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[Editorial]
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Tο φετινό καλοκαίρι μας άφησε την πι-
κρή γεύση του καμένου. Αυτή τη φορά 

σώθηκαν οι ανθρώπινες ζωές -με την 
εξαίρεση ενός εθελοντή πυροσβέστη στην 
Ιπποκράτειο Πολιτεία- αλλά ποιος μπορεί 
να πανηγυρίσει μετά το κάψιμο 1.200.000 
στρεμμάτων που αφορούν πρωτίστως δα-
σικές εκτάσεις αλλά και σπίτια;

Ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες του βο-
σκού που έκλαιγε βλέποντας τα δεκάδες 
αμνοερίφια του, που κάηκαν ζωντανά 
στην Εύβοια. Στη συγκεκριμένη περιο-
χή πολλοί άνθρωποι, βoσκοί, υλοτόμοι 
και μελισσοκόμοι, ζούσαν από το δάσος. 
Τώρα καταστράφηκαν. 

Οι φωτιές ανέδειξαν πολλές αδυναμίες 
όπως τους πυροσβεστικούς κρουνούς 
που δεν λειτουργούσαν γιατί είχε σταμα-
τήσει η παροχή του ρεύματος. Την έλλειψη 
γεννητριών, τις απροστάτευτες καλωδιώ-
σεις ρεύματος σε επικίνδυνες περιοχές…

Ο Υμηττός μας, αν και σημειώθηκαν και 
σ' αυτόν εστίες φωτιάς, πλήρωσε το μι-
κρότερο τίμημα. Αυτό οφείλεται εν μέρει 
στο γεγονός ότι δυστυχώς πολλά τμήματά 
του είχαν ήδη καεί σε προηγούμενες χρο-
νιές αλλά και στο πολύ καλό δίκτυο εθε-
λοντικών ομάδων δασοπροστασίας που 
έχουμε γύρω από το βουνό.

Οι εθελοντές μας, όπως του Βύρωνα 
και της Καισαριανής, καλύτερα εκπαιδευ-
μένοι και εξοπλισμένοι από άλλες επαρ-
χιακές ομάδες, όχι μόνο αντιμετώπισαν 
επιτυχώς πύρινες προκλήσεις στο βου-
νό, αλλά προσέφεραν και βοήθεια εκτός 
έδρας, όπως στη Βαρυμπόμπη και στην 
Εύβοια.

Φάνηκε η αποτελεσματικότητα του συ-
ντονισμού των Δήμων, που εξασφαλίζε-
ται μέσω του Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Ο Σύνδεσμος 
και φέτος καθάρισε εκτάσεις από την εύ-
φλεκτη βιομάζα (αποψίλωση ξηρών χόρ-
των), συντήρησε δασικούς δρόμους για να 
μετακινούνται πιο εύκολα τα πυροσβεστι-
κά και πλήρωσε με νερό διάσπαρτες δε-
ξαμενές στον Υμηττό.

Το δασαρχείο Πεντέλης, προσπαθώντας 
να θέσει γραφειοκρατικά αναχώματα στις 
εργασίες του ΣΠΑΥ υπήρξε κατώτερο των 
περιστάσεων, αλλά με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία αφενός, τις εθελοντικές ομάδες 
πυρόσβεσης και τον Σύνδεσμο, αφετέρου, 
ο Υμηττός μας ήταν και είναι σε καλά χέρια.

Σήμερα που ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς βάλλεται 
πολιτικά για το αποτέλεσμα των φετινών 
πυρκαγιών, αξίζει να θυμηθούμε ότι είναι 
ο ίδιος άνθρωπος που αναδιοργάνωσε τον 
ΣΠΑΥ την περίοδο 2002-2015.

Editor ial

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)



 2021 Αύγουστος • Τεύχος #79, 59 • 3

[Αρθρογραφία]

«Μέχρι που ήρθαν τα δύσκολα»…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Β3 Νοτίου Τομέα Αθήνας

T ο ονόμασαν «επιτελικό κρά-
τος». Υποτίθεται ότι θα ήταν 

αυτό που θα συντόνιζε το σύνολο 
του κυβερνητικού έργου. Στελε-
χώθηκε με «υφυπουργούς στον 
πρωθυπουργό», με δεκάδες στε-
λέχη, με εκατοντάδες μετακλητούς 
υπαλλήλους και με νέες αρμοδιό-
τητες (από την ΕΡΤ έως την ΚΥΠ)… 
Το Μαξίμου για πρώτη φορά είχε 
τόσο πολλές αρμοδιότητες, για 
πρώτη φορά όλα πέρναγαν από 
τους συνεργάτες ή τον ίδιο τον κ. 

Μητσοτάκη.
Μέχρι που ήρθαν τα δύσκολα… Το 
Μαξίμου δεν είχε καμία ευθύνη για 
την πανδημία, η «ατομική ευθύνη» 
φταίει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει 
καμία ευθύνη για τις πυρκαγιές, 
τα έκανε όλα τέλεια, απλά κάηκαν 
1,5 εκ. στρέμματα και κάτι χιλιάδες 
σπίτια. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν 
φταίει για την έξαρση των εκτελέ-
σεων μέρα μεσημέρι, οι μαφιόζοι 
μεταξύ τους σκοτώνονται και «ξέ-
ρουν σημάδι». Η οικονομία πάει 
από το κακό στο χειρότερο, αλλά 
αυτό που ζείτε δεν ισχύει διότι έρ-
χονται δισεκατομμύρια από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και φθάνουν για 
όλους. Μπορεί να καταργήθηκε το 
8ωρο, αλλά δεν φταίει το Μαξίμου, 
εσείς είσαστε τεμπέληδες και  κα-
λομαθημένοι.
Όμως για να είμαστε δίκαιοι υπάρ-
χουν και σημεία που το επιτελικό 
κράτος είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματικό. Όπως με το ψευδές πό-
θεν έσχες του πρωθυπουργού που 
κανένας εισαγγελέας δεν αποσπά-
στηκε από τα κύρια καθήκοντα του 
για να ασχοληθεί με αυτό το «δευ-
τερεύον» ζήτημα (το οποίο σε άλλη 
χώρα μπορεί να οδηγούσε και στην 

παραίτηση του πρωθυπουργού). 
Στο κάτω-κάτω όλοι μας δεν έχου-
με κρύψει κάπου μια εταιρεία;;;
Είναι ατυχία για τη χώρα μας στη 
δύσκολη συγκυρία που διανύου-
με να έχει μια δεξιά κυβέρνηση με 
πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. 
Μια κυβέρνηση η οποία δοξάζεται 
κρυπτόμενη μεταθέτοντας τις δικές 

της ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο. 
Και ένα επιτελικό κράτος το οποίο 
προβάλλεται ως δήθεν μεταρρυθ-
μιστικό εργαλείο, ενώ στην πράξη 
είναι φερετζές για να κρυφθούν οι 
πομπές και οι ανομίες προσωπικά 
του πρωθυπουργού. Ένα επιτελικό 
κράτος που στην πρώτη δυσκολία 
δηλώνει ότι «δεν φταίει» αυτό…

Μόνο που μαζί με τα δάση κάηκαν 
και οι προστατευτικές παρωπίδες 
που επιμελώς κάποια ΜΜΕ χρησι-
μοποιούσαν για να προστατεύσουν 
την εικόνα του πρωθυπουργού και 
της κυβέρνησής του. Τώρα είναι σε 
όλους σαφές ότι αντί για επιτελικό 
έχουμε παχυδερμικό κράτος. Και 
είναι κρίμα για όλους μας…

Φωτιά στη Λίμνη Ευβοίας στις 3 Αυγούστου. Μαζί με τα δάση και τις 
περιουσίες του κόσμου, κάηκε και η αξιοπιστία της κυβέρνησης.
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[Βύρωνας]

Τ ο καλοκαίρι τα μέλη της Ομάδας Άμεσης 
Επέμβασης του Κέντρου Προστασίας Δασών 

& Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, δεν πήγαν 
διακοπές αλλά έδωσαν μάχες με τις φωτιές στη 
Βαρυμπόμπη, το Κρυονέρι, τη Μαλακάσα και 
την Εύβοια.

Το τίμημα που πλήρωσαν οι εθελοντές μας για 
να βοηθήσουν τους συναδέλφούς τους πυροσβέ-
στες εκτός των ορίων του Υμηττού, ήταν η κατα-
στροφή μεγάλου μέρους του εξοπλισμού τους. 

Συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου, η Εθελο-
ντική Ομάδα Δασοπροστασίας του Βύρωνα εξέ-
δωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει:

«Η προσφορά σε νερά κ.λπ. είναι πολύ μεγά-
λη και σας ευχαριστούμε θερμά. Υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη σε εξοπλισμό και συγκεκριμένα σε Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (στολές, γάντια, κράνη), 
μάνικες κατάσβεσης, υλικά που δυστυχώς κα-
ταστράφηκαν στις περιοχές όπου ενεργούσαν τα 
πληρώματά μας. Για το λόγο αυτό σας καλούμε, 

εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να καταθέσετε 
χρήματα στον παρακάτω λογαριασμό τράπεζας με 
τα εξής στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΙΒΑΝ GR97 0171 7430 0067 4315 1077 115

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δια-
τεθούν για την αντικατάσταση των στολών που 
φορούν οι εθελοντές δασοπυροσβέστες».

Μ ε 40 επιπλέ ον τόνους νερού  ενί-
σχυσε φέτος ο Σύνδεσμος Προ-

στασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) το 
αντιπυρικό  τεί χος του Υμηττού  μας.

Συγκεκριμένα, συνεργεί ο του ΣΠΑΥ 
πραγματοποί ησε καθαρισμό  μία πα-
λιάς ανενεργή ς δεξαμενή ς ελικο-
πτέ ρων στον λό φο Πηγά δα στην περι-
οχή  του Βύ ρωνα.

Απομάκρυναν από  το εσωτερικό  
της πέ τρες, σκουπί δια και ογκώ δη 
αντικεί μενα, ενώ  στη συνέ χεια ακο-
λού θησαν εργασί ες πλή ρωσης με 
νερό  προκειμέ νου να εί ναι ετοιμο-
πό λεμη οποιαδή ποτε στιγμή  και αν 
χρειαστεί .

Ταυτόχρονα πραγματοποιή θηκε 
σύ νδεση της νέ ας δεξαμενή ς ελικο-
πτέ ρων, που τοποθετή θηκε πρό σφατα 
από  την Πολιτική  Προστασί α, με το 
υπά ρχον υδροδοτικό  δί κτυο του ΣΠΑΥ 
προκειμέ νου να εξασφαλί ζεται συνε-
χή ς ροή  νερού  ανά  πά σα στιγμή .

Πλέ ον στο συγκεκριμέ νο στρατη-
γικό  σημεί ο του κεντρικού  Υμηττού , 
υπά ρχουν 3 μεγά λες δεξαμενέ ς ελι-
κοπτέ ρων με πά νω από  100 τό νους 
νερού  στο σύ νολό  τους που μπορού ν 
να χρησιμοποιηθού ν από  τα πυροσβε-
στικά  ελικό πτερα, καθώ ς επί σης και 
από  τα πυροσβεστικά  οχή ματα για την 
αντιπυρική  θωρά κιση του Υμηττού .

Ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στα μαγαζιά 
της συζύγου του Νίκου Χαρδαλιά

Σχεδόν δύο μήνες μετά ήρθε 
η ανάληψη της ευθύνης για 
την επίθεση στα μαγαζιά της 
συζύγου του Νίκου Χαρδα-
λιά στον Βύρωνα, η οποία 
είχε σημειωθεί στα τέλη 
Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό έπει-
τα από ανάρτηση σε γνωστή 
ιστοσελίδα του αντιεξουσι-
αστικού χώρου, η οργάνωση «Προλεταριακός Πυρήνας», ανέλαβε την 
ευθύνη τόσο για την επίθεση στις επιχειρήσεις της συζύγου του υφυ-
πουργού Πολιτικής Προστασίας όσο και για την επίθεση στην οικία του 
Αντιπροέδρου του ΔΕΔΔΗΕ.

 «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε δύο κα-
ταστήματα ιδιοκτησίας του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, στο Βύρωνα, καθώς και στην οικία του 
Αντιπροέδρου του ΔΕΔΔΗΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά στη μακροσκελή 
της ανακοίνωση η οργάνωση.

Ισχαιμικό επεισόδιο έπαθε ο Νίκος Χαρδαλιάς
Καταβεβλημένος από την κατάσταση με τις πυρκαγιές, ο 52χρονος 
Νίκος Χαρδαλιάς υπέστη 
ισχαιμικό επεισόδιο, με 
αποτέλεσμα να του τοποθε-
τηθούν δύο στεντ.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν 
επισημαίνεται ότι «Περί την 
14:30 σήμερα 16/08/2021 
προσήλθε στο Νοσοκομείο 
μας ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων κ. Νικόλαος Χαρ-
δαλιάς. Υπεβλήθη σε κλινι-
κοεργαστηριακό έλεγχο και έγινε άμεσα στεφανιογραφία και αγγειο-
πλαστική στεφανιαίων αγγείων. Επιτυχώς».

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και τέως δήμαρχος Βύρωνα 
πήρε εξιτήριο από το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο στις 18 
Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγε-
ωργίου, τέως αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, ανέλαβε 
προσωρινά τα καθήκοντα του, μέχρι να γίνει καλά ο κ. Χαρδαλιάς.

Φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Σακέτα
Μικρής έκτασης πυρ-
καγιά εκδηλώθηκε 
στις 8 Αυγούστου, 
κοντά στο στρατόπεδο 
Σακέτα.

Η φωτιά προήλθε 
από βραχυκύκλωμα 
σε κολώνα της ΔΕΗ, 
που προκλήθηκε από 
περιστέρι και έγινε 
αμέσως αντιληπτή 
από τον πυροφύλακα 
που βρισκόταν στο Λόφο Αράπη.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα τα πυροσβεστικά Βύρωνας 4 
και Βύρωνας 6 της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας 
Βύρωνα που την αντιμετώπισαν επιτυχώς.

Στο σημείο προσήλθαν ακόμα η Πυροσβεστική Υπηρε-
σία η ΕΛ.ΑΣ. η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βύρωνα και 
κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Προσφορά του Βύρωνα
για τους πυρόπληκτους
Στις 13 Αυγούστου παραδόθηκαν στο Χολαργό, 
στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Αττικής, τρό-
φιμα, είδη πρώτης ανάγκης και τροφές ζώων, που 
συγκέντρωσε ο Δήμος Βύρωνα για τους πυρό-
πληκτους της Αττικής, της Εύβοιας και της Ηλείας.

Π υρκαγιά εν υπαίθρω σημειώθηκε στις 27 Ιουλίου, μετά τις 12:00 
στους πρόποδες του Υμηττού, στο λόφο του Αράπη, μεταξύ των 

περιοχών του Βύρωνα και της Καισαριανής και συγκεκριμένα στη 
συμβολή των οδών Θεοτοκοπούλου και Κρυστάλλη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που έκαψε περίπου 40 στρέμματα, 
έγιναν ρίψεις νερού και από αέρος με ελικόπτερο.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, των Εθελοντικών Ομάδων και των τμημάτων Πο-
λιτικής Προστασίας των Δήμων, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Στο σημείο βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ & δήμαρχος Ελληνικού – 
Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, μαζί με τον δήμαρχο Καισαρια-
νής Χρήστο Βοσκόπουλο, ενώ το επιτελείο του Συνδέσμου βρισκόταν 
σε συνεχή επικοινωνία με το δήμαρχο Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη.

Πυρκαγιά στο λόφο του Αράπη

ΜΑΧΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ & ΕΥΒΟΙΑ
Καταστράφηκε ο εξοπλισμός των εθελοντών μας

ΛΟΦΟΣ ΠΗΓΑΔΑ ΒΥΡΩΝΑ: Αποκατάσταση δεξαμενής ελικοπτέρων

Οι εθελοντές του Βύρωνα συμμετείχαν στο έργο κατάσβεσης 
των καταστροφικών πυρκαγιών ακόμη και τη νύχτα.

Εθελοντές του Βύρωνα στην 
κατάσβεση της φωτιάς.

Ο δήμαρχος Καισαριανής και ο πρόεδρος του 
ΣΠΑΥ σε αυτοψία στα όρια της Καισαριανής 

με τον Υμηττό (οδός Δερβενακίων).

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Η δεξαμενή ήταν χωρίς νερό και γεμάτη μπάζα και σκουπίδια. Η επιχειρησιακή αποκατάσταση υπήρξε πλήρης.
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[Βύρωνας]

Μ ε την ευκαιρία των 200 χρόνων 
της Ελληνικής Επανάστασης, οι 

Δήμοι Βύρωνα και Αργοστολίου Κεφα-
λονιάς αποφάσισαν να κάνουν κοινές 
εκδηλώσεις, τόσο στην Κεφαλονιά όσο 
και στην Αττική, με κεντρικό θέμα τον 
φιλελληνισμό και τις ιδέες του Λόρδου 
Βύρωνα, ύστερα από πρωτοβουλία του 
πολιτιστικού συλλόγου «Ριφόρτσο» και 
του Συνδέσμου Μπάιρον για τον Φιλελ-
ληνισμό και τον Πολιτισμό.

 Οι εκδηλώσεις στο Αργοστόλι, πολι-
τιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, 
έγιναν με μεγάλη επιτυχία στις 6 -7 και 
8 Αυγούστου 2021. 

Ο Δήμος Βύρωνα εκπροσωπήθηκε 
από τον δήμαρχο Γρηγόρη Κατωπό-
δη, την αντιδήμαρχο Πολιτισμού και 
Παιδείας Λεμονιά Κλωνάρη και τους 
δημοτικούς συμβούλους Ιουλία Κιού-
πη (παρ. Γώγου) και Ορέστη Καππάτο 
(παρ. Σωτηρόπουλου), ενώ τον Σύνδε-
σμο Μπάιρον εκπροσώπησε ο πρόε-
δρός του Πάνος Τριγάζης. Συμμετείχε 
επίσης ο αντιδήμαρχος της πόλης του 
Νόττινχαμ, πατρίδας του Λόρδου Βύ-
ρωνα, Παύλος Κοτσώνης.

Στις 7 Αυγούστου οι εκπρόσωποι από 
τον Βύρωνα ξεναγήθηκαν σε έκθεση 
με αφιερώματα από τη ζωή και το έργο 

του Μπάιρον από τον εικαστικό τέχνης 
Κώστα Ευαγγελάτο, στη Σύγχρονη Πι-
νακοθήκη Villa Ροδόπη, στο Αργοστόλι.

Το απόγευμα τις ίδιας μέρας επισκέ-
φτηκαν, στο χωριό Λακύθρα, το βράχο 
όπου συνήθιζε να κάθεται και να γρά-
φει ο Λόρδος Βύρωνας και στη συνέ-
χεια μετέβησαν στο χωριό Μεταξάτα, 
όπου βρίσκεται το σπίτι που έμεινε ο 
Λόρδος Βύρωνας όσο διάστημα φιλο-
ξενήθηκε στην Κεφαλονιά.

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις αυτές ο 

δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπό-
δης δήλωσε: «Είμαι εντυπωσιασμένος 
από τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν 
εδώ στην Κεφαλονιά για να τιμηθεί ο 
Φιλελληνισμός και ο Λόρδος Βύρωνας, 
που αποτελεί για εμάς εμβληματική 
μορφή, καθώς σ' εκείνον οφείλουμε το 
όνομα του Δήμου μας. Η ποιότητα των 
εκδηλώσεων, η πολύ ενδιαφέρουσα 
προσέγγιση και η άρτια οργάνωσή τους 
αποτελούν ένα νέο σημείο αναφοράς. 
Είναι για μας αφετηρία για παρόμοιες 

εκδηλώσεις, που θα οργανώσουμε στη 
συνέχεια, ξεκινώντας από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων. Θέλω 
όμως, να εξάρω και την εξαιρετική φι-
λοξενία που βρήκαμε στην Κεφαλονιά, 
σε έναν τόπο που φημίζεται για αυτό και 
να ευχαριστήσω προσωπικά τον δήμαρ-
χο Θεόφιλο Μιχαλάτο και τον Πολιτι-
στικό, Λαογραφικό & Ιστορικό Σύλλογο 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης «Το Ριφόρτσο» 
γι΄ αυτήν τη μοναδική εμπειρία».

Για την ιστορία θυμίζουμε ότι προτού 
καταλήξει στο Μεσολόγγι, Γενάρη του 
1824, ο κορυφαίος των φιλελλήνων 
Λόρδος Βύρων φιλοξενήθηκε πέντε 
ολόκληρους μήνες στο χωριό Μεταξάτα 

της Κεφαλονιάς, στο δε περίφημο νησί 
των Ιονίων έφτασε από τη Γένοβα της 
Ιταλίας, που τότε αγωνιζόταν για την 
απελευθέρωσή της από την Αυστρο-
ουγγαρία. Έξι χρόνια έζησε ο Μπάιρον 
σε πολλές ιταλικές πόλεις, ιδιαίτερα στη 
Ραβέννα, όπου συμμετείχε ενεργά στο 
επαναστατικό κίνημα των Καρμπονά-
ρων, κίνημα παρόμοιο με τη δική μας 
Φιλική Εταιρεία.

Σε ανταπόδοση των εκδηλώσεων στο 
Αργοστόλι, ο δήμος Βύρωνα προγραμ-
ματίζει μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στο Θέατρο 
Βράχων, με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Σ ΥΝΕ ΡΓΑΣΙΑ ΒΥΡΩΝΙΚ ΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Σ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Αντιπροσωπεία του Δήμου Βύρωνα στο Αργοστόλι

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Βύρωνα στο γραφείο του δημάρχου Αργοστολίου. 
Στο βάθος διακρίνονται από αριστερά, οι κ. Λ. Κλωνάρης, αντιδήμαρχος, Ορέστης 

Καππάτος, δημοτικός σύμβουλος, Άκης Κατωπόδης, δήμαρχος Βύρωνα, Θ. 
Μιχαλάτος, δήμαρχος Αργοστολίου, Πάνος Τριγάζης, πρόεδρος Συνδέσμου 
Μπάιρον και Ιουλία Κιούπη, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Βύρωνα στο χωριό Λακύθρα, απ’ όπου 
ο Λόρδος Βύρωνας αγνάντευε την υπέροχη θέα προς τη θάλασσα.
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[Καισαριανή]

Ογάμος της 33χρονης επικεφαλής της 
«Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής» 

Άννας Παραγυιού με τον 38χρόνο Δημήτρη 
Νικολαΐδη, παιδί της γειτονιάς, συγκεντρώ-
νει -όχι άδικα- το ενδιαφέρον των Καισαρια-
νιωτών.

Ο γάμος τελέσθηκε στον προαύλιο χώρο 
του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη 
κάτω από την Ακρόπολη, στις 28 Αυγούστου.

Η ιστορία τους ξεκίνησε από διαφορετικά 
μετερίζια. Εκείνη μαθηματικός, με καταγωγή 
από τη Σάμο και την Κύπρο, ήταν η πιο στενή 
συνεργάτιδα του υποστηριζόμενου από τον 
ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιου δήμαρχου και μετέπει-
τα δημάρχου Καισαριανής Γιώργου Κοντό-
σταυλου. Εκείνος ψυχαναλυτής, ήταν το δεξί 
χέρι του ανερχόμενου πολιτικά, υποψήφιου 
δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν στις νυχτερινές 
συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, 
όπου είχαν την ευκαιρία να συζητούν και να 
ανταλλάσουν απόψεις. Το κλίμα μεταξύ τους 
ήταν τόσο καλό που αποφάσισαν να συνερ-
γαστούν σε κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Όταν φάνηκε ότι η Άννα Παραγυιού θα εί-
ναι υποψήφια δήμαρχος Καισαριανής με την 
υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, οι δρόμοι του Χρή-

στου Βοσκόπουλου και του Δημήτρη Νικο-
λαΐδη είχαν ήδη χωρίσει.

Ακόμα και σήμερα και παρά την στήριξή 
του στην Άννα στις δημοτικές εκλογές του 
2019, ο Δημήτρης διαφοροποιείται πολιτικά 
από τη σύζυγό του καθώς δηλώνει «ανέντα-
χτος αριστερός». 

Παρόλες τις κόντρες μεταξύ δημοτικών 
παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι 
σχέσεις του ζεύγους με τον νυν δήμαρχο 
Χρήστο Βοσκόπουλο, είναι πολύ καλές και 
αυτό φάνηκε στο γάμο όπου έδωσε το «πα-
ρών».

Παραβρέθηκαν εξάλλου, προσωπικότητες 
και δημοτικοί σύμβουλοι απ’ όλες τις παρα-
τάξεις: οι τέως δήμαρχοι Καισαριανής Σπύ-
ρος Τζόκας και Γιώργος Κοντόσταυλος, από 
την παράταξη του δημάρχου, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Αντωνό-
πουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μάνος Κι-
τσέλλης, ο δημοτικός σύμβουλος Ευγένιος 
Μαζαράκης, καθώς και η πρώην δημοτική 
σύμβουλος Έλλη Μαζαράκη, από την παρά-
ταξη του Ηλία Σταμέλου, ο πρώην δήμαρχος 
Γιώργος Κατημερτζής και ο Νικόδημος Κα-
τσαρέλλης, η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά 
Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου με τον 

Νίκο Ζαρκαδούλα, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
της παράταξης «Συνεργασία Πολιτών Καισα-
ριανής» Βούλα Κουφού και Σπύρος Αλεξό-
πουλος και ο επικεφαλής της Ανυπόταχτης 
Καισαριανής Μιχάλης Μιλτσακάκης.

Παρά τις γνωριμίες της, η Άννα Παραγυι-
ού δεν κάλεσε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα 
το ήθελε πολύ, γιατί στο πλαίσιο των μέτρων 
αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού το 
ζεύγος ήθελε να αποφύγει τον συνωστισμό.

Υπήρχαν όμως αρκετά μέλη από τη Νε-
ολαία ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους η Άννα έχει 

φιλική σχέση. Κουμπάροι του ζεύγους ήταν 
η Χρηστίνα Φαφλιά Φτούλη, η οποία τυχαί-
νει να είναι μέλος της Νομαρχιακής Ανατολι-
κής Αθήνας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Π.Σ. και μέλος του 
συντονιστικού της οργάνωσης μελών Κάτω 
Καισαριανής ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., η Αλεξάνδρα 
Αναστασία Φτούλη, φίλη της Άννας, η οποία 
είναι και μέλος του Κ.Σ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ 
και ο Γιώργος Βνάτσιος, αδελφικός φίλος 
του Δημήτρη.

Η «Επικοινωνία» εύχεται στο νιόπαντρο 
ζευγάρι να ζήσουν.

Τ ην Τετάρτη 11 Αυγούστου παραδόθηκε 
η βοήθεια του Δήμου Καισαριανής με 

αγαθά πρώτης ανάγκης για τους πυρόπλη-
κτους συνανθρώπους μας, στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

Παρουσία του δημάρχου Χρήστου Βο-
σκόπουλου, του αντιδημάρχου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Γιώργου Φασκιώτη και του αντι-
δημάρχου Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιροζίδη, 
φορτώθηκαν τα προϊόντα σε φορτηγό που 
έστειλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα αγαθά συλλέχθηκαν στο Α’ ΚΑΠΗ με 
τη βοήθεια των εθελοντών και της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας του Δήμου. Μεταξύ άλλων, 
σημαντική ήταν η προσφορά της παράταξης 
«Πρώτη Φορά Καισαριανή» της Μπεττίνας 
Γραφίδου, που παρέδωσε πολλά είδη πρώ-
της ανάγκης στο ΚΑΠΗ, μία μέρα πριν την 
αποστολή της βοήθειας.

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΓ ΥΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΪΔΗΣ
Η υποψήφια δήμαρχος παντρεύτηκε το παιδί της Καισαριανής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Η Άννα Παραγυιού και ο Δημήτρης Νικολαΐδης πλαισιωμένοι από τους κουμπάρους Γιώργο 
Βνάτσιο, Χρηστίνα Φαφλιά Φτούλη και Αλεξάνδρα Αναστασία Φτούλη, κατά τη διάρκεια της τελετής.

Το ζεύγος Δημήτρης και Άννα με τον 
δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο.

Οι νιόπαντροι με την εκδότρια 
της «Ε» Γεωργία Ζαπαντιώτη.
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[Καισαριανή]

Για Γυμνάσιο και Λύκειο,
αυτό δεν είναι

φροντιστήριο, είναι

Ο πολυβραβευμένος
Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Τ ο Δημοτικό Συμβού-
λιο Καισαριανής ενέ-

κρινε τη συμμετοχή του 
Δήμου στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Smart 
Local Administration / 
Έξυπνη Αυτοδιοίκηση» 
στις 4 Αυγούστου.

Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, συντονί-
ζει για λογαριασμό του 
Δήμου Καισαριανής, η 
ειδική συνεργάτιδα του 
δημάρχου, Ελίνα Φερε-
ντίνου. Έχει διάρκεια 18 
μήνες και ημερομηνία 
έναρξης είναι η 1η Σε-
πτεμβρίου 2021. 

Τους εταίρους συντονί-
ζει το Πανεπιστήμιο του Τορίνο Ιταλίας. 
Συμμετέχουν επίσης εκτός από την Και-
σαριανή, ο Δήμος του Lecce, το Ανοιχτό 
Εργαστήριο  Αθήνας, το Πανεπιστήμιο του 
Κόρτρικ Βελγίου, η Ένωση Φλαμανδικών 
Πόλεων και Δήμων Βελγίου και ο Δήμος 
του Roeselare Βελγίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχε-
ται σε 780.720 ευρώ. Τα έξοδα του έργου 
καλύπτονται κατά 75% από την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το υπόλοιπο 25% χρηματοδο-
τείται με ίδιους πόρους από τους συμμετέ-
χοντες.

Συνολικά για τον Δήμο Καισαριανής το 
κόστος ανέρχεται σε 66.785 ευρώ εκ των 

οποίων το 75% και άρα 
50.156 ευρώ, χρηματο-
δοτείται από την Ευρω-
παϊκή  Επιτροπή και το 
υπόλοιπο 25% (16.719 
ευρώ), από ίδιους πό-
ρους. Στην πράξη βέ-
βαια, το πραγματικό 
κόστος για τον Δήμο, 
αναμένεται ακόμη μι-
κρότερο καθώς υπάρχει 
δυνατότητα συμμετοχής 
με εργατώρες αντί για 
χρήματα.

Η εφαρμογή του στην 
Καισαριανή συμπερι-
λαμβάνει τρεις δράσεις: 
Αισθητήρες στον Υμητ-

τό σε σημεία γύρω από την 
Καισαριανή, συνδεδεμένους με το Διαδί-
κτυο, με σκοπό την μέτρηση της ποιότητας 
του αέρα και άλλων ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών του περιβάλλοντος αλλά και την δα-
σοπροστασία (ανίχνευση φωτιών).
Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR) για την ψηφιακή 
αναπαράσταση του Μνημείου και του 
Σκοπευτηρίου με σκοπό την ανάδειξη της 
πολιτιστικής και ιστορικής του σημασίας 
(ψηφιακή περιήγηση με φωτογραφίες 3D).
Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής τε-

χνολογιών AR και εικονικής πραγματικότη-
τας (VR), για υποστήριξη δραστηριοτήτων 
ηλικιωμένων με άνοια.

Το αίτημα φοιτητικών συλλόγων φιλικά προσκεί-
μενων στο ΚΚΕ, για πραγματοποίηση συναυλίας 

αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους στο Σκοπευ-
τήριο Καισαριανής, μέχρι τα μεσάνυχτα στις 29 
Αυγούστου,  δίχασε την διαπαραταξιακή επιτροπή 
του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε τηλε-
φωνικά.

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος και η Μπετ-
τίνα Γραφίδου ψήφισαν αρνητικά, επικαλούμενοι 
κυρίως ΚΥΑ που απαγορεύει τις συναθροίσεις σε 
πάρκα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά και λόγω 
μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού. Οι 
υπόλοιποι επικεφαλής Άννα Παραγυιού και Μιχά-
λης Μιλτσακάκης ψήφισαν υπέρ. 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Και-
σαριανής Ηλίας Σταμέλος που είχε στηρίξει την 

απόφαση του δημάρχου να αντιταχθεί σε συναυλία 
αντεξουσιαστών στις 11 και 12 Ιουνίου, τόνισε ότι 
δεν είναι σωστό να επιφυλάσσεται η ίδια μετα-
χείριση σε φορείς του λαϊκού κινήματος, χρησι-
μοποιώντας τα ίδια λόγια που είχε πει, όταν είχε 
υποστηρίξει την απαγόρευση:  «το Σκοπευτήριο θα 
είναι ανοικτό σε εκδηλώσεις που θα σέβονται την 
ιστορικότητα του χώρου, το ίδιο το πάρκο και τους 
κατοίκους που κατοικούν στην περιοχή».

Ο δήμαρχος όμως διαβίβασε στην αστυνομία 
την αρνητική εισήγηση της πλειοψηφίας «για τις 
περαιτέρω ενέργειες τους». Η αστυνομία με την 
παρουσία της, επιχείρησε αρχικά  να αποθαρρύ-
νει την πραγματοποίηση της συναυλίας ωστόσο 
στη συνέχεια αποχώρησε κάτω από την πίεση των 
Φοιτητικών Συλλόγων.

Συναυλία φοιτητών στο ΣκοπευτήριοΨηφιακή περιήγηση στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Αστυνομικοί και φοιτητές στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Η συντονίστρια του προγράμματος 
για λογαριασμό του Δήμου 

Καισαριανής, Ελίνα Φερεντίνου.
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[Ζωγράφου]

Ζωγράφου Summer festival 2021
Δ εν μπορεί κανείς να αναπολήσει το Καλοκαίρι που μό-

λις αποχαιρετήσαμε χωρίς να αναφερθεί στην όαση 
πολιτισμού που πρόσφερε στους δημότες του Ζωγράφου το 
Summer Festival. Το στίγμα της δεύτερης διοργάνωσης που 
επιμελείται το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δή-
μου Ζωγράφου – στο οποίο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο άξιος 

Γιώργος Γιαννακόπουλος- έμεινε ανεξίτηλο. 
Κατά τη διάρκεια του ξεδιπλώθηκε μία πλούσια «βεντάλια» 

με εκδηλώσεις στις οποίες τον πρώτο ρόλο είχε η μουσική. 
Με ορμητήριο το Βίλα Ζωγράφου και το Υπαίθριο Δημοτικό 
Θέατρο κατέθεσαν τα καλλιτεχνικά του διαπιστευτήρια μου-
σικά σύνολα, συγκροτήματα και  μεμονωμένοι καλλιτέχνες 

από όλο το μελωδικό φάσμα του πενταγράμμου. Και βέβαια 
δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι η είσοδος του κοινού 
στις εκδηλώσεις ήταν δωρεάν ενώ τηρήθηκαν τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα λόγω covid-19.

Ας κάνουμε μία φωτογραφική αναδρομή σε κάποιες ιδιαί-
τερες στιγμές:

10/7: Ο Κώστας Τουρνάς, η Ελπίδα, ο Ρόμπερτ Ουϊλλιαμς και ο Βασίλης 
Καζούλης ερμήνευσαν τραγούδια τους που χαρακτήρισαν μία ολόκληρη εποχή. 

5-6/7: Φέτος, για πρώτη 
φορά ανερχόμενοι 
καλλιτέχνες, παρουσίασαν 
τη δουλειά τους στην 
ενότητα «YouthUnit». 
Η πρώτη, του μουσικού 
σχήματος «Σκιαδαρέσες». 
Την επόμενη μέρα με τίτλο 
«Πάμε μαζί στη συναυλία..» 
συμμετείχαν οι: Μαρία 
Αλαμανή – Ναθαναηλίδου, 
Μιχάλης Ατσάλης και 
Δημήτρης Πολίτης.

13/7: Ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, 
σε σκηνοθεσία Στέφανου Οικονόμου παρουσιάστηκε με τίτλο «Μ’ ένα όνειρο τρελό...» 

Συμμετείχαν σημαντικοί ερμηνευτές του ελληνικού πενταγράμμου. 

12/7: Η σπουδαία λαϊκή 
ερμηνεύτρια, Ελένη 

Βιτάλη, παρουσίασε μία 
επιλογή από τραγούδια που 
σημάδεψαν την καριέρα της.

7/7: Διάσημες άριες και ορχηστρικά απόσπασμά από γερμανικές και γαλλικές όπερες και οπερέτες ερμήνευσε 
η υψίφωνος Βάσια Αλάτη. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διεύθυνε η αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση.

4/7: Με τίτλο «Το πιο όμορφο απ’ όλα...» ακούστηκαν τραγούδια του Θάνου 
Μικρούτσικου που αγαπήθηκαν και εξακολουθούν να αγαπιούνται με τις φωνές των 
Γιάννη Κότσιρα, Χρήστου Θηβαίου, Βίκυς Καρατζόγλου και Θύμιου Παπαδόπουλου.

1/7: Τα τραγούδια που αγάπησε το 
κοινό με το μέταλλο της φωνής του 

Στράτου Διονυσίου ακούστηκαν 
στη «Λαϊκή Βραδιά». Συμμετείχε 
ο γιος του αλησμόνητου λαϊκού 

βάρδου Άγγελος Διονυσίου.
30/6: Με μία μουσική συνεύρεση δύο κόσμων που ένωσε τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη άνοιξαν 

την αυλαία των εκδηλώσεων οι ερμηνευτές Δημήτρης Ζερβουδάκης και Γεωργία Νταγάκη. 
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[Ζωγράφου]

Όαση πολιτισμού μέσα στο καλοκαίρι 

14/7: Ένα πρόγραμμα με διάχυτο το στοιχείο της παράδοσης 
παρουσίασαν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Νίκος Ξύδης. 

16/7: Η Μαρίζα Ρίζου ερμήνευσε τραγούδια που ταυτίστηκαν με τη 
φωνή της όσο και αξεπέραστες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου. 

1/8: Έκτος προγράμματος του SummerFestival, η Τίνα Τράκου παρουσίασε ένα αφιέρωμα στη μουσική 
του ελληνικό κινηματογράφο υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Νίκου Παπαδόπουλου. 

15/7: Με ένα πρωτότυπο 
εγχείρημα στο οποίο 
η αρχαία ελληνική 
κωμωδία «Πλούτος» του 
Αριστοφάνη αναμείχθηκε 
με τη τεχνική του θεάτρου 
σκιών. Τη σκηνοθεσία 
υπέγραψε ο Ηλίας 
Καρελλάς. 

17/7: Ο Μπάμπης 
Τσέρτος, η Νάντια 
Καραγιάννη και ο 
Νίκος Καραγιάννης.
παρουσίασαν 
αγαπημένα τραγούδια 
από το χώρο 
του ρεμπέτικου, 
του «έντεχνου» 
λαϊκού αλλά και 
νεότερου, ελληνικού 
τραγουδιού.



10 • Τεύχος #79, 59 • Αύγουστος 2021

[Καισαριανή - Βιβλιοπαρουσίαση]

Τ ο βιβλίο του Σπύρου Τζόκα «ΝΗΑΡ ΗΣΤ: Μια ομάδα 
– μια ιστορία… Μια έφηβη 95 χρονών» για το ιστορι-

κό αθλητικό σωματείο της Καισαριανής είναι γεγονός. Τα 
αντίτυπα περιορισμένα, η ζήτηση μεγάλη. Η συγκυρία του 
κορωνοϊού δεν επέτρεψε να γίνει κάποια βιβλιοπαρουσίαση 
με συμμετοχή πλήθους κόσμου στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του δημαρχείου. Ωστόσο, υπάρχει ο τοπικός Τύπος. Στο 
πλαίσιο αυτό δημοσιεύουμε παρουσίαση του βιβλίου μέσα 
από τα ίδια τα λόγια του συγγραφέα.

Κανένα βιβλίο δεν γράφεται 
χωρίς αποχρώντα λόγο, κανένα 
βιβλίο δεν γράφεται αν ο συγ-
γραφέας δεν νιώσει την ανάγκη 
να αφηγηθεί αυτή την συγκεκρι-
μένη ιστορία σε μια συγκεκρι-
μένη στιγμή, κανένα βιβλίο δεν 
γράφεται, τελικά, χωρίς κίνητρο. 
Έτσι και αυτό που έχετε στα χέ-
ρια σας.  Οφείλω να ομολογήσω 
ότι τώρα είναι η κατάλληλη χρο-
νική στιγμή, 100 χρόνια μετά τη 
μικρασιατική τραγωδία και 95 
χρόνια από την ίδρυση ενός ιστο-

ρικού σωματείου. 
Αρκετές φορές η σκέψη μου 

πηγαίνει πίσω, στη γειτονιά που 
είδα το πρώτο φως και μεγάλω-
σα, μια απλή και ανθρώπινη γει-
τονιά στην επάνω Καισαριανή. Η 
γειτονιά αυτή είναι τα παιδικά μου 
χρόνια, τα χρόνια της αθωότητας.   
Στη γειτονιά  αυτή πλανώνται τα 
όνειρά μας και δημιουργούνται 
οι μύθοι μας .....στη συνοικία του 
πόνου, του αγώνα και της αν-
θρωπιάς, στη συνοικία πού όπου 
σκάει ένα χαμόγελο, στάζει και 
ένα δάκρυ.

Η ΝΗΑΡ ΗΣΤ ήταν το χαμόγε-
λο και κάποιες φορές το δάκρυ. 
Παλαιότερα στο ανοιχτό γήπεδο 
τις Δευτέρες το βράδυ και αργό-
τερα στο κλειστό. Μεγαλώσαμε 
μαζί της. Κομμάτι του εαυτού μας 
είναι. Αποτελεί κατά κάποιο τρό-
πο τη βιωμένη ιστορική μνήμη 
του αθλητισμού στην πόλη μας, 
τη διαδρομή και τη σφραγίδα, θα 
λέγαμε.    Από μικρασιατική φύτρα 
γεννιέται πέντε χρόνια μετά τη Μι-
κρασιατική τραγωδία. Μεγαλώνει 
στα δύσκολα χρόνια του μεσοπο-
λέμου. Ζει τη δεκαετία του Πολέ-
μου και του Εμφυλίου, τη μετέπει-

τα δύσκολη δεκαετία 1950-1960, 
που κυριαρχούσε η τρομοκρατία, 
οι φυλακές και οι εξορίες και μια 
ανώμαλη περίοδος και τις μετέ-
πειτα δύσκολες περιόδους. Πάντα 
όρθια και δυνατή, να τροφοδοτεί 
τα όνειρα. Ανταμώνει στα βήματα 
της τη ζωντανή Καισαριανή και 
μπλέκονται τα βήματα της με τα 
φυσιογνωμικά στοιχεία της Πόλης

Εξάλλου και η Νήαρ Ηστ είναι 
κάτι σαν Ιστορία.  Πρωταθλήτρια 
Ελλάδας η ΝΗΑΡ ΗΣΤ. Η ομάδα με 
το παράξενο όνομα.  Δεν είναι και 
μικρή υπόθεση. Σαν να είχε βαλ-
θεί να περάσει ένα μήνυμα σε όλη 
την Ελλάδα: «Θα έχουμε μια ομά-
δα και παίζοντας θα λέμε την Ιστο-
ρία μας….. για την  προσφυγιά, 
τις  αλησμόνητες πατρίδες.. και θα 
γράφουμε τη νέα μας ιστορία εδώ, 
στους πρόποδες του Υμηττού.» Και 
αυτό έκανε. Και όχι μόνο. Το όνο-
μα μιας μικρής συνοικίας ακού-
σθηκε σε όλη την Ελλάδα. 

Και πραγματικά η ΝΗΑΡ ΗΣΤ 
δεν είναι απλά ένα αθλητικό σω-
ματείο για τους νεαρούς αθλητές, 
είναι ένα σχολείο που παράγει 
ήθος και προάγει το αθλητικό ιδε-
ώδες. Η ομάδα είχε πλέον ξεφύγει 
από τα στενά πλαίσια ενός αθλη-
τικού σωματείου  και ήταν ένας 
φορέας κοινωνικοποίησης των 
αθλητών – μελών  της. Μια ευ-
ρύτερη οικογένεια.  Πλήθος μετέ-
πειτα λαμπρών επιστημόνων που 
μεγέθυναν το κύρος της πόλης και 
προσέφεραν σε αυτή ανήκαν στην 
οικογένεια αυτή. Καθηγητές Πα-
νεπιστημίων, γιατροί, δικηγόροι, 
φαρμακοποιοί, μηχανικοί, οικο-
νομολόγοι και άλλοι επιστήμονες 
χρημάτισαν αθλητές της ΝΗΑΡ 
ΗΣΤ. 

Το «σχολείο ΝΗΑΡ ΗΣΤ» λει-
τουργούσε ανελιπώς και είχε μια 
αξιοσημείωτη και ζηλευτή συ-
νέχεια. Οι αθλητές του παιδικού 
μετέβαιναν στο εφηβικό και στη 
συνέχεια στην ανδρική ομάδα. 
Σάρκα από τη σάρκα της ομάδας 
ήταν και αγαπούσαν τη φανέλλα 
και την τιμούσαν. Η σχέση τους με 
την ομάδα ήταν συναισθηματική, 
ήταν βιωματική, ήταν παρεϊστικη. 

Η ΝΗΑΡ ΗΣΤ ανταμώνει στα 
βήματα της τη ζωντανή Καισαρια-
νή και μπλέκονται τα βήματα της 
με τα φυσιογνωμικά στοιχεία της 
Πόλης. Η προέλευση των κατοί-
κων της πόλης, η κοινωνικοπο-
λιτική της θέση και οι αγωνιστι-
κές παραδόσεις, φυσιογνωμικά 
στοιχεία της πόλης, μεταφέρονται 
συνειδητά ή ασυνείδητα και στην 
ομάδα που αντιπροσωπεύει την 
πόλη. Δένονται και γίνονται ένα. 

Έτσι εξηγείται και η όλη συμπε-
ριφορά των Καισαριανιωτών, 
οι οποίοι είναι πάντα δίπλα στην 
ομάδα και βοηθούν με τον τρόπο 
που μπορούν. Την νοιώθουν σάρ-
κα από τη σάρκα τους.

Η Ιστορία αυτής της ομάδας θα 
απαιτούσε τόμους. Είναι αδύνατο. 
Ψηφίδες, επομένως,  αυτής της 

ιστορίας επιχειρούμε να συνθέ-
σουμε με το ιστορικό αυτό λεύ-
κωμα που αφιερώνεται σε όλους 
εκείνους που αγάπησαν την ομά-
δα και ανάλογα με τις δυνατότητες 
που είχαν προσέφεραν σε αυτή. 

Τι μπορεί να προσφέρει η εν 
λόγω έκδοση; Πολλά ή τίποτα; Θα 
το κρίνουν οι αναγνώστες.

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ… ΜΙΑ ΕΦΗΒΗ 95 ΧΡΟΝΩΝ

Το νέο βιβλίο του Σπύρου Τζόκα

Πανοραμική άποψη γηπέδου Νηάρ Ηστ 1935 - Πηγή: ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστημιακός - συγγραφέας

 Το εξώφυλλο του βιβλίου.

Νήαρ Ηστ: η πρωταθλήτρια ομάδα του 1936. Πηγή: : ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Ο Σπύρος Τζόκας στην πρωταθλήτρια εφηβική ομάδα της Νήαρ Ηστ το 1973 
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[Βύρωνας - Ιστορία]

Γράφει ο Μιχαήλ Τοπούζης,
διαχειριστής σελίδας Facebook
«Πάλαι ποτέ στο Βύρωνα»

Έ να από τα σχολεία του Βύρω-
να, αν και επίσημα ονομάζε-

ται 4o Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα, 
όλοι οι κάτοικοι το γνωρίζουν και 
το επικαλούνται ως «Χαραλαμπό-
πουλου». Σε ποιο σχολείο πας; Η 
απάντηση ήταν ...στου «Χαραλα-
μπόπουλου».

Πως επικράτησε όμως αυτό το 
προσωνύμιο για το συγκεκριμένο 
σχολείο; Ας πάρουμε τα πράγματα 
από την αρχή.

Στα πρώτα χρόνια της εγκατάστα-
σης των προσφύγων στο Βύρωνα 
το πρόβλημα της εκπαίδευσης ήταν 
κυριολεκτικά βασανιστικό. Τον Αύ-
γουστο του 1923 το «Πατριωτικό 
Ίδρυμα» ίδρυσε το «Μικτόν Σχο-
λείον Προσφυγοπαίδων Στάδιο». 
Δεχόταν μόνο μαθητές από τον 
προσφυγικό τομέα του Σταδίου, που 
τότε περιλάμβανε μόνο τους κατοί-
κους του Βύρωνα και της Καισα-
ριανής. Λειτούργησε υπαίθρια μέσα 
στα πεύκα του Ζαππείου. Εδώ συ-
ναντάμε για πρώτη φορά το όνομα 
Χαραλαμπόπουλος. Ήταν ο διευθυ-
ντής του εν λόγω σχολείου.

Στις 16 Νοεμβρίου 1924 εγκαι-
νιάστηκαν και άρχισαν να λειτουρ-
γούν τα Σχολεία της Αγίας Τριάδος.

Στα τέλη της δεκαετίας του '20, 
όταν ήδη άρχισαν να γεμίζουν 
πρόσφυγες η Νέα Ελβετία και η 
Νεράιδα, και τα σχολεία της Αγίας 
Τριάδας δεν επαρκούσαν, άρχισε 
να λειτουργεί και το Δημοτικό Σχο-
λείο του «Χαραλαμπόπουλου» στην 
οδό Κολοκοτρώνη, που πήρε την 
ονομασία «4o Δημοτικόν Σχολείον 
Βύρωνος».

Επρόκειτο ουσιαστικά για τη με-
ταστέγαση του «Μικτού Σχολείου 
Προσφυγοπαίδων Σταδίου», που 
αρχικά λειτουργούσε κάτω από τα 
πεύκα του Ζαππείου με διευθυντή 
τον Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο.

Ο διευθυντής Χαρα-
λαμπόπουλος ήταν ένας 
καλός αλλά αυστηρός 
δάσκαλος που ξυλο-
φόρτωνε κι αυτός τους 
μαθητές. Από το όνομα 
του δασκάλου αυτού 
έδωσαν οι Βυρωνιώτες 
το προσωνύμιο στο σχο-
λείο.

Ο αείμνηστος Αλέξαν-
δρος Χαραλαμπόπουλος 
μετά την συνταξιοδότησή 
του λειτούργησε ιδιωτι-
κό εκπαιδευτήριο με την 
επωνυμία «Πρότυπον 
Ιδιωτικόν Σχολείον Αλ. 
Χαραλαμπόπουλου».

Το σχολείο αυτό, στοι-
χειώδους εκπαίδευσης, 
λειτουργούσε επί της 
οδού Αϊδινίου, στο τμή-
μα μεταξύ των οδών 
Αγίας Σοφίας και Χειμάρρας.

Ο Αλέξ. Χαραλαμπόπουλος είχε 
νοικιάσει ένα οίκημα τριών δω-
ματίων με αυλή για τις ανάγκες 
του σχολείου. Είχε προσλάβει δυο 
δασκάλες, την δεσποινίδα Αντωνία 
για την πρώτη και δευτέρα τάξη και 
την κυρία Ευτέρπη για την τρίτη και 
τετάρτη τάξη ενώ ο ίδιος δίδασκε 
στην πέμπτη και έκτη τάξη.

Σε αυτό το σχολείο, όπως περι-
γράφει μέλος στην σχετική ανάρτη-
σή στην «Ομάδα Φίλων της Σελίδας 
«Πάλαι ποτέ στο Βύρωνα», η πέ-
μπτη και έκτη τάξη (συνδιδασκαλία) 
είχε οκτώ μαθητές και το μάθημα 
ήταν σαν ιδιαίτερο, όταν σε κάθε

μια από τις αντίστοιχες τάξεις του 
4ου Δημοτικού Σχολείου φοιτούσαν 
70 μαθητές.

Επίσης, μέσω μιας δημοσίευσης 
στην τριμηνιαία εφημερίδα του Σω-
ματείου των εν Αθήναις & Πειραιεί 
Μαδυτίων, αρ. φύλλου 558, Απρ. 
Μα. Ιούν 2020, μαθαίνουμε τα πα-
ρακάτω ενδιαφέροντα για την ζωή 
και την δραστηριότητα του Αλέξαν-
δρου Χαραλαμπόπουλου για την 
περίοδο πριν και μετά την εγκατά-
στασή του στον Βύρωνα:

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπου-
λος γεννήθηκε στα Σουδενά των 
Καλαβρύτων.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, το 1910, 
κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του ως δάσκαλος και επέλεξε 
τη γενέτειρα των προγόνων μας 
Μάδυτο του Ελλησπόντου, σε μια 
εποχή που το όραμα της Μεγάλης 
Ιδέας για μια αναγεννώμενη Ελλά-
δα φούντωνε τις ψυχές και το φρό-
νημα των νέων.

Εκεί, στη μακρινή έπαλξη αγω-
νίστηκε μέσα αι έξω απ’ το σχολείο 
(τα ονομαστά Γαϊτανάκεια Εκπαι-
δευτήρια) για την αναπτέρωση του 
εθνικού φρονήματος αψηφώντας 
άμεσους κινδύνους. Όπως ήταν 
επόμενο, ύστερα από μια διετία τον 
απέλασαν οι Τούρκοι, με την απειλή 
μάλιστα του θανάτου.

Έτσι, γύρισε ο Χαραλαμπόπουλος 
στην ελληνική πατρίδα με την υπε-
ρηφάνεια ότι επιτέλεσε στο ακέραιο 
το καθήκον του, αλλά και με τιμη-
τικό έπαθλο την οικονομική κατα-
στροφή, αφού του κατακρατήθηκε 
από τους Τούρκους ό,τι είχε.

Στη συνέχεια υπηρετεί πάντοτε 
με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση σε 
σχολεία της Πελοποννήσου.

Στα 1922 -έτος της Μικρασιατικής 
τραγωδίας- μετατίθεται στην Αθήνα 
και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 
διάφορα σχολεία και κυρίως στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο του Βύρωνα, το 
οποίο με θλίψη αποχαιρέτησε όταν 
τον κατέλαβε το όριο της ηλικίας, 
οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Η Βυρωνιώτικη κοινωνία εκτίμη-
σε την προσφορά του καλού δασκά-
λου και ταύτισε την προσωπικότητά 
του με το 4ο Δημοτικό Σχολείο ανα-
γνωρίζοντας ότι δεν άσκησε απλά 
τυπικό επάγγελμα, αλλά επιτέλεσε 
ουσιαστικό λειτούργημα.

Με την αγάπη του λαού εξελέγη 
τιμητικά πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βύρωνα, διετέλεσε 
πρόεδρος της Πανιωνίου Λέσχης 
και ως πρόεδρος βοήθησε τον προ-
σκοπισμό και τους νέους της πόλης.

Απεβίωσε το 1970 σε ηλικία 
ογδόντα πέντε ετών.

Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
Ο πρώτος δάσκαλος του Βύρωνα

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος (στο κέντρο αριστερά) κι 
άλλος δάσκαλος εν μέσω μαθητών. Τέλη δεκαετίας του 1920.

Εθνική γιορτή επί μεταξικής δικτατορίας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνος. Η συγκεκριμένη 
αίθουσα εκδηλώσεων διαιρέθηκε αργότερα σε τάξεις. Το κορίτσι που απαγγέλει επί σκηνής 

είναι η Ιλεάνα Πανταζή, η οποία εκτελέστηκε το  1944. (Αρχείο Παναγιώτη Πανταζή)

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος με μαθητές του το 1947.

Φωτογραφία του σχολείου Χαραλαμπόπουλου πριν την προσθήκη του 2ου ορόφου.
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[Ζωγράφου - Συνέντευξη]

«Γ έννημα-θρέμμα: αυτός που γεν-
νήθηκε  και μεγάλωσε σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο ή έχει διαμορφωθεί 
ως προσωπικότητα σε ένα συγκεκριμέ-
νο περιβάλλον». Η ερμηνεία της λαϊκής 
έκφρασης ταιριάζει απόλυτα στη σχέση 
του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρένου Χα-
ραλαμπίδη με τον Ζωγράφου. Στην συ-
νοικία μας έζησε τα πρώτα του χρόνια 
και έπαιξε ως παιδί στις αλάνες. Τελεί-
ωσε το δημοτικό στις αίθουσες του 9ου 
Δημοτικού Σχολείου στην οδό Κρίνων 
και συνέχισε στο 1ο Λύκειο στον ίδιο 
δρόμο. Άρχισε να αποκτά κριτήρια η 
αντίληψη του για την 7η τέχνη στον κινη-
ματογράφο «Αλέκα». Ενώ οι ζυμώσεις 
με τις παρέες στα χρόνια της εφηβείας 
έγιναν σε πλατείες όπως της Γαρδένιας. 
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης στη συνέχεια 
πέρασε τα σύνορα του Δήμου. Μας 
έδωσε ταινίες που συγκαταλέγονται 
σε κάθε λίστα ξεχωριστών έργων του 
Ελληνικού Κινηματογράφου. Αλλά και 
ερμηνείες που τον καθιέρωσαν στη συ-
νείδηση μας. Όμως δεν ξέχασε ποτέ τη 
ρίζα του. Σήμερα μετά από ένα μεγάλο 
κύκλο ζωής με φωτεινούς σταθμούς η 
μόνιμη κατοικία του βρίσκεται στο Ζω-
γράφου. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε 
στην «Επικοινωνία» για την ιδιαίτερη 
σχέση του με τον  Δήμο μας και θυμή-
θηκε νοσταλγικές στιγμές. 

Κύριε Χαραλαμπίδη είστε 
γέννημα-θρέμμα ζωγραφιώτης; 
Ναι, γεννήθηκα στο μαιευτήριο Έλενα 
και αμέσως με πήγανε στο σπίτι, που 
βρίσκεται στο νούμερο 1 της οδού Σμύρ-
νης. Πρόκειται για μία  πολυκατοικία 150 
διαμερισμάτων, ένα διαμάντι της αρχιτε-
κτονικής, κατασκευασμένο στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960, που τα σχέδια του 
υπέγραψαν οι αρχιτέκτονες που κατα-
σκεύασαν τον Πύργο Αθηνών. 

Σε ποια σχολεία φοιτήσατε ως 
μαθητής; 
Πήγα δημοτικό σχολείο στο 9ο στο νε-
κροταφείο Ζωγράφου και στο 1ο Λύκειο 
Ζωγράφου.

Πως ήταν η αίσθηση να 
μεγαλώνει στο Ζωγράφου ένα 
παιδί εκείνη την εποχή;
Ήταν «ευλογία». Τη δεκαετία του 1970 
στην περιοχή υπήρχε μία μίξη πολλών 
επιρροών, δηλαδή υπήρχαν στο Ζωγρά-
φου άνθρωποι όλων των κοινωνικών 
τάξεων σε αρμονική συνύπαρξη. Είχαμε 
και την τύχη να υπάρχουν φοιτητές κυ-
ρίως Κύπριοι γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι του Ζωγράφου ήταν η πόλη των Κυ-
πρίων. Επίσης φιλοξένησε τους πρώτους 
πολιτικούς πρόσφυγες από την Αίγυπτο. 
Έτσι λοιπόν από πολύ μικρός άρχισα να 

έρχομαι σε επαφή με διαφορετικές κουλ-
τούρες. Του Ζωγράφου εκείνη την εποχή 
είχε πάρα πολλή ζωή. Θυμάμαι την πλα-
τεία Γαρδένιας σε μεγάλη ακμή. Ήταν και 
είναι μία ανοικτή γειτονιά που είχε την 
πολυτέλεια του κοσμοπολιτισμού.

Έπαιξε κάποιο ρόλο στην 
διαμόρφωση της καλλιτεχνικής 
σας πλευράς η περιοχή; Και αν 
ναι ποια συγκεκριμένα βιώματα;
Βασικό ρόλο σε αυτό είχε ο κινηματογρά-
φος «Αλέκα». Η πρώτη ταινία που είδα 
νομίζω ήταν ο «Κλέφτης της Βαγδάτης», 

ένα παραμύθι με τους ήρωες να πετούν 
πάνω σε ιπτάμενα χαλιά. Η «Αλέκα» είχε 
εξαιρετικό ρεπερτόριο και ήταν και κοντά 
στο σπίτι μου, είχα ταυτίσει την αίθουσα 
με την τέχνη του κινηματογράφου. 

Ωραίες αναμνήσεις έχω και από τον 
θερινό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Σε-
πτέμβριο που έπαιζε πάντα μια παλιά 
κόπια της ταινίας «Ο Καλός, ο Κακός και 
ο Άσχημος». Τα ξεθωριασμένα από τις 
προβολές χρώματα και ο ισχνός υποτιτ-
λισμός σε πολυτονικό συνηγορούσε σε 
κάτι απολαυστικό. 

Επίσης θυμάμαι ότι στο θέατρο του 
Δημήτρη Ποταμίτη είδα για πρώτη φορά 
παιδική παράσταση, ήταν ένα παραμύθι 
με ήρωα έναν πιγκουίνο. Με μάγεψε ότι 
έδιναν την αίσθηση του υγρού στοιχείου 
με την κίνηση ενός πανιού.

Εκείνη την εποχή είχε ένα μεγάλο 
απόηχο και το περιβόητο live του Πουλι-
κάκου στο γήπεδο του μπάσκετ. Το πρό-
λαβα ως παιδί. 

Αν ερχόταν κάποιος φίλος σας 
στου Ζωγράφου σε ποια σημεία 
θα τον ξεναγούσατε; 
Πραγματικά η πόλη έχει υλικό για ένα 
τουρίστα όσο και να φαίνεται απίστευτο, 
όπως την Βίλα Κοτοπούλη, σπάνιας αρ-
χιτεκτονικής και θεατρικού ενδιαφέρο-
ντος στην οποία έζησε η περιβόητη Μα-
ρίκα Κοτοπούλη. Θα ήθελα να υπήρχε η 
προτομή της σπουδαίας ηθοποιού στο 
πάρκο που είναι απέναντι από την Βίλα. 
Επίσης η Βίλα Ζωγράφου και όλες γενι-
κά οι βίλες που έχουν θέση στην ιστορία 
της Ελλάδας και της Αθήνας. Ακόμα, το 
παράρτημα του Μουσείο Μπενάκη αφι-
ερωμένο στον γλύπτη Γιάννη Παππά 
και το μουσείο του ζωγράφου Γιώργου 
Γουναρόπουλου. Οι πολυκατοικίες του 
ΙΚΑ που είναι ένα διαμάντι της αρχι-
τεκτονικής του 1960. Αλλά και πολλές 
πρωτοποριακές πολυκατοικίες του 
1950-1960 στο παλιό τμήμα του Δήμου. 
Θέλω να σημειώσω επειδή του Ζωγρά-
φου είναι σε ανηφόρα οι ταράτσες έχουν 
εξαιρετική θέα,  από τη Γαρδένια και 
μετά. Πρέπει όλοι οι Ζωγραφιώτες να 

ανεβαίνουμε στις ταράτσες μας. Επίσης 
ο Δήμος έχει ένα κομμάτι από το βουνό, 
αγγίζει το δάσος. Και είναι πλέον κοντά 
στη θάλασσα χάρη στον περιφερειακό 
και την Αττική οδό. Είναι μία γειτονιά 
πραγματικά απολαυστική να ζεις. 

Φύγατε πότε από την περιοχή; 
Έφυγα για μία δεκαετία που έμεινα στην 
Πλάκα και ύστερα ξαναγύρισα. 

Οπότε ξαναζείτε τη πόλη στην 
καθημερινότητα της;
Ναι, την ξαναζώ και την απολαμβάνω.

Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια 
πράγματα που θα μπορούσαν 
να αναδείξουν περισσότερο τη 
γειτονιά;
Ναι και να σας πω και ένα παράδειγμα, 
τα μικρά δρομάκια όπως η Χερσικράτους 
που δεν έχουν καμία πρακτική αξία. Αυτά 
μπορούν να γίνουν πεζόδρομοι στους 
οποίος θα διέρχονται τα αυτοκίνητα 
μόνο για στάθμευση και αυτοί οι μικροί 
«άχρηστοι» δρόμοι να αποκτήσουν άλλη 
όψη πιο φιλική προς τους κατοίκους.

Αγαπημένο στέκι αυτό το 
διάστημα στο Ζωγράφου;
Μου αρέσει να κάθομαι στη πλατεία του 
Αγίου Θεράποντος, που βρίσκεται και η 
εκκλησία που βαπτίστηκα.

Επειδή αγαπάτε την περιοχή, 
σας έχει περάσει ποτέ η σκέψη 
να εμπλακείτε με την τοπική 
αυτοδιοίκηση; 
Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Μπο-
ρώ όμως να προσφέρω σε ιδέες και 
συμβουλές. 

Η επόμενη καλλιτεχνική σεζόν 
πού σας βρίσκει; 
Στη τηλεοπτική συχνότητα της ΕΤ1.  Συμ-
μετέχω και στο δεύτερο κύκλο της σειράς 
τα «Καλύτερα μας Χρόνια».

O ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΡΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Ε»

«Το Ζωγράφου είναι μία γειτονιά πραγματικά απολαυστική να ζεις».

«Η πόλη μας έχει τοπόσημα για 
ένα τουρίστα όσο και αν φαίνεται 

απίστευτο»
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[Ζωγράφου]

Α Σ Τ Ε ΡΑ Σ  Ζ Ω Γ ΡΑ Φ ΟΥ
Ακύρωση συναυλίας της Λένας Ζευγαρά
Δεν ήταν λίγοι αυτοί 

που περίμεναν  την ανερχόμενη  λα-
ϊκή τραγουδίστρια Λένα Ζευγαρά με 
το ιδιαίτερο ταπεραμέντο να ανέβει 
στη σκηνή  στο Άλσος Γουδή και να 
ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες 
της. Τη συναυλία είχε οργανώσει 
ο Αστέρας Ζωγράφου στο πλαίσιο 
μιας προσπάθειας που κάνει η ομά-
δα   προκειμένου, όπως σημειώνε-
ται «να ανταπεξέλθει στη δύσκολη 
σεζόν που έρχεται.»

Όμως δύο μέρες πρώτού η ερ-
μηνεύτρια «αναλάβει δράση» –η 
συναυλία ήταν προγραμματισμένη 
για τις 28 Ιουλίου– η συναυλία ακυρώθηκε. Η απόφαση της ακύρωσης πάρθηκε 
αναγκαστικά  μετά τις  ανακοινώσεις των μέτρων της Κυβέρνησης για την αύξηση 
των κρουσμάτων Covid-19. 

Τ ην ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, 
πυρασφάλειας και πυροπροστασί-

ας στο Δήμο Ζωγράφου είχε ως θέμα η 
πρόσφατη συνάντηση του δήμαρχου της 
πόλης μας Βασίλη Θώδα με το διοικητή 
του Τμήματος Ασφάλειας Χρήστο Κυριό-
πουλο.

Ο δήμαρχος  ενημέρωσε τον Χρήστο 
Κυριόπουλο  για τις δράσεις και τις ενέρ-

γειες του Δήμου για την αντιμετώπιση 
πιθανών πυρκαγιών τονίζοντας ότι «όλος 
ο μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή.» 
Ακόμα  ο Βασίλης  Θώδας ζήτησε την 
ενίσχυση των περιπολιών του Τμήματος 
Ασφάλειας για την επιτήρηση και προ-
στασία των περιοχών, κυρίως στα περι-
αστικά δάση και άλση της πόλης μας, από 
τυχόν απόπειρες εμπρησμού. 

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ομάδα “πετάει” –
Ο δήμαρχος συγχαίρει

Τα συγχαρητήριά του στη γυναικεία ομάδα του «Ηλυσιακός Α.Ο.»  και στον  
προπονητή της ομάδας Γεώργιο Τσόκα για την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος της Β’ Κατηγορίας στην υδατοσφαίριση και την άνοδο στην Α1 Κατηγο-
ρία, εξέφρασε ο δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας στις 10 Αυγούστου.

«Η μεγάλη επιτυχία αυτή μας κάνει όλους υπερήφανους. Ο Δήμος Ζωγρά-
φου είναι και θα παραμείνει δίπλα σας, στηρίζοντας κάθε σας προσπάθεια. 
Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στις πισίνες και πολλές νέες επιτυχίες», 
δήλωσε ο κ. Θώδας.

Οι Ζωγραφιώτες κοντά 
στους πυρόπληκτους
Πλήθος συμπολίτες μας παρέδωσαν 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, στο 
Δημοτικό Πολυχώρο «Αλέκα», ύστερα 
από το κάλεσμα του Δήμου Ζωγράφου. 
Τα παραπάνω στάλθηκαν  ως ενίσχυση 
στους κατοίκους της Αττικής, Βόρειας 
Εύβοιας, και άλλων περιοχών που έχουν 
πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

Στο σημείο συγκέντρωσης παρευρέ-
θηκε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης 
Θώδας ενώ το «παρών»  έδωσαν επίσης 
οι  αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δημήτρης Δήμας και Καθαριότητας Δή-
μος Μπουλούκος. Τον συντονισμό της 
επιχείρησης είχε η αντιδήμαρχος Κοινω-
νικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθ-
μών Ρένα  Χαλκιαδάκη.

Η μεταφορική εταιρεία του Ελευθέ-
ριου Αποστολάκη συνέβαλε εθελοντικά 
στο να μεταφερθούν τα είδη που συγκε-
ντρώθηκαν  στις πυρόπληκτες περιοχές 
της χώρας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Συνάντηση με θέμα την πυρασφάλεια

Ο διοικητής του Τ. Α. Ζωγράφου Χρήστος 
Κυριόπουλος και ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας.
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[Βύρωνας]

Η Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως του Βύρωνα, 
γνωστότερη και ως Πλατεία Ταπητουργείου, 

είναι η τοποθεσία της νέας παρέμβασης του Δήμου 
και «μεταμορφώθηκε» σε καμβά για ένα ακόμη 
μεγάλης κλίμακας έργο street art.

Η δημιουργία του street artist Achilles 
δανείζεται γεωμετρικά μοτίβα και χρώματα από 
τα παραδοσιακά χαλιά και κιλίμια που παρήγαγε 
κάποτε το ιστορικό προσφυγικό εργοστάσιο 
ταπητουργίας, το οποίο, ως διατηρητέο κτίριο, 
εξακολουθεί να στέκεται επιβλητικό πάνω από την 
κεντρική πλατεία.

Η παρέμβαση, που ακολούθησε τη 
δενδροφύτευση της πλατείας, συνοδεύτηκε από 
βελτίωση και ενίσχυση του φωτισμού με νέους 
προβολείς τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης, 
που αναδεικνύουν το έργο και συμβάλλουν στο 
αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.

Η Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως «ντύθηκε» με street art

Έ νας από τους πιο δραστήρι-
ους συνδικαλιστές, εμβλη-

ματική μορφή των εργαζομένων 
του Δήμου Βύρωνα, ο Χρήστος 
Παναγιωτόπουλος, ενημέρωσε 
με ένα συγκινητικό κείμενο ότι 
«ρίχνει» αυλαία στον εργασιακό 
του βίο και μπαίνει «στο κλαμπ 
των συνταξιούχων» από τις 5 Αυ-
γούστου 2021, όποτε κατέθεσε 
την οριστική αίτηση παραίτησής 
του.

Κάνοντας μια συνοπτική ανα-
δρομή, παρομοιάζει την πολυετή 

εργασία του (από τον Σεπτέμβριο 
του 1975) με μια διαδρομή που 
«με δίδαξε πολλά». «Γιατί η εργα-
σία εκτός από την εκμετάλλευση, 
την κούραση, εμπεριέχει και το 
στοιχείο της δημιουργίας, της συλ-
λογικότητας, του ταξικού αγώνα 
ενάντια στην μισθωτή σκλαβιά», 
προσθέτει. Όσοι τον γνωρίζουν 
είναι σίγουροι ότι θα παραμείνει 
δραστήριος στους κοινωνικούς 
αγώνες. Άλλωστε και ο ίδιος απο-
σαφηνίζει: «Συνεχίζω να ονειρεύ-
ομαι και να αγωνίζομαι!».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
ανακαίνισης στην παιδική 
χαρά στην Παύλου Μελά, 
στον Καρέα, στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης και πιστοποίησης 
των παιδικών χαρών του Δήμου 
Βύρωνα. Οι εργασίες που 
έγιναν περιελάμβαναν αλλαγή 
φωτιστικών με λάμπες led, 
αντικατάσταση δαπέδων οργάνων 
και παιχνιδιών. Αναμένεται 
πλέον, μόνο η διαδικασία 
πιστοποίησης της παιδικής χαράς 
στην Παύλου Μελά.

«Αυλαία» για τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο Ανακαίνιση Παιδικής Χαράς στον Καρέα
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη, 
ανεξάρτητου δημ. συμβούλου Βύρωνος

«Δ εν δημιουργήσαμε εμείς 
τον ιστό της ζωής, αλλά 

αποτελούμε μόνο μια ίνα μέσα σ’ 
αυτόν. Αν προκαλέσουμε κάποια 
καταστροφή στον ιστό (της γης) οι 
συνέπειες θα έρθουν και σε μας 
τους ίδιους». Το παραπάνω κείμενο 
αποτελεί απόσπασμα από την ιστο-
ρική απάντηση του αρχηγού των 
ινδιάνων Σκουάμις (Σιάτλ), στον 
πρόεδρο των ΗΠΑ Φράνκλιν Πιρς 

(Franklin Pierce0 το 1855,  όταν 
τους ζήτησε να αγοράσει εκτάσεις  
από τους ινδιάνους  Σιάτλ.

Πάμε στο σήμερα και στη Χώρα 
μας.

Σχεδόν 1.200.000 στρέμματα κα-
ταστράφηκαν από τις φωτιές που 
έπληξαν την Ελλάδα το μήνα που 
μας πέρασε. Τα αίτια πολλά. Κλι-
ματική αλλαγή, ανθρώπινα λάθη, 
στοχευμένες ενέργειες, κα. Μι-
λώντας με ποσοστά, υπολογίζεται 
ότι το 35% των πυρκαγιών είναι 
αποτέλεσμα ανθρώπινης αμέλειας, 
το 20% αποδίδεται σε κακόβουλες 
ενέργειες ενώ το 45% σε αδιευκρί-
νιστα αίτια.  

Τα δάση αποτελούν το καταφύ-
γιο για χιλιάδες είδη φυτών και 
ζώων. Έχουν τους δικούς τους κα-
νόνες και λειτουργίες. Αποτελούν 
τη φυσική μας ασπίδα έναντι των 
πλημμυρών, της διάβρωσης του 
εδάφους και της κλιματικής κρί-
σης, ενώ είναι οι πνεύμονες Γης 
και ανθρώπου. 

Η καταστροφή των δασών έχει 
κόστος για τη ζωή μας και την οι-
κονομία μας τρομακτικά μεγάλο. 
Με τις πρόσφατες πυρκαγιές οι-

κογένειες διαλύθηκαν, περιουσίες 
χάθηκαν, επαγγέλματα καταστρά-
φηκαν. Χιλιάδες ζώα, πουλιά έντο-
μα, θυσιάστηκαν στις φλόγες. Το 
οικοσύστημα σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας χάνει την ισορροπία 
του. Κι ακόμη δεν έχουμε δει και 
φυσικά δεν μπορούμε να υπολο-
γίσουμε τις καταστροφές που έρ-
χονται όπως, για παράδειγμα, οι 
πλημμύρες. 

Είναι σίγουρο πώς η απληστία 
του ανθρώπου ο τρόπος με τον 

οποίο αντιμετωπίζει το φυσικό πε-
ριβάλλον οδηγεί μαθηματικά στην 
αυτοκαταστροφή του. Επιστήμονες 
που ασχολούνται με το περιβάλ-
λον μας έχουν προειδοποιήσει για 
την κλιματική αλλαγή που έρχεται, 
όμως κανείς δεν τους άκουσε. Τα 
αποτελέσματα της άρνησης μας να 
τους ακούσουμε τα ζήσαμε με το 
χειρότερο δυνατό τρόπο και αυτό 
ήταν μόνο η αρχή. 

Έπονται ακόμη πιο δύσκολες 
καταστάσεις ακόμη μεγαλύτερες 

καταστροφές.
Είναι συνεπώς άμεση η ανά-

γκη να επαναπροσδιορίσουμε τη 
στάση μας κι εμείς ως πολίτες να 
λειτουργούμε με προσοχή και ευ-
θύνη αλλά και το κράτος να δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη και 
να μη περιμένει την να πολεμήσει 
με τις φωτιές, γιατί τότε, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, είναι αργά.

Και μια και είμαι δημοτικός σύμ-
βουλος στο Βύρωνα, οφείλω να 
αναφερθώ στους «ήρωες» που 
έχουμε την τιμή και την ευτυχία 
να μας προσέχουν και να μας προ-
στατεύουν απ τις φωτιές. Την Εθε-
λοντική Ομάδα Δασοπροστασίας 
και Πυρόσβεσης του Δήμου Βύ-
ρωνα αλλά και της Καισαριανής. 
Η προσφορά τους είναι αδύνατο 
να μετρηθεί κι όμως οι συνθήκες, 
στις οποίες λειτουργούν, τα «εργα-
λεία» που τους προσφέρουμε (είδη 
προστασίας, εξοπλισμός κλπ) είναι 
ελάχιστα και τα αιτήματά τους εδώ 
και χρόνια δεν φτάνουν σε ώτα 
ευήκοα.

Τώρα πρέπει να τους ακούσου-
με και να τους στηρίξουμε. Τώρα.

Η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ανήκει στη γη.

Όρια δάσους Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα (φωτογραφία αρχείου)



Καταχώρησε δωρεάν την αγγελία 
εργασίας σου με μόλις ένα mail

στην διεύθυνση

epikoinonia2016@gmail.com
Η αγγελία σου θα ανέβει δωρεάν

και στο site της εφημερίδας.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η Σχολή Χορού dance@ ιδρύθηκε από την Τάνια 
Ρωσσοπούλου το 2007, έπειτα από 13 χρόνια χο-

ρευτικής και καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας. Είναι Ερα-
σιτεχνική Σχολή Χορού Αναγνωρισμένη από το Κράτος 
και υπάγεται στο Τμήμα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και στο αντίστοιχο Τμήμα της 
Περιφέρειας Αθηνών.

Η Τάνια Ρωσσοπούλου είναι πτυχιούχος καθηγήτρια 
της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Χορού του ΥΠ.ΠΟ 
«Κέντρο Παραστατικών Τεχνών» και κάτοχος Μεταπτυ-
χιακού τίτλου ειδίκευσης κλασικής χορεύτριας από την 
«Urdang Academy of Performing Arts» του Λονδίνου. 
Είναι επίσης κάτοχος του διδασκαλικού διπλώματος 
Licentiate και Tutor στο κλασσικό Μπαλέτο και του CDE 
στο Μοντέρνο χορό – Jazz του διεθνούς φήμης ISTD 
(Αυτοκρατορική Σχολή Χορού του Λονδίνου), Instructor 
στη μέθοδο PBT (Progressing Ballet Technique) και 
διπλωματούχος της κλασσικής μεθόδου Pilates. Είναι 
μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου 
(ARAD) και του ISTD (LISTD).

Η Σχολή dance@ είναι μέλος του Σωματείου Ιδιοκτη-
τών Σχολών Χορού Ελλάδας (Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.). Συνεργάζεται με 
επιλεγμένους καθηγητές διπλωματούχους των Σχολών 
του ΥΠ.ΠΟ, με μετεκπαιδεύσεις στο είδος του χορού 
τους.

Από το 2013 η Σχολή dance@ είναι Πιστοποιημένο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο (Approved Dance Center) του 
Οργανισμού ISTD, για τα διπλώματα διδασκαλίας DDE, 
Licentiate & Fellowship σε Imperial Ballet και Modern 
Theatre.

Η Σχολή dance@ συμμετέχει ανελλιπώς στις διεθνείς 
εξετάσεις του ISTD με τα παιδικά, προ-επαγγελματικά 
και επαγγελματικά τμήματά της, αποκομίζοντας υψηλές 
βαθμολογίες και διακρίσεις. Επίσης, στη Σχολή υπάρ-

χουν τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα 
Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και στις Ανώτερες Επαγγελμα-
τικές Σχολές Χορού, όπου έχει σημειωθεί 100% επιτυχία 
από τις μαθήτριές μας.

Μαθήτριές της λαμβάνουν μέρος, μετά από ακροάσεις 
σε χορευτικές ομάδες που παρουσιάζουν παραστάσεις 
διεθνούς ρεπερτορίου.

Στόχος της Σχολής dance@ είναι η σωστή τεχνική και 
θεωρητική εκπαίδευση των μαθητών, η μετάδοση της 
καλλιτεχνικής παιδείας και η αγάπη για την όμορφη τέ-
χνη που λέγεται χορός.

Στο ξεκίνημα της νέας χορευτικής χρονιάς και με αί-
σθημα ευθύνης προς τους μαθητές μας για τη διασφάλι-
ση της υγείας τους, έχουμε προβεί σε ενέργειες γενικής 
καθαριότητας και απολύμανσης από ειδικό συνεργείο 
όλων των χώρων της Σχολής. Η Σχολή ακολουθεί αυ-
στηρά το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας 
που έχει εκδοθεί από το ΥΠ.ΠΟ., που καθορίζει περιο-
ρισμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη και χρονικά κενά με-
ταξύ των τμημάτων ώστε να μη συναντώνται οι μαθητές 
και να απολυμαίνονται οι χώροι μεταξύ των μαθημάτων.

Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021!
Η περίοδος εγγραφών για τη νέα χορευτική χρονιά, 

ξεκινά από Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, καθημερινά 
τις ώρες 11.00-13.00 και 18.00-20.00, κατόπιν ραντε-
βού. Προσκαλούμε να εγγραφούν άμεσα οι μαθήτριές 
μας και όσοι άλλοι επιθυμούν, ώστε να μπούμε στους 
χορευτικούς μας ρυθμούς και να ξεκινήσουμε το ταξίδι 
μας στον μαγικό κόσμο του χορού! Θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας!

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι τα δίδακτρα της Σχολής 
παραμένουν χαμηλά για όλα τα Grades και Vocationals 
(Intermediate Foundation, Intermediate, Advance 1&2) 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα μας www.danceat.gr

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 – 2022

Η Σχολή dance@ Τάνια Ρωσσοπούλου, βρίσκεται στην οδό Χίου 15 (από Ευφρονίου 68)
στον 1ο όροφο, Καισαριανή - πλησίον Caravel και Αγ.Νικολάου (τέλος οδού Υμηττού) - Τ.Κ. 16121 
Πληροφορίες για εγγραφές στο τηλ. 210 7250569 ή στο e- mail: info@danceat.gr 
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[Συνέντευξη]

Ο Γιάννης Βούρτσης είναι ο 
παλαιότερος εν ενεργεία δη-

μοτικός σύμβουλος της πόλης του 
Ζωγράφου. Επί 6 σχεδόν 10ετίες οι 
πολίτες τον στέλνουν με την ψήφο 
τους στα έδρανα του Δημοτικού 
συμβουλίου και μάλιστα στις πρώ-
τες θέσεις.

Έτσι έγινε και στις εκλογές του 
2019 με τον δήμαρχο Βασίλη Θώδα 
να του εμπιστεύεται έναν δύσκολο 
τομέα, στον οποίο ο κ. Βούρτσης 
έχει πολυετή διοικητική εμπειρία, 
ήτοι αυτόν του Πρασίνου. Τώρα 
δύο χρόνια μετά είναι ώρα να γί-
νει ένας απολογισμός του έργου 
στον νευραλγικό για την πόλη μας 
τομέα. Για τον λόγο αυτό επικοινω-
νήσαμε με τον κ. Βούρτση για μια 
εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Κ. Βούρτση τα τελευταία 2 χρόνια 
έχετε αναλάβει μεταξύ άλλων 
το κομμάτι του Πρασίνου σε μία 
από τις πλέον πυκνοδομημένες 
πόλεις της Ελλάδας αλλά και της 
Ευρώπης. Τι άλλαξε τα δύο αυτά 
χρόνια;
Όταν μπαίνεις σε μια υπηρεσία 
αποδεκατισμένη, χωρίς έμψυχο 
και άψυχο υλικό, δεν περιμένεις 
κάποια ζωντανή αλλαγή. Δυστυ-
χώς η Υπηρεσία Πρασίνου, είχε 
υποβαθμιστεί και από διεύθυνση 
αυτοτελής που ήτανε, έγινε ένα 
τμήμα της Διεύθυνσης Καθαριό-
τητας!

Έλειψε η αυθυπαρξία της διεύ-
θυνσης, έλειψε ο προγραμματι-
σμός, έλειψε το μόνιμο ειδικευμέ-
νο προσωπικό, μειώθηκαν και οι 
ανειδίκευτοι (εργάτες) και ουσια-
στικά έλειψε το ενδιαφέρον για το 
πράσινο και το περιβάλλον.

Στις παραλείψεις αυτές των προ-
ηγούμενων διοικήσεων δεν μπο-
ρείς να κάνεις θαύματα. Οι φιλο-
δοξίες μας ήταν να μπει μια τάξη, 
ένας προγραμματισμός εργασίας, 
εξασφάλισης με οποιοδήποτε τρό-
πο προσωπικού, κατάλληλη στελέ-
χωση των επί μέρους υπηρεσιών 
και δουλειά.

Δυστυχώς σ' αυτούς τους ρεαλι-
στικούς στόχους βρήκαμε τη γρα-
φειοκρατία απέναντί μας. Είχε δια-
φωνίες σε όλες τις πρωτοβουλίες 
μας. Πέραν όσων έκανε μέχρι να 
αναλάβουμε εμείς, δεν μπορούσε 
να γίνει...τίποτε άλλο!!

Μέσα σ' αυτή τη νοοτροπία με 
την επιμονή και την αποφασιστι-
κότητα μας, βάλαμε μια πειθαρχία 
στην εργασία, στην οποία ανταπο-
κρίθηκαν με φιλότιμο και προθυμία 
οι εργαζόμενοι.

Νοοτροπίες και συμπεριφορές 

εντός γραφειοκρατικής ρότας τις 
υφιστάμεθα. Έτσι ο προγραμματι-
σμός, η κατανομή ευθυνών και ο 
τρόπος εργασίας, η επένδυση σε 
υλικοτεχνική υποδομή κ.λ.π. δεν 
ευδοκίμησαν.

Πρέπει να ξέρετε ότι όταν δια-
φωνείς ή συγκρούεσαι με τη γρα-
φειοκρατία, δεν μπορείς να την 
καταργήσεις. Το μόνο που μπορείς 
να κάνεις, είναι να αναζητήσεις 
αλλαγή προσώπων συνεργατών, 
αλλά και αυτό, το αποκλείει ο Ορ-
γανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου. Ελπίσαμε στην τροπο-
ποίηση του Οργανισμού, αλλά πα-
ραδόξως δεν πέρασε από το Δ.Σ., 
παρ' ότι οι περισσότεροι από τους 
δημ συμβούλους στις διαβουλεύ-
σεις συμφωνούσαν.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περι-
βάλλον μπορώ να πω ότι βάλαμε 
μια τάξη στην καθημερινότητα της 
Υπηρεσίας κλαδέματος υψηλοκόρ-
μων δένδρων ή αλσυλλίων, που 

εθεωρούντο αδύνατα, με προσω-
πικές μου παρεμβάσεις στην Περι-
φέρεια και στον ΣΠΑΥ, προσήλθαν 
συνεργεία τους και μας βοήθησαν 
αποτελεσματικά (μαζί με την εξοι-
κονόμηση χιλιάδων ευρώ, που 
θα απαιτούντο, εάν τα αναθέταμε 
εμείς). Προγραμματίζουμε πρό-
σληψη ειδικευμένου προσωπικού 
(κηπουρών) κ.λ.π., ζητάμε αύξηση 
των κονδυλίων της Υπηρεσίας, αύ-
ξηση του εργατικού προσωπικού 
που έχει συρρικνωθεί από εκατό 
άτομα που ήταν κάποτε είναι σήμε-
ρον γύρω στα σαράντα πέντε (45)! 
εν ενεργεία.

Έχουμε σχεδιάσει αυτόματο πό-
τισμα όλων των παρτεριών, αλ-
συλλίων και πάρκων. Δυστυχώς 
η γραφειοκρατία δεν παρακολου-
θεί την εξέλιξη της Τεχνολογίας. 
Έχουμε σχεδιάσει σε κατάλληλους 
χώρους σιντριβάνια, ώστε να δρο-
σίσουμε το περιβάλλον μας που 
περικλείεται από μπετόν.

Όλες αυτές τις καινούργιες πα-
ρεμβάσεις, θα τις αξιολογήσουν οι 
συμπολίτες μας τον επόμενο χρόνο. 
Διότι, όπως ξέρετε, στην πολιτική 
όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. 
Τώρα χτίζουμε και οικοδομούμε. 
Το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. 
Τότε αλλάζουν όλα.

Παράλληλα, είχατε και 
το κομμάτι της πολιτικής 
προστασίας για ένα διάστημα, 
με την πόλη μας, όπως και όλη 
την χώρα να κινείται στους 
"ρυθμούς" της πανδημίας του 
covid 19. Μιλήστε μας για εκείνη 
την περίοδο.
Και η πολιτική προστασία είναι 
θύμα της γραφειοκρατικής στασι-
μότητας. Το πιο κατάλληλο όχημα 
με το κανονάκι είναι ακόμη «χαλα-
σμένο».

Eυτυχώς, εδώ δεν μπαίνει βαθιά 
το γραφειοκρατικό σαράκι, η Υπη-
ρεσία συγκροτείται από υπαλληλι-
κό και εργατικό προσωπικό, που 
σήμερα υπάγεται από τον Νόμο απ' 
ευθείας στον Δήμαρχο και η από-
δοση της Υπηρεσίας είναι επιτυχής.

Αυτό αποδείχτηκε και στις δοκι-
μασίες με τα χιόνια, στη Μήδεια και 
πάνω απ' όλα φάνηκε ότι υπάρχει 
έξοχη συνεργασία και απόδοση εκ 
μέρους των εργαζομένων, όπως 
και στην ετοιμότητα μπροστά στις 
τελευταίες πυρκαγιές. Αυτές οι 
υπηρεσίες της πολιτικής προστα-
σίας νομίζω ότι έτυχαν καθολικής 
αποδοχής από τους συμπολίτες 
μας, όπως φάνηκε και από τις εκ-
δηλώσεις επιδοκιμασίας και ευχα-
ριστιών που λάβαμε.

Εδώ πρέπει να τονίσω ότι η 
προσωπική μου συμμετοχή ήταν 
μικρής χρονικής διάρκειας και η 
επιτυχημένη απόδοση της ήταν 
έργο συλλογικό, με εξαίρετες συ-
νεργασίες με τον αντιδήμαρχο κ. 
Μπουλούκο και λοιπούς εκλεκτούς 
εργαζόμενους, όπως οι κύριοι Βα-
ρέλης και Αναστασόπουλος.

Ας πάμε τώρα στο στενό πολιτικό 
κομμάτι.
Πώς κρίνετε την Διοίκηση Θώδα 
μετά από δύο χρόνια στο τιμόνι 
της πόλης;
Όπως ετόνισα και παραπάνω μία 
διοίκηση πολιτική κρίνεται από 
το αποτέλεσμα. Και η διοίκηση 
Θώδα έχει κάνει, τηρούμενων των 
αναλογιών εκπληκτικό ντεμπού-
το. Εάν και μόνο αναλογιστείτε ότι 
διοικεί το Δήμο με επιτυχία δυο 
χρόνια με μόνον δέκα δημoτικούς 
συμβούλους στους σαράντα ένα 

(41), τότε πρέπει να παραδεχθείτε 
την ικανότητα του δημάρχου στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
γεννιόνται καθημερινά.

Εν τούτοις προχωρεί, με πολλή 
δουλειά, με διάθεση συνεργασίας 
με όλους, δεν αποκλείει κανέναν, 
έχει προχωρήσει σε πολλά χα-
ρακτηριστικά έργα και έχει αντι-
μετωπίσει προβλήματα παιδείας, 
καθημερινότητας κ.λ.π. με μεγάλη 
επιτυχία.

Επίσης, οι σχεδιασμοί των με-
γάλων έργων έχουν ξεκινήσει 
(ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) και είναι 
θέμα διαδικαστικό η έναρξη της 
υλοποίησης τους. Στο τέλος θα δεί-
τε ότι θα δικαιωθούμε όλοι!

Τη συνεργασία σας, τα δύο αυτά 
χρόνια, με τον δήμαρχο Βασίλη 
Θώδα πώς θα την χαρακτηρίζατε;
Η προσωπική μου συνεργασία με 
τον δήμαρχο είναι ομαλή και εποι-
κοδομητική. Έχει κατανοήσει τα 
προβλήματα που ταλαιπωρούν την 
Υπηρεσία Πρασίνου, προσπαθεί 
και αυτός με τον καινούριο Οργα-
νισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου 
να ξεφύγει από την γραφειοκρατία, 
έχει ευαισθησία στα θέματα του 
περιβάλλοντος και πιστεύω ότι 
θα βοηθήσει αποφασιστικά στην 
ολοκλήρωση του σχεδιασμού της 
ανασυγκρότησης της Υπηρεσίας 
Πρασίνου.

Επειδή πολλά ακούγονται και 
γράφονται για επερχόμενες 
αλλαγές στο διοικητικό σχήμα, 
είχατε κάποια επικοινωνία με 
τον δήμαρχο επ' αυτού;
Οι τυχόν αλλαγές δεν με απασχο-
λούν. Ο δήμαρχος ξέρει τις ικα-
νότητες, τις ευαισθησίες και τις 
επιδόσεις καθενός. Οι αλλαγές στο 
διοικητικό σχήμα είναι προνόμια 
του. Δεν νομίζει ότι μπορεί κάποιος 
να τον επηρεάσει.

Η ιστορία έχει δείξει ότι 
συνηθίζετε να κάνετε διαρκώς 
δυναμικά «come back» για να 
το θέσω λαϊκιστί. Ποια τα σχέδιά 
σας για το μέλλον σε περίπτωση 
που με τις αλλαγές βρεθείτε 
εκτός διοικητικού σχήματος;
Τέλος πρέπει να ξέρετε ότι σε μένα 
δεν υπάρχουν «σχέδια». Τα όποια 
φιλόδοξα σχέδια υπάρχουν στα 
μέλη της παράταξης μας, συμπί-
πτουν με τις Αρχές και τις Αξίες της 
παράταξης μας. Κι εγώ, σ' όλη τη 
διάρκεια της πολιτικής μου πορεί-
ας, δεν ξέφυγα από την υπηρεσία 
των αρχών της παράταξης μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο «Νέστορας» του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου στην «Ε» 

«Μία διοίκηση πολιτική
κρίνεται από το αποτέλεσμα»
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ΟΙ Ο ΥΙ Ο Υ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
έντυπο υλικό  βιβλίο
λογότυπο  διαφήμιση
εταιρική ταυτότητα
εταιρικές εφαρμογές

Κάρτες  Επιστολόχαρτα  Φάκελοι
Διαφημιστικά φυλλάδια  Αφίσες
Σελιδοδείκτες  Menu  Κατάλογοι
Αυτοκόλλητα  Μπλοκ σημειώσεων
Συνταγολόγια  Κουπόνια  Εισιτήρια
Προσκλητήρια  Σουπλά  Λογιστικά Έντυπα

Και ό,τι άλλο φανταστείτε!

Φωτιά σε κατοικία 
στην Καισαριανή

Περίφραξη σε 
παρατηρητή ριο 
Το παρατηρητή ριο πυροφύ λαξης που το-
ποθετή θηκε τον περασμέ νο χρό νο από  τον 
Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού 
(ΣΠΑΥ) στο τρί το πλά τωμα Καισαριανή ς, ενι-
σχύθηκε αυτόν τον Ιούλιο, με περί φραξη πε-
ριμετρικά  του χώ ρου. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια είχε ως σκοπό 
να αποθαρρύνει τους βανδάλους, οι οποίοι 
δεν διστάζουν να καταστρέφουν παρατη-
ρητήρια, αδιαφορώντας για τον κοινωφελή 
σκοπό που εξυπηρετούν.

Μ ε πρωτοβουλί α του Συνδέσμου Προ-
στασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) 

εκπονή θηκε έ να σχέ διο εγκατά στασης 
ψηφιακώ ν οθονώ ν σε σημεί α υψηλή ς 
επισκεψιμό τητας του Υμηττού με στό χο 
την καθημερινή  ενημέ ρωση του κοινού  
για την προστασί α του βουνού και την επι-
κοινωνί α του ημερή σιου χά ρτη πρό βλε-
ψης κινδύ νου πυρκαγιά ς.

Η αρχή  έ γινε με την τοποθέ τηση ψηφι-
ακώ ν οθονώ ν σε τρεις πρώ τες πιλοτικέ ς 
περιοχέ ς υψηλή ς ροή ς περιπατητώ ν και 
επισκεπτώ ν του βουνού  στις πύ λες ει-
σό δου της Καισαριανή ς, της Αγί ας Παρα-
σκευή ς και της Αργυρού πολης, ενώ  μέ σω 
του Προγρά μματος "Αντώ νης Τρί τσης" ο 
ΣΠΑΥ στοχεύ ει να τοποθετή σει αντί στοιχες 
σύ γχρονες ψηφιακέ ς οθό νες και στους 11 
Δή μους γύ ρω από  τον Υμηττό .

Στα σημεί α εγκατά στασης των πρώ των 
πιλοτικώ ν ψηφιακώ ν οθονώ ν βρέ θηκαν ο 
δή μαρχος Ελληνικού  - Αργυρού πολης και 
πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Γιά ννης Κωνστα-
ντά τος, ο δή μαρχος Καισαριανή ς Χρή στος 
Βοσκό πουλου καθώς και ο δή μαρχος 
Αγί ας Παρασκευή ς Βασί λης Ζορμπά ς 
εκφρά ζοντας την ικανοποί ησή  τους από  
το αποτέ λεσμα του συγκεκριμέ νου εγχει-
ρή ματος.

Οθόνη πρόβλεψης πυρκαγιών στα «Ξύλινα»

Ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο της ενη-
μέρωσης και της ευαισθητοποίησης 

των δημοτών για την ανακύκλωση και τη 
μείωση των αστικών απορριμμάτων, ξεκίνη-
σε μέσα στον Ιούλιο, μία νέα περιβαλλοντική 
δράση, το Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΠΣ).

Πρόκειται για ένα αυτοκινούμενο όχημα, 
το οποίο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο 
εσωτερικό χώρο καθώς και ξεχωριστούς 
κάδους συλλογής για κάθε ανακυκλώσιμο 
υλικό.

Οι πολίτες θα επιβραβεύονται για την πο-
σότητα και το βάρος των υλικών που θα 
προσκομίζουν προς ανακύκλωση, κερδίζο-
ντας πόντους τους οποίους θα μπορούν να 
εξαργυρώσουν στις συνεργαζόμενες επι-
χειρήσεις του προγράμματος που φέρουν το 
logo The Green City.

Οι κατηγορίες ανακύκλωσης είναι πλα-

στικά κατηγορίας PET, σύμμεικτα πλαστικά, 
αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, χαρτί / χαρ-
τόνι, γυαλί, μπαταρίες, βρώσιμα έλαια και 
λίπη, ηλεκτρονικός & ηλεκτρικός Εξοπλι-
σμός, ρούχα.

Σημειώνεται ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά 
θα πρέπει να είναι κενά από τυχόν περιεχό-
μενα. Ιδανικά να έχουν ξεπλυθεί αυτά που 
είναι απαραίτητο, ώστε να μην υπάρχουν 
υπολείμματα τροφών, υγρών κα., καθώς 
επίσης τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέ-
πει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκάλια 
/δοχεία και έπειτα θα απορρίπτονται στους 
ειδικούς περιέκτες (βαρέλια). Τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά θα μπορούν να είναι είτε διαχω-
ρισμένα ανά είδος, είτε θα πραγματοποιείται 
διαχωρισμός επιτόπου με τη βοήθεια του 
προσωπικού.

Κινητή ανακύκλωση στο Δήμο Ζωγράφου

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος 
και ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος 

Βοσκόπουλος μπροστά από την ψηφιακή οθόνη 
στο πάρκο του Άη Γιάννη («Ξύλινα»).

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαβ-
βάτου 31ης Ιουλίου σε ισόγεια μονοκατοικία 
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και Σμύρ-
νης, κοντά στο Β' βρεφικό σταθμό Καισα-
ριανής. Στο εγκαταλελειμμένο κτήριο έμενε 
άστεγη με το σκύλο της, η οποία ευτυχώς δεν 
ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυρο-
σβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 6 οχήμα-
τα με 14 πυροσβέστες για την κατάσβεση.





Αγαπητοί συμπολίτες,

Το πιο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία.

Η πανδημία του COVID-19 συνιστά τη μεγαλύτερη υγειονομική απειλή για την ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες.  

Όταν η υγεία απειλείται και ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο, όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερο πλάνο.

Η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της ζωής της δικής μας,
των αγαπημένων μας και των συνανθρώπων μας είναι και θα είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα.

Κανείς δεν δικαιούται να διακινδυνεύει τη ζωή κανενός, ούτε τη δική του.

Ο εμβολιασμός αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι σε έναν ιό, ο οποίος καθημερινά πλέον αποδεικνύεται
όλο και πιο ύπουλος, έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχίζει να αφαιρεί ζωές αδιακρίτως.

Καμία ηλικία, καμία κοινωνική ομάδα, καμία περιοχή δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο.

Ο εμβολιασμός μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και οριστικής απώλειας.

Έχουμε πόλεμο και το εμβόλιο είναι όπλο.

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλειος Ι. Θώδας

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ




