης, στα δύο
Γυμνάσια και το 1ο Λύκειο, κάποιοι μαθητές
και μαθήτριες να αρνηθούν να κάνουν μάθημα. Από νωρίς το πρωί, κομματικοί εκπρόσωποι παρότρυναν τα παιδιά καθώς πλησίαζαν
στις εισόδους των σχολείων να προχωρήσουν
σε αποχή και κατάληψη» αναφέρει μεταξύ
άλλων η ανακοίνωση.
Σε δηλώσεις του προς την «Ε», ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος:
«Στις 22 Σεπτεμβρίου, μαθητές και γονείς μου
κατήγγειλαν ότι δύο-τρία άτομα έξω από το 1ο
Γυμνάσιο προσπαθούν να επηρεάσουν τους
μαθητές καθημερινά προτρέποντας τους σε
κατάληψη. Μετά την καταγγελία, πήγα κατευθείαν στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής όπου

Ο
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Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος Κιτσέλλης
συνάντησα τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων
Δημήτρη Τόλο με τη γραμματέα της Ένωσης.
Βρίσκονταν μέσα στο Σκοπευτήριο πίσω από
την πύλη, έξω από το σχολείο, με μια ομάδα
παιδιών όπου τους μίλαγαν. Όταν έφτασα, ο κ.
Τόλος άρχισε να οδηγεί τα παιδιά προς το σχολείο, λέγοντας τους ότι πρέπει να οργανωθούν

σωστά ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους. Αν και δεν χρησιμοποίησε μπροστά μου
τη λέξη «κατάληψη» για μένα ήταν ξεκάθαρο
ότι με την παρουσία και τη στάση τους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση κλίματος υπέρ της
κατάληψης.
Εξάλλου, η διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου
μου είπε ότι είχε έντονο διαπληκτισμό με τον κ.
Τόλο διότι είχαν μαζευτεί αρκετά παιδιά γύρω
του και φοβήθηκε τον συνωστισμό λόγω του
κορωνοϊού. Σημειωτέον ότι την ημέρα του
συμβάντος ήρθε και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 1ου Γυμνασίου, η οποία ήταν
ενοχλημένη καθώς δεν είχε ενημερωθεί για
το γεγονός».
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της «Ε»
ο κ. Τόλος μας έδωσε τη δική του εκδοχή:
«Η ανακοίνωση στην οποία αναφέρεστε μόνο
αήθης μπορεί να χαρακτηριστεί. Σπέρνει ψευδείς ειδήσεις και δυστυχώς επιδιώκει ανεύθυνα να διαταράξει την ευαίσθητη ισορροπία
της ήδη τσακισμένης σχολικής κοινότητας.
Συγκεκριμένα:
1ον Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «δυσάρεστα γεγονότα σήμερα το πρωί στα σχολεία της
πόλης, στα δύο Γυμνάσια και το 1ο Λύκειο»
(το 2ο ως γνωστό είναι κλειστό). Όμως, όπως
καταγγέλλουν ο Σύλλογος και οι γονείς π.χ.
του 2ου Γυμνασίου, τίποτα δεν συνέβη στο 2ο

Γυμνάσιο και ομοίως ούτε στο 1ο Λύκειο! Βεβαίως, ο αντιδήμαρχος κύριος Κιτσέλλης το
γνωρίζει αυτό καλά όντας παρών. Ήδη έχει
ήδη δεχτεί διαμαρτυρίες από τις αντίστοιχες
σχολικές κοινότητες.
2 ον Τι έγινε έξω από το 1ο γυμνάσιο; Όπως
σωστά λέει ο αντιδήμαρχος, εκεί ήμασταν ο
πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής, και γονείς του εν λόγω
σχολείου. Η παρουσία της Ένωσης και των
συλλόγων –δηλ. των νόμιμα εκλεγμένων γονιών εκτός κι αν έχει άλλη άποψη- που χρόνια
τώρα σε περιόδους αναβρασμού επιλέγουν
με υπευθυνότητα και αμέριστη υπομονή
στην νέα γενιά να βρίσκονται εκεί, επιμένοντας οι αποφάσεις να λαμβάνονται μέσα από
συλλογικές διαδικασίες. Ομοίως πράξαμε και
εκείνη την ημέρα. Μάλιστα, ο κύριος Κιτσέλλης, άκουσε όσα συζητήθηκαν. Όσα στρεβλά
αναφέρονται στην ανακοίνωση ξεσήκωσαν
και τις διαμαρτυρίες μαθητών τις οποίες ο
αντιδήμαρχος προσπάθησε να διαχειριστεί
δύο μέρες μετά, όταν παρουσία εκπαιδευτικών και εκλεγμένων γονιών έλεγε στους μαθητές ότι πρέπει … να κάνει διόρθωση!! Άρα
μένει να απαντηθεί από όλους μας ποιος έχει
όφελος από την αλλοίωση των πραγματικών
γεγονότων. Ποιος τελικά είναι φερέφωνο και
τίνος!

[Καισαριανή - Συνέντευξη]

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

«Δεν υπάρχει γονέας που δεν έχει πει στα παιδιά του:

“Πρέπει να παλέψεις για τη ζωή σου, για να μάθεις γράμματα”»
Να πιέζει και με καμιά καταγγελία
τους πιο πάνω. Να σπάει και κάποια
αυγά με τους ισχυρούς και να μην
κάνει τον καμπόσο με τους γονείς,
τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς.
Τι ρότα πρέπει να έχουμε εμείς ως
κίνημα γονέων; Τη διεκδίκηση προς
όλους ανεξάρτητα τι ψηφίζουμε ή
πιστεύουμε. Έχουμε αποτελέσματα;
Αναγκάστηκαν οι κύριοι της δημοτικής αρχής μέσα στο καλοκαίρι, -ενώ
το έβλεπαν ως κόστος!- να πάρουν
17 καθαριστές και ευτυχώς τους
έχουμε για λίγο ακόμα. Υποχρεώσαμε το Υπουργείο Παιδείας να ανοίξει
2ο τμήμα στο 3ο Δημοτικό. Πιέσαμε
στο 2ο Λύκειο που είχε κρούσμα –
έστω και μία βδομάδα μετά- να γίνουν τεστ στο προσωπικό (σ’ όσους
δεν το είχαν κάνει μόνοι τους) κι ας
έλεγαν ότι δεν μπορούν!

Ως πρόεδρος της Ένωσης
Γονέων θεωρείτε
θεμιτή και ενδεδειγμένη
μορφή διεκδίκησης τη
σχολική κατάληψη;
Δεν υπάρχει γονέας που δεν έχει πει
στα παιδιά του: «Πρέπει να παλέψεις
για τη ζωή σου, για να μάθεις γράμματα». Αυτή τη θέση έχουμε και ως
Ένωση Γονέων. Από την άλλη οι μαθητές έχουν τα δικά τους συλλογικά
όργανα, 5μελή, 15μελή και γενικές
συνελεύσεις για να αποφασίσουν
μορφές αγώνα και αιτήματα. Αν
μέσα από τις αποφάσεις τους διαμορφώνονται δίκαια αιτήματα, εμείς
είμαστε κοντά τους.
Η κατάληψη πιο συγκεκριμένα
πιστεύουμε ότι έχει ένα συμβολικό
χαρακτήρα. Να μάθει η γειτονιά και
η πόλη τα προβλήματα που κρύβονται κάτω από το χαλί και έχει πολύ
σοβαρούς και υπεύθυνους κανόνες.
Διαφορετικά μπορεί να στρέφεται
και ενάντια στο συμφέρον των μαθητών.
Εκτιμάμε μάλιστα ότι συνήθως η
μορφή της κατάληψης υιοθετείται
από τους μαθητές όταν βρίσκουν
κλειστές πόρτες και διαισθάνονται
την υποκρισία και την αδικία των
υπευθύνων. Εκφράζει και μια συσσωρευμένη οργή που θέλει ιδιαίτερη
έγνοια από εκπαιδευτικούς, γονείς
και δημοτικές αρχές και σίγουρα όχι
κατηγορίες ότι είναι υποκινούμενοι
και σίγουρα όχι εισαγγελείς. Ας μη
λοιδορούμε τους μαθητές πριν τους
ακούσουμε. Είναι δικά μας παιδιά,
σε μια συγκεκριμένη κοινωνία που
η ίδια ευθύνεται για ένα σχολείο
εξοντωτικό και απαξιωμένο.
Ας ασχοληθεί λοιπόν και η δημοτική αρχή με την επίλυση αυτών των
ζητημάτων που τις αναλογούν και ας
αφήσει τα «Θα δούμε» και ας πάψει
να σπέρνει διχόνοιες … για ποιόν
αλήθεια θέλει να κερδίσει χρόνο
και χρήματα;

Η επίλυση των προβλημάτων
της εκπαίδευσης αποτελεί
αρμοδιότητα πρωτίστως
του κεντρικού κράτους. Στο
πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό
είναι το μερίδιο ευθύνης
του Δήμου; Πιστεύετε
ότι η δημοτική αρχή
διαχειρίστηκε όσο καλύτερα
μπορούσε την κατάσταση
στα σχολεία της πόλης;
Για να είμαστε ξεκάθαροι, η εκπαίδευση δυστυχώς μετακυλίεται χρό-

«Η κατάληψη έχει ένα συμβολικό
χαρακτήρα. Να μάθει η γειτονιά
και η πόλη τα προβλήματα που
κρύβονται κάτω από το χαλί»
νια τώρα στην τοπική διοίκηση, αρχής γενομένης με τον ν. Καλλικράτη
και την λεγόμενη «αποκέντρωση»
που κάποιοι χειροκροτούσαν. Η ίδια
η υπουργός παιδείας είπε «αποκλειστική ευθύνη των δήμων η εύρεση
χώρων για το σχολικό δίκτυο για να
έχουμε ολιγάριθμα τμήματα μέσα
στην Πανδημία»
Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
κανένας Δήμος δεν μπορεί να λύσει
όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης, π.χ. διορισμούς εκπαιδευτικών
και ότι πρέπει να είναι κρατική ευθύνη το σύνολο των θεμάτων της
εκπαίδευσης. Ιδίως εφέτος που η
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Πώς
όμως η δημοτική αρχή να συμβάλει
στη λύση των προβλημάτων όταν εκ
πεποιθήσεως είναι ταυτισμένη με τις
κυβερνητικές επιλογές; Πώς να λύσει κάποια βασικά θέματα όταν θέλει
να τα έχει καλά και με τον φονιά και
με τον θύμα; Και με τον μαθητή και
με τον Θεοδωρικάκο. Δείτε ένα παράδειγμα:
Η δημοτική αρχή επανειλημμένως έχει αναφέρει ότι με τις προσωπικές σχέσεις με υψηλά ιστάμενους,
το «νέο τρόπο διαχείρισης», με τα
Ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν χρειάζεται να «βγαίνει στους δρόμους».
Τίποτα όμως απ’ όλα αυτά δεν είδα-

με να την «βοηθάει» να μη βάλει τα
4χρονα-5χρονα στα τσίγκινα κουτιά,
στο να υπάρχει μόνιμο προσωπικό
καθαριότητας πλήρους ωραρίου,
να μην στερείται το ειδικό σχολείο
την πλειοψηφία του απαραίτητου
προσωπικού και εξοπλισμού. Με
τις γνωριμίες της δεν άνοιξε καμία
μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας κ.ο.κ.
Υπάρχει δυνατότητα μια δημοτική
αρχή να ανακουφίσει την σχολική
κοινότητα εν μέσω πανδημίας; Βεβαίως. Από τα πιο απλά που ακόμα
δεν έχουν γίνει π..χ θερμόμετρα στα
σχολεία, έκτακτη επιχορήγηση στις
σχολικές επιτροπές, παράταση των
συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών που ακόμα δεν έχουν γάντια
και άλλα μέσα ατομικής προστασίας,
στοχευμένα έργα στα τσιμέντα των
κοντέινερ όπου μετράμε ήδη δύο μικροατυχήματα κ.ο.κ. Να επιταχύνει
τα έργα των επισκευών, όπως π.χ
στο σύστημα θέρμανσης του 3ου Δημοτικού, μπασκέτες στο Βενιζέλου,
βαφές και επιδιορθώσεις και όχι να
τα καθυστερεί ένα χρόνο τώρα και
να κρατά και 21.000€ από αυτά γιατί
«η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται όπως
θέλει τα χρήματα»!
Κυρίως να μην λέει ότι όλα είναι
έτοιμα όταν όλα είναι υπό διάλυση.

Πως κρίνετε τους χειρισμούς
της πολιτείας και του
Δήμου όσον αφορά το 2ο
Λύκειο Καισαριανής που
έκλεισε λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού; Γιατί ζητάτε
επιπλέον τμήματα στην Α’
τάξη και τι αντιμετώπιση έχει
μέχρι στιγμής το αίτημά σας;
Μακάρι να ήταν μόνο το 2ο Λύκειο
ώστε να λέγαμε ότι «έτυχε». Δεν
είναι όμως έτσι. Τα πρωτόκολλα
έχουν γίνει λάστιχο και η αντιμετώπιση των κρουσμάτων γίνεται κατά
το δοκούν, είτε μιλάμε για σχολεία
είτε για εργασιακούς χώρους! Πρόσφατα βγήκε ΦΕΚ που λέει ότι είναι επικίνδυνο να συνεδριάζουν τα
δημοτικά συμβούλια δια ζώσης και
να κάνουν τηλεδιάσκεψη, αλλά δεν
είναι πρόβλημα τα 25 παιδιά μέσα σε
μια τάξη. Πριν ανοίξουν τα σχολεία
ζητάγαμε τη διενέργεια μαζικών και
επαναλαμβανόμενων τεστ με έξοδα
του κράτους ώστε να είναι «ελεγχόμενη» η σχολική κοινότητα και τον
ΕΟΔΥ να ξεμένει από αντιδραστή-

ρια! Όταν εμφανίστηκε το κρούσμα
έπρεπε άμεσα να γίνουν τεστ και να
ανοίξει το σχολείο λίγο μετά. Τώρα
είναι κλειστό 2 βδομάδες, πολλοί εκπαιδευτικοί επιβαρύνθηκαν το κόστος του τεστ, αναμένοντας την Δημοτική Αρχή να πράξει και τα παιδιά
προσπαθούν να κάνουν μάθημα με
τηλεκπαίδευση που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και με την τηλεκπαίδευση πήγαν 7 μήνες χαμένοι. Η
υγεία και η μόρφωση δεν αποτέλεσε
προτεραιότητα! Κι ας μοιράζονται
εκατομμύρια σε επιχειρηματικούς
ομίλους.
Κόστος και η πρόσληψη εκπαιδευτικών. Π.χ. Στο 1ο και 2ο Λύκειο
στοιβάζονται στην Α’ τάξη 27 μαθητές (μετά το νόμο της Κυβέρνησης
μέσα στο καλοκαίρι του κορονοϊού),
τη στιγμή που υπάρχουν αίθουσες
να αξιοποιηθούν για την αποσυμφόρηση. Αντίστοιχα πολυπληθή τμήματα υπάρχουν και σε άλλα σχολεία
όπως το 1ο και το 2ο Δημοτικά με
25άρια τμήματα και θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι ως
αίθουσες (αίθουσες εκδηλώσεων,
γυμναστήρια, ιδιωτικές δομές κλπ)
για την αποσυμφόρησή τους. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το
ειδικό σχολείο στο οποίο λείπουν 5
εκπαιδευτικοί, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 σχολικός νοσηλευτής, 2
εργοθεραπείας, 1 πληροφορικής, 1
εικαστικών, 1 θεατρολόγος. Πρέπει
να ασκηθεί πίεση στις διευθύνσεις
εκπαίδευσης και από τους Συλλόγους Γονέων για να προχωρήσουν
στην αποσυμφόρηση. Η Ένωση από
τη πρώτη στιγμή έχει αναπτύξει
πολύμορφη δραστηριότητα για την
ανάδειξη των ζητημάτων και παρεμβάσεις για όλα τα παραπάνω και γι’
αυτό μπροστά μας έχουμε συντονισμένη παρέμβαση και με την Ένωση
Γονέων Βύρωνα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γιατί
τα προβλήματα αφορούν και τις δύο
βαθμίδες.
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[Όρος Υμηττός]

ΥΜΗΤΤΟΣ: ΔΥΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ

Πυροσβέστες και εθελοντές έσωσαν το βουνό
Πυροσβέστης προσπαθεί να σβήσει μεγάλη φλόγα
στην πλαγιά πάνω από το τέρμα της Κλεισούρας.

Ρίψη νερού από το ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.
ι πυροσβέστες και οι Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας των Δήμων μας, έδωσαν δύο
σκληρές μάχες μέσα σε μόλις μια
εβδομάδα για να σώσουν τον Υμηττό από την πύρινη λαίλαπα.
Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε
στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 14:46, σε
δασική έκταση κοντά στο πλάτωμα
των κεραιών, ανατολικά της Καισαριανής και του Βύρωνα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Βύρωνα με επικεφαλής τον Σταύρο Σαλαγιάννη, «από
το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά
περνούσε κολώνα δικτύου ρεύματος όπου και είχε αποκολληθεί ο
μονωτήρας της με αποτέλεσμα το
καλώδιο ρεύματος να ακουμπάει
τα δέντρα». Εξάλλου, ο επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Καισαριανής Σάκης Εξαρχόπουλος,
εκτιμά ότι τη φωτιά προκάλεσε
βραχυκύκλωμα καλωδίου μεσαίας τάσης. Κάηκε περίπου ενάμιση στρέμμα αλλά η κατάσταση θα
μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ

Ο

χειρότερα αν δεν είχαν διασωθεί οι
εγκαταστάσεις του Ραντάρ και των
παρακείμενων κεραιών.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η φωτιά που ξέσπασε στις 26 Σεπτεμβρίου, στις 14:41, στον Καρέα, και
συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού
Κλεισούρας, σε δασική έκταση με
χαμηλή βλάστηση.
Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και κατευθύνθηκε
προς το Σκοπευτήριο Βύρωνα και
τα στρατόπεδα της περιοχής, Σακέτα, Αερονομίας, το ΕΚΕΜΣ - super
market, στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα και στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων καθώς.
«Κατεβάσαμε εβδομήντα σκυλιά
περίπου από το καταφύγιο του Βύρωνα γιατί κινδύνεψαν να πνιγούν
από τους καπνούς. Ο κόσμος που
ενδιαφέρθηκε να φιλοξενήσει τα
σκυλιά ήταν αρκετός και ήταν πολύ
συγκινητική η ανταπόκρισή του και
τον ευχαριστούμε πολύ. Από το φόβος μας κατεβάσαμε τα σκυλιά και
με τη βοήθεια του δημάρχου μας,
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μπορέσαμε να τα πάμε σε ασφαλές σημείο. Το καταφύγιο , δεν έχει
υποστεί υλικές ζημιές αλλά ο φόβος
μας ήταν μεγάλος», δήλωσε στο
protothema.gr η εθελόντρια του
καταφυγίου του Βύρωνα, Μαρία
Ποδαρά.
Η φωτιά έγινε ακόμα πιο επικίνδυνη όταν στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα, που λειτουργεί μέσα στο δάσος, άρπαξαν φωτιά τα στρώματα
που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από
το Δήμο. Τελευταία στιγμή διασώθηκαν από την φωτιά μηχανήματα
-κοντέινερ- του Δήμου Βύρωνα,
που μεταφέρουν τα απορρίμματα
στη χωματερή στη Φυλή.
Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
δυσχέραναν το έργο των ανδρών
της Πυροσβεστικής. Στο σημείο
μετέβησαν μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος
Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης
Υμηττού (ΣΠΑΥ) Γιάννης
Κωνσταντάτος. Σε δήλωση προς το MEGA ο
κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως
εξετάζεται σοβαρά το
ενδεχόμενο η φωτιά να
προήλθε από κολώνα της
ΔΕΗ.
Στον Καρέα μετέβησαν επίσης οι δήμαρχοι
Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, Καισαριανής,
Χρήστος Βοσκόπουλος,
Ζωγράφου Βασίλης ΘώO υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
δας, ο γενικός γραμμαΝίκος Χαρδαλιάς συμμετέχει στον
τέας του Δήμου Ηλιούσυντονισμό των επιχειρήσεων.
πολης Χρήστος Σωτηρό-

πουλος, αντιδήμαρχοι και επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων.
Στην κατάσβεση συμμετείχαν
62 πυροσβέστες με 22 οχήματα,
2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων,
3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
Παράλληλα υπήρξε μαζική κινητοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας καθώς πέρα
από εκείνες του Βύρωνα και της
Καισαριανής, οχήματα έστειλαν
επίσης εκείνες του Παπάγου-Χολαργού, της Ηλιούπολης, της Γλυφάδας (ΕΔΑΠΥΓ), της Βάρης, της
Ροδόπολης, του Αγ. Στεφάνου, των
Αφιδνών και η ΔΑΚ από τις Αχαρ-

νές. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
μετά τις 5.15 το απόγευμα.
Την επόμενη μέρα κλιμάκιο του
ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκε στην οδό Κλεισούρας για να πραγματοποιήσει
έλεγχο στα καλώδια μεταφοράς
ρεύματος, που βρίσκονται στο
σημείο όπου ξεκίνησε η χθεσινή
πυρκαγιά.
Οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ έκαναν
μέτρηση απόστασης και τεστ ταλάντωσης των καλωδίων για να διαπιστώσουν αν υπήρξε πιθανή επαφή μεταξύ τους, λόγω του δυνατού
αέρα που φυσούσε στην περιοχή
λίγο πριν τη φωτιά.

Μερικά από τα 70 αδέσποτα σκυλιά που διασώθηκαν.

Οι δήμαρχοι Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας, Καισαριανής,
Χρήστος Βοσκόπουλος, Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης και η
γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα Μαρία Ζιώγα.

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60

Τα αδέλφια Βαρδάκη

Γράφει η Σοφία Τριανταφύλλου
Μέλος της Π.Ε.Λ.
(Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών)
e-mail: sofiarose1900@gmail.com

Τ

ο έργο στο Εκλαίρ είχε τελειώσει και ο Θανάσης
έβγαλε από πάνω του το λουρί
που κρατούσε τον ξύλινο ταμπλά
με τα σάμαλι, τους πασατέμπους
και τις γκαζόζες. Οι πενταροδεκάρες της πληρωμής κουδούνιζαν στην τσέπη του. Απ’ έξω τον
περίμενε ο μεγάλος του αδελφός, ο Μανόλης.
-Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω
αναβάτης! του είπε μόλις τον
είδε στην είσοδο
-Μπα! Πως σου ‘ρθε πάλι αυτό
μικρέ!
-Είδα μια ταινία που έδειχνε τα
άλογα που έτρεχαν στον ιππόδρομο
-Εμ! έτσι μισή μερίδα που είσαι,
τι άλλο να γίνεις; τον πείραξε ο
αδελφός του. Άντε τώρα να πάμε

σπίτι γιατί μας περιμένει η μάνα.
-Εγώ θα γίνω αναβάτης! ξανάπε την ώρα που όλη η οικογένεια
έτρωγε το βραδινό.
-Μάλιστα! ο ένας μου γιος αναβάτης κι ο άλλος ποδοσφαιριστής, είπε η μάνα τους κοιτώντας
με αυστηρό βλέμμα τον Μανόλη
που περνούσε τις περισσότερες
ώρες παίζοντας ποδόσφαιρο.
Κι ύστερα γυρνώντας προς
τον άντρα της:
Εσύ τι λες γι αυτά Λάμπρο;
-Τι να πω γυναίκα; Άστα να
βρουν το δρόμο τους!

Από αριστερά: Γράφας, Βαρδάκης, Σκορδαλέλης (1960)

Λίγα χρόνια αργότερα ο
14χρονος Θανάσης Βαρδάκης
ήταν ένας από τους τρεις κορυφαίους έλληνες αναβάτες της
εποχής. Είχε συμπληρώσει πάνω
από 24 πρωτιές!
Το μυστικό του ήταν ότι ποτέ
δεν έκοβε ταχύτητα στην τελευταία και πιο επικίνδυνη στροφή
της κούρσας πριν το τέρμα, όπως
έκαναν οι περισσότεροι. Τα κύπελλα στόλιζαν το φτωχικό του
σπίτι στην Καισαριανή κι έκαναν
περήφανη τη βουρλιώτισα μάνα
του Μαρία Κιβωτού και τον
κρητικό πατέρα του Λάμπρο.
Αλλά κι ο μεγάλος αδελφός
του, Μανόλης Βαρδάκης, ήδη
ξεδίπλωνε το ποδοσφαιρικό του
ταλέντο. Σε ηλικία 14 ετών έπαιζε στον Πανιώνιο Καισαριανής
και το 1962, στα 16 του χρόνια,
ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής
της Καισαριανής που έπαιζε στη
Μικτή Αθηνών. Το 1965 ήταν
στην ομάδα του Εθνικού Αστέρα που τότε ανέβηκε στην Β΄
Εθνική, με προπονητή τον Γιώργο Δαρίβα. Αργότερα, έγινε κι
εκείνος προπονητής στη Δυναμό
Καισαριανής.
Για τον μικρό αναβάτη όμως,
η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Ένα
χειμωνιάτικο πρωί του 1968, στο
απόγειο της καριέρας του ξε-

Στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ (1967).
Από αριστερά Μανόλης Βαρδάκης, Κυριάκος Πιπιλικάκης, Κώστας Τιμπζής.

κίνησε με το μηχανάκι του, μια
Floreta, να πάει στον ιππόδρομο Φαλήρου για προπόνηση. Κι
εκεί στη Λεωφ. Συγγρού, κοντά

στον Άγιο Σώστη, ένα φορτηγό
που πετάχτηκε μπροστά του, του
έκοψε τα νήμα της ζωής σε ηλικία μόλις 16 χρόνων.

Ο Θανάσης Βαρδάκης με τον ξάδελφό του Κώστα Κακάτση
και τον ιδιοκτήτη του αλόγου, στον ιππόδρομο Φαλήρου.
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[Βύρωνας - Ιστορία]

ΤΟ Ε.Α.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ – ΈΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΕΑΜΑ

Μία ιστορία από το Βύρωνα της Κατοχής
Η «Επικοινωνία» δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα, απόσπασμα από το βιβλίο του 93χρονου πλέον, αντιστασιακού, ΕΠΟΝίτη
Θόδωρου Κυριακίδη με τίτλο «Ο Βύρωνας στη δίνη του 20ου αιώνα». Η έκδοση του βιβλίου, που επιμελείται ο Απόστολος
Κοκόλιας, καθυστέρησε λόγω κορωνοϊού και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Γράφει ο Θόδωρος Κυριακίδης

Θ

α περιγράφω εδώ ένα από τα
δυσκολότερα έργα, εγχείρημα θα έλεγα που έκαναν τα παιδιά
της Ε.Π.Ο.Ν. Ήταν μια επιχείρηση
που για πολλούς φάνταξε όνειρο
άπιαστο. Μερικοί πρόβαλαν σαν
δικαιολογία το σκοτάδι, που δεν
έπρεπε να υπάρχει ίχνος φωτός.
Αυτό που θεωρήθηκε ως ακατόρθωτο λόγω συνθηκών και
εδαφικών ανωμαλιών, ολοκληρώθηκε και επί είκοσι μέρες τα
τρία γράμμα του Ε.Α.Μ. κοσμούσαν την πλαγιά του Υμηττού. Για
τους αγωνιστές της Ε.Π.Ο.Ν. που
πίστευαν με πάθος στον αγώνα,
ήταν όλα δυνατά. Το έργο είχε
καλή προετοιμασία.
Πριν από μέρες συνεργείο από
Επονίτες είχε ανέβει στο βουνό
για να διαμορφώσει την περιοχή
κατά το δυνατό. Έγινε η οριοθέτηση του χώρου και το βράδυ της
εκτέλεσης του έργου το συνεργείο που γνώριζε τον χώρο, ανέλαβε το ασβέστωμα.
Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε δύο
συνεργεία. Το ένα για τον ασβέστη και το άλλο για τα νερά.
Για να καταλάβει ο σημερινός
αναγνώστης γιατί το χαρακτηρίζω
σαν δύσκολο κατόρθωμα, πρέπει
να εξηγήσω ότι ο χώρος ήταν εξαιρετικά ανώμαλος και χρειαζόταν
δύσκολη διαμόρφωση. Αυτά τα
τεράστια γράμματα που έπρεπε
να φαίνονται από όλη την Αθήνα,
απαιτούσαν πολύ υλικό. Τα σπίτια

Το «ποδήλατο του Αγώνα» που
χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο της
αντιστασιακής του δράσης ο δεκαεξάχρονος
Θόδωρος Κυριακίδης (1943).
Όλη η Αθήνα επί είκοσι μέρες θαύμαζε το γεγονός. Εικονογράφηση Γιάννη Αντωνόπουλου.

τότε ήταν χαμηλά και η δόμηση
αραιή, η ορατότητα ήταν εφικτή
από μεγάλη απόσταση. Το μήκος
των γραμμάτων ήταν περίπου πενήντα μέτρα και το πάχος ανάλογο. Το ράντισμα των γραμμάτων απαιτούσε μεγάλη ποσότητα
ασβέστη, που γινόταν με μάτσα
από θυμάρι. Η όλη δυσκολία μας
ήταν στην μεγάλη ποσότητα του
υλικού που μας χρειαζόταν. Κάναμε πολλά δρομολόγια, για να
τροφοδοτούμε το έργο. Όταν έπεσε το βαθύ σκοτάδι εμείς τα δύο
συνεργεία με ταχύτητα και τόλμη
κουβαλούσαμε το νερό και τον
ασβέστη μέσα στα σκοτάδια και τα
κακοτράχαλα του βουνού. Κάναμε
τα πολύ δύσκολα δρομολόγια.
Τα μεγάλα αυτά γράμματα
απαιτούσαν πολύ ασβέστωμα και
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η τροφοδοσία τους κράτησε μέχρι το ξημέρωμα. Βιαζόμαστε να
τελειώσουμε πριν φωτίσει η μέρα.
Έπρεπε να τα μαζέψουμε και να
κατεβούμε από το βουνό γιατί
υπήρχε κίνδυνος να μας μπλοκάρουν. Καταφέραμε πριν φέξει,
με πειθαρχία, με συντονισμένες
ενέργειες να ολοκληρώσουμε
ένα πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό έργο. Όλοι μαζί εργαστήκαμε
σαν στρατός από μυρμήγκια για
να πετύχουμε ένα από τα δυσκολότερα έργα της περιόδου. Αποδείξαμε με τη δράση μας στο λαό
και την κοινωνία ότι με πίστη στις
δυνατότητες μας σαν αγωνιστές
μπορούμε να πετύχουμε δύσκολους στόχους.
Όλη η Αθήνα επί είκοσι μέρες
θαύμαζε το γεγονός. Και ένα απο-

μεσήμερο οι γερμανοί μάζεψαν
από τα καφενεία της Καισαριανής
καμιά ογδονταριά άτομα και χάλασαν τα γράμματα. Επί μέρες οι
Αθηναίοι σχολίαζαν το θέμα, ήταν
κάτι που έδινε μηνύματα ελπίδας

και τόνωνε το ηθικό του λαού.
Η εντύπωση του κόσμου ήταν
ότι τόσο δύσκολες αποστολές
και μάλιστα με συνθήκες άγριας
τρομοκρατίας είναι εξαιρετικά
δύσκολες.

[Καισαριανή]

ΠΡΟΣ ΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

5+1 νέες προκάτ αίθουσες
Δήμος Καισαριανής σε
συνεργασία με την κρατική ΚΤΥΠ Α.Ε. ολοκλήρωσε την
τοποθέτηση και τον εξοπλισμό 5
προκάτ αιθουσών για την προσχολική αγωγή, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας
Μάνος Κιτσέλλης στις 25 Σεπτεμβρίου.
Δύο αίθουσες τοποθετήθηκαν
στο 1ο Παιδικό Σταθμό, δύο στην
αυλή του συγκροτήματος Βενιζέλου (1ο Νηπιαγωγείο), μία στον
3ο Νηπιαγωγείο ενώ θεωρείται
θέμα ημερών η εγκατάσταση της τελευταίας στον
4ο-5ο Νηπιαγωγείο.
Η στάση της Ένωσης Γονέων Καισαριανής
ωστόσο είναι επικριτική όπως προκύπτει από δήλωση του προέδρου της Δημήτρη Τόλου στην «Ε»
για τις αίθουσες: «Από την πρώτη στιγμή παλέψαμε για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης και στη
συνέχεια το 2019, συμπορευτήκαμε και με την μια
προ-μελέτη που προέβλεπε 11 αίθουσες βαρέως
τύπου κατασκευής (προκάτ ή χτίσιμο) που μπο-

Εργαστήριο διλημμάτων

Ο

Γράφει η Μπεττίνα Γραφίδου,
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή»
Η νέα προκάτ αίθουσα στο 3ο Νηπιαγωγείο

ρούσαν να συνδεθούν με την κεντρική θέρμανση,
ύδρευση, αποχέτευση, τουαλέτες, βοηθητικούς
χώρους για σίτιση και ύπνο και θα αντικαθιστούσαν και τις λυόμενες του 3ου και 7ου νηπιαγωγείου. Η τωρινή διοίκηση του Δήμου, μας ξάφνιασε
όταν είπε ότι τα κοντέινερ είναι οικίσκοι καλύτεροι
κι από το σπίτι μας και ότι οι γονείς μπορούν να
περιμένουν και μία και δύο βδομάδες μέχρι να ξεκινήσουν να λειτουργούν.
Οι οικίσκοι λοιπόν είναι 36 τ.μ που καλούνται να
στεγάσουν 25 παιδιά συν 2 νηπιαγωγούς,
χωρίς βοηθητικούς χώρους, με 2 τουαλέτες και όχι των εκπαιδευτικών! Δεν
μπορούν να συνδεθούν με τη κεντρική
θέρμανση και λειτουργούν αποκλειστικά
με κλιματισμό (!), ενώ υπάρχουν επικίνδυνα σημεία και στην κατασκευή αλλά
και στον αύλειο χώρο. Επίσης, όπως και
οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί αναφέρουν, ακόμα
και το παιδαγωγικό έργο δεν μπορεί να
εφαρμοστεί άρτια π.χ. οι παιδαγωγικές
γωνιές».
Εσωτερικό προκάτ αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο

ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Η

κοινωνία μας κατακλύζεται
από δυσάρεστες ανατροπές,
από ένα κύμα αβεβαιότητας και
ασάφειας. Η άγνωστη συνθήκη
της πορείας του covid-19 και της
πανδημίας, δημιουργεί μια μεγάλη αντίφαση.
Οι πολίτες νιώθουν μουδιασμένοι, ενώ ταυτόχρονα πυροδοτείται
όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη άμεσης ικανοποίησης των δίκαιων
αιτημάτων τους, που χρονίζουν.
Η κοινωνία έχει μετατραπεί σε
«Εργαστήρι διλημμάτων» όπου
οι πολιτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν την πραγματικότητα,
χωρίς αποτέλεσμα.
Πώς και ποιος καλείται να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ
των πολιτών και της εκάστοτε
κυβέρνησης; Φυσικά... η τοπική
αυτοδιοίκηση.
Αυτή έχει την ευθύνη να αφου-

γκραστεί τις ανάγκες των
πολιτών σε τοπικό επίπεδο,
να σχεδιάσει, να μεταφέρει και να
διεκδικήσει τις λύσεις για τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα των
δημοτών.
Να λειτουργήσει ως καταλύτης
για την προώθηση των μεγάλων
αλλαγών. Να δουλέψει εντατικά
και αποτελεσματικά προκειμένου
να βελτιώσει το «ευρύτερο» και
όχι το «επιμέρους».
Λαμπρές ιδέες εκτός τόπου και
χρόνου, χωρίς αποτέλεσμα σε
βάση υποσχέσεων και μόνο, δεν
είναι πλέον ανεκτές από τους πολίτες που η ζωή τους υποβαθμίζεται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα.
Η υπομονή εξαντλήθηκε και τα
χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι
ανάγκες είναι ασφυκτικά και επιβεβλημένα.
Η δημοτική αρχή της Καισαριανής έχασε τις προτεραιότητες.
Αυτή ήταν και η διαφωνία μας
εξαρχής.
Οι πολλές έμμισθες θέσεις αιρετών και συμβούλων, οι απευθείας αναθέσεις, η προχειρότητα,
η αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου,
συναίνεσης και ενημέρωσης των
άλλων παρατάξεων.
Η παράταξη «Πρώτη φορά
Καισαριανή» στα δημοτικά συμβούλια διεκδικεί όσα θέλουν
οι πολίτες: Αντιμετώπιση του
προβλήματος της καθαριότητας
στην πόλη μας. Ανακύκλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Προβολή της ταινίας «Too Much «Λέτε ψέματα»
Info Clouding Over My Head» Τ
ετά τη σκηνοθεσία ταινιών μικρού μήκους,
ντοκιμαντέρ και θεατρικών παραστάσεων, ο Καισαριανιώτης
Βασίλης Χριστοφιλάκης έκανε το μεγάλο κινητογραφικό
του βήμα ως σκηνοθέτης και
ηθοποιός με την ασπρόμαυρη
ταινία μεγάλου μήκους (105’)
«Too Much Info Clouding Over
My Head» που γυρίστηκε στο
Παγκράτι και την Καισαριανή.
Στο χιουμοριστικό αυτοσαρκαστικό έργο, ένας τριανταπεντάρης σκηνοθέτης γεμάτος
εμμονές και ψυχαναγκασμούς
προσπαθεί να μαζέψει λεφτά
για την επόμενη ταινία του.
Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης
Χριστοφιλάκης, Κίττυ Παιταζόγλου, Λένα Ουζουνίδου, Λένα
Δροσάκη.
Ήταν η μοναδική Ελληνική
ταινία που κέρδισε τρία βρα-

Μ

βεία: εκείνο της «Ελληνικής
ταινίας του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2017»,
του Ελληνικού Κέντρου κινηματογράφου” και το Β’ Βραβείο
της ΕΡΤ. Η επιτυχημένη πορεία
της ωστόσο, συνεχίστηκε και
με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ

12 • Τεύχος #69 • Σεπτέμβριος 2020

Cyprus Film Days καθώς και
στα Ευρωπαϊκά Ανεξάρτητα
Βραβεία στο Παρίσι.
Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο δημοτικός κινηματογράφος «Αιολία» προέβαλλε την ταινία
δίνοντας την ευκαιρία στους
Καισαριανιώτες να γνωρίσουν
έναν δικό τους καλλιτέχνη.

Ο Βασίλης Χριστοφιλάκης με τον
δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο.

στην πηγή. Επιχορηγήσεις στις
Σχολικές Επιτροπές για καλύτερη
λειτουργία και καθαριότητα των
σχολείων μας. Βελτίωση των
σχολικών κτιρίων με ουσιαστικές
παρεμβάσεις. Αναβάθμιση των
παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών. Κοινωνική πολιτική και κοινωνικές δομές που
δε θα στηρίζονται στις «χορηγίες» Δωρεάν άθληση για όλους
και αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων. Αντικατάσταση
πεζοδρομίων και προσβασιμότητα
στα ΑμεΑ Προστατευτικά στηθαία στην «Καραμολέγκου» για
αποφυγή ατυχημάτων. Δημοτική συγκοινωνία που θα φτάνει
και στις «ξεχασμένες» γειτονιές
της Καισαριανής Αναβάθμιση
του ιστορικού χώρου του Σκοπευτηρίου και του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Ανάπλαση του πάρκου του Αη Γιάννη και αναβάθμιση των ¨Ξυλίνων» Διατήρηση
της ιστορικής μνήμης της πόλης
μας και «Σπίτι του Μικρασιάτη»
Δωρεάν πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους. Προστασία του «Αισθητικού δάσους της
Καισαριανής» και του Υμηττού.
Σχέδια «πολιτικής προστασίας»
για κάθε φυσική καταστροφή και
ενημέρωση των πολιτών.
Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε!
Στηρίζουμε την πρόοδο και την
αλλαγή στην πόλη μας!

ο πρωί της Τρίτης 22/09 αναρτήθηκε ένα άρθρο
από τον Δήμο της Καισαριανής το οποίο μεταφέρει τα «δυσάρεστα νέα» της περιοχής μας. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρεται σε μαρτυρίες γονέων
οι οποίοι τάχα έκαναν καταγγελία πως κομματικά
φερέφωνα παρακινούν τους μαθητές/τριες να αρνηθούν να εισέλθουν στο μάθημα και να προχωρήσουν
σε αποχή ή κατάληψη.
Προβληματισμένοι και εμείς λόγω των ψευδών
κατηγοριών, απευθυνθήκαμε στον αντιδήμαρχο Παιδείας, κο Κιτσέλλη. Με μόνο μας μέσο το διάλογο μιλήσαμε ανοιχτά για τα προβλήματα του σχολείου μας,
για τη βελτίωση του, τα αιτήματα και τις προτάσεις
μας και φυσικά για τη διαγραφή του άρθρου. Ο κος
Κιτσέλλης μας διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει για την
απόσυρση του άρθρου, αντικαθιστώντας το με ένα
που λέει την αλήθεια.
Απ’ότι φαίνεται όμως ήταν αερολογίες και ζούσαμε
μέσα σε ψευδαισθήσεις, διότι ο κος Κιτσέλλης και οι
συνεργάτες του, κυρίως ο δήμαρχος κος Βοσκόπουλος, δεν έχουν καμία διάθεση να παραδεχτούν ότι με
συκοφαντίες παραπλανούν τους δημότες της Καισαριανής. Πότε ακριβώς κομματικά φερέφωνα παρότρυναν τους μαθητές σε άποχη και κατάληψη; Ποιοί
γονείς αναφέρθηκαν σε τέτοια περιστατικά; Πώς
ακριβώς προσπαθεί η δημοτική αρχή να στηρίξει τα
σχολεία μας;
Σας ρωτάμε λοιπόν, πιστεύετε ότι εμείς δεν έχουμε
κριτική η σκέψη;
Πιστεύετε ότι εμείς είμαστε τα πιόνια του καθενός;

Πιστεύετε ότι είμαστε άβουλα πλάσματα;
Πιστεύετε ότι εμείς, σχεδόν ενήλικοι κάποιοι, δεν
μπορούμε να έχουμε δικιές μας απόψεις; Πιστεύετε ότι δεν θα αντιδρούσαμε σε αυτά τα προσβλητικά
ψέματα για εμάς; Εάν πιστεύετε κάτι τέτοιο κάνετε
λάθος, διαθέτετε πολύ μεγάλη φαντασία εάν νομίζετε
πως με αυτά τα ψέματα θα σαμποτάρετε τους μαθητικούς αγώνες, με τη δημοτική αρχή, αντί να μας βοηθά
να υποστηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης.
Παλεύουμε καθημερινά εμείς οι ίδιοι οι μαθητές
για μια καλύτερη παιδεία, για ένα καλύτερο μέλλον
και δεν δεχόμαστε να μας υποβαθμίζετε έτσι για δικά
σας συμφέροντα. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα βαθμοθηρικό εκπαιδευτικό σύστημα
χωρίς να εχουμε την δυνατότητα να εκφραστούμε, να
δημιουργήσουμε, να ανακαλύψουμε τις κλίσεις μας
και τον χαρακτήρα μας, χωρίς ίχνος ανθρωπιστικής
παιδείας και αντί να τα βάζετε με την κυβέρνηση
και τους εαυτούς σας που οδηγούν την νέα γενιά
σε ένα τέτοιο απάνθρωπο μονοπάτι, βγάζετε ψεύτικες ανακοινώσεις. Ναι, πολλά σχολεία οδηγούνται
στην ακραία λύση που είναι η κατάληψη και αυτό
συμβαίνει γιατί ο δήμος, το κράτος, αγνοούν παντελώς τα αιτήματά μας. Δεν ευθύνεται κανένα κόμμα,
ευθύνεται η δικιά σας ανευθυνότητα για την αντιμετωπιση των προβληματων και η αδιαφορία σας
για αυτά. Είμαστε θύματα των δικών σας επιλογών!
Καταστρέφετε τη μόρφωσή μας και το μέλλον μας!
Δεν είμαστε απλά παιδάκια που υπακούουν σε εντολές, αρχίστε να μας βλέπετε ως άτομα με φωνή. Η
γενιά που βασίζεστε να αλλάξει αυτός ο άθλιος τόπος,
αυτή η άθλια παιδεία. Η επόμενη γενιά που ψηφίζει.
Πρέπει να μάθετε να μας ακούτε, γιατί τα «παιδιά»
γίνεστε εσείς.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ω ΡΑ Μ Η Δ Ε Ν
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Βύρωνας μας, ανέκαθεν, ήταν η πόλη
των αγώνων, η πόλη των εργαζομένων, η γειτονιά της Αθήνας που έχει προσφέρει πολλά στη χώρα. Οι κάτοικοι του
Βύρωνα, επί το πλείστον εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι, έχουν υποστεί δραματικές
μειώσεις στα εισοδήματα τους, πολλοί εξ
αυτών βρίσκονται στα όρια της ανέχειας.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα μικρά και
μεσαία εισοδήματα να έχουν συνεχή ανάγκη χρηματοδότησης υποδομών και δράσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.
Ψυχαγωγία, άθληση, φύλαξη βρεφών,
δημιουργική απασχόληση παιδιών και ηλικιωμένων, προγράμματα για ΑΜΕΑ και ευπαθείς ομάδες δεν είναι πολυτέλεια για τις
γειτονιές της εργασίας του Βύρωνα.
Είναι τοις πάσι γνωστό ότι τα διαθέσιμα
εισοδήματα των πολιτών δεν επαρκούν για
χρηματοδότηση περαιτέρω αναγκών πέραν
των βασικών.
Η ανεργία, ειδικά στην νεολαία, καλπάζει και αγγίζει νούμερα που παραπέμπουν
σε κοινωνική κρίση. Τα παιδιά μας, μη
έχοντας διέξοδο εκτόνωσης της ενεργητικότητας τους, καταφεύγουν σε πλατείες, ή
παρασύρονται σε δραστηριότητες που δεν
τους προσφέρουν απολύτως τίποτα. Αυτό το
εκρηκτικό μείγμα παράγει εγκληματικότητα

γηθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Μόνο ο
Δήμος μπορεί να δώσει λύσεις και να προλάβει την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν
μπορεί ο πολίτης, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να ζουν άλλο φτωχοί και κλειδωμένοι στο σπίτι. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι
βασική κοινωνική ανάγκη.

Η κοινωνία αναζητά διεξόδους πριν το καζάνι που σιγοβράζει σκάσει.

και κοινωνική απομόνωση. Μεγαλώνουμε
γενιές νέων που θα μας αποζημιώσουν αύριο για την αδιαφορία μας. Ταυτόχρονα δείχνουμε αδιαφορία και ασέβεια προς τους
απόμαχους της ζωής, που μόχθησαν επί
δεκαετίες για να κτιστεί αυτή η χώρα.
Ο κορωνοϊός, μπορεί προσωρινά να έχει
αναστείλει πολλές δραστηριότητες, όμως
δεν εμποδίζει τον προγραμματισμό τους
για το νέο έτος. Επί πλέον, τα προγράμματα
ΕΣΠΑ δίνουν δυνατότητες ευέλικτης χρη-

ματοδότησης με μικρή η μηδενική επιβάρυνση του Δήμου.
Ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-βουλος Βύρωνα, έχω διαπιστώσει
ότι οι προσωπικές παρεμβάσεις
και παραινέσεις δεν αρκούν.
Χρειάζονται συλλογικές πιέσεις,
υπάρχουν πολλά περιθώρια
για δράσεις. Η κοινωνία αναζητά διεξόδους πριν το καζάνι
που σιγοβράζει σκάσει και οδη-

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Βύρωνος

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εξώδικο Δήμου Βύρωνα κατά Δ. Σουλιώτη
ετά τη γνωστοποίηση των
ποιοτικών ελέγχων για
τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο
Βύρωνα, η δημοτική αρχή αποφάσισε να στείλει εξώδικο στον
Δημήτρη Σουλιώτη που της είχε
ασκήσει σκληρή κριτική για την
ποιότητα των δημόσιων έργων
κάνοντας λόγο για «απατεώνες
της ασφάλτου».
Ειδικότερα, μετά από τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και τη λήψη 31 δειγμάτων
(πλακούντων ασφαλτοσκυροδέματος) από τις ασφαλτοστρώσεις
– μπετοστρώσεις, εστάλησαν στο
Δήμο Βύρωνα από το πιστοποιημένο εργαστήριο τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν
για: α) Το πάχος στρώσεων β) Το
ποσοστό ασφάλτου γ) Τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις δ) Τα
χαρακτηριστικά τους (Marshail
και Rise).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων – ελέγχων
οι πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις
και μπετοστρώσεις στο Δήμο
Βύρωνα ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης.
Όπως αναφέρει η δημοτική
αρχή, έστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στον κ. Δ. Σουλιώτη «προκειμένου να ανακαλέσει όλους

Μ

τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς
περί συμμετοχής της δημοτικής
αρχής σε απάτες» που αφορούν
τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο
Βύρωνα.
«Είμαστε ανοικτοί στην καλόπιστη κριτική όσο έντονη και
επίμονη κι αν είναι, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο της ευπρέπειας
και του αλληλοσεβασμού. Δεν θα
ανεχτούμε όμως, από κανέναν,
την παραμικρή υπόνοια ή αμφισβήτηση σε θέματα εντιμότητας
και ηθικής ακεραιότητας στη διαχείριση δημόσιου χρήματος»,
δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης.
Η συλλογικότητα «Πολίτες του
Βύρωνα» χαρακτήρισε «επιχείρηση φίμωσης της πολιτικής
δημόσιας κριτικής, από τη δημοτική αρχή Βύρωνα» το εξώδικο,

σημειώνοντας μάλιστα ότι ο κ.
Σουλιώτης είναι «γνωστός κοινωνικός αγωνιστής και αγωνιστής της αριστεράς».
Παράλληλα,
υπογράμμισε
ότι «το ζήτημα των κακοτεχνιών
στις ασφαλτοστρώσεις έχει επανειλημμένα απασχολήσει και το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
αναφορές – καταγγελίες, όχι
μόνο του Σ. Δ. αλλά και συλλογικοτήτων όπως Ενάργεια,
Βύρωνας Τριγύρω, αλλά και
δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Οι καταγγελίες αυτές
υποχρέωσαν την δημοτική αρχή
να κάνει ελέγχους στο έργο οδηγώντας τον εργολάβο να προβεί
σε επιδιορθώσεις. Η δημοτική
αρχή της πόλης έχει υποχρέωση και οφείλει να ελέγχει την
υλοποίηση των τεχνικών έργων
και ειδικότερα αν οι εργολάβοι
τηρούν κατά γράμμα τους όρους
των συμβάσεων».
Υπερασπιζόμενες επίσης τον
κ. Σουλιώτη, οι συλλογικότητες
«Βύρωνας και Τριγύρω» και
«Ενάργεια» επεσήμαναν ότι «Το
ίδιο το εξώδικο δε, αποτελεί παραλογισμό από την στιγμή που η
ίδια η διοίκηση παραδέχτηκε ότι,
(…) σε 2 δρόμους, δηλαδή σε ένα
ποσοστό 6,45% παρουσιάστηκε
αποδεδειγμένο πρόβλημα!»
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Κάρτες q Επιστολόχαρτα q Φάκελοι
Διαφημιστικά φυλλάδια q Αφίσες
Σελιδοδείκτες q Menu q Κατάλογοι
Αυτοκόλλητα q Μπλοκ σημειώσεων
Συνταγολόγια q Κουπόνια q Εισιτήρια
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[Βύρωνας - Συνέντευξη]

Μαργκώ Ενεπεκίδη: «Νιώθω τη μουσική ως ένα απαραίτητο
κομμάτι της ζωής μου, ηρεμώ και εκφράζομαι μέσα από αυτή»
μόνο τώρα που έχω γίνει μητέρα, τα
ωράρια των βραδινών μου εμφανίσεων
να μην είναι τόσο συμβατά με τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις, όμως όταν
αγαπάς αυτό που κάνεις παίρνεις δύναμη για να συνδυάσεις τα πάντα χωρίς να
κάνεις εκπτώσεις.

στώ σε τόσο δύσκολους καιρούς. Μου
έκανε την τιμή να ερμηνεύσω τραγούδια από τον «Σταυρό του Νότου» (Νίκος
Καββαδίας/Θάνος Μικρούτσικος), όπως
προχθές στην τελευταία καλοκαιρινή
συναυλία του κυρίου Κούτρα, με καλεσμένους τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη, Μάκη Σεβίλογλου που πραγματοποιήθηκε στην
Καισαριανή, καλεσμένοι του δημάρχου
κυρίου Χρήστου Βοσκόπουλου, όπου
ήταν μια πραγματικά εξαιρετική βραδιά.
Όλες οι συνεργασίες μου έως τώρα
ήταν άκρως καθοριστικές για εμένα, διότι μου έδειχναν κάθε φορά τον δρόμο
για την εξέλιξη και χαίρομαι τόσο, που
τον έχω διαβεί παρόλες τις δυσκολίες,
κατά καιρούς!

Η δωρεάν μουσική στο Ίντερνετ
έχει αντικαταστήσει τη βιομηχανία
των CD και πλέον τα έσοδα ενός
μουσικού εξαρτούνται σχεδόν
αποκλειστικά από τις ζωντανές
εμφανίσεις. Ωστόσο, ο κορωνοϊός
έχει φέρει τα πάνω κάτω. Πώς
βιώνεις αυτή τη κατάσταση;
Δύσκολα, δεν μπορώ να στην ωραιοποιήσω. Οι εμφανίσεις μας πια είναι
περιορισμένες και ακόμα και αυτές που
γίνονται δεν μοιάζουν με τις εμφανίσεις
προ κορωνοϊού. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος, κι ενώ έχει ανάγκη να παρασυρθεί από τη μαγεία της μουσικής
και να ξεχαστεί για λίγες ώρες, δεν είναι
πάντα εφικτό. Κι εμείς που εξαρτόμαστε
οικονομικά από τις λίγες αυτές εμφανίσεις (οι οποίες δεν μπορούν να σου
καλύψουν πλέον τις βιοποριστικές σου
ανάγκες), προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και κυρίως με
αξιοπρέπεια.
Αρκεί όλο αυτό να δώσει στον καθένα
από εμάς ένα «μάθημα» ώστε να εκτιμήσουμε τον κάθε τομέα της ζωής μας
όπως ήταν προ κορωνοϊού και να μην
μας γίνει συνήθεια αυτή η περίεργη καθημερινότητα που ζούμε εδώ και μήνες,
συμβιβαζόμενοι ότι είναι κάτι φυσιολογικό, διότι δεν είναι!

Ποιες θυσίες απαιτεί η μουσική
από έναν καλλιτέχνη;
Νιώθω τη μουσική ως ένα απαραίτητο κομμάτι της ζωής μου, ηρεμώ και
εκφράζομαι μέσα από αυτή. Οπότε δεν
είναι υπερβολή να πω πως ποτέ δεν
ένιωσα ότι θυσιάζω κάτι για αυτή. Ίσως

Το 2019 αποφάσισες να κατεβείς
υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Βύρωνα στο πλευρό του Αλέξη
Σωτηρόπουλου. Τι σε οδήγησε
σε αυτή την απόφαση και τι
αποκόμισες από τη συγκεκριμένη
εμπειρία;

«Ο Βύρωνας είναι μια από τις πιο όμορφες και ζωντανές γειτονιές της Αθήνας»
Μαργκώ θα μπορούσες να μας
πεις λίγα μερικά πράγματα για
σένα, την οικογένειά σου, τη
ζωή σου και τη σχέση σου με το
Βύρωνα;
Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Χαϊδάρι. Είμαι παιδί της πόλης. Πρόλαβα και έζησα
την εποχή που υπήρχε ακόμα γειτονιά
και ξενοιασιά. Μεγάλωσα σε μια αγαπημένη οικογένεια και έχω άλλες δύο
αδελφές. Από μικρή είχα κλίση προς τη
μουσική και τον αθλητισμό, αξίες που
βλέπω να έχει κληρονομήσει και η κόρη
μου την οποία υπεραγαπώ. Τον Βύρωνα
τον γνώρισα αρχικά στις βόλτες μου ως
μικρότερη και στην πορεία επέλεξα να
ζήσω εκεί. Είναι μια από τις πιο ζωντανές και όμορφες γειτονιές της Αθήνας.
Ποιες είναι οι μουσικές σου
επιρροές και πόσο επηρέασαν
οι σπουδές τη σχέση σου με τη
μουσική;
Οι μουσικές μου επιρροές ξεκινούν από
πολύ μικρή, τότε που θυμάμαι τον πατέρα μου να βάζει στο σπίτι ακούσματα

λαϊκά: Διονυσίου, Νταλάρα, Πάριο, Καζαντζίδη αλλά και Ξυλούρη, Χατζιδάκι,
Θεοδωράκη. Μεγαλώνοντας λοιπόν
και τραγουδώντας από 17 χρονών σε
συγκροτήματα, οι μουσικές επιρροές
πολλές! Hard rock στην αρχή, rock,
soul funk αλλά και λόγω μουσικών
σπουδών, η αγάπη μου για την κλασσική μουσική (Bach, Mozart, Beethoven)
μεγάλη! Πιστεύω πως κάθε παιδί, είτε
ασχοληθεί επαγγελματικά με την μουσική, είτε όχι, θα πρέπει να λάβει κλασσική μουσική παιδεία, για κάποιο χρονικό
διάστημα, διότι καλλιεργεί και ωριμάζει
την ψυχή στην υπόλοιπη πορεία του!
Ποιες στιγμές θεωρείς μέχρι
τώρα ως τις πιο σημαντικές της
σταδιοδρομίας σου; Ποιες ήταν οι
πιο καθοριστικές συνεργασίες σου
με μουσικούς;
Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές, αν
και σε δύσκολη περίοδο, θεωρώ πως
είναι τώρα που βρίσκομαι μουσικά, στο
πλευρό του σπουδαίου Γιάννη Κούτρα,
όπου μου έδωσε την ευκαιρία να ακου-

Γνωρίζοντας τον Αλέξη Σωτηρόπουλο
διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος με
αξίες, που αγαπά την πόλη του και θέλει
να την κάνει καλύτερη. Που αγαπά και
σέβεται τους συμπολίτες του και θέλει
να φτιάξει ένα καλύτερο τόπο για να
ζουν.
Ο ίδιος σε συνδυασμό με την αγάπη
μου για το Βύρωνα, με οδήγησαν στο
να πάρω αυτή την απόφαση, αφού μου
έκανε την πρόταση και την τιμή ο Αλέξης. Ήταν εμπειρία ζωής για μένα. Είχε
προσπάθεια, τρέξιμο, κούραση, λαχτάρα
για το αποτέλεσμα και έντονη φιλοδοξία
για να συμβάλλω κι εγώ κατά το ελάχιστο στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των συμπολιτών μου.
Πώς αξιολογείς την πολιτική του
Δήμου Βύρωνα όσον αφορά τον
πολιτισμό;
O Δήμος Βύρωνα, έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό των δράσεών
του, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα του πολιτισμού. Μιλώντας από την
πλευρά μου, ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης και μέρος της ομάδας για τη
στήριξη και προάσπιση του πολιτισμού,
θεωρώ ότι, δεδομένων των συνθηκών,
οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε
και αυτές που ετοιμάζουμε (όταν επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς) είναι αρκετά ικανοποιητικές.
Οι συναυλίες στο Θέατρο Βράχων,
που είναι σήμα κατατεθέν του Δήμου τα
τελευταία χρόνια, δυστυχώς λόγω των
περιορισμών δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν καθώς και πολλές ακόμα
μουσικές βραδιές, όπως για παράδειγμα
με τον εξαιρετικό Γιάννη Κούτρα με τον
οποίο έχω την τιμή να συνεργάζομαι.
Όλα αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας, το
σίγουρο όμως είναι πως θα επανέλθουμε με μεγαλύτερη λαχτάρα & δημιουργικότητα για όλες τις δράσεις πολιτισμού
που δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε.

Η τελευταία συναυλία πριν την απαγόρευση
Σ

τις 20 Σεπτεμβρίου στο ανοιχτό θέατρο
«Αντώνης Καλογιάννης» Καισαριανής
πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Γιάννη Κούτρα με πολλούς άλλους επώνυμους καλλιτέχνες.
Μια μέρα πριν απαγορευτούν μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, λόγω κορωνοϊού, οι συναυλίες στην Αττική.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας (χρήση μάσκας,
περιορισμένο κοινό, αποστάσεις). Συμμετείχαν
(σειρά εμφάνισής ονομάτων στην αφίσα της συναυλίας) οι καλλιτέχνες: Γιάννης Κούτρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Ζουγανέλης,
Μαργκώ Ενεπεκίδη και Σάσα Παπαλάμπρου.
Επίσης συμμετείχαν οι Απόστολος Καλτσάς,
Δημήτρης Σινογιάννης, Άκης Γαβαλάς, Μάκης Σεβίλογλου, Σάκης Αμανατίδης και Μαίρη
Ο Γιάννης Κούτρας τραγουδάει επί σκηνής. Μπρόζη.

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά οι Απόστολος Καλτσάς,
Γιάννης Ζουγανέλης, Μαργκώ Ενεπεκίδη, Δημήτρης Σινογιάννης,
Σάσα Παπαλάμπρου, Άκης Γαβαλάς, Βασίλης Παπακωνσταντίνου,
Γιάννης Κούτρας, Μάκης Σεβίλογλου, Χρήστος Βοσκόπουλος (δήμαρχος
Καισαριανής) και Σάκης Αμανατίδης (με το κόκκινο μπλουζάκι).
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