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[Editorial]

Editorial
O

Δήμος Ζωγράφου ανήκει στους πέντε
μεγάλους Δήμους της χώρας –συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Αθηναίων- που
εξαιρέθηκαν με τον Νόμο 4704/2020 (ΦΕΚ
A 133 – 14.07.2020) από την εφαρμογή της
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής το 2020-2021.
Το 2020, ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας αισιοδοξούσε ότι η δημοτική αρχή
θα εξασφαλίσει νέες προκάτ αίθουσες βαρέως τύπου για τα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, από
την κρατική ΚΤΥΠ Α.Ε. έλαβε μόνο αίθουσες
προκάτ ελαφρού τύπου ή «κοντέινερς» και
«τάξεις – κλουβιά» όπως τα ονομάζει η αντιπολίτευση.
Μετά τις αρνητικές αντιδράσεις, η δημοτική αρχή έστρωσε τάπητα στα τσιμεντένια
προαύλια και έβαψε τους εξωτερικούς χώρους με χαρούμενα χρώματα. Για να πούμε
του στραβού το δίκιο, το 2019, κληρονόμησε
μια δύσκολη κατάσταση με ελλιπείς σχολικές υποδομές και μετά ήρθε ο κορωνοϊός.
Όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τη μονιμοποίηση προσωρινών
λύσεων, τα επόμενα χρόνια.
Στο Δήμο Βύρωνα, το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της Νεράιδας για τη
δημιουργία πλατείας, εκκρεμεί εδώ και 20
χρόνια. Η νυν δημοτική αρχή του Άκη Κατωπόδη, που διοικεί επτά χρόνια δεν έδωσε
ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους
της καθυστέρησης. Θα είναι τόσο σημαντική
η οικονομική επιβάρυνση των παρόδιων
ιδιοκτητών από την συνεπακόλουθη πράξη
αναλογισμού ώστε να δικαιολογείται η καθυστέρηση της απαλλοτρίωσης; Αν ναι, ποιοι
και πόσο θα επιβαρυνθούν; Αν ο Δήμος επιλέξει τη λύση της απευθείας αγοράς ώστε να
αποφύγει την επιβάρυνση των περιοίκων,
ποιο είναι το ποσό που θέλει η ιδιοκτήτρια;
Δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να
μην έχουμε απάντηση. Όπως επισήμανε και
ο Αλέξης Σωτηρόπουλος, μια σοβαρή διαπραγμάτευση θα πρέπει να πιστοποιείται και
από αρχειοθετημένη αλληλογραφία.
Στην Καισαριανή, παρακολουθήσαμε
με ενδιαφέρον την πρόταση του δημάρχου
Χρήστου Βοσκόπουλου και τη συζήτηση για
την επαναλειτουργία του δημοτικού Γυμναστήριου. Η αλήθεια είναι ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δυσμενής. Για να έχει νόημα
ύπαρξης ένα τέτοιο Γυμναστήριο, θα πρέπει
να παρέχει φθηνότερες υπηρεσίες από τους
ιδιώτες. Όμως, μετά την πανδημία, πολλά
ιδιωτικά γυμναστήρια προσφέρουν οικονομικές ετήσιες και εξάμηνες συνδρομές. Πως
λοιπόν θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα ενός
δημοτικού Γυμναστήριου, που θα προσπαθήσει να ισορροπήσει ανάμεσα σε ιδιωτικοοικονομικά και κοινωνικά κριτήρια;

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

ΜΗΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;
Οι υπερφορτωμένοι με υποχρεώσεις δήμαρχοι, έχουν να αντιμετωπίσουν εκατέρωθεν πιέσεις,
πιέσεις ανικανοποίητων δημοτών,
πιέσεις εργαζομένων, οι οποίοι με
πρόφαση δίκαια αιτήματα τους δεν
συμπράττουν με την δημοτική αρχή
στον βαθμό που θα έπρεπε, όπως
και πιέσεις της κεντρικής διοίκησης, που μόνο απαιτεί και διατάσσει χωρίς να λαβαίνει υπ όψιν τις
τοπικές ιδιαιτερότητες.
Όλα αυτά για να μπουν στο τσουκάλι και να γίνουν ένα μίγμα ωφέΓράφει ο Ανήσυχος Βυρωνιώτης,
λιμο για τον πολίτη, χρειάζεται μια
Ανδρέας Λεκατσάς.
καθαρή πολιτική κατεύθυνση.
Θα πρέπει να δούμε την πολιτική
άγια άποψή μου, και θέση μου,
είναι ότι για όλα τα δεινά και σαν ένα έργο τέχνης. Όπως το έργο
τις παραλείψεις σε επίπεδο αυτο- τέχνης μπορεί να αναπαραχθεί σε
διοικητικής εξουσίας, βασικό αίτιο πολλά αντίτυπα υψηλής τεχνικής,
είναι η απουσία πολιτικής σκέψης όμως εμείς αναζητάμε το γνήσιο, έτσι και η πολιτική. Μια είναι
και βούλησης.
Είναι αλήθεια ότι η κεντρική η γνήσια κατεύθυνση, μια είναι η
εξουσία, η κρατική γραφειοκρατία, έμπνευση η πρωτότυπη, αυτή που
σε γενικές γραμμές «το κράτος», εμπνέει αυθόρμητα στον πολίτη την
δεν αφήνει ευελιξία πόρων και εμπιστοσύνη.
Δυστυχώς, στην πόλη μας, τον
κινήσεων στην αυτοδιοίκηση, και
ειδικά στους δημοτικούς άρχοντες, αγαπημένο Βύρωνα, το μίγμα πογια τους οποίους επιφυλάσσει τον λιτικής που χρησιμοποιείται, δεν
ρόλο του «διαχειριστή» , η και του δύναται να παράξει ένα ομοιογενές
αποτέλεσμα για τους δημότες.
«απολογητή» πολλές φορές.

Π

νιφέστο διακυβέρνησης για τον
Βύρωνα του 2023. Μια ξεκάθαρη
αναπτυξιακή πρόταση όσον αφορά
τουλάχιστον την καθημερινή οικονομική και πολιτική διαχείριση της
πόλης.
Οι πατεράδες και οι παππούδες
μας έδωσαν αγώνες και αίμα για
να στηρίξουν αυτή την αστική δημοκρατία.
Αν θέλει ο λαός του Βύρωνα να
στηρίξει ένα διαφορετικό μοντέλο,
σεβασμός στην ψήφο του. Πρέπει
όμως να είναι πλήρως ενημερωμένος για το τι πρεσβεύει ο κάθε
υποψήφιος.
Έρχεται εποχή τεράστιων αλλαγών για την τοπική αυτοδιοίκηση,
Παλινδρομεί η δημοτική αρχή νόηση με ιδιώτες.
ειδικά στην διαχείριση των απορανάμεσα σε μοντέλα κρατισμού,
Με κίνδυνο να παρεξηγηθώ και ριμμάτων και του ανθρώπινου δυανάμεσα σε προσλήψεις συμβα- να γίνω δυσάρεστος, θέλω να το- ναμικού.
σιούχων και σε μπαλώματα υφι- νίσω ότι είναι θεμιτό ο Δήμος να
Μέχρι το 2025 οφείλουμε να
στάμενων δομών, δικαιώνοντας προσπαθεί να παράξει πλούτο πα- προσεγγίσουμε στόχους και να
πλήρως τον χαρακτηρισμό “διαχει- ντοιοτρόπως εκμεταλλευόμενος εφαρμόσουμε πολιτικές άγνωστες
ριστής”. (Τόσα μας δίνουν, κάτσε κάθε νόμιμο μέσο, πάντα προς στο ευρύ κοινό, ας λάβουν όλοι
να δούμε πως θα τα μοιράσουμε). όφελος των δημοτών του.
τις δύσκολες αποφάσεις εάν είναι
Έχουμε ξεχάσει πως ο Δήμος διΑνακεφαλαιώνοντας, χρειαζό- υπεύθυνοι και ας τις επικοινωνήκαιούται και υποχρεούται να εν- μαστε, πριν ζητήσουν ξανά την σουν στους συμπολίτες μας.
θαρρύνει τουλάχιστον, αν όχι να ψήφο του λαού οι δημοτικές πασυμμετέχει σε προσπάθειες ανα- ρατάξεις μια σαφή πολιτική καΑυτοί ας αποφασίσουν.
πτυξιακής κατεύθυνσης σε συνεν- τεύθυνση, χρειαζόμαστε ένα μα-
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[Βύρωνας]

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το απαλλοτριώνουν για 3η φορά μέσα σε 20 χρόνια
Το δεσμευμένο οικόπεδο της Νεράιδας Βύρωνα

Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης με τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Ζιώγα. Αν και στο
συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν φορούσαν μάσκα, σημειώνεται ότι είναι και οι δύο εμβολιασμένοι.

Τ

ο θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της Νεράιδας Βύρωνα επί των
οδών Εμπεδοκλέους και Π. Τσαλδάρη και
της μετατροπής του σε δημοτικό χώρο πρασίνου εκκρεμεί από το 2001.
Η αρχική απόφαση απαλλοτρίωσης είχε
παρθεί το 2001 επί δημαρχίας Νίκου Ρογκάκου. Ο Δήμος Βύρωνα είχε καταθέσει
368.594 €, που πήρε από δάνειο, στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και σήμερα τα παραπάνω χρήματα έχουν μεταφερθεί σε ειδικό
κωδικό του δημοτικού προϋπολογισμού για
τον συγκεκριμένο σκοπό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντικειμενική
αξία του οικοπέδου είναι κατώτερη του δεσμευμένου ποσού: 280.236 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησε
την απόφαση απαλλοτρίωσης το 2006, επί
δημαρχίας Χαρδαλιά. Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή της ιδιοκτήτριας κατά της αλλαγής
χρήσης του χώρου το 2012.
Στις 9/9/2021, η Νομική υπηρεσία του
Δήμου γνωμοδότησε ότι έχει αυτοδίκαια
λυθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ.
42 λόγω της παρέλευσης πολλών ετών και
σύστησε την εκ νέου επιβολή της αρθείσας
απαλλοτρίωσης.
Στο πρώτο δια ζώσης Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Σεπτεμβρίου, στη μετακορωνοϊό
εποχή, στο ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας, ο δήμαρ-

χος Ακης Κωτόποδης δήλωσε ότι θα κάνει
ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών (πράξη αναλογισμού) που συνεπάγεται η
απαλλοτρίωση λόγω αναβάθμισης της περιοχής. Απέφυγε ωστόσο να δεσμευτεί ότι αυτό
δεν θα συμβεί όπως και να αναλύσει τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούσαν
να γλυτώσουν τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.
Με εισήγηση της δημοτικής αρχής το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εκ
νέου ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 42.
Ωστόσο η εν λόγω ομοφωνία υποκρύπτει
την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης προς
τη δημοτική αρχή. Στην πραγματικότητα, οι
δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων Αλέξη Σωτηρόπουλου (Δύναμη Ελπίδας Βύρωνα), Βαγγέλη Γείτονα (Λαϊκή Συσπείρωση),
Παύλου Αναστούλη (Αριστερή Παρέμβαση)
και Τάσου Μαυρόπουλου (Ριζοσπαστική
Ενωτική Κίνηση) απείχαν θέλοντας έτσι να
εκφράσουν τη διαφωνία τους με τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής χωρίς ωστόσο
να καταψηφίσουν την απαλλοτρίωση.
Παράλληλα, οι παρατάξεις Χρήστου Γώγου (Νέα Εποχή Βύρωνα), Μίλτου Μπαντή
(Μαζί για το Βύρωνα) και της Βασιλικής
Σάρολα (Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα)
υπερψήφισαν την απόφαση με επιφυλάξεις.
Πλέον συναινετικός εμφανίστηκε ο ίδιος
ο Χρήστος Γώγος, ο οποίος αναγνώρισε ότι

Σε έναν χώρο που έμοιαζε με καφενείο, οι δημοτικοί σύμβουλοι φόρουσαν
μάσκες κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης πλην ελαχίστων στιγμών,
που την αφαίρεσαν για να μιλήσουν ή για αναπνεύσουν καλύτερα.
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υπήρξε προσπάθεια της δημοτικής αρχής να
λύσει το πρόβλημα αφού η πρώην δημοτική
σύμβουλος Ελένη Βασιλοπούλου συνάντησε την ιδιοκτήτρια που μένει στον Καναδά,
όπου είχε πάει για οικογενειακούς λόγους. H
δε δημοτική σύμβουλος της παράταξης Γώγου, Μπέττυ Μπαστέα ανέφερε ότι αν υπάρξει πράξη αναλογισμού στους παρόδιους
ιδιοκτήτες, ο Δήμος δεν θα μπορεί νόμιμα
να τα χαρίσει αλλά θα μπορούσε να δώσει τη
δυνατότητα εξόφλησης σε μέχρι 180 δόσεις.
Ο Μίλτος Μπαντής, τόνισε την ανάγκη το
οικόπεδο να γίνει πλατεία στη συγκεκριμένη
περιοχή, που είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Δεμπόνος και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Έξυπνος Βύρωνας» δήλωσε
ότι μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων δεν
δικαιολογείται η δημοτική αρχή να μην έχει
αξιοποιήσει τη συσσωρευθείσα τεχνογνωσία
και να μη καταθέτει ένα σαφές σχέδιο.
Ο Αλέξης Σωτηρόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δημοτική
αρχή δεν παρουσίασε ανάλυση με τις οικονομικές επιβαρύνσεις των παρόδιων ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης. Μόνη εναλλακτική για να αποφευχθεί αυτή η επιβάρυνση
θα ήταν η λύση της απευθείας αγοράς, ακόμη και μετά την επιβολή της απαλλοτρίωσης:
«Δεν έχω πεισθεί ότι εξαντλήθηκαν τα περι-

Ο Αλέξης Σωτηρόπουλος άσκησε την πιο έντονη
κριτική στους χειρισμούς της δημοτικής αρχής.

θώρια διαπραγμάτευσης με την ιδιοκτήτρια. Η
δημοτική αρχή δεν παρουσίασε καμία αλληλογραφία».
Ο Βαγγέλης Γείτονας εξέφρασε την αντίθεσή του στην οικονομική επιβάρυνση των
περιοίκων και ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια
από τη δημοτική αρχή.
Η Βασιλική Σάρολα τόνισε ότι η απευθείας
αγορά του οικοπέδου για να μην επιβαρυνθούν οι περίοικοι αποτελεί μονόδρομο αλλά
οι διαπραγματεύσεις της δημοτικής αρχής με
την ιδιοκτήτρια θα πρέπει να γίνουν με πλήρη διαφάνεια.
Ο Παύλος Αναστούλης σημείωσε ότι η ιδιοκτήτρια εμπαίζει τον Δήμο για να πάρει πολύ
περισσότερα χρήματα και όπως ο Τάσος
Μαυρόπουλος ζήτησε απόφαση απαλλοτρίωσης με παράλληλη δέσμευση του Δήμου που
θα αποκλείει την επιβάρυνση των περίοικων.

Η Βασιλική Σάρολα τάχθηκε υπέρ της απευθείας
αγοράς του οικοπέδου για να μην επιβαρυνθούν
οικονομικά οι παρόδιοι ιδιοκτήτες.

[Βύρωνας]

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟ ΒΥΡΩΝΑ

«Γέφυρα Μπάιρον από την Αττική στα Επτάνησα»

Ανακαινισμένο Παιδικό Σταθμό
παρέδωσε το Βαφειαδάκειο
στο Δήμο Βύρωνα

Ν

έα προγραμματική σύμβαση για τη συνέχιση της
παραχώρησης του κτηρίου του Βαφειαδάκειου
Ιδρύματος, επί της οδού Βορείου Ηπείρου 7 & Χρυσοστόμου, στo Δήμο Βύρωνα για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού (5-6ος Παιδικός Σταθμός), υπεγράφη
στις 21 Σεπτεμβρίου, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τον δήμαρχο Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη.
Ο δήμαρχος Βύρωνα ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο
και το Βαφειαδάκειο Ίδρυμα που ανέλαβε την ανακαίνιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τονίζοντας πως
έχει δημιουργηθεί ένας πολύ όμορφος χώρος και
υπογράμμισε την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει
με το Ίδρυμα.

Τ

ις καλύτερες εντυπώσεις άφησε
η μουσική παράσταση «Γέφυρα
Μπάιρον από την Αττική στα Επτάνησα», στις 16 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο
Βράχων «Άννα Συνοδινού», που έδωσε το εξαιρετικό σχήμα της Χριστίνας
Ρόκκου, ύστερα από πρόσκληση του
Δήμου Βύρωνα, με την συμβολή και
του Δήμου Αργοστολίου, όπως και δύο
κινήσεων ενεργών πολιτών, του Συνδέσμου Μπάιρον για τον Φιλελληνισμό
και τον Πολιτισμό και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης «Το
Ριφόρτσο».
Ακούστηκαν 15 τραγούδια, σε στίχους
φιλελλήνων, αλλά και μεγάλων Ελλήνων ποιητών, με το πρώτο αφιερωμένο
στο Μίκη Θεοδωράκη. Αναμεσά τους

και το ποίημα του Μπάιρον «Κόρη των
Αθηνών», σε μουσική Χριστίνας Ρόκκου και σε πρώτη εκτέλεση. Aξίζει να
σημειωθεί ότι τα κείμενα της εκδήλωσης επιμελήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βύρωνα Πάνος Τριγάζης και
Ορέστης Καππάτος μαζί με την κυρία
Νικολέτα Τασσοπούλου.
Παρέστη ευρεία αντιπροσωπεία του
Δήμου Αργοστολίου, με επικεφαλής τον
αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γιώργο Τσιλιμίδο, σε ανταπόδοση επίσκεψης του δημάρχου Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη,
με διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία στο
Αργοστόλι, τον περασμένο Αύγουστο.
Παρέστησαν επίσης: Οι βουλεύτριες
του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Νίνα Κασιμάτη, ο γενικός

γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο
δήμαρχος Αργυρούπολης – Ελληνικού
και πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Γιάννης Κωνσταντάτος καθώς και άλλοι αυτοδιοικητικοί κυρίως από τον Δήμο Βύρωνα και
συγκεκριμένα ο δήμαρχος Γρηγόρης
Κατωπόδης, όλοι οι Αντιδήμαρχοι, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
Γιώργος Πλακίδας, η αντιπρόεδρος,
Ιουλία Κιούπη, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων "Μαζί για τον
Βύρωνα" Μίλτος Μπαντής, "Δύναμη
Ελπίδας" Αλέξης Σωτηρόπουλος και
"Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα" Βασιλική Σάρολα. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων κεφαλλονίτικων
συλλόγων του Λεκανοπεδίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος
υποδέχεται τον δήμαρχο Βύρωνα Άκη
Κατωπόδη (φωτό Χρήστος Μπόνης)
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[Καισαριανή]

Δ Η ΜΟΤΙΚΟ Γ Υ ΜΝ Α Σ ΤΗ ΡΙΟ «Κ ΑΙΣ Α ΡΙΟΝ»

Για μια ψήφο δεν πέρασε η παραχώρηση χώρου στην ΚΕΔΗΚ

Το εσωτερικό του κλειστού σήμερα γυμναστηρίου

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής
είχε υπερψηφίσει στις 8 Μαρτίου
2021, την πρόταση του δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου, για επαναλειτουργία
του δημοτικού γυμναστηρίου «Καισάριον»
μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ).
Η συγκεκριμένη απόφαση την οποία
είχαν καταψηφίσει οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» του Ηλία Σταμέλου και
«Ανυπότακτη Καισαριανή» του Μιχάλη
Μιλτσακάκη, πέρασε με δυσκολία, μετά
από υποχωρήσεις από πλευράς του δημάρχου.
Η πιο σημαντική υποχώρηση ήταν να
αποσύρει την απαίτηση για παραχώρηση
της χρήσης του υπόγειου χώρου του δημαρχείου όπου λειτουργούσε πριν τον κορωνοϊό το «Καισάριον», στην ΚΕΔΗΚ.
Για την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα για
την παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή»
της Μπεττίνας Γραφίδου, το «Καισάριον»
δεν έπρεπε να επαναλειτουργήσει σε ένα
χώρο πολεοδομικά παράτυπο και με πρόβλημα αδειοδότησης.
Έτσι, ο δήμαρχος δεσμεύτηκε να αναζητήσει άλλο χώρο προς ενοικίαση για
τη επαναλειτουργία του Γυμναστηρίου.
Παράλληλα, όμως διασφάλισε τις θέσεις
των δύο εργαζομένων στη γραμματεία του
«Καισάριον» προσλαμβάνοντας τες στην
ΚΕΔΗΚ με σύμβαση αορίστου χρόνου

μέσω Κοιν.Σ.Επ.
Στο πρώτο δια ζώσης Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Σεπτεμβρίου 2021, όμως,
επανέφερε το σκέλος της πρότασης που
είχε αποσύρει τον Μάρτιο. Ο λόγος είναι
ότι οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής
για εύρεση μεγάλου χώρου απέβησαν
άκαρπες. Το ποσόν των 15.000 ευρώ που
ζητήθηκε για την εκμίσθωση του χώρου
του πρώην υποκαταστήματος της Εθνικής
Τράπεζας επί της Εθ. Αντιστάσεως 41, θεωρήθηκε υπέρογκο.
«Θεωρούμε ότι η λειτουργία του Γυμναστηρίου είναι υποχρέωση μας προς τους
δημότες και πως η μόνη ρεαλιστική λύση
αυτήν τη στιγμή είναι η λειτουργία του στον
χώρο εντός του δημαρχείου που λειτουργούσε από το 1997. Τη λειτουργία του θα
αναλάβει το ΝΠΔΔ του Δήμους μας, η ΚΕΔΗΚ και ο Δήμος θα καλύπτει οικονομικές
ανάγκες που προκύπτουν σε περίπτωση
που δεν υπάρχει η δυνατότητα από το Νομικό Πρόσωπο.
Προτείνουμε λοιπόν ο Δήμος να συστήσει το γυμναστήριο με το καθ’ ύλην αρμόδιο
όργανο, το νομικό πρόσωπο της ΚΕΔΗΚ,
ακολουθώντας τις αποφάσεις που έχουν
ληφθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Δεύτερον την παραχώρηση του χώρου λειτουργίας από το Δημοτικό μας Συμβούλιο
προς την ΚΕΔΗΚ, καθώς είναι ο μοναδικός
χώρος που θα επιτρέψει την επαναλει-

Η Μπεττίνα Γραφίδου με τον Ανδρέα Καρατζά

6 • Τεύχος #80, 60 • Σεπτέμβριος 2021

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος

Ο Ηλίας Σταμέλος με την Κανέλλα Γεωργοπούλου

τουργία του γυμναστηρίου». Στη συνέχεια
διευκρίνισε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει
λειτουργία με περίπου έξι γυμναστές, η
μικτή μισθοδοσία των οποίων αναμένεται
να φτάσει τα 65.000 ευρώ το χρόνο σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών
Μηνά Χατζησάββα.
Η πρόταση της δημοτικής αρχής υπερψηφίστηκε από τη Συνεργασία Πολιτών
Καισαριανής (Άννα Παραγυιού) με επιφυλάξεις και από την ανεξάρτητη δημοτική
σύμβουλο Ειρήνη Καγιαμπάκη. Καταψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης με αποτέλεσμα η πρόταση να
απορριφθεί με 14 κατά και 13 υπέρ.
Η Κανέλλα Γεωργοπούλου, μιλώντας
εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης»,
τόνισε ότι η δημοτική αρχή είναι αυτή που
μεθόδευσε το κλείσιμο του Γυμναστηρίου
σπέρνοντας αυταπάτες, ενώ τους είχαμε
προειδοποιήσει. Τώρα υπόσχεται να λειτουργήσει ένα γυμναστήριο σαφώς υποβαθμισμένο, χωρίς σχετικό νομικό πλαίσιο, πλήρως ανταποδοτικό και με άθλιες
ελαστικές εργασιακές σχέσεις που προωθούνται μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ), γι αυτό
και παραχωρείται στην ΚΕΔΗΚ, όπου οι
συσχετισμοί είναι «βολικοί».
Οι δημότες έχουν δικαίωμα από ένα δημοτικό γυμναστήριο σύγχρονο, με μόνιμες
εργασιακές σχέσεις, προσιτό στα λαϊκά

Η Άννα Παραγυιού με τη Βούλα Κουφού

στρώματα της πόλης. Αλλά αυτή ήταν και
είναι η άποψη της Δημοτικής Αρχής για
τον Αθλητισμό στην πόλη μας, όπως φαίνεται απο την παραχώρηση του δημοτικού
γηπέδου «Μ. Κρητικόπουλος» στην ΠΑΕ
ΚΗΦΙΣΙΑ.
Η Μπεττίνα Γραφίδου έκανε λόγο για
«επτά μήνες αδράνεια της δημοτικής αρχής. Θέλετε να στείλετε τους συμπολίτες
μας να γυμναστούν στα υπόγεια. Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι στην παρανομία σας. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας ενός
νόμιμου και ασφαλούς Γυμναστηρίου». Στη
δευτερολογία της υπέδειξε ως εναλλακτικό χώρο αίθουσες κοντά στο δημοτικό
στάδιο «Κρητικόπουλος».
Η Άννα Παραγυιού τόνισε ότι η δημοτική
αρχή όφειλε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργίας στο οποίο να εξετάζεται η βιωσιμότητα του Γυμναστηρίου,
καθώς στο παρελθόν συσσωρεύτηκαν
πολλά χρέη.
Ο Μιχάλης Μιλτσακάκης υποστήριξε
ότι θα υπεψήφιζε ένα δημόσιο γυμναστήριο, που θα λειτουργούσε ως Τμήμα του
Δήμου και όχι ως δραστηριότητα της ΚΕΔΗΚ, με μόνιμους εργαζόμενους και που
θα παρείχε δωρεάν υπηρεσίες, σε χώρο
κατάλληλο, με τον απαραίτητο εξοπλισμό
και με γενναία κρατική χρηματοδότηση.
Τόνισε ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με
το μοντέλο που προωθείται.

Ο Μιχάλης Μιλτσακάκης

[Καισαριανή]

Μονοπάτια της Μνήμης στην Καισαριανή

Συμμετέχοντες στη δράση. Διακρίνονται μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος,
οι αντιδήμαρχοι κ. Κιτσέλης, Φασκιώτης, Τσιροζίδης, η δημοτική σύμβουλος Αγγελική
Γαβρίλη, η τέως δημοτική σύμβουλος Έλλη Μαζαράκη και η Σοφία Τριανταφύλλου.

Τ

ην Πέμπτη 16/9 πραγματοποιήθηκε στην
οδό Φιλαδελφείας, δράση του προγράμματος «Μονοπάτια της Μνήμης», που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Actors of Urban
Change.
Το πρόγραμμα και η δράση πραγματοποιούνται με την συνεργασία των αντιδημαρχιών Παιδείας, Τουρισμού και Πολιτικής
Προστασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
του Α’ ΚΑΠΗ Καισαριανής, του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού και των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και με την
υποστήριξη της Ελληνικής Γεροντολογικής
και Γηριατρικής Εταιρείας, και της ομάδας
«Όμορφη Καισαριανή».
Σκοπός της δράσης και εκδήλωσης ήταν
η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
δημοτών της Καισαριανής για τη συμμετοχή

των ηλικιωμένων και πασχόντων από άνοια
συνδημοτών στη διαδικασία σχεδιασμού του
δημόσιου χώρου και της γειτονιάς, ώστε να
γίνουν πιο προσβάσιμοι, φιλόξενοι, ασφαλείς και άνετοι τόσο για εκείνους όσο και για
όλους μας.
Για τη δράση της 16ης Σεπτέμβρη, πεζοδρομήθηκε η οδός Φιλαδελφείας για κάποιες
ώρες, συνδέοντας το Σκοπευτήριο της Καισαριανής με το Α’ ΚΑΠΗ Καισαριανής. Κατά
τη διάρκεια της προσωρινής πεζοδρόμησης
πραγματοποιήθηκαν εικαστικές μικρο-παρεμβάσεις στο μήκος του δρόμου, (ζωγραφική από το Τμήμα Εφαρμοσμένων τεχνών
του ΕΠΑΛ Καισαριανής καθώς και από το 1ο
και 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής), περίπατοι,
παιχνίδια και συζητήσεις, οι οποίες μας ταξίδεψαν στη γειτονιά του χτες, προσβλέποντας

Ο αντιδήμαρχος Μάνος Κιτσέλλης, ο αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος
Δημόπουλος, η πολεοδόμος Βίβιαν Δούμπα και η συγκοινωνιολόγος Αλεξία
Σπυριδωνίδου μπροστά στην όμορφα διακοσμημένη πρόσοψη του Α’ ΚΑΠΗ.
σε αυτή του αύριο.
Η έναρξη και η λήξη της δράσης πραγματοποιήθηκε στο Α’ ΚΑΠΗ Καισαριανής με
την τελική παρουσίαση των δράσεων και
συμπερασμάτων του προγράμματος “Μονοπάτια της Μνήμης” καθώς και συζήτηση και
γιορτή!
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021 με θέμα «Είμαστε Υγιείς και
Ασφαλείς με την Βιώσιμη Κινητικότητα».
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων: Ο αντιδήμαρχος
Γιώργος Φασκιώτης, το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, και η Σοφία Τριανταφύλλου από την Όμορφη Καισαριανή για τις
φωτογραφίες, οι καλλιτέχνες Φαίδων Καλλι-

Η Σοφία Τριανταφύλλου εξηγεί τη σημασία παλαιών φωτογραφιών της Καισαριανής. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι φωτογραφίες διαθέτουν QR code που μπορεί να σκαναριστεί με κινητό παραπέμποντας τον χρήστη
στην ιστοσελίδα του προγράμματος actorsofurbanchange.org /projects/the-path-of-memories

τσουνάκης και Σταύρος Κακλιδάκης για το
εικαστικό, η Ίρις Περουλιού Σεργάκη – Iris.
arch για το project #timehacking, ο Χάρης
Καλλίας για τις πλούσιες αφηγήσεις, η Ελένη Βλαχάκη για την σύνδεση του έργου με
το (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας)
ΣΒΑΚ και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ Γιώργος
Λειβαδίτης για την εκδήλωση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γεώργιος Δημόπουλος, ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, ο αντιδήμαρχος
Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού
& Οικολογίας Μάνος Κιτσέλλης, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος
Φασκιώτης και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού Γιάννης Τσιροζίδης.

Μαθητές πραγματοποιούν εικαστικές παρεμβάσεις στο δρόμο.
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[Ζωγράφου]

Το ζήτημα των προκάτ αιθουσών της προσχολικής αγωγής
μονοπώλησε το τελευταίο Δ.Σ. του Δήμου Ζωγράφου
Τ

ο ότι θα ήταν τεταμένο το κλίμα στο Δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου (το πρώτο
δια ζώσης). Το θέμα που είχε προκύψει με το
ζήτημα περί καταλληλόλητας για τις αίθουσες
προσχολικής αγωγής στον Δήμου Ζωγράφου
είχε ξεπεράσει τα όρια της περιοχής ύστερα από το ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής
«Κοινωνία Ώρα Μega». Μέσα σε λίγες ώρες,
η είδηση και το βίντεοπου «ανέβηκαν» στην
ιστοσελίδα του καναλιού αναπαράχθηκαν από
δεκάδες ειδησεογραφικά σε όλη την Ελλάδα.
«Άμεση εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με αξιοπρεπείς
συνθήκες» και «Κτίστε τώρα σύγχρονα νηπιαγωγεία. Κανένα νήπιο σε γυμνάσιο ή κοντέινερ» έγραφαν τα πανό με την υπογραφή του
«Α’ Συλλόγου Αθηνών Π.Ε.» που κρατούσε
ομάδα διαδηλωτών που απέναντι από την είσοδο του πολυχώρου πολιτισμού του Δήμου
Ζωγράφου «Αλέκα» στην κεντρική αίθουσα
του οποίου πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Όπως ήταν αναμενόμενο το θέμα για τα
σχολεία, δεύτερο στην ημερήσια διάταξη
μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλων των παρατάξεων, ενώ αφιερώθηκε σε αυτό σχεδόν το
90% της διάρκειας της συνεδρίασης.
Μόλις αναγνώσθηκε το θέμα προέκυψε και η πρώτη σύγκρουση ανάμεσα στον
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου Ανδρέα Καραβίδα και τον δήμαρχο
Δημήτρη Θώδα. Ο πρώτος είπε ότι υπάρχουν γονείς που κατέθεσαν αίτηση έτσι ώστε
να συμμετάσχουν και να κοινοποιήσουν τις
απόψεις τους στο συμβούλιο. Ο δήμαρχος
απάντησε ότι δεν έλαβε ποτέ μαζική αποστολή αιτήματος παρά μόνο το αίτημα ενός γονιού τον οποίο και προσκάλεσε να πάρει τον
λόγο, όπως και έγινε.
Βροχή τοποθετήσεων ακολούθησε από την
αντιπολίτευση που συνοψίζονται ως εξής:  Η
δημοτική αρχή έχει σοβαρή ευθύνη επειδή
ενόψει της σχολικής χρονιάς τοποθέτησε νηπιαγωγεία δίπλα σε δημοτικά και σε Γυμνάσιο.
 Οι σχολικές καθαρίστριες δεν επαρκούν
για την ανάγκη καθαριότητας των σχολείων.
Παράλληλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν
στο πρόγραμμα διετούς προσχολικής αγωγής
θα στεγαστούν σε λυώμενα στην οδό Δημοκρατίας και σε δημοτικά και σε γυμνάσια.
 Εκτός των παιδικών σταθμών παραμένουν 52 νήπια.
Τον λόγο πήρε ο δήμαρχος Ζωγράφου
παρουσιάζοντας τις ενέργειες της διοίκησης
επειδή όπως υπογράμμισε «θέλουμε αξιοπρεπή κτήρια για τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας».
Όπως είπε, ο Νόμος του 2018, επέβαλε
στους «Δήμους να λειτουργήσουν τα προνήπια σε νηπιαγωγεία. Ήταν ένα αίτημα που
ικανοποιήθηκε, οι περισσότεροι δήμοι της χώρας σε ένα χρόνο είχαν ανταποκριθεί επειδή
είχαν πόρους για να το κάνουν. Ο Δήμος μας
είχε πάρει παράταση για την εφαρμογή του
Νόμου, όπως άλλοι μεγάλοι Δήμοι (Αθηναί-

8 • Τεύχος #80, 60 • Σεπτέμβριος 2021

Ομάδα διαδηλωτών μπροστά από τον κινηματογράφο «Αλέκα». Η στέγαση 75 νηπίων, ηλικίας έως 5 χρονών, σε τέσσερις τάξεις προκάτ ελαφρού
τύπου, σε πρώην δημοτικό πάρκινγκ και σε ακάλυπτο ανάμεσα σε πολυκατοικίες, επί της οδού Δημοκρατίας 38, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.
ων) και το 2020, επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι χώροι. Ο νόμος του 18 προέβλεπε ότι
μπορούν να μπουν τα παιδιά να στεγαστούν
κατά παρέκκλιση όλων των πολεοδομικών
διατάξεων και σε προκατασκευασμένα κτήριο
ελαφρού τύπου. Τον Σεπτέμβριο του 2019 που
αναλάβαμε και δεν είχαμε βρει κανένα πλάνο
για την προσχολική εκπαίδευση αποφασίσαμε
να κάνουμε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν νηπιαγωγεία βαρέως τύπου. Θα έπρεπε
να βρεθούνε άμεσα 14 αίθουσες σε ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε το επίπεδο της δυσκολίας.
Καταλυτικό ρόλο για τη (δυσμενή) εξέλιξη είχαν και τα δύο συνεχόμενα lockdown».
Παράλληλα όπως είπε ο δήμαρχος «προχωρήσαμε την υπόθεση των 6,5 στρεμμάτων
του ΕΚΠΑ, δηλαδή τον χαρακτηρισμένο τόπο
για εκπαιδευτήριο κάτω από το κολυμβητήριο,
ζήτημα που έχει αφεθεί στην τύχη του από
το 1998. Ούτε εκεί ήταν εύκολη και άμεση η
συνεννόηση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παλέψαμε. Πήγαμε μαζί στο Υπουργείο
Παιδείας, έγιναν συσκέψεις επί συσκέψεων,
και τελικά καταφέραμε μόλις φέτος το 2021 να
περάσουμε με τη σύγκλητο του πανεπιστημίου
τη συμφωνία της προγραμματικής σύμβασης
η οποία θα υπογράφει τον άλλο μήνα με τον
πρύτανη».
Για το οικόπεδο στην οδό Δημοκρατίας
υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά δεν είναι θέμα του Δήμου.
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τις
αίθουσες οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο». Κλείνοντας
ο Δημήτρης Θώδας υπογράμμισε ότι «έχουμε
πει ότι τουλάχιστον για δύο χρόνια θα λειτουργεί το νηπιαγωγείο στη Δημοκρατίας μέχρι να
ανεγερθεί καινούργιο». Ελπίζουμε η μαραθώνια συνεδρίαση να μην μείνει μόνο στα
λόγια αλλά οι δεσμεύσεις της να γίνουν πράξεις ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν σύντομα
κανονικές σχολικές αίθουσες.

Ο Ανδρέας Καραβίδας πρωτοστάτησε στην
ανάδειξη του θέματος της στέγασης των νηπίων
(φωτό από παλαιότερη συνεδρίαση στον ίδιο χώρο)

Ο δήμαρχος Ζωγράφου
αντιπαραθέτει τα επιχειρήματά του.

Nέοι υπόγειοι κάδοι στον Δήμο Ζωγράφου
Έξι νέοι υπόγειοι κάδοι σύγχρονης τεχνολογίας
τοποθετήθηκαν σε σημεία με μεγάλο όγκο
απορριμμάτων. Οι κάδοι εγκαταστήθηκαν
στην Πλατεία Κρήτης (Ζωγράφου), στις
οδούς Αμμοχώστου (Ιλίσια) και Γεωργίου
Παπανδρέου (Γουδή) και δέχονται τόσο γενικά
απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα.
Τους νέους κάδους επιθεώρησε ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, μαζί με τον
αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμο Μπουλούκο.
Οι νέοι υπόγειοι κάδοι που χρηματοδοτήθηκαν,
ύστερα από ενέργειες του Δήμου Ζωγράφου,
από το Πράσινο Ταμείο αποτελούν την απαρχή
μίας νέας εποχής στη συλλογή απορριμμάτων
για την πόλη του Ζωγράφου, καθώς ήδη έχει
εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής ένα ποσό
σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την αγορά
και τοποθέτηση 64 νέων υπόγειων κάδων

σε 32 τοποθεσίες του Δήμου Ζωγράφου εντός
του 2022 αλλάζοντας δραστικά την εικόνα της
πόλης.

[Ζωγράφου]

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΘΩΔ Α

«Οι αίθουσες αυτές λειτουργούν προσωρινά μέχρις
ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή νέων Νηπιαγωγείου»
Α

πό την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου
Ζωγράφου, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του προεκλογικού σχεδίου μας,
βασισμένο στη δέσμευση μας «κανένα
παιδί εκτός παιδικών σταθμών», τη
στιγμή που η προηγούμενη Διοίκηση
για τουλάχιστον 1,5 έτος κωλυσιεργούσε, μη υλοποιώντας την υποχρέωση της
απέναντι στην νομοθεσία, οδηγώντας σε
παράταση την εφαρμογή της δίχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Δήμο

Ζωγράφου, χωρίς να καταθέσει καμία
πρόταση για την εφαρμογή της.
Ήδη από τους πρώτους μήνες, δημιουργήσαμε δύο νέες αίθουσες και μέχρι
σήμερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 14 νέες αίθουσες Νηπιαγωγείων σε
ολόκληρη την πόλη.
Οι αίθουσες αυτές λειτουργούν προσωρινά μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
κατασκευή του Νηπιαγωγείου που ήδη
έχει ξεκινήσει στις οδούς Μακρυγιάννη
και Γρηγορίου Αυξεντίου και μέχρι να

ολοκληρωθεί η ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου, πολλών εκπαιδευτικών αιθουσών, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, σε χώρο 6,5 στρεμμάτων που είχε
παραχωρηθεί στον Δήμο μας από το
1998 και είχε ξεχαστεί. Το ανασύραμε,
το τρέξαμε και είμαστε στο στάδιο των
υπογραφών της προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Συνολικά λοιπόν, μέσα σε 2 χρόνια
καταφέραμε να λειτουργήσουμε την

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38
Μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε για τις «αίθουσες κοντέινερς», η δημοτική αρχή του Ζωγράφου, μας έστειλε νεότερες φωτογραφίες των
προκάτ αιθουσών ελαφρού τύπου προκειμένου να αναδείξει ότι οι καταγγελίες έγιναν ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης
του περιβάλλοντα χώρου (τοποθέτηση ειδικού τάπητα, βαψίματα) και χωρίς να υπάρχει εικόνα του εσωτερικού εξοπλισμού.

ΠΡΙΝ

προσχολική εκπαίδευση με 14 νέες
αίθουσες Νηπιαγωγείων, φτιάξαμε 7
νέες αίθουσες Παιδικών Σταθμών και
ετοιμάζουμε άλλους δύο Παιδικούς
Σταθμούς που θα λειτουργήσουν την
επόμενη χρονιά.
Η εφαρμογή του προγράμματός μας
για σύγχρονους Παιδικούς Σταθμούς και
Νηπιαγωγεία αποτελεί προτεραιότητα
για τον Δήμο Ζωγράφου γιατί για εμάς
προτεραιότητα είναι το μέλλον της πόλης
μας, τα παιδιά μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38

ΜΕΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΡΙΝΩΝ

Συνάντηση Β. Θώδα με τον
δήμαρχο Αγλαντζιάς Κύπρου
Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου συνοδευόμενος από τον δημοτικό γραμματέα Χάρη Τσαγγαρίδη, στις 23 Σεπτεμβρίου, τον Δήμο Ζωγράφου και
συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Βασίλη Θώδα, προσφέροντάς του ως αναμνηστικό δώρο χειροτεχνία που φιλοτέχνησε η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και
απεικονίζει το έμβλημα του Δήμου Αγλαντζιάς.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Δήμαρχοι συζήτησαν για ζητήματα
που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον Δήμο τους καθώς και το πλήθος των υπηρεσιών που προσφέρουν στους δημότες. Επίσης, υποσχέθηκαν να ενισχύσουν
τον θεσμό της αδελφοποίησης, ο οποίος είχε ατονήσει τα τελευταία χρόνια.

Οι κ. Χάρης Τσαγγαρίδης, Ανδρέας
Κωνσταντίνου και Βασίλης Θώδας.
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[Καισαριανή]

«Ν Η Α Ρ Η Σ Τ , Μ Ι Α Ο Μ Α Δ Α , Μ Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α»

Παρουσίαση του ιστορικού λευκώματος
τον κατάμεστο χώρο του κινημαΣ
τογράφου «Αιολία» πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η πα-

ρουσίαση του νέου βιβλίου του – ιστορικού λευκώματος του πανεπιστημιακού
και συγγραφέα Σπύρου Τζόκα «Νήαρ
Ηστ, Μια Ομάδα, Μια Ιστορία». Σε μια
εκδήλωση που τα είχε όλα (πολύ κόσμο,
πολλή συγκίνηση, πολλή ιστορία) ξεκίνησε το «ταξίδι» του νέου βιβλίου.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από
μικρά παιδιά έως παππούδες, βρέθηκαν
στην «Αιολία» για να παρακολουθήσουν
την παρουσίαση. Κάπως το ενδιαφέρον
για το βιβλίο, κάπως η αγάπη για τη
Νήαρ Ηστ, κάπως οι αναμνήσεις, κάπως
η αγάπη του κόσμου στον συντοπίτη
τους και πρώην δήμαρχο Σπύρο Τζόκα
δημιούργησαν μια κατανυχτική ατμόσφαιρα στην ιστορική αυτή συνοικία.
Στην εισαγωγική του ομιλία ο συγγραφέας αναφέρθηκε στους λόγους που
τον ώθησαν να επιχειρήσει τη συγγραφή αυτού του ιστορικού λευκώματος,

καθώς και στις μεγάλες στιγμές της
ιστορικής ομάδας που κλείνει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Αξιοσημείωτη
ήταν η αναφορά του στον Κώστα Πολίτη
και η δέσμευση του κόσμου και της δημοτικής αρχής να ονομασθεί το κλειστό
γήπεδο της Νήαρ Ηστ σε «Κώστας Πολίτης»
Κατά την ομιλία του, ο Σπύρος Τζόκας
υπογράμμισε μεταξύ άλλων:
«Και πραγματικά η Νήαρ Ηστ δεν είναι απλά ένα αθλητικό σωματείο για τους
νεαρούς αθλητές, είναι ένα σχολείο που
παράγει ήθος και προάγει το αθλητικό
ιδεώδες. Η ομάδα είχε πλέον ξεφύγει
από τα στενά πλαίσια ενός αθλητικού
σωματείου και ήταν ένας φορέας κοινωνικοποίησης των αθλητών–μελών
της. Μια ευρύτερη οικογένεια. Πλήθος μετέπειτα λαμπρών επιστημόνων
που μεγέθυναν το κύρος της πόλης και
προσέφεραν σε αυτή ανήκαν στην οικογένεια αυτή. Καθηγητές Πανεπιστημίων,
γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, μηχα-

Ο συγγραφέας Σπύρος Τζόκας ανάμεσα σε προσωπικότητες που συνέδεσαν
την ιστορία τους με τη Νηάρ Ηστ. Από αριστερά: Αντώνης Καμπάκας, Γιάννης
Κραουνάκης, Σπύρος Τζόκας, Βασίλης Σκουντής, Γιώργος Πανσεληνάς, Δημήτρης
Βουτζαλής, Νίκος Ψαραδάκης, Χρήστος Βοσκόπουλος και Ντίνος Κόκκινος.
νικοί, οικονομολόγοι και άλλοι επιστήμονες χρημάτισαν αθλητές της Νήαρ Ηστ.»
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος και οι επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων, αντιπρο-

σωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιάννη Πρωτούλη και το Δ.Σ της Νήαρ Ηστ.
Οι παρουσίες στην εκδήλωση αποτύπωναν και κάποιες ιστορικές στιγμές της
Νήαρ Ηστ.
► Ο Ντίνος Κόκκινος, ο Δημήτρης

Βουτζαλής, ο Νίκος Ψαραδάκης και ο
Άκης Γραμματόπουλος από την μεγάλη
ομάδα της δεκαετίας του 1960 και την
άνοδο στην Α’ Εθνική το 1968.
► Ο Τόλης Καρνέσης, ο Γιώργος
Πανσεληνάς, ο Βαγγέλης Μαραγγέλης,
ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης
Ζευγώλης από την ιστορική άνοδο του
1985. Ο πρόεδρος, επίσης, εκείνης της
ομάδας – όνειρο Γιάννης Κραουνάκης. Ο πρόεδρος της μεγάλης ομάδας
του 1988 που επανήλθε στα μεγάλα
σαλόνια και πραγματοποίησε πορεία
στην Ευρώπη και πρώην δήμαρχος
Καισαριανής Αντώνης Καμπάκας.
Από την μεγάλη εκείνη ομάδα ο Θέμης
Κουπίδης που και σήμερα αγωνίζεται
στην ομάδα. Τότε ήταν 16 χρόνων και
έπαιζε στην Α1.
► Αθλητές της σημερινής ομάδας
και εκπρόσωποι φορέων.
Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ευσταθίου ενώ μίλησε
και ο δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής.

Μουσικοχορευτική παράσταση «99 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή»
Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) και η Περιφέρεια
Αττικής συνδιοργάνωσαν σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα «99 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή»,
στις 18 Σεπτεμβρίου στο Ανοικτό Θέατρο Καισαριανής «Αντώνης Καλογιάννης».
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελήθηκε η Βιβή Βουτσελά, που τραγούδησε παραδοσιακά άσματα με τη συνοδεία των Κυριάκος Γκουβέντας (βιο-

λί), Στέλιος Βαρβέρης (ούτι), Βασίλης Σμάνης (λαούτο) και Ανδρέας Νιάρχος
(κρουστά).
Στην εκδήλωση μίλησε ο Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας Βλάσης Αγτζίδης, υπενθυμίζοντας το ιστορικό πλαίσιο της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στη συνέχεια, χορευτικές ομάδες του Μικρασιατικού Σύλλογου Καισαριανής, του Σύλλογου Τριγλιανών Ραφήνας και του Μικρασιατικού Σύλλογου
Αναβύσσου, προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους παρευρισκομένους.

Μέλη του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής

Μέλη του Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου
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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 - Αρθρογραφία]

Μία προσπάθεια με ενωτικό χαρακτήρα

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημ. συμβούλου Βύρωνος

Σ

ε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα
αλλά και για το Δήμο μας, μία περίοδο
με την οποία ζήσαμε οικονομικές δυσκολίες πολύ μεγάλες και λόγω των μνημονίων αλλά και πρόσφατα με την πανδημία
που ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη, ξεκίνησε

στην πόλη μας μία προσπάθεια με ενωτικό χαρακτήρα και στόχο να συγκεντρώσει
ιδέες, οι οποίες με την εφαρμογή τους θα
βελτιώσουν την εικόνα του δήμου μας καθώς και την ποιότητα ζωής των δημοτών.
Πρόκειται για τον «Έξυπνο Βύρωνα»
Μια κίνηση χωρίς πολιτικές και ιδεολογικές αγκυλώσεις στην οποία μπορεί να
συμμετέχει κάθε δημότης που θέλει να
προσφέρει στην πόλη μας.
Καλοί μου φίλοι, πιστεύει κανείς πως για
να λειτουργήσουν οι λάμπες στην πλατεία
ταπητουργείου που σήμερα είναι χαλασμένες, για να λειτουργήσει ο φωτισμός
στην αγορά του Βύρωνα, για να καθαριστεί ένας δρόμος μετά από μία λαϊκή αλλά
και για να παραμείνει καθαρός είναι θέμα
ιδεολογίας; Πρέπει να είσαι αριστερός,
κεντρώος ή δεξιός για να το πετύχεις; Η
άποψή μου είναι ότι αρκεί να αγαπάς την
πόλη σου και να προσπαθείς με έξυπνους
τρόπους να βελτιώσεις τη σημερινή βαλτωμένη κατάσταση.
Είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές ιδέες, όταν κάποιος θέλει
με αυτές να βελτιώσει τη ζωή του. Όλες
οι ιδέες είναι καλές, μια και ξεκινούν από
καλή διάθεση και με στόχο το κοινό καλό.

Ίσως υπάρχουν καλές και καλύτερες. Ίσως
επίσης να μην είναι η κατάλληλη χρονική
στιγμή για την εφαρμογή κάποιων απ’ αυτές. Εκείνο λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία είναι η πρόθεση. Η πρόθεση να φτιάξουμε ένα πιο όμορφο Βύρωνα.
Στον έξυπνο Βύρωνα, αυτός είναι ο στόχος μας. Να φτιάξουμε μία πόλη σύγχρονη, φιλική προς το δημότη, λειτουργική,
καθαρή πάνω από όλα. Παράλληλα θέλουμε αυτό να το κάνουμε συλλογικά, ως
ομάδα, ως μία παρέα καλών φίλων, που

δουλεύουν για τον κοινό σκοπό.
Και κάτι τελευταίο. Κινούμαι καθημερινά
παντού στον Βύρωνα κι έχω ακούσει σχόλια και κριτική, για το όνομα της ομάδας μας.
Γι’ αυτό, μέσα από αυτό το κείμενο, θέλω να
ξεκαθαρίσω, πως δεν πρόκειται για καμιά
προσπάθεια υποτίμησης των παρατάξεων
και των άλλων κινήσεων, που υπάρχουν
στο Βύρωνα. Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι
και κατά συνέπεια οι άλλοι κουτοί. Πρόκειται για την θέση μας όσο αφορά το μέλλον
του Βύρωνα. Σας παραθέτω λοιπόν την
άποψη του κου Νίκου Κοµνηνού, Καθηγητή Α.Π.Θ. Ερευνητική Μονάδα URENIO,
σχετικά με τον όρο «Έξυπνες πόλεις».
«“Οι έξυπνες πόλεις” αποτελούν τμήμα
του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για μετάβαση στην κοινωνία και
οικονομία της γνώσης. Περιγράφουν περιβάλλοντα που βελτιώνουν τις ανθρώπινες
ικανότητες δημιουργικότητας, μάθησης και
καινοτομίας. (…) Η αξία τους βρίσκεται στη
δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να συνδυάζουν τρεις μορφές ευφυΐας: ανθρώπινη
του πληθυσμού των πόλεων, συλλογική
των θεσμών καινοτομίας, και τεχνητή των
ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών…»
Καλό μήνα σε όλους!

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ
• ΚΑΜΕΡΕΣ
• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• ΚΕΡΑΙΕΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
• ΚΟΥΖΙΝΕΣ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
• ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΠΑΡΑΘΥΡΑ
• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΜΩΣΑΪΚΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ
• ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• ΚΑΓΚΕΛΑ
• ΠΕΡΓΟΛΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
• ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΑ
• ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)
• ΤΑΡΑΤΣΩΝ
• ΠΙΣΙΝΑΣ
• ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

6979 52 58 74 - 6942 52 62 30 Μάνος Καλλίνικος
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Στο νέο εξωτερικό χώρο του Κυλικείου
του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου,
η ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ, τηρώντας όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, σας ενημερώνει
ότι έχετε τη δυνατότητα να αποχαιρετήσετε
τα αγαπημένα σας πρόσωπα, προσφέροντας
ελληνικό καφέ άριστης ποιότητας, κονιάκ
Μεταξά 5* με άριστη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, για την ομαλή
εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε
ότι ο εσωτερικός χώρος του
κυλικείου είναι πλέον covid free.
Για κρατήσεις τηλέφωνο επικοινωνίας

216 800 2675

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «η Αργιθέα όπως της Αξίζει»

Στον Λάμπρο Πολύζο

Συνέντευξη

[Βύρωνας]

Κάλεσμα σε Βυρωνιώτες Street Artists
ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

«Δεν θα απαλλαγούμε σύντομα
από τον κορωνοϊό»

Η

αρχή έγινε με το 1ο Street art
festival (29-30 Μαΐου 2021 στο
Κλειστό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής» και στα Σχολεία της Μεσολογγίου)
που διοργάνωσε ο Δήμος Βύρωνα με
την Awesome Athens Experiences και
τις εικαστικές παρεμβάσεις, σε καφάο
τηλεπικοινωνιών της περιοχής μας.
Ακολούθησαν τα πορτρέτα της Μελίνας
Μερκούρη και του Μίνου Βολανάκη στα
Θέατρα Βράχων με αφορμή τη διεκδίκηση τους από ιδιώτες και στη συνέχεια
δημιουργήθηκε το εξαιρετικό γκράφιτι
στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Ταπητουργείου).
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στους δημόσιους χώρους,
που γιορτάζεται το τελευταίο Σάββατο του

Οκτώβρη, ο Δήμος Βύρωνα καλεί όλους
τους Βυρωνιώτες street artists και όχι
μόνο, που επιθυμούν να συμμετέχουν σε
καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε καμπίνες
KV, κουτιά της ΔΕΗ και λοιπούς δημόσιους εξοπλισμούς, να αναλάβουν δράση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την πρότασή τους, με ελεύθερο θέμα, σε ένα αρχείο PDF που θα
περιλαμβάνει: σύντομο βιογραφικό
(maximum 150 λέξεις) και περιγραφή
της ιδέας (maximum 150 λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή, στο Γραφείο Δημάρχου
grafdim@dimosbyrona.gr.
Από την πλευρά του Δήμου θα καλυφθεί το κόστος όλων των υλικών, τα
οποία οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, για να αναπτύξουν το έργο τους.

-Διαβάζοντας το βιβλίο σας αισθανθήκαμε αυτή την ολιστική
προσέγγιση για την πανδημία. Μπορείτε να μας αποτυπώσετε
με τις γνώσεις σας και ως Μοριακός Βιολόγος τις αιτίες από τις
Έργο των
οποίες αναδύονται συχνά οι επιδημίες τα τελευταία χρόνια; Πως
Βυρωνιωτών
γίνονται αυτά τα άλματα και μεταπηδούν οι ιοί από
τα ζώα στον
καλλιτεχνών
άνθρωπο και προσαρμόζονται;
στον
Οι δύο μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ηotom_one
ανθρωπότητα
με βάση τον ΟΗΕ, είναι η αλλαγή του παγκόσμιου
κλίματος,
ευρύτερο
χώροοι
πανδημίες και μία πανδημία γρίπης. Αυτό που αναδεικνύουμε
του δημοτικού
στο βιβλίο μας και δεν τονίζεται σχεδόν καθόλου στις επιστημοκολυμβητηρίου
νικές συζητήσεις για την τωρινή πανδημία, είναι ότι η αιτιότητα
(Eleniτων
Daskalaki
της συχνότατης ανάδυσης και της ταχύτατης εξέλιξης
νέων
Photography)
μολυσματικών ιών, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, βρίσκεται
στις κυρίαρχες οικονομικές δομές και στον τρόπο παραγωγής των τροφίμων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η
γραφία δεν αποτέλεσε αρχική επιλογή του αρΟργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών,
θρογράφου αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων.
κατέληξαν ότι υπάρχουν 3 μεγάλοι παράγοντες κινδύνου για την
Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθούν
οι αρ- και διάδοση νέων ασθενειών. Το εμπόριο εξωτικών
Στη σελίδα 12 του προηγούμενου φύλλου Αυανάδυση
χιτεκτονικές
ομοιότητες
των
δύο
σχολείων
γούστου 2021, εκ παραδρομής, δημοσιεύθηκε
ειδών,του
η βρώση άγριων ζώων και το κυριότερο η αυξανόμενη
ου
Βύρωνα
(ειδικά
της
εισόδου
τους)
όπως
και για
οι ζωική πρωτεΐνη παγκοσμίως.
ζήτηση
φωτογραφία του 1 Δημοτικού Σχολείου Αγίτους.
Ο άνθρωπος
για την επιβίωσή του εξημέρωσε αρκετά ζώα
ας Τριάδας αντί για το 4ο Δημοτικό Σχολείο πολύ κοντινές χρονολογίες κατασκευής
ο
Το
1
Δημοτικό
Σχολείο
κτίστηκε
το
1924
και 10.000 χρόνια. Όταν φέραμε τα ζώα στις αυλές μας
πριν
από
(Χαραλαμπόπουλου) που βρίσκεται επί της
ο
το 1928. Στη συνέντευ αυτά έφεραν και τις ασθένειες μαζί τους, όπως την ιλαρά, την
οδού Κολοκοτρώνη, στο άρθρο του Μιχαήλ το 4αιώνα».
O Βασίλης Ζουμπουρλής, διευθυντής Ερευ κοινωνική πρόκληση τον 21ο Προς
αποφυγή σύγχυσης και αποκατάσταση
ευλογιά, τον κοκίτη, τον τυφοειδή πυρετό. Πριν από την εξηΤοπούζη «Αλέξανδρος
Χαραλαμπόπουλος,
o
ξη που ακολουθεί,
ο κ. Ζουμπουρλής
δίνει ένα περί μέρωση της πάπιας π.χ. μάλλον κανείς δεν αρρώσταινε από
νών στη Μοριακή Βιολογία του Καρκίνου
της
ιστορικής
ακρίβειας,
δημοσιεύσουμε
τις
πρώτος δάσκαλος
του Βύρωνα»,
γραμμα
ενημερωτικό, επιστημονικό,
κοινωνικό
και αντικριστά
γρίπη.
Βρισκόμαστε
ακριβώς στην τρίτη εποχή των ανθρώπινων
και των Βλαστικών Κυττάρων στο Εθνικό
φωτογραφίες
των
δύο
σχολείων
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη σχετική
ταυτόχρονα πολιτικό, του προβλήματος
ου που δυνα ου ασθενειών που φαίνεται να ξεκίνησε το1975. H «χαμπουργκε(αριστερά
του
1
και
δεξιά
του
4
).
Ίδρυμα Ερευνών, εξέδωσε πρόσφατα ένα βιβλίο
με
δημοσίευση καθώς η συγκεκριμένη φωτοροποίηση» του τροπικού δάσους με τη δραματική αύξηση στη
τίτλο «Η Πανδημία Covid19 ως επιστημονική και στεύει σήμερα τον κόσμο.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ο

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τους δημότες:
Έξι νέοι υπόγειοι κάδοι σύγχρονης τεχνολογίας

ο Δήμος Ζωγράφου ολοκλήρωσε την εγκατάσταση έξι νέων υπόγειων κάδων σύγχρονης τεχνολογίας, σε τοποθεσίες
με μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Οι κάδοι τοποθετήθηκαν στην Πλατεία Κρήτης (Ζωγράφου), στις οδούς Αμμοχώστου
(Ιλίσια) και Γεωργίου Παπανδρέου (Γουδή) και δέχονται τόσο γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα.

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης μέσω του Κινητού Πράσινου Σημείου
Οριστικοποιήθηκαν οι περιοχές του Δήμου Ζωγράφου, τις οποίες θα επισκέπτεται το ειδικά διαμορφωμένο όχημα Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων:

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, το όχημα θα σταθμεύει στα εξής σημεία:
1η Στάση: ΙΛΙΣΙΑ - πλατεία Κύπρου από τις 9:30 έως και τις 12:00
2η Στάση: ΖΩΓΡΑΦΟΥ - πλατεία Άνοιξης, από τις 12:30 έως και τις 14:25
3η Στάση: ΓΟΥΔΗ – Γ. Παπανδρέου, μπροστά από το ΑΒ Βασιλόπουλος, από τις 14:45 έως τις 15:40
οι πολίτες θα επιβραβεύονται για την ποσότητα και το βάρος των υλικών που θα προσκομίζουν προς ανακύκλωση. Στους χωριστούς ειδικούς κάδους του Κινητού Πράσινου Σημείου ανακυκλώνονται πλαστικά PET,
σύμμεικτα πλαστικά, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, χαρτί / χαρτόνι, γυαλί, μπαταρίες, βρώσιμα έλαια και λίπη,
ηλεκτρονικό & ηλεκτρικό Εξοπλισμό και ρούχα.
•Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να είναι κενά από περιεχόμενα.
•Ιδανικά να έχουν καθαριστεί, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, υγρών κ.α.
•Τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέπει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκάλια / δοχεία και έπειτα θα απορρίπτονται στους ειδικούς περιέκτες (βαρέλια).
•Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μπορούν να είναι είτε διαχωρισμένα ανά είδος, είτε θα πραγματοποιείται επιτόπιος διαχωρισμός με τη βοήθεια του προσωπικού.
Για τη συμμετοχή στη δράση απαιτείται εγγραφή:
•Μέσω της mobile εφαρμογής «The Green City», που είναι διαθέσιμη σε Google Play και App Store ή
•Στα Κινητά Πράσινα Σημεία μέσω της ειδικής οθόνης αφής, είτε μέσω γραπτής αίτησης ή
•Μέσω της επίσημης σελίδας https://www.thegreencity.gr/
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