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Tην δεύτερη μέρα της χιονόπτωσης, 
ένα τουίτ του πολιτικού Στέφανου 

Μάνου προκάλεσε αίσθηση: «Από όταν 
ήμουν παιδί κατοικώ στην Εκάλη. Παλιά 
είχαμε συχνά χιόνια το χειμώνα. Τα τελευ-
ταία χρόνια, όχι. Φέτος ήταν η εξαίρεση. 
Γενική διάλυση! Είμαι ήδη 36 ώρες χω-
ρίς ηλεκτρικό άρα χωρίς θέρμανση και 12 
ώρες χωρίς ύδρευση. Πληροφόρηση μη-
δέν. Έτσι φαντάζονται την κανονικότητα;»

Ο υπέρμαχος της ιδιωτικοποίησης 
των δημόσιων υπηρεσιών αναγκάστη-
κε να παραδεχτεί την επόμενη μέρα στο 
kathimerini.gr, ότι: «Ιδιωτική είναι και εδώ 
στην Εκάλη η εταιρία ύδρευσης, η Εκάλη ΑΕ. 
Εδώ και 24 ώρες δεν έχουμε νερό και όταν 
τηλεφώνησα το απέδωσαν στη διακοπή του 
ρεύματος. Ρώτησα εάν έχουν γεννήτρια και 
μου απάντησαν ότι… χάλασε. Συνεπώς δεν 
έχει τόσο σημασία η ιδιωτικοποίηση, όσο οι 
κανόνες λειτουργίας».

Να ‘σαι καλά Στέφανε Μάνο που μας 
έδωσες ιδέα για το σκίτσο του μήνα. Ο 
κομμουνιστής, τέως δήμαρχος της Και-
σαριανής, Ηλίας Σταμέλος, επί 36 χρόνια 
εργαζόμενος στη ΔΕΗ και συνδικαλιστής, 
σε αποστολή στην Εκάλη…

Τα περισσότερα προβλήματα από τη 
χιονόπτωση ήταν προσωρινά. Η πτώση 
των δένδρων όμως, λόγω βαρύτερου 
χιονιού, είναι ανησυχητική.

Το φαινόμενο φαίνεται να συνδέεται 
με την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε 
θερμοκρασίες εδάφους κάτω του μηδέν 
το χιόνι (αφράτο και κανονικό) είναι πιο 
ελαφρύ. Αντίθετα, σε θερμοκρασίες κο-
ντά στους μηδέν βαθμούς Κελσίου έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και είναι 
βαρύ (υγρό χιόνι).

Είναι μεγάλος ο πειρασμός για τους Δή-
μους να προσφύγουν στην εύκολη λύση: 
κόβουμε ότι γέρνει. Δένδρα δεκαετιών 
εξαφανίζονται. Η δέσμευση του δημάρ-
χου Βύρωνα, για παράδειγμα, για φυτεύ-
σεις νέων δένδρων, δεν αρκεί.

Μπορούμε να στερεώσουμε εκ νέου 
δένδρα που έπεσαν ή γέρνουν; Μπορού-
με να φυτεύσουμε ώριμα δένδρα ώστε 
να μην χρειαστεί να περιμένουμε υπερ-
βολικά πολλά χρόνια την ανάπτυξη των 
νεοφυών; Μπορούμε να προβλέψουμε 
την απαραίτητη συντήρηση και πότισμα; 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 10-40% των 
νεοφυών δέντρων καταλήγουν να ξεραί-
νονται το καλοκαίρι λόγω των υψηλών 
θερμοκρασιών. 

Οι πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι 
προφανώς πιο δύσκολες και πιο δαπα-
νηρές.

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)
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[Αρθρογραφία]

T ελικά ο πρωθυπουργός 
είναι ακόμα πιο αδύνα-

μος από ότι εκτιμούσαμε. 
► Όταν δοκίμασε να κάνει 
ανασχηματισμό και τελικά 
περιορίστηκε σε ένα μικρό 
rotation, το καταλάβαμε: 
Δεν μπορεί ούτε στο κόμμα 
του να κυριαρχήσει.
► Όταν η ακροδεξιά πτέ-
ρυγα της ΝΔ τον προειδο-
ποιούσε να μην φέρει στη 
Βουλή τις συμφωνίες με 
τη Βόρεια Μακεδονία (που 

ακόμα δεν τις έχει φέρει…), 
καταλάβαμε ότι στην ουσία 
«συγκυβερνά».
► Όταν το Orus Reic έκοβε 
βόλτες έξω από το Καστελό-
ριζο και η κυβέρνηση έκα-
νε λόγο για κυρώσεις «που 
θα δαγκώνουν», ενώ λίγες 
εβδομάδες αργότερα ο ίδιος 
ο κ.Μητσοτάκης έλεγε ότι «η 
απειλή κυρώσεων είναι το 
καλύτερο εργαλείο πίεσης», 

καταλαβαίναμε ότι και στο 
εξωτερικό δεν τον λαμβά-
νουν υπόψη.
► Όταν ο κ. Σαμαράς σε 
συνέντευξη του στην ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ (μία ημέρα πριν 
την εκκίνηση των διερευνη-
τικών επαφών με την Τουρ-
κία) δήλωνε ότι «οι διερευ-
νητικές ακυρώνουν πιθανές 
κυρώσεις στην Τουρκία», 
ενώ ταυτόχρονα δηλώνει 

αντίθετος και με μια πιθανή 
προσφυγή στη Χάγη, υπο-
στηρίζοντας ότι έτσι «θα πα-
ραιτηθούμε εξαρχής, μόνοι 
μας, από όλα όσα προβλέπει 
υπέρ μας το διεθνές δίκαιο», 
καταλάβαμε ότι και στην 
εξωτερική πολιτική είναι 
«υπό κηδεμονία».
► Τώρα που διαπιστώνου-
με ότι αδυνατεί να απομα-
κρύνει ακόμα και την κα. 

Μενδώνη (όταν ολόκληρος 
ο κόσμος του πολιτισμού, 
αλλά και σημαντικοί παρά-
γοντες της συντηρητικής 
παράταξης του ζητούν να 
την αποπέμψει) καταλαβαί-
νουμε ότι πλέον έχει αποφα-
σίσει να «βυθιστεί μαζί με το 
καράβι»…

Δειλός, μοιραίος και 
άβουλος αντάμα, έχει μείνει 
να στηρίζεται από ΜΑΤ του 

Χρυσοχοΐδη και τα «φιλικά» 
του ΜΜΕ. Το θέμα είναι πλέ-
ον δεν στηρίζεται από την 
κοινωνία της οποίας εξα-
ντλούνται οι αντοχές. Όσοι 
έχουν μια (ακόμα και χαλα-
ρή λόγω περιορισμών στην 
κίνηση) επαφή με εργαζόμε-
νους, ανέργους, νεολαίους, 
συνταξιούχους, επαγγελμα-
τίες, επιστήμονες, επιχειρη-
ματίες, αγρότες κ.λπ το αντι-
λαμβάνονται με άνεση.

Το «Μενδώνη παραι-
τήσου» εύκολα μπορεί να 
εξελιχθεί σε «Μητσοτάκη 
παραιτήσου». Για αποφυγή 
παρεξηγήσεων διευκρινίζω 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία δεν θέτει σε αυτή 
τη συγκυρία αίτημα πρόω-
ρων εκλογών, διότι απλά 
προέχει η αντιμετώπιση της 
πανδημίας και των συνεπει-
ών της. Άλλωστε δεν έχει 
την θεσμική πλειοψηφία για 
να το απαιτήσει. Αυτός που 
μπορεί να προκαλέσει πρό-
ωρες εκλογές είναι ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, αλλά πολύ 
αμφιβάλλω πλέον ότι θα επι-
χειρήσει «άλμα στο κενό»…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Β3 Νοτίου Τομέα Αθήνας

Από την κινητοποίηση των καλλιτεχνών έξω από το υπουργείο Πολιτισμού για το σκάνδαλο Λιγνάδη. Φωτό Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη.

Πρωθυπουργός δίχως τη στήριξη της κοινωνίας
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[Βύρωνας]

T ο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψη-
φία (10/2/2021), την Ιδρυτική Πράξη του Μου-

σείου Ιστορίας Δήμου Βύρωνα με 18 ψήφους 
υπέρ, 9 κατά και 11 αποχές. 

Υπέρ ψήφισαν οι παρατάξεις «Στάση Βύρωνα» 
του δημάρχου Άκη Κατωπόδη, «Δύναμη Ελπίδας» 
του Αλέξη Σωτηρόπουλου, «Πρωτοβουλία Πολι-
τών Βύρωνα» της Βασιλικής Σάρολα.

Κατά ψήφισαν η παράταξη «Μαζί για το Βύρω-
να» του Μίλτου Μπαντή και ο ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος Βασίλης Δεμπόνος.

Απείχαν οι παρατάξεις «Νέα Εποχή Βύρωνα» 
του Χρήστου Γώγου, «Λαϊκή Συσπείρωση Βύρω-
να» του Βαγγέλη Γείτονα, «Αριστερή Παρέμβαση» 

του Παύλου Αναστούλη και «Ριζοσπαστική Ενωτι-
κή Κίνηση» του Τάσου Μαυρόπουλου.

 «Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση για το δημοτικό 
συμβούλιο και μια ιστορική ημέρα για την πόλη. Το 
Μουσείο Ιστορίας Βύρωνα στο χώρο του Παλαι-
ού Δημαρχείου, είναι πλέον γεγονός και επίσημα. 

Για μας, ως δημοτική αρχή, είναι η δικαίωση ενός 
οράματος για το οποίο εργαστήκαμε συστηματικά 
και επίμονα από την πρώτη μας θητεία», δήλωσε ο 
δήμαρχος Βύρωνα.  

Στόχος του μουσείου είναι η ανάδειξη της ταυ-
τότητας της πόλης μας μέσα από την προβολή των 
περιόδων που τη διαμόρφωσαν. Τα χρόνια της 
δημιουργίας της με τον ερχομό των προσφύγων, 
τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστα-
σης στην οποία οι Βυρωνιώτες συμμετείχαν ενερ-
γητικά μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ, αλλά και τα 
χρόνια της ραγδαίας οικιστικής και πληθυσμιακής 
εξέλιξης που διαμόρφωσαν τη σημερινή φυσιο-
γνωμία της. 

Κ Ε Ν Ο  Σ Τ Ο Ν  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ Ο

Παραιτήθηκε ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος
Π αραιτήθηκε λόγω συνταξιοδό-

τησης από πρόεδρος και μέλος 
του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου 
Βύρωνα το ιστορικό συνδικαλιστικό 
στέλεχος της πόλης, Χρήστος Πανα-
γιωτόπουλος. 

Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος έχει 
προϋπηρεσία 35 χρόνια ως εργαζό-
μενος στην Υπηρεσία καθαριότητας. 
Διετέλεσε 20 χρόνια πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων Δήμου 
Βύρωνα και έχει εκλεγεί κατ’ εξα-
κολούθηση στη διοίκηση των ΑΔΕΔΥ 

και ΠΟΕ ΟΤΑ.
Επί θητείας του, το σωματείο δεν 

ταυτίστηκε με κανένα κόμμα και ως 
συνδικάτο δεν «χαρίστηκε» σε κανέ-
ναν από τους τελευταίους δημάρχους 
της πόλης, που προέρχονταν από δι-
αφορετική παράταξη ο καθένας: Νίκο 
Ρογκάκο (ΚΚΕ), Νίκο Χαρδαλιά (ΝΔ) 
και Γρηγόρη Κατωπόδη (ΣΥΡΙΖΑ).

Μια άλλη πτυχή της δράσης του 
σωματείου επί προεδρίας Χρήστου 
Παναγιωτόπουλου ήταν οι αναλύσεις 
και οι προβληματισμοί για κοινωνικά 

θέματα της πόλης.
Η ανακύκλωση με διαλογή στην 

πηγή στο Δήμο Βύρωνα αποτελεί σε 
μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δρά-
σης του σωματείου και του Χρήστου 
Παναγιωτόπουλου προσωπικά που 
παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση 
στη δημοτική αρχή Χαρδαλιά το 2008. 
Εξάλλου, επί των ημερών του, το 
σωματείο εργαζομένων παρουσίασε 
πολλές αναλυτικές εκθέσεις για τα 
προβλήματα των Παιδικών Σταθμών 
της πόλης.

Η χιονόπτωση στο Βύρωνα, στις 15 
και 16 Φεβρουαρίου, μας χάρισε 

σπάνιες χειμωνιάτικες εικόνες. 
Το χιόνι όμως ήταν βαρύτερο από 

άλλες φορές λόγω των όχι και τόσο χα-
μηλών θερμοκρασιών. Πολλές δεκά-
δες δένδρα δεν άντεξαν το βάρος του 
και έπεσαν.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Φε-
βρουαρίου, ο δήμαρχος Άκης Κατωπό-
δης παρουσίασε έναν προσωρινό απο-
λογισμό: 35 κατεστραμμένα δένδρα στο 
άλσος Αγίας Τριάδας, 8 στην Ανάληψη 
και πολλά περισσότερα στο Νεκροτα-
φείο και αλλού.

Μόνο την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, 
τα συνεργεία του Δήμου με την συν-
δρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπρο-
στασίας Βύρωνα, επενέβησαν σε 30 
κοπές δέντρων και την απομάκρυνση 
τους από το οδόστρωμα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τον 
προβληματισμό τους για την καταστρο-
φή μέρους του πρασίνου της πόλης και 
ο δήμαρχος από την πλευρά του, ανα-
γνώρισε την ανάγκη εκπόνησης ενός 
γενναίου προγράμματος φύτευσης 
δένδρων στα σημεία όπου κόπηκαν εξ 
ανάγκης ή όπου έπεσαν.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τρεις 
διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές 
όπως ο Καρέας, Ν. Ελβετία, Ζωοδόχος 
Πηγή, Φρυγία, Φορμίωνος κ.α. που 
κράτησαν από δύο έως 4 ώρες. Στη 
μία περίπτωση η βλάβη οφειλόταν στο 
κάψιμο μετασχηματιστή ενώ στην άλλη 
στην πτώση δένδρων σε ηλεκτροφόρα 
καλώδια μέσα στο Νεκροταφείο.

Για την αντιμετώπιση του χιονιά η 
Εθελοντική Ομάδας Δασοπροστασίας 
Βύρωνα διέθεσε τον εξής εξοπλισμό: 
●1 όχημα με μαχαίρι αποχιονισμού 

●1 όχημα με σύστημα διασκορπισμού 
αλατιού (αλατιέρα) ●1 όχημα γενικής 
χρήσης (αλυσοπρίονα, κοπής μετάλ-
λων).

Ο Δήμος Βύρωνα διέθεσε 25 τόνους 
αλάτι εκ των οποίων οι 20 έπεσαν 
στους δρόμους του Βύρωνα και του 
Καρέα πριν και κατά τη χιονόπτωση, 
ενώ 5 τόνοι αλατιού μοιράστηκαν σε 
δημότες σε ειδικές σακούλες. Η παρα-
λαβή έγινε τόσο από τις υπηρεσίες του 
Δήμου Βύρωνα, όσο και με παράδοση 
κατ’οίκον όπου ζητήθηκε.

Κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας, 
οι κεντρικοί άξονες της πόλης (Λεω-
φόρος Καρέα, Ελλήνων Πατριωτών, 
28ης Οκτωβρίου, Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Χρυσοστόμου, Καραολή και 
Δημητρίου, Νέας Ελβετίας, Καισαρεί-
ας, Φορμίωνος) παρέμειναν ανοιχτοί 
καθώς επιχειρούσαν σε αυτούς, με 
βάση τον σχεδιασμό της Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου, οι εθελοντές 
πολιτικής προστασίας με το μηχάνημα 
αποχιονισμού, ενώ το Κέντρο Υγείας 
παρέμεινε προσβάσιμο. Ο προγραμμα-
τισμένος αριθμός εμβολιασμών για τον 
COVID-19 πραγματοποιήθηκε κανονι-
κά. Ωστόσο, στις 16 Φεβρουαρίου, τα 
δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας 
προς τον Καρέα διακόπηκαν με από-
φαση του ΟΣΥ.

Πολύτιμη βοήθεια σε δημότες, πα-
ρείχε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου, πραγματοποιώντας, πέρα από τις 
προγραμματισμένες επισκέψεις στα 
πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι», διακομιδές σε νοσοκομεία 
για σοβαρούς λόγους υγείας αλλά και 
για εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας 
Βύρωνα, μεταφορά αστέγων για φιλο-
ξενία και σίτιση, σε υποδομές του Δή-
μου Βύρωνα κατά το τριήμερο 16-18 
Φεβρουαρίου.

Ο χιονιάς στο Βύρωνα

Η λεωφόρος Κύπρου χιονισμένη Τα σχολεία της Εργάνης (φωτό Πέτρου Αποστολάκη)

Αποχιονιστικό όχημα έξω από 
τον δημοτικό κινηματογράφο

«Νέα Ελβετία»

Πτώση δένδρου σε αυτοκίνητο στην 
οδό Παναγή Τσαλδάρη. Το δένδρο 

απομακρύνθηκε από την Εθελοντική 
Ομάδα Δασοπροστασίας Βύρωνα.

Νέες δωρεές
Μουντοκαλάκη

Σ ε μια ακόμη δωρεά προέβη ο ανεξάρτητος δη-
μοτικός σύμβουλος Βύρωνα Βασίλης Μουντο-

καλάκης δικαιώνοντας τη φήμη του ως «Αη Βασίλη 
του Βύρωνα».

Τη δωρεά υπέρ της Κοινωνικής Υπηρεσίας, κα-
θώς και των Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου & της Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Βύρωνα, 
πληροφορηθήκαμε μέσα από το δημόσιο ευχαρι-
στήριο του αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Χρήστου Σπυρόπουλου, στις 6 
Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, ο κ. Μουντοκαλάκης δώρισε ●ένα 
οικιακού ψυγείου ●έναν τριθέσιο καναπέ ●ένα 
τραπέζι καθιστικού ●μία πολυθρόνα γραφείου και 
●δύο μεταλλικές  καρέκλες. Εξάλλου, ο κ. Σπυ-
ρόπουλος γνωστοποίησε λίγες μέρες μετά ότι στις 
23/2, ο κ. Μουντοκαλάκης έκανε δωρεά και ένα 
κλιματιστικό inverter στο ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας.

Ψηφίστηκε η ιδρυτική πράξη του Μουσείου Ιστορίας Βύρωνα

Ο Βασίλης Μουντοκαλάκης με τον αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Βύρωνα, Χρήστο Σπυρόπουλο.
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Γράφει ο Γιώργος Πλακίδας, 
Φιλόλογος- Ιστορικός,
Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα 

Β λέπαμε σήμερα το πρωί με 
τους μαθητές μου της Γ΄ Λυ-

κείου, τη Φιλιώ Χαϊδεμένου να 
αφηγείται συναρπαστικά τις ανα-
μνήσεις της από τα χρόνια που 
έζησε στην Ιωνία, από τη φρίκη της 
καταστροφής και την απόγνωση 
της προσφυγιάς. Και τη συνδύασα 
με τη γερόντισσα της Κρήτης, που 
είχε χάσει τα παιδιά της από τους 
Γερμανούς κατακτητές, αλλά όσο 
ζούσε άναβε τα καντήλια των νε-
κρών Γερμανών, στη θέση της μά-
νας τους που δεν έμαθε ποτέ πού 
ήταν θαμμένα τα παιδιά της. Πόσο 
μαγικός ο τρόπος που συνέλαβαν 

ενστικτωδώς αυτές οι δυο απλές 
αλλά βαθιά καλλιεργημένες γυναί-
κες το νόημα της ιστορίας!

Γιατί η γνώση της ιστορίας μάς 
εξανθρωπίζει, επουλώνει τις πλη-
γές, γιατρεύει τα τραύματα, μας 
απομακρύνει από τις αγκυλώσεις 
και τις στερεοτυπικές εμμονές μας. 
Μας βοηθάει να ταξινομήσουμε 
το χάος, να γνωρίσουμε τον εαυτό 
μας, αλλά και τους άλλους, να ερ-
μηνεύσουμε τον κόσμο, τον πολιτι-
σμό μας. Και σκέφτηκα τι όμορφα 
θα ήταν, τόσα χρόνια που η ιστορία 
του δικού μας Βύρωνα διδάσκεται 
και στο βιβλίο της Γ΄ λυκείου, να 
μπορούσαν τα παιδιά να περιδια-
βούν την ιστορία του μέσα από μια 
ζωντανή αναπαράστασή της σ΄ένα 
ζεστό χώρο, αντί να τους γυροφέρ-
νω στα σοκάκια της πόλης.

Αυτό το σπουδαίο ρόλο καλεί-
ται να παίξει και το Μουσείο που 
πριν λίγες μέρες επικυρώσαμε την 
ίδρυσή του. Ένας χώρος που θα 
συμφιλιώνει τις παλιότερες γενιές 
και θα διδάσκει τις νέες. Ειδικά τα 
δικά μας παιδιά, που θα θέσουν το 
χέρι τους επί τον τύπο των ήλων, 
που θα δουν πώς φτιάχτηκε ο 
κόσμος στον οποίο γεννήθηκαν. 
Γιατί όλοι μας είμαστε δημιούργη-
μα, αλλά και πρωταγωνιστές της 

ιστορίας. Το μουσείο είναι η οθόνη 
όπου προβάλλεται η μεγάλη εικόνα 
και μόνο μέσα από τη μεγάλη εικό-
να μπορείς να δεις καθαρά και να 
συλλάβεις το βάθος και το εύρος 
των γεγονότων. Αλλιώς είναι σαν 
να βρίσκεσαι στο μέσον μιας πο-
ρείας εκατομμυρίων ανθρώπων 
όπου δεν μπορείς να δεις παρά 
μόνο τι γίνεται σε απόσταση 3 μέ-
τρων. Η ιστορία και το Μουσείο θα 
μας ανοίξουν το οπτικό πεδίο για 
να δούμε αυτή την πορεία 
από ψηλά. Να συνειδη-
τοποιήσουμε το μέγεθος 
και το μεγαλείο αυτής της 
πορείας, που είναι η αν-
θρώπινη εξέλιξη.

Το Μουσείο ελπίζω 
πως θα γίνει το στολίδι 
του Βύρωνα, ένα σημείο 
αναφοράς για τους κατοί-
κους και ειδικά τους νέ-
ους, όχι μόνο του δήμου 
μας αλλά και όλης της 
Αθήνας. Ένα τοπόσημο 
περηφάνειας για όλους 
τους Βυρωνιώτες. Όπως 
περήφανος νιώθω κι εγώ 
που είχα την τιμή να βάλω 
την υπογραφή μου, μαζί 
με άλλους 17 δημοτικούς 
συμβούλους, κάτω από το 

κείμενο της ιδρυτικής του πράξης. 
Θα ήθελα – και προσπάθησα 

πολύ- να ήταν ομόφωνη η ψήφισή 
του και πιστεύω πως κάποιοι θα 
στενοχωρηθούν στο μέλλον, που 
άφησαν αυτή την ευκαιρία να πε-
ράσει ανεκμετάλλευτη. Για λόγους 
σκοπιμότητας ή από κάποια προ-
κατάληψη – γιατί θεώρησαν ότι το 
μουσείο θα είναι πολύ «αριστερό» 
ή πολύ «δεξιό», γιατί κάποιες πε-
ρίοδοι θα έπρεπε να προβληθούν 
περισσότερο ή λιγότερο, γιατί δεν 
προσκλήθηκαν κάποια πρόσωπα 
(που προφανώς θα προσκληθούν 
και θα τιμηθούν στο μουσείο όταν 

αυτό λειτουργήσει)- αρνήθηκαν να 
προσυπογράψουν την ίδρυσή του ή 
και την καταψήφισαν.

Δεν πειράζει όμως. Το μουσείο 
θα προχωρήσει και οι πόρτες του 
θα είναι ανοιχτές για όλους. Όλοι 
θα κληθούν να βοηθήσουν και να 
καταθέσουν με νηφαλιότητα και 
ψυχραιμία τις απόψεις τους. Γιατί 
το Μουσείο δεν είναι ένα μαυσω-
λείο κατασκευασμένης μνήμης, 
αλλά ένας ζωντανός χώρος παιδεί-
ας, καλλιέργειας, έρευνας, και δη-
μιουργικής ανταλλαγής απόψεων. 
Με μια απαραίτητη προϋπόθεση. 
Να υπάρχει!

Γιατί το μουσείο

Το Παλαιό Δημαρχείο στο κέντρο της πόλης, όπου θα στεγαστεί το Μουσείο Ιστορίας του Βύρωνα
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[Καισαριανή]
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Πώς έζησε η Καισαριανή τη «Μήδεια»
Ο Δήμος Καισαριανής προμηθεύτηκε 16 τόνους 

αλατιού, χύμα και σε τσουβάλια εν όψει του φαι-
νόμενου χιονοπτώσεων και παγετού «Μήδεια», που 
ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου.

Οι υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Αττικής κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες 
ώστε να κρατηθούν ανοιχτές η κεντρική λεωφόρος 
Εθνικής Αντιστάσεως και η Δημητρίου Καραμολέ-
γκου που συνδέει την πόλη και το Νεκροταφείο με το 
πυροφυλάκειο της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του 
Δήμου Καισαριανής.

Η κεντρική Λεωφόρος της πόλης παρέμεινε ανοι-
κτή και η λεωφορειακή γραμμή 224 λειτούργησε 
κανονικά. Τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος Καισαριανής για τον καθαρισμό της Λεωφόρου 
Εθνικής Αντίστασης από το χιόνι, συνέδραμε η εται-
ρεία Αφοί Κικιδάκη Ο.Ε., με όχημα καθαρισμού που 
δεν διαθέτει ο Δήμος.

Σε πλήρη ετοιμότητα ήταν και η Εθελοντική Δα-
σοπροστασία του Δήμου, που όλες τις ημέρες ήταν 
παρούσα και στον αστικό αλλά και περιαστικό ιστό, 
απελευθερώνοντας δρόμους από πεσμένα δένδρα 
και κλαδιά αλλά και βοηθώντας στο συσσίτιο και τη 
«Βοήθεια στο σπίτι».

Μόνο την 16η Φεβρουαρίου, οι εθελοντές της Και-
σαριανής έδωσαν μάχη για να απομακρύνουν 11 
πεσμένα δέντρα από τον ασφαλτόδρομο που οδηγεί 
στην κορυφογραμμή του Υμηττού, ώστε να απεγκλω-
βιστούν εργαζόμενοι από τις κεραίες εκπομπής και 
στρατιωτικό προσωπικό από το ραντάρ.

Την Τρίτη 16, την Τετάρτη 17, και την Πέμπτη 18 Φε-
βρουαρίου, συνεργεία του Δήμου ρίξανε περίπου 15 
τόνους αλάτι κατά μήκος των κεντρικών αρτηριών του 
Δήμου αλλά και σε οδούς στην Άνω Καισαριανή όπου 
αυτό ήταν εφικτό λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας. 

Από την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας (15/2) έγιναν 
εργασίες κοπής δένδρων κατά μήκος της πόλης όπου 
και όποτε χρειάστηκαν για να μην υπάρξει καμία δια-
κοπή ρεύματος

Το συσσίτιο του Δήμου λειτούργησε κανονικά όλες 
τις ημέρες και μοιράστηκαν όλες οι μερίδες ενώ όπου 
χρειάστηκε η υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι» και εθε-
λοντές με δικά τους οχήματα μοίρασαν τις μερίδες 
φαγητού κατ’ οίκον.

Η λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης στο ύψος 
της κεντρικής πλατείας της Καισαριανής.

Η πλατεία των Διακοσίων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.
Οι εθελοντές της Καισαριανής απομακρύνουν 

δένδρο που λόγω πτώσης έκλεινε δασικό δρόμο.

Μία σπάνια εικόνα: το Μνημείο Εθνικής 
Αντίστασης του Σκοπευτηρίου χιονισμένο. 
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[Καισαριανή]

Κ οινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου 
πραγματοποίησαν 10 φορείς της Καισα-

ριανής στις 26 Φεβρουαρίου,  προκειμένου 
να διεκδικήσουν τη δημιουργία Κέντρου 
Υγείας στην πόλη, επαρκώς εξοπλισμένου 
και στελεχωμένου με το απαραίτητο μόνιμο 
προσωπικό.

Οι συμμετέχοντες φορείς δια των εκπρο-
σώπων τους ήταν οι κάτωθι:  1● Σύλλογος 
Δημοκρατικών Γυναικών Καισαριανής 2● 
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Καισαρια-
νής 3● Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων 
Ελεύθερων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών 
Καισαριανής 4● Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Π.Ε. Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου 
«Ρόζα Ιμβριώτη» 5● Ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων Καισαριανής 6● Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων βρεφών και νηπίων 
για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς του Δήμου Καισαριανής Αττικής 
7● Π.Ε.Α.Ε.Α. ΔΣΕ Καισαριανής 8● Σω-
ματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καισαριανής 9● 
Ένωση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθηνών και 
Περιχώρων - Παράρτημα Καισαριανής  και 
10● Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής.

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων 

Δήμου Καισαριανής Φάνης Κυπραίος εξή-
γησε ότι «κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή η ανά-
γκη άμεσης δράσης για τη δημιουργία Δομής 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Και-
σαριανή και συγκεκριμένα Κέντρο Υγείας με 
χαρακτηριστικά όχι όπως του ΕΦΚΑ Παγκρα-
τίου αλλά πλήρως εξοπλισμένου με φροντίδα 
επειγόντων, με βραχεία νοσηλεία κ.ά».

Οι φορείς συντόνισαν τις προσπάθει-
ες τους για την προάσπιση της δημόσιας 
υγείας με αφορμή την απειλή στα τέλη του 
Γενάρη ότι το ΕΦΚΑ Παγκρατίου θα γίνει 
αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο και θα 
σταματήσει να παρέχει οποιαδήποτε άλλη 
υγειονομική υπηρεσία. «Είχε ήδη εξαγγελ-
θεί το αντίστοιχο για το Κέντρο Υγεία Βύρωνα 
και το ΕΦΚΑ Ζωγράφου. Προχωρήσαμε τότε 
από κοινού όλοι οι παρευρισκόμενοι φορείς 
σε δύο επιτυχημένες παραστάσεις διαμαρ-
τυρίας στις 27/1 και 3/2. Ζητώντας μέτρα για 
να μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετούνται 
όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες και covid και 
non covid.  Υπήρξε παρέμβαση στη διοίκη-
ση και άλλες πολύμορφες παρεμβάσεις για 
το ζήτημα αυτό. Ως συνέπεια των συνολικών 
πιέσεων που ασκήθηκαν, βεβαίως και της 

έλλειψης των εμβολίων, ταυτόχρονα, τελικά 
πάρθηκε πίσω η απόφαση για αποκλειστική 
μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο και 
έτσι παρέμειναν σε λειτουργιά οι υπόλοιπες 
υπηρεσίες του. Όλη αυτή η δράση έφερε 
στην επιφάνεια την υποστελέχωση του ΕΦΚΑ 
Παγκρατίου που είναι διαχρονική και μας 
προβληματίζει όλους. Ένας στους δέκα για-
τρούς λείπει. Περισσότερες είναι οι ελλείψεις 
σε γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό. 
Το Κέντρο Μητέρας Παιδιού έχει καταργηθεί 
καθώς εκεί γίνονται εμβολιασμοί για covid 
και η βάρδια είναι μόνο μία. Άρα μπορείς να 
αρρωστήσεις μόνο έως τις 4 το απόγευμα. 
Μετά έχεις τις εξής επιλογές: ή να πας στο 
Κέντρο Υγείας του Βύρωνα, που όμως και 
αυτό είναι υποστελεχωμένο και έχει σταμα-

τήσει την 24ωρη λειτουργία του ή να πας στα 
επιβαρυμένα νοσοκομεία ή να πληρώσεις 
στον ιδιωτικό τομέα αν έχεις» σημείωσε ο κ. 
Κυπραίος.

Σε κοινό δελτίο τύπου των 10 φορέων 
επισημαίνεται μεταξύ άλλων, ότι «Τα προη-
γούμενα χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερ-
νήσεων διαχρονικά έκλεισαν Νοσοκομεία 
και Κέντρα Υγείας, ανάμεσα στα οποία και το 
ΙΚΑ Καισαριανής με αποτέλεσμα την ακόμα 
μεγαλύτερη υγειονομική ανασφάλεια των 
κατοίκων της πόλης».

Οι φορείς τόνισαν την ανάγκη στήριξης 
του αιτήματος από όλες τις συλλογικότητες 
της πόλης αλλά και από τη δημοτική αρχή. 
Έδωσαν νέο «ραντεβού» για τη δημόσια συ-
ζήτηση, στις 5 Μαρτίου.

Μ Α Ζ Ι Κ Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε Ι Σ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
Διεκδικούν τη δημιουργία Κέντρου Υγείας 

Κινητοποίηση έξω από το Κέντρο Υγείας Παγκρατίου επί της οδού Κόνωνος.
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[Ζωγράφου]

Πριν ακόμη η πόλη ντυθεί 
στα λευκά, το απόγευμα 

της Δευτέρας 15ης Φεβρου-
αρίου, o Δήμος Ζωγράφου 
έριξε αλάτι, που προμηθεύ-
τηκε από την Περιφέρεια 
Αττικής, στους κεντρικούς 
δρόμους.

Παρά το δύσκολο ανάγλυ-
φο της πόλης με απότομες 
ανηφόρες και κατηφόρες, οι 
κεντρικοί δρόμοι Παπάγου, 
Κουσίδη, Αυξεντίου, Ούλοφ 
Πάλμε, Γεωργίου Παπαν-
δρέου και Γεωργίου Ζωγρά-
φου, παρέμειναν ανοιχτοί.

Ωστόσο από την πλατεία 
Γαρδένια και πάνω τόσο στη 
Γεωργίου Ζωγράφου όσο 
και στη Λεωφόρο Παπάγου, 
σημειώθηκαν δυσκολίες 
στην κυκλοφορία. Ο Δήμος 
επενέβη με δικά του μέσα 
και απεγκλώβισε και τέσ-
σερα λεωφορεία του ΟΑΣΑ 
που το βράδυ της Δευτέρας, 

κόλλησαν σε διάφορα ση-
μεία.

Από το πρωί της τρίτης, 
παρά το γεγονός ότι η χιο-
νόπτωση συνεχιζόταν, πραγ-
ματοποιούνταν κανονικά τα 
δρομολόγια των λεωφορεί-
ων καθώς επίσης άρχισε η 
διάνοιξη των δρόμων, στους 
οποίους είχαν πέσει δέντρα.

Ο Δήμος διέθετε δύο εκ-
σκαφείς και δύο μικρότερα 

bobcat που χρησιμοποίησε 
για την απομάκρυνση του 
χιονιού από τους δρόμους. 
Ωστόσο δεν διέθετε ούτε ένα 
όχημα 4Χ4, γεγονός για το 
οποίο ο αντιδήμαρχος Κα-
θαριότητας και υπεύθυνος 
Πολιτικής Προστασίας Δή-
μος Μπουλούκος απέδωσε 
ευθύνες στην προηγούμενη 
διοίκηση. Σημειώνεται ότι 
η νέα διοίκηση έχει εντάξει 

στην παραγγελία εξοπλι-
σμού, ένα τέτοιο όχημα κα-
θώς επίσης και ένα «μαχαί-
ρι», το ειδικό εργαλείο που 
προσαρμόζεται στο μπροστι-
νό μέρος των οχημάτων και 
βοηθά στον εκχιονισμό.

Καθ’ όλο το διάστημα της 
κακοκαιρίας «Μήδεια», σε 
επιφυλακή βρισκόταν ο δή-
μαρχος Βασίλης Θώδας που 
δεν σταμάτησε να γυρίζει σε 

όλο το Δήμο μαζί με τον κ. 
Μπουλούκο καθώς και τους 
αντιδημάρχους Λεωνίδα 
Κουφό και Δημήτρη Δήμας.

«Αξίζει ένα μεγάλο μπρά-
βο στους υπαλλήλους της 
Πολιτικής Προστασίας, που 
υπερέβαλαν εαυτόν και με 
αυταπάρνηση κράτησαν όρ-
θιο τον Δήμο Ζωγράφου» 
επισήμανε ο δήμαρχος Βα-
σίλης Θώδας.

Nέες δραστηριότητες, με τις οποίες τα παιδιά σας 
μπορούν να δημιουργήσουν, να διασκεδάσουν 

και να απασχοληθούν για όσο διάστημα παρα-
μείνουν στο σπίτι λόγω των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της πανδημίας, ετοίμασε για μία ακόμη 
φορά το εκπαιδευτικό προσωπικό των Βρεφικών 
- Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζωγράφου.

Απολαύστε τα βίντεο που θα βρείτε στο κανάλι 
του Δήμου Ζωγράφου στο Youtube (λέξεις-κλει-
διά αναζήτησης: «Δήμος Ζωγράφου») και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.zografou.
gov.gr. Παρακολουθήστε τις προτάσεις του εκ-
παιδευτικού προσωπικού οι οποίες εμπλουτίζο-
νται, ώστε η όμορφη παρέα να συνεχίσει δημι-
ουργικά, με χαρά, διασκέδαση αλλά και γνώσεις 
για τους μικρούς μας φίλους.

ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
Αναφορικά με τις δια-
δικτυακές δραστηρι-
ότητες δημιουργικής 
απασχόλης, η αντιδή-
μαρχος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Παιδι-
κών Σταθμών Ζωγρά-
φου, Ρένα Χαλκιαδά-
κη, δήλωσε: «O Δήμος 
Ζωγράφου, και σε αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία 
λόγω του COVID-19, 

παρέμεινε δίπλα στους κατοίκους και τους μικρούς 
ήρωες της πόλης μας που στερούνται την κανονι-
κότητα της δια ζώσης εκπαίδευσης και επαφής με 
τους φίλους τους. Μαζί με το προσωπικό των δη-
μοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών επιχει-
ρήσαμε να αξιοποιήσουμε θετικά την περίοδο της 
καραντίνας, δημιουργώντας δραστηριότητες με τις 
οποίες τα παιδιά μας, θα συνδυάσουν τις γνώσεις 
με τη δημιουργία και τη διασκέδαση. Χειροποίητες 
κατασκευές, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες 
βρίσκονται στη διάθεση τους μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του Δήμου Ζωγράφου αλλά και από το 
κανάλι του Δήμου Ζωγράφου στο Youtube. Ένα με-
γάλο ευχαριστώ στο εκπαιδευτικό προσωπικό των 
Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών που για ακόμη 
μία φορά απέδειξαν εμπράκτως την αγάπη τους για 
τους μικρούς μας φίλους.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Μέρες Κατοχής

στην Αθήνα
(Ζωγράφου - Γουδή - Κουπόνια) 

Ε πιτέλους ένα νέο βιβλίο 
για την ιστορία του Δήμου 

Ζωγράφου! Το «Μέρες Κα-
τοχής στην Αθήνα (Ζωγρά-
φου-Γουδί-Κουπόνια)», της 
Κατερίνας Μπαλκούρα, μό-
λις κυκλοφόρησε (Φεβρου-
άριος 2021) από τις εκδόσεις 
24 γράμματα.

Μας ταξιδεύει στο χρόνο 
μέσα απ’ τις μνήμες των κατοίκων, τα επίσημα έγγρα-
φα και τις εφημερίδες της Κατοχής. Ιστορίες γνωστές 
αλλά και άγνωστες πίσω απ’ τα ονόματα του Ηρώου 
και πίσω απ’ τους δρόμους της πόλης μας. Μια μικρο-
γραφία της κοινωνίας της Κατοχής με τις Ανατολικές 
Συνοικίες να έχουν κοινή πορεία και κοινή μοίρα.

Το βιβλίο 400 σελίδων της συγγραφέως, φιλόλο-
γου και δημοσιογράφου, με συνεργασίες με την έγκυ-
ρη ιστορική εκπομπή της ΕΡΤ «Μηχανή του Χρόνου», 
μας παρουσιάζει την εικόνα της περιοχής λίγο πριν 
ξεσπάσει ο πόλεμος και την εξέλιξή της στη διάρκεια 
της Κατοχής.

Ο Υμηττός σώζει τους κατοίκους, η συνύπαρξη 
με τους Ιταλούς είναι μάλλον περίεργη και ο λιμός 
του χειμώνα του 1941-42 έρχεται να τα ισοπεδώσει 
όλα. Εμφανίζονται τα πρώτα αντιστασιακά κινήματα. 
Η ξεχωριστή συμβολή της νεολαίας φαίνεται με τη 
δημιουργία της ΕΠΟΝ και της ΠΕΑΝ. Ο κύκλος του 
αίματος το 1944 έχει ονόματα. Τοίχος της Καισαρια-
νής, μάντρα στο Γουδί, κάστρο του Υμηττού, οικογέ-
νεια Ντέρη που έχασε τέσσερα παιδιά τα τρία την ίδια 
μέρα, πέντε κρεμασμένοι. Ακολούθησε ένα καλοκαίρι 
γεμάτο μπλόκα, θανάτους και ομήρους. Ο δρόμος για 
την Απελευθέρωση ήταν δύσκολος και στρωμένος με 
αίμα. 52 μέρες αβεβαιότητας κράτησε η ελευθερία. Η 
έρευνα τελειώνει με τα Δεκεμβριανά και την τύχη των 
ηρώων της Κατοχής.

Η «ΜΗΔΕΙΑ» ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Νέες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης 

Εκσκαφέας του Δήμου στη διασταύρωση της 
λεωφόρου Παπάγου με την 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας Η πλατεία Γαρδένια χιονισμένη. ©photopappas

Συγχαρητήρια του 
δημάρχου Ζωγράφου στον 
οδοκαθαριστή που βρήκε 

πορτοφόλι και το παρέδωσε

T ον εργαζό μενο στην Υπηρεσί α Καθαριό τητας 
του Δή μου Ζωγρά φου Κώ στα Μανθό πουλο, 

ο οποί ος εν ώ ρα εργασί ας βρή κε έ να πορτοφό λι 
και το παρέ δωσε, κά λεσε στο γραφεί ο του στις 12 
Φεβρουαρί ου, ο δή μαρχος Ζωγρά φου Βασί λης 
Θώ δας προκειμένου να τον συγχαρεί.

 «Το συγκεκριμέ νο συμβά ν μας γεμί ζει με 
χαρά  και ικανοποί ηση καθώ ς συνιστά  τιμή  για τον 
Δή μο μας, να έ χει στις τά ξεις του υπαλλή λους με 
εντιμό τητα και αρχέ ς» τόνισε ο κ. Θώ δας. «Δεν 
σκέ φτηκα στιγμή  να κρατή σω το πορτοφό λι, πά λι 
αυτό θα έκανα αν ξανασυνέβαινε», εί πε από την 
πλευρά του ο κ. Μανθό πουλος.

Για την αξιό λογη πρά ξη του, ο κ. Μανθό πουλος 
έ λαβε τιμητική ά δεια από  τον δή μαρχο.

Ο οδοκαθαριστής Κ. Μανθόπουλος
ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Δ. Μπουλούκο και τον δήμαρχο Β. Θώδα.
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ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το όριο του διαμερίσματος 7
– Όριο η οδός Παπαδιαμαντοπούλου
Τ ό δ ί 7 Το όριο του Δήμου Αθηναίων (διαμέρισμα 7)

υλοποιημένο στο έδαφος (με την πράσινη γραμμή)

ό ή ί (δ έ )

Το νομοθετικό πλαίσιο των 
παραχωρήσεων εκτάσεων του ΤΕΘΑ 
στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου
Ν.732/1977 (ΦΕΚ-310/Α) «Περί παραχώρησης εκτάσεων 
εις τους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου δια την δημι-
ουργίαν άλσους κλπ».

 Στην παρ. 1 του νόμου ορίζεται ότι «η παραχώ-
ρηση ενεργείται δι’ αποφάσεων των διοικήσεων του ΤΕΘΑ 
δημοσιευόμενων δια της εφημερίδας της κυβερνήσεως, 
εις έκαστον δε των ανωτέρω Δήμων περιέρχεται το εντός 
των διοικητικών του ορίων περιλαμβανόμενον τμήμα της 
ανωτέρω εκτάσεως» των 965 στρεμμάτων.

Ακολουθεί απόσπασμα από το ανωτέρω ΦΕΚ:

Το όριο με τον Δήμο Αθηναίων
Οι αποφάσεις καθορισμού των ορίων

Τα όρια του Δήμου Ζωγράφου διαχρονικά από το έτος 1938.
Ι. Με την απόφαση της 10.8.1938 του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, καθορίστηκαν τα διοικη-
τικά όρια μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Κοινότητας Ζωγράφου ως εξής: 
Αρχή από το άκρο της οικίας Πηλείδη, όπου οι Στρατώνες Όρχου Αυτοκινήτων που περι-

λαμβάνονται στην Κοινότητα Ζωγράφου. 

Εκείθεν τα όρια ακολουθούν την προέκταση δια της μεσημβρινής πλευράς της οδού 
Ι. Παπαδιαμαντοπούλου μέχρι την ανατολικομεσημβρινή γωνία του μανδροτοίχου 
του νοσοκομείου Παίδων.

ΙΙ. Με την απόφαση της 22.10.1951 που εκδίκασε προσφυγές του Δήμου Αθηναίων 
κατά των 1/24.2.1951 και 1/16.3.1951 αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής κα-
θορισμού ορίων, καθορίστηκαν τα όρια μεταξύ των παραπάνω Δήμων ως εξής:
Δυτική οικοδομική γραμμή οδού Λαοδικείας μέχρι την οδό Παπαδιαμαντοπούλου, 

με δρόμο και πεζοδρόμια στο Δήμο Ζωγράφου, 
Οδός Παπαδιαμαντοπούλου και μετά, βάσει προηγούμενων αποφάσεων.

Κωνσταντίνος Γ. Πίτσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος στην 6η θέση,
Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Πολεοδομία Ζωγράφου,
Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Ζωγράφου

 TO ΠAPKO ΓOYΔΗ IΔIOKTHΣIA TOY ΔHMOY ZΩΓPAΦOY 

 TA ΔIOIKHTIKA OPIA TOY ΔHMOY ZΩΓPAΦOY 
 ΣTO OPIO TOY ΔIAMEPIΣMATOΣ 7 TOY ΔHMOY AΘHNAIΩN 

 O PYΘMOΣ ENTOΣ ΣXEΔIOY ΠOΛHΣ ΔHMOY ZΩΓPAΦOY ME ΦEK AΠO TO ETOΣ 1977 

Τα διοικητικά όρια του Δήμου 
Αθηναίων με τα 7 δημοτικά 
διαμερίσματα (πηγή Wikipedia)
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Τα προβλήματα των ορίων του ΓΠΣ 
του Δήμου Αθηναίων έτους 1988

Τα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρέπει να 
περιορίζονται στα διοικητικά όρια του εκάστοτε Δήμου, 
όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον εκάστοτε κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων. 

Εσφαλμένα συμπεριλήφθηκε στα όρια του ΓΠΣ του 
Δήμου Αθηναίων η έκταση ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ των 49 
στρεμμάτων, η έκταση δηλαδή που την επόμενη χρο-
νιά παραχωρήθηκε στο Δήμο Ζωγράφου, καθόσον 
σύμφωνα με το Ν. 732/77 σε κάθε Δήμο περιέρχεται 

το εντός των διοικητικών του ορίων τμήμα της έκτα-
σης των 965 στρεμμάτων που τους παραχωρείται άνευ 
ανταλλάγματος.

Επίσης εσφαλμένα (προφανώς εκ παραδρομής) το όριο 
του ΓΠΣ του Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβάνει στην 
διοικητική του αρμοδιότητα ολόκληρα τα Ο.Τ. 30, 31, 
32, 33, 34, τμήματα των Ο.Τ. 35, 36, 37, 38 και 39, του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ζωγράφου καθώς και τα 
2 οικοδομικά τετράγωνα της επέκτασης του έτους 1977.

Η παραχώρηση των 49 στρ. μετά την έγκριση του ΓΠΣ του Δήμου Ζωγράφου
Γνωμοδότηση Υπουργού Εθνικής Άμυνας για απο-

δέσμευση και παραχώρηση έκτασης 49 στρ. στο 
Δήμο Ζωγράφου για κοινόχρηστες ανάγκες (ΦΕΚ-
347/Δ/5-6-1989).

Αποφ. 9410/5-6-1989 Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΘΑ 
- Παραχώρηση κατά κυριότητα έκτασης του Στρ/δου 

ΓΟΥΔΗ στο Δήμο Ζωγράφου (ΦΕΚ-466/Δ/13-6-1989).
Απόφαση ΔΣ 209/1989 αποδοχή δωρεάν παραχώρησης 

κατά κυριότητα έκτασης 49 στρ. στο Γουδή από την ΔΕ 
του ΤΕΘΑ.

Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου: Μεταγραφή τίτλου κυρι-
ότητας στον Τ:119, με α/α:93 στις 12-7-1989.

Η επέκταση σχεδίου 
πόλης του Δήμου 

Ζωγράφου το έτος 1977.

Δημιουργούνται 2 
οικοδομικά τετράγωνα, το 

πρώτο για την ανέγερση 
σχολείου και το δεύτερο 

ως χώρος πρασίνου
(εντός του οποίου 

βρίσκεται ο ΡΥΘΜΟΣ)

Ο χάρτης επέκτασης από το ΦΕΚ

Έγκριση ΓΠΣ Δήμου Αθηναίων 
Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-80/Δ/4-2-1988)

Η αξονική γραμμή είναι το όριο – σύνορο
με Δήμο Ζωγράφου

Οι οδοί
Παπαδιαμαντοπούλου & Γ. Παπανδρέου

Το όριο του 7 
διαμερίσματος 

(πράσινη γραμμή)
Το όριο του ΓΠΣ 

Αθηναίων
(κίτρινη γραμμή)

Η έκταση
των 49στρ

(Δ. Ζωγράφου),
εντός ΓΠΣ 
Αθηναίων

Έγκριση ΓΠΣ Δήμου Ζωγράφου
Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-63/Δ/6-2-1989)

Προηγήθηκε της παραχώρησηςτων 49 στρ. από το ΤΕΘΑ

Τα διοικητικά όρια των Δήμων Αθηναίων & Ζωγράφου με την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Το νομοθετικό πλαίσιο

Η κίνηση της διαδικασίας του ΓΠΣ έγινε με από-
φαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-154/Δ/1983) για το 
σύνολο του νομού Αττικής και όχι μεμονωμένα για 
το Δήμο Αθηναίων. Η απόφαση αυτή εμφανίζεται 
στα έχοντας υπόψη των εγκριτικών ΓΠΣ τόσο του 
Δήμου Αθηναίων του έτους 1988 όσο και του Δήμου 
Ζωγράφου του έτους 1989.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καθοριστούν τα 
όρια των περιοχών εκπόνησης ΓΠΣ για τον καθένα 
από τους ανωτέρω Δήμους. Ο Δήμος Αθηναίων που 
προηγήθηκε κατά ένα έτος, καθόρισε το διοικητικό 
του όριο, υπερβαίνοντας το όριο του διαμερίσμα-
τος 7 (συνοικία ΓΟΥΔΗ) έχοντας συμπεριλάβει την 
έκταση του πάρκου ΓΟΥΔΗ, έκταση που δεν συ-

μπεριλαμβάνονταν στα διοικητικά του όρια, ούτε 
είχε παραχωρηθεί από το ΤΕΘΑ. Αυτό ήταν αντίθετο 
στην πρόβλεψη του νόμου, διότι η έκταση αυτή, την 
επόμενη χρονιά, παραχωρήθηκε από το ΤΕΘΑ στο 
Δήμο Ζωγράφου, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι η 
έκταση αυτή εξυπηρετούσε τις ανάγκες του Δήμου 
μας και όχι το Δήμο Αθηναίων.

Η αξονική
γραμμή
είναι το

όριο – σύνορο
με Δήμο

Αθηναίων
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Ευχαριστώ πολύ
για την

προσοχή σας!

Απόσπασμα σημερινού ισχύοντος σχεδίου πόλης
Τα όρια των ΓΠΣ σήμερα που καθορίζουν

και τις διοικητικές αρμοδιότητες

Οι πράξεις νομής και κατοχής του Δήμου Ζωγράφου 
στο παραχωρηθέν πάρκο ΓΟΥΔΗ

Απόφαση ΔΣ 117/1994 έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «περίφραξη 49 στρ. στο Γουδή».

Απόφαση ΔΣ 237/1997 καθορισμός χώρου ανέγερσης 
Ιερού Ναού στο Γουδή.

Απόφαση ΔΣ 581/1997 ίδρυση ενορίας Εισοδίων της Θε-
οτόκου στο Γουδή.

Το κλειστό γυμναστήριο της ΓΓΑ στο πάρκο Γουδή μετα-
βιβάστηκε στο Δήμο Ζωγράφου σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 14 του Ν.2880/2001.

Απόφαση ΔΣ 356/2017, κατηγοριοποίηση και αδειοδό-
τηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για το κλειστό γή-
πεδο μπάσκετ – βόλεϊ και το γήπεδο ποδοσφαίρου.

Έγκριση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δή-

μου Ζωγράφου (ΦΕΚ-582/Β/2017). 
Απόφαση ΔΣ 167/2019 έγκριση κανονισμού λειτουργίας 

των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ πολιτισμού 
και αθλητισμού και ειδικότερα για το Αθλητικό Συγκρό-
τημα Γουδή, το οποίο βρίσκεται στο πάρκο Γουδή και το 
οποίο περιλαμβάνει:

•Ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου, 
•Ένα (1) κλειστό γήπεδο, με προδιαγραφές για διεξαγωγή 

προπονήσεων και επίσημων αγώνων αθλημάτων καλα-
θοσφαίρισης (basket) και πετοσφαίρισης (volley),

•Πέντε (5) γήπεδα αντισφαίρισης (tennis), με διεθνείς 
προδιαγραφές για προπονήσεις και επίσημους αγώνες, 

•Τέσσερα (4) μίνι γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5.

Από το έτος 1988
μέχρι και το έτος 2020
ο Δήμος Αθηναίων 
δεν άσκησε καμία 
διοικητική αρμοδιότητα 
εντός του πάρκου ΓΟΥΔΗ
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις 

εντός του πάρκου των 49στρ.
Όλα τα έργα βελτίωσης, εξωραϊ-

σμού και τοποθέτησης εξοπλισμού.
Η καθαριότητα του πάρκου.
Ο ηλεκτροφωτισμός.
Τα ποτιστικά δίκτυα, η φύτευση και 

ο καλλωπισμός του πάρκου.
Η λειτουργία των καταστημάτων 

αναψυχής.
Το Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου.
Τελούσαν και τελούν υπό την κυρι-
ότητα και διαχείριση του Δήμου Ζω-
γράφου και του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου.
Στην αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λει-
τουργία του πάρκου από το Δήμο μας, 
έχει συμβάλει από την πλευρά του και 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο των Ιε-
ρών Ναών της ενορίας Εισοδίων της 
Θεοτόκου Γουδή του Δήμου μας, με 
την τέλεση λειτουργιών της Θείας Ευ-
χαριστίας αλλά και των άλλων ιερών 
μυστηρίων και την δήλωση - κατα-
χώρηση των σχετικών πράξεων στο 
ληξιαρχείο του Δήμου Ζωγράφου.

Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων – Άρθρο 11: 
Καθορισμός ορίων – Επιτροπή ορίων 
1. Τα όρια της περιφέρειας κάθε Δήμου ή Κοινότητας καθο-
ρίζονται από επιτροπή που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος 
των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοινοτήτων. 
2. Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, 
η δημοτική και κοινοτική ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία των κατοί-
κων και οι ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των οικισμών. 

Να κινήσουμε τη διαδικασία τρο-
ποποίησης – διόρθωσης των δι-
οικητικών ορίων του Δήμου μας 
από κοινού με τους εμπλεκόμενους 
όμορους Δήμους, είτε μεμονωμένα, 
ώστε να αποδοθεί το δικό μας πάρ-
κο ΓΟΥΔΗ στο Δήμο μας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων ήτοι:

Μετά την διόρθωση να 
προχωρήσουμε σε τρο-
ποποίηση του ισχύοντος 
ΓΠΣ του Δήμου μας ώστε 
να εναρμονιστεί με τα νέα 
όρια του Δήμου, όπως αυτά 
θα καθοριστούν κατά την 
ανωτέρω διαδικασία.

Το αλαλούμ των αρμοδιοτήτων
Αφορμή η καταγγελία για τις οικοδομικές 

εργασίες στον Ιερό Ναό εντός πάρκου

Έγγραφο του ΥΠΕΝ προς τους 2 Δήμους με σαφή 
διατύπωση  περί ασάφειας των διοικητικών ορίων

Η ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων με δύο έγγραφά της ζητά από την ΥΔΟΜ
του Δήμου Ζωγράφου να επιληφθεί της καταγγελίας λόγω αρμοδιότητας

Η ΥΔΟΜ του Δήμου Ζωγράφου, στηριζόμενη στα εγκεκριμένα όρια 
των ΓΠΣ των δύο Δήμων, δεν επιλαμβάνεται της καταγγελίας αλλά 

την επιστρέφει με δύο έγγραφά της προς την ΥΔΟΜ του Δήμου 
Αθηναίων ώστε να επιληφθεί της καταγγελίας λόγω αρμοδιότητας

Οι συνέπειες
της «αναρμοδιότητας»
του Δήμου μας
Η ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά ασκεί 
διοικητική αρμοδιότητα εντός του πάρκου Γουδί 
(σύνταξη έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών)



12 • Τεύχος #74, 54 • Φεβρουάριος 2021

[Ζωγράφου]

Δωρεάν εγγραφές για μέλη
Ο Εμπορικός – Επιχειρηματικός Σύλλογος Ζω-
γράφου, με πρόεδρο τον Γεώργιο Κροκίδη, 
από τις 29/6/2020 προέβη σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες για την τεκμηρίωση της νομικής του 
υπόστασης και ήδη στεγάζει τα γραφεία του επί 
της οδού Μπισκίνη 95. Επίσης εκδίδει εφημερί-
δα, διαθέτει ιστοσελίδα, και καθημερινά πραγ-
ματοποιεί επαφές με τούς τοπικούς Εμπόρους- 
Επιχειρηματίες.

Ο Σύλλογος ξεκίνησε εγγραφές δωρεάν. 
Όποιος έμπορος - επιχειρηματίας του Δήμου 
Ζωγράφου θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει στο 
τηλ. 6944248063 ή μέσω mail eeszogr@gmail.
com ή στην ιστοσελίδα του συλλόγου eesz.gr.

Τα μέλη του συλλόγου λαμβάνουν δωρεάν 
πληροφορίες σε θέματα νομικά, οικονομικά, 
διοίκησης - μάρκετινγκ επιχειρήσεων και όπου 
χρειαστεί.

Απαλλαγή από την καταβολή τελών 
λόγω covid-19
Ο Δήμος Ζωγράφου συνδέθηκε με την ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα  https://dt.govapp.gr  όπου 
μπορούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από 
την πανδημία του Covid-19 να αιτηθούν απαλ-
λαγής από τα δημοτικά τέλη.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψη-
φίσει δύο σχετικές αποφάσεις. Πρόκειται για 
την υπ’ αριθμ. 62/2020 Α.Δ.Σ. «Απαλλαγή των 
επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Κα-
θαριότητας και Φωτισμού που διακόπτουν την 
λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτρο-
πής διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19» και 

την 59/2020 Α.Δ.Σ. «Απαλλαγή επιχειρήσεων 
που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από τέλη 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής 
της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19».

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τον τρόπο 
υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να διαβάσετε 
τις συνημμένες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ζωγράφου www.zografou.gov.gr.

Πρόγραμμα e-Λιανικό
για τη δημιουργία e-shop
Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Ζωγρά-
φου σε συνεργασία με τη Differend Business 
Solutions σας παρουσιάζει το πρόγραμμα 
«e-Λιανικό». Το πρόγραμμα παρέχει 100% επι-
δότηση σε καταστήματα λιανικού εμπορίου για 
τη δημιουργία e-shop. Ο Εμπορικός Επιχειρη-
ματικός σύλλογος Ζωγράφου σε συνεννόηση 
με τη Differend Business Solutions σας παρέ-
χει δωρεάν προ-αξιολόγηση για να γνωρίζετε 
αν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα e-Λιανικό 
και στη συνέχεια δωρεάν υποβολή του φακέ-
λου σας, σε περίπτωση υλοποίησης του e-shop 
με την εταιρεία. Το πρόγραμμα e-Λιανικό έχει 
επιδότηση 100% μέχρι του ύψους των 5.000 
ευρώ. 

Σε συνεννόηση με τη Differend Business 
Solutions, μπορείτε χωρίς χρέωση να καλεί-
τε για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 
δράση e-Λιανικό από Δευτέρα-Παρασκευή και 
ώρες 10:00-18:00 στο τηλέφωνο: (+30) 2111 
823461.

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσε-
λίδα της εταιρείας www.differend.gr/portfolio.

Ο Δήμος Ζωγράφου είναι από τους πρώτους Δήμους πανελλαδικά που στηρίζει την πρω-
τοβουλία «Save Your Hood» και ενίσχυσε τις δράσεις καθαρισμού που έγιναν στις 31 

Ιανουαρίου, 21 και 28 Φεβρουαρίου στην Πανεπιστημιούπολη καθώς και στις 7 και 14 Φε-
βρουαρίου, στο χώρο του Badminton στο Γουδή.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας προμήθευσε με γάντια πολλαπλών χρήσεων και σακούλες 
απορριμμάτων ενώ φρόντισε και για τη μεταφορά των σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν 
από τα μέλη της ομάδας Save Your Hood που δραστηριοποιείται στου Ζωγράφου. Μόνο την 
πρώτη μέρα της δράσης, μαζεύτηκαν σκουπίδια σε περισσότερες από 30 μεγάλες σακούλες, 
καθώς και καθίσματα, σίδερα και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

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

Εθελοντική πρωτοβουλία καθαριότητας «Save Your Hood»

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Εθελοντές της ομάδας Save Your Hood παρουσιάζουν τα σκουπίδια που μάζεψαν στην Πανεπιστημιούπολη, 
στον δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα και τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμο Μπουλούκο (31/1/2021)

Σκουπίδια στο χώρο του 
Badminton στο Γουδή (14/2/2021)

Μερικά από τα αντικείμενα που μάζεψαν οι εθελοντές: 
από ραδιοκασετόφωνο μέχρι και τακούνια.

Μερικά μέλη του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Ζωγράφου στα γραφεία του, επί της οδού Μπισκίνη 95



Δ Η Μ Ο Σ  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

ΓΓια  να  κλείσετε  ραντεβού,  θα  πρέπει  να  ελέγξετε  αν  ανήκετε  στην
πληθυσμιακή ομάδα που εμβολιάζεται  την τρέχουσα περίοδο:

Α)  μέσω της πλατφόρμας emvol io .gov .gr ε ισάγοντας  τον ΑΜΚΑ και  τον

ΑΦΜ ή Επώνυμο.
Εφόσον ανήκετε  στην  ηλ ικ ιακή ομάδα που εμβολ ιάζετε  τη συγκεκριμένη
περίοδο,  η πλατφόρμα σας προτρέπει  να προγραμματίσετε το  ραντεβού σας ,
διαφορετικά σας εμφανίζει  αυτόματα το μήνυμα «Σύμφωνα με τον ΑΜΚΑ σας,
δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε την τρέχουσα περίοδο».

Β) μέσω sms,  γράφοντας τον ΑΜΚΑ (κενό)  Επώνυμο και  αποστολή στο 13034. 
Άμεσα,  θα  λάβετε  απάντηση από το  EMVOLIO, προκε ιμένου  να
προγραμματίσετε το ραντεβού σας,  διαφορετικά, θα σας αποσταλεί το γραπτό
μήνυμα «Δεν υπάγεστε στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο» .  

•  Μέσω γραπτών μηνυμάτων  (SMS) ,  εφόσον  έχετε  εγγραφεί  στη άυλη
συνταγογράφηση και  ε ίστε  δικαιούχοι  εμβολιασμού.

•  Απευθείας με την είσοδο σας στην πλατφόρμα emvol io .gov.gr
•  Κατόπιν προσέλευσής σας  ή τρίτου  προσώπου στο πλησιέστερο ΚΕΠ.

Σημειώνεται ,  ότι  σε  περίπτωση τρίτου  προσώπου απαιτείται  Υπεύθυνη

Δήλωση,  η  οποία θα  ενσωματωθεί  σε  δεύτερο χρόνο στην  πλατφόρμα

emvol io .gov .gr .  Επίσης ,  ο  τρ ίτος που θα προσέρχεται  θα  πρέπει  να

γνωρίζει τον ΑΜΚΑ τού άμεσα ενδιαφερομένου, καθώς και τον ΑΔΤ ή να φέρει

φωτοτυπία τους.
•  Κατόπιν προσέλευσής σας ή τρίτου προσώπου στο πλησιέστερο Φαρμακείο .  
Σημειώνεται ,  ότ ι  το  Κέντρο Υγε ίας  Ζωγράφου (ε ίσοδος  από Γεωργ ίου
Παπανδρέου 5)  λε ιτουργε ί  κα ι  ως  Εμβολιαστικό Κέντρο,  οπότε ο ι  κάτοικοι
του  Δήμου Ζωγράφου μπορούν  επιλέξουν ο  εμβολ ιασμός  τους  να
πραγματοποιηθε ί  εκεί .  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί σ ε τ ε
τ ο  ρ α ν τ ε β ο ύ  σ α ς  γ ι α  ε μ β ο λ ι α σ μ ό :

Tηλέφωνο επικοινωνίας του Κέντρου Υγε ίας για τον εμβολιασμό 

210-7783185
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη, 
ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου Βύρωνος

Τ ον Φεβρουάριο του 2021 και 
ενόσω συνεχιζόταν η κοινω-

νική, οικονομική και υγειονομική 
κρίση στη χώρα μας, αποκαλύπτο-
νταν νέες δυσάρεστες ειδήσεις...

Αυξήσεις κρουσμάτων, παράτα-
ση του lockdown και καταγγελίες 
για ειδεχθή εγκλήματα σε πολλούς 
χώρους!

Ξαφνικά καταφθάνει η «Μήδεια» 
και η χώρα μας σκεπάζεται από 
μια κατάλευκη κουβέρτα χιονιού...

Οι συμπολίτες μας στο Βύρωνα 
ξύπνησαν ένα πρωί και είδαν την 
ομορφιά της πόλης μας κάτω από 
το λευκό πρίσμα του χιονιού. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι έπαιξαν 
με το χιόνι, απόλαυσαν τις μα-
γευτικές εικόνες, πέρασαν χρόνο 

με την οικογένειά τους στα σπίτια 
τους, το χιόνι σκέπασε μόνο για 
λίγο την πόλη μας με χαρά.

Σύντομα επανήλθαν όλα τα προ-
βλήματα της καθημερινότητας... 
Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε, πόσοι 
από εμάς δεν υποδέχθηκαν με 
χαρά την «Μήδεια», αλλά με φόβο 
και ανησυχία, γιατί δεν απολάμβα-
ναν το χιόνι μέσα από το παράθυ-

ρο του ζεστού σπιτιού τους αλλά 
από μία άλλη πλευρά... Από την 
πλευρά εκείνων των συμπολιτών 
μας που δεν μπορούσαν να εξα-
σφαλίσουν τις βασικές τους ανά-
γκες και έβλεπαν την επέλαση του 
χιονιά ως μία εξαιρετικά δύσκολη 
συνθήκη....

Αυτή η παραδοχή με έκανε να 

σκεφτώ, ότι το χιόνι είναι όμορφο 
αν το βλέπεις από τη σωστή πλευ-
ρά του παραθύρου... 

Για αυτό όλοι εμείς, αλλά και ο 
Δήμος μας πρέπει να φροντίσου-
με στην επόμενη «Μήδεια» να μην 
λείψει τίποτα από κανέναν, ώστε ο 
χιονιάς να είναι για όλους μια ευ-
καιρία για παιχνίδι και χαρά... 

Το χιόνι είναι όμορφο αρκεί να είσαι 
από τη σωστή πλευρά του παραθύρου

Η Καραολή & Δημητρίου από την πλευρά της οδού Αδάνων.
Η κάτω πλευρά του πάρκου της Καραολή & Δημητρίου. (φωτό Πέτρου Αποστολάκη)




