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Βρέθηκε πτώμα 
άνδρα στη 
δασική περιοχή 
του Κουταλά.

σελ. 4

Απάντηση του 
ανεξάρτητου 
δημοτικού συμβούλου 
Κ. Πίτσιου στο Δ.Σ. για 
τη διαγραφή του.
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Άρθρο Βασίλη 
Μουντοκαλάκη: 
Γιορτάζοντας τα 
200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση

σελ. 15

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Συνάντηση 
κατοίκων με 
τον δήμαρχο 
Καισαριανής για 
το κοινωνικό 
συσσίτιο.
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Καταχώρησε δωρεάν την αγγελία 
εργασίας σου με μόλις ένα mail

στην διεύθυνση

epikoinonia2016@gmail.com
Η αγγελία σου θα ανέβει δωρεάν

και στο site της εφημερίδας.
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Tην 14η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 
δύο μαζικές πορείες σε Βύρωνα - Και-

σαριανή και στου Ζωγράφου εναντίον της 
αστυνομικής βίας. Αφορμή για τις πορείες 
υπήρξε ο ξυλοδαρμός νέου από αστυνο-
μικούς στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρ-
νης. Στις πορείες συμμετείχαν κυρίως 
νέοι από την Αριστερά και τον αντιεξουσι-
αστικό χώρο. Αντίστοιχα, στις 24 Μαρτίου, 
32 σωματεία και φορείς της Καισαριανής, 
του Βύρωνα και του Ζωγράφου, φιλικά 
προσκείμενοι στο ΚΚΕ, πραγματοποίησαν 
συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών «Λαϊκό», με συνθήματα 
υπέρ της δημόσιας υγείας.

Παρά τις διαφορές τους, οι συγκεκριμέ-
νες πορείες είχαν αρκετά κοινά στοιχεία. 
«Ενισχύστε Παιδεία και Υγεία, όχι στην 
καταστολή» ακούστηκε στις πρώτες. «Με 
αυταρχισμό και ΜΑΤ δεν χτίζεις ανοσία. 
Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία» φώ-
ναξαν στη δεύτερη. Έτσι, παρά τη διαφορά 
έμφασης στο ζήτημα καταδίκης της κρα-
τικής καταστολής ή της ανάγκης στήριξης 
της δημόσιας υγείας, παρά τις ιδεολογικές 
τους διαφορές, φάνηκε ότι οι διαδηλωτές 
είχαν κοινούς προβληματισμούς.

Οι περιορισμοί που εξακολουθούν να 
υφίστανται στη ζωή μας εν ονόματι της 
καταπολέμησης της διάδοσης του κορω-
νοϊού είναι καταπιεστικοί για όλους, αλλά 
περισσότερο για τους νέους. 

Δεν είναι μόνο το ζήτημα της ψυχαγω-
γίας ή το γεγονός ότι νιώθουν την ανάγκη 
να βγαίνουν πιο συχνά από ό,τι οι συνταξι-
ούχοι. Το ότι δεν μπορούν να πάνε σε ένα 
καφέ, ένα θέατρο ή ένα σινεμά ή να συμ-
μετέχουν σε πάρτυ, παρά μόνο παράνομα. 

Πολλοί στερούνται το δικαίωμα της 
εργασίας, καθώς ο χώρος της εστίασης 
απασχολεί παραδοσιακά πολλούς νέους 
ανθρώπους, όπως και ο τουρισμός.

Οι διαδημοτικές μετακινήσεις έχουν 
απαγορευθεί πλην ελάχιστων εξαιρέσε-
ων. Ακόμα και τώρα που οι έλεγχοι έχουν 
ατονήσει, θεωρητικά υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος να τιμωρηθεί ένας νέος επειδή 
τόλμησε να πάει με μοτοσικλέτα σε άλλο 
Δήμο να δει την κοπέλα του ή επειδή πή-
γαν βόλτα στην παραλία με αυτοκίνητο.

Κατά καιρούς, άλλωστε, ακούμε ή δια-
βάζουμε στις ειδήσεις για κάποιον άτυχο 
που έφαγε πρόστιμο 300 ευρώ, επειδή 
έτυχε να ξεχάσει να στείλει το υποχρεωτι-
κό SMS ή επειδή κυκλοφορούσε μετά τις 
9 το βράδυ, χωρίς να μπορεί να δικαιολο-
γήσει τον σκοπό της μετακίνησής του. Το 
πώς εφαρμόζεται ο Νόμος εξαρτάται από 
τη διάθεση του αστυνομικού και τις περι-
στάσεις, αλλά τυπικά οι απαγορεύσεις πα-
ραμένουν αυστηρές και σε ισχύ.

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)

Editor ial
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[Αρθρογραφία]

Στο πλευρό των Δομών Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

Ο Γιάννης Μπαλάφας με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Χρήστο Σπυρόπουλο στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής του Δήμου Βύρωνα επί της Καλλιπόλεως 59. Επίσκεψη στην 1η ΤΟΜΥ Βύρωνα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 1, στον Καρέα

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον 
διευθυντή του Κέντρου Υγείας Βύρωνα 

Χαράλαμπο Μαργαρίτη.

Ο βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας, υπεύθυ-
νος Θεμάτων Υγείας του Πολιτικού Συμ-

βουλίου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, 
επισκέφτηκε δύο φορές το Βύρωνα στις 25 
Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου, για να ενημε-
ρωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι Δομές Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο Κέντρο 
Υγείας Βύρωνα, συναντήθηκε με τον διευθυ-
ντή Χαράλαμπο Μαργαρίτη και άλλους υγει-
ονομικούς του κέντρου. Το Κέντρο Υγείας 
Βύρωνα λειτουργεί με επιτυχία ως εμβολια-
στικό κέντρο και οι γιατροί του καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου 
να καλύψουν τους εμβολιασμούς και να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία των τακτικών ιατρεί-
ων όπως διαπίστωσε ο κ. Μπαλάφας.

Δήλωση Γιάννη Μπαλάφα, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β3 Νοτίου Τομέα Αθήνας

Σ τις 10 Μαρτίου βρεθήκαμε στον 
Δήμο Βύρωνα για να επισκεφτούμε 

τις δομές που λειτουργούν στην περιοχή. 
Την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βύ-
ρωνα, το παράρτημα του Κέντρου Υγείας 
και την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ).

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο 
όπως αυτή που βιώνουμε, αναδεικνύε-
ται ακόμα περισσότερο η ανάγκη ύπαρ-
ξης και σωστής στελέχωσης τέτοιων 
δομών, με υλικοτεχνική κάλυψη και 
κατάλληλο προσωπικό. Μέσα από τις 

δομές αυτές της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας γίνεται σοβαρή προσπάθεια 
υγειονομικής και ψυχολογικής κάλυψης 
των κατοίκων με την συμπαράσταση του 
Δήμου Βύρωνα.

Μιλώντας με τους εργαζόμενους ανα-
δείχθηκε ο καθημερινός αγώνας τους 
στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Από 
την πλευρά μας εκφράσαμε την ειλικρι-
νή μας συμπαράσταση και δεσμευτήκα-
με να συνεισφέρουμε με κάθε δυνατό 
τρόπο στις προσπάθειές τους. 
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[Βύρωνας]

Π λημμύρισαν διαδηλωτές οι δρόμοι της Καισαριανής και 
του Βύρωνα ενάντια στην αστυνομική βία και την κυ-

βερνητική πολιτική καταστολής, στις 14 Μαρτίου.
Πολύς κόσμος και διάφορες συλλογικότητες ανταποκρί-

θηκαν στα καλέσματα των «Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα», 
«Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα», «Ανυπότακτη 
Καισαριανή» και συγκεντρώθηκαν στο Σκοπευτήριο Καισα-
ριανής το πρωί, στις 11.30.

Μέσα σε λίγη ώρα η πλατεία μπροστά στο χώρο του Μου-
σείου της Εθνικής Αντίστασης είχε πλημυρίσει από κόσμο, 

που έφτανε από τις γειτονιές κυρίως των δυο συνοικιών, 
αλλά επίσης και από του Ζωγράφου καθώς και το Παγκράτι.

Η πορεία ξεκίνησε η πορεία στις 12.15 μ.μ. Οι διάφορες δη-
μοτικές κινήσεις, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και συλλογικότητες από 
τον αναρχικό χώρο, άνοιξαν τα πανό και τα πλακάτ τους και 
φωνάζοντας συνθήματα βγήκαν στη κεντρική λεωφόρο της 
Καισαριανής, Εθνικής Αντιστάσεως.

Από εκεί διασχίζοντας τις οδούς Πανιωνίου, Αρήτης και 
Φορμίωνος, πέρασαν στον Βύρωνα, όπου μέσω της Νικηφο-
ρίδη, έφτασαν στην πλατεία Μαρτάκη (Δεληολάνη), στη συνέ-

χεια στην Κύπρου, στην Ερυθραίας και από την Χρ. Σμύρνης 
κατέληξαν στην κεντρική πλατεία του Βύρωνα Αγίου Λαζά-
ρου στις 1.30 μ.μ.

Ήταν μια πορεία καθόλα ειρηνική, που πραγματοποιήθηκε 
χωρίς την παρουσία αστυνομίας.

Στα πηγαδάκια των διαδηλωτών διάχυτη η ικανοποίηση 
για την μεγάλη συμμετοχή κυρίως νεολαίας, στην συγκέ-
ντρωση και πορεία. Οι διαδηλωτές διαλύθηκαν στην πλατεία 
του Αγ. Λαζάρου, ενώ ένα μέρος των νεαρών γύρισε πίσω 
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Η καταγγελία 22χρονης στην Αστυνομία 
ότι έπεσε θύμα βιασμού από 48χρονο, 

που συμμετείχε στο πάρτι, σε διαμέρισμα 
στο Βύρωνα, όπου βρίσκονταν άλλα 15 άτο-
μα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προ-
κάλεσε την αντίδραση ομάδων νέων της 
περιοχής.

Συγκεκριμένα, στις 14- 15 Φεβρουαρί-
ου, αναρτήθηκε πανό σε κεντρικό σημείο 
της πόλης με το οποίο καταγγέλλονταν δυο 
άτομα για βιασμό. Στις 25 Φεβρουαρίου, 
το απόγευμα πολυπληθής ομάδα ατόμων 
πραγματοποίησε μοτοπορεία σε κεντρικούς 
δρόμους του Βύρωνα, ρίχνοντας τρικάκια 
με συνθήματα όπως «Έξω οι βιαστές κι όσοι 

τους καλύπτουν» και «Καμία στήριξη στους 
βιαστές. Τι κι αν είναι φίλοι, αφεντικά, συμ-
μαθητές».

Στις 11 Μαρτίου κολλήθηκε αφίσα στο 
Βύρωνα στην οποία κατονομάζονται συγκε-
κριμένα δύο άνδρες ως βιαστές. Την αφί-
σα που κυκλοφόρησε και στα social media 
υπογράφουν οι «συλλογικότητες & αλλη-
λέγγυες-οι από τα ανατολικά».

Η «Ε» δεν δύναται να αναπαράγει τα ονό-
ματα για λόγους νομικούς και δεοντολογι-
κούς. 

Στην υπόθεση εμπλέκονται τα ονόματα 
ενός 48χρονου και ενός 39χρονου, αν-
δρών με αναγνωρισιμότητα στο Βύρωνα. 

Ο 48χρονος είναι επιχειρηματίας, οικογε-
νειάρχης και πρώην υποψήφιος σε τοπική 
κομματική οργάνωση.

Τον επιχειρηματία κάλεσε στο πάρτι ο φί-
λος του. Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν οι 
περισσότεροι επισκέπτες είχαν αποχωρή-
σει, με τη βοήθεια του φίλου του, απομόνω-
σε την κοπέλα σε δωμάτιο όπου και τη βί-
ασε, εκμεταλλευόμενος τη δυνατή μουσική, 
αλλά και την ευάλωτη κατάστασή της από το 
πιοτό. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, ξύ-
πνησε μετά από αρκετές ώρες και βρήκε το 
θάρρος να καταγγείλει το βιασμό της.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν πρόστιμο πα-
ραβίασης των μέτρων κατά του covid 19 
στην ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος για τη 
διοργάνωση του πάρτι.

Ακολούθησε η σύλληψη του 48χρονου, ο 
οποίος το αρνήθηκε. Εναντίον του ασκήθηκε 
ποινική δίωξη, συνελήφθη και οδηγήθηκε 
στον εισαγγελέα, ενώ μετά την απολογία του 
αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο 
εμφάνισης στο Α.Τ. κάθε 1η και 15 του μήνα. 

Στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης καθο-
ριστικό ρόλο έπαιξε ο αντιεξουσιαστικός 
χώρος, καθώς τα Μ.Μ.Ε. δεν ανέφεραν το 
θέμα. Εξαίρεση αποτέλεσε η στάση ορισμέ-
νων ιστοσελίδων όπως εκείνης των «Πολι-
τών του Βύρωνα».

Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, δημοτικοί άρ-
χοντες της πόλης, εκφράζουν τη θλίψη τους 
για τα καταγγελόμενα, σημειώνοντας ωστό-
σο με αμηχανία, ότι δεν μπορούν να πάρουν 
δημόσια θέση για υπόθεση που έχει πάρει 
το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Βρέθηκε πτώμα άνδρα 
στη δασική περιοχή 
του Κουταλά
Τ ο άψυχο σώμα ενός 37χρονου άντρα 

εντοπίστηκε στις 14 Μαρτίου το πρωί 
από περιπατητές, σε ένα παγκάκι κοντά στην 
είσοδο της δασικής περιοχής του Κουταλά.

Ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε αυ-
τοκτονία, καθώς έφερε τραύμα από αιχμηρό 
αντικείμενο στο χέρι του. Ο 37χρονος ήταν 
ντυμένος, έχοντας πάνω του όλα τα προσω-
πικά του είδη, κλειδιά, κινητό, κ.λπ.

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες του πυρο-
σβεστικού σώματος, της αστυνομίας, καθώς 
και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέ-
λαβε τη σωρό.

Μαζική διαδήλωση ενάντια στην καταστολή 
σ τ η ν  Κα ι σ α ρ ι α ν ή  κ α ι  σ τ ο  Β ύ ρ ω ν α

Υπόθεση βιασμού προκαλεί αντιδράσεις στο Βύρωνα

Η μαζική συγκέντρωση στο Σκοπευτήριο Καισαριανής Φωτό Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη. 
Η πορεία επί της οδού Νικηφορίδη στο Βύρωνα. Φωτό από 

«Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα» (Τάσος Μαυρόπουλος)
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Ε ξήντα έξι (66) νέα δέντρα (κουκου-
ναριές, χαρουπιές και κουτσουπιές) 

φυτεύτηκαν έως τις 12 Μαρτίου, από συ-
νεργεία των υπηρεσιών Πρασίνου και Κα-
θαριότητας του Δήμου Βύρωνα, στο πάρ-
κο της Αγίας Τριάδας, εμπλουτίζοντας τη 
φύτευση του πάρκου και αντικαθιστώντας 
τα δένδρα που καταστράφηκαν από τον 
πρόσφατο χιονιά. Παράλληλα τα συνερ-
γεία του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες 
συντήρησης του πάρκου (κλαδέματα, απο-
κατάσταση ζημιών, αντικατάσταση φωτι-
στικών που έχουν καταστραφεί). Ανάλογη 
μέριμνα έχει ήδη δρομολογηθεί και για το 

πάρκο της Ανάληψης, όπου πρόκειται να 
φυτευτούν άμεσα σαράντα  πέντε (45) νέα 
δένδρα.

«Οι δενδροφυτεύσεις στην Αγία Τριάδα 
και στην Ανάληψη επισπεύστηκαν, εξ αιτίας 
των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσε 
ο χιονιάς στις 16 Φεβρουαρίου. Εντάσσονται 
όμως σε ένα γενικότερο σχέδιο ενίσχυσης 
του πράσινου στην πόλη μας και θα συνε-
χιστούν και σε διάφορα άλλα σημεία όπως 
άλση, παιδικές χαρές, πλατείες και δρόμους 
του Βύρωνα, σύμφωνα με τον προγραμμα-
τισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου», δήλωσε ο 
δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης.

Σ ε εξέλιξη βρίσκεται η εκτέλεση του 
έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για αναβάθμιση οχτώ (8) 
παιδικών χαρών του Δήμου Βύρωνα, 
ύψους 300.000 ευρώ συνολικά,  χρημα-
τοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Φιλό-
δημος ΙΙ» και ίδιους πόρους του Δήμου. 
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στην Παι-
δική Χαρά επί της Νεάρχου και  Χαριδή-
μου και προχωρούν σε εκείνη της οδού 
Κάλβου.

Πρόκειται για τις παιδικές χαρές του 
Δήμου που δεν είχαν περιληφθεί στο 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και πιστο-
ποίησής των προηγούμενων δώδεκα.

Εκτός από τις δύο προαναφερόμενες 
οι υπόλοιπες έξι που εκσυγχρονίζονται 
είναι: ●Παιδική Χαρά Παύλου Μελά (Κα-
ρέας) ●ΚΕ (Αναπήρων Πολέμου - Κα-
ρέας) ●Βιάνου (Καρέας) ●Επταπύργου 
και Προποντίδος ●Παξινού και Προπο-
ντίδος καθώς και ●Ιγνατίου Άρτης.

Οι παραπάνω χώροι παιχνιδιού πα-
ρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις όσον 
αφορά τις προδιαγραφές ασφαλείας, 
των παιχνιδιών, των δαπέδων και του 
φωτισμού. Μετά την ολοκλήρωση του 
συγκεκριμένου έργου θα έχουν εκσυγ-
χρονιστεί και πιστοποιηθεί όλες οι Παι-
δικές χαρές του Δήμου Βύρωνα.

Ο δήμαρχος Βύρωνα επιβλέπει τη φύτευση δένδρου στο πάρκο της Αγίας Τριάδας.

Π Α Ρ Κ Α  Α Γ Ι Α Σ  Τ Ρ Ι Α Δ Α Σ  &  Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ

Φύτευση 111 νέων δένδρων 

Αναβάθμιση σε οκτώ Παιδικές Χαρές Έφυγε ο Βαγγέλης μας

Ο Βαγγέλης Τουρλίδας, ο αγα-
πημένος σύζυγος της Γεωρ-

γίας Ζαπαντιώτη, εκδότριας των 
εφημερίδων «Επικοινωνία» και 
πατέρας τριών παιδιών, έφυγε 
σε ηλικία 60 ετών, στις 2 Μαρτί-
ου, παλεύοντας με την επάρατη 
νόσο του καρκίνου.

Όσοι τον γνώρισαν θα θυμού-
νται έναν πρόσχαρο και γενναι-
όδωρο άνθρωπο, πρόθυμο να 
κεράσει τους φίλους και γνωστούς. Έναν άνθρωπο 
απλό, αφοσιωμένο οικογενειάρχη, που δούλεψε 
σκληρά σε όλη τη ζωή του ως εργοδηγός.

Η κηδεία του Βαγγέλη πραγματοποιήθηκε στην Πε-
τρώνα Αιτωλοακαρνανίας, απ’ όπου καταγόταν.
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[Καισαριανή]

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής υπερψή-
φισε στις 8 Μαρτίου, την πρόταση του δημάρ-

χου Χρήστου Βοσκόπουλου, για επαναλειτουργία 
του δημοτικού γυμναστηρίου «Καισάριον» μέσω 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαρια-
νής (ΚΕΔΗΚ) και λύση του σχετικού μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ Α.Ο. Νήαρ Ηστ και Δήμου 
Καισαριανής χωρίς καμία οικονομική απαίτηση 
εκατέρωθεν. (Υπενθυμίζεται ότι το «Καισάριον» πα-
ραμένει κλειστό λόγω Covid-19 και οι εργαζόμενοί 
του βρίσκονται σε αναστολή εργασίας).

Η απόφαση πέρασε με 15 ψήφους υπέρ από τις 
παρατάξεις «Καισαριανή Τώρα» του δημάρχου, 
«Πρώτη Φορά Καισαριανή» της Μπεττίνας Γρα-
φίδου, «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» της 
Άννας Παραγυιού και την ανεξάρτητη δημοτική 
σύμβουλο Ειρήνη Καγιαμπάκη, καθώς και εννέα 
κατά από τις παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» του 
Ηλία Σταμέλου και «Ανυπότακτη Καισαριανή» του 
Μιχάλη Μιλτσακάκη.

Το δημοτικό γυμναστήριο ιδρύθηκε το 1997, στε-
γαζόμενο στο υπόγειο του δημαρχείου Καισαρια-
νής αλλά στα χαρτιά εμφανιζόταν ως προπονητήριο 
της Νηάρ Ηστ, γιατί δεν μπορούσε να πάρει άδεια 
λειτουργίας. Για τη διασφάλιση αυτής της συμφω-
νίας, οι δύο πλευρές, Δήμος και Νηάρ Ηστ, είχαν 
υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας.

Τα δυσβάστακτα χρέη που συσσωρεύτηκαν τα 

τελευταία χρόνια λειτουργίας του γυμναστηρίου, 
που τα πρώτα χρόνια ήταν κερδοφόρο, έκαναν τη 
Νήαρ Ηστ να θέλει να απαλλαγεί από τις υποχρεώ-
σεις του μνημονίου συνεργασίας.

Ο δήμαρχος συμφώνησε η ευθύνη να περάσει 
στην ΚΕΔΗΚ, αλλά μετά την αρχική καταψήφιση 
της πρότασής του στις 26 Ιανουαρίου, να παραχω-
ρηθεί ο υπάρχον χώρος του Γυμναστηρίου στην 
ΚΕΔΗΚ αναγκάστηκε να την αναδιατυπώσει και να 
αποδεχτεί κάποιους όρους. Έτσι, στη δεύτερη ψη-
φοφορία, η παράταξη της κυρίας Γραφίδου, δέχτη-
κε να αλλάξει τη ψήφο της από αρνητική σε θετική, 
εξασφαλίζοντας την πολυπόθητη πλειοψηφία.

Η δημοτική αρχή δέχτηκε να εξαιρέσει από τη 
δεύτερη ψηφοφορία τον πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δημήτρη Αντωνόπουλο και την 
αντιδήμαρχο Μαρία Βούρλου λόγω συγγενικών 
σχέσεων με δύο εργαζόμενες στο «Καισάριον». 
Αν και το αίτημα εξαίρεσης είχε νομική βάση, θε-
ωρήθηκε από τον δήμαρχο επιθετική κίνηση από 
πλευράς της κυρίας Γραφίδου προς τη διοίκηση. 
Παράλληλα, ο κύριος Αντωνόπουλος υποχρεώθη-
κε να παραχωρήσει προσωρινά την προεδρία του 
Δημοτικού Συμβουλίου στον Νίκο Ζαρκαδούλα, 
αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και στέλεχος της παράταξης 
της κυρίας Γραφίδου.

Η σημαντικότερη υποχώρηση από πλευράς του 
δημάρχου ήταν να αποσύρει την απαίτηση για πα-

ραχώρηση του χώρου του «Καισάριον» στην ΚΕ-
ΔΗΚ. Ο Δήμος και η ΚΕΔΗΚ αναζητούν πλέον άλλο 
χώρο προς ενοικίαση για την επαναλειτουργία 
του Γυμναστηρίου. Πέραν αυτού, η αντιπολίτευση 
εξασφάλισε γραπτώς το αίτημα του Δ.Σ. της Νηάρ 
Ηστ για λύση του μνημονίου συνεργασίας, τη σύμ-
φωνη γνώμη των εργαζόμενων στην πρόταση του 
δημάρχου και τη δέσμευση για σύνταξη οικονομι-
κοτεχνικής μελέτης για τη λειτουργία του Γυμνα-
στηρίου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που 
ενσωματώθηκε στην απόφαση. Στο πρακτικό της 
απόφασης διευκρινίζεται επίσης ότι η επικεφαλής 
της «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» Άννα Πα-
ραγιού πρότεινε τη συγκρότηση διαπαραταξιακής 
επιτροπής για τη δημιουργία της οικονομοτεχνικής 
μελέτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σύνταξη του πρακτι-
κού απόφασης επέβλεψε προσωπικά ο Νίκος Ζαρ-
καδούλας.

Στην απόφαση δεν διευκρινίζεται το εργασιακό 
καθεστώς που θα εφαρμοστεί στο δημοτικό γυ-
μναστήριο, αν και η δημοτική αρχή είχε εκφρά-
σει πρόθεση για απασχόληση εργαζομένων μέσω 
σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχεί-
ρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.). Η αποφυγή της συγκεκριμένης 
αναφοράς θα μπορούσε να θεωρηθεί μορφή συμ-
βιβασμού μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, οι 
οποίες παρέπεμψαν για αργότερα ένα ευαίσθητο 
ζήτημα. Η σιωπή της απόφασης για το καθεστώς 
των εργαζομένων αποτέλεσε ωστόσο βασικό λόγο 
καταψήφισης από πλευράς της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» και της «Ανυπόταχτης Καισαριανής».

Ε μπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξη-
μερώματα της Πέμπτης 18 Μαρτίου, σε 

αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, στην οδό Υμητ-
τού 35, στην Καισαριανή, με αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να καούν 
οκτώ οχήματα.

Οι άγνωστοι δράστες «χτύπησαν» λίγο πριν 
από τις 01:30, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε 

γρήγορα στα οχήματα που ήταν σταθμευμένα 
στον προαύλιο χώρο της αντιπροσωπείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρη-
σαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πέντε 
αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ σε 
άλλα τρία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. 
Δυστυχώς για τον επιχειρηματία, τα οχήμα-
τα ήταν ανασφάλιστα.

ΔΗ ΜΟΤΙΚΟ Γ Υ ΜΝ Α Σ ΤΗ ΡΙΟ «Κ ΑΙΣ Α ΡΙΟΝ»
Η ευθύνη λειτουργίας του πέρασε στην Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Έκαψαν οκτώ αυτοκίνητα στην Καισαριανή

Φωτό Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη

Το εσωτερικό του κλειστού σήμερα γυμναστηρίου. Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος έκανε υποχωρήσεις στην παράταξη της κυρίας Γραφίδου 
(δεξιά με τον κ. Ζαρκαδούλα), για να εξασφαλίσει την υπερψήφισή της πρότασής του.
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H παράταξη «Συνεργασία Πολιτών Και-
σαριανής» (Άννα Παραγυιού) κατέθε-

σε προτάσεις με αφορμή συζήτηση για τις 
δράσεις του Κέντρου Μικρασιατικού Πο-
λιτισμού Δήμου Καισαριανής (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-
Α.Σ.Ι) για την επέτειο των 100 χρόνων από 
την Μικρασιατική Καταστροφή. Τις προτά-
σεις παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι ο εκπρόσωπος της πα-
ράταξης Ηλίας Μολυνδρής:

1  Διοργάνωση, με προοπτική συνέ-
χειας, αγώνων δρόμου με προτεινόμενο 
τίτλο «Μνήμες Μικράς Ασίας και Αντίστα-
σης» και προτεινόμενη διαδρομή που θα 
εκκινεί από τις προσφυγικές πολυκατοικί-
ες του Αγίου Νικολάου, θα διέρχεται από το 
Σκοπευτήριο και θα καταλήγει στο μνημείο 
πεσόντων της 16ης Ιουνίου του 1944. 2 
Δημιουργία αγάλματος σε περίοπτη θέση 
στην πλατεία της πόλης αφιερωμένο στη 
Μικρασιάτισσα Καισαριανιώτισσα γυναί-
κα. 3  Ανάθεση συγγραφής βιβλίου με 
προτεινόμενο τίτλο «Η ιστορία του Σκοπευ-
τηρίου Καισαριανής». Ένα από τα σπου-
δαιότερα μνημεία της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας δεν μπορεί να είναι απλά ένα 
κεφάλαιο ενός βιβλίου για την Καισαριανή 

4  Έκδοση λευκώματος με φωτογραφί-
ες και αρχειακό υλικό από το αρχείο του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι., για να αναδειχθούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης και 
να γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό. 5 
Δημιουργία καρτ ποστάλ με εικόνες: από 
την πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων, 
την αντιστασιακή Καισαριανή και τη γρα-
φικότητα της πόλης 6  Να κηρυχθεί από 
τον Δήμο Καισαριανής ο μήνας Μάιος του 
2022 «μήνας προσφυγικού αντιστασιακού 
αγώνα» και εκτός των εκδηλώσεων για 
την Πρωτομαγιά, να διοργανωθούν ομι-
λίες, συναυλίες και προβολές ντοκιμαντέρ 
και να αναλυθεί η σχέση προσφυγιάς και 
αντίστασης στην Καισαριανή, δηλαδή των 
δύο πυλώνων που στηρίζουν την πόλη. 
7  Δημιουργία εργαστηρίου εκμάθη-
σης παραδοσιακών οργάνων με έμφαση 
σε αυτά που έχουν εξέχουσα θέση στη 
μικρασιατική μουσική. 8  Δημιουργία 

τμήματος εκμάθησης 
τουρκικής γλώσσας. 9 
Παραστάσεις θεάτρου 
σκιών με αναφορές στους 
τόπους προέλευσης των 
προσφύγων 10  Έκδοση 
βιβλίου με προτεινόμενο 
τίτλο «Ο αθλητισμός στην 
προσφυγική Καισαριανή». 
Θα μπορούσε να είναι ένα 
συλλογικό έργο όπου άν-

θρωποι που ασχολήθηκαν και παράγοντες 
του αθλητισμού της 
πόλης θα καταθέ-
τουν τις απόψεις 
και τις μαρτυρίες 
τους. 11  Έκδοση 
βιβλίου συλλογι-
κής μορφής και 
προτεινόμενο τίτλο 
«Καισαριανιώτικες 
ιστορίες», όπου θα 
περιλαμβάνει γεγο-
νότα και πληροφο-
ρίες που θα αναδει-
κνύουν κυρίως τα 
χαρακτηριστικά της 
παλιάς Καισαρια-
νής. 12  Δημιουρ-
γία αναμνηστικών 
του Σκοπευτηρίου 
(σημειωματάρια, 

τετράδια, μπρελόκ, σουβέρ, μπλούζες, 
αντίγραφα εκθεμάτων). 13  Προσπάθεια 
ενημέρωσης εγχώριων ταξιδιωτικών γρα-
φείων, με στόχο την αξιοποίηση των ιστο-
ρικών χώρων της πόλης. Στο πλαίσιο αυ-
τής της δραστηριότητας κρίνεται σκόπιμη η 
δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων και 
η προώθησή τους στα μεγάλα ξενοδοχεία 
της ευρύτερης περιοχής μας και η αποστο-
λή τους στα γραφεία του ΕΟΤ εξωτερικού, 
με στόχο να μην χαθεί η τουριστική περίο-
δος 2022. 14  Αδελφοποίηση των Δήμων 

Νάξου και Καισαριανής και προώθηση της 
διαδημοτικής τους συνεργασίας, λόγω των 
ιστορικών δεσμών της Νάξου με τα Βουρ-
λά και το Συβρισάρι. 15  Διοργάνωση συ-
νεδρίου ως κορύφωση των εκδηλώσεων 
του 2022. 16  Διοργάνωση πρόσκλησης 
για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτρο-
φίες σε φοιτητές και φοιτήτριες κατοίκων 
της Καισαριανής με αφορμή την επέτειο 
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή. 17  Δημιουργία σελίδας στο 
Facebook του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι.

[Καισαριανή]

Σ τις 23 Μαρτίου, ο δήμαρχος Και-
σαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, 

ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Γιώργος Φασκιώτης και ο πρόεδρος 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) Γιώργος Λειβα-
δίτης, συνομίλησαν με εκπροσώπους της 
Συνέλευσης Αδιαμεσολάβητης Δράσης 
Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, 
Ζωγράφου για το θέμα του κοινωνικού 
συσσιτίου, που διανέμει ο Δήμος.

Οι εκπρόσωποι της συλλογικότητας 
κατέθεσαν τα παρακάτω αιτήματα:

1  Διάθεση μεγαλύτερου κονδυλίου 
για τη δομή του συσσιτίου, ώστε να υπάρ-
χει καλύτερη ποιότητα, βάσει διαιτολογί-
ου, και μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού. 
Επίσης, να καλύπτεται και το βραδινό 
γεύμα. 2  Να εξασφαλιστεί το πρόγραμ-
μα της κατ’ οίκον παράδοσης στα ανή-
μπορα άτομα σε περιπτώσεις ακραίων 
καιρικών φαινομένων με ενημέρωση 

των σιτιζόμενων από τον Δήμο. Είναι 
απαράδεκτο να περιμένει ο Δήμος να 
μετακινηθούν άνθρωποι σε επικίνδυνες 
συνθήκες για ένα πιάτο φαΐ. 3  Ειδικά σε 
αυτό το κοινωνικό κομμάτι να μην υπάρ-
χει νοικοκυριό χωρίς ρεύμα και νερό και 
ο Δήμος να αναλάβει την επανασύνδεσή 
τους. 4  Δικαίωμα σίτισης σε όσες και 
όσους εξυπηρετούνται από τη συγκεκρι-
μένη περιοχή, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους, χωρίς προαπαιτούμενα.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι το διήμε-
ρο της χιονόπτωσης δεν εμφανίστηκαν 
πολλοί εργαζόμενοι που υποστήριζαν τις 
δομές, γιατί έμεναν αλλού και κάλεσε τη 
συλλογικότητα να ορίσει μια ομάδα εθε-
λοντών για την υποστήριξη των δομών 
για την περίπτωση που ξανασυμβεί κάτι 
παρόμοιο. Τόνισε ότι το κονδύλι 8.000 
ευρώ που δίνει το ΕΣΠΑ για κοινωνικό 
συσσίτιο καλύπτει περίπου το ένα τρίτο 
των αναγκών, με τον Δήμο να καλύπτει 

τη διαφορά.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ Γιώργος Λει-

βαδίτης ανέφερε ότι όταν ανέλαβε η νέα 
διοίκηση, ο Δήμος μοίραζε 60 μερίδες 

φαγητού την ημέρα, παρέχοντας κρέας 
μόνο μια φορά την εβδομάδα, ενώ τώρα 
παρέχεται τουλάχιστον 4 φορές σε συνο-
λικά 156 ωφελούμενους τη μέρα. 

Αναγνώρισε ωστόσο ότι δεν διατίθεται 
φρέσκο ψωμί σε όλους τους ωφελούμε-
νους κάθε μέρα. «Δίνουμε μισή φραντζό-
λα σε κάθε ωφελούμενο, δηλαδή μέχρι 
80 φραντζόλες τη μέρα. Εάν αγοράζαμε 
φρέσκο ψωμί με 50 λεπτά τη φραντζόλα, 
δηλαδή 40 ευρώ τη μέρα, το κόστος θα 
υπερέβαινε τον προϋπολογισμό του προ-
γράμματος μέσω του οποίου καλούμαστε 
να καλύψουμε τη σίτιση. Ξέρετε πόσο δύ-
σκολο είναι να καταγράψεις ποιος πήρε 
φρέσκο ψωμί σήμερα, ώστε να μην αδι-
κήσεις τον άλλον; Δεν υπάρχει σκόπιμη 
υποβάθμιση του συσσιτίου από την πλευ-
ρά του Δήμου». Εξάλλου, ο κ. Λειβαδίτης 
αναγνώρισε ότι πρέπει να αυξηθεί το 
προσωπικό που υποστηρίζει το συσσίτιο.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι «Σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα, θα είμαστε σε θέση να αξιοποι-
ήσουμε κονδύλια που διεκδικούμε για να 
καλυτερεύσουμε το συσσίτιο».

Συνάντηση στο γραφείο δημάρχου για το κοινωνικό συσσίτιο στις 
23/3. Διακρίνονται από αριστερά ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φασκιώτης, 

ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ Γιώργος Λειβαδίτης, ο δήμαρχος Χρήστος 
Βοσκόπουλος και εκπρόσωπος της Συνέλευσης Αδιαμεσολάβητης Δράσης.

Σ ΥΝΕ ΛΕ ΥΣΗ Α ΔΙΑΜΕΣΟΛ ΑΒΗΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Συνάντηση με τον δήμαρχο Καισαριανής για το συσσίτιο

Προτάσεις για την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή
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Π λήθος κόσμου συγκεντρώθη-
κε στην πλατεία Γαρδένια στις 

14 Μαρτίου, για να διαμαρτυρηθεί 
ενάντια στα πρόσφατα περιστατι-
κά αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Ακολούθησε πορεία από την 
πλατεία Γαρδένια προς τη Λεω-
φόρο Παπάγου – Ούλοφ Πάλμε – 
Γρηγορ. Αυξεντίου και κατέληξε 
στην πλατεία Τερζάκη στα Ιλίσια.

Στην πορεία συμμετείχαν συλ-
λογικότητες, φοιτητές, δημοτικές 
και περιφερειακές παρατάξεις 
όπως το «Κίνημα στην πόλη», η 
«Ανυπόταχτη Πόλη» και η «Ανυ-
πότακτη Αττική», ο «Μπερντές», 
η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί 
ακόμα, δίνοντας ένα δυναμικό 
παρών με όπλο την αλληλεγγύη 
τους, γεμίζοντας  τους δρόμους με 
χρώματα, φωνές και μουσική.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστη-
καν μόνο στην καταδίκη της αστυ-
νομικής βίας, αλλά επεκτάθηκαν 
και στη διαχείριση της πανδημίας 
από την κυβέρνηση, αλλά και 
στην κατάσταση στην οποία βρί-
σκονται πάρκα και δρόμοι στις 
πόλεις.

Διαμαρτυρία κατά της αστυνομικής βίας στου Ζωγράφου

«Τ ο φίδι είναι όπως ο σκύλος και η γάτα», λέει 
στην «Ε» ο Στέλιος Κόκκας, που τα τελευ-

ταία εννέα χρόνια έχει φιλοξενήσει δεκάδες είδη. 
Θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει… εξπέρ 
στο είδος, αφού πέρασε αρκετά χρόνια από τη ζωή 
του μελετώντας τις κινήσεις και τη συμπεριφορά 
τους. 

Ο 28χρονος ιδιωτικός υπάλληλος έχει βρεθεί στο 
παρελθόν στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας, 
καταγράφοντας τους πληθυσμούς ορισμένων από 
τους πιο σπάνιους σκορπιούς της Ελλάδας. 

Μεγαλωμένος στην Καισαριανή, από πολύ μι-
κρός κατάλαβε ότι τον ελκύει ο κόσμος των ερπε-
τών. Για τον Στέλιο ένα φίδι δεν διαφέρει σε τίποτα 
από ένα ζώο συντροφιάς. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο 
ίδιος, θα πρέπει να ξέρει κάποιος τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητές τους πριν προβεί σε σχετική αγορά. 

 
Πόσο καιρό ασχολείσαι με τα ερπετά και τι ζώα 
έχεις; 
Ασχολούμαι τα τελευταία εννέα χρόνια. Συγκεκρι-
μένα με ερπετά και αρθρόποδα. Κατά κύριο λόγο 
έχω σκορπιούς, αλλά στο παρελθόν είχα σαύρες, 
ταραντούλες, αλλά και πολλά φίδια στο σπίτι μου.

 
Από πού μπορεί να προμηθευτεί κάποιος ένα 
τέτοιο ζώο;
Από εξειδικευμένα pet shop. Ωστόσο, όπως για όλα 
τα ζώα, έτσι και για τα ερπετά, πριν αποφασίσουμε 
να προβούμε σε αγορά, πρέπει πρώτα να ενημε-
ρωθούμε σωστά για το είδος του ζώου, τις ανάγκες 
του, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουμε εμείς 
απέναντί του. 

 
Τα άγρια αυτά ζώα προέρχονται απευθείας από 
τη φύση ή αναπαράγονται και πωλούνται από 
εκτροφείς;
Τα ζώα αυτά προέρχονται από εκτροφείς του εξωτε-
ρικού κατά κύριο λόγο, αλλά υπάρχουν και σπάνιες 
περιπτώσεις που τα ζώα προέρχονται από τη φύση.

Πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι να ανταπο-
κριθείς στις καθημερινές του ανάγκες;
Τα ζώα αυτά ονομάζονται ζώα παρατήρησης και 
έχουν εξειδικευμένη φροντίδα. Ο χρόνος που θα 
περάσουμε φροντίζοντας ένα τέτοιο ζώο εξαρτάται 
από το είδος, αλλά και τον αριθμό τους. Διαφορετι-
κές ανάγκες έχει μια μικρή αράχνη και διαφορετι-
κές ένα ενήλικας πύθωνας.

 
Γιατί κάποιος να θέλει να έχει ένα τέτοιο ζώο 
στο σπίτι του;
Για τον ίδιο λόγο που θέλει κάποιος μία γάτα ή ένα 
σκύλο: τη συντροφιά. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά 
ακόμα πράγματα που μπορεί κάποιος να μάθει και 
να θαυμάσει όπως το κυνήγι για τροφή, την ικα-
νότητά τους να γίνονται ένα με το περιβάλλον που 
κατοικούν, αλλά και τη νοημοσύνη τους. 

Είναι δυνατή η αλληλεπίδραση του ανθρώπου 
με αυτά τα ζώα;
Μέσω της τροφής μπορούν να εκπαιδευτούν και 
να υπάρξει αλληλεπίδραση μαζί τους. Μπορούν να 
ανταποκριθούν σε διάφορα οπτικά και ακουστικά 
ερεθίσματα, όταν αυτά επαναλαμβάνονται σε συν-
δυασμό με τη λήψη τροφής.

Τι ζώα μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα 
διαμέρισμα, ποια είναι τα πιο διαδεδομένα και 
ποια τα πιο επικίνδυνα; 
Τα πιο διαδεδομένα είναι οι σαύρες και τα φίδια. 
Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ζώα που δεν 
αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς είτε 
δεν έχουν δηλητήριο γιατί πρόκειται για σφιγκτή-
ρες, είτε είναι ήπιο σαν το τσίμπημα μιας μέλισσας 
ή σε πολλές περιπτώσεις είναι φυτοφάγα, όπως για 
παράδειγμα η πράσινη Ιγκουάνα. Δεν ερχόμαστε 
συχνά σε επαφή μαζί τους, εκτός κι αν είναι απαραί-
τητος ο καθαρισμός του ενυδρείου τους ή το τάισμά 
τους και χρησιμοποιούμε πάντοτε ειδικά εργαλεία. 

Τι τρώνε και ποσό δύσκολη είναι η τροφοδό-
τησή τους;
Τα φυτοφάγα κυρίως φρούτα και λαχανικά και τα 
σαρκοφάγα κατεψυγμένα τρωκτικά όπως ποντίκια 
ή διαφορά έντομα όπως γρύλους και κατσαρίδες. 
Η διαδικασία για τα περισσότερα από αυτά είναι 
αρκετά εύκολη, αλλά όπως και τα ζώα συντροφιάς 
μπορεί να έχουν κάποιες ιδιοτροπίες. 

 
Τι κόστος έχει η αγορά τους και πόσο διαδε-
δομένα είναι στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες 
χώρες; 
Στην Ελλάδα αρχίζει να διαδίδεται όλο και πιο πολύ 
τα τελευταία χρόνια. Το κόστος εξαρτάται από το 
είδος του ζώου που θέλουμε να αποκτήσουμε, τον 
εξοπλισμό, την τροφή , το μέγεθος και την ηλικία 
τους. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη μόδα ξεκίνη-
σε πριν από χρόνια με αφορμή ένα σίριαλ, όπου 
ένας εκ των πρωταγωνιστών είχε ένα τέτοιο ζώο. 
Ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση στα 
επίπεδα της Αμερικής ή της υπόλοιπης Ευρώπης.

Στέλιος Κόκκας: Αποκαλύπτει τα… μυστικά των ερπετών 

Ο Στέλιος Κόκκας με έναν σκορπιό στο χέρι του.

Για τον Στέλιο ένα φίδι δεν διαφέρει
σε τίποτα από ένα ζώο συντροφιάς.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη 
στις 18 Μαρτίου, σε διαμέρισμα 

στο κέντρο του Ζωγράφου, όταν ένας 
30χρονος άντρας, στην προσπάθειά 
του να ταΐσει την κόμπρα που είχε σπί-
τι του, τον δάγκωσε στο χέρι, καθώς το 
μπέρδεψε με την τροφή του. 

Ο νεαρός λάτρης των ερπετών φέ-
ρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του 
μεγάλο αριθμό φιδιών, κάποια εκ των 
οποίων δηλητηριώδη και αρκετά επι-
κίνδυνα.

Ο 30χρονος διακομίστηκε σε κρί-
σιμη κατάσταση στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν 
σκόπιμη την διασωλήνωσή του και 
λίγο αργότερα την εισαγωγή του στη 
ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Άγιος Σάβ-
βας». 

Το αντίδοτο για το δηλητήριο της ιν-
δικής κόμπρας που τον τσίμπησε ήρθε 
στη χώρα μας με ιδιωτική πτήση από 
την Κύπρο, καθώς στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει τράπεζα αντίδοτων. 

Το σπάνιο είδος κόμπρας που δά-
γκωσε τον 30χρονο ονομάζεται «Naja 

Kaouthia» και τη συναντάμε κυρίως 
στην Ινδία, την Κίνα, την Καμπότζη και 
το Βιετνάμ. Ο άτυχος άντρας, σύμφω-
να με πληροφορίες μας, είχε μεγάλη 
εμπειρία και γνώσεις. Φιλοξενούσε 
τα ερπετά σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους στο διαμέρισμά του, τηρώντας 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλεί-
ας για τον ίδιο, αλλά και για την ποιό-
τητα διαβίωσης  των ερπετών.

Ο ίδιος παρουσίασε πριν από λίγες 
ημέρες κάποια μικρά σημάδια βελτί-
ωσης, ωστόσο η κατάστασή του παρα-
μένει ακόμη σοβαρή. 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κινδύνεψε να χάσει την ζωή του

από δάγκωμα κόμπρας 
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Άρθρο Λάμπρου Γούμενου, 
Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Ζωγράφου,
Μέλους Δ.Σ. του ΣΠΑΥ

Μ ε αφορμή την επέτειο για τα 
200 χρόνια από την Ελληνι-

κή Επανάσταση της 25ης Μαρτίου 

1821, ο πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας του Δήμου 
ζωγράφου Λάμπρος Γούμενος, 
αλλά και μέλος του Δ.Σ. του Συν-
δέσμου Προστασίας Ανάπτυξης 
Υμηττού (ΣΠΑΥ), απηύθυνε το δικό 
του μήνυμα για την ημέρα: 

«Το μήνυμα του 1821 για ενό-
τητα, ομοψυχία και αλληλεγγύη 
είναι πάντα επίκαιρο και ισχυρό 
και ακόμα περισσότερο σε δύσκο-
λες περιόδους. Σήμερα Πέμπτη 25 
Μαρτίου γιορτάζουμε τα 200 χρό-
νια από την Ελληνική Επανάσταση, 
την απαρχή του νέου ελληνικού 
κράτους και τους αγώνες για την 
ανεξαρτησία. Είναι ημέρα αγαλλί-
ασης και τιμής για τον Ελληνισμό 
και τη Χριστιανοσύνη και ταυτό-
χρονα ημέρα εθνικής μνήμης και 
υπερηφάνειας. 

Τιμούμε όλους εκείνους, που δι-
αχρονικά συνέβαλαν ώστε η μικρή 
σπίθα να γίνει φωτιά που ένωσε 

όλους τους Έλληνες. 
Το ξέσπασμα της Επανάστασης 

ξεχύθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο 

και το αρχικό, μικρό κίνημα βρήκε 
αναπάντεχη στήριξη. 

Τιμούμε τους ήρωες, παραδειγ-
ματιζόμαστε από τον αγώνα τους 

και προσβλέπουμε με αισιοδοξία 
σε ένα καλύτερο και δημιουργικό 
μέλλον για την πόλη και τους δη-
μότες. 

Πριν από ακριβώς δύο αιώνες 
η ελληνική επανάσταση, με το 
σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» 
ενέπνευσε πολλούς βαλκανικούς 
λαούς να ολοκληρώσουν τον αγώ-
να τους για ανεξαρτησία. Όπως 
άλλωστε αναφέρει στο «Θούριο» 
ο Ρήγας Φεραίος,  «Καλύτερα μιας 
ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα 
χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Το «Ελευθερία ή Θάνατος» θα 
ηχεί πάντα στη συνείδησή μας ως 
σάλπισμα εθνικής αφύπνισης και 
προσφοράς. Ατενίζουμε το μέλλον 
με αισιοδοξία, ώστε να υπερβούμε 
τις όποιες πρόσκαιρες δυσκολίες 
και να τιμήσουμε τις θυσίες των 
προγόνων μας. Χρόνια πολλά σε 
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους 
Έλληνες».

Το μήνυμα του 1821 για ενότητα, ομοψυχία και αλληλεγγύη είναι πάντα επίκαιρο

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κατέθεσε αίτημα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας

Ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο με 
τη φανέλλα της UCAM Murcia.

Ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο στο δημαρχείο ανάμεσα στον δήμαρχο Βασίλη Θώδα 
και τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Γιαννακόπουλο.

Α ίτημα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας κατέ-
θεσε στις 2 Μαρτίου, στον Δήμο Ζωγράφου ο Αλέξαν-

δρος Αντετοκούνμπο (Alexandros Emeka Antetokounmpo). 
O 19χρονος καλαθοσφαιριστής της UCAM Murcia και μι-

κρότερος αδελφός των Γιάννη, Θανάση και Κώστα Αντετο-
κούνμπο προσήλθε στο Δημαρχείο Ζωγράφου συνοδευόμε-
νος από τον μάνατζέρ του Γιώργο Πάνου, προκειμένου να 
συμπληρώσει την αίτηση πολιτογράφησης.

Το αίτημα πολιτογράφησης κατατέθηκε με μάρτυρες τον 
μάνατζέρ του Γιώργο Πάνου και τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου Γιώργο 
Γιαννακόπουλο, παρουσία του δημάρχου Ζωγράφου, Βασί-
λη Θώδα.

Ο κ. Θώδας, στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξανδρο 
Αντετοκούνμπο, εξέφρασε τη χαρά του που το αίτημα πολιτο-
γράφησης κατατίθεται στον Δήμο Ζωγράφου, απ’ όπου εξάλ-
λου ξεκίνησαν την πορεία τους οι αδελφοί Αντετοκούνμπο 
και συνεχάρη τον Αλέξανδρο για την αθλητική του πορεία 
που ακολουθεί τα βήματα της επιτυχημένης παρουσίας της 
οικογένειας στον αθλητισμό. Με την ευκαιρία αυτή ευχαρί-
στησε για ακόμη μία φορά συνολικά την οικογένεια Αντετο-
κούνμπο για την αγάπη και τη σχέση που διατηρούν με τον 
Δήμο Ζωγράφου και τόνισε ότι ο Δήμος και οι δημότες είναι 
υπερήφανοι για τη σχέση αυτή.

Στην διαδικασία παραβρέθηκε ο πρώην υπουργός Εσωτε-
ρικών και Βουλευτής της ΝΔ Τάκης Θεοδωρικάκος.
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Γράφει η Κατερίνα Μπαλκούρα,
συγγραφέας του βιβλίου
«Μέρες Κατοχής στην Αθήνα 
(Ζωγράφου-Γουδί-Κουπόνια)»

Σ τη διαδήλωση αυτή είχαμε τον 
πρώτο νεκρό Ζωγραφιώτη 

διαδηλωτή. Τον 19χρονο Ανδρέα 
Μουρκούση. Ήταν κτηνοτρόφος και 
όπως κάθε μέρα θα πήγαινε στα 
πρόβατά του και θα γύριζε στο σπίτι. 
Το χιονόνερο όμως που έριχνε από 
το πρωί ματαίωσε τα σχέδιά του. 
Έτσι, παρά την απαγόρευση του πα-
τέρα του, που ήξερε το μέγεθος της 

κινητοποίησης που είχε γίνει και φο-
βόταν επεισόδια, κατέβηκε κι εκεί-
νος και ο αδελφός του στη διαδήλω-
ση. Σκοτώθηκε στις 12 το μεσημέρι 
με μια σφαίρα που τον βρήκε στην 
κοιλιά. Πεσμένος κάτω, στα χέρια 
του παιδικού του φίλου Επονίτη Στέ-
λιου Κορρέ, πρόλαβε μόνο να του 
πει ότι «νιώθει ένα κάψιμο στην κοι-
λιά και ότι νιώθει κάτι να τρέχει μέσα 
του». Ήταν η εσωτερική αιμορραγία. 
Η σφαίρα είχε βρει τον στόχο της.

Στη διαδήλωση σκοτώθηκαν επί-
σης ο Παγκρατιώτης Επονίτης Εδ-
μόντος Τορόν, φοιτητής του Πολυ-
τεχνείου, ο Κώστας Ωραιόπουλος 
ο Γιώργος Μαρινάκης (ανάπηρος 
πολέμου), ο Παναγιώτης Σύριος, ο 
Νικόλαος Κουκουβής, ο Ιωάννης 
Τσώνης, ο Νίκος Χαβοράκης ή Χα-
βαράνης κ.ά. (…)

Στην κηδεία του Ανδρέα Μουρ-
κούση συγκεντρώθηκε όλη η συ-
νοικία Ζωγράφου, τα Κουπόνια και 
το Γουδί, αλλά και πολλοί Καισαρια-
νιώτες και Βυρωνιώτες, αψηφώντας 
τις προειδοποιήσεις της αστυνομί-
ας. Μια δεύτερη πάνδημη, πένθιμη 
όμως, αυτή τη φορά «διαδήλωση». 

Ένας αποχαιρετισμός στο αγαπημένο 
παιδί του Ζωγράφου. «Από τα λου-
λούδια και τα στεφάνια δεν έβλεπες 
ποιος ήταν δίπλα σου», αναφέρει η 
Αγγελική Μηλιώνα-Μουρκούση. Το 
σπίτι του ήταν κοντά στη «Γέφυρα» 
κι από εκεί μετέφεραν το ανοιχτό 
φέρετρο γεμάτο λουλούδια μέχρι το 
Νεκροταφείο Ζωγράφου ψάλλοντας 
τον Εθνικό Ύμνο.

«Όταν ακούμπησαν το φέρετρο, το 
ελαφρύ αεράκι κουνούσε τα μαλλιά 

του. Μου έχει μείνει η εικό-
να αυτή σαν να υπήρχε κάτι 
ζωντανό πάνω στο νεκρό 
του σώμα: το παιχνίδισμα στα 
μαλλιά του», αφηγείται ο Μι-
χάλης Τσολάκης. Ο Ανδρέας 
Μουρκούσης σκοτώθηκε 
τη μέρα των γενεθλίων του. 
«Γενέθλιο δώρο» στη θυσία 
του η ματαίωση της πολιτι-
κής επιστράτευσης, αφού η 
Ελλάδα υπήρξε η μόνη κατε-
χόμενη χώρα της Ευρώπης 
όπου ο Χίτλερ δεν μπόρεσε 
να την εφαρμόσει. Ο ίδιος ο 
Ανδρέας δεν το έμαθε ποτέ…

Δέκα μέρες μετά τη διαδή-
λωση γίνεται θέμα σε συνε-
δρίαση του Δήμου Αθηναίων 
η απαίτηση του Ανώτατου Δι-
οικητή των Αρχών Κατοχής 
να βρεθούν 2.000 εργάτες, 
με καθορισμένο τρόπο πλη-
ρωμής για έργα στο Ρουφ. 
Η πρόσληψη αυτών των ερ-
γατών έγινε προς αποφυγήν 
της πολιτικής επιστράτευσης, 
για να μην προκληθούν άλλες 
αντιδράσεις.

Στις 18 Απριλίου έγινε το μνημό-
συνο του Ανδρέα Μουρκούση κάτω 
από απειλές και απαγορεύσεις. Ο 
Ανδρέας δεν ήταν οργανωμένος, 
ήταν όμως γιος κομμουνιστή και 
αυτό ήταν αρκετό. Η αστυνομία, όταν 
απέτυχε η προσπάθεια να ακυρώσει 
το μνημόσυνο, έδωσε αυστηρές δια-
ταγές στον ιερέα του ναού του Αγίου 
Θωμά και στον πατέρα τού Ανδρέα, 

Χαράλαμπο Μουρκούση, να είναι 
παρούσα μόνο η οικογένεια, δια-
φορετικά απειλούσαν να κάψουν το 
ναό. Ο παπα Ηλίας, παρά τις απειλές 
και το φόβο επεισοδίων, αψήφησε 
τις απαγορεύσεις και τέλεσε κανο-
νικά το μνημόσυνο, σε μια γεμάτη 
εκκλησία με πλήθος κόσμου, που 
είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία από 
νωρίς. Η αστυνομία δεν τόλμησε να 
κάνει τίποτα, ενώ οι δυνάμεις κατο-
χής ήσαν απλοί παρατηρητές.

[Ζωγράφου - Ιστορία]

Τ
ο 1943 ο ελληνικός λαός κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη φοβερή 
απειλή της πολιτικής του επιστράτευσης από το Γ΄ Ράιχ και την 
αποστολή του σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη 

Γερμανία. Στις 23 Φεβρουάριου 1943 δημοσιεύεται διάταγμα στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το οποίο «Έκαστος κάτοικος της 
Ελλάδας ηλικίας από 16-45 χρόνων είναι υποχρεωμένος, εάν το απαιτή-
σουν οι περιστάσεις, να αναλάβει υποδεικνυόμενη εις αυτόν εργασίαν 
δια γερμανικάς ή ιταλικάς υπηρεσίας... Οι άνδρες είναι υποχρεωμένοι να 
εργαστούν και εκτός του τόπου της μονίμου κατοικίας των συγκεκρο-
τημένοι εις συμβιωτικάς ομάδας στρατοπέδου εάν απαιτηθεί τοιούτον».

Πρώτη αντίδραση είναι η γενική απεργία που έγινε στις 24 Φεβρουα-
ρίου παραλύοντας την Αθήνα. Ο όγκος των διαδηλωτών αιφνιδίασε τις 
Αρχές, αστυνομία και καραμπινιέρους. Οι βίαιες συγκρούσεις είχαν σαν 
αποτέλεσμα το θάνατο τριών διαδηλωτών και τον τραυματισμό 59. Η λα-
ϊκή κινητοποίηση εναντίον της επιστράτευσης κορυφώνεται με τη γενική 
απεργία και τη μεγαλειώδη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου 1943.

Συνθήματα του ΕΑΜ σε τοίχους της Αθήνας εναντίον της επιστράτευσης.
O Ανδρέας Μουρκούσης σκοτώθηκε σε 
διαδήλωση εναντίον της επιστράτευσης 

από τους Γερμανούς, στις 5/3/1943.

Ο Χαράλαμπος Μουρκούσης,
πατέρας του Ανδρέα, εκτελέσθηκε 

από τους Γερμανούς στο Σκοπευτήριο 
Καισαριανής στις 10 Μαΐου 1944.

Ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Αποστολίδης 
αψήφησε την απαγόρευση τέλεσης 

του μνημόσυνου του Ανδρέα 
Μουρκούση. Εδώ, σε μεταγενέστερη 
φωτογραφία (1967), όταν είχε γίνει 

μητροπολίτης Καναδά.

Η κηδεία του Ανδρέα Μουρκούση (Αρχείο Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών)

Το εξώφυλλο του βιβλίου «Μέρες Κατοχής 
στην Αθήνα (Ζωγράφου-Γουδί-Κουπόνια)» 

της Κατερίνας Μπαλκούρα, στο οποίο 
περιέχεται η ιστορία του Ανδρέα Μουρκούση.

Ανδρέας Μουρκούσης, ο πρώτος νεκρός Ζωγραφιώτης της Αντίστασης
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[Ζωγράφου - Συνέντευξη]

Κύριε Κολομπάτσο, ας ξεκινήσουμε 
από τις αρμοδιότητές σας, τι 
ακριβώς περιλαμβάνουν;
Ανέλαβα καθήκοντα πριν εννέα μήνες ως 
αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και 
Νέας Γενιάς. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου, με 
στόχο την απλοποίηση της καθημερινότητας 
του πολίτη, και παράλληλα, όντας ο πιο νέος 
αντιδήμαρχος, έχω αναλάβει τα αιτήματα 
της νέας γενιάς.

Σε ό,τι αφορά τη δύσκολη συγκυρία 
που διανύουμε, η Ψηφιακή 
Πολιτική μπορείτε να μας πείτε πώς 
προχωράει στο Δήμο Ζωγράφου; 
Το δικό σας προσωπικό στοίχημα 
στο επόμενο διάστημα ποιο είναι; 
Με τι θα είστε ικανοποιημένος;
Αρχικά, να γνωστοποιήσω στους αναγνώ-
στες μας ότι η Ψηφιακή Πολιτική στο Δήμο 
Ζωγράφου δεν αποτελούσε πρώτη προτε-
ραιότητας για την προηγούμενη διοίκηση, 
καθώς είχαν γίνει ελάχιστα πράγματα απο-
σπασματικά (Novoville). Αντιθέτως, η νέα 
διοίκηση εξ αρχής έδειξε την πρόθεσή της 
να αναπτύξει τον συγκεκριμένο τομέα και 
τρανή απόδειξη είναι η δημιουργία θέσης 
αντιδημάρχου στην Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφέ-
ρω ενδεικτικά και επιγραμματικά λίγα από 
αυτά που έχουμε δρομολογήσει και υλοποιήσει. 
● Εδώ και ένα χρόνο, μέσω του site του Δήμου 

Ζωγράφου οι πολίτες αιτούνται και παραλαμβά-
νουν ηλεκτρονικά διάφορα πιστοποιητικά.
● Στοχεύοντας πάντα στη διαφάνεια και αναβαθ-

μίζοντας την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, εγκαινι-
άσαμε την πλατφόρμα «Πορεία Προϋπολογισμού», 
δηλαδή την online πορεία του προϋπολογισμού 
των τριών τελευταίων ετών, ώστε ο πολίτης να 
μπορεί να βλέπει σε ‘realtime’ πού πηγαίνει το 
κάθε ευρώ του Δήμου.
● Δίνεται η δυνατότητα επίσης στον οποιονδή-

ποτε μέσω της νέας πλατφόρμας «Ηλεκτρονικές 
Πληρωμές» να μπορεί να εξοφλήσει όλες τις βε-
βαιωμένες οφειλές του εύκολα και απλά, είτε από 
τον υπολογιστή του είτε από το smartphone του και 
να αποφύγει την αναμονή σε ουρές και γκισέ.
● Στην εποχή του covid-19 γεννήθηκε η ανάγκη 

οι συναλλασσόμενοι με τον Δήμο να προσέρχονται 
με ραντεβού. Σε αυτό το πλαίσιο και με την έναρξη 

του πρόσφατου lockdown κληθήκαμε να δώσουμε 
λύση και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Κα-
ταργώντας τα άσκοπα τηλέφωνα διαθέσαμε στον 
πολίτη μια νέα σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«Υπηρεσίες Ραντεβού», μέσω της οποίας μπορούν 
να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους με τις υπη-
ρεσίες του Δήμου για αποφυγή συνωστισμού στην 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
● Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον αντιδήμαρχο Δημήτριο Δήμα, 
τοποθετήθηκε το 1ο Smart παγκάκι στο Πάρκο 
Γουδή, με φωτοβολταϊκό πλαίσιο, 4 θύρες usb 
φόρτισης συσκευών και δωρεάν πρόσβαση στο 
ίντερνετ μέσω WiFi. Επιπλέον, να ενημερώσω ότι 
καθημερινά παρακολουθούμε μελέτες και προτά-
σεις όπου θα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη:
● Να επιλέγει τις τοπικές επιχειρήσεις και να 

μένει Ζωγράφου είτε για διασκέδαση είτε για αγο-
ρές, δίνοντας έτσι ανάσες στην τοπική αγορά. Μην 
ξεχνάμε ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα 
απαλλαγής από την καταβολή τελών λόγω covid-19.

● Να συμμετέχει ενεργά και να 
έχει ρόλο στη Διοίκηση με τη νέα 
πλατφόρμα «Εργαλείο Συμμετοχι-
κού Προϋπολογισμού», η οποία θα 
ενεργοποιηθεί μετά το καλοκαίρι, 
μέσω της οποίας οι ίδιοι οι πολί-
τες μπορούν να διαχειριστούν σαν 
προσομοίωση εικονικά το budget 
του Δήμου και τους δίνεται και να 
αποφασίσουν τον τρόπο που θέλουν 
να διανέμεται σε έργα ή και να σχο-
λιάσουν τα προτεινόμενα έργα. 
● Επιτρέψτε μου να αναφέρω και 

κάτι για το οποίο είμαι πολύ υπερή-
φανος: στο άμεσο χρονικό διάστημα 
θα υπάρχουν 6 σημεία ελεύθερης 
πρόσβασης στο ίντερνετ. Μετά από 
άκαρπες προσπάθειες της προη-
γούμενης Διοίκησης να ενταχθεί ο 
Δήμος Ζωγράφου στο πρόγραμμα 
WiFi4EU, η διοίκησή μας και συγκε-
κριμένα ο τέως αντιδήμαρχος Άγης 
Παπακωνσταντίνου, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), εξασφά-
λισαν χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
της δράσης. Προσωπικά δεσμεύομαι ότι 
πολύ πιο σύντομα από όσο περιμέναμε, 
ο πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση 
δωρεάν στο διαδίκτυο σε διάφορα σημεία 

της πόλης και κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες 
να μην μείνουμε μόνο στα δέκα σημεία, αλλά στην 
πορεία να αυξηθούν.
● Οι επιπλέον πλατφόρμες θα φανούν πιο έντο-

να στο άμεσο μέλλον και σε αυτό θα μας βοηθήσει 
και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στο οποίο θα εντάξουμε μελέ-
τες ψηφιοποίησης και νέων εφαρμογών

Το στοίχημα της διοίκησης, αλλά και το δικό μου 
προσωπικά, είναι να γίνει κατορθωτό να ψηφιο-
ποιηθεί ο Δήμος Ζωγράφου στο μεγαλύτερο βαθ-
μό, καθώς επίσης να ενταχθούν, όσο γίνεται περισ-
σότερες πλατφόρμες και εφαρμογές με τις οποίες 
θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα δοθεί ποιότητα 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος πάντα 
του πολίτη, αλλά και των υπηρεσιακών υπαλλή-
λων. Θα είμαι ικανοποιημένος, όχι όταν ακούσω τα 
συγχαρητήρια του πολίτη, αλλά όταν διαπιστώσω 
εμπράκτως την ευχαρίστησή του, καθώς πλέον δεν 
θα περιμένει στην αναμονή για ένα απλό δικαιολο-

γητικό, αλλά θα το παραλαμβάνει άμεσα στο e-mail 
του και τα αιτήματά του θα γίνονται μέσω εφαρμο-
γών με άμεση ανταπόκριση από τις υπηρεσίες. 
Επιπλέον, να ενημερώσω ότι καθημερινά παρακο-
λουθούμε μελέτες και προτάσεις, προκειμένου να 
γίνει η περιοχή του Ζωγράφου SmartCity.

Ως Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς τι 
σκοπεύετε να κάνετε και κατά πόσο 
πιστεύετε θα υπάρξει ανταπόκριση 
από τους συνομήλικούς σας να 
ενημερωθούν και να ασχοληθούν 
με τα τοπικά δρώμενα;
Ο ρόλος μου να παρακινήσω τους νέους να ασχο-
ληθούν με τα κοινά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι 
πολύ εύκολος, διότι υπάρχει μια απαξίωση απέναντι 
στην πολιτική. Ξεκινώντας από προσωπική εμπει-
ρία τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια ενασχόλησης, 
ομολογουμένως η νεολαία δεν έχει στις προτε-
ραιότητές της τη συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα. 
Συνεπώς, στόχος μου είναι να τους αφυπνίσω και 
να αντιληφθούν ότι η ενασχόλησή τους επηρεάζει 
άμεσα το μέλλον, οπότε δρομολογούνται δράσεις 
είτε στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας, 
είτε σε 2ο στάδιο στην συμμετοχή σε συμβούλια 
νεολαίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

«Δεσμεύομαι ότι ο πολίτης θα έχει δωρεάν wifi σε πολλά σημεία της πόλης»

«Το στοίχημά μας είναι να 
ψηφιοποιηθεί ο Δήμος Ζωγράφου 

στο μεγαλύτερο βαθμό του»

Το πρώτο Smart παγκάκι στο Πάρκο Γουδή, με 
φωτοβολταϊκό πλαίσιο, 4 θύρες usb φόρτισης συσκευών, 

που θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω WiFi.



Καταχώρησε δωρεάν την αγγελία 
εργασίας σου με μόλις ένα mail

στην διεύθυνση

epikoinonia2016@gmail.com
Η αγγελία σου θα ανέβει δωρεάν

και στο site της εφημερίδας.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ζωγράφου, 26.03.2021
Αρ. Πρωτ.

Προς 
Δήμαρχο – Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλοι Δημοτικού Συμβουλίου 
Δημοτικές Παρατάξεις
Νομικά Πρόσωπα Σωματείων
Γενικό Γραμματέα 

Προς την αξιότιμη Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ζωγράφου

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού 
Συμβουλίου,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή και σας ζητώ, 
λόγω αρμοδιότητάς σας, όπως αναγνωστεί προς τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβαστεί 
αρμοδίως στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου. Μετά εκπλή-
ξεως και βαθειάς θλίψης, πληροφορήθηκα από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης του Δήμου μας, ότι ο 
Πρόεδρος της Δημοτικής Παράταξης - Σύμπραξης 
«Ζωγράφου ώρα για δουλειά Ενωτική δύναμη για 
μια ανθρώπινη πόλη Εδώ ζω Βιώσιμη πόλη Πολίτες 
σε δράση Νέα πορεία» και νυν Δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας, μέσα από μια καθ’ όλα μυστι-
κή και πλήρως εξωθεσμική διαβλητή διαδικασία, 
αποφάσισε να με διαγράψει από μέλος της παρα-
τάξεως με την ομολογουμένως ανεπαρκή έως και 
αστεία επίφαση της κακής συμπεριφοράς και της 
μη συμφωνίαςμου με τις απόψεις του.

Επιτρέψτε μου να σχολιάσω κατ’ αρχάς την δι-
αδικασία η οποία επιλέχθηκε για την διαγραφή 
μου και η οποία είναι παντελώς άκυρη σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει την λειτουργία των δημοτικών παρατά-
ξεων ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του 
ν. 3852/201012, τα εξής: οι δημοτικοί σύμβουλοι 

μπορούν να διαγραφούν 
από τη δημοτική παράταξη 
στην οποία ανήκουν. Για 
να λάβει χώρα το ανωτέ-
ρω, εάν η δημοτική παρά-
ταξη έχει τουλάχιστον τρία 
μέλη, απαιτείται απόφαση 
της πλειοψηφίας των δύο 
τρίτων αυτών. Η απόφα-
ση πρέπει να είναι ειδι-
κά αιτιολογημένη ενώ το 
πρακτικό λήψης της από-
φασης, το οποίο φέρει τις 
απαιτούμενες υπογραφές, 
κοινοποιείται υποχρεωτικά 
στον πρόεδρο του οικείου 
δημοτικού συμβουλίου, 
δίχως όμως να ελέγχεται 
από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα σύμβουλο.

Το θεσμικό πλαίσιο αναπτύσσεται επαρκώς 
στην υπ’ αριθμόν 91 ΑΠ 59851/21-8-2019 (ΑΔΑ: 
69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών, την οποία ο αξιότιμος δήμαρχος αν και 
επικαλείται στην απόφασή του, πλημμελώς μελέ-
τησε και πόσο μάλλον εφήρμοσε. Όπως προφανώς 
καταλαβαίνετε από την παραπάνω παράθεση της 
διαδικασίας, ο δημοτικός σύμβουλος διαγράφεται 
κατόπιν ψηφοφορίας με την παρουσία ελαχίστων 
των 2/3 των μελών του συμβουλίου της παρατάξε-
ως του, της παρατάξεως στην οποία ανήκει και όχι 
του πλήθους των παρατάξεων που απαρτίζουν την 
δημοτική αρχή ή όποια έτερη σύμπραξη παρατά-
ξεων. Αυτό συμβαίνει διότι η απόφαση διαγραφής 
είναι μια σοβαρή πολιτική απόφαση που αφορά την 
εσωτερική διάρθρωση της ίδιας της παράταξης και 
όχι των λοιπών παρατάξεων που συνεργάστηκαν 
για λόγους λειτουργικότητας της δημοτικής αρχής. 
Δια αυτόν και μόνο τον λόγο και καθώς η απόφαση 
διαγραφής είναι καταρχήν και κατ’ ουσίαν άκυρη, 
παρακαλώ και πάλι όπως διαβιβαστεί αρμοδίως η 
παρούσα, στην αρμόδια υπηρεσία ήτοι την Αυτο-

τελή Υπηρεσία Εποπτείας 
ΟΤΑ - Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αττικής.

Αναφερόμενος όμως 
στη σοβαρή πολιτική από-
φαση που περιγράφει ως 
προαπαιτούμενη το θεσμι-
κό πλαίσιο και δη επαρκώς 
αιτιολογημένη, επιτρέψτε 
μου να σας παραθέσω τι 
σημαίνει σοβαρή πολιτική 
απόφαση και πόσο μάλλον 
επαρκώς αιτιολογημένη 
για τον κ. Θώδα, σύμφωνα 
με το σκεπτικό της απόφα-
σης διαγραφής. Σύμφωνα 
με το σκεπτικό της, οι λό-
γοι για τους οποίους ο κ. 

Θώδας εισηγήθηκε τη διαγραφή μου είναι κατ’ αρ-
χάς αυτός της «κακής συμπεριφοράς» και δευτε-
ρευόντως αυτός της διαφωνίας με τις απόψεις του. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι στην σύγχρονη δημο-
κρατική εποχή και πρακτική, στην οποία η κύρια 
επιδίωξη κάθε σοβαρού και λογικού πολιτικού 
και θεσμικού προσώπου είναι να αντίκειται στον 
λαϊκισμό και τις ακρότητες, κάθε άποψη η οποία 
εκφράζεται με γνώμονα τον πολύπαθο δημότη 
αλλά δεν συμφωνεί με αυτή του κ. Θώδα, είναι 
συμπεριφορά που παραπέμπει σε «κακό παιδί», 
το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί για τις αταξίες του. 
Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με το δημο-
κρατικό ιδεώδες του Δημάρχου και πόσο μάλλον 
με τις αρχές και τις αξίες που διαφαίνονται μέσα 
από τους λόγους διαγραφής μου και τους οποίους 
παραδόξως δεν διστάζει να ισχυριστεί.

Κύριοι συνάδελφοι, σε μια εποχή υγειονομικής 
και οικονομικής κρίσης, που ο δημότης και κάτοι-
κος του δήμου μας μαστίζεται από όλα τα γνωστά 
ανυπέρβλητα οικονομικά, κοινωνικά και ψυχο-
λογικά δεινά, είναι ευχής έργον να υπάρχουν άν-
θρωποι με γνήσιο και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για 

τον πλησίον, τον πολίτη, τον δημότη, τον κάτοικο, 
το αστικό περιβάλλον, τις υποδομές, τον ποιοτικό 
τρόπο ζωής και που να μην φοβούνται να προ-
τάξουν τα στήθη τους προκειμένου να επιλύσουν 
τα χρόνια προβλήματα του δήμου, ακόμη και αν 
χαρακτηριστούν ως «κακά παιδιά».

Κυρίες και κύριοι όπως λέει ο λαός μας, αν δεν 
σπάσεις αυγά δεν κάνεις ομελέτα και σας παρο-
τρύνω θερμώς να κάνετε το ίδιο. Γιατί ο ρόλος μας 
στο δημοτικό συμβούλιο και στον δήμο είναι θε-
σμικός και βρίσκεται αποκλειστικώς στη υπηρεσία 
του δημότη. Όποιος προτάσσει το προσωπικό του 
συμφέρον, τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τις 
ατομικές του επιδιώξεις, όποιος θεωρεί ότι έχει 
αυτονόητο ή κληρονομικό δικαίωμα στην θέση του 
και προσπαθεί αντί να επιβραβεύσει την πρωτο-
βουλία, να φιμώσει την πολυφωνία και την δημο-
κρατία, την δράση και την προσπάθεια, πλανάται 
πλάνην οικτράν.

Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω στο παραπάνω 
θεσμικό και ουσιαστικό ατόπημα. Θα πω μόνο με 
βαθειά περηφάνεια ότι είμαι ένας άνθρωπος που 
στήριξα την παράταξή μου, την υποψηφιότητα του 
κ. Δημάρχου και την συμμετοχή των μελών της 
συμπαράταξης στην διοίκηση του δήμου, ακόμη 
και αυτούς με τους οποίους έχουμε ιδεολογικό 
χάσμα και αυτό γιατί σέβομαι και εκτιμώ όλες τις 
απόψεις. Αν όμως πρέπει να διαλέξω μεταξύ της 
διοίκησης και του δημότη, θα βρίσκομαι πάντα 
κοντά στον δημότη και θα τάσσομαι υπέρ του δι-
καίου και του ηθικού για το καλό όλων και κυρί-
ως για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
καθημερινότητας των δημοτών που με τίμησαν με 
την ψήφο τους.

Οι παλαιοκομματικές πρακτικές δεν μου αξί-
ζουν και δεν με τιμούν.

Σας ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ για τις δι-
κές σας άμεσες ενέργειες.

Κωνσταντίνος Γ. Πίτσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

«Ο ρόλος μας είναι θεσμικός και αποκλειστικώς στην υπηρεσία του δημότη»

Ο ανεξάρτητος πλέον δημοτικός σύμβουλος 
Ζωγράφου Κωνσταντίνος Πίτσιος.

Η σελίδα διαβίβασης του πρακτικού διαγραφής, 
με σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας,  που 

θυροκολλήθηκε στο γραφείο του κ. Πίτσιου στο Χαλάνδρι 
και στην πόρτα της οικίας του στου Ζωγράφου. 

 Η δεύτερη σελίδα του πρακτικού  που επικαλείται τις  
«ενέργειες και συμπεριφορά» του κ. Πίτσιου ως λόγο 

διαγραφής χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση. Ακολουθούν μερικές 
υπογραφές στελεχών της δημοτικής πλειοψηφίας.

Η πρώτη σελίδα του πρακτικού όπου αναφέρεται  
ότι η συνεδρίαση για τη διαγραφή του κ. Πίτσιου 

πραγματοποιήθηκε ερήμην του.

[Ζωγράφου]
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[Ζωγράφου]

Μ αζική συγκέντρωση έξω από 
το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

«Λαϊκό» πραγματοποίησαν το απόγευ-
μα της Τετάρτης μέλη 32 σωματείων 
και μαζικών φορέων της Καισαρια-
νής, του  Βύρωνα και του Ζωγράφου.
«Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα 
Υγείας χωρίς όρους και αποζημιώσεις» 
έγραφε το πανό των σωματείων της πε-
ριοχής, ενώ με πικέτες που κρατούσαν 

μέλη των σωματείων και των φορέων 
έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους.

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης έγιναν 
ομιλίες. Ξεκίνησαν με την Μαρίνα Πα-
ρασκευοπούλου, εκ μέρους της Συντο-
νιστικής Επιτροπής για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας στην Καισαριανή, η 
οποία στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον 
Τάσο Αντωνόπουλο, πρόεδρο του Σω-
ματείου Εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσο-

κομείο, ο οποίος στάθηκε στην κατάστα-
ση που επικρατεί και στο συγκεκριμένο 
νοσοκομείο, απαιτώντας την άμεση 
επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

Στη συνέχεια χαιρετισμούς απηύ-
θυναν ο Νίκος Δήμου, εκ μέρους του 
Παραρτήματος Καισαριανής - Βύρωνα 
- Ζωγράφου του Συνδικάτου Οικοδό-
μων Αθήνας, ο Μάνος Κιρικλάκης, εκ 
μέρους της Ένωσης ΕΒΕ Βύρωνα, η 

Ειρήνη Καραπάνου, αντιπρόεδρος του 
ΣΕΠΕ «Ρόζα Ιμβριώτη» και η Μαρία Κα-
τσιγιάννη, πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Συλλόγου Γυναικών Ζωγράφου.

Οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στο 
«Λαϊκό» με πορεία που ξεκίνησε νωρί-
τερα από τη συμβολή των οδών Ούλωφ 
Πάλμε και Παπάγου στου Ζωγράφου. 

Σημειώνεται επίσης ότι στις 12 το 
μεσημέρι της Παρασκευής 26 Μάρτη, 

αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επι-
τροπής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας στην Καισαριανή θα επιδώσει 
το κείμενο για την ανάγκη δημιουργίας 
Κέντρου Υγείας στην πόλη και στελέ-
χωσης του ΙΚΑ Παγκρατίου, μαζί με τις 
πρώτες 1.000 υπογραφές που έχουν 
συγκεντρωθεί, στην 1η Υγειονομική Πε-
ριφέρεια Αττικής.

ΦΟΡΕΙΣ Κ ΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μαζική συγκέντρωση έξω από το «Λαϊκό» Νοσοκομείο 

Ο Δήμος Ζωγράφου στο πλευρό των σεισμοπαθών
Μ ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 17 

Μαρτίου η πρωτοβουλία του Δήμου Ζω-
γράφου για τη συγκέντρωση τροφίμων και 
ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπα-
θείς της Θεσσαλίας.

Άμεση και συγκινητική ήταν η συμμετοχή 
των Ζωγραφιωτών απο την πρώτη κιόλας 
μέρα της διήμερης δράσης, από την οποία 
συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες τρόφιμα μα-
κράς διάρκειας, εμφιαλωμένο νερό, παιδι-
κές τροφές, είδη φροντίδας νηπίων και βρε-
φών (πάνες, μωρομάντηλα κ.λπ.), απολυμα-
ντικά, μάσκες προστασίας, είδη καθαρισμού, 
φάρμακα, θερμαντικά σώματα, χαρτικά και 
είδη προσωπικής υγιεινής.

Η βοήθεια που συγκεντρώθηκε απεστάλη 
στις 18 Μαρτίου, στην Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας, με σκοπό  τη διανομή της στις σεισμόπλη-
κτες περιοχές των Δήμων Τυρνάβου, Ελασ-
σόνας, Λάρισας και Φαρκαδόνας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό την 
επίβλεψη της αντιδημάρχου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών του Δή-
μου Ζωγράφου, Ρένας Χαλκιαδάκη, με τη 
συνεργασία του αντιδημάρχου Ψηφιακής 
Πολιτικής και Νέας Γενιάς Δημήτρη Κολο-
μπάτσου. Στη δράση παρέστη ο δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. 

Το «παρών» έδωσαν, επίσης, ο αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξο-
πλισμού Δήμος Μπουλούκος, ο πρόεδρος 
της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Άγης Παπακωνσταντίνου, 
ο διευθύνων σύμβουλος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ 
Αναστάσιος Τανταρούδας και ο εκπρόσω-
πος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης.

«Ευχαριστούμε τους δημότες Ζωγράφου 
που για ακόμη μία φορά ανταποκρίθηκαν 
άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου Ζωγράφου και 
απέδειξαν εμπράκτως την αλληλεγγύη τους 
σε συνανθρώπους μας που σε αυτές τις ιδι-
αίτερες συνθήκες αντιμετωπίζουν επιπλέον 
προβλήματα στέγασης και έλλειψης ειδών 
πρώτης ανάγκης λόγω των σεισμών», δήλω-
σε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας με την 
αντιδήμαρχο Ρένα Χαλκιαδάκη.

Κούτες με τη βοήθεια του Δήμου Ζωγράφου στο 
χώρο του δημοτικού κινηματογράφου «Αλέκα».

Η συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό» στου Ζωγράφου. «Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς όρους και 
αποζημιώσεις» διεκδικούν οι συμμετέχοντες φορείς στην πορεία.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Καισαριανής και Ζωγράφου, 

αντίστοιχα, Ηλίας Σταμέλος και Ανδρέας Καραβίδας.
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη, 
ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου Βύρωνος

Λ ίγες μέρες μετά την συμπλή-
ρωση των 200 ετών από την 

Ελληνική Επανάσταση, μαζί με τον 
επετειακό απόηχο, έμεινε σε όλους 
μας μια παράξενη επίγευση, γιατί 
όσα γνωρίζαμε και είχαμε συνη-
θίσει να κάνουμε αυτές τις ημέρες 
άλλαξαν! 

Πλέον, κλεισμένοι στα σπίτια μας 
για να προστατευτούμε από τον 

αόρατο εχθρό του κορωνοϊού και 
να βγούμε νικητές, τιμούμε τους 
αγώνες των προγονών μας για την 
«Ελευθερία»! Τι οξύμωρο σχή-
μα είναι αυτό... Θα έλεγε κανείς, 
να γιορτάζουμε την «Ελευθερία» 
κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας; 
Κι όμως δεν είναι οξύμωρο. Βρι-
σκόμαστε κλεισμένοι, όχι για να 
κρυφτούμε από τον αόρατο εχθρό, 
αλλά για να αντισταθούμε και να νι-
κήσουμε, ώστε σύντομα να κάνου-
με τη δική μας «ηρωική έξοδο»!

Αναλογιζόμενος τους ηρωικούς 
Μεσολογγίτες, μαζί με τους άλλους 
ανένδοτους προγόνους μας, δεν θα 
μπορούσα να μην αναφερθώ στον 
σπουδαίο φιλέλληνα Λόρδο Μπά-
ιρον! Ο ποιητής Τζωρτζ Γκόρντον 
Μπάιρον, γνωστός σε όλους ως 
Λόρδος Βύρωνας, ο απαράμιλλος 
αυτός επαναστάτης φιλέλληνας 
αφιέρωσε την ζωή του στην απε-
λευθέρωση της Ελλάδας από τον 
τουρκικό ζυγό!

Προς τιμήν του ο όμορφος Δή-
μος μας πήρε το όνομά του και 
μετονομάστηκε σε Δήμος Βύρωνα 
τον Απρίλιο του 1924, εκατό χρόνια 

μετά την εθελοντική του θυσία στο 
Μεσολόγγι. 

Ο Λόρδος Βύρωνας όταν φού-
ντωσε η επανάσταση, αποφάσισε 
να έρθει από τη Γένοβα στην Ελ-
λάδα, υποστηρίζοντας τον Επανα-
στατικό αγώνα του συνόλου του 

Έθνους, γράφοντας στο 
ημερολόγιό του: «Κα-
θώς ήρθα εδώ για να 
υποστηρίξω όχι μόνο μία 
φατρία, αλλά ένα Έθνος 
και για να συνεργαστώ με 
τίμιους ανθρώπους και 
όχι με κερδοσκόπους ή 
καταχραστές, θα χρεια-
στεί πολύ περίσκεψη για 
να αποφύγω τη μομφή 
ότι μεροληπτώ και αντι-
λαμβάνομαι ότι αυτό θα 
είναι πολύ δύσκολο, γιατί 
έχω ήδη λάβει προσκλή-
σεις από περισσότερα 
του ενός από τα αλληλο-
σπαρασσόμενα κόμματα 
πάντα με την δικαιολογία 

ότι αυτοί είναι οι γνή-
σιοι εκπρόσωποι του 
έθνους».

Πράγματι, προσπά-
θησε να φέρει σύμπνοια στις εμ-
φυλιακές δυνάμεις γράφοντας «Ο 
εμφύλιος πόλεμος οδηγεί ασφαλώς 
στην υποδούλωση, επολεμήσατε 
γενναία, φερθείτε έντιμα στους συ-
μπολίτες σας και στον κόσμο κι έτσι 

δεν θα πει κανένας, όπως εδώ και 
δυο χιλιάδες χρόνια είπαν οι ρωμαί-
οι ιστορικοί, πως ο Φιλοποίμην ήταν 
ο τελευταίος Έλληνας. Μην αφήσετε 
τους συκοφάντες να κάμνουνε πι-
στευτό πως ο Έλληνας μετά τις νί-
κες του είναι απαράλλακτος με τον 
Τούρκο πασά που κατατρόπωσε».

Εμείς σήμερα, τιμώντας το πα-
ράδειγμα του, 200 χρόνια μετά τη 
θυσία του στο Μεσολόγγι, οφείλου-
με να σταθούμε στο ύψος των πε-
ριστάσεων και να αντιμετωπίσουμε 
ενωμένοι τον εχθρό που στερεί την 
ελευθερία μας, χωρίς νέους, μι-
κρότερους ή μη, «εμφύλιους».

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και 
ας θυμόμαστε πάντα τα λόγια του 
σπουδαίου αυτού φιλέλληνα: 
«Ψυχή, ξύπνησε, ψυχή μου! Την 
Ελλάδα δεν ξυπνώ. Έξυπνη είναι 
η Ελλάς μου! Ψυχή, ξύπνα απ’ το 
βυθό. Την αθάνατη στοχάσου, την 
ουράνια πηγή. Που ποτίζει το κορμί 
σου. Όθεν ήρθες τρέχα εκεί».

Ζήτω η 25η Μαρτίου!
Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω η Ορθοδοξία μας!

Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Η Ελλάς ευγνωμονούσα, του Θεόδωρου Βρυζάκη (1858)

Εθελοντική πρωτοβουλία καθαριότητας «Save Your Hood»
Σ τις 14 Μαρτίου πραγματοποι-

ήθηκε η 5η δράση της ομά-
δας «Save Your Hood» στους 
χώρους αναψυχής μεταξύ Θεά-
τρων Βράχων Βύρωνα και Δη-
μοτικού Σταδίου Υμηττού. Συμ-
φωνία με μαρτυρία, την τοπική 
προσπάθεια ξεκίνησε μια ομάδα 
έξι ατόμων, που έγιναν 15 όταν 
άλλα παιδιά τούς είδαν και πήγαν 
να βοηθήσουν.

Η πρωτοβουλία «Save Your 
Hood» δημιουργήθηκε στο 
Facebook για να στεγάσει και να 
συντονίζει ατομικές και ομαδικές 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίη-
σης και καθαριότητας σε όλη την 
Ελλάδα.

Στις Ανατολικές Συνοικίες έγι-
νε πιο γνωστή στου Ζωγράφου, 
αναλαμβάνοντας κάθε εβδομάδα 
δράσεις καθαρισμού με πολυ-
πληθή ομάδα και την υποστήριξη 
του Δήμου, που τους προμηθεύει 
γάντια πολλαπλών χρήσεων και 
σακούλες απορριμμάτων, ενώ 
φροντίζει και για τη μεταφορά 
των σκουπιδιών που συγκε-
ντρώνονται.

Η πρωτοβουλία τους ανέδειξε 
το πρόβλημα καθαριότητας στην 
περιοχή στα όρια των Δήμων 
Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, 
καθώς σε αρκετά σημεία εμφανί-
ζει εικόνα χωματερής.

Η μικρή αλλά δυναμική ομάδα «Save Your Hood» στην περιοχή 
μεταξύ Θεάτρων Βράχων Βύρωνα και Δημοτικού Σταδίου Υμηττού.

Τα παιδιά έχουν καλή διάθεση, αλλά ο όγκος των απορριμμάτων 
που έχουν να αντιμετωπίσουν θυμίζει χωματερή.

Συνελήφθη 42χρονος για 
ληστείες σε φαρμακεία

Συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της 24-
3-2021 στην Καισαριανή, από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ασφαλείας Καισαρια-
νής, 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του 
οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 
για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά 
συρροή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 
κατηγορούμενος προέβαινε σε ληστείες 
κατά συρροή σε φαρμακεία στις περιοχές 
της Καισαριανής, Ζωγράφου και Βύρω-
να.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, ο 
42χρονος εισέρχονταν κυρίως μεσημ-
βρινές ώρες στα φαρμακεία και με την 
απειλή μαχαιριού εξανάγκαζε υπαλλή-
λους και ιδιοκτήτες να του παραδώσουν 
χρηματικά ποσά ή τα αφαιρούσε ο ίδιος 
από τα ταμεία.

Από την προανακριτική έρευνα της 
ανωτέρω υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν οκτώ 
περιπτώσεις ληστειών. Ο συλληφθείς 
οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Μία γωνία του σταδίου πριν και 
μετά το μάζεμα των σκουπιδιών.

ΠΡΙΝ
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