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[Editorial]

Editorial

άρση της επιβολής της υποχρεωτικής
H
µάσκας στους εξωτερικούς χώρους
µάς έδωσε µια πρώτη αίσθηση επιστροφής στην κανονικότητα. Βέβαια, πολλά
µένουν ακόµη να γίνουν. Οι εργαζόµενοι
στους κλειστούς χώρους, που υποµένουν
τη µάσκα παρά τη ζέστη, περιµένουν πώς
και πώς να απαλλαγούν απ' αυτή, όπως
και από την υποχρέωση να κάνουν self
test κορωνοϊού κάθε εβδοµάδα.
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν δειλά δειλά.
Οι επιχειρήσεις εστίασης δεν έχουν όλες
συνέλθει από το «σοκ» της πανδηµίας και
ορισµένες δεν ξανάνοιξαν. Οι εργαζόµενοι στον τουρισµό δεν έχουν όλοι ξαναβρεί εργασία.
Θα µας επιτρέψει ο εµβολιασµός να πάρουµε τη ζωή µας πίσω; Το µπρος-πίσω
της κυβέρνησης µε το AstraZeneka, που
από τη µία χαρακτηρίζεται «καλό» και
από την άλλη αποσύρεται βιαστικά για
όσους δεν έχουν λάβει την πρώτη δόση,
δηµιουργεί σύγχυση. Οι σοβαρές παρενέργειες, όπως θρόµβωση, είναι σπάνιες,
όµως κανένας δεν θέλει να αποτελέσει
την εξαίρεση στον κανόνα του ασφαλούς
εµβολιασµού…
Η ζωντανή αναµετάδοση των συνεδριάσεων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων πριν
την εποχή του κορωνοϊού αποτελούσε
την εξαίρεση. Τώρα, που αναµένεται να
επιστρέψουµε σε δια ζώσης συνεδριάσεις, δεν πρέπει να χαθεί αυτό το κεκτηµένο. Στην Καισαριανή, ο πρόεδρος του
∆.Σ. ∆ηµήτρης Αντωνόπουλος δήλωσε
στην «Ε» ότι θα συνεχιστούν οι ζωντανές
αναµεταδόσεις, όπως και η µαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων, ώστε κάποιος
να µπορεί να τις παρακολουθήσει όποτε
θέλει.
Επίσης, θα τεθεί σε λειτουργία ένα µικτό σύστηµα, όπου όσοι το επιθυµούν
θα µπορούν να συµµετέχουν δια ζώσης,
ενώ όσοι δεν νιώθουν ασφαλείς, γιατί π.χ. ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, θα
µπορούν να συµµετέχουν από το σπίτι
τους. Ελπίζουµε το θετικό αυτό παράδειγµα να ακολουθήσουν οι ∆ήµοι Βύρωνα
και Ζωγράφου.
Επί του πιεστηρίου πληροφορηθήκαµε
την ύπαρξη αφίσας που προσπαθεί να δικαιολογήσει τους βανδαλισµούς έργων
τέχνης στο Βύρωνα, µε το επιχείρηµα ότι
οι καλλιτέχνες είναι ακροδεξιοί. Κάτι που
η γενική γραµµατέας του ∆ήµου Νατάσα
Βαρουχάκη διέψευσε κατηγορηµατικά.
Σε λίγο θα βγάλουν ακροδεξιό και τον
δήµαρχο Βύρωνα, που πήρε µέρος στον
αντιδικτατορικό αγώνα και πολιτεύτηκε
µέσα από το χώρο της Αριστεράς.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr
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Βανδαλισµοί σε ΚΑΦΑΟ του ∆ήµου Βύρωνα
Ό

πως γράψαµε στο προηγούµενο τεύχος, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Βύρωνα, διακοσµήθηκαν 20 ΚΑΦΑΟ,
µε έργα γνωστών καλλιτεχνών και παλιές, ασπρόµαυρες
φωτογραφίες της πόλης.
Τις τελευταίες εβδοµάδες όµως κάποιοι τα βανδάλισαν µε
σπρέυ. Μεταξύ των έργων που έγιναν στόχος συµπεριλαµβάνονται ο Λόρδος Βύρωνας και η Ισιδώρα Ντάνκαν.
Οι βάνδαλοι χρησιµοποιούν το λογότυπο της Antifa, χωρίς
να σηµαίνει ότι οι πράξεις τους έχουν την αποδοχή του συγκεκριµένου χώρου.
Μάλλον δεν έχουν ακούσει τον πρόεδρο του Συνδέσµου
«Μπάιρον» Πάνο Τριγάζη που έλεγε ότι «ο Λόρδος Βύρωνας
ήταν ένας από τους επαναστάτες της εποχής του. ∆εν αγωνίστηκε µόνο για την Ελευθερία των Ελλήνων, αλλά όρθωσε το
ανάστηµά του εναντίον της θανατικής ποινής για τους απεργούς εργάτες της Αγγλίας».
∆εν γνωρίζουν ότι η Ισιδώρα Ντάνκαν ήταν µια χειραφετηµένη γυναίκα που συγκρούστηκε µε κατεστηµένα της
εποχής της.
Είναι πιθανότατα οι ίδιοι που έγραψαν συνθήµατα πριν
από µήνες, στο φρεσκοβαµµένο θεατράκι του Ταπητουργείου. Θα περίµενε κάποιος να σεβαστούν τουλάχιστον τα έργα
καλλιτεχνών του δρόµου. Αλλά ότι δεν µπορούν να φτιάξουν, προτιµούν να το καταστρέφουν.
Από πλευράς του ∆ήµου γίνεται προσπάθεια για καθαρισµό των γκράφιτι σε κάποια ΚΑΦΑΟ τηλεπικοινωνιών που
υπέστησαν βανδαλισµούς. Η δηµοτική αρχή είχε προνοήσει
ώστε µετά την ολοκλήρωση των γκράφιτι, να υπάρχει αντιγκράφιτι επικάλυψη των έργων αυτών, γεγονός που επιτρέπει και την αποκατάστασή τους.
Ο ∆ήµος Βύρωνα διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα κινηθεί νοµικά, µε όσα µέσα διαθέτει, για να προστατεύσει τόσο
το δηµόσιο χώρο, όσο και τα έργα που έγιναν µε πρωτοβουλία του ∆ήµου και χρήµατα των πολιτών.

Η καταστροφή της ζωγραφιάς της Ισιδώρας Ντάνκαν

Ο Λόρδος Βύρωνας πριν και µετά το βανδαλισµό

Βανδαλισµός αναπαράστασης παλιάς δεξαµενής της ΕΥ∆ΑΠ στο Βύρωνα
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΡΩΝΑ ∆ΙΧΑΣΤΗΚΕ

Αντιπαρατέθηκαν δύο ψηφίσµατα για το λόφο Κοπανά

Υπήρξε σύγκλιση µεταξύ του δηµάρχου Άκη Κατωπόδη, του Αλέξη Σωτηρόπουλου και της Βασιλικής Σάρολα που κατέληξε στην υιοθέτηση ψηφίσµατος από το ∆.Σ.

Οι κεντροδεξιές δηµοτικές παρατάξεις υπερψήφισαν ανταγωνιστικό ψήφισµα. Στη φωτό, από αριστερά: Χρήστος Γώγος, Μίλτος Μπαντής και Βασίλης ∆εµπόνος.

Μ

ε καθυστέρηση σε σχέση µε το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής που είχε
πάρει οµόφωνη απόφαση (28/4), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βύρωνα υιοθέτησε κατά
πλειοψηφία ψήφισµα (7/6), ενάντια στις διεκδικήσεις ιδιωτών επί του λόφου Κοπανά,
µετά την απόφαση του Εφετείου σε βάρος
του ∆ήµου και του δηµοσίου.
Η ανάγκη να παραµείνουν υπό τον έλεγχο
του ∆ήµου το θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού», τα γήπεδα το γήπεδο ποδοσφαίρου «∆.
Νικολαΐδης», τα 3 γήπεδα 5Χ5, το αναψυκτήριο «Άστρα» και να µην αποχαρακτηριστεί η
έκταση από δασική, αποτελεί διακηρυγµένη
θέση όλων των δηµοτικών παρατάξεων.
Παρόλα αυτά, γύρω στις 1.30 τα ξηµερώµατα, τέθηκαν προς ψηφοφορία δυο διαφορετικά ψηφίσµατα για το θέµα του Κοπανά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χωρίστηκε στα δύο
ή στα τρία αν συνυπολογίσουµε την αποχή
των παρατάξεων «Αριστερή Παρέµβαση»
και «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση» και τη
στάση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που καταψήφισε και τα δύο ψηφίσµατα.
Αφορµή για την κατάθεση του ανταγωνιστικού ψηφίσµατος από την παράταξη «Μαζί
για το Βύρωνα» του Μίλτου Μπαντή υπήρξε
η πρωτοβουλία του δηµάρχου Βύρωνα Άκη
Κατωπόδη µαζί µε τον δήµαρχο ∆άφνηςΥµηττού Τάσο Μπινίσκο, να καλέσει όλους
τους βουλευτές της Β3 Περιφέρειας Νοτίου
Τοµέα Αθηνών στο θέατρο Βράχων «Άννα
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Συνοδινού» για να τους ενηµερώσει για την
υπόθεση.
Η εξήγηση του δηµάρχου ότι η συνάντηση
έγινε για να ενηµερωθούν οι βουλευτές και
όχι οι παρατάξεις και η επίκληση της πανδηµίας ως λόγο να µην προσκληθεί η δηµοτική
αντιπολίτευση, δεν έπεισε.
«Έχετε µαγικό τρόπο, να δηµιουργείται κλίµα συναίνεση και στο τέλος χύνετε την καρδάρα. Κάποιοι στο πίσω µέρος του µυαλού τους
έχουν πολιτικά παιχνίδια σε βάρος άλλων και
αυτό δεν το δεχόµαστε. Ήταν µεγάλο ατόπηµα
αυτό που έκανε ο δήµαρχος, να µας αποκλείσει από την συνάντηση µε τους βουλευτές»
δήλωσε ο επικεφαλής της «Νέας Εποχής
Βύρωνα» Χρήστος Γώγος.
Ο Μίλτος Μπαντής µε την υποστήριξη του
κ. Γώγου αλλά και του ανεξάρτητου δηµοτικού συµβούλου Βασίλη ∆εµπόνου, κατέθεσε ένα επικριτικό ψήφισµα για τη δηµοτική αρχή που ανέφερε τα εξής: Το τελευταίο
χρονικό διάστηµα ο ∆ήµος µας έχει έρθει
αντιµέτωπος µε µια πολύ δύσκολη πραγµατικότητα, αφού η απόφαση του Εφετείου στην
υπόθεση του λόφου Κοπάνα δικαίωσε τους
ιδιώτες που τον διεκδικούσαν. Επανειληµµένα έχουµε επισηµάνει τις ευθύνες της δηµοτικής αρχής στο χειρισµό της υπόθεσης αφού
ουδέποτε ενηµέρωσε τα θεσµικά όργανα και
τον λαό του Βύρωνα για την εξέλιξή της.
Ο ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική αρχή συνεχίζουν την ίδια τακτική της απόκρυψης ακόµα

και σήµερα µε ζωντανό παράδειγµα το κάλεσµα του ∆ηµάρχου στους βουλευτές όλων
των κοµµάτων του Νοτίου Τοµέα Αθηνών
χωρίς πάλι να ενηµερώσει την αντιπολίτευση,
υποβαθµίζοντας ακόµα µια φορά τον θεσµικό
της ρόλο.
Επειδή η συναίνεση και το «όλοι µαζί» µένει µόνο στα λόγια και επειδή η εµπιστοσύνη
µας στο πρόσωπο του ∆ηµάρχου έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, καλούµε τον ∆ήµαρχο να
προσκοµίσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς επίσης
να ενηµερώνει άµεσα τα µέλη του ∆Σ για
οποιοδήποτε χειρισµό ή πρωτοβουλία για την
συγκεκριµένη υπόθεση.
Παράλληλα δηλώνουµε τον δηµόσιο, δασικό και κοινωφελή χαρακτήρα της διεκδικούµενης έκτασης και ζητάµε την απόδοσή του
στους κατοίκους του Βύρωνα».
Παρά το γεγονός ότι οι χειρισµοί του δηµάρχου αποτέλεσαν αντικείµενο κριτικής όχι
µόνο από τον κ. Μπαντή, από το σύνολο της
αντιπολίτευσης, δεν υπερψήφισαν όλες οι
παρατάξεις το κείµενο.
Οι επικεφαλής των παρατάξεων «∆ύναµη
Ελπίδας» και «Πρωτοβουλία Κατοίκων Βύρωνα», αντίστοιχα, Αλέξης Σωτηρόπουλος
και Βασιλική Σάρολα, στήριξαν το ψήφισµα
της δηµοτικής αρχής και καταψήφισαν την
πρόταση Μπαντή.
Αιτιολόγησαν τη ψήφο τους, ο µεν κ. Σωτηρόπουλος υποστηρίζοντας πως «αν ένα

τέτοιο κείµενο ανέβαινε στη "∆ιαύγεια" θα
έκανε κακό στην υπόθεση» ενώ η δε κυρία
Σάρολα το καταψήφισε, διότι «θεωρεί αυτά
που ζητά το κείµενο αυτονόητα όσο αφορά τα
δικαιώµατα των δηµοτικών συµβούλων στην
ενηµέρωση και δεδοµένες υποχρεώσεις σε
όσα αφορούν τον δήµαρχο».
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βαγγέλης Γείτονας το καταψήφισε µε
το δικό του σκεφτικό, λέγοντας ότι το «όλοι
µαζί είναι µια φούσκα». Οι επικεφαλής της
Αριστερής Παρέµβασης Παύλος Αναστούλης και της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Τάσος Μαυρόπουλος, απείχαν από την
ψηφοφορία παρά το γεγονός ότι είχαν επίσης επικρίνει την έλλειψη ενηµέρωσης από
πλευράς δηµοτικής αρχής.
Το αποτέλεσµα ήταν η πρόταση Μπαντή
να λάβει µόνο 14 ψήφους και να απορριφθεί ενώ θα περνούσε αν λάµβανε ακόµη
δύο ψήφους.
Ωστόσο, το ψήφισµα που τελικά υιοθετήθηκε έλαβε µόλις 15 ψήφους, της δηµοτικής αρχής καθώς και των παρατάξεων Σωτηρόπουλου και Σάρολα. Καταγράφηκαν 17
αποχές από τις παρατάξεις Γώγου, Μπαντή,
Αναστούλη, Μαυρόπουλου και τον ανεξάρτητο δηµοτικό σύµβουλο Βασίλη ∆εµπόνο.
Οι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» καταψήφισαν όπως και ο
σύµβουλος της παράταξη Μπαντή, Ηλίας
Βαλµάς.
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Ψήφισµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βύρωνα για τον λόφο Κοπανά
«Μ

ε πρόσφατη απόφαση του
Εφετείου Αθηνών µια µεγάλη
έκταση που περιλαµβάνει το λόφο «Κοπανά» και την περιοχή των πρώην λατοµείων της Εργάνης –εντός της οποίας
φιλοξενούνται χώροι πολιτισµού (θέατρα),
αθλητισµού (γήπεδα ποδοσφαίρου) και
αναψυχής παραχωρείται µε βάση φερόµενους τίτλους ιδιοκτησίας του 19ου αι. σε
ιδιώτες που εµφανίζονται ως κληρονόµοι
παλαιών ιδιοκτητών.
Με τη συγκεκριµένη απόφαση ζηµιώνεται το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι ∆ήµοι, οι πολίτες και οι χρήστες των χώρων, µετά από
δεκαετίες λειτουργίας προς όφελος όλων.
Με λίγα λόγια, χώροι σύµβολα για την
περιοχή µας, που κατοχυρώθηκαν µε µακροχρόνιους αγώνες όλων των δηµοτικών
αρχών, όλων των δηµοτικών παρατάξεων
και όλου του λαού του Βύρωνα και µετα-

τράπηκαν από εστία µόλυνσης, σε πηγή
ζωής και δηµιουργίας για την περιοχή, κινδυνεύουν να χαθούν.
Σηµειωτέον ότι η διεκδίκηση αυτής της
δηµόσιας γης από τους ιδιώτες απορρίφθηκε το 2016 από το Πρωτοδικείο Αθηνών που παραχωρούσε την έκταση των
104 στρεµµάτων στο ελληνικό δηµόσιο µε
χρήση στους δήµους Βύρωνα και ∆άφνης
– Υµηττού.
Το δηµοτικό συµβούλιο δηλώνει αποφασισµένο να αξιοποιήσει όλα τα ένδικα
µέσα προκειµένου να διασφαλιστούν τα
συµφέροντα των πολιτών στην περιοχή
των «Νταµαριών», που αποτελεί όαση
πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής όχι
µόνο για το λαό του Βύρωνα αλλά και για
όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.
Ταυτόχρονα, και σε συνεργασία µε όλους
τους φορείς και τους δηµότες του Βύρωνα,

ξεκινάµε εκστρατεία ενηµέρωσης όλων
των αρµόδιων (κυβέρνησης, κοµµάτων,
περιφέρειας) αλλά και όλων των πολιτών
της Αθήνας ώστε να τους έχουµε συµπαραστάτες στο δίκαιο αγώνα µας που θα κλιµακωθεί µε πολλαπλούς τρόπους το ερχόµενο
διάστηµα.
Ο ∆ήµος µας, οι δηµοτικές παρατάξεις, οι
µαζικοί φορείς του Βύρωνα, αθλητικοί και
πολιτιστικοί σύλλογοι, σωµατεία και απλοί
πολίτες, απαιτούµε από την ελληνική πολιτεία να σταθεί µε αποφασιστικότητα στο
πλάι µας, ώστε οριστικά και αµετάκλητα
να κατοχυρωθεί ο δηµόσιος, κοινωφελής και δασικός χαρακτήρας του λόφου
«Κοπανά» και να αποδοθεί το σύνολο της
έκτασης που περιγράφεται στην απόφαση
του Εφετείου στους δήµους Βύρωνα και
∆άφνης-Υµηττού και µέσω αυτών στους
πολίτες.»

Με τον Τσίπρα και τον Κουτσούµπα συναντήθηκαν οι δήµαρχοι
Βύρωνα και ∆άφνης - Υµηττού για τα Θέατρα Βράχων
Μ

ε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκαν στις 9 Ιουνίου οι δήµαρχοι Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης και ∆άφνης-Υµηττού, Τάσος Μπινίσκος, προκειµένου να τον ενηµερώσουν
για την απόφαση του Εφετείου, η οποία παραχωρεί
σε ιδιώτες, ένα µεγάλο τµήµα στην περιοχή των
Θεάτρων Βράχων.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίµα και ο
πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την αµέριστη
συµπαράσταση του στην προσπάθεια που καταβάλλεται, προκειµένου να περιφρουρηθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας της συγκεκριµένης περιοχής.
Μάλιστα σε µια συµβολική κίνηση, έµπρακτης
υποστήριξης, ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το ψήφισµα του ∆ήµου Βύρωνα που είναι αναρτηµένο στο

διαδίκτυο (https://www.dimosbyrona.gr/article.
php?id=10242) και προέτρεψε όλους τους πολίτες
να πράξουν το ίδιο, µέσα από µια ανάρτηση στον
προσωπικό του λογαριασµό στο Facebook, όπου
σηµείωσε χαρακτηριστικά: «Υπογράφω! Στηρίζω
τον αγώνα των δηµοτικών αρχών και των πολιτών
για την παραµονή του Θεάτρου Βράχων στο δηµόσιο
και στους πολίτες. Ο Πολιτισµός είναι δηµόσιο αγαθό
και η πυξίδα µας για το µέλλον».
Εξάλλου, στις 14 Ιουνίου, οι δύο δήµαρχοι συνάντησαν το γενικό γραµµατέα του ΚΚΕ, ∆ηµήτρη
Κουτσούµπα στα γραφεία του κόµµατος στον Περισσό, προκειµένου να τον ενηµερώσουν.
Ο Γρηγόρης Κατωπόδης, παρέδωσε στον ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, το ψήφισµα που ενέκρινε κατά

πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βύρωνα στις
7/6/2021 για την προάσπιση του δηµόσιου, κοινωφελούς και δασικού χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά, καθώς και το πρόγραµµα του φετινού Φεστιβάλ
στη «Σκιά των Βράχων», το οποίο λόγω των δικαστικών εξελίξεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

«Ο κ. Κουτσούµπας εξέφρασε την στήριξη του
στον αγώνα που κάνουµε για το δηµόσιο και δασικό
χαρακτήρα της περιοχής αυτής που είναι ζωτικής
σηµασίας για τους δήµους µας αλλά και ολόκληρη
την Αττική», δήλωσε ο δήµαρχος Βύρωνα µετά τη
συνάντηση.

Από αριστερά:
Τάσος Μπινίσκος,
Αλέξης Τσίπρας
και Άκης
Κατωπόδης.

Ο ∆ηµήτρης
Κουτσούµπας
µε τον
δήµαρχο
Βύρωνα
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[Καισαριανή]

Η αντιπολίτευση «ακύρωσε» συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

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

Τ

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής της Πέµπτης 17 Ιουνίου
2021 αναβλήθηκε λόγω µη προσέλευσης των ∆ηµοτικών Παρατάξεων της αντιπολίτευσης για πολιτικούς λόγους, άρα λόγω έλλειψης
απαρτίας.
Είχε προηγηθεί η αποχώρηση των παρατάξεων Λαϊκή Συσπείρωση» (Ηλίας Σταµέλος), «Πρώτη φορά Καισαριανή» (Μπεττίνα Γραφίδου) και «Ανυπότακτη Καισαριανή» (Μιχάλη Μιλτσακάκης) κατά τη
συνεδρίαση της 26ης Μαΐου.
Στη συγκεκριµένη, η Μπεττίνα Γραφίδου είχε προτείνει να παρθεί απόφαση που θα καταδίκαζε τον δήµαρχο για «ζήτηµα συµπεριφοράς» λόγω δηλώσεών του, που θεωρήθηκαν προσωπικές επιθέσεις εναντίον προσώπων, όπως ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων
Καισαριανής ∆ηµήτρης Τόλος αλλά ο πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ηµήτρης
Αντωνόπουλος αρνήθηκε να τη θέσει σε ψηφοφορία. Έτσι, σε ένδειξη
διαµαρτυρίας οι τρεις αντιπολιτευόµενες παρατάξεις αποχώρησαν.

Ο δήµαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος και ο πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ηµήτρης Αντωνόπουλος
στη διάρκεια συνεδρίασης, µε µάσκες (φωτό αρχείου).

Το πρωί της Πέµπτης 17 Ιουνίου η «Λαϊκή Συσπείρωση» απέστειλε
έγγραφο µε το οποίο δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθούν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι της στη συνεδρίαση αν δεν γίνει δια ζώσης συνεδρίαση αντί µέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίστοιχα αιτήµατα-προειδοποιήσεις
έστειλαν οι παρατάξεις «Ανυπότακτη Καισαριανή» και «Συνεργασία
Πολιτών» (Άννα Παραγυιού) ενώ από την παράταξη «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» το παρών στη συνεδρίαση έδωσε µόνο η επικεφαλής της
κυρία Γραφίδου.
Η έλλειψη απαρτίας οδήγησε σε αναβολή και δηµοσίευση ανακοίνωσης από τη δηµοτική αρχή. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ∆ιοίκηση οφείλει να τηρήσει την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
που ορίζει πως τα ∆ηµοτικά Συµβούλια θα γίνονται µε την µορφή τηλεδιασκέψεων και πως επιτρέπονται συναντήσεις εργασίας µέχρι 7
άτοµα (σ.σ: µέχρι το τέλος του µήνα).
«Αποχωρήσεις για προσχηµατικούς και προσωπικούς λόγους µόνο

την πόλη απαξιώνουν» σηµειώνει η ανακοίνωση που κάνει λόγο για
«ανίερη συµµαχία» των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εναντίον της
∆ηµοτικής Αρχής.
Μετά τη µαταίωση της συνεδρίασης της 17ης Ιουνίου, ωστόσο, οι
παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να συµµετέχουν στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου, µέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ηλίας Σταµέλος κατηγόρησε τη δηµοτική αρχή ότι διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα στην
ανακοίνωσή της και επισήµανε την κυβερνητική υποκρισία που επιτρέπει συνεστιάσεις γάµων µε 300 άτοµα, ελεύθερες µάσκες (στους
εξωτερικούς χώρους) αλλά βάζει περιορισµούς στη λειτουργία των
∆.Σ.: «Εµείς θα επιµένουµε στην κανονική λειτουργία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κόντρα στις κυβερνητικές επιταγές. Μπορεί να γίνεται δια
ζώσης µε όλα τα µέτρα προφύλαξης, στην αίθουσα εκδηλώσεων, µε
φυσικό αερισµό.»

Α Ν Α Κ ΑΤΑ ΣΚ Ε Υ Η ∆ΥΟ Π Α Ι ∆ Ι Κ ΩΝ Χ Α Ρ ΩΝ

Θα πιστοποιηθούν για ασφαλή λειτουργία
∆

ύο παιδικές χαρές στην Καισαριανή, στη συµβολή των οδών
Φιλαδελφείας – Μ. Καραολή καθώς και
Αµασείας - Ηρώς Κωνσταντοπούλου,
ανακατασκευάζονται.
Οι εργασίες αφορούν στην ολική
ανακατασκευή και διαµόρφωση τους,
καθώς είχαν εµφανίσει σηµαντικές φθορές και είχαν κριθεί ακατάλληλες για
λειτουργία.
Οι υπό αναβάθµιση παιδικές χαρές
βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία του
∆ήµου και η συγκεκριµένη επέµβαση
στοχεύει τόσο στην τεχνική τους διαµόρφωση όσο και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του περιβάλλοντα
χώρου τους.
Κατά την εξέλιξη των εργασιών ελή-

φθη υπόψη το σχέδιο «Προσβασιµότητα
για όλους», για διευκόλυνση εισόδου
όλων των οµάδων (ηλικιωµένοι, άτοµα
µε ειδικές ανάγκες κλπ.), ενώ όλες οι
εργασίες επιδιώκουν την εξοικονόµηση
ενέργειας µέσω βιώσιµων εναλλακτικών πρακτικών, που θα συµβάλλουν
στη εύρυθµη λειτουργία των παιδότοπων, χωρίς να επιβαρύνουν σηµαντικά
το περιβάλλον.
Αναφορικά µε την πρώτη κατά σειρά
παιδική χαρά, αυτή καταλαµβάνει έκταση τριγωνικού σχήµατος 780 m2 και
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Φιλαδελφείας και Καραολή στην Καισαριανή.
Στην εν λόγω παιδική χαρά, πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση όλων των παλαιών οργάνων, εξυγίανση του εδάφους
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και αναβάθµιση του φωτισµού.
Τα όργανα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εκτείνονται σε
επιφάνεια 500 m2 , καθώς είναι έντονο το
πράσινο στοιχείο εντός του οικοπέδου.
Απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, και κυρίως από 1-6 ετών. Ενδεικτικά, τοποθετήθηκαν κούνιες νηπίων και
παίδων, παιχνίδια ελατηρίου αράχνη και
πεταλούδα, γέφυρα µε πατήµατα και µε
συρµατόσχοινα, δοκοί ισορροπίας και
σύνθετα µε αναρρίχηση, τσουλήθρα και
σκάλα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έγιναν
εργασίες εγκατάστασης νέου φωτισµού
µε σύγχρονα φωτιστικά σώµατα LED.
Τέλος, η φύτευση δέντρων και η τοποθέτηση τραπεζόπαγκων σε χωµάτινο
δάπεδο, συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσµα, µετατρέποντας την παιδική χαρά, σε
ένα ολοκληρωµένο πάρκο αναψυχής για
όλες τις ηλικίες.
Η δεύτερη παιδική χαρά βρίσκεται
στη συµβολή των οδών Αµασείας και
Ηρώς Κωνσταντοπούλου, και καλύπτει
έκταση 620 m2. Έπειτα από τις εργασίες
καθαίρεσης των παλιών οργάνων και
την προετοιµασία του εδάφους, τοποθετήθηκαν τα νέα όργανα, σε σηµεία
κατάλληλα, ώστε το οικόπεδο να χωρίζεται σε τρεις ηλικιακές οµάδες και να
µπορούν να συνυπάρχουν όλες οι ηλικίες. Η περιοχή Α απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 1,5-6 ετών, η Β σε παιδικά 6-12

Η Παιδική Χαρά στη συµβολή των οδών Φιλαδελφείας - Μ. Καραολή

Η Παιδική Χαρά στη συµβολή των οδών Αµασείας - Ηρώς Κωνσταντοπούλου
ετών και η περιοχή Γ που βρίσκεται στο
κέντρο του οικοπέδου, απευθύνεται σε
βρέφη. Ενδεικτικά τα όργανα που τοποθετήθηκαν είναι:
z Τµήµα Α: κούνια φωλιά, κούνια
βρεφών, παιχνίδι ελατήριο πεταλούδα, ράµπες αναρρίχησης και σύνθετο
βρεφών µε δύο πύργους, τούνελ και
τσουλήθρα z Τµήµα Β: Κούνια παίδων,
οριζόντια κλίµακα, σύνθετο όργανο
αναρρίχησης µε σκάλα και τσουλήθρα.
z Τµήµα Γ: όργανο σπιτάκι µε µπαλκόνι.
Για την διασφάλιση της εύρυθµης

λειτουργίας της παιδικής χαράς, τοποθετήθηκαν πιστοποιηµένες πλάκες
ασφαλείας στους χώρους τοποθέτησης
των οργάνων, διαστάσεων 50 x 50, από
αντικραδασµικό υλικό ΕPDM. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης εργασίες βελτίωσης των υφιστάµενων περιφράξεων,
χρωµατισµοί και τέλος αποκαταστάθηκε
η λειτουργία του φωτισµού µε την τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών LED. Οι
παιδικές χαρές θα παραδοθούν στους
δηµότες της Καισαριανής µέχρι τις 15
Ιουλίου.

[Καισαριανή]

Συλλήψεις στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής για τη διοργάνωση συναυλίας
Σ

ε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνοµία το Σάββατο
12 Ιουνίου στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής. Εκεί θα γινόταν για
δεύτερο βράδυ συναυλία που οργανώθηκε από την κολεκτίβα «440
Sound».
Ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις
µετέβησαν στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, µετά από καταγγελίες
κατοίκων, και προχώρησαν σε
τέσσερις προσαγωγές, µε στόχο
να ακυρωθεί η προγραµµατισµένη
συναυλία. Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ.,
οι προσαγωγές µετατράπηκαν τελικά σε συλλήψεις µε την κατηγορία περί διασποράς του κορωνοϊού και της διατάραξης κοινής
ησυχίας.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της
κολεκτίβας, η εκδήλωση ήταν
προγραµµατισµένη για το διήµερο
11 και 12 Ιουνίου µε τη συµµετοχή
αρκετών µουσικών σχηµάτων. Η
συναυλία της Παρασκευής πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη συµµετοχή κόσµου.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, από
το Σκοπευτήριο Καισαριανής κατασχέθηκε εξοπλισµός για τη διοργάνωση της συναυλίας.
Σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναρτήθηκε κάλε-

Στιγµιότυπο από τη συναυλία της Παρασκευής 11ης Ιουνίου.
σµα για συγκέντρωση έξω από το
Αστυνοµικό Τµήµα Καισαριανής,
ως «απάντηση» στις συλλήψεις.
«Με αφορµή τη συγκεκριµένη
συναυλία η κυβέρνηση ''προβάρει''
µια πρακτική που πατά στην γενικότερη πολιτική καταστολής- επιτήρησης και στη συνολικότερη αντιλαϊκή
της πολιτική. Τροφή σε αυτό δίνει η
απαράδεκτη απόφαση της δηµοτικής αρχής να µην παραχωρεί κανένα χώρο του Σκοπευτηρίου από
τον Αύγουστο του 2020 ακόµη και
στους φορείς της πόλης µας.
Πέρα από τις ενστάσεις που µπορεί να έχει κάποιος για το τρόπο που

Αστυνοµικές δυνάµεις στο Σκοπευτήριο

διαχειρίζονται το χώρο του Σκοπευτηρίου οι διάφορες συλλογικότητες,
η άποψή µας είναι ότι το Σκοπευτήριο ανήκει στους πολίτες ως ελεύθερος χώρος στον οποίο µπορούν
να πραγµατοποιούνται πολιτικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις µε
σεβασµό στα δικαιώµατα κατοίκων
και περιοίκων» αναφέρει σε ανακοίνωση της η δηµοτική κίνηση
«Ανυπόταχτη Καισαριανή» µε επικεφαλής τον Μιχάλη Μιλτσακάκη.
Ο δήµαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος απαντώντας στην ανακοίνωση δήλωσε «Ουδέν ψευδέστερο
ότι αρνούµαστε να παραχωρήσουµε

το Σκοπευτήριο σε φορείς και δηµοτικές παρατάξεις. Όµως, αδυνατεί
να φιλοξενήσει εκδηλώσεις τέτοιου
βεληνεκούς. Μια ασύδοτη κατάσταση σε έναν χώρο ιερό όπου όλα
επιτρέπονται αλλά για ολίγους που
διεκδικούν την ιδεολογική πατρότητα του. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
πρέπει να γίνονται µε σεβασµό στον
χώρο και δεν πρέπει να γίνονται συναυλίες αυτού του είδους».
Ο πρώην δήµαρχος και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ηλίας Σταµέλος πήρε αντίστοιχη
θέση µε τον νυν δήµαρχο: «Υπάρχει έλλειψη ελεύθερων χώρων για

τη νεολαία και είναι αντικειµενικό
πρόβληµα. Μπορούν να γίνονται
εκδηλώσεις στο πάρκο, µε σεβασµό στον ιστορικό χαρακτήρα του
χώρου και τις ώρες κοινής ησυχίας,
από φορείς που εκφράζουν κόµµατα, παρατάξεις και τη νεολαία, σε
συνεννόηση µε τον ∆ήµο. Να σέβονται τον χώρο. Να µην αφήνουν
ρηµάδια πίσω. ∆ιαφωνούµε και διαφωνούσαµε µε αυτού του είδους
τις συναυλίες που ξεκινάνε στις 11
το βράδυ, χωρίς να ρωτάνε κανέναν, τελειώνουν στις 6 το πρωί και
συµβαίνουν διάφορα τραγελαφικά
στη λήξη τους».
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ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǍǆǕǂǑǊǐ
ǂǏǊǝǑǊǔǕǂǋǂǊ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƽ
ǂǔǗǂǌǊǔǕǊǋƽǑǂǋƾǕǂ
Ǒǐǖ
ǂǎǕǂǑǐǋǒǀǎǐǎǕǂǊ
ǔǕǊǓǂǎƽǄǋǆǓǔǂǓ
ƯƧƱƬǂǕƽǔǕǈǍǂƭƲǂǑƽǄǐǖ ƣǄƪǆǒƽǑǐǎǕǐǓƨǚǄǒƽǗǐǖ
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ƭǆǚǗƲǂǑƽǄǐǖǋǂǊƪǆǒƽǑǐǎǕǐǓǔǕǈǎƣǉƿǎǂ

ƯƧƱ ƬǂǕƽǔǕǈǍǂƯǊǋǈǗǐǒǀǅǈƲǂǄǋǒƽǕǊ

supportgroup.gr

ƲǆǒǊǍƾǎǐǖǍǆǍǆǍǆǄƽǌǈǘǂǒƽǎǂǔǂǓǄǎǚǒǀǔǐǖǍǆǂǑǝ
ǋǐǎǕƽǋǂǊǎǂǔǂǓǑǒǐǕǆǀǎǐǖǍǆǕǂǑǊǐǂǏǊǝǑǊǔǕǂǋǂǊ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƽǂǔǗǂǌǊǔǕǊǋƽǑǂǋƾǕǂǑǐǖǂǎǕǂǑǐǋǒǀǎǐǎǕǂǊ
ǔǕǊǓǂǎƽǄǋǆǓǔǂǓ
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[Ζωγράφου]

Το Summer Camp κεντρικό θέµα σε επεισοδιακή
συνεδρίαση του ∆.Σ. ∆ήµου Ζωγράφου

Η υλοποίησή του Summer Camp φέτος, όπως
εξήγησε ο δήµαρχος, Βασίλης Θώδας, δεν µπορεί
να γίνει µε τους όρους των προηγούµενων ετών
δεδοµένου, διότι δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες που
έχουν διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας.

Ε

πεισοδιακή αποδείχθηκε η συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου,
καθώς η διαδικτυακή σύνδεση διακόπηκε επανειληµµένως προκαλώντας όχι µόνο ένταση και
εκνευρισµό στα συµµετέχοντα µέλη, αλλά οδήγησε
και στην απόφαση του δηµάρχου Βασίλη Θώδα να
µετατεθεί το σηµαντικότερο θέµα της ηµερησίας διάταξης, εκείνο του Οργανισµού του ∆ήµου για την
επόµενη συνεδρίαση.
∆ύο ήταν τα θέµατα που απασχόλησαν τους δηµοτικούς συµβούλους.
Το πρώτο αφορά στην επιχορήγηση ύψους
63.583 ευρώ που λαµβάνει ο ∆ήµος Ζωγράφου,
ποσό που αποτελεί µέρος των 55 εκατ. ευρώ, µε
τα οποία ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, αποφάσισε να επιχορηγήσει τους
δήµους ολόκληρης της χώρας, ώστε να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσµα χρέη τους, που οφείλονται
σε δικαστικές αποφάσεις ή άλλες αιτίες.
«Είναι µικρό το ποσό επειδή φροντίσαµε ως οικονοµική υπηρεσία να εξοφλήσουµε τα χρέη µας»
είπε ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών και αναπληρωτής δήµαρχος, Θόδωρος Μετικαρίδης και η
έγκριση ήταν οµόφωνη από τα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Το δεύτερο θέµα - κατά τη συζήτηση του οποίου
οξύνθηκαν ιδιαιτέρως τα πνεύµατα - αφορά στη
λειτουργία του Summer Camp, στα οποία οι µαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών απασχολούνται για έναν
µήνα. Πρόκειται για µια δράση η οποία προσφέρει
µια πρώτης τάξεως λύση για όλες τις οικογένειες
και ειδικότερα για εκείνες που και οι δύο γονείς ερ-
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Η τέως δήµαρχος Τίνα Καφατσάκη αναγνώρισε
την αναγκαιότητα της διοργάνωσης του
Summer Camp και τάχθηκε υπέρ της
κατατεθείσας πρότασης, παρά τις επιφυλάξεις
της για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται.

γάζονται. Η υλοποίησή του φέτος ωστόσο δεν µπορεί να γίνει µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
προηγούµενων ετών δεδοµένου, όπως εξήγησε ο
δήµαρχος, Βασίλης Θώδας,-τονίζοντας ότι δεν καταργείται το Summer Camp-, ότι τόσο πέρυσι, όσο
και φέτος δεν επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν
διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας την υλοποίηση
του. Εξήγησε µάλιστα ότι η φετινή διοργάνωση δεν
κατέστη δυνατή επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα να
πραγµατοποιηθεί ο προβλεπόµενος διεθνής διαγωνισµός για τη διοργάνωση του Summer Camp
τον χειµώνα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι
ήταν ασαφές αν θα έπαιρνε παράταση στο σχολικό
έτος και ποιος θα ήταν ο κατάλληλος µήνας εφαρµογής του προγράµµατος καλοκαιρινής δηµιουργικής απασχόλησης. Όταν πλέον το τοπίο ξεκαθάρισε ο χρόνος επαρκούσε µόνο για έναν πρόχειρο
διαγωνισµό, βάσει του οποίου όµως θα δινόταν η
δυνατότητα συµµετοχής σε λίγα παιδιά.
Ως εναλλακτική λύση η διοίκηση του ∆ήµου
πρότεινε την παραχώρηση του 4ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ζωγράφου σε τέσσερις πολιτιστικούς
συλλόγους του ∆ήµου, οι οποίοι και θα αναλάβουν τη διοργάνωση µε τη διαφορά ότι το Summer
Camp δεν θα παρέχεται δωρεάν, αλλά µε κόστος
100 ευρώ ανά παιδί.
Καίρια ήταν τα ερωτήµατα που τέθηκαν εκ µέρους της δηµοτικής παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση
Ζωγράφου δια του Ανδρέα Καραβίδα, ο οποίος
µεταξύ άλλων ζήτησε αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά µε το περιεχόµενο των εκδηλώσεων, τους
συµµετέχοντες πολιτιστικούς συλλόγους και τα

Ερωτήµατα για τους περιορισµούς στη συµµετοχή
των παιδιών έκανε ο Ανδρέας Καραβίδας.

Ο Χρίστος Τουλίατος υποστήριξε πως
ο ∆ήµος εκχωρεί σε άλλο φορέα µία
αρµοδιότητα που κανονικά έπρεπε να
επιτελεί ο ίδιος προς όφελος όλων των
γονέων του δήµου µας, και µάλιστα δωρεάν.

Το Summer Camp του ∆ήµου έξω από τη Βίλλα Ζωγράφου σε µια εποχή που δεν υπήρχαν
οι περιορισµοί του κορωνοϊού (2018). Το καλοκαιρινό Camp 2021 των πολιτιστικών
Συλλόγων του ∆ήµου Ζωγράφου (Ηπειρώτες, Κρήτες, Αρκάδες) για ηλικίες 6-12 ετών θα
διεξαχθεί στο 5ο-6ο καθώς και στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου από 1η έως 30 Ιουλίου.

παιδιά στα οποία απευθύνεται το Summer Camp
- δεδοµένου ότι διατυπώθηκε πως δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν παιδιά µελών των συλλόγων και
φίλοι τους.
Τις απαντήσεις ανέλαβε να δώσει ο πρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών Ζωγράφου, Φώτης Νταουντάκης επισηµαίνοντας πως ο σύλλογος στον οποίο
ηγείται χρησιµοποιεί τον χώρου του 4ου ∆ηµοτικού
Σχολείου τους καλοκαιρινούς µήνες για τέτοιου είδους προγράµµατα εδώ και 10 χρόνια. Επεσήµανε
πως το Summer Camp απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του ∆ήµου Ζωγράφου χωρίς διακρίσεις, αλλά
λόγω των πρωτοκόλλων που επιβάλλονται εξαιτίας της πανδηµίας οι δυνατότητες φιλοξενίας δεν θα
ξεπεράσουν τα 250 παιδιά.
Ειδικότερα το κόστος των 100 ευρώ, σύµφωνα
µε τον κ. Νταουντάκη, οφείλεται στην πρόσληψη
εξειδικευµένου προσωπικού, διευκρινίζοντας πως
οι συµµετέχοντες σύλλογοι δεν θα αποκοµίσουν
κάποιο κέρδος και πως οι γονείς θα παραλάβουν
νόµιµα παραστατικά που θα µπορούν να τα εντάξουν στη φορολογική τους δήλωση.
Από την πλευρά της η επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για την πόλη µας» Τίνα Καφατσάκη
υπογράµµισε πως πρέπει ο ∆ήµος να αναλάβει τις
καλοκαιρινές δραστηριότητες των παιδιών, επισηµαίνοντας ότι κατά την τετραετία που η ίδια ήταν
επικεφαλής του ∆ήµου, το καλοκαιρινό πρόγραµµα

δηµιουργικής απασχόλησης για τους µαθητές έτυχε µεγάλης ανταπόκρισης. Και επεσήµανε ότι όσον
αφορά στον διαγωνισµό για το Summer Camp θα
έπρεπε να έχει γίνει µε αιρεσιµότητες, όπως συνέβη και µε τους όρους των διαγωνισµών που αφορούσαν τη λειτουργία των σχολείων. Αναγνώρισε,
ωστόσο, την αναγκαιότητα της διοργάνωσης του
Summer Camp και τάχθηκε υπέρ της κατατεθείσας πρότασης.
Εν τέλει το θέµα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία µε
31 ψήφους υπέρ και 4 κατά, ενώ ακολούθησε µια
“σκληρή” ανακοίνωση της παράταξης «Ζωγράφου
– Ανυπότακτη Πόλη» (παρ. Χρίστου Τουλίατου),
στην οποία γίνεται λόγος για «πρωτοφανή απόφαση για τα καλοκαιρινά camp για παιδιά 6-12 ετών»
καθώς «ο ∆ήµος εκχωρεί σε άλλο φορέα µία αρµοδιότητα που κανονικά έπρεπε να επιτελεί ο ίδιος
προς όφελος όλων των γονέων του δήµου µας, και
µάλιστα δωρεάν».
Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν καλούνταν να πάρουν µια οµόφωνη απόφαση αυτή θα
ήταν η επιστροφή τους στις δια ζώσης συνεδριάσεις
δεδοµένου ότι τα τεχνικά προβλήµατα των τηλεδιασκέψεων έχουν κουράσει τους πάντες σε τέτοιο
βαθµό που ο επικεφαλής της κίνησης Αγαπώ Ζωγράφου Κωστής Παπαναστασόπουλος να προτείνει
τη χορηγία ενός ταχύτατου δικτύου wifi ώστε να
αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις.

[Ζωγράφου]
Απονεµήθηκαν τα βραβεία του µαθητικού
διαγωνισµού που διοργάνωσε η ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
Στη Βίλα Ζωγράφου πραγµατοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου η απονοµή
δώρων στους νικητές του µαθητικού διαγωνισµού ζωγραφικής, που
διοργάνωσε η Μ.ΑΞΙΑ.∆Η.Ζ (Μονοµετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων
∆ήµου Ζωγράφου).
Ο διαγωνισµός αφορούσε µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού από
όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Ζωγράφου. Ο κάθε ένας από
τους µαθητές και τις µαθήτριες που διακρίθηκαν τα έργα τους έλαβαν
ως δώρο σχολική τσάντα ευγενική προσφορά του βιβλιοπωλείου
«Προκόπης».
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο δήµαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς ο πρόεδρος της
ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ Άγης Παπακωνσταντίνου.
Μετά την απονοµή οι προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί
ο ∆ήµος Ζωγράφου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τρισδιάστατη προβολή επάνω στο κτίριο της Βίλας Ζωγράφου (3D
mapping) διάρκειας 5 λεπτών.

Έργο µαθήτριας της ΣΤ' του 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ζωγράφου.

Σπουδαία διάκριση της
ξιφοµάχου Όλγας Καζάκου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ - Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ

Ασηµένιο µετάλλιο στους Βαλκανικούς
Με το ασηµένιο µετάλλιο στα 3.000 µέτρα στην κατηγορία εφήβων
γύρισε από τη Κωνσταντινούπολη ο αθλητής του Γ.Α.Σ. Ιλισός Παναγιώτης Πετρουλάκης. Στη δεύτερη θέση του βάθρου των 51ων Βαλκανικών Αγώνων τον οδήγησε ο χρόνος των 8:30 λεπτών.
«Θερµά συγχαρητήρια στον αθλητή Παναγιώτη Πετρουλάκη του
Γ.Α.Σ. Ιλισός. Είµαστε υπερήφανοι που ένας νέος της πόλης µας κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε µία τόσο σηµαντική διοργάνωση» υπογράµµισε στην συγχαρητήρια επιστολή του ο δήµαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας και πρόσθεσε ότι η κατάκτηση αυτή «αποτελεί την
επιβράβευση της προσπάθειας και της επιµονής, µε την οποία εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια και στον καταξιωµένο
προπονητή του Γιώργο Ζώρζο που βρίσκονταν κοντά στον αθλητή µε
σοφία, πείρα και έµπνευση.»

Η ξιφοµάχος Όλγα Καζάκου και ο προπονητής
της αµέσως µετά τη διάκριση του Πανελληνίου
πρωταθλήµατος σπάθης παγκορασίδων 2021

Μία ακόµα επιτυχία για τον ∆ήµο Ζωγράφου πρόσφερε η ξιφοµάχος Όλγα Καζάκου. Η Ζωγραφιώτισσα αθλήτρια του Ηλυσιακού,
ανέβηκε στη τη 2η θέση του βάθρου του Πανελληνίου πρωταθλήµατος σπάθης παγκορασίδων 2021.
«Η Όλγα Καζάκου µε την επιτυχία της αυτή απέδειξε πως η
σκληρή δουλειά και η προσήλωση στον στόχο φέρνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα» σηµειώνει στη συγχαρητήρια επιστολή του
ο δήµαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. Επίσης πρόσθεσε ότι
ιδιαιτέρα συγχαρητήρια αξίζουν επίσης «στον Ηλυσιακό και τον
προπονητή της για την δουλειά που γίνεται στον Αθλητικό Όµιλο και
τις σηµαντικές διακρίσεις που επιτυγχάνονται. Ο ∆ήµος Ζωγράφου
βρίσκεται και θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των αθλητών και
των σωµατείων της πόλης µας».

Ο προπονητής Γιώργος Ζώρζος µε τον
Βαλκανιονίκη Παναγιώτη Πετρουλάκη.
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[Καισαριανή - Ιστορία]

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Ο Καισαριανιώτης γίγαντας

Γράφει η Σοφία Τριανταφύλλου
∆ηµοσιογράφος - Association of
European Journalists (AEJ)

Ο

Βασίλης Μαγγανάς γεννήθηκε στην Καισαριανή πριν από
66 χρόνια, από γονείς µικρασιάτες
(Βουρλά και Μπουτζά). Όπως λέει
κι ο ίδιος «µεγάλωσα µέσα στη µάντρα του παππού µου Αλέξη Κωνσταντάρα. Μέντοράς µου ήταν ο µικρός αδελφός της µάνας µου Βασίλης Κωνσταντάρας».
Από την ηλικία των 15 ετών πρωταγωνιστεί
στον αθλητισµό έχοντας διακριθεί σε όλες τις
κατηγορίες Παίδων. Το 1994 στη ∆ανία κατέκτησε το πρώτο χρυσό µετάλλιο για την Ελλάδα (βαρειά σφύρα µε κοντή αλυσίδα). Τρεις
µέρες αργότερα κατέκτησε το ασηµένιο στη
σφαιροβολία.
Είναι ο κορυφαίος Έλληνας βετεράνος
αθλητής- παλαιός πρωταθλητής της σφυροβολίας, της σφαιροβολίας και της άρσης
βαρών, ο οποίος συνεχίζει ακατάπαυστα
πρωταθλητισµό από το 1969 µέχρι σήµερα µε
σπουδαίες επιδόσεις και µετάλλια.
Οι διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις του
αριθµούν σε 71 µετάλλια στον ανοιχτό στίβο,
15 µετάλλια στον κλειστό στίβο και 16 παγκόσµια ρεκόρ ως βετεράνος.
Ο Βασίλης είναι η µοναδική περίπτωση
µεταπολεµικά που σε πανελλήνια πρωταθλήµατα έχει κατακτήσει 1η θέση και στην
σφαίρα και στην σφύρα.
Μέσα στις πολλές επιτυχίες του Βασίλη
Μαγγανά κάποιες χαρακτηριστικές είναι:
Το 2002 στο πανευρωπαϊκό της Γερµανίας
κέρδισε ανάµεσα στους άλλους και τον ρώσο
ολυµπιονίκη Vladimir Kiselyov
Το 2013 στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα
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Εκδροµή στο ∆ιόνυσο - 5ο Σύστηµα Προσκόπων Καισαριανής: Βασίλης Μαγγανάς, Γιάννης
Μαρκούτσογλου, Μάκης Βασιλογλου, Άγγελος Κατιρτζιγιανόγλου, Γιώργος Συριανός,
Κυριακού, Σαπέρας, Νίκος Τζανετής, Γιάννης Κωτσιόπουλος και Ζαρκάδης, Ζορµπάς.

masters 2013 Porto Alegre Brazil πρωταθλητής κόσµου στη βαριά σφύρα & δευτεραθλητής κόσµου στο πένταθλο ρίψεων.
Το 2015 στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα
masters στη Λιόν της Γαλλίας µε αποκοµιδή
µεταλλίων στις ρίψεις ένα χρυσό, δύο αργυρά και µια 4η θέση στο πένταθλο ρίψεων.
Το 2016 αν και 62 ετών πιάνει τα όρια που
απαιτούνται και του δίνετε το δικαίωµα να
συµµετάσχει στους πανελλήνιους αγώνες
του ΣΕΓΑΣ στους άνδρες (18/6/2016 στην
Πάτρα )
Για αυτό τον λόγο ο ΣΕΓΑΣ τον βραβεύει,
την βράβευση την έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος
του ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος.
Να σηµειώσουµε επίσης ότι ο Βασίλης
Μαγγανάς αποτελεί εκτός των άλλον µοναδική περίπτωση γιατί:
1. Έχει πανελλήνιες διακρίσεις βρισκόµενος στα µετάλλια σε 5 διαφορετικά βαρέα
αθλήµατα στα: σφαίρα, σφύρα, πέταγµα λίθου (έως το ’75 αποτελούσε άθληµα σε πανελλήνιους), άρση βαρών (’73 1η θέση ως
έφηβος και στην συνέχεια στους άντρες 2
αργυρά και 3 χάλκινα) και στην χειροπάλη
(1992 3η θέση στην βαριά κατηγορία)
2. Συµµετοχή και διάκριση το 1992 σε πανελλήνιο στην χειροπάλη 3η θέση στην βαριά

Έξω από το σπίτι του παππού του
Αλέξανδρου Κωνσταντάρα, στην οδό Βουτζά

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κατασκήνωση του 2ου και 5ου Συστήµατος Προσκόπων
Καισαριανής στο Σούνιο (περίπου το 1966). Αρχηγοί ο Γιώργος
Γρύλλης στο 2ο και ο Νίκος Τζανετής στο 5ο. Βασίλης Μαγγανάς,
Τραγόπουλος, Καρυτινός, Μαυρίδης, Κοκόλας, Κατιρτζιγιανόγλου,
τα αδέλφια Συριανός Γιώργος και Γιάννης, Ζύµαρης Κιντής,
∆ηµήτρης Κωτσιόπουλος και Νίκος Χατζηνικολάου.

κατηγορία
3. Συµµετοχή και διάκριση το 1997 στο ∆υναµικό
Τριάθλο Powerlifting σε αγώνες στον πανελλήνιο γυµναστικό σύλλογο (τότε προπονητής ΠΓΣ ∆ηµήτρης
Ηλιάδης, έφορος ΠΓΣ Γιώργος Παρασκευόπουλος)
4. Στις 3 Μαΐου του 2014 για να
θυµούνται όσοι γνωρίζουν και να
µάθουν οι νεότεροι ο πρώτος έλληνας που συµµετείχε σε διεθνείς
αγώνες Strongman και συγκεκριµένα σε αγώνες Highlandgames
του WSTS µε την ονοµασία ULTRA
THROW και κατέλαβε την 1η θέση
είναι ο Βασίλης Μαγγανάς!!!

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΣΥΖΗΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΙΜΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021,
ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΤΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΟ ΘΕΜΑ (ΦΙΛΟΛΑΟΥ 62, ΠΑΓΚΡΑΤΙ).

[Καισαριανή - Ζωγράφου]

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

∆ύο νέοι σταθµοί στην Καισαριανή
Υ

πεγράφη στις 22 Ιουνίου,
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
η σύµβαση έναρξης εργασιών,
από την Αττικό Μετρό ΑΕ µε την
ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ
Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM
Transport S.A», για τη Γραµµή
4 του Μετρό της Αθήνας, που
θα εξυπηρετεί 300.000 επιπλέον
κατοίκους του λεκανοπεδίου εκ
των οποίων του Ζωγράφου και
της Καισαριανής.
Παρέστησαν επίσης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, οι δήµαρχοι Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας, Καισαριανής
Χρήστος Βοσκόπουλος και Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος.
Η Γραµµή 4 θα έχει µήκος περίπου 13 χλµ. και θα κατασκευαστούν 15 νέοι σταθµοί, µε τα
φρέατα αερισµού τους: Ɣ1 Άλσος
Βεΐκου, Ɣ2 Γαλάτσι, Ɣ3 Ελικώνος, Ɣ4 Κυψέλη, Ɣ5 ∆ικαστήρια,
Ɣ6 Αλεξάνδρας, Ɣ7 Εξάρχεια,
Ɣ8 Ακαδηµία, Ɣ9 Κολωνάκι, Ɣ10
Ευαγγελισµός, Ɣ11 Καισαριανή,
Ɣ12 Πανεπιστηµιούπολη, Ɣ13
Ζωγράφου, Ɣ14 Ιλίσια και Ɣ15
Γουδή.
Ο σταθµός «Καισαριανή»,
χωρoθετείται στην περιοχή διασταύρωσης των οδ. Υµηττού και
λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως. Θα κα-

τασκευαστεί µε όρυγµα που θα
ανοιχτεί στο παρκάκι στη συµβολή των λεωφόρων Εθνικής Αντιστάσεως και Βασ. Αλεξάνδρου.
O σταθµός, «Πανεπιστηµιούπολη», χωροθετείται στο χώρο

της Πανεπιστηµιούπολης του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθήνας στον
∆ήµο Καισαριανής, βόρεια της
εσωτερικής οδικής αρτηρίας.
O σταθµός, «Ζωγράφου», χω-

ροθετείται κάτω από την οδό Γ΄
Ορεινής Ταξιαρχίας στην περιοχή
της πλατείας Αλεξανδρή (Γαρδένια) και το όρυγµα θα δηµιουργηθεί σε παρκάκι επί της λεωφόρου Παπάγου.

O σταθµός, «Ιλίσια», χωρoθετείται κάτω από την οδό Ινδού,
στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και της πλατείας Αόρνου
στα Άνω Ιλίσια, ενώ τα µηχανήµατα θα εισέλθουν από όρυγµα

Β Α Σ Ι Λ Η Σ Θ Ω ∆ Α Σ , ∆ Η Μ Α ΡΧΟΣ Ζ Ω Γ ΡΑΦ ΟΥ

«∆ικαιώνεται µία διεκδίκηση ετών του ∆ήµου»
Τ

ις προηγούµενες ηµέρες είχα την τιµή
να συµµετάσχω στην εκδήλωση για την
υπογραφή της σύµβασης έναρξης των εργασιών κατασκευής της Γραµµής 4 του Μετρό
«Άλσος Βεΐκου - Γουδή». Πρόκειται για ένα
σπουδαίο και µεγάλο έργο, το οποίο δικαιώνει µία διεκδίκηση ετών του ∆ήµου Ζωγράφου. Όπως γνωρίζετε, η πόλη µας είναι αρκετά πυκνοκατοικηµένη και επιπλέον δέχεται καθηµερινά πολλούς επισκέπτες, καθώς
δύο από τα µεγαλύτερα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας και ένα από τα µεγαλύτερα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια βρίσκονται στον
∆ήµο µας, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται
σηµαντικά το κυκλοφοριακό σε καθηµερινή
βάση. Με την ολοκλήρωση του έργου και
την κατασκευή των τριών νέων σταθµών σε
Άνω Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή, τα οφέλη
στην καθηµερινότητα των πολιτών αλλά και
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για το περιβάλλον θα είναι πολλά. Η πόλη
θα γίνει ευκολότερα προσβάσιµη από όλες
τις περιοχές της Αθήνας και για όλους τους
πολίτες, όλων των ηλικιών. Ο φοιτητής ή εν
γένει ο επισκέπτης της πόλης µας, δεν θα
χρειαστεί να χρησιµοποιήσει το αυτοκίνητό
του καθώς θα µπορεί να µετακινηθεί µε τα
µέσα µαζικής µεταφοράς πολύ πιο εύκολα,
αποφεύγοντας την κίνηση και σε πολύ πιο
σύντοµο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τους
κατοίκους της πόλης µας, οι οποίοι θα µπορούν να φτάσουν γρήγορα σε οποιαδήποτε
γειτονιά της Αθήνας σε άλλους πλέον χρόνους. Παράλληλα, η χρήση του µετρό θα
αναβαθµίσει σηµαντικά την ποιότητα ζωής
και του περιβάλλοντος, µε τη µείωση των
εκποµπών ρύπων να είναι µόνο µία από τις
ευεργετικές συνέπειες του έργου.
Ο χρόνος µετακίνησης που θα εξοικονο-

µηθεί, το οικονοµικό όφελος από τη µείωση
κατανάλωσης καυσίµων, η αποφυγή ταλαιπωρίας και εκνευρισµού µε επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία, υπάρχει µια σειρά από
θετικές αλλαγές που θα συµβούν οι οποίες
δεν είναι διόλου αµελητέες.
Όπως καταλαβαίνετε, η έλευση του µετρό
στον ∆ήµο Ζωγράφου βελτιώνει την καθηµερινότητα των πολιτών και ταυτόχρονα
δηµιουργεί ένα καθαρότερο και φιλικότερο
τοπίο για όλους. Το Μετρό µαζί µε τα µεγάλα
έργα που υλοποιούµε, θα αλλάξουν ριζικά
την εικόνα της πόλης µας, καθιστώντας την
ελκυστικό τόπο διαβίωσης και επίσκεψης.
Ο ∆ήµος Ζωγράφου σχεδιάζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί έργα και να πιέζει για παρεµβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης που
διαµορφώνουν καλύτερο παρόν και µέλλον
για την πόλη µας και τους κατοίκους.

[Καισαριανή - Ζωγράφου]

ΤΗ Σ Γ ΡΑ Μ Μ Η Σ 4 ΤΟΥ Μ Ε Τ Ρ Ο

και τρεις στον ∆ήµο Ζωγράφου

Οι επιβάτες θα χρειάζονται 14 λεπτά για να διανύσουν την απόσταση Άλσος Βεΐκου Πανεπιστηµιούπολη και 12,5 λεπτά για τη διαδροµή από την Καισαριανή στο Άλσος Βεΐκου.

στην πλατεία Αόρνου.
Ο σταθµός, «Γουδή», χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας
Ελευθερίας και οδού Λοχ. Σπηλιόπουλου. Θα δηµιουργηθεί
ορύγµα στο πάρκο που βρίσκεται
στη συµβολή των οδών Γεωρ-

γίου Παπανδρέου και Λοχαγού
Σπηλιωτόπουλου. Αναµένεται να
υπάρξουν αρκετά εκτεταµένες
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις γύρω
από τον νέο σταθµό
Με την εξαίρεση των σταθµών
Βεΐκου, Κολωνακίου, Κυψέλης

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Αττικό Μετρό έχουν χωριστεί 3 οµάδες εργασιών
για το έργο. Το Ζωγράφου και η Πανεπιστηµιούπολη, ανήκει στην τρίτη οµάδα όπως
και οι σταθµοί Γαλάτσι, Καισαριανή, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή και το φρεάτιο Νήαρ Ήστ.

και Γουδή που θα κατασκευαστούν µε ανοικτό όρυγµα (δηλαδή σκάβοντας κάθετα στη θέση
του σταθµού και µετά χτίζοντας
τον σταθµό από κάτω προς τα
επάνω) οι υπόλοιποι σταθµοί
θα δηµιουργηθούν κατά κύριο

λόγο µε υπόγεια εκσκαφή, µε τα
µηχανήµατα να εισέρχονται στο
υπέδαφος από µικρών διαστάσεων ανοίγµατα.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι
τα έργα θα ξεκινήσουν µέσα στο
καλοκαίρι ωστόσο η συµβατι-

κή διάρκεια κατασκευής είναι 8
χρόνια. Πρόκειται σύµφωνα µε
το Υπουργείο Υποδοµών για το
µεγαλύτερο δηµόσιο έργο υποδοµής που υλοποιείται στην Ευρώπη, ύψους 1,2 δισ. (η προσφορά του αναδόχου).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

«Οι δύο είσοδοι-έξοδοι του σταθµού "Πανεπιστηµιούπολη" θα είναι στην Καισαριανή»
Τ
ην Τρίτη 22 Ιουνίου ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, συνυπέγραψε τη σύµβαση για τη γραµµή 4 του ΜΕΤΡΟ, η
οποία προβλέπει 2 σταθµούς στην πόλη µας.
Το σταθµός «Καισαριανή» που χωροθετείται στην περιοχή της διασταύρωσης της οδού
Υµηττού µε τηνΛεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως
και το σταθµός «Πανεπιστηµιούπολη» που χωροθετείται στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθήνας στον ∆ήµο Καισαριανής, βόρεια της
εσωτερικής οδικής αρτηρίας.
Όσον αφορά στο σταθµό «Καισαριανή» η µια
είσοδος-έξοδος του σταθµού θα είναι στη διασταύρωση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως
µε την οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και η άλλη
επί της οδού ∆αµάρεως.
Για τον σταθµό «Πανεπιστηµιούπολη» η µια
είσοδος-έξοδος του θα είναι στην απόληξη της
οδού Οδεµησίου και η άλλη θα είναι, επίσης
στην πόλη µας, πίσω από το Σούπερ Μάρκετ
«ΑΒ Βασιλόπουλος».
Είναι αυτονόητο ότι τα οφέλη από αυτή τη
διασύνδεση µε την πόλη µας είναι πολλαπλά
τόσο για την µετακίνηση των πολιτών, που σε
συνδυασµό µε τη δηµοτική συγκοινωνία που
εκτιµάται να λειτουργήσει στις αρχές του 2022,
θα κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση των πολιτών σε προορισµούς σε όλη την Αττική, όσο

και για την επιχειρηµατική δραστηριότητα στην
πόλη µας.
Ο Χρήστος Βοσκόπουλος δήλωσε πολύ ικανοποιηµένος που, µετά από συζητήσεις µε την
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, και η δεύτερη είσοδος-έξοδος
του σταθµού «Πανεπιστηµιούπολη» θα είναι
στην πόλη µας, µε αποτέλεσµα την ευκολότερη
και ασφαλέστερη πρόσβαση των δηµοτών στο
σταθµό. Υπενθυµίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε η δεύτερη είσοδος-έξοδος να
είναι από την πλευρά της Πανεπιστηµιούπολης.
(∆ήλωση του Γραφείου Τύπου του ∆ήµου για
λογαριασµό του δηµάρχου)
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[Καισαριανή]

Κλήδονας Καισαριανής 2021 εν µέσω πανδηµίας
Η

αναβίωση του εθίµου του Κλήδονα
στην Καισαριανή στις 24 Ιουνίου, συνέπεσε µε την πρώτη µέρα της κατάργησης
της υποχρέωσης να φοράει κάποιος µάσκα
σε εξωτερικούς χώρους.
Η ευτυχής αυτή σύµπτωση ικανοποίησε
τους συµµετέχοντες δεδοµένων µάλιστα
των πολύ υψηλών θερµοκρασιών. Παρόλα
αυτά κάποιοι συνέχισαν να φορούν τη µάσκα ως µέτρο προφύλαξης.
Για λόγους αποφυγής συνωστισµού, έγινε περιορισµένη διαφήµιση της συγκεκριµένης γιορτής από τους συνδιοργανωτές,
τον Μικρασιατικό Σύλλογο Καισαριανής και
το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. – Α.Σ.Ι. του ∆ήµου Καισαριανής. Επίσης συµπύκνωσαν τη διάρκεια του
σε περίπου ένα δίωρο ενώ άλλες χρονιές
το έθιµο τελούνταν µέσα σε ένα διήµερο.
Μέλη της θεατρικής οµάδας του Μικρασιατικού Συλλόγου έπιασαν το «αµίλητο»
νερό στο πηγάδι, το µετέφεραν στον προαύλιο χώρο του δηµαρχείου Καισαριανής,
όπου συµβολικά έκαψαν µαγιάτικα στεφάνια. Στη συνέχεια ολιγοµελής οµάδα του
χορευτικού τµήµατος χόρεψε γύρω από τη
φωτιά.

Το πηγάδι µε το «αµίλητο» νερό.

Η µεταφορά του «αµίλητου» ύδατος επί της Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής
Στέλλα Λήλου-Σαρρηπαναγιώτου συντονίζει την εκδήλωση.

Ο δήµαρχος Καισαριανής ανάβει τη φωτιά

Κουκουλοφόροι τραυµάτισαν 15χρονο στην Καισαριανή Επίσηµη επίσκεψη του Γερµανού αναπληρωτή
Υπ. Εξωτερικών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής
∆
εκαπέντε κουκουλοφόροι επιτέθηκvαν σε
παρέα ανηλίκων και τραυµάτισαν 15χρονο, αργά το
βράδυ στις 22/5, στην Καισαριανή.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από αστυνοµικές πηγές,
ο 15χρονος καθόταν µε 3
φίλους του στο χώρο των
γηπέδων µπάσκετ, πίσω από
το δηµαρχείο της ΚαισαριαΜεταξύ άλλων, το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΙ έκανε λόγο για επίθεση
νής στις 22:00, όταν εµφανί- 15 κουκουλοφόρων εναντίον του µαθητή και των τριών φίλων του.
στηκε η οµάδα των κουκουλοφόρων.
του, προκειµένου να του παρασχεθούν οι
Ρώτησαν τον 15χρονο «από πού είναι» και πρώτες βοήθειες.
άρχισαν να χτυπούν µε γροθιές και ρόπαλα.
Τα παιδιά της περιοχής θεωρούν δεδοΟι δράστες τραυµάτισαν τον 15χρονο, του µένο ότι οι δράστες προέρχονται από την
αφαίρεσαν ένα σακίδιο πλάτης και αµέσως περιοχή του Ζωγράφου, καθώς όπως λένε
µετά τράπηκαν σε φυγή.
το τελευταίο διάστηµα, βρίσκεται σε εξέλιξη
Ο ανήλικος διακοµίστηκε στο Νοσοκο- µια άτυπη βεντέτα ανάµεσα στις δύο περιµείο Παίδων «Αγία Σοφία» από τον πατέρα οχές.
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Τ

ην Τετάρτη 2 Ιουνίου πραγµατοποίησε
επίσηµη επίσκεψη στην Καισαριανή ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της
Γερµανίας Μίχαελ Ροτ.
Ο κύριος Ροτ επισκέφθηκε το Σκοπευτήριο Καισαριανής και τίµησε τη µνήµη των
αντιφασιστών αγωνιστών, καταθέτοντας ένα
κόκκινο γαρύφαλλο στο µνηµείο των εκτελεσθέντων.
Τον Γερµανό αξιωµατούχο υποδέχθηκε
ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος ο οποίος στην οµιλία του χαιρέτησε
τη σηµασία της επίσκεψης του Γερµανού
υπουργού σε έναν από τους πιο εµβληµατικούς χώρους της πατρίδας µας.
Ο Χρήστος Βοσκόπουλος, αφού τόνισε την
αξία που έχει το Σκοπευτήριο Καισαριανής
στον αντιφασιστικό αγώνα, αναφέρθηκε στην
προσπάθεια δηµιουργίας του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου «Πόλεις ενάντια στον φασισµό»
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήµερα, µε µεγά-

λη συναισθηµατική φόρτιση αλλά και µε µεγάλη χαρά, θα ήθελα να ανακοινώσω επίσηµα
και σε διεθνές επίπεδο την πολύ σηµαντική
πρωτοβουλία εκ µέρους του ∆ήµου µας: τη
δηµιουργία του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου Πόλεις ενάντια στον φασισµό».
Ο Μίχαελ Ροτ στο λόγο του, µεταξύ άλλων,
αναφέρθηκε στην ιστορική σηµασία του Σκοπευτηρίου, στις βαθιές πληγές που άφησε η
γερµανική κατοχή στον ελληνικό λαό και
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οφείλουµε πάντα
να αναρωτιόµαστε τι µπορούµε να κάνουµε
καλύτερα και πως µπορούµε να συνεισφέρουµε στην ειρήνη και την συµφιλίωση»,
καταλήγοντας µε τη φράση: «Εκφράζω την
εκτίµηση µου στο πρόσωπο σας ∆ήµαρχε που
χτίζετε ένα αντιφασιστικό Ευρωπαϊκό δίκτυο
πόλεων ενάντια στον εθνικισµό, το λαϊκισµό,
τον αντισηµιτισµό και το ρατσισµό. Είναι αυτό
που ακριβώς χρειαζόµαστε σε αυτήν την δύσκολη εποχή.»

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

ΒΥΡΩΝΑΣ

Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάποιοι ξέχασαν τον αντιπολιτευτικό ρόλο
που τους έταξε ο λαός και συµπεριφέρονται σαν να ήταν απόντες.

Έ

χουµε γίνει µάρτυρες τον τελευταίο
καιρό καταστάσεων που δεν µας τιµούν
ως πόλη και ως οργανωµένη κοινωνία. Αυτό
είναι γνωστό τοις πάσι, µην περιαυτολογώ.
Αυτό που επιθυµώ να τονίσω είναι ότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, όχι µε την
δηµοτική αρχή, αλλά µε την αντιπολίτευση...
Έδειξε ο δήµαρχος µε τις κινήσεις του, µε
το one man show στις κλήσεις των βουλευτών για την ενηµέρωση σχετικά µε τον λόφο
Κοπανά, µε την ανάρτηση της παλαιστινιακής
σηµαίας στο µπαλκόνι του ∆ήµου αλλά και µε

την υπερψήφιση διχαστικών προτάσεων στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι αδιαφορεί πλήρως
για την ενότητα της κοινωνίας του Βύρωνα.
Το προσωπείο του καλού και φιλικού ανθρώπου γκρεµίζεται µέρα µε την ηµέρα.
Η Αντιπολίτευση δεν βρίσκεται στο παρά
πέντε, βρίσκεται στο και πέντε. Παγιδευµένη σε διάφορα διλήµµατα, µπερδεµένη
σε λαβύρινθους χωρίς έξοδο, αδυνατεί να
ασκήσει την εντολή του λαού, αδυνατεί να
υπερασπιστεί τις αξίες της, δίνει χώρο ακόµα και σε περιθωριακές απόψεις να υπερτε-
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βήµα, εκφράζω την απαίτηση της κοινωνίρούν χωρίς αντίδραση.
Η κοινή πρόταση Μπαντή-Γώ- ας, αυτών που δεν στήριξαν την παράταξη
γου-∆εµπόνου να διασφαλιστούν Κατωπόδη, προς άπαντες εκλεγµένους αυτα αυτονόητα και ο δήµαρχος να τοδιοικητικούς, όσους τουλάχιστον ενδιαφέπροσκοµίσει τον πλήρη φάκελο της ρονται, να αναλάβουν άµεσα δράση ενωτιυπόθεσης Κοπανά, στο ∆.Σ. καθώς κή, µε κατεύθυνση οριστικής ρήξης µε την
επίσης να ενηµερώνει προκαταβο- δηµοτική αρχή....
Ο Βύρωνας δεν αντέχει άλλες απουσίες, η
λικά τα µέλη του ∆Σ για οποιοδήποτε χειρισµό ή πρωτοβουλία, για την πόλη µας δεν αντέχει άλλους συµβιβασµούς.
συγκεκριµένη υπόθεση δεν πέρασε Επιτακτική ανάγκη είναι η διαµόρφωση οριγια δύο ψήφους. ∆εν πέρασε µε ευ- στικής αντιπολιτευτικής πρότασης. Το πρώθύνη της αντιπολίτευσης. Των πα- το βήµα ας γίνει αύριο, Όποιοι απουσιάσουν,
ρατάξεων Σωτηρόπουλου, Σάρολα ας παραµείνουν αιώνιοι θεατές...
και Γείτονα που την καταψήφισαν
ψ φ
και των παρατάξεων Αναστούλη
στούλη
και Μαυρόπουλου που επέλεξαν
πέλεξαν
την αποχή.
∆εν επιδιώκουµε να επιβάλλουβάλλουµε το δίκαιο µε το ζόρι, οφείλουµε
είλουµε
όµως να αναδεικνύουµε στην
ην κοινωνία τα κακώς κείµενα, έστω
στω και
αν αυτό δεν βρίσκει σύµφωνους
φωνους
τους πάντες.
Η ζύµωση των ιδεών, φέρνει
ει πάντα τις κοινωνίες αντιµέτωπες µε διλήµµατα. ∆εν µπορούµε να συµφωνούµε
µε
όλοι µε όλους. Είναι όµως πλήγµα
για όλους µας όταν η αλήθεια δεν
γίνεται γνωστή... Είναι πλήγµα
όταν κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τι συµβαίνει στην πόλη
µας... Είναι πλήγµα όταν οι δηµοτικοί εκπρόσωποι δεν τιµούν την
Γράφει ο Ανδρέας Λεκατσάς,
εντολή του λαού.
Μέσα από αυτό το φιλόξενο µέλος της δηµοτικής κίνησης «Έξυπνος Βύρωνας»
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[Ζωγράφου]

ΑΝ ΑΜΝ Η Σ ΕΙΣ

ΑΠΟ

ΤΟ

Π Α ΡΕ ΛΘΟΝ

To πρώτο φαρµακείο στου Ζωγράφου

Γράφει η Ζωή Χαλκιοπούλου,
συγγραφέας, µέλος ∆.Σ. του Συνδέσµου
Παλαιών Ζωγραφιωτών
ο φαρµακείο της Ερασµίας ΜαρκοΤ
πούλου-Κατσώλη ήταν το πρώτο
φαρµακείο που άνοιξε στου Ζωγράφου
το 1927.
Αρχικά λειτούργησε στο ισόγειο της
οικίας Βαρβέα (Λ. Παπάγου 53) και εν
συνεχεία στο ισόγειο της οικίας Αναρ-

γύρου (µετέπειτα φροντιστήρια ξένων
γλωσσών ∆αλιάνη).
Το 1952 µεταφέρθηκε στη στάση Γέφυρα (Λ. Παπάγου 6), εκεί που µέχρι
πρότινος το διατηρούσε η κόρη της Μαρία ∆ηµοπούλου-Κατσώλη. Το φαρµακείο συνεχίζει να λειτουργεί µε ιδιοκτήτη τον εγγονό της.
Η Ερασµία Μαρκοπούλου, κόρη του
Γιάννη και της Ελένης Μαρκοπούλου,
γεννήθηκε το 1903 στη Ρουµανία, όπου
ο πατέρας της καπετάνιος και πλοιοκτήτης ποταµόπλοιου,έκανε ταξίδια στον
∆ούναβη. Ήρθε στην Ελλάδα µετά τον
διωγµό και σπούδασε φαρµακοποιός.
Η Ερασµία ως άνθρωπος υπήρξε
υπόδειγµα καλοσύνης, ανθρωπιάς και
τιµιότητας. Αγαπούσε τον κόσµο και
χαιρετούσε όλους καλοσυνάτα, ακόµη
και τα µικρά παιδιά. Πάντα καλόγουστα
ντυµένη, άψογη στην εµφάνιση και ουδέποτε βαµµένη. Αγαπούσε το θέατρο,
τον κινηµατογράφο, τη διασκέδαση και
τα ταξίδια. Παντρεύτηκε τον αστυνοµικό
διευθυντή Απόστολο Κατσώλη και έκα-

Το πρώτο φαρµακείο της Ερασµίας
Μαρκοπούλου –Κατσώλη. Μπροστά το
ζεύγος Κατσώλη (1934). Από λεύκωµα
«Εικόνες και Μνήµες», Σύνδεσµος
Παλαιών Ζωγραφιωτών, 2002.

νε µαζί του τρία παιδιά.
Ως φαρµακοποιός εξάσκησε το επάγγελµα επί 45 έτη. Την ήξεραν όλοι µε το
µικρό της όνοµα και ουδέποτε κρατούσε

∆εκαετία του ’30. Άποψη Συνοικισµού Ζωγράφου. Από λεύκωµα
«Εικόνες και Μνήµες», Σύνδεσµος Παλαιών Ζωγραφιωτών, 2002.

αποστάσεις. Στην Κατοχή υπέφερα πολλά, γιατί ο άντρας της ήταν αστυνοµικός,
όµως η καλοσύνη της και η µεγαλοδυναµία της, τηνέκαναν πάντα να συγχωρεί. Το 1973 συνταξιοδοτήθηκε, αλλά
δυστυχώς η επάρατη νόσος δεν την

Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το 46ο Φοιτητικό
Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου
Η

πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου φιλοξένησε την Παρασκευή και το Σάββατο (18-19
Ιούνη) το 46ο Φοιτητικό Φεστιβάλ
της ΚΝΕ. Με κεντρικό σύνθηµά
του φεστιβάλ «Μη σταµατάς! Να
ζεις, να τολµάς, να προχωράς! Το
µέλλον µας είναι ο Σοσιαλισµός!»
στους χώρους της «φοιτητούπολης» για ένα διήµερο πραγµατοποιήθηκε πληθώρα εκδηλώσεων όπως οµιλίες, ανοικτά τραπέζια, συναυλίες και δρόµενα που
αποτύπωναν στο σύνολο τους
τις ανησυχίες και τα ζητούµενα
της Νεολαίας του ΚΚΕ. Ιδιαίτερη
συµµετοχή από το κοινό είχε η
συζήτηση που διοργανώθηκε µε
θέµα: «Το φοιτητικό κίνηµα και η
συµβολή της ΚΝΕ στην ανάπτυξη
των αγώνων».
Επίσης µεγάλη προσέλευση
είχε η έκθεση που επιµελήθηκε
η Φοιτητική Επιτροπή του ΚΣ της
ΚΝΕ µε θέµα την συµβολή της
Οργάνωσης στην ανάπτυξη των
αγώνων των φοιτητών.
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων ξεκίνησε µε επίδειξη µαχητικών αθληµάτων και σεµινάριο
γυναικείας αυτοάµυνας. Επίσης
κατά τη διάρκεια των διήµερων
εκδηλώσεων
πραγµατοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες
όπως τουρνουά σκακιού και
πινγκ πονγκ κ.α.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης κατά την
εµφάνισή του στο φεστιβάλ

Η µουσική είχε σηµαντικό
ρόλο καθόλη τη διάρκεια του
διηµέρου. Συγκεκριµένα το πρόγραµµα της Παρασκευής ξεκίνησε µε το συγκρότηµα «Υπεραστικοί», Standup comedy µε τον
Χριστόφορο Ζαραλίκο. Οι ρυθµοί
του Hiphop πήραν τη σκυτάλη
µε τα σχήµατα «Το Σφάλµα»,
«RhymeRiot», «Raibo», «Ένοπλες Χαrες». Η πρώτη βραδιά
έκλεισε µε ένα πλούσιο αφιέρωµα στο λαϊκό τραγούδι.
Το µουσικό αφιέρωµα του
Σαββάτου ξεκίνησε µε τα φοιτητικά συγκροτήµατα: «Ποτ
Πουρί», «Écho», «Ζύµος και οι
Κεραµιδόγατες». Ακολούθησε
ο αισθαντικός µουσικός Μίλτος
Πασχαλίδης µε το σχήµα του. Το
πρόγραµµα του φεστιβάλ έκλεισε µε αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη
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Στιγµιότυπο από τη συναυλία του µουσικού σχήµατος
«Υπεραστικοί» κατά τη πρώτη µέρα του φεστιβάλ

Μητροπάνο (σε επιµέλεια Πάνου
Τσίτσικα).
Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην
είσοδο του Φοιτητικού Φεστιβάλ
είχε ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που έχει διαµορφωθεί ειδικά
για τους πρωτοετείς φοιτητές. Οι
φοιτητές απάντησαν σε ερωτή-

σεις σχετικά µε την ακαδηµαϊκή
χρονιά που πέρασε, την εµπειρία
της τηλεκπαίδευσης, τη γνώµη
τους για τα νοµοσχέδια της κυβέρνησης, όπως αυτό για την
πανεπιστηµιακή αστυνοµία, την
επαφή τους µε τον Φοιτητικό τους
Σύλλογο κ.ά.

Αρκετό κόσµο προσέλκυσε και η έκθεση βιβλίου.

άφησε να χαρεί και το νήµα της ζωής
της κόπηκε το 1975 σε ηλικία 72 ετών.
Θα µείνει αξέχαστη για την προσφορά
της στην κοινωνία του Ζωγράφου.
Πηγή: Τάκης Ρούσσος, µαέστρος.

Υπάρχει «∆ράκος»
στου Ζωγράφου;
Πάνω από δέκα γυναίκες σε διάστηµα τριών ετών έχουν καταγγείλει βιασµό ή και απόπειρα βιασµού στην περιοχή του
Ζωγράφου, όπως αναφέρει το in.gr. Ο αριθµός των καταγγελιών βγαίνει τώρα στο φως, χωρίς ουδέποτε να έχει εκδοθεί
σήµα από τις αστυνοµικές Αρχές.
Ειδικότερα και πάντα σύµφωνα µε τη δηµοσίευση ένα από
τα περιστατικά συνέβη το καλοκαίρι του 2018, όταν το θύµα
κι ενώ είχε σκοτάδι, δέχτηκε επίθεση από πίσω µε δυνατό
χτύπηµα στο κεφάλι και βιάστηκε σε πολυκατοικία, όπου πιθανόν την είχαν ακολουθήσει.
Το δεύτερο άγριο περιστατικό σηµειώθηκε σε πάρκο της
περιοχής, όπου ο δράστης χτύπησε, έσυρε και βίασε το θύµα,
η οποία φώναζε και αντιστεκόταν.
Από τις φωνές και αφού είχε συµβεί ο βιασµός, βγήκαν στα
µπαλκόνια κάποιοι κάτοικοι απειλώντας τον να την αφήσει,
όπως και συνέβη. Ο δράστης αυτήν την φορά φορούσε µάσκα.
Γυναίκες θύµατα από την περιοχή αντάλλαξαν µεταξύ τους
την εµπειρία και έµαθαν ότι υπάρχουν πάνω από δέκα καταγγελίες στο τοπικό αστυνοµικό Τµήµα. Επίσης, υπάρχουν µαρτυρίες ότι πιθανόν έχουν δει ξανά τον δράστη σε καταστήµατα
της γειτονιάς.
Ωστόσο, η αστυνοµία, παρά την πληθώρα των καταγγελιών,
δεν έχει προβεί σε έκδοση σήµατος. Οι µαρτυρίες δείχνουν
ότι πρόκειται για έναν και όχι για πολλούς δράστες, αφήνοντας υποθέσεις για «δράκο» στην περιοχή του Ζωγράφου.

[Βύρωνας]

Όλοι µαζί να σώσουµε τον λόφο Κοπανά!

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δηµ. συµβούλου Βύρωνος

Θ

έλω αγαπηµένοι µου φίλοι, να
µοιραστώ µαζί σας κάποιες σκέψεις µου, για τον λόφο Κοπανά, µια
περιοχή, η οποία είναι χαρακτηρισµένη
δασική, µέσα στη Β’ ζώνη Υµηττού και
περιλαµβάνει δηµοτικές – δηµόσιες
χρήσεις, όπως το γήπεδο ποδοσφαίρου
∆. Νικολαΐδης, τα 3 γήπεδα 5Χ5, το αναψυκτήριο Άστρα, τον χώρο όπου σχεδιαζόταν να γίνει το κολυµβητήριο καθώς
και τις δενδροφυτεύσεις γύρω απ’ αυτόν
το χώρο. Ουσιαστικά µια «ζώνη πνοής»
για τους κατοίκους του Βύρωνα.
Η ιστορία ξεκινά από πολύ παλιά. Είναι

ένας χώρος δηµόσιος, τον οποίο διεκδικούν ιδιώτες µε δικαστικούς αγώνες.
Επί δηµαρχίας του κου Χαρδαλιά
έγινε η πρώτη δίκη και το πρωτοδικείο
αποφάσισε ενάντια στις διεκδικήσεις
των ιδιωτών. Με την απόφασή του αυτή
παραχώρησε τον χώρο στο Ελληνικό
δηµόσιο. Εδώ πρέπει να αναφέρω, πως
δεν ανήκε ποτέ στους ∆ήµους Βύρωνα
και Υµηττού. Οι δήµοι χρησιµοποίησαν
το δηµόσιο χώρο, κατασκευάζοντας,
αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, όπως το θέατρο Βράχων στη θέση
των παλιών νταµαριών της Εργάνη - τα
οποία µε αγώνες των πολιτών και των
δηµοτικών αρχών, κόντρα σε δικαστικές
αποφάσεις, αναγκάστηκαν να σταµατήσουν τη λειτουργία τους.
Έργα και εγκαταστάσεις, για το κοινό
καλό χωρίς ποτέ όµως οι χώροι αυτοί,
να έρθουν στην ιδιοκτησία τους.
Την απόφαση του Πρωτοδικείου, οι
διεκδικητές προσέβαλαν στο Εφετείο και
επέτυχαν την ανατροπή της. Μια απόφαση που βρίσκει αντίθετους όλους µας,
δηµότες, δηµοτικό συµβούλιο, φορείς
της πόλης, αθλητικά σωµατεία και δηµοτική αρχή.
Έτσι σήµερα το δηµόσιο και οι δήµοι

Βύρωνα και Υµηττού αναγκάζονται να
προσφύγουν στον Άρειο Πάγο, για την εκ
νέου ανατροπή της.
Έγιναν λάθος χειρισµοί όλα αυτά τα
χρόνια; Υπήρξαν αβλεψίες και αστοχίες;
Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ πιθανό.
Όµως όταν το σπίτι σου καίγεται, δεν
προσπαθείς να βρεις ποιος έβαλε τη
φωτιά αλλά προσπαθείς να τη σβήσεις.
Τα λάθη και τους υπεύθυνους θα τους
αναζητήσουµε αφού πρώτα σβήσουµε

τη φωτιά, µε στόχο κυρίως να µην επαναληφθούν στο µέλλον.
Για τους δηµότες του Βύρωνα – και
όχι µόνο - ο χώρος του κοπανά αλλά και
συνολικά το βουνό, είναι ΑΝΑΣΑ.
Είναι χώρος πολιτισµού, τον οποίο
έχουν τιµήσει µε την παρουσία τους
εκατοντάδες καλλιτέχνες έλληνες και ξένοι. Καλλιτέχνες παγκοσµίου φήµης. Τον
τίµησαν µε την παρουσία τους σχεδόν
όλοι οι Βυρωνιώτες αλλά και θεατές απ’

όλη την Ελλάδα έζησαν εκεί ξεχωριστές
στιγµές, κοντά στα ινδάλµατά τους.
Οι χώροι άθλησης καθηµερινά δίνουν
στα παιδιά µας αλλά και σε µεγαλύτερες
ηλικίες διέξοδο από την πίεση της καθηµερινότητας και συνδράµουν, ώστε
να γίνεται πράξη το αρχαίο ρητό «νους
υγιής εν σώµατι υγιεί»
Πολλά θα µπορούσαµε να πούµε ακόµη για τις χρήσεις που υπάρχουν στον
Κοπανά καθώς και για τον Υµηττό ΜΑΣ.
Προέχει όµως να δούµε τι πρέπει να
κάνουµε, για να ανατρέψουµε την απόφαση του Εφετείου και το σηµαντικότερο
από όλες τις πιθανές κινήσεις µας είναι
να είµαστε σ’ αυτό ενωµένοι. ∆ηµοτική
αρχή, δηµοτικό συµβούλιο, φορείς, σωµατεία, δηµότες να αντιµετωπίσουµε την
κατάσταση σαν µια γροθιά.
Ήδη η δηµοτική αρχή ξεκίνησε πέρα
απ τον δικαστικό αγώνα και µια σειρά
δράσεων - εκδηλώσεων.
Η ψηφοφορία στο διαδίκτυο, οι ενηµερωτικές αφίσες, που έχουν στόχο την
ενηµέρωση όλων των δηµοτών καθώς
και την ευαισθητοποίησή τους, αλλά
και κάθε άλλη δράση, που θα προκύψει
στο µέλλον πρέπει να µας βρουν όλους
αρωγούς.

Η Ένωση Γονέων Βύρωνα για το λόφο Κοπανά
Σχόλιο της Ένωσης Γονέων Βύρωνα, σχετικά µε την επιστολή του
∆ηµάρχου Βύρωνα στα σχολεία της πόλης µας, για το λόφο Κοπανά

Μ

ε αφορµή πρόσφατη επιστολή που εστάλη στα
σχολεία της περιοχής µας από τον ∆ήµαρχο
της πόλης µας αναφορικά µε το Λόφο Κοπανά, θα
θέλαµε από πλευρά µας να φωτίσουµε ορισµένες
πλευρές, προσπαθώντας να ξεδιαλύνουµε µια θολή
και αποπροσανατολιστική εικόνα που έχει τεχνηέντως δηµιουργηθεί.
Η Ένωση Γονέων Βύρωνα, αναλογιζόµενη την
βαρύτητα και την σπουδαιότητα ενός ζητήµατος
που εν αγνοία όλων µας «τρέχει» από το 2019, και
πέντε µήνες µετά την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης που αποσιωπήθηκε από την δηµοτική
αρχή, πρωτοστάτησε στην δηµιουργία Συντονιστικής Επιτροπής για την υπεράσπιση του δηµόσιου
και δασικού χαρακτήρα του λόφου Κοπανά. Μια
πρωτοβουλία που όχι µόνο δεν στηρίχτηκε και δεν
στηρίζεται, παρά τα όποια «ευχολόγια», αλλά επιπροσθέτως αντιµετωπίζεται σκωπτικά και ανταγωνιστικά.
Αν πραγµατικά η δηµοτική αρχή ενδιαφέρεται

για την οριστική λύση του ζητήµατος, θα πρέπει,
µε το «κύρος» του θεσµικού οργάνου όπως οι ίδιοι
χαρακτηριστικά αναφέρουν, να πιέσει για άµεση
κυβερνητική παρέµβαση, όπου µε νοµοθετική
ρύθµιση, οριστικά και αµετάκλητα θα αποδίδονται
οι χώροι εκεί που δικαιωµατικά ανήκουν, στους
κατοίκους του Βύρωνα και του Υµηττού. Θα πρέπει η δηµοτική αρχή στην πράξη να υποστηρίξει το
αίτηµα που µπαίνει από την Συντονιστική Επιτροπή
και την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της
περιοχής και όχι να «συρόµαστε» πίσω από δικαστικές αίθουσες και έδρανα. Σαράντα χρόνια τώρα
«χορτάσαµε» από δικαστικές αγωγές και εισαγγελικές παρεµβάσεις και τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε.
Η διάδοση και υπογραφή του ψηφίσµατος της
Συντονιστικής Επιτροπής https://gr.petitions.
net/322163, σηµαίνει κινητοποίηση, σηµαίνει διεκδίκηση. Σηµαίνει άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία
και τα αρµόδια Υπουργεία για άµεση απόδοση του
χώρου στους κατοίκους της περιοχής.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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.

[Βύρωνας]
Ο ∆ήµος Βύρωνα προµηθεύεται
απινιδωτές για όλους τους
δηµοτικούς χώρους άθλησης
Με αφορµή το σοβαρό περιστατικό που συνέβη
στον ποδοσφαιριστή της ∆ανίας Κρίστιαν Έρικσεν
στο EURO 2021, το Τµήµα Αθλητισµού προχώρησε
σε έρευνα και µελέτη για την αγορά απινιδωτών
που θα διανεµηθούν σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Βύρωνα, πλην του κολυµβητήριου που διαθέτει ήδη.
Η εκπαίδευση των εργαζόµενων στο χειρισµό
των απινιδωτών και την εκτέλεση καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) θα γίνει σε
συνεργασία µε αρµόδιους φορείς όπως το ΕΚΑΒ,
την Καρδιολογική Εταιρεία, την Αναισθησιολογική
Εταιρεία κλπ.
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου
είναι, ήδη, εφοδιασµένες µε ιατρικό και φαρµακευτικό υλικό για την αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας ή τραυµατισµών που µπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των αθλητών και των
αθλουµένων πολιτών

Μέλη συµµορίας ανηλίκων
συνελήφθησαν στον Βύρωνα

∆ιάρρηξη µε λεία
450.000€ στο Βύρωνα

Ό

πως ανακοίνωσε η
ΕΛ.ΑΣ., στις 14 Ιουνίου,
συνελήφθησαν, στο πλαίσιο
οργανωµένης επιχείρησης
στο Βύρωνα, τρεις αλλοδαποί
ηλικίας 14 και 16 καθώς και
19 ετών ως µέλη συµµορίας.
Επιπρόσθετα, σχηµατίσθηκε δικογραφία σε βάρος της
µητέρας του 14χρονου για
παραµέληση εποπτείας ανηλίκου. Όπως εξακριβώθηκε από
την έρευνα, οι κατηγορούµενοι, από τα τέλη του Απριλίου
του 2021, είχαν συστήσει και
ενταχθεί σε συµµορία µε διαρκή δράση και διακριτούς
εναλλασσόµενους ρόλους,
που προέβαινε σε ληστείες σε
βάρος ανηλίκων στις περιοχές
Ηλιούπολης και Γλυφάδας.
Όσον αφορά τον τρόπο
δράσης, τα µέλη της συµµορίας κινούνταν πεζοί κατά τις
βραδινές ώρες αναζητώντας
τα υποψήφια θύµατα τους,
τα οποία φρόντιζαν να είναι
ανήλικοι µικρής σωµατικής
διάπλασης.
Τους προσέγγιζαν και µε
την απειλή µαχαιριών, καθώς
και µε την άσκηση σωµατικής βίας, τους αφαιρούσαν

Η φωτογραφία µε αντικείµενα στην κατοχή των
συλληφθέντων που έδωσε στη δηµοσιότητα η
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής.

χρηµατικά ποσά, συσκευές
κινητών τηλεφώνων και άλλα
αντικείµενα τα οποία διοχέτευαν σε άγνωστους αλλοδαπούς στο κέντρο της Αθήνας,
αποκοµίζοντας οικονοµικά
οφέλη.
Σε ορισµένες περιπτώσεις
αναρτούσαν στο διαδίκτυο
βίντεο µε τις ληστείες και τα
αφαιρεθέντα αντικείµενα υπό
τους ήχους µουσικής «τραπ».
Από την προανακριτική
έρευνα, εξιχνιάστηκαν µέχρι
στιγµής 5 ληστείες σε βάρος
9 ανηλίκων, ηλικίας 13 έως

16 ετών, µε κύριο τοµέα δράσης τους, αθλητικό χώρο στην
Ηλιούπολη στην περιοχή Χαλικάκι και σε µία περίπτωση
σε στάση λεωφορείου στην
Γλυφάδα.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούµενοι σουγιάδες και
πεταλούδα και στις οικίες τους
αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και ρουχισµός που φορούσαν κατά τη διάπραξη των
ληστειών. Οι συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Όπως κατέθεσε 51χρονος άντρας, κάτοικος Σάµου,
στις 26 Μαΐου, τον πήρε τηλέφωνο η διαχειρίστρια
της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Αρήτης
στον Βύρωνα, όπου διατηρεί ισόγεια κατοικία η
µητέρα του, και τον ενηµέρωσε ότι είναι ανοιχτή
η πίσω πόρτα της κουζίνας και πως µάλλον έχει
γίνει διάρρηξη.
Αµέσως ο 51χρονος ταξίδεψε αεροπορικώς από
τη Σάµο στην Αθήνα και έφτασε έξω από το σπίτι
της µητέρας του. Κάλεσε την Άµεση ∆ράση και µε
τη βοήθεια κλειδαρά, καθώς η πόρτα δεν άνοιγε,
µπήκε µε τους αστυνοµικούς µέσα στο σπίτι, όπου
διαπίστωσε ότι σε προγενέστερο χρόνο, διαρρήκτες είχαν εισβάλει στο χώρο και είχαν ψάξει όλα
τα δωµάτια.
Από µία πρόχειρη µατιά διαπιστώθηκε ότι είχαν
αφαιρεθεί όλα τα κοσµήµατα, συνολικής αξίας
300.000 ευρώ, χωρίς να µπορεί να περιγράψει το
καθένα ξεχωριστά, καθώς και 150.000 ευρώ που
είχε η µητέρα του µέσα στη ντουλάπα του υπνοδωµατίου.
Το σπίτι της µητέρας του ήταν ακατοίκητο για
ένα περίπου χρόνο. Το σπίτι, τα κοσµήµατα και τα
χρήµατα δεν ήταν, σύµφωνα µε την Αστυνοµία,
ασφαλισµένα.
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͈ͧͿʹͱͦͱͻͥͫͣ͵ͱͬͱͫͯͧͿͯͣͫͧͭͧͪͧͳͩǚ
͉ͣͲͳͽͲͧͫͯͣͲͳͱͩͥͩͪͧͿͬͳͼ͵ͩʹͩͪͽʹͩͻǚ
͌ͥͺ͵ͺͯͮͽ͵ͳͺͯͥͫͣ͵ͩͯͲͣͯͦͩͮͿͣͱͫͪͽʹͧͫͻͧͿͯͣͫ
Ͳͧͳͫͱͳͫʹͮͽͯͧͻͬͣͫͪͣ͵ͩͳͩͪͧͿʹͧͫͳͼͲͳͱ͵ͧͳͣͫ͵ͩ͵ͣͻǚ

͔ͩͭͽͷͺͯͣͧͲͫͬͱͫͯͺͯͿͣͻͥͫͣͬͳͼ͵ͩʹͩͪͽʹͧͺͯǜ
ƨƧƦǱƭƭƧƮƯƪƨǛƨƧƩǱƨƦƨƪƧƫƮ

[Βύρωνας]

1η ΓΙΟΡΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ

Συνδιοργανωτής ο « Έξυπνος Βύρωνας»
Ο

Βυρωνιώτικος Σύλλογος πνευµατικών
αθληµάτων «Αθηνά» και η
δηµοτική κίνηση «Έξυπνος
Βύρωνας - Smart Byron»
διοργάνωσαν εκδήλωση
τουρνουά σκακιού καθώς και αγώνες ντάµας,
ταβλιού και τρίλιζας στην
πλατεία Αγίου Λαζάρου
στις 13 Ιουνίου.
Χορηγός της εκδήλωσης
ήταν το φροντιστήριο Ευρωπαιδεία Βύρωνα ενώ
τη χορηγία της επικοινωνίας ανέλαβε o ιστότοπος
Kidsproject.
Συµµετείχε και η πρωταθλήτρια σκακιού, Άννα
Μαρία Μπότσαρη, πρώτη
ελληνίδα γκραντ µετρ και
ολυµπιονίκης, κάτοχος ρεκόρ Γκίνες στο σιµουλτανέ,
η οποία έπαιξε µε φίλους
του παιχνιδιού.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
συγκεντρώθηκαν τρόφιµα για τον
Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό
Οργανισµό Ειδικής Μέριµνας και
Προστασίας Μητέρας και παιδιού

Οι ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι Βύρωνα Βασίλης Μουντοκαλάκης
και Βασίλης ∆εµπόνος µπροστά στην είσοδο του «Έξυπνου Βύρωνα».

«Κιβωτός του Κόσµου». Η Κιβωτός έφερε στην εκδήλωση πολλά
παιδικά χαµόγελα.
Παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων,
ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αθηνά» Νίκος Σορώτος, ο επικεφαλής
της δηµοτικής κίνησης «Έξυπνος

Βύρωνας» Βασίλης ∆εµπόνος,
δηµοτικός σύµβουλος, ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος Βύρωνα Βασίλης Μουντοκαλάκης
καθώς και ο ιδρυτής και πρόεδρος
του κόµµατος ΑΜΕΑ Ιωάννης Κοντογιάννης.
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