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Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Ο Θόδωρος Ιωαννίδης 
περιγράφει τα πιο 
επικίνδυνα παιχνίδια 
που έπαιζαν τα πιτσιρίκια 
της Καισαριανής τις 
δεκαετίες του ‘50-’60.

σελ. 13

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Ζητούμενο η 
επαναλειτουργία 
της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 
Βύρωνα που 
έκλεισε το 2015.

σελ. 4

Προχωρούν οι 
εμβολιασμοί κατά 
του κορονοϊού 
στο Κέντρο Υγείας 
Ζωγράφου.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

σελ. 8

Η διαβούλευση για την 
ίδρυση του Μουσείου 
Ιστορίας Βύρωνα συνετέ-
λεσε στην άμβλυνση των 
διαφορών μεταξύ παρα-
τάξεων.

σελ. 5

σελ. 6

Η πρόταση 
του δημάρχου 
Καισαριανής για 
επαναλειτουργία του 
μέσω της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου 
δεν πέρασε.

ΝΕΑ   ΓΡΑΜΜΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  -  ΜΕΤΡΟ  ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Α  Σ Τ Ο Ν  Β Υ Ρ Ω Ν Α

σελ. 9

σελ. 14

Η δημοτική 
συγκοινωνία 
αναβαθμίστηκε με 
τη λειτουργία της 
λεωφορειακής γραμμής 
Ζωγράφου - Μετρό 
Κατεχάκη με δύο 
λεωφορεία.

Ο ιστορικός 
Μιχαήλ Βαρλάς μας 
αφηγείται την ιστορία 
της οικογένειας 
υποδηματοποιών 
Χατζηλιάδη.

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Ο προϋπολογισμός 
μειοψηφίας στο 
Δήμο Καισαριανής 
έλαβε μόλις 10 
ψήφους σε σύνολο 
27 συμβούλων.

σελ. 7

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
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H κρίση (κλειστή εστίαση και καταστήματα 
που υπολειτουργούν) είχε σοβαρό αντίκτυ-

πο στα διαφημιστικά μας έσοδα. Έτσι, για άλλη 
μια φορά, μετά τον Νοέμβριο, κυκλοφορούμε 
κοινή έκδοση για τους Δήμους Βύρωνα, Καισα-
ριανής και Ζωγράφου. 

Λόγω του περιορισμού των σελίδων αναγκα-
στήκαμε να αφήσουμε κάποια θέματα απέξω. 
Ας μας συγχωρέσουν οι αναγνώστες. Κρατήσα-
με αυτά που ιεραρχήσαμε ως τα πιο σημαντικά. 
Παρόλα αυτά, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε σε 
κάθε έναν από τους τρεις Δήμους μας, ένα άρ-
θρο τοπικής ιστορίας. 

Στη δε περίπτωση του Βύρωνα, αποφασίσαμε 
να δημοσιεύσουμε ένα θέμα που το προορίζαμε 
για τον προηγούμενο μήνα. Το ζήτημα της μη 
λειτουργίας δημοτικής βιβλιοθήκης από το 2015, 
παραμένει απολύτως επίκαιρο αν και συζητήθη-
κε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν 
Δήμους του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και το 
Γαλάτσι σαν «κόκκινους» ή επιδημιολογικά επι-
βαρυμένους, πέντε δήμαρχοι εξέδωσαν ανακοί-
νωση (20/1) με σκοπό να καθησυχάσουν τους 
δημότες. Την ανακοίνωση υπογράφουν μεταξύ 
άλλων, οι δήμαρχοι Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης, 
Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος και Ζω-
γράφου, Βασίλης Θώδας. «Η συνολική εικόνα 
του Κεντρικού Τομέα δεν συνεπάγεται ότι ισχύει 
αναγκαστικά και για κάθε έναν από τους επιμέ-
ρους Δήμους του» σημειώνουν.

Ο Κεντρικός Τομέα με πληθυσμό μεγαλύτε-
ρο της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει επίσης τον 
Δήμο Αθηναίων, όπου υπάρχουν υπερσυγκέ-
ντρωση πληθυσμού και επιδημιολογικά επιβα-
ρυμένες συνοικίες. Η σύγχυση για όποιον δεν 
διαβάζει προσεκτικά τα δεδομένα είναι εύκολη.

Βέβαια, κάποια Μ.Μ.Ε. σκοπίμως τρομοκρα-
τούν τους πολίτες προκειμένου να κερδίσουν 
προσοχή. Είναι νωπές οι εντυπώσεις από το ρε-
πορτάζ των Θεοφανείων του ΣΚΑΪ και του Alpha 
με τους πιστούς που δήθεν δεν φορούσαν μά-
σκα. Στην πραγματικότητα το ρεπορτάζ ήταν του 
2015!

Τα rapid tests που διεξάγουν οι Δήμοι δεί-
χνουν ότι είναι ελάχιστα τα κρούσματα στην πε-
ριοχή μας. Δήμος Βύρωνα, 24 Δεκεμβρίου: δυο 
κρούσματα σε σύνολο 440 τεστ, Δήμος Ζωγρά-
φου, 13 Ιανουαρίου: κανένα θετικό δείγμα σε 
σύνολο 350 τεστ. Δήμος Καισαριανής, 14 Ιανου-
αρίου: ένα θετικό δείγμα σε σύνολο 341. 

Έχει άδικο ο δήμαρχος που λέει ότι η Καισα-
ριανή δεν είναι στο κόκκινο αλλά η ενημέρωση 
στο κίτρινο; Να προσθέσουμε ότι πλέον οι Δήμοι 
μας διοργανώνουν πιο συστηματικά δωρεάν 
τεστ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, φροντίζοντας 
ακόμη και για τη μεταφορά ηλικιωμένων πολι-
τών, που αδυνατούν να προσέλθουν για εμβόλιο 
(βλέπε π.χ. σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βύ-
ρωνα: 16/1).

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

Όταν ο Μέγας Αλέξαν-
δρος ρωτήθηκε πως 

κατάφερε να κατακτήσει 
τον κόσμο σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα, απάντη-
σε: «Βουλή και μύθοισι και 
ηπεροπηϊδι τέχνη», δηλαδή 
«Με θέληση, με παραμύθια 
και με την τέχνη της εξαπά-
τησης».

Η κυβέρνηση της ΝΔ 
γνωρίζουμε ότι έχει στις τά-
ξεις της ορισμένους «μακε-
δονομάχους» σε καταστολή. 

Δεν πιστεύαμε όμως ότι σε 
τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα θα επιβεβαίωνε ότι 
επιδιώκει να κυριαρχήσει 
στην χώρα μας με βασικά 
όπλα τα «παραμύθια και την 
τέχνη της εξαπάτησης»…

Δυστυχώς κάθε μέρα που 
περνά διαπιστώνουμε ότι η 
κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη ενδιαφέρεται 
απλά για την επικοινωνία 
την οποία ασκεί με παραμύ-
θια και την τέχνη της εξαπά-

τησης.
►Η συμφωνία των Πρε-
σπών από «προδοτική και 
αντεθνική» τώρα και την τι-
μούν και την τηρούν.
►Την επέκταση των χω-
ρικών υδάτων σε Ιόνιο και 

Κρήτη προεκλογικά 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ την 
κατήγγειλαν ως «απο-
δοχή του τουρκικού 
επιχειρήματος περί 
ειδικών συνθηκών». 
Μετεκλογικά την ψή-
φισαν πανηγυρίζοντας 
για «αύξηση, με ειρη-
νικά μέσα, της εθνικής 
κυριαρχίας της χώ-
ρας»… 
►Προεκλογικά η ΝΔ 
μιλούσε για «νόμο και 
τάξη». Τώρα δυστυχώς 
οι συμμορίες αλληλο-
σκοτώνονται μέρα με-
σημέρι στις πλατείες, 
αλλά ο κ. Χρυσοχοΐδης 
θέλει να προσλάβει 
1.000 αστυνομικούς για 
τα Πανεπιστήμια…
►Η ΝΔ μιλούσε για 
ανάπτυξη 4% και 
«μπουλντόζες στο Ελ-
ληνικό από την πρώτη 

εβδομάδα» και κατάφερε να 
οδηγήσει την ελληνική οικο-
νομία στην ύφεση από το 4ο 
τρίμηνο του 2019 (δηλαδή 
πριν την πανδημία), ενώ για 
το 2020 η ύφεση αναμένεται 

να κυμανθεί πάνω από 10% 
(η δεύτερη μεγαλύτερη στην 
Ευρώπη).
►Η κυβέρνηση την άνοιξη 
μας καλούσε να βγούμε στα 
μπαλκόνια να χειροκροτή-
σουμε τους υγειονομικούς 
και μέσα σε λίγους μήνες 
τους αντιμετωπίζει με απα-
ξίωση, με ΜΑΤ και χωρίς 
να ικανοποιεί κανένα αίτημα 
τους για θωράκιση του εθνι-
κού συστήματος υγείας.
►Τέλος η κυβέρνηση αξι-
οποιεί την πανδημία για να 
περάσει αυταρχικά μέτρα με 
ακραία αστυνομική βία.
Δεν μας αξίζει μια τέτοια δι-
ακυβέρνηση, δεν μπορεί όλα 
να κρύβονται από τα «πε-
τσωμένα» ΜΜΕ, δεν γίνεται 
κάθε διαφορετική άποψη να 
αντιμετωπίζεται με ΜΑΤ, με 
παραμύθια και παραπλάνη-
ση. Στο κάτω-κάτω ο Μέγας 
Αλέξανδρος (μεταξύ άλλων) 
έκανε εξαγωγή και του ελ-
ληνικού πολιτισμού, ενώ η 
κυβέρνηση του κ.Μητσοτά-
κη θέλει να εξάγει τις αρχαι-
ότητες των Μουσείων μας 
για 50 χρόνια…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Β3 Νοτίου Τομέα Αθήνας

Η κυβερνητική πολιτική σύμφωνα με σκίτσο του Γιάννη Αντωνόπουλου

Δεν μας αξίζει μια τέτοια κυβέρνηση
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[Βύρωνας]

Τ ο θέμα της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Βύρωνα, η οποία παραμένει 

κλειστή από το 2015, συζητήθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο στις 7 Δεκεμβρίου.

Την πρωτοβουλία της συζήτησης 
είχαν οι συλλογικότητες «Βύρωνας & 
τριγύρω» και «Ενάργεια» με αίτημα 
που κατέθεσαν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ 
παραπλήσιο ερώτημα έθεσαν στις 23/11 
οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Νέας Επο-
χής Βύρωνα – Χρήστος Γώγος» Βα-
σίλης Δεμπόνος, Γεώργιος Ντόβολος, 
Ιωάννης Αδαμόπουλος καθώς και ο 
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Βα-
σίλης Μουντοκαλάκης. (Σ.σ: στις 17/12 
ο κ. Γώγος ανακοίνωσε τη διαγραφή του 
κ. Δεμπόνου, επικεφαλής του δεξαμενής 
σκέψης «Έξυπνος Βύρωνας» που έκτοτε 
έγινε ανεξάρτητος δημοτικός σύμβου-
λος). Ο επικεφαλής της παράταξης Χρή-
στος Γώγος, από την πλευρά του, ζήτησε 
την εισδοχή του θέματος για συζήτηση 
ως τακτικού ώστε να μην απαντηθεί ως 
απλή ερώτηση αλλά με παράθεση στοι-
χείων.

Ο Βασίλης Δεμπόνος κάλεσε τα μέλη 
της 11μελούς Επιτροπής Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης να παραιτηθούν αν δεν μπο-
ρούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα τη 
μη λειτουργίας. Από την πλευρά του, ο 
κ. Ντόβολος σύγκρινε την κατάσταση 
του Βύρωνα με το Δήμο Ηλιούπολης 
όπου υπάρχει σύγχρονη δημοτική βι-
βλιοθήκη με άνετα και φωτεινά ανα-
γνωστήρια.

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτι-
κής αρχής, Πάνος Τριγάζης, πρόεδρος 
της Επιτροπής, η οποία συστήθηκε το 
2019, έδωσε εξηγήσεις για το κλείσιμο 
της βιβλιοθήκης και παρέθεσε ορισμέ-
νες ενδιαφέρουσες ιδέες της Νατάσσας 
Πλατσούκα, βιβλιοθηκονόμου και μέ-
λους της Επιτροπής, για την επαναλει-
τουργία της.

Ωστόσο, ενώ η αντιδήμαρχος Πολιτι-

σμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς Λεμονιά 
Κλωνάρη αναγνώρισε ότι το Παλαιό 
Δημαρχείο δεν είναι αρκετά μεγάλος 
χώρος για να φιλοξενήσει τη δημοτι-
κή βιβλιοθήκη όταν ξαναλειτουργήσει, 
κατά τη συνεδρίαση, η δημοτική αρχή 
δεν ανέλαβε δέσμευση ούτε όσον αφο-
ρά την αναζήτηση εναλλακτικού χώ-
ρου, ούτε ως προς συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της.

Η ομόφωνη θέση της Επιτροπής είναι 
ότι πρέπει να αναζητηθεί νέος χώρος 
για τη βιβλιοθήκη. Μία από τις λύσεις, 
σύμφωνα με τον κ. Τριγάζη, θα μπο-
ρούσε να είναι η πρόταση του Απόστο-
λου Κοκόλια για στέγαση στην προσφυ-
γική τετρακατοικία στη συμβολή των 
οδών Ευαγγελικής Σχολής και Κύπρου, 
απέναντι από το Παλαιό Δημαρχείο. 

Ο Δήμος έχει την ιδιοκτησία της μίας 
κατοικίας στο ισόγειο ενώ η από πάνω 
κατοικία ανήκει στον τέως δημοτικό 
σύμβουλο Βύρωνα Παναγιώτη Κόν-
σουλα. Έτσι αν ο Δήμος επιθυμεί το 
κτίριο θα πρέπει να κάνει επίσημη πρό-
ταση στον κ. Κόνσουλα αλλά και στους 
άλλους ιδιοκτήτες των δύο εναπομείνα-
ντων κατοικιών.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Τριγάζης, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα, ιδρύ-
θηκε το 1987, επί δημαρχίας Δημήτρη 
Νικολαΐδη και αρχικά στεγάστηκε στο 
Στέκι Νεολαίας (Ταπητουργείο). Επί δη-
μαρχίας Νίκου Χαρδαλιά στεγάστηκε 
στην οδό Καισαρείας και Κυδωνιών, με 
έναν μόνο υπάλληλο του ΟΠΑ στη λει-
τουργία της, τον κ. Νίκο Παπαλόη. 

Το 2014, όταν ανέλαβε η διοίκηση 
Κατωπόδη, βρήκε την Δημοτική Βιβλι-
οθήκη, με πολλά οφειλόμενα ενοίκια 
και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου στέγασής 
της να ζητά την λήξη της σύμβασης με 
τον Δήμο. 

Στις τότε συνθήκες οικονομικής χρε-
ωκοπίας, επελέγη, το 2015, η αναστολή 
λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
με το σύνολο των βιβλίων να πακετά-
ρονται και να φυλάσσονται σε χώρο του 
κλειστού γυμναστηρίου Καρέα.

Με αντιδήμαρχο Πολιτισμού και 
Παιδείας την Ελένη Βασιλοπούλου, 
συγκροτήθηκε η κίνηση «Φίλοι της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης»: «Έτσι, παρό-
τι σε αναστολή λειτουργίας, η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη οργάνωσε πάνω από 25 
παρουσιάσεις βιβλίων συγγραφέων και 

της πόλης μας, σε συνεργασία με τοπικά 
βιβλιοπωλεία και γνωστούς εκδοτικούς 
οίκους, ενώ παρότρυνε τους δωρητές 
βιβλίων, συνδημότες μας και μη, να τρο-
φοδοτούν τις βιβλιοθήκες των σχολείων 
του Βύρωνα».

Μέχρι πρόσφατα, η Επιτροπή Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης συνεδρίαζε τακτικά, 
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις της κυρίας 
Πλατσούκα που υιοθέτησε η Επιτροπή, 
στο μέλλον η δημοτική βιβλιοθήκη θα 
πρέπει να παρέχει: Ειδικές υπηρεσίες 
για μικρούς μαθητές και παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας, το Club των παιδιών 
Δημιουργικά εργαστήρια (ζωγραφι-
κής, ρομποτικής, φωτογραφίας, ξένων 
γλωσσών) Δωρεάν πρόσβαση στις 
online πηγές πληροφόρησης Συμμε-
τοχή στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 
Instagram, Twitter) Προγράμματα 
φιλαναγνωσίας, για την ενδυνάμωση 
της αναγνωστικής συνήθειας στα παι-
διά Εργαστήρια δημιουργικής γραφής 
Ηλεκτρονικές Λέσχες ανάγνωσης 
Βιβλιοπαρουσιάσεις Επιμορφωτικά 
– εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαι-

δευτικών Σεμινάρια συμβουλευτικής 
γονέων Εκδηλώσεις, συζητήσεις, δια-
λέξεις με συγγραφείς, εικονογράφους, 
πνευματικούς ανθρώπους Σεμινάρια 
- Αναζήτηση εργασίας για ανέργους, με 
αρωγό την βιβλιοθήκη και ειδικές υπη-
ρεσίες για την εξυπηρέτηση κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων (άτομα με αναπηρίες, 
μειονότητες, μετανάστες).

Στα παραπάνω προστίθενται η έντα-
ξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βύρωνα 
στο Πανελλαδικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, 
που λειτουργεί με ευθύνη της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης όπως και η πρόταση του κ. 
Τριγάζη για δημιουργία κινητής βιβλιο-
θήκης που θα πηγαίνει στα σχολεία.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε θετικά 
στις παραπάνω προτάσεις, θέτοντας 
ωστόσο ως προϋπόθεση τη λύση του 
προβλήματος της στέγασης. «Δεν είναι 
δυνατόν η κινητή βιβλιοθήκη να λειτουρ-
γήσει ως υποκατάστατο μιας κανονικής 
βιβλιοθήκης» δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο Αλέξης Σωτηρόπουλος. Εξάλλου, ο 
επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
Βαγγέλης Γείτονας, έθεσε και θέμα 
πρόσληψης προσωπικού.

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Β Υ Ρ Ω Ν Α
Κλειστή από το 2015, ζητείται η επαναλειτουργία της

Οανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 
Βύρωνα Βασίλης Μουντοκαλά-

κης, συνεχίζει να μας εκπλήσσει με 
τη γενναιοδωρία του. Κάνοντας πράξη 
όσα είχε υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά 
στους δημότες του Βύρωνα, συνεχίζει 
και μετά τις γιορτές τις δωρεές σε πο-
λιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους 
της πόλης.

Ειδικότερα στους συλλόγους Ένω-
ση Ηπειρωτών Βύρωνα, Σύλλογος 
Ποντίων Καρέα Βύρωνα και στο πα-
ράρτημα Βύρωνα. της Πανελλαδικής 
Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηνα-
ϊκή» προσέφερε από μία τηλεόραση 
πλάσμα 40 ιντσών, προκειμένου να 
την χρησιμοποιήσουν σε λαχειοφόρο 
αγορά, στο πλαίσιο εκδήλωσης, όταν 
κάποια στιγμή αρθούν τα περιοριστικά 
μέτρα λόγω του κορονοϊού.

Παράλληλα, δώρισε από ένα πλυ-
ντήριο ρούχων στους αθλητικούς 
συλλόγους Ένωση Βύρωνα - γυναι-

κείο Βόλεϊ και COBRA A. F. C. Βύρω-
να που παίζει στη Super League του 
ποδοσφαίρου σάλας (futsal).

ΕΦΥΓΑΝ…

Ο Βαγγέλης Μακρά-
κης έφυγε από τη ζωή 
στις 31 Ιανουαρίου. Συ-
νταξιούχος τραπεζικός 
υπάλληλος ξεκίνησε την 
ενασχόλησή του με τα 
κοινά μέσα από τον τρα-
πεζικό χώρο. Διετέλεσε 
πρόεδρος του Αθλητικού 
Οργανισμού Βύρωνα, 
αντιδήμαρχος αθλητι-
σμού και περιβάλλοντος 
και γενικός γραμματέας 

της παράταξης «Εποχή 
Δημιουργία» του Νίκου 
Χαρδαλιά. Είχε δύο κό-
ρες. Μεταξύ άλλων, τον 
στενό φίλο και συνεργάτη 
τους, αποχαιρέτησαν με 
θερμά λόγια, ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων 
Νίκος Χαρδαλιάς και ο 
επικεφαλής της «Νέας 
Εποχής Βύρωνα» Χρή-
στος Γώγος. 

Η Μαρία Χούμπαυλη, 
φίλη της εφημερίδας 
«Επικοινωνία», απεβί-
ωσε μια ημέρα πριν την 

εορτή των Φώτων, σε 
ηλικία μόλις 57 ετών, 
αφήνοντας πίσω της δύο 
γιούς. Η Μαρία που έχαι-
ρε μεγάλης εκτίμησης 
ως άνθρωπος και ως 
επαγγελματίας πένθιμων 
τελετών εργαζόταν μέχρι 
και λίγες μέρες πριν τις 
εορτές των Χριστουγέν-
νων στο καινούργιο κα-
τάστημα της στο Βύρωνα. 

Εσωτερικό της δημοτικής βιβλιοθήκης στη διάρκεια μιας από τις τελευταίες εκδηλώσεις 
που φιλοξένησε πριν τη διακοπή λειτουργίας της (φωτό αρχείου 14/2/2015).

Ο Βασίλης Μουντοκαλάκης ντυμένος ...Άη Βασίλης.

Η συγγραφέας Ισμήνη Μπάρακλη (αριστερά) δίπλα στην αντιδήμαρχο 
Ελένη Βασιλοπούλου και τη συγγραφέα Δήμητρα Νούση σε 

βιβλιοπαρουσίαση στη δημοτική βιβλιοθήκη (φωτό αρχείου 14/2/2015).

Ο Αη Βασίλης που παρέμεινε στο Βύρωνα
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[Βύρωνας]
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Πιο κοντά οι παρατάξεις μετά τη διαβούλευση
Τ ην αναβολή της ψήφισης της 

ιδρυτικής πράξης Μουσείου 
Ιστορίας Βύρωνα –που θα στεγα-
στεί στο Παλαιό Δημαρχείο- απο-
φάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βύρωνα στις 13 Ιανουαρίου. Την 
πρόταση αναβολής κατέθεσαν οι 
παρατάξεις Γώγου και Μπαντή με 
την υποστήριξη των ανεξάρτητων 
δημοτικών συμβούλων Βασίλη 
Δεμπόνου και Βασίλη Μουντο-
καλάκη με στόχο την πληρέστερη 
ενημέρωση και χρόνο για επεξερ-
γασία και ενσωμάτωση των θέ-
σεών τους. Η πρόταση αναβολής 
υπερίσχυσε με 17 ψήφους έναντι 
της πρότασης διεξαγωγής ψηφο-
φορίας έγκρισης της πράξης που 
έλαβε 15 ψήφους (υποστηριζόμενη 
από τη δημοτική αρχή Κατωπόδη 
και την παράταξη του Αλέξη Σωτη-
ρόπουλου). Απείχαν οι παρατάξεις 
των Βαγγέλη Γείτονα, Βασιλική 
Σάρολα και Τάσου Μαυρόπουλου.

Η δημοτική αρχή συγκάλεσε 
άτυπη συνεδρίαση διαβούλευσης 
μεταξύ επικεφαλής παρατάξεων 
στις 19 Ιανουαρίου, με σκοπό να 
διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό 
σχέδιο ιδρυτικής πράξης. 

Η γενική γραμματέας του Δήμου 
Νατάσα Βαρουχάκη εξήγησε ότι ο 
νέος οργανισμός του Δήμου που 
προβλέπει την ίδρυση Τμήματος 

Μουσείου έχει εγκριθεί από το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν και δεν 
έχει γίνει ακόμη Φ.Ε.Κ. Η ιδρυ-
τική πράξη είναι κρίσιμη για την 
αναγνώριση του Μουσείου από το 
Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και για 
την εξασφάλιση χρηματοδοτήσε-
ων.

Ο επικεφαλής της παράταξης 
«Μαζί για το Βύρωνα» Μίλτος 
Μπαντής ζήτησε τη διεύρυνση της 
επιστημονικής ομάδας του Μου-
σείου, προτείνοντας και τη συμμε-
τοχή του Στέφανου Καβαλλιεράκη, 
διευθυντή του Μουσείου Πόλεως 
των Αθηνών.

Τόσο ο κ. Μπαντής όσο και ο 
εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα 
Εποχή Βύρωνα- Χρήστος Γώγος» 
Κώστας Λεράκης, εξέφρασαν τον 
προβληματισμό ότι η καταγραφή 
της τοπικής ιστορίας, αν δεν γίνει 
σωστά, μπορεί να αναμοχλεύσει 
παλιά τραύματα και πάθη, αναφε-
ρόμενοι σε παραδείγματα όπως τα 
Δεκεμβριανά του 1944. 

Ο Γιώργος Πλακίδας, πρόε-
δρος της Επιτροπής Μουσείου 
και του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τους καθησύχασε λέγοντας ότι «ο 
επιστημονικός ιστορικός λόγος δεν 
υποδαυλίζει τα πάθη αλλά τα επου-
λώνει». Από την πλευρά του, ο κ. 
Σωτηρόπουλος εξέφρασε την πε-

ποίθηση ότι η ιστορική έρευνα και 
αφήγηση πρέπει να προχωρήσουν 
ακόμα και για κοντινότερες χρονι-
κά περιόδους όπως η Δικτατορία 
(1967-1974) χωρίς να παρεμποδί-
ζονται από ταμπού.

Τόσο η επικεφαλής της «Πρωτο-
βουλίας Πολιτών Βύρωνα» Βασι-
λική Σάρολα όσο και η εκπρόσω-
πος της Αριστερής Παρέμβασης 
Μαρία Μπικάκη εξέφρασαν επι-
φυλάξεις για την επιλεκτική ανα-
φορά συλλόγων και προσώπου στο 
σχέδιο ιδρυτικής πράξης. Ο επικε-
φαλής της επιστημονικής ομάδας 
Μιχάλης Βαρλάς το αιτιολόγησε 
τονίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή 

της Ένωσης Μικρασιατών, της Αρ-
μένικης Εθνικής Επιτροπής και του 
Μιχάλη Τοπούζη στην καταγραφή 
της ιστορίας και της μνήμης της 
πόλης. Ωστόσο, η κυρία Μπικάκη 
σημείωσε ότι με την ίδια λογική θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
το παράρτημα Βύρωνα της ΠΕΑ-
ΕΑ ή ο Απόστολος Κοκόλιας που 
έγραψε βιβλίο για την ιστορία του 
Βύρωνα. Τόνισε ότι όλοι είναι ευ-
πρόσδεκτοι στην προσπάθεια ενώ 
η αναγνώριση της συμβολής τους 
μπορεί να γίνει με διαφορετικό 
τρόπο σε σχέση με την αναφορά 
τους στην ιδρυτική πράξη.

Η αναφορά στη δυνατότητα 

πρόσληψης εποχικών εργαζόμε-
νων και εξωτερικών συνεργατών 
ορισμένου χρόνου στην ιδρυτική 
πράξη, ενόχλησε τις αριστερές 
δημοτικές παρατάξεις που προ-
τάσσουν μόνιμες θέσεις εργασίας. 
Ο κ. Σωτηρόπουλος, με συμβιβα-
στικό πνεύμα, τόνισε ότι δεν υπάρ-
χει ανάγκη τόσο εξειδικευμένης 
αναφοράς αφού ο Νόμος ορίζει τις 
ίδιες διαδικασίες προσλήψεων για 
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Απαντώντας σε παρατήρηση της 
κυρίας Σάρολα ότι οι αναφορές 
στις συλλογές του Μουσείου θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
μόνο στον κανονισμό λειτουργίας 
του αντί για την ιδρυτική πράξη, ο 
Μιχάλης Βαρλάς εξέφρασε αντίρ-
ρηση. Υποστήριξε ότι υπάρχει 
έντονη ανάγκη δόμησης της αξι-
οπιστίας του θεσμού λόγω κακού 
προηγούμενου. Ο Δήμος Βύρωνα 
έχει υποστεί τρεις φορές απώλεια 
αρχειακού υλικού στο παρελθόν. 
Ως πλέον σημαντική λογίζεται η 
απώλεια των πρακτικών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου της περιόδου 
1934-1956. Είναι απαραίτητο να 
μπουν αυστηρές δικλείδες ασφα-
λείας για να εμπιστευτούν οι δη-
μότες τον Δήμο και να προβούν 
σε δωρεές αντικειμένων προς το 
Μουσείο.

Οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων διαβουλεύτηκαν στο δημαρχείο
δια ζώσης αλλά με μάσκες και αποστάσεις ασφαλείας λόγω κορωνοϊού.
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[Καισαριανή]

Σ τις 11 Ιανουαρίου, με ανακοίνωσή 
της η Ένωση Γονέων Καισαριανής 

γνωστοποίησε ότι πριν το άνοιγμα των 
σχολείων παραδόθηκαν από τη δημοτική 
αρχή μπετόνια με αντισηπτικό 4LT στα 
σχολεία, ακατάλληλο προς χρήση λόγω 
της σύστασης (ισοπροπανόλη 15-30%, 
γλυκερίνη <5%). 

Την επόμενη μέρα, ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη» εξέδω-
σε δελτίο επισημαίνοντας ότι «Είναι δικαι-
ολογημένη η ανησυχία των συναδέλφων 
στα σχολεία της Καισαριανής αλλά και η 
αγανάκτηση όλων μας, μετά τη διαπίστω-
ση ότι στάλθηκε από τον Δήμο ακατάλληλο 
αντισηπτικό μέσα στην πανδημία! Και μά-
λιστα διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι το 
ίδιο “αντισηπτικό” στελνόταν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πανδημίας! Συγκεκριμένα, 
ενώ ο ΕΟΔΥ προβλέπει ότι επιβάλλεται να 
χρησιμοποιούμε αντισηπτικό με περιεκτι-
κότητα σε αλκοολούχα τουλάχιστον 70%, 
ο Δήμος έστελνε με περιεκτικότητα 15-
30%! Δηλαδή οι συνάδελφοι και οι μαθη-
τές νόμιζαν ότι απολύμαιναν τα χέρια τους, 

άρα μπορούσαν να ακουμπήσουν στο 
πρόσωπό τους ή και να φάνε, ενώ στην 
ουσία μπορούσαν χωρίς να το θέλουν να 
μεταφέρουν τον covid-19».

Παράλληλα, με νεότερη ανακοίνωσή 
της, η Ένωση έθεσε το ερώτημα «Τελι-
κά πόσο κοστολογείται η υγιεινή και η 

ασφάλεια των παιδιών μας;» υπονοώ-
ντας ότι επιλέχθηκε το χειρότερο προϊόν 
λόγω χαμηλότερου κόστος, κάτι που η 
δημοτική αρχή διέψευσε κατηγορημα-
τικά.

Με μια λακωνική δήλωση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου, ο 

αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος Κιτσέλλης 
αναγνώρισε ότι έγινε λάθος: «Είναι η 
εβδομάδα που ξεκίνησαν τα σχολεία. (…) 
Δημιουργήθηκε ένα θέμα όσον αφορά τα 
αντισηπτικά, τα οποία ήταν χαμηλότερων 
δυνατοτήτων από αυτά τα οποία που ορί-
ζει το Υπουργείο. Είμαστε στη διαδικασία 
για το που οφείλεται το λάθος όσον αφο-
ρά και το μοίρασμά τους. Σήμερα παρόλα 
αυτά αμέσως αντικαταστάθηκαν και ήδη 
στα σχολεία υπάρχουν νέα αντισηπτικά τα 
οποία είναι σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές». (Δημοτικό Συμβούλιο 12/1)

Η Ένωση Γονέων επανήλθε στο θέμα 
στις 14 Ιανουαρίου, αναφέροντας ότι «το 
αντισηπτικό που διέθεσε ο Δήμος στα 
σχολεία και χρησιμοποιείται από παιδιά, 
εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπι-
κό εδώ και 5 μήνες δεν έχει άδεια κυ-
κλοφορίας, όπως μας απάντησε σήμερα ο 
Ε.Ο.Φ!» και απαντώντας στα περί αντι-
κατάστασης του ακατάλληλου προϊόντος 
σημείωσε: «Για άμεση χρήση ο Δήμος 
έστειλε μόνο ένα μικρό αριθμό από μπου-
καλάκια των 300ml στα σχολεία που βέ-

βαια σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν».
Το ζήτημα έλαβε περαιτέρω διαστάσεις 

με τις επιστολές διαμαρτυρίας των Συλ-
λόγων Γονέων του 2ου Δημοτικού (15/1) 
και του 1ου Λυκείου (16/1) αλλά και με τη 
δημοσίευση μιας ανοικτής επιστολής της 
Μ.Κ. μητέρας μαθητή δημοτικού σχο-
λείου, που δημοσίευσε η Ένωση (16/1): 
«Δεν ξέρω από ποιόν τελικά να προστα-
τεύσω το παιδί μου. Από τον κορονοϊό ή 
από την κυβέρνηση και τα παρακλάδια της 
(Δημοτική αρχή). (…) Αυτό το σκεύασμα 
λοιπόν το χρησιμοποιούσαν στα σχολεία 
από το καλοκαίρι μέχρι εχθές!!!! Αφήσα-
τε τα παιδιά μας απροστάτευτα εν μέσω 
κρουσμάτων covid -19 στα σχολεία!» 

Πλέον, σύμφωνα με τον κ. Κιτσέλλη 
έχει γίνει προμήθεια νέου αντισηπτικού 
και βρίσκεται σε εξέλιξη η διανομή του 
στα σχολεία. Από την πλευρά του, ο αντι-
δήμαρχος Οικονομικών Μηνάς Χατζη-
σάββας δήλωσε στην «Ε» ότι η Ένωση 
Γονέων Καισαριανής, ανέδειξε ως μέγα 
ζήτημα ένα λάθος για να εξυπηρετήσει 
αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες.

Τ ο αθλητικό σωματείο «Νήαρ Ηστ» 
προτίθεται να απαγκιστρωθεί από το 

μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Και-
σαριανής, κλείνοντας εν ανάγκη οριστι-
κά, μετά την καραντίνα, το ζημιογόνο δη-
μοτικό γυμναστήριο «Καισάριον», που 
είναι δηλωμένο ως υποκατάστημά της.

Τα παραπάνω ανέφερε ο δήμαρχος 
Χρήστος Βοσκόπουλος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 26ης Ιανουαρίου, τονίζο-
ντας την ανάγκη να παρθεί απόφαση για 
να σωθεί το γυμναστήριο. Πως φτάσαμε 
όμως εκεί;

Το 1997, επί δημαρχίας Θανάση 
Μπαρτσώκα, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καισαριανής αποφάσισε τη δημιουργία 
δημοτικού γυμναστηρίου, στεγαζόμενο 
στο υπόγειο του δημαρχείου. Επειδή 
όμως δεν μπορούσε να εξασφαλίσει 
άδεια λειτουργίας, εμφανίστηκε στα 
χαρτιά ως προπονητήριο της Νηάρ Ηστ. 
Σκοπός ήταν η λειτουργία του γυμνα-

στηρίου να αυτοχρηματοδοτείται από τα 
έσοδά του, δηλαδή τις συνδρομές, χωρίς 
να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου ή της Νηάρ Ηστ. 

Με πρωτόκολλο συνεργασίας μετα-
ξύ του Δήμου και της Νηάρ Ηστ και την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
162/1997, η Νηάρ Ηστ, μεταξύ άλλων, 
αναλάμβανε την υποχρέωση να εκδίδει 
αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών 
για το γυμναστήριο «Καισάριον». Ο 
Δήμος, αναλάμβανε κάθε οικονομική 
υποχρέωση έναντι του σωματείου, εφό-
σον το γυμναστήριο προέβαινε σε έξοδα 
κατ’εντολήν του Αθλητικού Οργανισμού 
του Δήμου. 

Το 1999 το γυμναστήριο πήγαινε πολύ 
καλά αφού είχε πάνω από 800 μέλη. 
Έτσι, επί δημαρχίας Γιώργου Κατημερ-
τζή, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
(143/1999) ομόφωνα να ανανεώσει το 
πρωτόκολλο συνεργασίας χωρίς να 

προσδιορίσει ημερομηνία λήξης.
Με την οικονομική κρίση, το «Καισά-

ριον» έγινε ζημιογόνο και η Νηάρ Ηστ 
συσσώρευσε οφειλές επί σειρά ετών, 
προς την εφορία και το ΙΚΑ. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του αθλητικού σωματείου 
Δημήτρη Χαμαϊδή, οι οφειλές που προ-
έρχονται από το «Καισάριον» φτάνουν τα 
146.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων 
και των διακανονισμένων προστίμων. 
Σήμερα, οι δύο εργαζόμενες στη γραμ-
ματειακή υποστήριξη του «Καισάριον» 
-τύποις εργαζόμενες της Νηάρ Ηστ- βρί-
σκονται σε αναστολή εργασίας. Το ίδιο 
ισχύει για τους γυμναστές - συμβασιού-
χους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι έχουν 
προσληφθεί μέσω του κρατικού Προ-
γράμματος Άθληση Για Όλους (ΠΑγΟ).

Πρόθεση της Νηάρ Ηστ είναι να απο-
χωρήσει από το γυμναστήριο. Προκει-
μένου να επαναλειτουργήσει μετά το 
lockdown (απαγορευτικό), η δημοτική 
αρχή πρότεινε την επανασύστασή του 
ως δραστηριότητα της  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Καισαριανή (ΚΕ-
ΔΗΚ) και την παραχώρηση του χώρου 
και των οργάνων γυμναστικής στην 
ΚΕΔΗΚ. 

Επίσης, ο δήμαρχος εξέφρασε την 
πρόθεσή του για επαναπρόσληψη των 
δύο εργαζομένων του «Καισάριον» 
στη δημοτική επιχείρηση. Αν και δεν 
αναφέρθηκε στον τρόπο πρόσληψης, 
ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Και-
σαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης εξέ-
φρασε την εικασία ότι η δημοτική αρχή 

θα επιλέξει τη λύση της σύμπραξης με 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

Η πρόταση δεν πέρασε καθώς έλαβε 
μόνο 13 ψήφους (σε σύνολο 27)  από 
τους δημοτικούς συμβούλους της δη-
μοτικής αρχής, της παράταξης «Συνερ-
γασία Πολιτών Καισαριανής» της Άννας 
Παραγυιού και την ανεξάρτητη δημοτική 
σύμβουλο Ειρήνη Καγιαμπάκη. 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Καισαριανής» Ηλίας Σταμέλος 
αντιπρότεινε την αναβολή του θέματος 

προκειμένου να δοθούν γραπτώς η 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Νηάρ Ηστ 
και η εισήγηση της δημοτικής αρχής. 
Επίσης, ζήτησε να αποσαφηνίσει η δη-
μοτική αρχή τις προθέσεις της ιδιαίτερα 
ως προς το μέλλον των εργαζόμενων 
του «Καισάριον» και να ερωτηθούν 
εάν συμφωνούν με αυτές. Η πρότασή 
του υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις 
«Πρώτη Φορά Καισαριανή» της Μπετ-
τίνας Γραφίδου και τον κ. Μιλτσακάκη, 
λαμβάνοντας 14 ψήφους, με αποτέλεσμα 
να αναβληθεί η απόφαση.

Ε Ν Ω Σ Η  Γ Ο Ν Ε Ω Ν  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
Δριμύτατη κριτική για τα ακατάλληλα αντισηπτικά

Η δύσκολη επαναλειτουργία μετά την καραντίνα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Καισαριανής Δημήτρης 
Τόλος και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος Κιτσέλλης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΝΗΑΡ  ΗΣ Τ
Με ανακοίνωσή του(31/1) το Δ.Σ. της Near East και 
ο πρόεδρος της Δημήτρης Χαμαϊδής, τονίζουν 
ότι ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος 
πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο μία 
βιώσιμη και για τις δύο πλευρές λύση, 
κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει, 
μία λύση που: αφ’ ενός εξασφαλίζει 
την συνέχιση της λειτουργίας του γυ-
μναστηρίου και αφ’ ετέρου εξασφαλίζει 
τους εργαζόμενους και βοηθά την NearEast να σωθεί. 

Χαρακτηρίζει σαθρές δικαιολογίες και δαιδαλώδεις, προσχηματικές προϋ-
ποθέσεις τις τοποθετήσεις των παρατάξεων Σταμέλου, Γραφίδου και Μιλτσα-
κάκη. Προειδοποιεί ότι αν εμμείνουν στις θέσεις τους «τότε σύσσωμο το ΔΣ ΘΑ 
παραιτηθεί και βέβαια η ομάδα αντί να πάει προς άνοδο αήττητη γαρ φέτος θα 
πάει προς διάλυση και υπαίτιοι θα είναι οι παραπάνω». Αντίθετα, «εξαίρουμε την 
κυρία Παραγυιού και την κυρία Καγιαμπάκη που πέρα από πολιτικά οφέλη και 
αντιπαλότητες μεταξύ των παρατάξεων ψήφισαν υπέρ της πρότασης σωτηρίας 
ξέρουμε ότι είναι δίπλα στην ομάδα και τις ευχαριστούμε για αυτό».

ος
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[Καισαριανή]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αν κα ι  νό μ ι μ ος  έ λα β ε  μ όλ ις  10  ψ ή φους

Ο προϋπολογισμός του 
Δήμου Καισαριανής, 

ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, πέ-
ρασε με μόλις 10 ψήφους 
στις 12 Ιανουαρίου, ενώ το 
Δημοτικό Συμβούλιο έχει 27 
μέλη. Τον καταψήφισαν 13 
δημοτικοί σύμβουλοι ενώ 4 
ψήφισαν λευκό.

Ειδικότερα υπερψήφι-
σαν οι δημοτικοί σύμβου-
λοι της δημοτικής αρχής 
του Χρήστου Βοσκόπουλου 
και η ανεξάρτητη δημοτική 
σύμβουλος Ειρήνη Καγια-
μπάκη και καταψήφισαν οι 
παρατάξεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» (Ηλίας Στα-
μέλος), της «Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής» 
(Άννα Παραγυιού) και της «Ανυπότακτης Καισαρια-
νής» (Μιχάλης Μιλτσακάκης) ενώ λευκό ψήφισε η 
παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή» της Μπεττί-
νας Γραφίδου.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του Αύγουστου 
2019 του Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, τέως υπουρ-
γού Εσωτερικών, οι αρνητικές ψήφοι καθώς και οι 
λευκές όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου, 
λογίζονται ως αποχή. 

Εναλλακτικά η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα 
να καταθέσει πλειοψηφούσα αντιπρόταση προϋ-
πολογισμού που να συνοδεύεται από αιτιολογική 
έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 
του Δήμου. Το παραπάνω ωστόσο είναι εξαιρετικά 
δύσκολο. Αφενός διότι σε αντίθεση με τη εκάστοτε 
δημοτική αρχή, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις 
διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση στον διοικητικό 
μηχανισμό του Δήμου ενώ αφετέρου ο Νόμος δίνει 
αυτοδίκαια την πλειοψηφία της Οικονομικής Επι-
τροπής στη διοικούσα παράταξη.

Εξαίρεση στον κανόνα αποτέλεσε η περίπτωση 
του Βύρωνα όπου η δημοτική αρχή Κατωπόδη απο-
φάσισε να μην κάνει χρήση του Νόμου για να παρα-
κάμψει την πλειοψηφία αντιπρότασης της αντιπολί-
τευσης για μείωση κατά 13,5% των ανταποδοτικών 
τελών για τους επαγγελματίες. Οι αντιπολιτευόμενες 
παρατάξεις Γώγου και Μπαντή παρουσίασαν κο-
στολόγηση του μέτρου που η δημοτική αρχή αποδέ-
χτηκε ως βάσιμη και πέρασε στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Βύρωνα.

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος 
παραδέχτηκε ότι ο προϋπολογισμός είναι «μνημο-
νιακός» και αποτυπώνει την τραγική κατάσταση 
των εσόδων που έχει επιδεινωθεί λόγω πανδημί-
ας. Ανέφερε ωστόσο ως παράδειγμα επιτυχημέ-
νης ενέργειας το γεγονός ότι η διοίκηση αύξησε τα 
έσοδα κατά 50.000 ευρώ έσοδα φέρνοντας πίσω 
στα διοικητικά όρια του Δήμου, ένα κομμάτι του Πα-
νεπιστημίου. Παράλληλα, προκάλεσε την παράταξη 
του Ηλία Σταμέλου να εξηγήσει γιατί δεν μείωσε τα 
δημοτικά τέλη όταν ήταν δήμαρχος.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μηνάς Χατζησάβ-
βας κάλεσε την αντιπολίτευση να μην κάνει εκ του 

ασφαλούς προτάσεις αλλά να παρουσιάζει τεκμηρι-
ωμένη κοστολόγηση. Δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια για φοροελαφρύνσεις υπέρ των δημοτών: 
«Εξυπακούεται ότι κατά τη διάρκεια του 2021 όσα 
έκτακτα χρηματικά κονδύλια καταφέρουμε να εξα-
σφαλίσουμε και να αποσπάσουμε στην πλευρά των 
εσόδων, αυτά, μέσω αναμορφώσεων θα καταλήξουν 
πάλι σε παροχές προς τους δημότες κυρίως αλλά και 
ένα τμήμα προς τον εκσυγχρονισμό του Δήμου όπως 
η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων του».

Ο Ηλίας Σταμέλος υπογράμμισε ότι ο προϋπολογι-
σμός συντάσσεται με την κυβερνητική πολιτική και 
δεν έχει στοιχεία διεκδίκησης. Υποστήριξε ότι κατά 
τη θητεία της, η «Λαϊκή Συσπείρωση» διεκδίκησε 
με τους εργαζόμενους του Δήμου και εξασφάλισε 
μόνιμες θέσεις εργασίας, τη στιγμή που η δημοτική 
αρχή ικανοποιείται με την προοπτική πρόσληψης 
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου.

Με το ίδιο σκεπτικό, ο δημοτικός σύμβουλος της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» Σίμος Πολυχρονάκης τόνι-
σε ότι η δημοτική αρχή θέλει να επεκτείνει τη λογι-
κή της ανταποδοτικότητας με τη θέσπιση συνδρομής 
στα δωρεάν μαθήματα του Πολιτιστικού Κέντρου 

του Δήμου.
Η Μπεττίνα Γραφίδου 

επέκρινε το κόστος των 
ειδικών συμβούλων 
που «αυξήθηκε από 
30.000 ευρώ το 2018 σε 
94.000 ευρώ το 2020 
και 111.500 ευρώ το 
2021», σημειώνοντας 
ότι οι ειδικοί σύμβουλοι 
«είναι πολιτικοί φίλοι 
της δημοτικής αρχής και 
μέλη της παράταξης του 
δημάρχου». Παράλληλα, 

επεσήμανε ότι στον προ-
ϋπολογισμό υπάρχουν 

ανείσπρακτες παρελθούσες οφειλές προς το Δήμο 
ύψους 4 εκατ. ευρώ. που η δημοτική αρχή δεν μπό-
ρεσε να μειώσει σε 16 μήνες διοίκησης. Υπενθύμι-
σε ότι και πέρυσι «είχατε εγγράψει 2450.000 ευρώ 
για επενδύσεις και τελικά πραγματοποιήσατε μόνο 
67.000 ευρώ. Σας δίνουμε λευκή ψήφο για να διαχει-
ριστείτε τα έσοδα και έξοδα όπως τα προβλέψατε».

Η Άννα Παραγυιού τόνισε ότι διατηρούνται τα δη-
μοτικά τέλη στα ίδια επίπεδα, την ώρα που οι εργα-
ζόμενοι και οι επιχειρήσεις της πόλης υφίστανται τις 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. «Επιμείναμε 
πολύ στο αν έγιναν προσπάθειες εξεύρεσης νέας 
φόρμουλας προκειμένου να μειωθούν τα τέλη σε μι-
κροεπιχειρηματίες της πόλης και να αυξηθούν ταυτό-
χρονα σε μεγάλες επιχειρήσεις, που το διάστημα της 
πανδημίας κερδοφόρησαν. Καμία ανταπόκριση από 
την δημοτική αρχή».

Ο Μιχάλης Μιλτσακάκης επικέντρωσε την κριτι-
κή του στην αντιδημοκρατικότητα της διαδικασίας 
αφού πλέον, οι προϋπολογισμοί των δημοτικών 
αρχών εγκρίνονται ακόμα και αν δεν λάβουν την 
πλειοψηφία των ψήφων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Αντωνόπουλος με 
μάσκες (λήψη φωτογραφικού στιγμιότυπου της συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό μέσω τηλεδιάσκεψης).

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Ηλίας Σταμέλος, Μπεττίνα Γραφίδου, Άννα Παραγυιού και Μιχάλης Μιλτσακάκης (φωτό αρχείου).

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.462.582,04 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.085.841,64

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.258.331,67 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.454.087,17

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
793.003,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.964.289,18

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.016.723,85 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.973,47

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.882.880,98

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.094.669,92

Γενικά Σύνολα: 18.508.191,46 Γενικά Σύνολα: 18.508.191,46
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[Ζωγράφου]

Ε κτεταμένους ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντι-
γόνου (rapid test) έχει πραγματοποιήσει μέσα 

στον Ιανουάριο ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα ενόψει της 
επαναλειτουργίας των Παιδικών και Βρεφικών 
Σταθμών ο Δήμος Ζωγράφου, πραγματοποίη-
σε rapid test στo προσωπικό των Δημοτικών 
Σταθμών της πόλης, προκειμένου τα παιδιά να 
επιστρέψουν με ασφάλεια στις αίθουσες. Πα-
ράλληλα, στις 13 Ιανουαρίου ο δήμος Ζωγράφου 
διενήργησε rapid test μέσα από το αυτοκίνητο 
(drive through) στη Λεωφόρο Κοκκινοπούλου με 
κατεύθυνση προς Λεωφόρο Κατεχάκη και συ-
γκεκριμένα στη δεύτερη πύλη του Πολυτεχνείου. 
Σε rapid test υποβλήθηκαν μόνο όσοι προσήλ-
θαν στο σημείο με όχημα (αυτοκίνητο ή δίκυ-
κλο) και όχι πεζοί. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έλαβε 
ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, χωρίς να χρειαστεί ο 
εξεταζόμενος να εξέλθει από το αυτοκίνητό του.

Τη διαδικασία επέβλεψε η αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Ζωγράφου, Ρένα Χαλκιαδάκη. Στον χώρο 
των ελέγχων βρέθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, 
Βασίλης Θώδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το σύνολο 
των 350 δειγμάτων ανίχνευσης, ήταν αρνητικό.

Ακόμη δωρεάν rapid test σε εκπαιδευτικούς και 
βοηθητικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης, διενεργήθηκαν από τις 13 Ιανουαρίου έως  
και τις 15 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Δήμου 
Ζωγράφου.

Ο δωρεάν έλεγχος ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Κινηματογράφο 
Αλέκα, επί της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας και στην 
εξέταση μπορούσε να συμμετάσχει το εκπαιδευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό των Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών Σχολείων της πόλης.

 «Με στόχο τη διασφάλιση των σχολικών μονά-
δων έναντι του κορωνοϊού, διενεργούμε τα rapid 
test σε εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό 
των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της 
πόλης μας, που επαναλειτούργησαν διά ζώσης. 
Πάνω απ’ όλα είναι η προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, η ασφάλεια των εκπαιδευτικών, των παιδιών μας 
και των οικογενειών τους και θέλω να πιστεύω ότι η 
ανταπόκριση θα είναι καθολική», δήλωσε η πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος των 
Σχολικών Επιτροπών, Αναστασία Μπότου.

Επιπλέον, σε τεστ ταχείας ανίχνευσης του αντι-
γόνου του κορωνοϊού (rapid test) υποβλήθηκε, με 
πρωτοβουλία του Δήμου Ζωγράφου, το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου 
Δημοτικού Σχολείου του Δήμου, έπειτα από το 
κρούσμα κορωνοϊού που ανιχνεύθηκε σε εκπαι-
δευτικό του 17ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου.

Συνολικά, έγιναν 45 rapid test, τα οποία ήταν όλα 
αρνητικά.

Τέλος, ο Δήμος Ζωγράφου ανακοίνωσε νέα 
δωρεάν rapid test για πεζούς, την Τετάρτη 3 Φε-
βρουαρίου 2021, στην πλατεία Αλεξανδρή (πρώην 
Γαρδένια) από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:45 μ.μ. Οι 
ενδιαφερόμενοι για τη μετακίνησή τους θα πρέπει 
να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 1 στο 13033, 
ενώ για τη διενέργεια του τεστ θα πρέπει να επι-
δείξουν Αστυνομική Ταυτότητα, να δηλώσουν το 
ΑΜΚΑ τους καθώς και τον αριθμό κινητού τηλε-
φώνου, στον οποίο θα λάβουν τα αποτελέσματα του 
rapid test.

Π ερισσότεροι από 150.000 
πολίτες έχουν εμβολιαστεί 

κατά του κορονοϊού στη χώρα 
μας από τις 27 Δεκεμβρίου 
που ξεκίνησε επισήμως η εμ-
βολιαστική διαδικασία. Μέχρι 
στιγμής, σύμφωνα με το σχέδιο 
«Ελευθερία» έχουν εμβολιαστεί 
οι υγειονομικοί, τα ηλικιωμένα 
άτομα τα οποία ζουν σε δομές 
καθώς και τα άτομα ηλικίας 
άνω των 85 ετών. Ανοιχτή είναι 
η πλατφόρμα emvolio.gov.gr 
για να κλείσουν ραντεβού για 

το εμβόλιο κατά του κορονοϊού 
οι ηλικιωμένοι 80 έως 84 ετών 
στη χώρα μας, που είναι η δεύ-
τερη κατά προτεραιότητα ομάδα 
του γενικού πληθυσμού που θα 
εμβολιαστεί. 

Μάλιστα ως εμβολιαστικό 
κέντρο για τον κορονοϊό λει-
τουργεί από τις 20 Ιανουαρίου 
το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, 
στο οποίο μπορούν να προσέρ-
χονται όσοι ανήκουν στην πλη-
θυσμιακή ομάδα που έχει δοθεί 
η δυνατότητα εμβολιασμού 

και αφού έχουν επιβεβαιώσει 
μέσω μηνύματος το ραντεβού 
τους.

Το εμβολιαστικό κέντρο λει-
τουργεί από τις 8:00 π.μ. έως 
τις 20:00 μ.μ., ενώ για τον 
εμβολιασμό των υπόλοιπων 
ηλικιακών ομάδων θα ακολου-
θήσουν ανακοινώσεις από την 
κυβέρνηση.

Το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου 
βρίσκεται επί της οδού Παπα-
διαμαντοπούλου 80 και μπο-
ρείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 
210.7711908.

Π Ρ ΟΤ Ε ΡΑ ΙΟΤ Η ΤΑ  Σ ΤΟΥ Σ  Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν ΟΥ Σ
Προχωρούν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού

Εκτεταμένοι έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε εκπαιδευτικό προσωπικό και πολίτες στο Δήμο Ζωγράφου

Φωτό από Eurokinissi

Οι πολί τες μπορούν να ελέ γξουν 
μέ σω της πλατφό ρμας emvolio.

gov.gr αν ανή κουν στην πληθυσμι-
ακή  ομά δα που δύ ναται να εμβολι-
αστεί  την τρέ χουσα χρονική  περί ο-
δο. Μέσω της «αναζή τησης» μπο-
ρεί να δει κανείς αν ανή κει στην 
πληθυσμιακή  ομά δα που μπορεί  να 
εμβολιαστεί  την τρέ χουσα περί οδο 
με βά ση τον ΑΜΚΑ και το επώ νυμο

Σημειώ νεται ό τι οι πολί τες μπο-
ρού ν επί σης να απευθυνθού ν στα 
πλησιέ στερα ΚΕΠ ή  Φαρμακεί α για 
τον έ λεγχο προτεραιό τητας εμβολι-
ασμού .
Εφό σον έ χουν τη δυνατό τητα, 

η πλατφό ρμα τους προτρέ πει να 
προγραμματί σουν ραντεβού  στη 
σελί δα emvolio.gov.gr/app Δι-
αφορετικά , η πλατφό ρμα εμφανί ζει 
αυτό ματο ενημερωτικό  μή νυμα

Μέσω SMS
Ο Έ λεγχος προτεραιό τητας εμβο-
λιασμού  μπορεί να γίνει και μέσω 
του SMS στο 13034

Οι πολί τες μπορού ν να ελέ γξουν 
μέ σω SMS αν ανή κουν στην πλη-

θυσμιακή  ομά δα που δύ ναται να 
εμβολιαστεί  την τρέ χουσα χρονική  
περί οδο. Οι πολί τες ελέ γχουν τη 
δυνατό τητα προγραμματισμού  του 
εμβολιασμού  στέ λνοντας γραπτό  
μή νυμα (SMS) με ΑΜΚΑ (κενό ) 
Επώ νυμο στο 13034

Το ΑΜΚΑ
Σε περί πτωση που οι πολί τες 
ανή κουν στην τρέ χουσα εμβο-
λιαστική  περί οδο και δεν έ χουν 
ΑΜΚΑ ή  ο αριθμό ς ΑΜΚΑ τους 
δεν μπορεί  να αναγνωριστεί  από  
το σύ στημα, τό τεμεταβαί νουν στην 
σελί δα «Αί τηση εξέ τασης στοι-
χεί ων» (emvolio.gov.gr/aitisi). 
Κατό πιν συμπλή ρωσης ό λων των 
απαραί τητων πεδί ων και επιλογή ς 
της υποβολή ς, αποστέ λλεται αί τημα 
για εξέ ταση από  αρμό δια επιτροπή .

Κατό πιν εξέ τασης του αιτή μα-
τος, και βά σει της από φασης της 
αρμό διας επιτροπή ς, θα δοθεί  δυ-
νατό τητα στους συγκεκριμέ νους 
πολί τες να συνδεθού ν στην πλατ-
φό ρμα emvolio.gov.gr και να προ-
γραμματί σουν το ραντεβού  τους.

Υπενθύ μιση ραντεβού  
εμβολιασμού 

Οι πολί τες ενημερώ νονται μέ σω 
SMS για τις λεπτομέ ρειες του ρα-
ντεβού  τους.

1. Οι πολί τες μπορού ν να ζη-
τή σουν υπενθύ μιση για τις λεπτο-
μέ ρειες του ραντεβού  τους απο-
στέ λλοντας SMS στο 13034 με τον 
Κωδικό  Ραντεβού  ή  το ΑΜΚΑ και το 
επώ νυμό  (ΑΜΚΑ κενό  Επώ νυμο)

2. Οι πολί τες λαμβά νουν ά μεση 
απά ντηση από  το EMVOLIO πα-
ρέ χοντας τις λεπτομέ ρειες του ρα-
ντεβού 

3. Επιπλέ ον, οι πολί τες θα 
λά βουν τρί α (3) αυτοματοποιημέ να 
SMS υπενθύ μισης του ραντεβού  
τους από  το EMVOLIO ως εξή ς: 3 
ημέ ρες πριν από  το ραντεβού  1 
ημέ ρα πριν από  το ραντεβού  στις 
7 π.μ. την ημέ ρα του ραντεβού 

Σημειώνεται ότι το ραντεβού 
μπορεί να αλλάξει μόνο μία φορά 
και αυτό μέχρι 72 ώρες πριν από 
το πρώτο ραντεβού για το εμβολι-
ασμό.

Πώς θα κλείσετε ραντεβού για εμβολιασμό

H Ζωή αναζητά τη χαρά 
των περσινών Χριστου-

γέννων και η μαμά της, η 
Μαρίνα, ενεργοποιεί κάθε 
ψυχικό απόθεμα που της 
έχει απομείνει για να δει 

τη μικρή της χαρούμενη 
και ευτυχισμένη και αυτά 
τα Χριστούγεννα, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες που 
επικρατούν στη χώρα μας 
λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού!

Το πρώτο παραμύθι με 
θέμα τον κορωνοϊό είναι 
πλέον γεγονός!

Μία τρυφερή και συγκι-
νητική ιστορία, εικονογρα-
φημένη μοναδικά από τον 
Βασίλη Σελιμά, με το άρω-

μα των φετινών Χριστου-
γέννων, που μπορεί να είναι 
παράξενο αλλά δεν παύει 
να είναι γλυκό, ιδίως όταν 
υπάρχουν στο περιβάλλον 
μας παιδιά! Παραμύθι γε-
μάτο από το λαμπρό αστέρι 
των Χριστουγέννων, ένα 
παραμύθι γλυκό σαν την 
παιδική καρδιά….

Τι κι αν τα Χριστούγεννα 
του 2020 είναι διαφορε-
τικά λόγω της πανδημίας, 
χωρίς αγκαλιές, φιλιά και 

συναντήσεις με αγαπημένα 
πρόσωπα... δεν παύουν να 
είναι Χριστούγεννα, η πιο 
γλυκιά γιορτή του χρόνου, 
μία γιορτή που ανήκει στα 
παιδιά! 

Η συγγραφέας
Η Ευαγγελία Κακούρου 
γεννήθηκε το 1983 και με-
γάλωσε στο Δήμο Υμηττού. 
Αποφοίτησε το 2001 από το 
3ο Ενιαίο Λύκειο Υμηττού 
και σπούδασε στη Νομική 

Σχολή του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών. Από το 2009 έως 
σήμερα διατηρεί δικό της 
δικηγορικό γραφείο στο 
κέντρο της Αθήνας επί της 
οδού Ιπποκράτους, αριθ.06 
με ειδίκευση σε θέματα 
Αστικού Δικαίου και Δικαί-
ου Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Η αγάπη της στα παιδιά και 
τα βιβλία, την οδήγησε στη 
συγγραφή παιδικών παρα-
μυθιών και ποιημάτων.

ΒΙΒΛΙΟ «Τα πιο παράξενα Χριστούγεννα της ζωής μου»

Το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 80 
λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο για τον κορονοϊό (φωτό αρχείου)

Φωτό από Eurokinissi
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[Ζωγράφου]

ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Συνάντηση του δημάρχου Ζωγράφου με την υφυπουργό Παιδείας

Στους δρόμους του Ζωγράφου η νέα λεωφο-
ρειακή γραμμή Ζωγράφου - Μετρό Κατεχάκη
Σ τους δρόμους του Ζωγράφου βρί-

σκεται από τις 12 Ιανουαρίου η νέα 
λεωφορειακή γραμμή Ζωγράφου - Με-
τρό Κατεχάκη. Η γραμμή εξυπηρετεί-
ται από δύο λεωφορεία και συνδέει το 
Δήμο Ζωγράφου με το μετρό προκει-
μένου να είναι πιο εύκολη η μετάβαση 
των Δημοτών σε όλες τις περιοχές της 
Αττικής. Στα πρώτα δρομολόγια παρέ-
στη και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμος 
Μπουλούκος ώστε να ελέγξει δια ζώσης 
την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας.

 «Στόχος μας είναι η επέκταση της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Ζω-
γράφου», δήλωσε ο κ. Μπουλούκος, 
ενώ τόνισε: «Τα πρώτα χιλιόμετρα της 
άρχισε να κάνει εδώ και λίγες ημέρες, 
η Δημοτική Συγκοινωνία μετά από δια-
κοπή πολλών μηνών λόγω κορωνοϊού. 
Ευελπιστώ ότι η εξέλιξη της πανδημίας 
θα μας επιτρέψει τη συνέχιση της λει-
τουργίας, καθώς εξυπηρετεί σε μεγά-
λο βαθμό τους δημότες. Τηρούμε όλα 
τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19 
και στα δύο λεωφορεία που κάνουν τη 
γραμμή Ζωγράφου - Κατεχάκη για να 
υπάρχει σύνδεση με το μετρό. Η γραμ-
μή αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
ενέργειες του δημάρχου Βασίλη Θώδα 
και λειτουργεί για πρώτη φορά. Πλέον ο 

στόχος μας είναι να βγάλουμε και τρίτο 
λεωφορείο για την εσωτερική γραμμή 
στου Ζωγράφου. Βέβαια δεν εξαρτάται 
μόνο από εμάς, καθώς έχουμε ζητήσει 
από την Πολιτεία ενίσχυση με οδηγούς 
επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όσους 
χρειαζόμαστε, αλλά ελπίζω ότι στο άμεσο 
μέλλον, θα μπει σε λειτουργία. Να ευχα-
ριστήσω τέλος το τμήμα Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού και την προϊσταμένη του 
Μαρία Φώτση για τη σπουδαία δουλειά 
που έκαναν για να ξαναβγεί η Δημοτική 
Συγκοινωνία στους δρόμους της πόλης 
μας».

Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 

08:00 π.μ. έως τις 12:30μ.μ. (αναχώρη-
ση από την αφετηρία), εκτός των αργι-
ών και ακολουθεί το εξής δρομολόγιο: 
Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου – Στρ. Μακρυγιάν-
νη – Γ. Ζωγράφου – Λεωφ. Στρ. Αλεξ. 
Παπάγου – Γ. Παπανδρέου – Ηφαιστί-
ωνος – πλατεία Ελευθερίας – Λοχ. Σπη-
λιωτοπούλου – Θηβών – Φωκίδος – 
Μιχαλακοπούλου – Λεωφ. Μεσογείων 
– Λεωφ. Π. Κανελοπούλου – σταθμός 
Κατεχάκη – Λεωφ. Π. Κανελοπούλου 
– Κοκκινοπούλου – Αλ. Παναγούλη  – 
Λεωφ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου – Γ. Ζωγρά-
φου – 28ης Οκτωβρίου – Λεωφ. Γρ. 
Αυξεντίου.

Σημειώνεται ότι η λεωφορειακή 

γραμμή λειτουργεί τηρώντας αυστηρά 
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με 
καθημερινό καθαρισμό και απολύ-
μανση των οχημάτων, ενώ οι επιβάτες 
οφείλουν να τηρούν τα υποχρεωτικά 
μέτρα ατομικής προστασίας του ΕΟΔΥ, 
όπως εξακολουθούν να ισχύουν για τις 
συγκοινωνίες της Αθήνας και συγκε-
κριμένα:

Χρήση μάσκας: Υποχρεωτική η χρή-
ση μάσκας προστασίας για τους επιβάτες 
κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και 
κατά την αναμονή στους σταθμούς.

Λεωφορεία: Δεν είναι δυνατή η χρή-
ση της πρώτης πόρτας των Λεωφορείων 
για επιβίβαση ή αποβίβαση.

Τήρηση Αποστάσεων: Οι επιβάτες 
καλούνται να τηρούν τις ασφαλείς απο-
στάσεις και να μην χρησιμοποιούν τις 
θέσεις στις οποίες υπάρχουν ειδικές 
ενδείξεις.

Όριο επιβατών: Σε ισχύ παραμένει το 
65% ως ανώτατο όριο επιβίβασης των 
επιβατών.

Επιτρέπεται η κατάληψη μίας θέσης 
σε κάθε ζευγάρι καθισμάτων και πρέ-
πει να τηρούνται οι ασφαλείς αποστά-
σεις για τους όρθιους.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00 08:45 
09:15 10:00 10:30 11:15 11:45 
12:30

ΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  ΟΑΣΑ 
(ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ) 1  9η ΖΩΓΡΑΦΟΥ (επί της 
Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ) 2  ΤΣΙΤΟΥΡΑ (επί της Λ. 
ΠΑΠΑΓΟΥ) 3  2η ΖΩΓΡΑΦΟΥ (επί της 
Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ) 4  ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(επί της Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) 5  ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ (επί της Λ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ) 
7  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (επί της ΚΟΚ-
ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ) 8  ΓΕΦΥΡΑ (επί της 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ) 9  ΤΣΙΤΟΥΡΑ (επί 
της Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ) 10  9η ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
(επί της Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ)   ΤΕΡΜΑ  ΛΕΩ-
ΦΟΡΕΙΩΝ ΟΑΣΑ (ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ).

Σ υνάντηση με την υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων Ζέττα Μακρή είχε στις 25 
Ιανουαρίου, ο δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας, παρουσία 
της γενικής γραμματέως Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, Αναστασίας Γκίκα. Η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στο 
σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου για 
την υποχρεωτική δίχρονη προ-
σχολική αγωγή (από την εφαρ-
μογή της οποίας ο Δήμος εξαι-
ρέθηκε για το σχολικό έτος 2020-
2021 με τον Νόμο  4704/2020) και 
την πορεία υλοποίησής του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θώδας 

ενημέρωσε την αρμόδια υφυ-
πουργό, για τη συμφωνία που 
έχει επιτευχθεί μεταξύ του Δή-
μου Ζωγράφου και του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με την παρα-
χώρηση 6,5 στρεμμάτων για τη 
δημιουργία νέων αιθουσών νη-
πιαγωγείων αλλά και την επικαι-
ροποίησή της, με την υπογραφή 
της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ζωγράφου, 
του ΕΚΠΑ και του Υπουργείου 
Παιδείας.

Επίσης,  ο  δήμαρχος Ζωγρά-
φου ζήτησε από τη διοίκηση του 
Υπουργείου Παιδείας να επι-
σπευστούν οι διαδικασίες για τη 

δημιουργία επιπλέον αιθουσών 
διδασκαλίας στα δύο οικόπεδα 
(Αστερίου και Καλαβρύτων, 
Ιλισίων και Κερασούντος), που 
έχει παραχωρήσει ο Δήμος στο 
Υπουργείο Παιδείας προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι κτιριακές 
ανάγκες της δίχρονης υποχρεω-
τικής προσχολικής αγωγής.

H υφυπουργός Παιδείας τόνι-
σε την ανάγκη επίσπευσης των 
διαδικασιών για την υλοποίηση 
του σχεδίου του Δήμου Ζω-
γράφου επισημαίνοντας πως το 
Υπουργείο Παιδείας θα συμβάλει 
προκειμένου να ξεπεραστούν 
τυχόν γραφειοκρατικά ζητήματα.

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας 
και η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή

Το λεωφορείο της νέας γραμμής Ζωγράφου - 
Μετρό Κατεχάκη στους δρόμους της πόλης.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Δήμος Μπουλούκος δοκιμάζει τη νέα λεωφορειακή γραμμή.
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[Βύρωνας]

Γράφει ο
Μιχαήλ Καραγιάννης,
Αντιδημάρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα

Π ρπατώντας στο κέντρο του 
Βύρωνα αντιμετωπίζεις 

αρκετά προβλήματα με τα 
πεζοδρόμια και τους δρόμους 
της πόλης. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η πόλη μας είναι μια πόλη 
προσφυγική χωρίς ένα σωστό 
χωροταξικό σχέδιο από την 
ίδρυσή της. Κάποιοι εστιάζουν 
μόνο στα αρνητικά που συνα-

ντούν μπροστά τους και δεν 
αναγνωρίζουν και τα όποια 
θετικά έχουν γίνει. 

Ο Βύρωνας διαθέτει οδικό 
δίκτυο περίπου 550.000 τ.μ. 
Στη διάρκεια της θητείας μας 
εκτελέστηκαν δύο εργολα-
βίες ασφαλτοστρώσεων που 
καλύπτουν περίπου 200.000 
τ.μ. Επομένως ασφαλτοστρώ-
θηκε το 1/3 του συνόλου των 
δρόμων. Σε επόμενη χρη-
ματοδότηση θα ενταχθεί ένα 
μεγάλο μέρος αυτών που δεν 
ασφαλτοστρώθηκαν. Σε όσες 
ασφαλτοστρώσεις που έγιναν 
μέχρι σήμερα θα πρέπει να 
υπογραμμίσουμε ότι για πρώ-
τη φορά και με πρωτοβουλία 
της Δημοτικής Αρχής έγιναν 
έλεγχοι σε πιστοποιημένο ερ-
γαστήριο για το πάχος και για 
την ποιότητα της ασφάλτου 
που χρησιμοποιήθηκε, πριν 
παραλάβουμε το έργο. Όπου 
εντοπίστηκαν κακοτεχνίες 
απαιτήσαμε από τον εργολά-

βο να τις αποκαταστήσει όπως 
και έγινε. 

Σε ότι αφορά στα πεζοδρό-
μια οφείλω να πω ότι γίνονται 
φιλότιμες προσπάθειες από 
το συνεργείο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας για επιδιορθώσεις, 
αλλά το προσωπικό δεν επαρ-
κεί για εκτεταμένες παρεμβά-
σεις. Παρ’ όλα αυτά το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν αποκα-
τασταθεί αρκετά πεζοδρόμια 
στην πόλη μας όπως στις 
οδούς Ελλησπόντου, Ιθώ-
μης, Θειρών, Ολύμπου κ.α. 
Στο σχεδιασμό μας βρίσκεται 
και έχει κατατεθεί πρόταση 
στην Περιφέρεια Αττικής για 
χρηματοδότηση κατασκευής 
πεζοδρομίων, αλλά και ανά-
πλαση της οδού Φορμίωνος 
(κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, 
αλλαγή φωτιστικών, τοπο-
θέτηση στεγάστρων στάσε-
ων κ.α.).Επίσης σημαντικές 
παρεμβάσεις προβλέπονται 
μέσω των προτάσεων που 

εντάσσουμε στο πρόγραμμα 
ΤΡΙΤΣΗΣ, οι οποίες θα βελτι-
ώσουν τις πλατείες και τους 
κοινόχρηστους χώρους του 
κέντρου του Βύρωνα, ξε-
κινώντας από την πλατεία 
Μαρτάκη, την πλατεία Σμύρ-
νης, την πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Αγ. Λαζάρου), 
την οδό Κύπρου κ.α. Στο έργο 
αυτό εντάσσονται επίσης και 
ανακατασκευές πεζοδρομίων. 
Είναι ένα έργο σημαντικό για 
το κέντρο του Βύρωνα που θα 
αλλάξει την όψη της περιοχής.

Μέσα σε μια ιδιαίτερα δύ-
σκολη συγκυρία που καθο-
ρίζεται από τις συνθήκες της 
πανδημίας αλλά και έντονες 
οικονομικές δυσχέρειες η Δη-
μοτική Αρχή Βύρωνα εντείνει 
τις προσπάθειες της για τη 
βελτίωση της καθημερινότη-
τας των πολιτών, όπως έχει 
υποσχεθεί στις Βυρωνιώτισ-
σες και τους Βυρωνιώτες για 
τη 2η θητεία μας.

Σ τις 29 Δεκεμβρίου 2020, η 
συλλογικότητα «Ενάργεια» 

κάλεσε για αυτοψία σε δρό-
μους του Βύρωνα, την δημοτική 
παράταξη της «Ριζοσπαστικής 
Ενωτικής Κίνησης Βύρωνα» 
(παρευρέθησαν ο επικεφαλής 
της παράταξης Τάσος Μαυρό-
πουλος και ο Θεόδωρος Πα-
ναγιωτόπουλος), το Σωματείο 
των εργαζομένων του Δήμου 
(παρευρέθη ο πρόεδρος του 
Σωματείου Χρήστος Παναγιωτό-
πουλος), τον υπεύθυνο της εφη-
μερίδας «Δήμος & Πολιτεία», 
και πρώην δημοτικό σύμβουλο, 

Σωτήρη Παπαμιχαήλ, καθώς 
και τον αρχισυντάκτη της εφη-
μερίδας «Επικοινωνία» Φλοράν 
Σελάϋ, οι οποίοι και ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα.

Σημείο συνάντησης ορίστηκε 
η συμβολή των οδών Αδ. Κοραή 
και Αρύββου, από όπου ξεκίνησε 
η αυτοψία και η μικρή διαδρομή 
στα οικοδομικά τετράγωνα που 

περιλαμβάνονται μεταξύ των 
οδών Αδ. Κοραή, Νεοπτολέμου, 

Βρυούλων και Ολυμπιάδος.
Η δε αυτοψία περιελάμβανε, 

κακές αποκαταστάσεις οδο-
στρωμάτων από εργολαβίες 
τρίτων, κατεστραμμένα τμήμα-
τα δρόμων που ενώ κανονικά 

έπρεπε να είχαν ασφαλ-
τοστρωθεί θεωρήθηκαν 
από την Τεχνική Υπηρε-
σία ότι «βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση», όπως 
για παράδειγμα το τμή-
μα της οδού Νεοπτολέ-
μου από Αδ. Κοραή έως 
Βρυούλων, επικίνδυνα 
βυθισμένα φρεάτια από 

το 2010 (αποτέλεσμα ερ-
γολαβίας ασφαλτόστρωσης δί-
χως φρεζάρισμα) επί της οδού 
Βρυούλων  και τέλος δυο εγκα-
ταλελειμμένα κτήρια, Βρυούλων 
και Ολυμπιάδος.

Δωρεά Σωτηρόπουλου
στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Φέτος οι συνθήκες δεν επέτρεψαν - για 
πρώτη φορά από την ίδρυσή της – στην 
παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» Βύρωνα 
του Αλέξη Σωτηρόπουλου, να κόψει την 
πατροπαράδοτη πίτα της παράταξής με 
την συμμετοχή μελών και φίλων.

Ετσι αποφάσισαν να διαθέσουν τα 
χρήματα που θα δαπανούσαν για τη σχε-
τική εκδήλωση, στο Σπίτι του Χαμόγελου 
του Παιδιού στον Καρέα. Συγκεκριμένα, 

στις 23 Ιανουαρίου, παρέδωσαν τα είδη 
πρώτης ανάγκης, που τους ζητήθηκαν 
από τους υπευθύνους του Χαμόγελου 
του Παιδιού.

Σ ις 13 Ιανουαρίου, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βύρωνα ενέκρινε ομόφωνα 

την πρόταση του επικεφαλής της «Νέα 
Εποχή Βύρωνα» Χρήστου Γώγου σε 
συνεργασία με τον τρεις φορές βρα-
βευμένο σκηνοθέτη Στάθη Ρέππα, περί 
προγραμματισμού και οργάνωσης ενός 
ντοκιμαντέρ με θέμα : «Ο Μπάιρον στην 
Αττική» βασισμένο στο βιβλίο του Πά-
νου Τριγάζη, προέδρου του Συνδέσμου 
«Μπάιρον» και δημοτικού συμβούλου 
Βύρωνα.

Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Μπάιρον και την Περιφέρεια 
Αττικής θα κάνει την ως άνω πρόταση 

πραγματικότητα μέσα από χρονοδι-
άγραμμα που θα οριστεί και για τον 
λόγο αυτό συγκροτεί ομάδα εργασίας 
και ορίζει μέλη της, τους κάτωθι: 1 
Ευστάθιο Ρέππα, σκηνοθέτη καθώς και 
τους δημοτικούς συμβούλους 2  Πάνο 
Τριγάζη 3  Ιουλία Κιούπη 4  Διονύση 
Βώβο 5  Πηνελόπη Δάφνη 6  Λεμο-
νιά Κλωνάρη 7  Ορέστη Καππάτο και 
8  Θανάση Παπαδημητρίου».

Της κατάθεσης της πρότασης είχε 
προηγηθεί συνάντηση των ενδιαφερο-
μένων με τον αντιπεριφερειάρχη Αττι-
κής και γνωστό ηθοποιό Χάρη Ρώμα, 
όπου βολιδοσκοπήθηκε η διάθεση για 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια.Οι βασικές εργασίες ανάπλα-

σης των Προσφυγικών του 
Καρέα ολοκληρώθηκαν. Το 
έργο, προϋπολογισμού περί-
που 4 εκατομμυρίων ευρώ 
με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής, περιλάμβανε: 
ανακατασκευή του δικτύου 
αποχέτευσης, αντικατάστα-
ση των υπαρχόντων φωτιστι-
κών με σύγχρονα φωτιστικά 
LED,  τοποθέτηση συστήμα-
τος υπόγειων κάδων απορ-
ριμμάτων ανακατασκευή 
όλων των πεζοδρομίων και 
του εσωτερικού οδικού δι-
κτύου, ασφαλτοστρώσεις 

όλων των οδών που συμπερι-
λαμβάνονται στο έργο, νέες 
πεζοδρομήσεις και ενοποίηση 
ελεύθερων χώρων, αντι-

κατάσταση και ενίσχυση του 
υπάρχοντος πράσινου, δη-
μιουργία παιδικών χαρών 
και  τοποθέτηση καθιστικών, 

σιντριβανιών και ξύλινες πέρ-
γκολες. 

Με βάση τον αρχικό προ-
γραμματισμό, απομένουν ακό-
μα κάποιες επιμέρους εργασί-
ες όπως: η απεγκατάσταση 
των παλαιών φωτιστικών, η 
τοποθέτηση ανεμογεννητριών, 
η τελική δοκιμή των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων διαχείρι-
σης του ηλεκτροφωτισμού, του 
συστήματος άρδευσης και των 
γεωεναλλακτών (γεωθερμικά 
συστήματα που αξιοποιούν τη 
θερμοκρασία του υπεδάφους 
για την ψύξη ή θέρμανση του 
υπαίθριου χώρου).

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

«Κάποιοι εστιάζουν μόνο στα αρνητικά…»

Ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες ανάπλασης των Προσφυγικών του Καρέα

Με πρόταση Γώγου, ντοκιμαντέρ 
με θέμα «Ο Μπάιρον στην Αττική»

Ζημιές από την τοποθέτηση οπτικών 
ίνων επί της Αρρύβου με Αδ. Κοραή

Σπασμένες πλάκες
επί της Νεοπτολέμου

Βυθισμένο φρέατιο επί της Βρυούλων

Από αριστερά: Διονύσης Βώβος, Ιουλία Κιούπη, 
Χάρης Ρώμας, Στάθης Ρέππας και Πάνος Τριγάζης





την αγγελία εργασίας σου δωρεάν
με μόλις ένα mail στην διεύθυνση

georgia.zap@hotmail.com

Η αγγελία σου θα ανέβει δωρεάν
και στο site της εφημερίδας.

Κ α τ α χ ώ ρ η σ ε
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[Καισαριανή - Ιστορία]

Δωρεές Μπεττίνας
προς σχολεία Καισαριανής
Η παράταξη «Πρώτη Φορά 
Καισαριανή» με επικεφαλής 
τη Μπεττίνα Γραφίδου απο-
φάσισε να κάνει δωρεά 4 βι-
ντεοπροβολέων (projectors) 
σε σχολεία της Καισαριανής. 

Οι δωρεές αφορούν το 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, το 2ο Δημοτι-
κό Σχολείο, τα Νηπιαγωγεία 
του συγκροτήματος Βενιζέλου 
και το 3ο Νηπιαγωγείο επί της 
Δερβενακίων.

Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα Βενιζέλου
Στις 7 Ιανουαρίου τοποθετήθηκαν δύο νέες 
μπασκέτες στο σχολικό συγκρότημα του 
Βενιζέλου, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εξής εργασίες: 
Τοποθετήθηκαν δύο νέες αίθουσες για τη 
δίχρονη προσχολική στο 1ο Νηπιαγωγείο και 
εξοπλίστηκαν πλήρως όπως επίσης τοποθετήθηκε 
πλαστικός τάπητας στον αύλειο χώρο τους και 
τοποθετήθηκαν ξύλινα κάγκελα Ανακαινίστηκαν 
οι έξι εσωτερικές τουαλέτες του 7ο Δημοτικού 
Σχολείου που για περισσότερο από μία 20ετία ήταν 
σε αχρηστία. Καθαρίστηκαν οι υπόγειοι χώροι και 
παραδόθηκαν σε νέα χρήση. Βάφτηκαν χώροι 

του συγκροτήματος και τοποθετήθηκαν προβολείς, 
εξασφαλίζοντας την καλύτερη προστασία του 
χώρου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Δήμου Καισαριανής 
(13/1), ο Δήμος προχώρησε 
στην προμήθεια 32 laptops 
και 98 tablets συνολικά για 
τις ανάγκες τηλεκπαίδευ-
σης των μαθητών εν μέσω 
πανδημίας. Μέχρι τις 13 Ια-
νουαρίου, είχαν παραδοθεί  
4 tablets ανά νηπιαγωγείο 

και από 6 σε κάθε μια από 
τις υπόλοιπες σχολικές μο-
νάδες ενώ επόταν παράδο-
ση από 2 Laptop ανά σχο-
λική μονάδα. Οι διευθυντές 
των σχολείων ανέλαβαν να 
παραδώσουν τις συσκευές 
σε μαθητές σύμφωνα με τις 
ανάγκες που οι ίδιοι γνω-
ρίζουν καλύτερα.

Παράδοση tablets
και laptops σε σχολεία

Η Μπεττίνα Γραφίδου (φωτό αρχείου)

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος Κιτσέλλης 
με ένα πακέτο tablets προς παράδοση

Επικίνδυνα παιχνίδια στην Καισαριανή

Ο τέως δημοτικός σύμβουλος 
Θόδωρος Ιωαννίδης περιγράφει 
τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια που 
έπαιζαν τα πιτσιρίκια της Άνω 
Καισαριανής (περιοχή Αγ. Νι-
κολάου), τις δεκαετίες του 1950 
και του ’60.

Μέσα στον υπόνομο
Το πιο επικίνδυνο και τολμηρό 
παιχνίδι που παίζαμε ήταν η εί-
σοδός μας μέσα στον υπόνομο. 
Μπαίναμε από το στόμιο του υπο-
νόμου που ξεκινούσε από την 
οδό Θεαγένους, σε ομάδες 5 έως 
δέκα ατόμων, κρατώντας δαδιά 
με φωτιά για να βλέπουμε και να 
διώχνουμε τους αρουραίους που 
συναντούσαμε και βγαίναμε στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το νερό που έτρεχε στην κοίτη 
του αγωγού ήταν, συνήθως, βρώ-
μικο και την κάλυπτε ολόκληρη. 

Βαδίζαμε πατώντας στις πλευρές 
του αγωγού, ο οποίος ήταν στρογ-
γυλός. Πατούσαμε το ένα πόδι στη 
δεξιά και το άλλο αριστερά πλευ-
ρά. Αυτό έκανε την διάβαση πολύ 
δύσκολη και αργή. Οι περισσότε-
ροι γλιστρούσαμε και πέφταμε στα 
βρομόνερα του αγωγού.

Κυκλοφορούσαν, μέσα, πολλοί 
αρουραίοι οι οποίοι έτρεχαν δεξιά 
και αριστερά, μόλις έβλεπαν το 
φως. Για να βγούμε στο Παναθη-
ναϊκό Στάδιο θέλαμε περίπου μία 
ώρα βαδίσματος μέσα στον αγωγό.

‘Ολα αυτά γίνονταν ερήμην, 
ασφαλώς, των γονιών μας οι οποί-
οι αγνοούσαν τις κινήσεις αυτές. Ο 
κίνδυνος που διατρέχαμε ήταν τε-
ράστιος. Δεν είχαμε καμία επαφή, 
όσο ήμασταν μέσα στον αγωγό, με 

το εξωτερικό περιβάλλον. Μπο-
ρούσε να είχε ξεσπάσει κάποια 
μπόρα να κατέβαζαν τα ρέματα 
νερό το οποίο μπορούσε να μας 
παρασύρει.

Αυτά, όμως, ήταν, τότε, για μας 
ψιλά γράμματα. Είχαμε πλήρη 
άγνοια κινδύνου. Αποτελούσε τίτλο 
τιμής για όποιον διέσχιζε τον αγω-
γό και καμάρωνε για το επίτευγμά 
του.

Το κουτί με την ασετιλίνη
Ανοίγαμε μια λακκούβα, σχετικά 
μικρή, στην οποία ρίχναμε νερό. 
Μέσα εκεί ρίχναμε ένα κομμάτι 
ασετιλίνη, η οποία έβραζε. Είχαμε 
ένα κουτί από γάλα του εβαπορέ, 
το οποίο, από την κάτω πλευρά 
ήταν τελείως ανοικτό ενώ, στο 

πάνω μέρος του, είχε μία μικρή 
τρύπα. Το κουτί αυτό το τοποθε-
τούσαμε στο κέντρο της λακκού-
βας και το στερεώναμε τοποθετώ-
ντας, περιφερειακά χώμα. Μόλις 
ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία 
ξαπλώναμε όλοι κάτω, μπρούμυ-
τα, και ένας κρατώντας ένα μα-
κρύ ξύλο, στην άκρη του οποίου 
υπήρχε ένα αναμμένο πανί, το 
έβαζε στην τρύπα του κουτιού και 
γινόταν μια μικρή έκρηξη. Το κουτί 
πεταγόταν στον αέρα και οι λάσπες 
στα πλάγια. Όσο πιο ψηλά πήγαινε 
το κουτί, τόσο πιο πετυχημένη ήταν 
η προσπάθεια. Πολλοί ήταν εκείνοι 
από εμάς που γινόμασταν χάλια 
από τις λάσπες που πετάγονταν 
από την εκτόξευση του κουτιού.

Οι παγίδες
Το παιχνίδι με την ασετιλίνη και 
αυτό με τις παγίδες το παίζαμε στο 
πρώτο βουνό, δηλαδή στο χώρο 
μεταξύ της ποτοποιίας Χατζημιχά-
λη, την Δράκοντος μέχρι 10 μέτρα 
μετά τη Θήρωνος.

Στο πρώτο βουνό, την εποχή 
εκείνη, επικρατούσε ερημιά. Δεν 
υπήρχαν σπίτια παρά οι δύο κτι-
στές μάντρες. Το έδαφος ήταν πολύ 
επικλινές και κακοτράχαλο. Υπήρ-
χαν μονοπάτια από τα οποία περ-
νούσε ο κόσμος. Εκεί «παίζαμε» 
με την παιδική ανευθυνότητα και 

ανωριμότητα που μας χαρακτήρι-
ζε, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. 

Στα μονοπάτια αυτά ανοίγαμε 
μία μεγάλη λακκούβα την οποία 
γεμίζαμε με νερό. Στο πάνω μέρος 
της λακκούβας, λίγο πριν το χείλος, 
τοποθετούσαμε ξύλα και πάνω 
από αυτά χαρτί. Πάνω στο χαρτί 
τοποθετούσαμε χώμα. Φροντίζαμε 
το σημείο να μην διαφέρει καθό-
λου από το υπόλοιπο μονοπάτι. 
Οι πεζοί περπατώντας αμέριμνα, 
πατούσαν το σημείο που είχαμε 
στήσει παγίδα και έπεφταν μέσα 
στη λακκούβα.

Η συνοικία του Αγίου Νικολάου Καισαριανής τη δεκαετία του ’50. Αριστερά διακρίνεται 
η είσοδος του αγωγού του υπόνομου που έφτανε μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οδός Χίου στην Καισαριανή. Αρχές δεκαετίας του 1960. Ο 
Θόδωρος Ιωαννίδης καθήμενος στη βέσπα του Σταύρου Ρασιδάκη 

(αριστερά) ανάμεσα στην Ειρήνη Ρασιδάκη και τον Νίκο Σίμο.
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[Βύρωνας - Ιστορία]

Γράφει ο Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός

Ο Συνοικισμός του Βύρωνα συ-
γκέντρωσε πολλούς πρόσφυ-

γες από την Σμύρνη και τα δυτικά 
Μικρασιατικά παράλια, τόπους οι 
οποίοι αποτυπώνονται στην κοι-
νωνική μνήμη, τις οδωνυμίες και 
την ιστορία του Βύρωνα. Η οδός 
Κεσκινίου δύσκολα ταυτίζεται από 
τους διαβάτες της με το Κεσκίν-
Μαδέν, μια μικρή πόλη που φτιά-
χτηκε από μεταλλωρύχους εκατό 
περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της 
Άγκυρας. 

Από κει ξεκίνησε η οικογένεια 
Χατζηλιάδη πριν φτάσει, μετά από 
ολιγοετή ενδιάμεση εγκατάσταση 
στην Κωνσταντινούπολη, στην Ελ-
λάδα και στην Νέα Ελβετία του Βύ-
ρωνα. Μητρική γλώσσα της οικο-
γένειας ήταν η τουρκική, όπως και 
για πολλούς από τους Καππαδόκες 
οικιστές ενορίας του Αγίου Δημη-
τρίου. Ο πατέρας, Ιωάννης Χατζη-
λιάδης, συμμετέχει στην διοίκηση 
του «Συλλόγου Προσφύγων Κε-
σκίν Μαδέν και Περιχώρων», ξε-
κινώντας έτσι την σχέση του με τα 
κοινά που κράτησε μέχρι το τέλος 
της ζωής του. Δημοτικός Σύμβου-
λος Βύρωνα από την πρώτη δη-
μαρχία του Νικόλαου Φραγκιάδη, 
ενεργό στέλεχος με φιλελεύθερους 
και κεντροδεξιούς πολιτικούς ως 
την δεκαετία του 1960. Χάρη στον 
εγγονό του Δημήτρη, σώθηκε η 
γραπτή υποβολή υποψηφιότητας 
του για το Δημοτικό Συμβούλιο στις 
πρώτες εκλογές του 1934 και αρ-
γότερα πολύτιμα τεκμήρια για τις 
προεκλογικές συγκεντρώσεις και 
την επικοινωνία με αρχές και βου-
λευτές για τα θέματα του Βύρωνα. 

Το επάγγελμα του Ιωάννη Χα-
τζηλιάδη ήταν υποδηματοποιός 
και το απέκτησε στην Κωνσταντι-
νούπολη από το 1919 ως το 1924. 
Μετά τον ερχομό της στην Ελλάδα 
η οικογένεια εγκαταστάθηκε στον 
Βύρωνα, στα όρια της συνοικίας 
του Βυζαντίου, στην περιοχή που 
ήταν ο κινηματογράφος Κίρκη. 
Εκεί έδρευε αρχικά και η μικρή 
βιοτεχνία που συνέχιζε την τέχνη 
που έμαθε ο Χατζηλιάδης στην 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ
Η οικογένεια υποδηματοποιών Χατζηλιάδη

Πόλη· την κατασκευή βρεφικών 
και βαφτιστικών παπουτσιών. Από 
το 1926 μεταφέρθηκε στο σπί-
τι που έχτισε η οικογένεια στην 
Νέα Ελβετία, αρχικά με πλίθρες 
από χώμα της περιοχής. Μέχρι το 
1980, η βιοτεχνία παρήγαγε, στην 
οδό Ατταλείας 33, κατοικία της οι-
κογένειας, βαπτιστικά παπούτσια, 
τα οποία διέθετε σε καταστήματα 
του κέντρου. Σε ένα σπίτι που σχε-
δόν διπλασιάστηκε σε μέγεθος το 
1946, λειτουργούσαν δύο βιοτεχνί-
ες και διέμεναν τρεις οικογένειες, 
όπως αφηγείται ο Ταξίαρχος ε.α. 
Δημήτρης Χατζηλιάδης, ο οποίος 
διατηρεί μια πλούσια συλλογή εγ-
γράφων και φωτογραφιών για την 

οικογένεια. 
Οι μικρές βιοτεχνίες υποδημά-

των αποτελούσαν μια σημαντική 
δραστηριότητα στον Βύρωνα και 
δεν εξαντλούνταν στην ικανοποίη-
ση της τοπικής αγοράς ή σε απλές 
επιδιορθώσεις. Τροφοδοτούσαν 
τα καταστήματα υποδημάτων του 
Κέντρου, στην οδό Ερμού και στον 
περίγυρο. Το γεγονός ότι δεν εμ-
φανίζονται στους Οδηγούς της πό-
λης, πρέπει να ερμηνευτεί από την 
ζήτηση που είχε η παραγωγή. Σώ-
ζονται όμως τα τεκμήρια της κατα-
βολής φόρων και τελών στο ταμείο 
του Δήμου Βύρωνος, τα εργαλεία 
και λιγοστές φωτογραφίες. 

Στις δύσκολες ώρες της Κατο-

χής, η δουλειά κόπηκε και οι γιοι 
του Ιωάννη Χατζηλιάδη στράφη-
καν στο εμπόριο για να γλυτώσουν 
την πείνα. Όπως αφηγείται ο Δη-
μήτρης Χατζηλιάδης, γιος του Ανα-
στάση Χατζηλιάδη:

«Ο πατέρας μου με τον θείο μου 
κάνανε εμπόριο. Δηλαδή γυρίζα-
νε τα χωριά φέρναν πράγματα από 
την Αθήνα πηγαίνανε στα διάφορα 
χωριά … και δίνανε υφάσματα, μια 
ανταλλαγή προϊόντων στην ουσία, 
δίνανε υφάσματα, ρούχα και φέρ-
νανε εδώ πέρα τρόφιμα». Αλλά δι-
ευκρινίζει: «Υπήρχαν περιορισμοί. 
Παίρναν χαρτιά από την Αστυνομία 
και για κάποιο διάστημα ο πατέρας 
μου με τον θείο μου φυλακιστήκανε 

στην Πάτρα». 
Μετά το 1980 η βιοτεχνία «Υπο-

δήματα Χατζηλιάδη» έχει χαθεί 
από τον Βύρωνα, όπως σχεδόν 
όλες οι παραγωγικές μονάδες των 
πρώτων δεκαετιών της ζωής της 
πόλης. Οι απόγονοι του ιδρυτή συ-
νεχίζουν με πιο σύγχρονη μορφή 
και επωνυμία, firststep, την εκα-
τόχρονη παράδοση στην Παλλήνη. 

Στην Ατταλείας σώζεται το παλιό 
εργαστήριο, στο υπόγειο του δίπα-
του σπιτιού, η αυλή με το καταφύ-
γιο της αεράμυνας και οι μνήμες 
της οικογένειας που σε συνεργα-
σία με τον Δημήτρη αποτυπώνο-
νται για να πλουτίσουν το Μουσείο 
της πόλης.

Ο πατέρας της οικογένειας Ιωάννης Χατζηλιάδης 
του Αναστάση, που διετέλεσε δημοτικός 

σύμβουλος Βύρωνα επί δημαρχίας Νικολάου 
Φραγκιάδη (1934-1938)

Άδεια μετακίνησης του Αναστάση για ταξίδια 
εμπορίου στην Κατοχή σε τρεις γλώσσες:

ιταλικά, γερμανικά και ελληνικά.

Τα παιδιά του Ιωάννη Χατζηλιάδη
στην Πόλη τη δεκαετία του 1920.

O Ιωάννης Χατζηλιάδης με τον γιο του
Αναστάση στο εργαστήριο υποδηματοποιΐας

Παιχνίδια στην πλατεία Αγίου Λαζάρου την Κατοχή
(22-5-1943)

Το σπίτι της οικογένειας στο Βύρωνα, όπου στεγαζόταν και 
το εργαστήριο υποδηματοποιΐας, επί της οδού Ατταλείας 33.

Καλαπόδι από το υποδηματοποιείο Χατζηλιάδη

Ο Αναστάσης Χατζηλιάδης με την 
φανέλα του ΠΑΟ «Επτάλοφος»

Νέας Ελβετίας Βύρωνος το 1934.
Ήταν 16 ετών.

Οι Αναστάσης και Μιχάλης 
Χατζηλιάδης, ως γυρολόγοι

έμποροι στην Κατοχή
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[Ζωγράφου - Ιστορία]

Γράφει η Ζωή Χαλκιοπούλου, 
συγγραφέας, μέλος Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Παλαιών 
Ζωγραφιωτών

Τ ο Λιδωρίκι ήταν μια 
από τις πιο παλιές και 

όμορφες ταβέρνες στην συ-
νοικία του Ζωγράφου.

Λειτούργησε το 1939. Ιδι-
οκτήτης της ο γλυκύτατος 
κος Θεόδωρος Τριάντης. 
Βρισκόταν στην οδό Πλει-
σθένους 14 (νυν Γ’ Ορει-
νής Ταξιαρχίας), μέσα στην 
αυλή της οικίας Πανουργιά.

Ήταν διακοσμημένη απο-
κλειστικά με τοιχογραφίες, 
που είχαν θέματα γύρω από 
το κρασί και τους πότες. 
Όλες ήταν έργα του Ζωγρα-
φιώτη ζωγράφου Σπύρου 

Σημίτη.
Μια ταμπέλα στην είσοδο 

έγραφε: Ταβέρνα ΤΟ ΛΙΔΩ-
ΡΙΚΙ - Θ.Σ. ΤΡΙΑΝΤΗ. Άλλη 
ταμπέλα στην γωνία Πλει-
σθένους και Νονάκριδος 
(νυν Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας 
και Γ. Ζωγράφου) έγραφε: 

«Όταν είσαι στην Αθή-
να, είσαι υποχρεωμένος να 
περνάς από τα καρφιά (δια-
βάσεις πεζών). Όταν είσαι 
στου Ζωγράφου, είσαι υπο-
χρεωμένος να περνάς από 
τον Μπάρμπα-Θόδωρο».

Σπεσιαλιτέ του Μπάρμπα-
Θόδωρου (φυσικά γνήσιου 

Λιδωρικιώτη), ήταν το αρνί 
σούβλας, το κοκορέτσι αλλά 
και το καλό κρασί.

Όλοι σχεδόν οι παλαιοί 
Ζωγραφιώτες υπήρξαν πε-
λάτες της ταβέρνας, κάποιοι 
εκ των οποίων πολύ τακτι-
κοί. Επίσης υπήρχε μόνιμη 
ορχήστρα με ακορντεόν και 
κιθάρες.

Η ταβέρνα έκλεισε γύρω 
στο 1953.

Ο Μπάρμπα-Θόδωρος 
πριν από Το Λιδωρίκι, είχε 
λειτουργήσει κατά καιρούς 
τρεις ταβέρνες:

1. Στην Πατριάρχου Ιωα-

κείμ 8, πλατεία Κολωνακί-
ου, 1928-1930.

2. Στην περιοχή του κι-
νηματογράφου ΑΛΕΞ στου 
Ζωγράφου, 1930-1937.

3. Στην μάντρα του Κα-
ραγκιόζη (στάση Τσιτούρα) 
στου Ζωγράφου, 1937-1939.

Έξω από την τελευταία 
ταβέρνα (Τσιτούρα), μία τα-
μπέλα-έργο του Κώστα Ζω-
γράφου, έγραφε: «Γειά σου 
Μπάρμπα-Θόδωρε με τα 
ψητά σου και τα καλά κρα-
σιά σου».

Ο Θεόδωρος Τριάντης, 
ήταν πρώτο παιδί του Σπύ-

ρου και της Βασιλικής Τρι-
άντη και γεννήθηκε στο 
Τρίστενο Δωρίδος, το 1901. 
Από μικρός που ήρθε στην 
Αθήνα (1928), ασχολήθη-
κε αποκλειστικά με τις τα-
βέρνες. Παντρεύτηκε την 
Παναγιώτα Καλαντώνη και 
απέκτησε δύο παιδιά, τον 
Σπύρο και την Βασιλική. 
Πέθανε το 1973 σε ηλικία 72 
χρονών.

Όλοι οι παλιοί Ζωγραφιώ-
τες θυμούνται με αγάπη, τον 
καλοσυνάτο, πρόσχαρο, τί-
μιο και μερακλή Μπάρμπα-
Θόδωρο.

Ταβέρνα Τριάντη - Απόκριες (1937)

Η πρόσοψη της 
ταβέρνας «Το 
Λιδωρίκι-Θ.Σ. 
Τριάντη» στην οδό 
Πλεισθένους 14
(νυν Γ’Ορεινής 
Ταξιαρχίας). Πηγή 
φωτό: Τάσος 
Ρούσσος, μαέστρος 
χορωδίας Παλαιών 
Ζωγραφιωτών.

Η προπολεμική ταβέρνα «Το Λιδωρίκι»




