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ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ
Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Τοποθέτηση
κόκκινων κάδων
συλλογής ενδυμάτων,
υποδημάτων και
αξεσουάρ στην
Καισαριανή.
σελ. 7

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του
αντιδημάρχου
Οικονομικών
Δημήτρη Κόκκαλη
για τον δήμο
Βύρωνα στην εποχή
της πανδημίας.
σελ. 3

Η κοινή πρόταση Γώγου – Μπαντή για μείωση κατά 13,5% του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους πέρασε στον προϋπολογισμό του Δήμου.

σελ. 4 & 5

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ, O «TEACHER» ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Ο Δήμος
Καισαριανής
παρέλαβε το νέο
απορριμματοφόρο
μέσω του
προγράμματος
«Φιλόδημος».
σελ. 7

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του Βασίλη
Μουντοκαλάκη
για την απομόνωση
στα Χριστούγεννα
της πανδημίας.
σελ. 13

Ο Σπύρος Τζόκας μας παρουσιάζει τον μεγάλο καθηγητή σωματικής
αγωγής, αθλητή και προπονητή της Καισαριανής.

σελ. 8 - 9

ΑΓΟΡΑ LAPTOPS & TABLETS ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής
υπερψήφισε την πρόταση της Μπεττίνας

σελ. 6

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

Editorial

φανταζόταν έναν χρόνο πριν
γιορτές Χριστουγέννων και ΠρωτοO υδείς

χρονιάς με κλειστά επί της ουσίας μαγαζιά. Διότι μη κοροϊδευόμαστε το σύστημα
«Click Away» με προπαραγγελία και παραλαβή στο κατάστημα δεν αναπληρώνει
την κανονική λειτουργία των φυσικών καταστημάτων.
Κάποιοι επιχαίρουν που η αγορά εκσυγχρονίζεται βιαίως και πολλοί καταναλωτές
ψωνίζουν μέσω Ίντερνετ όχι από επιλογή
αλλά από ανάγκη.
Η παρωδία με τις εταιρίες courrier που
αφήνουν παντού χαρτάκια ή στέλνουν μηνύματα αντί να παραδίδουν εμπορεύματα
κατ’ οίκον ανέδειξε τις αδυναμίες των διαδικτυακών αγορών. Ουσιαστικά λειτουργούν σαν αποθήκες όπου ο καταναλωτής
πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του
και θεωρητικά μόνο παρέχουν μια υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον.
Η παραγγελία μέσω Ίντερνετ δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο.
Πολλές φορές ο καταναλωτής πρέπει να
το προπληρώσει μη έχοντας τη δυνατότητα να το αποκτήσει άμεσα.
Η συγκεκριμένη κατάσταση ευνοεί
όσους έχουν οργανωμένα e-shop και πωλούν τυποποιημένα προϊόντα. Ευνοούνται
οι μεγάλοι σε βάρος του μικρού λιανεμπορίου.
Οι αγορές δεν αποτελούν πάντα ψυχρές
συναλλαγές. Η σχέση πελάτη – εμπόρου
είναι σημαντική. Ο πελάτης εκτιμά τον
επαγγελματία που μπορεί να τον συμβουλεύσει και να του προτείνει εναλλακτικές
λύσεις στις ανάγκες του.
Τα καφενεία αποτελούν στέκια συνάντησης γνωστών αλλά και τα φυσικά καταστήματα δίνουν ζωή στις γειτονιές μας. Αν
παραγγέλνουμε τα πάντα από αποθήκες
ή μεσάζοντες μέσω Ίντερνετ, θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα εξαφανιστούν
πολλά χρήσιμα καταστήματα όπως τα βιβλιοπωλεία που αποτελούν χώρους πολιτισμού.
Χωρίς να αρνούμαστε τη χρησιμότητα
του Διαδικτύου και την ανάγκη σε αρκετές
περιπτώσεις να κάνουμε και παραγγελίες
online, οφείλουμε να στηρίζουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς μας. Πολλές θέσεις εργασίας υπάρχουν χάρη σ’αυτά. Η ίδια η «Επικοινωνία» ως εφημερίδα δεν θα υπήρχε
αν στην αγορά λειτουργούσαν μόνο μεγάλες απρόσωπες αλυσίδες καταστημάτων.
Κλείνοντας, σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα με την ελπίδα ότι το 2021 θα
είναι μια καλύτερη χρονιά.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Ο Δήμος Βύρωνα στην εποχή της πανδημίας του Covid-19

Γράφει ο Δημήτρης Κόκκαλης,
αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Διοικητικών Υπηρεσιών και
πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής

Σ

την εποχή της πανδημίας
και σε ένα πρωτόγνωρο
περιβάλλον, δίνουμε την μάχη
εδώ και 9 μήνες να κρατηθεί η
πόλη όρθια, ανταποκρινόμενοι
στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων
και φροντίδας των δημοτών που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε
στα σχολεία και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς 2019-20 και
στην έναρξη της νέας 2020-21.

Προμηθεύσαμε με tablets τους
μαθητές εκείνους που είχαν
πρόβλημα να προμηθευτούν για
να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση.
Η Διοίκηση ανταποκρίθηκε σε
γενικές γραμμές με επάρκεια,
συνυπολογίζοντας την έλλειψη
υπαλλήλων από άδειες ειδικού
σκοπού, έχοντας να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης. Η οποία είχε αίσιο
τέλος, παρά το ότι κανείς δεν
είναι μπορεί να είναι ικανοποιημένος με τις αίθουσες στέγασης
των νηπιαγωγείων. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του 3ου
παιδικού σταθμού που αποτελεί
πλέον στολίδι για το Δήμο μας.
Η έλλειψη ελεύθερων χώρων
για ανέγερση νέων σχολικών
συγκροτημάτων, από την άναρχη δόμηση της πόλης τα περασμένα χρόνια, είναι φανερή.
Παρόλα αυτά προχωράει η διαδικασία ανέγερσης του 4ου Δημοτικού και αναζητούνται χώροι
για δημιουργία άλλων σχολικών
υποδομών.
Σταθήκαμε δίπλα στους επαγγελματίες με μείωση δημοτικών

τελών και τελών κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων.
Δεν σταμάτησε βέβαια η λειτουργία του Δήμου. Υλοποιήθηκε πρόγραμμα ηλεκτρονικών
ραντεβού που βοήθησε πάνω
από 1.000 συνδημότες μας να
εξυπηρετηθούν, αποφεύγοντας
τον συγχρωτισμό.
Ολοκληρώθηκε μέσα στην
πανδημία το έργο της διόρθωσης των τετραγωνικών.
Προσλήφθηκαν 4μηνοι ή
8μηνοι υπάλληλοι κυρίως στην
καθαριότητα και στο πράσινο
και η πόλη κρατήθηκε καθαρή,
ενώ δόθηκε μεγάλο βάρος στον
ηλεκτροφωτισμό, που είχε σαν
αποτέλεσμα την μεγάλη βελτίωση του φωτισμού στους δρόμους
και τις πλατείες.
Εντυπωσιακός ήταν και ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του
Δήμου, για να δώσει μια νότα
χαράς και να αλλάξει την ήδη
επιβαρυμένη ψυχολογία των
δημοτών.
Στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής έγινε συντονισμένη
προσπάθεια ώστε να φροντίσουμε, είτε με τρόφιμα, είτε με εμβολιασμούς τις ευπαθείς ομάδες

Δωρεάν Rapid test κορωνοϊού πραγματοποιούν ο Δήμος Βύρωνα
και ο ΕΟΔΥ, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» την Πέμπτη 24
Δεκεμβρίου 2020, από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00. Οι πολίτες πρέπει
να προσέρχονται στο χώρο αποκλειστικά με αυτοκίνητο, μηχανή ή
ποδήλατο τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.

του πληθυσμού.
Η τεχνική μας υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται πυρετωδώς
για την σύνταξη αιτήσεων στο
πρόγραμμα «Τρίτσης» που θα
αλλάξουν την πόλη, ενώ παράλληλα συντηρεί τις υποδομές,
τόσο του Δήμου όσο και των
σχολείων.
Όλα αυτά, παρόλο που ο Δήμος μας εξακολουθεί και θα εξακολουθήσει δυστυχώς για αρκετά χρόνια να εκπληρώνει δα-

νειακές υποχρεώσεις 1,5 εκατ.
€ ετησίως. Αφήνουμε πίσω
μας τις άδικες και υπερβολικές
κριτικές που ακούγονται, απότοκα του προεκλογικού αγώνα.
Ακούμε τις καλοπροαίρετες για
να βελτιωθούμε και να γίνουμε
καλλίτεροι.
Βασικός μας στόχος να λύνουμε προβλήματα και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα
της πόλης. Επιδιώκουμε την
συνεργασία με παρατάξεις και

φορείς. Δεν μας αφορά η προσπάθεια αυτών που θέλουν να
γίνουν υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Έχουμε τους εργαζόμενους στο
πλάι μας, που μέσα σε αυτές τις
πρωτόγνωρες και άσχημες συνθήκες, στάθηκαν στο ύψος των
περιστάσεων,
εξυπηρέτησαν
τους δημότες και την πόλη, τράβηξαν το μεγαλύτερο βάρος και
τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Ξεχώρισαν οι πρωτότυπες
δράσεις του προσωπικού των
Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών
που στόλισαν διάφορα σημεία
του Δήμου με όμορφες παραστάσεις, τα video των γυμναστών για την γυμναστική στο
σπίτι και οι φυτεύσεις δέντρων
από την υπηρεσία πρασίνου.
Τέλος θα προσφέρουμε λόγω
της πανδημίας ένα διαδικτυακό
χωριό για τα παιδιά.
Αγαπητοί συνδημότες, ας τηρήσουμε τα μέτρα, ας κάνουμε
λίγη υπομονή ακόμα και θα περάσει η πανδημία.
Σας εύχομαι καλά
Χριστούγεννα και
ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος.
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[Βύρωνας]

ΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΔΗ ΜΟΤΙΚ ΩΝ ΤΕ Λ ΩΝ ΓΙΑ Ε Π ΑΓ ΓΕ ΛΜΑΤΙΕΣ

Η πρόταση Γώγου – Μπαντή πέρασε στον προϋπολογισμό

T

ο Δημοτικό Συμβούλιο υπερψήφισε την πρόταση της δημοτικής αρχής Βύρωνα του δημάρχου Άκη Κατωπόδη για μείωση των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων κατά 50% για όλο
το 2021. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν
με εντολή της κυβέρνησης απαλλάσσονται από τα
συγκεκριμένα τέλη για το διάστημα που έμειναν ή
παραμένουν κλειστές. Η συγκεκριμένη απόφαση
αφορά πρωτίστως τον κλάδο της εστίασης που
υπέστη ίσως τη μεγαλύτερη ζημία κατά την περίοδο της πανδημίας.
Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η υπερψήφιση της
πρώτης κοινής πρότασης των παρατάξεων «Νέα
Εποχή Βύρωνα» του Χρήστου Γώγου και «Μαζί
για το Βύρωνα» του Μίλτου Μπαντή, για μείωση
κατά 13,5% του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους επαγγελματίες το 2021. Οι κ. Μπαντής και Γώγος πρότειναν
τη μείωση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους των
επαγγελματικών χώρων σε 3,20 ευρώ από 3,70
ευρώ ανά τ.μ.
Μάλιστα της συγκεκριμένης ελάφρυνσης είχε
προηγηθεί η ομόφωνη υιοθέτηση της πρότασης
Γώγου στην Οικονομική Επιτροπή για αύξηση των
εισοδηματικών ορίων για κατηγορίες ευάλωτων
πολιτών (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι, μονογονεϊκές,
άτομα με αναπηρία – ανδρόγυνο συνταξιούχων)
που δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη.
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Η δημοτική αρχή έφερε πρόταση μείωσης των τελών κοινοχρήστων
χώρων που υπερψηφίστηκε. (φωτό αρχείου του αντιδημάρχου
Δημήτρη Κόκκαλη και του δημάρχου Άκη Κατωπόδη)

Οι κ. Μπαντής και Γώγος διευκρίνισαν ότι παράλληλα με την οριζόντια μείωση του ανταποδοτικού τέλους για τους επαγγελματίες εισηγούνται
τη διατήρηση του υψηλού συντελεστή 13,50 ευρώ
για τις επιχειρήσεις ειδικής κατηγορίας όπως σούπερ μάρκετ, τράπεζες, ΔΕΚΟ και κλινικές.
Η πρόταση τους έλαβε τη σχετική αλλά κρίσιμη
πλειοψηφία με 16 ψήφους υπέρ. Κατά ψήφισαν η
παράταξη της δημοτικής αρχής «Στάση Βύρωνα»
και οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Βύρωνα»
(Βαγγέλης Γείτονας), «Αριστερή Παρέμβαση»
(Παύλος Αναστούλης) και «Ριζοσπαστική Ενωτική
Κίνηση» (Τάσος Μαυρόπουλος) και ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Μουντοκαλάκης.

Οι κ. Χρήστος Γώγος και Μίλτος Μπαντής κατάφεραν να περάσουν την πρότασή τους
για μείωση των ανταποδοτικών τελών για επαγγελματίες κατά 13,5% (φωτό αρχείου)

Οι παρατάξεις «Δύναμη Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου και «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα» της Βασιλικής Σάρολα απείχαν.
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Κόκκαλης δεν επικαλέστηκε μόνο τις περιορισμένες
οικονομικές δυνατότητες του Δήμου αλλά αμφισβήτησε τη νομιμότητα μιας τέτοιας απόφασης:
«Η πρόταση της παράταξης του κου Μπαντή περί
μείωσης κατά 10% των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις που πλήττονται δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, αφού είναι χωρίς στοιχεία, η δε
επιχειρηματολογία του ότι οι υπηρεσίες δεν έδωσαν
στοιχεία, αν μη τι άλλο είναι άδικες».
Με άλλα λόγια σύμφωνα με τη δημοτική αρχή,
η αντιπολίτευση όφειλε να αντιπροτείνει δημοσιονομικά ισοδύναμα για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού.
Σε αυτό οι παράταξεις Μπαντή και Γώγου αντιπαράθεσαν ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό,
ο Δήμος Βύρωνα θα λάβει επιπλέον 185.000
ευρώ έσοδα από τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών (Ο κ. Κόκκαλης εκτίμησε ότι τελικά θα
ανέλθουν σε 140.000-150.000 ευρώ). Παράλληλα,
κάποιες δαπάνες δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν λόγω εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων. Για
παράδειγμα το πρόγραμμα «Τρίτσης» καλύπτει την
αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για την οποία ο
Δήμος έχει προϋπολογίσει 80.000 ευρώ.
Όμως η αντιπαράθεση εστιάστηκε στο γεγονός
ότι τα δημοτικά τέλη όλων των επαγγελματιών
έχουν ενταχθεί στον ίδιο κωδικό. Σύμφωνα με
τον κ. Μπαντή η απώλεια εσόδων από τη μείωση
των τελών δεν θα πρέπει να υπολογίζεται επί των

1.227.000 ευρώ αλλά επί μικρότερου ποσού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν αφαιρεθούν από το σύνολο τα τέλη των «πλούσιων επιχειρήσεων» που
επιβαρύνονται με αυξημένο συντελεστή, όπως οι
τράπεζες, το ποσό επί του οποίου θα εφαρμοστεί η
μείωση ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ.
Από την πλευρά του, ο κ. Κόκκαλης επικαλέστηκε επίσης τις απρόβλεπτες δαπάνες που καλείται
να αντιμετωπίσει ο Δήμος όπως οι αγωγές που
έχουν συνολογηθεί με τους εργαζόμενους στους
παιδικούς σταθμούς, στην καθαριότητα και τους
γυμναστές του κολυμβητηρίου, που αν τις κερδίσουν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό.
Το σκεπτικό των άλλων παρατάξεων που δεν
υπερψήφισαν την πρόταση Μπαντή-Γώγου, απέχοντας ή καταψηφίζοντας, ήταν διαφορετικό. Ήθελαν μειώσεις τελών και για τα νοικοκυριά και τη
θεωρούσαν ελλιπή.
Η εναλλακτική πρόταση της δημοτικής αρχής
για διατήρηση των δημοτικών τελών στα σημερινά
επίπεδα έλαβε μόνο 10 ψήφους, μην έχοντας τη
στήριξη της αντιπολίτευσης πλην του ανεξάρτητου
δημοτικού συμβούλου Βασίλη Μουντοκαλάκη.
Παρά τις αντιρρήσεις της, η δημοτική αρχή σεβόμενη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, συμπεριέλαβε την πρόταση Γώγου- Μπαντή, στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις της δημοτικής αρχής, των κ. Γώγου και
Μπαντή με 23 ψήφοι υπέρ, 12 ψήφους κατά και
μια αποχή. Αξιοσημείωτη ήταν η καταψήφισή του
από τον Βασίλη Δεμπόνο, ο οποίος είχε προηγουμένως υπερψηφίσει την πρόταση Γώγου-Μπαντή.

[Βύρωνας]

Η Π Ρ Ω Τ Η ΚΟ Ι Ν Η Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η Γ Ω Γ ΟΥ & Μ Π Α Ν Τ Η

«Οι παρατάξεις Γώγου – Μπαντή πέτυχαν σημαντική μείωση δημοτικών τελών στο Βύρωνα»

Η

πρώτη κοινή πρόταση των παρατάξεων
«Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος» και «Μαζί για το Βύρωνα» του Μίλτου
Μπαντή υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας μείωση του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού σε 3,20 €/τ.μ. από 3,70
€/τ.μ. (-13,5%) για τους επαγγελματίες της
πόλης μας το 2021.
Εξάλλου, οι παρατάξεις Γώγου και Μπαντή
υπερψήφισαν την μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κατά 50% για
όλο το 2021, που πέρασε σχεδόν ομόφωνα.
Τα καταστήματα που έκλεισαν με εντολή της
κυβέρνησης θα τύχουν πλήρους απαλλαγής
για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστά.
Η πρόταση της δημοτικής αρχής του δημάρχου Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη να παραμείνει αμετάβλητο το ενιαίο ανταποδοτικό

τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εν
καιρώ κρίσης, καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει
νωρίτερα για την οικονομοτεχνική τεκμηρίωση της πρότασης μας και τις οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου, η δημοτική αρχή σεβόμενη το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, τη συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό
του Δήμου.
Στο τέλος της συνεδρίασης ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία
των τριών παρατάξεων κάνοντας πράξη την
πρότασή μας.
Οι παρατάξεις Γώγου και Μπαντή είχαν
ζητήσει η μείωση να ισχύσει μόνο για τους
χειμαζόμενους επαγγελματίες και όχι για τις
εύρωστες επιχειρήσεις που φορολογούνται
με συντελεστή 13,5 €/τ.μ. όπως οι τράπεζες
και τα σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα είχαν επισημάνει τη δυνατότητα του Δήμου να καλύψει κάποιες δαπάνες με
εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις όπως προσλήψεις στην καθαριότητα (έκτακτη επιχορήγηση) και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
(προγράμματα «Τρίτσης»-«Φιλοδήμος ΙΙ»).
Τέλος, να σημειώσουμε την πρόταση για
μείωση της συνδρομής του Δήμου προς τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά 50% σε βάθος τριετίας και παράλληλη αύξηση των εσόδων της ανακύκλω-

σης που τώρα ανέρχονται σε 12.500 ευρώ το
χρόνο.
Πρώτη φορά πανελλαδικά προϋπολογισμός που κατατίθεται από την αντιπολίτευση εγκρίνεται και υπερψηφίζεται με τέτοιες
ελαφρύνσεις για τούς δημότες.
Η βοήθεια των οικονομικών επιτελείων
μας ήταν καταλυτική. Ήταν μία τίμια συνεργασία με ωφέλιμο αποτέλεσμα για τους δημότες.

Ο Χρήστος Γώγος διαγράφει τον Βασίλη Δεμπόνο
T
ην εκκίνηση διαδικασίας
αποπομπής του δημοτικού
σύμβουλου Βασίλη Δεμπόνου
από την παράταξή του, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Δεκεμβρίου, ο
επικεφαλής της «Νέα Εποχή
Βύρωνα» Χρήστος Γώγος. Ο
κ. Γώγος διευκρίνησε ότι ο κ.
Δεμπόνος δεν θα μπορεί πλέον
να εκπροσωπεί την παράταξη
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
και θα αντικατασταθεί από τον
Διονύση Βώβο.

Αφορμή για την ανακοίνωση
υπήρξε η διπλή διαφοροποίηση του κ. Δεμπόνου. Συγκεκριμένα, απείχε από τη ψηφοφορία του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και καταψήφισε
τον προϋπολογισμό που υπερψήφισε η παράταξή του.
Ωστόσο, το «γυαλί είχε ήδη
ραγίσει» με την αποστασιοποίηση του κ. Δεμπόνου ως
επικεφαλής του think tank
(δεξαμενή σκέψης) «Έξυπνος
Βύρωνας», από τον κ. Γώγο.
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[Καισαριανή]

ΑΓΟΡΑ LAPTOPS & TABLETS ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής υπερψήφισε την πρόταση της Μπεττίνας

Ο δήμαρχος Καισαριανής
Χρήστος Βοσκόπουλος*

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Ηλίας Σταμέλος

Σ

τις 26/11, η «Πρώτη Φορά Καισαριανή»
(παράταξη Μπεττίνας Γραφίδου) ζήτησε
την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα τη λήψη απόφασης
κάλυψης των αναγκών όλων των μαθητών
που θα δηλώσουν οι διευθυντές των σχολείων της πόλη, με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό για τηλεκπαίδευση, αγοράζοντας
τα απαραίτητα, με χρήματα που θα πληρώσει
ο Δήμος και όχι οι Σχολικές επιτροπές.
Η πρόταση υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 7ης Δεκεμβρίου από τη δημοτική αρχή του Χρήστου Βοσκόπουλου, τη
«Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής (παρ.
Άννας Παραγυιού)» και από την ανεξάρτητη
δημοτική σύμβουλο Ειρήνη Καγιαμπάκη.
Ωστόσο η δημοτική αρχή προσπάθησε να
υποβαθμίσει τον ρόλο της κυρίας Γραφίδου
υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη συμπεριλάβει παρόμοια εισήγηση με τη δική της στην
ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και ότι «έκανε τη
χειρονομία να της αποδώσει την πατρότητα
της πρότασης» κατά τη συνεδρίαση «για να
σταματήσει ο εκφυλισμός της διαδικασίας»,
δηλαδή της σχετικής συζήτησης.
Παράλληλα, στο σχετικό δελτίο τύπου του
Δήμου, που έξεδωσε στις 10 Δεκεμβρίου

Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου

επισημαίνεται ότι «Η δημοτική αρχή, από την
πρώτη μέρα της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης είναι σε επικοινωνία με τα σχολεία της
πόλης και τις διευθύνσεις τους, καταγράφει
προβλήματα και ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας των σχολείων και προσπαθεί να
τα επιλύσει τόσο σε οργανωτικό όσο και σε
τεχνικό επίπεδο.
Από τον προηγούμενο Μάρτιο, κατά την
διάρκεια της προηγούμενης καραντίνας, είχε
εξαγγελθεί από το Υπουργείο η προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, υπολογιστών και τάμπλετ,
για την κάλυψη των αναγκών. Ζητήθηκε από
τους Διευθυντές η καταγραφή των αναγκών
και προέκυψε μια κατανομή εξοπλισμού ανά
σχολική μονάδα σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, η οποία κοινοποιήθηκε στους διευθυντές
των σχολείων τον Ιούλιο.
Για την Καισαριανή ειδικότερα προβλέπονται 97 συσκευές. Στην συνέχεια το Υπουργείο
όρισε πως είναι αρμοδιότητα των διευθυντών
να αξιολογήσουν τις ανάγκες και να διανείμουν τις συσκευές τηρώντας τη συγκεκριμένη
οδηγία, στη βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, προβλεπόταν να δοθούν 97

Η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού

tablets για τους μαθητές της Καισαριανής
μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Τα συγκεκριμένα είναι ανεξάρτητα από το μέτρο της
παροχής vouchers (επιδοτούμενων κουπονιών) αξίας 200 ευρώ σε μαθητές που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση.
Οι αρχικές εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής για την ποσότητα των συσκευών που
έπρεπε να αγοραστούν από τον Δήμο, ήταν
συντηρητικές. Αφενός, υπήρχε η άποψη ότι
η εφαρμογή της καθολικής τηλεκπαίδευσης
είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου
Παιδείας που είχε δεσμευτεί να παρέχει 97
συσκευές, αφετέρου κρίθηκε ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου είναι περιορισμένες.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί κριτική
από την αντιπολίτευση.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής (παρ.
Ηλία Σταμέλου) τόνισε χαρακτηριστικά σε
ανακοίνωσή της (13/12): «Εν τέλει, μια βδομάδα μετά το Δημοτικό συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή αναγκάστηκε να καταθέσει στις σχολικές επιτροπές την πρόταση να αγοραστούν
συνολικά 30 lap tops για 19 σχολεία (7 νηπιαγωγεία, 7 δημοτικά, 5 λύκεια) και αυτά από
τα ταμεία των σχολείων!! Η Δημοτική Αρχή

Ο επικεφαλής της «Ανυπόταχτης
Καισαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης

αρέσκεται σε κινήσεις εντυπωσιασμού για να
ανασκευάσει την εικόνα της αδιαφορίας και να
κρύψει ότι το Ταμείο του Δήμου έχει κυριολεκτικά γονατίσει από το βάρος ενός στρατού
πολιτικών συμβούλων και εμμίσθων».
Στη συνέχεια η δημοτική αρχή εξέλιξε τη
θέση της. Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
της 16ης Δεκεμβρίου δια περιφοράς κατέθεσε πρόταση αναμόρφωσης προϋπολογισμού
πιστώνοντας κωδικό για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα σχολεία με το ποσό
των 24.800 ευρώ. H πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.
Ενώ σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις
έπρεπε να αγοραστούν 29 lap tops και 25
tablets, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος
Κιτσέλλης δήλωσε στην «Επικοινωνία» ότι
υπάρχει αύξηση των καταγραφόμενων αναγκών και ο Δήμος θα επιδιώξει να αγοράσει
διπλάσιο αριθμό tablets με σκοπό να παραδοθούν πριν τα Χριστούγεννα: «Το άγχος μας
είναι να μοιραστούν σωστά ώστε να πιάσουν
τόπο».
*Λόγω διακοπής των συνεδριάσεων δια ζώσης δημοσιεύουμε φωτογραφίες αρχείου.

Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν « Ρ Ο Ζ Α Ι Μ Β Ρ Ι Ω Τ Η »

Η οδυνηρή πραγματικότητα της «τηλεκπαίδευσης»

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», 134 παιδιά στον Βύρωνα και
69 στην Καισαριανή δεν έχουν καμία
τεχνολογική πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ 390 παιδιά
στο Βύρωνα και 221 στην Καισαριανή
παρακολουθούν τα μαθήματα με κινητό
τηλέφωνο.
Σημαντικός είναι επίσης ο αριθμός
παιδιών που μπαινοβγαίνουν στα μαθήματα λόγω εναλλαγής του εξοπλισμού
με αδέρφια ή εργαζόμενους γονείς, αν
κι αυτό δεν φαίνεται άμεσα από τα στοιχεία, αλλά είναι γνωστό σε όλους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με δελτίο τύπου (17/12/20) του Συλλόγου, η κατάσταση αποτυπώνεται ως εξής:

«1. Δεν έχουν καμία τεχνολογική
πρόσβαση στην εξ αποστάσεως 288
(4,6%) παιδιά (148 Δημοτικού και 140
Νηπιαγωγείου)! Από αυτά 134 είναι στον
Βύρωνα (91 Δημοτικού, 43 Νηπιαγωγείου), 69 στην Καισαριανή (26 Δημοτικού,
43 Νηπιαγωγείου) και 85 στο ΠαγκράτιΑθήνα (31 Δημοτικού, 54 Νηπιαγωγείου).
2. Επίσης υπάρχουν άλλα 263 (4,2%)
παιδιά (από τα 6262 παιδιά της περιοχής συνδέθηκαν έστω και λίγο τα 5711,
άρα, αφού τα 288 δεν έχουν τεχνολογικό
μέσο, λείπουν άλλα 263) που δε συνδέονται στα τηλεμαθήματα για διάφορους
λόγους (δε βρέθηκαν, προνήπια-νήπια
που δεν προσαρμόστηκαν, από άποψη
γονιών…)! Αυτά τα παιδιά με ανοιχτά
σχολεία θα συμμετείχαν! Δηλαδή από
την εξ αποστάσεως αποκλείεται εντελώς
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σχεδόν το 9% των παιδιών!
3. «Παρακολουθούν» με κινητό 813
(13%) παιδιά (628 Δημοτικού και 185 Νηπιαγωγείου)! Από αυτά 390 στον Βύρωνα
(261 Δημοτικού, 129 Νηπιαγωγείου), 221
στην Καισαριανή (195 Δημοτικού, 26 Νηπιαγωγείου) και 202 στο Παγκράτι (172
Δημοτικού, 30 Νηπιαγωγείου). Η παρακολούθηση με κινητό εξαιρεί τα παιδιά
αυτά από μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δύσκολα μοιράζεται
και βλέπει αυτά που δείχνει ο δάσκαλος),
άρα κι αυτά δε μπορούμε να πούμε ότι
συμμετέχουν κανονικά στα «τηλεμαθήματα».
4. Σημαντικός αριθμός παιδιών που
«συμμετέχουν» μπαινοβγαίνει στα μαθήματα λόγω εναλλαγής του εξοπλισμού
με αδέρφια ή εργαζόμενους γονείς κι

αυτό δε φαίνεται άμεσα από τα στοιχεία
αλλά είναι γνωστό σε όλους!
5. Στα ερωτήματα πόσα ψηφιακά
μέσα έλαβαν τα σχολεία από τον Μάρτη
ή ειδοποιήθηκαν ότι θα λάβουν η απάντηση είναι ΜΗΔΕΝ σε όλα τα σχολεία!
Αυτή είναι η μεγάλη απόδειξη για τον
εμπαιγμό της κυβέρνησης!
6. Στα 58 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία
του Συλλόγου μας, που έχουν 341 τμήματα, υπάρχουν μόλις 72 σταθεροί και
112 φορητοί Η/Υ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τηλεκπαίδευση, που
σημαίνει ότι, αν οι δάσκαλοι δεν έβαζαν
με προσωπικό κόστος τον εξοπλισμό
τους, θα έκαναν τηλεκπαίδευση τα μισά
τμήματα!
(…) Και με τα παραπάνω στοιχεία,
επιβεβαιώνεται περίτρανα η εκτίμησή

μας ότι και στην περιοχή μας ότι πάνω
από 1 στα 5 παιδιά αποκλείεται από την
εξ αποστάσεως διδασκαλία».

Τοποθέτηση κόκκινων κάδων στην Καισαριανή
Οι αντιδήμαρχοι Γ. Τσιροζίδης και Γ. Φασκιώτης με τον πρώτο κάδο.

Ο

ι πρώτοι πέντε κόκκινοι κάδοι συλλογής
ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ,
τοποθετήθηκαν στην Καισαριανή, στις 17 Δεκεμβρίου.
Οι κάδοι τοποθετήθηκαν παρουσία των
αντιδημάρχων Περιβάλλοντος, Ποιότητας
ζωής και Αθλητισμού Γιάννη Τσιροζίδη και
Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργου Φασκιώτη.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν τοποθετηθεί και οι 20 κόκκινοι κάδοι σε όλη την πόλη
Η τοποθέτηση των κάδων έρχεται να οργανώσει καλύτερα και με σεβασμό στο περιβάλλον και την αισθητική του χώρου, τη συλλογή
των προϊόντων και να αντικαταστήσει την αξιέπαινη ενέργεια συμπολιτών μας «Ο τοίχος
της καλοσύνης».
Όλα τα προϊόντα, αφού αποστειρωθούν, θα
μεταφέρονται στην Κοινωνική Ιματιοθήκη του
Δήμου, Κοιμήσεως Θεοτόκου 31, από όπου
θα τα προμηθεύονται όσοι τα έχουν ανάγκη,
κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2107212482.
Οι πρώτοι κόκκινοι κάδοι τοποθετήθηκαν
στα εξής σημεία:  Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου  Εκκλησία Αγίου Νικολάου  Εκκλησία Τριών Ιεραρχών  ΑνδριανουπόλεωςΕφορία  Δημαρχείο Καισαριανής
Τι ρίχνουμε στους κόκκινους κάδους:
ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, τσάντες και
αξεσουάρ
Τι δεν ρίχνουμε στους κόκκινους κάδους:
Γυαλιά, χαρτιά, μέταλλα και απορρίμματα.

[Καισαριανή]

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Παραλαβή νέου απορριμματοφόρου
Ο

Δήμος Καισαριανής παρέλαβε το νέο απορριμματοφόρο μέσω του
προγράμματος «Φιλόδημος» στις 27 Νοεμβρίου. Το νέο απορριμματοφόρο αποκτήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου των
οχημάτων του Δήμου.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιροζίδης χαιρετίζοντας
την απόκτηση του νέου απορριμματοφόρου τόνισε: «Μετά από την παραλαβή του απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων, παραλαμβάνουμε σήμερα ένα νέο απορριμματοφόρο, ανανεώνοντας το στόλο των
οχημάτων με νέα υπερσύγχρονα και ασφαλέστερα οχήματα και συνεχίζουμε να εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας προς όφελος
των πολιτών και των εργαζομένων της υπηρεσίας.»
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[Καισαριανή - Ιστορία]

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Χ ΑΤ Ζ ΗΘ Ε Ο Δ Ω Ρ ΟΥ
Πανοραμική άποψη του γηπέδου Νηάρ Ηστ 1932 - Πηγή: ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας

⸎

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1927. Χρονολογία
ορόσημο για τον αθλητισμό της συνοικίας. Λίγα χρόνια μετά την τραγωδία.
Οι κυνηγημένοι από τις πατρογονικές
τους εστίες πρόσφυγες στον αγώνα της
επιβίωσης τους. Δουλευταράδες με την
πίκρα του ξεριζωμού στα μάτια βολεύονται σε ελάχιστα τετραγωνικά. Στις παράγκες ανάμεσα στις πέτρες και το χώμα
όριζαν τα όνειρα και τις ελπίδες τους.
Έτσι, μόλις μπόρεσαν να εξασφαλίσουν
τα στοιχειώδη για την επιβίωσή τους
στράφηκαν και στην αναζήτηση ψυχαγωγίας, παιχνιδιού και καλλιέργειας του
σώματος. Άρχισαν να ασχολούνται με
τον αθλητισμό.
⸎ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η

ΝΗΑΡ ΗΣΤ, ο πρώτος Αθλητικός Σύλλογος στην Καισαριανή, με τμήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών!!! και
αργότερα Στίβου. Παράξενο, όμως, όνομα και αντιφατικό για μια τέτοια συνοικία με τους γνωστούς προσδιορισμούς.
Γιατί αγγλικό όνομα σε μια προσφυγογειτονιά; Η εξήγηση είναι το γήπεδο
ή μάλλον το εξαιρετικό αυτό αθλητικό
κέντρο, το καλύτερο της εποχής εκείνης,
από το οποίο προήλθε και το όνομα της
ομάδας. Από το όνομα της Αμερικάνικης
Οργάνωσης, που χρηματοδότησε την
κατασκευή του ομώνυμου «Δημοσίου
Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου».
Το πλήρες όνομα, όμως, δεν θα μπορούσε να παραλείπει το φυσιογνωμικό
στοιχείο της πόλης, την προέλευση της:
«Αθλητικός Όμιλος Νήαρ Ηστ Μικρασιατικός».
⸎ Με την έναρξη της κατασκευής του,
διευθυντής ανέλαβε ο Δημήτριος Λέζος,

Near East: πρωταθλητές Ελλάδος 1936. Όρθιοι: Λέζος Δ., Σαπουντζάκης Γ., Γουέλτ, Ερμείδης Π., Ανδρίτσος, Οικονομίδης Σ. Καθήμενοι:
Σταματόπουλος Π. και Χατζηθεοδώρου Ι.
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με συνεργάτες τους Ιωάννη Χατζηθεοδώρου, καθηγητή σωματικής αγωγής,
αθλητή και προπονητή του Μπάσκετ,
τους Γιώργο Ελευθεριάδη, Στέλιο Οικονομίδη, Αικατερίνη Κασσιμάτη, Άννα
και Μαρία Στεφανίδου καθώς και άλλους αξιόλογους ανθρώπους του αθλητισμού, που πρόσφεραν στη νεολαία της
Καισαριανής. Το συνολικό προσωπικό
του γυμναστηρίου ήταν 8 άτομα, από
τους οποίους τέσσερις ήταν γυμναστές,
δύο νηπιαγωγοί, ο διευθυντής και ο
κλητήρας, ενώ κατά διαστήματα στέλνονταν και μερικοί Αμερικανοί γυμναστές
που δίδασκαν καλαθοσφαίριση.
⸎ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ήταν
πραγματικά ελκυστικός για τη νεολαία
και η Καισαριανή έγινε αθλητομάνα
και γενέτειρα της Νήαρ Ηστ. Η ομάδα
με το παράξενο όνομα μεγαλούργησε
στον μεσοπόλεμο. Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Νήαρ Ηστ το 1936. Δεν είναι και
μικρή υπόθεση. Σαν να είχε βαλθεί η

Νήαρ Ηστ να
περάσει ένα
μήνυμα σε όλη
την Ελλάδα: «Θα
έχουμε μια ομάδα και
παίζοντας θα λέμε την Ιστορία
μας... για την προσφυγιά, και τις
αλησμόνητες πατρίδες... και θα
γράφουμε τη νέα μας ιστορία εδώ, στους
πρόποδες του Υμηττού.» Και αυτό έκανε.
⸎ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ, αλλά
και του αθλητισμού της συνοικίας ένας
άνθρωπος εργαλείο, ένας άνθρωπος
επιστήμονας που γνώριζε πολύ καλά
την τεχνική να ξεκλειδώνει ταλέντα. Ο
Ιωάννης Δ. Χατζηθεοδώρου, ο μπάρμπα
Γιάννης, όπως τον λέγαμε εμείς που
τον προλάβαμε σε μεγάλη ηλικία αλλά
ακόμα δραστήριο. Ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου ήταν εκ των πρωτεργατών του
ελληνικού μπάσκετ. Στο πρόσωπό του
καθρεπτίζεται ο προσφυγικός αθλητισμός της Καισαριανής τις δεκαετίες του
1920 και 1930. Υπήρξε καλαθοσφαιριστής, βολλεϋμπολίστας και
ποδοσφαιριστής.

Η πρώτη πεντάδα της πρωταθλήτριας Ελλάδος Νηάρ-Ηστ
το 1936. (Παπαδόπουλος Κ., Μυστακόπουλος Ι., Κακουλίδης Πρ., Χατζηθεοδώρου Ι., Καρτερίδης Π.)

⸎ Στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις
του Γυμναστηρίου ο μπάρμπα Γιάννης
έμαθε την Καισαριανή Μπάσκετ. Πάντα
ήταν παρών… εκεί στο ανοιχτό γήπεδο
Μπάσκετ – σήμερα είναι το κλειστό –
εκεί που τα παιδιά και οι μεγάλοι έπαιζαν μονό ή διπλό ή και ρολόι. Πολλές
φορές διέκοπτε, «jump shoot, παιντί
μου», «play maker παίζεις παιντί μου,
ντρίπλαρε και με το αριστερό, μην παίζεις άμυνα με τα μάτια, ούτε όρθιος, με τα
πόδια παίζουμε άμυνα, όχι με τα χέρια»,
«γρήγορα στον αιφνιδιασμό». Πολύτιμες
συμβουλές… πολύτιμη παρουσία. Η
πρόοδος του μπάσκετ ασφαλώς οφείλεται στον Γιάννη Χατζηθεοδώρου - τον
αποκαλούμενο τίτσερ - ο οποίος, σαν
καθηγητής της Σωματικής Αγωγής του

Οι παίκτες του Εθνικού Καισαριανής σε μία από τις πρώτες φωτογραφίσεις
τους. Έβδομος στη σειρά από αριστερά διακρίνεται ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου.

[Καισαριανή - Ιστορία]

O «TEACHER» ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
Προπονητής στη Νηάρ Ηστ

Ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου παίζει
μπάσκετ σε κατασκήνωση (1950)
Γυμναστηρίου ασχολήθηκε τόσο πολύ
με το άθλημα τούτο, που μπορούμε να
πούμε του είχε γίνει ψύχωση. Προπονητής λοιπόν από την ίδρυση του συλλόγου μέχρι το 1967 σμίλευε το έμψυχο υλικό των Δημοτικών Σχολείων και
κάθε χρονιά μια καινούργια φουρνιά
από καλαθοσφαιριστές ήταν έτοιμη για
τη Νήαρ Ηστ.
⸎ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ
1936. Ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου ήταν
ένας από τους πρώτους καλαθοσφαιριστές της Νήαρ Ηστ. Έλαβε μέρος σε πολλές διοργανώσεις και το 1930 κατέκτησε
το πρωτάθλημα Αθηνών. Το 1936 όταν η
Νήαρ Ηστ έγραψε μια χρυσή σελίδα στην
Ιστορία της, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδας, ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου
ήταν μπασκετμπολίστας και προπονητής
της ομάδας της Νήαρ Ηστ, ταυτόχρονα.
Η διοργάνωση διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη και, εκτός της Νήαρ Ηστ, συμμετείχαν τρεις ακόμη ομάδες, όλες από
τη Θεσσαλονίκη: ο Ηρακλής, η Χ.Α.Ν.Θ.
και ο Β.Α.Ο. Υπό την καθοδήγηση του
Χατζηθεοδώρου, η Νήαρ Ηστ κατέκτησε
ένα μοναδικό πρωτάθλημα, κόντρα σε

πολύ πιο έμπειρες ομάδες, αγωνιζόμενη
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη
βάση της. Στην πρωταθλήτρια Ελλάδος
του 1936 έπαιξαν οι: Χατζηθεοδώρου,
Σαμπουτζάκης, Ανδρίτσος, Ελευθεριάδης, Σταματόπουλος, Μπέλος, Ερμείδης,
Γουέρλντ, Μακρώνας, και Μαυρίδης.
Να προστεθεί πως ο Χατζηθεοδώρου
διακρινόταν και στο βόλλεϋ, άθλημα στο
οποίο η Νήαρ Ηστ πρωταγωνιστούσε τη
δεκαετία του ’30.
⸎ ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ. Ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου ήταν πολυτάλαντος αθλητής. Εκτός από το μπάσκετ και το βόλλεϋ
χρημάτισε ποδοσφαιριστής αλλά και
μέλος του Δ.Σ του Εθνικού Καισαριανής ο οποίος ιδρύθηκε το 1928 και λίγα
χρόνια αργότερα, μετεξελίχθηκε στον
Εθνικό Αστέρα. Αργότερα, ο Χατζηθεοδώρου υπερασπίστηκε τα χρώματα
ενός ακόμα προσφυγικού σωματείου,
της Μικρασιατικής Ένωσης Αθηνών.
⸎ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ. Ο Γιάννης Χατζηθεοδώρου σπούδασε Φυσική Αγωγή και
στη συνέχεια παρακολούθησε σεμινάρια και μαθήματα γυμναστικής και

μπάσκετ. Ξεκίνησε από παίχτης και
προπονητής της Νήαρ Ηστ και μετά τον
Πόλεμο, ο Χατζηθεοδώρου είχε πλέον
αναδειχθεί σε μεγάλη μορφή του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν επιφανής γυμναστής, περιζήτητος στους ελληνικούς
συλλόγους. Υπήρξαν εποχές που προπονούσε τρία και τέσσερα διαφορετικά
σωματεία κατά την ίδια σεζόν. Στην ίδια
περίοδο χρησιμοποιήθηκε και ως διαιτητής μπάσκετ. Διαιτήτευε παιχνίδια με
σοβαρότητα και αρκετή αυστηρότητα.
Συνήθως, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του ανέθετε τα
«δύσκολα» ματς.
⸎ ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ του
Παναθηναϊκού, της Α.Ε.Κ., του Ολυμπιακού, της Νήαρ Ηστ, της Εθνικής Ελλάδας. Ως προπονητής μπάσκετ ανέλαβε το
1947, την ανδρική και γυναικεία ομάδα
του Ολυμπιακού με εξαιρετική επιτυχία,
καθώς οδήγησε την ανδρική ομάδα των
Πειραιωτών και την οδήγησε σε μία
πολύ μεγάλη επιτυχία: στην κατάκτηση
του Πρωταθλήματος Ελλάδας 1948-49.
Από τον Ολυμπιακό μετακόμισε στο
άλλο μεγάλο σωματείο τον Παναθηναϊκό με εξίσου εξαιρετικές επιτυχίες. Ανέ-

Διευθυντής του Γυμναστηρίου Νηάρ Ηστ

Ο κόουτς σε δράση

λαβε εκτός από το μπάσκετ και το βόλλεϋ του συλλόγου. Στο μπάσκετ ανδρών
κατέκτησε τα πρωταθλήματα Ελλάδας
1950 και 1951. Στο βόλλεϋ πανηγύρισε
την κατάκτηση των πρωταθλημάτων
Ελλάδας 1951 και 1952. Παράλληλα,
με την ομάδα του Παναθηναϊκού προπονούσε και άλλα σωματεία, όπως την
αγαπημένη του Νήαρ Ηστ και την ομάδα
ποδοσφαίρου της Α.Ε. Παγκρατίου. Κορύφωση της μεγάλης καριέρας του ήταν
το 1952, όταν ανέλαβε την προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας για το προολυμπιακό τουρνουά. Ωστόσο, δεν παρέμεινε προπονητής της «γαλανόλευκης» για
μεγάλο διάστημα. Αποχώρησε πριν από
φιλικό τουρνουά στην Ιταλία, εξαιτίας
διαφωνίας του με τους ανθρώπους του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Η διαφωνία αφορούσε ζητήματα της στελέχωσης της ομάδας. Μέσα
στη δεκαετία του ’50 και του ’60, θα αναλάβει και άλλες φορές προπονητής της
Εθνικής Ελλάδας. Τέλος, το 1961, γίνεται
προπονητής και της Α.Ε.Κ.
⸎ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ. Όταν κατασκευάστηκε
το γυμναστήριο της Καισαριανής ήταν

εκ των υπευθύνων του. Διευθυντής
τότε του γυμναστηρίου ήταν ο Δημήτριος Λέζος. Ο Χατζηθεοδώρου παρέμεινε
για δεκαετίες στο πλευρό του. Παρέμεινε για όλη του τη ζωή κοντά στη Νήαρ
Ηστ. Όλο αυτό το διάστημα ήταν το «δεξί
χέρι» του διευθυντή του γυμναστηρίου
Δημήτριου Λέζου και στη συνέχεια ανέλαβε ο ίδιος διευθυντής. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Σοφία Ραρή
(κυρία Σοσσώ).
 ΠΗΓΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Ανδρέας Οικονόμου: Ο στυλοβάτης του
προσφυγικού μπάσκετ Γιάννης Χατζηθεοδώρου
• Εργασία του Λέανδρου-Ιωάννη Λεβιδά
με τίτλο «Η Ιστορία του Α.Ο. Near-East»
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού), 2000.
• Σπύρος Τζόκας, ΝΗΑΡ ΗΣΤ, Μια ομάδα,
μια Ιστορία.
• http://sport-retro.gr
 Εφ. «Ριζοσπάστης», 22 Αυγούστου 1933.
Εφ. «Αθλητική Ηχώ», 25 Δεκεμβρίου 1947.
Εφ. «Αθλητική Ηχώ», 19 Απριλίου 1952.

Γυμναστικές σχολείων επιδείξεις στο γήπεδο της Νηάρ Ηστ
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[Βύρωνας]

Γυμναστική στο σπίτι, μέσα στην καραντίνα

O

Δήμος Βύρωνα υλοποιεί ένα πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι μέσα στην καραντίνα, για όλες τις
ηλικίες. Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο να
μείνουνε όλοι ασφαλείς από τον κορονοϊό αλλά και
υγιείς με καθημερινή άσκηση, καθώς η άσκηση είναι το κλειδί για σωματική και ψυχική υγεία.
Το πρόγραμμα γυμναστικής στο σπίτι, μέσω ειδικών videos, επιμελούνται και παρουσιάζουν γυμναστές του Δημοτικού κολυμβητήριου και η φυσικοθεραπεύτρια του τμήματος ανοιχτής προστασίας
ηλικιωμένων.
Τα συγκεκριμένα videos προβάλλονται μέσα
από το κανάλι του Δήμου Βύρωνα στο YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=DTxA5OR6v0&feature=youtu.be) και την ιστοσελίδα

Οι γυμνάστριες του Κολυμβητηρίου Δήμου Βύρωνα,
Στέλλα Δελατόλα και Άννα Γαλαίου, παρουσιάζουν ένα
πρόγραμμα εκγύμνασης για τα παιδιά με παιχνίδι και
μικρές προκλήσεις.

(https://www.dimosbyrona.gr/fitness) Εμπλουτίζονται κάθε εβδομάδα με νέα αυξάνοντας την ποικιλία των προτάσεων εκγύμνασης.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ Σ ΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ
Δράση των εργαζομένων για τον στολισμό της πόλης

Β

ιώνοντας μια πολύ διαφορετική χρονιά και
πλησιάζοντας η γιορτή των Χριστουγέννων, το
προσωπικό των Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών αξιοποίησε με πολλή όρεξη, φαντασία και δημιουργικότητα το ανακυκλώσιμο και φυσικό υλικό για να
υλοποιήσει μια πρωτότυπη δράση.
Κάθε σταθμός ανέλαβε να στολίσει ένα κοντινό
πάρκο και όλοι μαζί το Παλιό και το Νέο Δημαρχείο
Βύρωνα, με κάρτες και στολίδια που κατασκευάστηκαν από το προσωπικό του:
Συγκεκριμένα:  Ο 1ος Σταθμός στόλισε το Παρκάκι στο Ντάνκαν  Ο 2ος το Πάρκο Ανάληψης  Ο
3ος τμήμα της Καραολή & Δημητρίου  Ο 4ος την παιδική Χαρά δίπλα στο Ντάνκαν  Ο 5ος την Πλατεία
Αγίου Λαζάρου  Ο 6ος το Πάρκο Αγίας Τριάδας  Ο
7ος τον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού  Ο 8ος το

σπουδαία αντιστασιακή
γενιά του Βύρωνα γίνεται
όλο και φτωχότερη. Στις 2
Δεκεμβρίου 2020, έφυγε από
την ζωή η ηθοποιός Δάφνη

Πάρκο στα Αγαλματάκια.
Οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τα στολίδια, τα
ποιήματα, οι γρίφοι, οι παιδικές ζωγραφιές δραπέτευσαν μέσα από την τάξη για να στολίσουν μικρούς
υπαίθριους χώρους και να δημιουργήσουν έναν
όμορφο Χριστουγεννιάτικο περίπατος μέσα στον
Βύρωνα.

Σκούρα, που έδρασε στην
περιοχή ως ΕΠΟΝίτισα, διαμένοντας επί χρόνια στην οδό
Κοραή.
Όπως υπενθυμίζει σε αποχαιρετιστήριο άρθρο, ο δημοτικός σύμβουλος Πάνος
Τριγάζης, το 2000, ο Δήμος
Βύρωνα την είχε τιμήσει για
τους κοινωνικούς αγώνες
της και την προσφορά της
στην τέχνη, οργανώνοντας
λαμπρή καλλιτεχνική εκδήλωση στον δημοτικό κινηματογράφο (πρώην Λουΐζα).
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Η Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανά
O
Δήμος Βύρωνα αναμεταδίδει ζωντανό διαδραστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα για τα παιδιά
μέσω της ιστοσελίδας του www.dimosbyrona.gr από
12 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, καθημερινά μέχρι
τις δέκα το βράδυ.
Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να παρακολουθήσουν
το πρόγραμμα επιλέγοντας την ενότητα Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην ιστοσελίδα του Δήμου και εισάγοντας τον κωδικό: dimosbyrona2020
Η ιστορία στο Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό αρχίζει με την άφιξη ενός μικρού εξωγήινου στο
Διαδικτυακό Χωριό, στον πλανήτη Γη, όλο ερωτήσεις
και απορίες, τον Ε;ΤΙ;
Ήρθε με αποστολή υψίστης σημασίας να μάθει
πληροφορίες για τα Χριστούγεννα στην Γη, με σκοπό… να γράψει έκθεση στο σχολείο του.
«Προχωρήσαμε στη συνεργασία με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσφέρει καθημερινά, 16ωρο
ψυχαγωγικό & δημιουργικό πρόγραμμα, φτιαγμένο
από ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους για να μη

βιώσουν τα παιδιά μας την έλλειψη των εορτών. Προφανώς, τίποτα δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή
και το παιχνίδι με τους φίλους, όμως νομίζω ότι πρέπει
να προσαρμοστούμε στις φετινές συνθήκες με την ελπίδα ότι θα είναι προσωρινό», τονίζει σε μήνυμά του ο
δήμαρχος Βύρωνα.

A’ Ε.Π.Σ.Α. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ – Α.Ο. ΒΥΡΩΝ

Έφυγε η Δάφνη Σκούρα

Η

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Με αξιόλογη πορεία στο
θέατρο και τον κινηματογράφο, η Δάφνη Σκούρα
διετέλεσε ενεργό στέλεχος
του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών, συμμετέχοντας
παράλληλα στους δημοκρατικούς αγώνες και στο κίνημα ειρήνης, στο πλευρό του
συζύγου της Ευάγγελου Μαχαίρα, που υπήρξε πρόεδρος
της Ελληνικής Επιτροπής για
την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) και του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο Άγιος Βασίλης φέτος ήρθε πιο νωρίς
Σ
ε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε, στις αρχές Δεκεμβρίου, ο
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
Βύρωνα Βασίλης Μουντοκαλάκης,
αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά
την ευαισθησία του για τις ομάδες
του Δήμου του.
Συγκεκριμένα δώρισε από ένα
πλυντήριο ρούχων σε κάθε μία από
τις τρεις ομάδες του Δήμου Βύρωνα (Δόξα Βύρωνος, Αθηναϊκός, Α.Ο.
Βύρων) για τις ανάγκες τους.
Οι ομάδες εξέδωσαν ανακοίνωση
με την οποία τον ευχαριστούν για
την πρωτοβουλία του, τονίζοντας την
αξία αυτής της ενέργεια.

Ο δημοτικός
σύμβουλος
Βύρωνα Βασίλης
Μουντοκαλάκης
με τον
διευθυντή του
ποδοσφαιρικού
τμήματος του
Αθηναϊκού
Δημήτρη
Μητρογιάννη.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο ρεπορτάζ «Αντιπαράθεση για την ανάπλαση της πλατείας Φατσέα» δημοσιεύσαμε στη σελίδα 10 του προηγούμενου φύλλου, εκτενές απόσπασμα ανακοίνωσης της επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα Βασιλικής Σάρολα.
Εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε η φράση «Αντίο πλατεία καλώς ήρθες πελατεία»
που δεν ήταν δική της. Σημειωτέον ότι δεν λάβαμε απευθείας την ανακοίνωση
αλλά την «αλιεύσαμε» από τοπικό site.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Στην πρωτόγνωρη συνθήκη
που ζούμε, με έντονη την
απειλή στη δημόσια υγεία, στην
εκπαίδευση των παιδιών μας και τα συνεχή πλήγματα στο ατομικό και
οικογενειακό εισόδημα, καλούμαστε να υπερβάλλουμε εαυτόν...
Από αυτό τον δύσκολο αγώνα πρέπει να βγούμε νικητές!
Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στα αγαπημένα μας πρόσωπα.
Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν επιλογές, είναι
μονόδρομος... κουλτούρα ενότητας!
Το σκοτεινό τοπίο του φόβου και της ανασφάλειας μπορεί να εκλείψει,,
αν όλοι μας παραμείνουμε σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που κάνουμε,
με ένα απαραίτητο και πολύτιμο συν… Συνάνθρωπος, συνοδοιπόρος,
συμπολίτης, σύντροφος. Αν καταφέρουμε να παραμείνουμε ευαίσθητοι και
αλληλέγγυοι, συμπαραστάτες και αρωγοί με κάθε έννοια στους γύρω μας.
Εμείς δεσμευόμαστε, τιμώντας την ψήφο σας, πως θα προβάλλουμε
κάθε δίκαιο αίτημά σας, θα προτείνουμε και θα διεκδικούμε λύσεις
σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες της Καισαριανής,
όσο δύσκολη κι αν γίνεται κάποιες φορές αυτή η επιλογή μας.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, απευθύνουμε προς
όλους, ένα κάλεσμα από καρδιάς!
Ας παραμείνουμε περισσότερο «σκεπτόμενοι,
ενεργοί πολίτες» και λιγότερο «οπαδοί».
Θερμές ευχές για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο
το 2021, με υγεία και αγάπη, εν δράσει.

Γραφίδου Μπεττίνα
Σε συνθήκες δύσκολες
γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Εύχομαι υγεία και δύναμη για να ξεπεράσουμε
την πανδημία. Κανένας
άνεργος, πεινασμένος και
άστεγος. Στο χέρι μας είναι
να το κάνουμε πράξη.
Χρόνια σας πολλά.

Νίκος Ζαρκαδούλας,
Δημοτικός Σύμβουλος,
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Καλά Χριστούγεννα,
με υγεία και ευτυχία,
για εσάς και τις οικογένειές σας.
Το 2021 να είναι μία
χρονιά ελπιδοφόρα
και δημιουργική,
χρονιά γεμάτη αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο!

Γιώργος Μπεχλιούλης,
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Αγαπητοί φίλοι, η υγεία και
ασφάλεια όλων μας προέχει
μπροστά στη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε.
Ας θυμηθούμε τις στιγμές που
ζήσαμε τέτοιες ημέρες σα μια
γλυκιά ανάμνηση και ας ευχηθούμε το 2021 να φέρει προσωπική και οικογενειακή ευημερία
και πρόοδο!!!

Κώστας Αναγνωστάκης,
Δημοτικός Σύμβουλος

Σε αυτή τη διαφορετική εποχή που διανύουμε εύχομαι να
έχουμε υγεία, αγάπη
και να μην χάσουμε
την ελπίδα μας ότι
του χρόνου θα είναι
καλύτερα για όλους.
Xρόνια πολλά, καλά
Χριστούγεννα και ένα
καλύτερο 2021.

Δέσποινα Παρασκευά,
Δημοτική Σύμβουλος

Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, ας ευχηθούμε την επιστροφή στην καθημερινότητα!

Η καλοσύνη στις σχέσεις
των ανθρώπων, είναι η
κύρια ομορφιά της ζωής.

Χωρίς φόβο για την υγεία, χωρίς
τηλε-εργασία, χωρίς τηλεκπαίδευση και απώλεια εισοδημάτων.

Σας εύχομαι, το 2021,
να είναι γεμάτο από ευχάριστες εκπλήξεις... με
Αγάπη...Υγεία... Ειρήνη...
Ηρεμία και Πολλά Χαμόγελα!

Ενωμένοι περισσότερο από ποτέ
να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον
με αγάπη και ενδιαφέρον..!!

Άρτεμις Χατζηγώγου,
Ασφαλιστική Υπάλληλος και Διαχειρίστρια
κατά ζημιών γενικών κλάδων

Ειρήνη Κατσιέρη-Ιντζίδου,
Πρώην στέλεχος Τεχνικής Κατασκευαστικής Εταιρίας

[Βύρωνας]

Ο Δήμος Βύρωνα προμηθεύτηκε tablets
για την τηλεκπαίδευση των μαθητών

Τ

α tablets που αγόρασε ο
Δήμος Βύρωνα για τους
μαθητές που δεν διαθέτουν
και αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα σχολικά μαθήματα
τηλεκπαίδευσης, έχουν ήδη
παραδοθεί.
Αγοράστηκαν συνολικά 233
tablets: 215 για μαθητές της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και 18 για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο αριθμός τους καθορίστηκε
από τις ανάγκες που κατέγραψαν οι διευθυντές όλων των
σχολείων του Βύρωνα και η
δαπάνη καλύφθηκε από χρήματα του Δήμου.
Η δρομολόγηση της αγοράς
τάμπλετς με νόμιμες διαδικασίες αποφασίστηκε ομόφωνα στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης
Νοεμβρίου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί σχετική πρόταση της
παράταξης «Δύναμη Ελπίδας»
του Αλέξη Σωτηρόπουλου,
μέσω του δημοτικού συμβούλου Νεκτάριου Αποστολάκη,
στο Δημοτικό Συμβούλιο της
11ης Νοεμβρίου.

Ο δήμαρχος Βύρωνα με τα tablets στο γραφείο του.
Η δημοτική αρχή προμηθεύτηκε από την Cosmote το
μοντέλο 3T8 της Alcatel που
πωλείται 119 ευρώ στα Public.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
μας, ο Δήμος πλήρωσε λιγότερα από 100 ευρώ με ΦΠΑ για
κάθε τάμπλετ, λαμβάνοντας έκπτωση λόγω ποσότητας.
Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης, δήλωσε σχετικά:
«Η δημοτική αρχή αποφάσισε
να αγοράσει τα tablets για την
τηλεκπαίδευση των μαθητών

που οι οικογένειες τους δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό είναι υποχρέωση
της Πολιτείας που όμως δεν
τηρήθηκε, ούτε δόθηκαν χρήματα στους δήμους γι’ αυτόν το
σκοπό. Ως Δήμος θεωρήσαμε
υποχρέωση μας να καλύψουμε
εμείς αυτό το κενό, γιατί πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι
ύψιστο αγαθό και όλοι θα πρέπει
να έχουν πρόσβαση σε αυτήν,
ισότιμα, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα. Και

σε αυτή την δύσκολη συγκυρία
στεκόμαστε στο πλευρό των
δημοτών με πράξεις».
Όσον αφορά τα κριτήρια
διάθεσης των συσκευών σε
μαθητές ενδεικτική είναι η
ανακοίνωση του δάσκαλου
του 6ου Δημοτικού Βύρωνα
Γιώργου Γιώτη: «Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 9
Δεκεμβρίου 2020 παραλάβαμε
από τον εκπρόσωπο της Σχολικής επιτροπής του Δήμου
Βύρωνα 16 ηλεκτρονικές συσκευές (tablets), για να διατεθούν προς δανεισμό σε μαθητές του σχολείου μας που αδυνατούν να συμμετάσχουν στα
μαθήματα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Τα κριτήρια σύμφωνα με
τα οποία θα διατεθούν οι συσκευές είναι: α) Οικονομικά:
ανεργία - χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα β) Κοινωνικά: μονογονεϊκή οικογένεια – πολυτεκνική – τριτεκνική -ορφανική
γ) Μαθησιακά: μαθητής/μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες
ή εξαιρετικές επιδόσεις».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΟΥ ΤΡΙΓΑΖΗ
«Έξυπνες ιδέες είναι
οι σύγχρονες προοδευτικές»
Αγαπητή Επικοινωνία,
Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τις απόψεις κορυφαίων εκπροσώπων της νέας κίνησης στον Βύρωνα, που
αυτοπροσδιορίζεται ως think tank «Εξυπνος Βύρωνας». Οφείλω, στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου, να προβώ σε τρεις επισημάνσεις.
1.Υποθέτοντας ότι το «Έξυπνος Βύρωνας» δεν σημαίνει μεγαλύτερη εφυία, θεωρώ ότι επιδιώκεται η
κατάθεση νέων ιδεών για τα δημοτικά πράγματα, που,
κατά την γνώμη μου, δεν μπορούν να είναι άλλες από
τις σύγχρονες προοδευτικές ιδέες.
2. Οι νέες ιδέες συνεπάγονται και ποιοτικά νέο είδο
αντιπολίτευσης, όχι μηδενιστικής και του «όχι σε όλα»,
την οποία, δυστυχώς, δεν αποφεύγει ο «Εξυπνος Βύρωνας». Αναμένω καλύτερες επιδόσεις.
3. Η Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα ο δήμος Βύρωνα
έχει βαρύτατα πληγεί, αφενός από τις μνημονιακές πολιτικές και αφετέρου από την επιδρομή της πανδημίας,
δύο διαδοχικές κρίσεις. Μέγα πρόβλημα η στάση της
κεντρικής διοίκησης, το οποίο κάποιοι παραβλέπουν
για να μην επικρίνουν την σημερινή κυβέρνηση, συγκεντρώνοντας τα πυρά τους στην διοίκηση Κατωπόδη.
Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και καλά μυαλά
το 2021.
Πάνος Τριγάζης
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Στάση Βύρωνα»

Γιορτινή ατμόσφαιρα στη Λ. Καρέα και
το πάρκο της Καραολή & Δημητρίου

O

λοκληρώθηκε η παρέμβαση που έγινε στη Λεωφόρο Καρέα και στο πάρκο της
Καραολή και Δημητρίου, το
τελευταίο διάστημα.
Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε νέος φωτισμός LED κατά
μήκος της Λεωφόρου Καρέα,
τα κράσπεδα βάφτηκαν σε κίτρινο χρώμα για να είναι πιο
ευδιάκριτα από τους οδηγούς,
ενώ εγκαταστάθηκε νέος και
επιδιορθώθηκε ο παλαιότερος χριστουγεννιάτικος στολισμός.
Επιπλέον, στο πάρκο της Καραολή και Δημητρίου, βάφτηκαν και επιδιορθώθηκαν οι

μηχανισμοί λειτουργίας των συντριβανιών.
Ανακατάσκευάστηκαν οι πέργκολες και ο
φωτισμός του πάρκου, μετά και το κλάδεμα
των δέντρων, με την περιοχή να έχει πλέον,
νέα όψη.

Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας
στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης

Σ

την υπογραφή σύμβασης που προβλέπει
την κατασκευή του έργου αντιπλημμυρικής Προστασίας στους Δήμους Ηλιούπολης
και Βύρωνα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καρέα – Αναστάσεως, προχώρησε στις
αρχές Δεκεμβρίου, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης που υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής ανέρχεται στο ποσό των
3.219.303 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.

12 • Τεύχος #72 • Δεκέμβριος 2020

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Το μάθημα της πανδημίας: Ας μείνουμε ενωμένοι, απομακρυσμένοι...

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου Βύρωνος

Η

φετινή χρονιά στιγματίστηκε
από την επέλαση της πανδημίας που έφερε μαζί της μια σειρά
από αλλαγές τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο και σε κάθε τομέα
της ζωής μας: Μάθαμε, συνηθίσαμε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις
νέες συνθήκες που φέρνουν σαρωτικές αλλαγές με κοινό στόχο

περιμένοντας ενωμένοι με ανυπομονησία
αυτό το έτος.
Το νέο έτος έφθασε… και ο ιός που
ήρθε μαζί του μας γέμισε φόβο και απελπισία.
Ξαφνικά, έπρεπε και
πρέπει ακόμη να μείνουμε απομακρυσμένοι από τους οικείους
μας,
απομονωμένοι
στην καθημερινότητά
μας, προκειμένου να
παραμείνουμε ασφαλείς.
Οι φετινές γιορτές
δεν θα με βρουν κάτω
από το χριστουγεννιάΈνα χρόνο πριν βρισκόμουν στην πλατεία Τσιρακοπούλου, ντυμένος ως Άγιος Βασίλης, σε μια
τικο δένδρο της πλαπροσπάθεια να ξαναβρούμε όλοι το μικρό παιδί που κρύβουμε μέσα μας.
τείας του Δήμου μας,
να ξεπεράσουμε όλοι σύντομα και πούλου, του αγαπημένου μας Βύαλλά στο σπίτι μου…
με ασφάλεια, αυτή τη δύσκολη και ρωνα, ντυμένος ως Άγιος Βασίλης, Δεν θα φορώ στολή και γενειάδα
πρωτόγνωρη κατάσταση.
σε μια προσπάθεια να ξαναβρούμε αλλά μάσκα… Δεν θα ευχηθώ με
Στο κατώφλι της νέας χρονιάς ο όλοι το μικρό παιδί που κρύβουμε φιλιά, αγκαλιές στους αγαπημέκαθένας κάνει τον απολογισμό του μέσα μας. Οι αναμνήσεις που κρα- νους μου αλλά με τηλέφωνα, μηχρόνου που πέρασε και θα κρατή- τάω είναι τα δεκάδες παιδικά χα- νύματα από απόσταση… Γιατί; Γιατί
σει μαζί του για τη νέα χρονιά.
μόγελα από μικρούς και μεγάλους φέτος πρέπει να κάνω ότι περνάει
Προσωπικά, ένα χρόνο πριν βρι- συνδημότες μας, με το εορταστικό από το χέρι μου, να προστατέψω
σκόμουν στην πλατεία Τσιρακο- κλίμα, την ομόνοια που είχαμε όλοι τους δικούς μου ανθρώπους.

Και ναι… μιλώντας με αγαπημένους φίλους καταλαβαίνω ότι
συμφωνούμε όλοι ότι οι φετινές
γιορτές δεν είναι ίδιες, μας λείπει η
«παρέα», οι αγκαλιές και τα φιλιά,
όμως δεν μας λείπουν οι εγκάρδιες
ευχές και η κοινή ευχή να είμαστε
σύντομα καθισμένοι γύρω από ένα
τραπέζι, πάνω σε μια πλατεία, τη
δική μας πλατεία!
Αν και είμαστε απομακρυσμένοι
σωματικά δεν πρέπει να απομακρυνθούμε ψυχικά, αλλά να μείνουμε ενωμένοι για να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Κλείνοντας
θέλω να ευχηθώ το νέο έτος να φέρει υγεία και χαρά, να βγούμε όλοι
νικητές και του χρόνου να έχουμε
την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε
στην πλατεία μας και να συζητάμε
όλη τη χρονιά που πέρασε ως μια
μακρινή ανάμνηση. Και ποιος ξέρει, ίσως κάπου εκεί να βρίσκεται
και κάποιος ντυμένος Άγιος Βασίλης!

Καλές γιορτές!
Με υγεία, δύναμη, αγάπη και
πολλές επιτυχίες για όλους!
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