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ΛΟΦΟΣ ΚΟΠΑΝΑ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
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Οι εκδηλώσεις που θα συντροφεύσουν
τους δημότες τους χειμωνιάτικους μήνες σ. 15

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Μετά τη νίκη
τους στο Εφετείο
προτείνουν στο
Δήμο Βύρωνα
έναν επώδυνο
περιβαλλοντικά
συμβιβασμό.
σελ. 4

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος αναβίωσε
το παραδοσιακό Κεσκέκι

σελ. 7
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Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο Βασίλη
Μουντοκαλάκη:
«Ας μετατρέψουμε
την καταστροφή σε
ευκαιρία»
σελ. 13

«Το Φεστιβάλ να γίνει
θεσμός που να αφορά
εξίσου καλλιτέχνες και
πολίτες»
σελ. 9

Πρωτοβουλία Μπεττίνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Η δημοτική
παράταξή «Πρώτη
Φορά Καισαριανή»,
πραγματοποίησε
διήμερο δράσεων
ευαισθητοποίησης.

σελ. 6

[Editorial]

Editorial
Μ

άταια καθυστερήσαμε την έκδοση της
εφημερίδας για μερικές ώρες. Ήταν
γραφτό σε αντίθεση με το 2018, να κυκλοφορήσουμε χωρίς τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ. σε Βύρωνα,
Καισαριανή και Ζωγράφου.
Εξαίρεση κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε η
Καισαριανή. Η συνεισφορά των διαδικτυακών ψήφων ήταν αμελητέα στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και ο πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Καισαριανής Σωτήρης
Ιατρού, προς τιμήν του, αποφάσισε να δώσει
στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψήφων στις φυσικές κάλπες, χωρίς να περιμένει τις διαδικτυακές.
Η καινοτομία της διαδικτυακής ψηφοφορίας στη Νέα Δημοκρατία επισκιάστηκε από
τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι άνθρωποι,
που το 2018, μετρούσαν κάθε ψηφοδέλτιο
και σταυρό και ανακοίνωναν το αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης,
αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί από την
τεχνολογία.
Στις 5 Δεκεμβρίου και στις 12 Δεκεμβρίου,
πραγματοποιούνται οι εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ για την ανάδειξη του αρχηγού
του, στη βαριά σκιά του θανάτου της Φώφης
Γεννηματά. Όπως και στην περίπτωση της
Ν.Δ., η συγκεκριμένη εκλογή θα αποτελέσει τεστ για το συγκεκριμένο κόμμα. Στην
περίπτωση του ΚΙΝΑΛ όμως το διακύβευμα
είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς θα κριθεί
αν θα παραμείνει ένα περιθωριοποιημένο
κόμμα της αντιπολίτευσης ή αν θα μπορεί να
ανταγωνιστεί στο μέλλον τον ΣΥΡΙΖΑ για την
ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
Ερωτηματικά αφήνει για μια ακόμη φορά
ο τρόπος με τον οποίο η δημοτική αρχή του
Βύρωνα διαχειρίζεται την υπόθεση των διεκδικήσεων ιδιωτών επί του λόφου Κοπανά. Οι δημοτικές παρατάξεις και οι δημότες
μαθαίνουν από τρίτους ότι κατατέθηκε πρόταση συμβιβασμού από τους ιδιώτες, με την
οποία ζητούν να τους αναγνωριστεί η ιδιοκτησία 20 στρεμμάτων, οικοδομήσιμων άρτιων οικόπεδων εντός σχεδίου πόλεως. Μαθαίνουν ότι ο Δήμος Βύρωνα πλέον κινείται
αυτόνομα από τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού
όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση όπως και
στην περίπτωση της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της Νεράιδας όπου δεν δόθηκε στη
δημοσιότητα αλληλογραφία του Δήμου με
την ιδιοκτήτρια, η δημοτική αρχή θεωρεί ότι
μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα αφήνοντας σε άγνοια το Δημοτικό Συμβούλιο και
τους πολίτες, όσον αφορά την εξέλιξη των
θεμάτων και τις κινήσεις της.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr
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[Αρθρογραφία]

«Εγώ δεν φταίω, είμαι απλά πρωθυπουργός»…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Ή

ταν μια φράση που μάλλον
ξέφυγε του πρωθυπουργού,
μια γκάφα εκτός κειμένου, που
θα έκανε τους επικοινωνιολόγους
του για μια ακόμη φορά, να ξεφυσούν… Ειπώθηκε στην Βουλή, στη
συζήτηση για την αποτυχημένη
διαχείριση της πανδημίας: «Είναι
ευκαιρία να δείξουμε περισσότερα
αντανακλαστικά καταλλαγής, αλληλοσεβασμού. Και να μπορούμε

επιτέλους να είμαστε αντίπαλοι
χωρίς να είμαστε εχθροί. Χωρίς να
προσωποποιούμε όλες τις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις και χωρίς
να θεωρούμε ότι οτιδήποτε στραβό
γίνεται σε αυτή τη χώρα, υπάρχει
προσωπική ευθύνη δικιά μου, του
πρωθυπουργού, δηλαδή».
Εξαιρετικά! Αυτός που χρέωνε
στον (τότε πρωθυπουργό) Αλέξη
Τσίπρα προσωπικά την ευθύνη για κάθε τραγωδία (πχ. Μάτι,
Μάνδρα), ο ίδιος αποποιείται κάθε
προσωπική ευθύνη για οτιδήποτε
συμβαίνει στην χώρα που αυτός
πρωθυπουργεύει...
Μπορεί να απομάκρυνε όλους
όσοι χειρίστηκαν από θέσεις ευθύνης την πανδημία (υπουργός
Υγείας, υφυπουργοί, Πολιτική
Προστασία, ΕΟΔΥ), αλλά αυτός
«προεδρεύει»… Μπορεί κάθε
εβδομάδα να «χάνεται» ένα μικρό
χωριό (θάνατοι από Covid), αλλά
ζητά «αντανακλαστικά καταλλαγής
και αλληλοσεβασμού». Μπορεί να
καλπάζει η ακρίβεια, αλλά αυτός
«δεν ήταν εκεί».
Όλα τα καλά στην Ελλάδα γίνονται «με εντολή πρωθυπουργού»
(όπως μας ενημερώνει το γραφείο

τύπου του Μαξίμου), όλα τα κακά
γίνονται από μόνα τους… Μας
θυμίζει την ελληνική ταινία που η
πρωταγωνίστρια έλεγε «μην μου

μιλάτε έτσι, είμαι κόρη ναυάρχου».
Για να το ξεκαθαρίσουμε: Εμείς
δεν είμαστε υπέρ των άνευ λόγου
υψηλών τόνων στην πολιτική αντι-

παράθεση. Προσωπικά αποφεύγω
και τους μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Όμως δεν γίνεται αυτή
η κυβέρνηση να έχει νομοθετήσει
και να εφαρμόζει τα πιο ακραία
αντιλαϊκά μέτρα και να περιμένει
ήπιες αντιδράσεις.
Όταν ακόμα και ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας πρόσφατα σε
εκδήλωση του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», χρησιμοποίησε τη φράση του ιδρυτή της
ΝΔ: «όταν ένας λαός δεν μπορεί να
πετύχει την κοινωνική δικαιοσύνη
στα πλαίσια της δημοκρατίας κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στην ιδέα
της δημοκρατίας», τι περιμένει ο κ.
Μητσοτάκης από την κοινωνία και
την αντιπολίτευση; Όταν είναι σαφής η πολλαπλή αμφισβήτηση του
κ. Μητσοτάκη όχι μόνο στο εσωτερικό του κόμματος του, αλλά στο
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τι
περιμένει;
Να το ξεκαθαρίσουμε: Η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι σφοδρή
λόγω της ακραία αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Και εμείς θα είμαστε για μια ακόμη φορά στην πρώτη γραμμή των
αγώνων!

2021 Οκτώβριος • Τεύχος #81, 61 • 3

[Βύρωνας]
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Η πρόταση συμβιβασμού προς τους Δήμους
M

ε την απόφαση 4891/2020 του Εφετείου Αθηνών, οι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού
έχασαν μία έκταση 104 περίπου στρεμμάτων προς
όφελος 17 ιδιωτών διεκδικητών. Η συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνει το μικρό θέατρο Βράχων
«Άννα Συνοδινού», τον δημοτικό χώρο εκδηλώσεων «Τα Άστρα» καθώς και τα δημοτικά γήπεδα που
χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία της πόλης.
Οι Δήμοι άσκησαν αίτησης αναίρεσης στον Άρειο
Πάγο μέσω της οποίας δεν θα δικαστεί η υπόθεση
εκ νέου, αλλά η νομική αρτιότητα της εφετειακής
απόφασης.
Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δάφνης-Υμηττού στις 29/9/21 υπήρξε ενημέρωση
πως:
Από τις 24/9/21 είναι ενήμερες οι δημοτικές αρχές Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού για πρόταση παραίτησης από τη διεκδίκηση της έκτασης στο λόφο
Κοπανά από τους ιδιώτες διεκδικητές εφ’ όσον τους
παραχωρήσουν 20 στρέμματα από αυτή την έκταση
(σ.σ. περίπου το 19% της έκτασης) ως οικοδομήσιμα
άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως.
Η πρόταση αυτή έχει κοινοποιηθεί από τις 23/9/21
με εξώδικη επιστολή των εναγόντων. Σε αυτήν οι
ενάγοντες ενημερώνουν επίσης πως θα κινηθούν
άμεσα για τον προσδιορισμό της αίτησης αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο.
Ενημέρωσε επίσης ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού
πως ο Δήμος Βύρωνα πλέον κινείται αυτόνομα για
τη δικαστική διαδικασία και ζητά προσδιορισμό της
προσφυγής στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της
απόφασης του Εφετείου για τον 5/2022, ενώ η δημο-

τική αρχή Δάφνης-Υμηττού έχει άλλη γνώμη.
Θα περίμενε κάποιος η συγκεκριμένη εξέλιξη
να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βύρωνα
στις 11 Οκτωβρίου, έστω και αν αυτό είχε ως θέμα
την παιδεία. Ωστόσο, η πρόταση συμβιβασμού των
ιδιωτών έγινε γνωστή στους Βυρωνιώτες για πρώτη φορά, στις 18 Οκτωβρίου, μέσω του ιστολογίου
«Ρωγμή».
Λίγες ώρες πριν σταλεί στο πιεστήριο η εφημερίδα μας, δεν υπήρχε επίσημη τοποθέτηση από τη
δημοτική αρχή Βύρωνα και τις δημοτικές παρατάξεις, με εξαίρεση τη «Λαϊκή Συσπείρωση» (Βαγγέλης Γείτονας) και τη «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα» (Τάσος Μαυρόπουλος) οι οποίες με
ανακοινώσεις επέκριναν τη δημοτική αρχή για το
γεγονός ότι δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβού-

λιο και απέρριψαν την πρόταση των ιδιωτών. Η δε
παράταξη του κ. Γείτονα επανέλαβε τη θέση της για
διεκδίκηση επίλυσης του ζητήματος με νομοθετική
ρύθμιση «ώστε οι χώροι αυτοί οριστικά και αμετάκλητα να αποδοθούν στον λαό της περιοχής».
Οι δε ιδιώτες σημειώνουν ότι η επίμαχη έκταση
ήταν γνωστή ως ιδιοκτησίες ΕΡΓΑΝΗ και ΕΛΚΟ: «Τις
ως άνω ιδιοκτησίες μας τις καταλάβατε παρανόμως
το έτος 1984 και 1986 αντίστοιχα και έκτοτε εγκαταστήσατε σ’αυτές γήπεδα, θέατρα, κολυμβητήριο,
αναψυκτήριο κτλ που τα εκμεταλλεύεστε κατ’ αποκλειστικότητα, χωρίς τη συναίνεσή μας». (Σ.σ.: η κατασκευή του κολυμβητηρίου Βύρωνα στην επίμαχη
έκταση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αντίθετα όπως
γνωρίζουμε χτίστηκε αλλού).
Οι ιδιώτες αναφέρουν συγκεκριμένα στην πρό-

τασή τους: «Επειδή αντιλαμβανόμαστε, ότι οι παραπάνω εγκαταστάσεις που ανεγείρατε εντός της παραπάνω ιδιοκτησίας μας, είναι απολύτως αναγκαίες για
τους κατοίκους των Δήμων σας, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της επίδικης περιοχής, επιθυμούμε να σας
δηλώσουμε από σήμερα, ότι μετά την απόρριψη των
παραπάνω αιτήσεων αναίρεσης, θα σας αφήσουμε
χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα, την κυριότητα, νομή, και κατοχή της παραπάνω εκτάσεως των
103,895,43 τερ. μέτρων, πλην εκτάσεως 20 περίπου
στρεμμάτων (προερχόμενη εν όλω ή εν μέρει από την
επίδικη έκταση ή και από άλλες περιοχές των Δήμων
σας), υπό τον όρο ότι οι εκτάσεις που θα διατηρήσουμε (ή θα περιέλθουν αδαπάνως) στην συγκυριότητά
μας, θα πετύχετε να τις εντάξετε στο σχέδιο πόλεως
και θα είναι άρτιες και οικοδομήσιμες και απαλλαγμένες από εισφορές και τέλη ένταξης στο σχέδιο πόλεως.
Αν αποδεχθείτε την προτεινόμενη από εμάς λύση,
θα αποκτήσετε χωρίς καμία απολύτως δαπάνη, κατά
πλήρη κυριότητα περίπου το 81% της επίδικης έκτασης (σ.σ. περίπου 105 στρεμμάτων), υπό τον όρο να
διατηρήσουμε εμείς στη συγκυριότητά μας το υπόλοιπο 19%, ενταγμένο όμως στο σχέδιο πόλεως, με άρτια
και οικοδομήσιμα οικόπεδα, κατά προαναφερθέντα».
Η πρόταση των ιδιωτών αφήνει ένα παράθυρο
για να μπορούν οι Δήμοι να συνεχίσουν να λειτουργούν νομότυπα τα θέατρα και τα γήπεδα, όμως, με
ένα επώδυνο, περιβαλλοντικά και πολιτικά, αντάλλαγμα, αφού τυχόν αποδοχή της πρότασής τους θα
οδηγούσε σε δόμηση των ελεύθερων χώρων στα
όρια της πόλης.

Εστία τέχνης στο Πάρκο Καραολή & Δημητρίου
T

ο Σάββατο 30 Οκτωβρίου, Παγκόσμια
Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και
της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο
Χώρο, από τις 10 το πρωί, το πάρκο Καραολή και Δημητρίου μετατρέπεται σε εστία
τέχνης και ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης!
Στο κάλεσμα του Δήμου (ανταποκρίθηκαν Βυρωνιώτες - και όχι μόνο - καλλιτέχνες από όλο το φάσμα των τεχνών και της

δημιουργίας (εικαστικά, χορός, μουσική),
με έντονη παρουσία στους δημόσιους χώρους που θα μοιραστούν μαζί μας το ταλέντο και την εμπειρία τους.
Η Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του
Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης
στο Δημόσιο Χώρο, ξεκίνησε το 2007 στη
Γαλλία, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών των Τεχνών του Δρόμου
(Federation des Arts de la Rue).

Τοιχογραφία
στο δημοτικό
κολυμβητήριο
«Χρήστος
Ταμπαξής»

Ζήτησαν ενημέρωση για τα φρέατια
M

ε αίτημά της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρωτοβουλία Πολιτών
Βύρωνα (παράταξη Βασιλικής
Σάρολα) ζήτησε να ενημερωθεί
για την κατάσταση, που επικρατεί
στα φρεάτια και τους αγωγούς
ομβρίων του Βύρωνα. Το αίτημα
κατατέθηκε στις 4 Οκτωβρίου,
δηλαδή 10 μέρες πριν το ακραίο
καιρικό φαινόμενο βροχόπτωσης
«Μπάλος» που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι:
«Ποια η πορεία εκτέλεσης των
εργασιών καθαρισμού και από-

φραξης
φρεατίων
ομβρίων
υδάτων στην πόλη μας, με δεδομένο ότι διανύουμε ήδη τους
φθινοπωρινούς μήνες και καθ’
όλη τη διάρκεια του περασμένου
καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες στους
δρόμους της πόλης από διάφορες
ιδιωτικές εταιρείες (φυσικό αέριο,
οπτικές ίνες κλπ), με αποτέλεσμα
να έχουν πέσει στα φρεάτια χώματα και λοιπά φερτά υλικά.
Ποια η πορεία εξέλιξης του έργου
επισκευής και συντήρησης του
αγωγού οβρίων υδάτων επί της
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οδού Ηρακλέους, στον Βύρωνα,
με βάσει και τα όσα αναφέρθηκαν
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο; Όπως γνωρίζετε, συνδημότης
μας σε σχετική επιστολή του προς
το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρει
ότι ο εν λόγω αγωγός «προκάλεσε
την καταστροφή παρακείμενης οικίας [του] από πλημμυρικά ύδατα
και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της
υπερήλικης μητέρας [του] καθώς και της αδερφής [του] στις
9/6/2021». Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης παρέμβασης του Δήμου».

[Βύρωνας]

Ε Σ Ω ΚΟ Μ Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Ε Κ ΛΟ Γ Ε Σ Ν . Δ . ΒΥ Ρ Ω Ν Α

Νέος πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. ο Βασιλείου
Τ

ο 2018, τα αποτελέσματα των εσωκομματικών
εκλογών της Ν.Δ. στο Βύρωνα είχαν ανακοινωθεί το ίδιο βράδυ που έκλεισε η κάλπη. Η συμμετοχή
τότε ήταν μαζική καθώς είχαν ψηφίσει 1006 άτομα επί
1248 εγγεγραμμένων.
Αντίθετα, μετά τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου 2021,
δεν στάθηκε εφικτό να έχουμε αποτελέσματα πριν την
εκτύπωση της εφημερίδας. Σύμφωνα όμως με έγκυρες πληροφορίες είχαν εγγραφεί μόλις 560 ψηφοφόροι ενώ σε σχέση με το 2018, οι ψηφίσαντες ήταν λιγότεροι από τους μισούς. Ωστόσο, υπάρχει μια τοπική
ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη μείωση καθώς στις
προηγούμενες εκλογές είχε εμπλακεί προσωπικά ο
πρώην δήμαρχος Νίκος Χαρδαλιάς, ως πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής.
Η καταμέτρηση των ψήφων της κάλπης έγινε κανονικά αλλά λόγω αδυναμίας του server του κόμματος
στα κεντρικά να βγάλει εγκαίρως και τα αποτελέσματα
των ηλεκτρονικών ψήφων, θεωρήθηκε μη ανακοινώσιμη. Όταν η τεχνολογία δυσκολεύει τη διαδικασία αντί
να τη διευκολύνει…
Σε αντίθεση με το 2018, όπου ήταν δύο, υπήρξε μόνος ένας συναινετικός υποψήφιος πρόεδρος, ο Κωστής Βασιλείου, του οποίου η εκλογή είναι βέβαιη.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στο πλαίσιο της συναίνεσης ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Μαζί για το Βύρωνα» Μίλτος Μπαντής
υπήρξε ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (πρώην
Νομαρχιακή) Β3 Νοτίου Τομέα, δηλαδή 13 Δήμων,
συμπεριλαμβανομένων των Βύρωνα, Καισαριανής
και Ζωγράφου.

Από αριστερά: Γιώργος Λέλος, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύνεδρος, Ανδρέας Λεκατσάς, Ηλίας Γούλας, Ιωάννης Τσουκαλάς,
Βικτωρία Κυρκίνη (υποψήφια μέλη Δημ.Τ.Ο.) Γιώργος Ντόβολος, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύνεδρος, Πηνελόπη Δάφνη,
δημοτική σύμβουλος και υποψήφιο μέλος ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέα, Μίλτος Μπαντής, υποψήφιος πρόεδρος ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέα, Βασίλης
Δεμπόνος, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύνεδρος, Κωστής Βασιλείου, υποψήφιος πρόεδρος Δημ.Τ.Ο., Δημήτριος Κρέτσης, Βασίλειος
Θεοδωρακόπουλος (υποψήφια μέλη Δημ.Τ.Ο.), Χρήστος Γώγος, Ιουλία Κιούπη (δημοτικοί σύμβουλοι), Σπύρος Διαμαντής, υποψήφιος μέλος
Δημ.Τ.Ο., Ιωάννης Αδαμόπουλος, δημοτικός σύμβουλος και Φωτεινή Ναυπλιώτη, υποψήφιος μέλος Δημ.Τ.Ο.
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[Καισαριανή]

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η Αρβελέρ πρόεδρος της Επιτροπής Προσωπικοτήτων T

Σ

το πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων για την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος συναντήθηκε με την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ προτείνοντας

της τη θέση της προέδρου στην Επιτροπή Προσωπικοτήτων που θα συστήσει ο δήμαρχος.
Η Μικρασιατικής καταγωγής ιστορικός ανταποκρίθηκε
με χαρά στο κάλεσμα του δημάρχου Καισαριανής να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής.
Ό Χρήστος Βοσκόπουλος μετά τη συνάντηση δήλωσε
«Η τιμή που κάνει στην πόλη μας η κα Γλύκατζη-Αρβελέρ
είναι μεγάλη, όση και η χαρά μας που θα την έχουμε μαζί
μας.»
Η ιστορικός, υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην
ιστορία του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (1976). Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βύρωνα ενώ πήγε Γυμνάσιο στο
Παγκράτι, όπου κατά την Κατοχή, εντάχθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση νεολαίας ΕΠΟΝ.

Επίσκεψη Φώφης Γεννηματά
στην Καισαριανή

ην Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη
Γεννηματά, επισκέφθηκε το Δημαρχείο Καισαριανής και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο
Βοσκόπουλο.
O δήμαρχος παρουσίασε στην
κυρία Γεννηματά το σχέδιο του
για τη δημιουργία του Αντιφασιστικού Δικτύου Πόλεων “Cities
Against Fascism”, το οποίο η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποδέχθηκε θερμά.
Επίσης ο Χρήστος Βοσκόπουλος ενημέρωσε εκτενώς την κα Γεννηματά για τα
θέματα της πόλης μας και της Αυτοδιοίκησης εν γένει.
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στο Σκοπευτήριο
όπου και κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο.
• Αυτή δυστυχώς έμελλε να είναι η τελευταία επίσκεψη της Φώφης Γεννηματά
στην Καισαριανή, που έφυγε στις 25.10.2021, νικημένη από τον καρκίνο.

E ΚΘΕ Σ Η ΤΗΣ ΠΕ ΑΕ Α - Δ Σ Ε Σ ΤΗ Ν Κ ΑΙΣ Α ΡΙΑΝΗ

O

Ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στα εγκαίνια

γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας παραβρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης της Π ΠΕΑΕΑ
- ΔΣΕ στο Σκοπευτήριο Καισαριανής στον
προαύλιο χώρο του Μουσείου ΕΑΜικής
Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής στις 21
Οκτωβρίου. Περιηγήθηκε στην έκθεση,
συνοδευόμενος από τους δημοτικούς

συμβούλους Ηλία Σταμέλο και Κανέλλα
Γεωργοπούλου και υπέγραψε το βιβλίο
επισκεπτών. Στο χώρο δέσποζαν ταμπλό
από το σάλπισμα του ΚΚΕ για αντίσταση, τη δράση του ΕΑΜ, από στιγμές του
απελευθερωτικού αγώνα, της απελευθέρωσης, από το Δεκέμβρη του ‘44 και την
ίδρυση του ΔΣΕ.

Από αριστερά: Ηλίας Σταμέλος, Κανέλλα
Γεωργοπούλου και Δημήτρης Κουτσούμπας.

Έφυγε ο Καισαριανιώτης ποιητής Γιώργος Κακουλίδης

Ξεκίνησε η ανέγερση του ΚΗΦΗ Καισαριανής
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση του
κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Καισαριανής. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού
2.020.000,46€ και οι χώροι του κτιρίου θα καλύπτουν εμβαδόν 440,49 τετραγωνικών μέτρων.
Το ΚΗΦΗ θα φιλοξενεί ηλικιωμένους συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
φροντίδα από το περιβάλλον τους και αδυνατούν
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Η αναφορά περί τήρησης της προεκλογικής δέσμευσης του δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου
και υλοποίησης ενός έργου «που βάλτωνε από
το 2014» στο σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου
(21/10/21), προκάλεσε την ενόχληση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής» με επικεφαλής
τον Ηλία Σταμέλο.
Σε ανακοίνωσή της (22/10/21), η «Λαϊκή Συσπείρωση» υπενθυμίζει ότι το έργο ξεκίνησε επί δημαρχίας Αντώνη Καμπάκα (οριστική ιδιοκτησία

Η Έκθεση θα λειτουργήσει στο Μουσείο
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης στην Καισαριανή, εντός του Σκοπευτηρίου (πάρκο Ελευθερίας) έως τις 30/10, από τις 9
π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 5 μ.μ. έως
τις 8 μ.μ. και κατόπιν θα μεταφερθεί στη
Νίκαια, στον πολυχώρο «Μάνος Λοϊζος».

οικοπέδου και άδεια οικοδομής). Η χρηματοδότηση όμως, εξασφαλίστηκε επί δημαρχίας Ηλία
Σταμέλου επί των ημερών του οποίου υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια τον Οκτώβριο του 2018.

Ο ποιητής, ο συγγραφέας, ο ζωγράφος, ο διανοούμενος, ο στενός συνεργάτης του «Ριζοσπάστη», ο δικός μας Γιώργος Κακουλίδης έφυγε στις 17 Οκτωβρίου από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία 65 ετών.
Από το 1979 που εμφανίστηκε στην ελληνική λογοτεχνία με την ποιητική συλλογή «Λίμπερτυ», έχει εκδώσει 15 ακόμα ποιητικές
συλλογές, 7 πεζογραφήματα, 2 θεατρικά, και
2 μαρτυρίες, «Η μαύρη κούρσα του κυρίου
Καρούζου» και «Το απόλυτο ρόδο (κείμενα
πολιτικής και κοινωνικής καθημερινότητας)». Ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από
συνθέτες μας, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος
και ο Νίκος Κυπουργός, Τάσος Μελετόπουλος, Στάμος Σέμσης κα. Παράλληλα, ασχολούταν και με τη ζωγραφική πραγματοποιώντας ατομικές εκθέσεις.
Η κηδεία του, πραγματοποιήθηκε στην Και-

σαριανή στις
20/10 παρουσία του γ.γ. του
ΚΚΕ Δημήτρη
Κουτσούμπα
αλλά και ανθρώπων της
τέχνης όπως
η Εύα Μελά,
ζωγράφος χαράκτρια και
πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης, ο Θανάσης Λάλας, δημοσιογράφος
και ο Μάριος Σπηλιόπουλος, ζωγράφος,
καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

ΔΙΗ Μ Ε ΡΟ Δ ΡΑ Σ Ε Ω Ν Ε ΥΑΙΣΘΗ ΤΟΠΟΙΗ Σ Η Σ

«Πρώτη Φορά Καισαριανή» ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Συμμετέχοντες με τη Μπεττίνα Γραφίδου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η δημοτική παράταξή «Πρώτη Φορά Καισαριανή» της Μπεττίνας Γραφίδου, πραγματοποίησε διήμερο δράσεων ευαισθητοποίησης
κατά του καρκίνου του καρκίνου του μαστού
στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Η παράταξη λειτούργησε ενημερωτικό σταντ στην κεντρική πλα-
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Η πρόεδρος των Τριτέκνων Καισαριανής Μαίρη
Νερούτσου με την εκδότρια της «Ε» Γεωργία Ζαπαντιώτη.

τεία της πόλης με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί
από τον καρκίνο του μαστού».
Την Κυριακή, πραγματοποίησε σιωπηρή πορεία από την πλατεία μέχρι την περιοχή του
Κάραβελ και στη συνέχεια στο Σκοπευτήριο
μέχρι τα «Ξύλινα», μοιράζοντας ενημερωτι-

κά φυλλάδια για τη σημασία της πρόληψης
και της έγκαιρης διάγνωσης. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν μεταξύ άλλων, οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Ζαρκαδούλας, Ανδρέας Καρατζάς, Κώστας Αναγνωστάκης και Δέσποινα
Παρασκευά.

Η Μπεττίνα Γραφίδου μοιράζει ενημερωτικά φυλλάδια
σε γυναίκες σε καφέ της Καισαριανής.

[Καισαριανή]

ΜΙΚΡΑ ΣΙ ΑΤΙΚΟΣ Σ ΥΛ ΛΟΓΟΣ Κ Α ΙΣ Α ΡΙ Α ΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ν.Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Αναβίωσαν το παραδοσιακό Κεσκέκι

Επανεκλογή Ιατρού με
ικανοποιητική συμμετοχή

Ο

Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής αναβίωσε το παραδοσιακό έθιμο Κεσκέκι στις 29 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αριθμημένες προσκλήσεις που διανεμήθηκαν από το Σύλλογό μας, δίνοντας προτεραιότητα στα μέλη του.
Το έθιμο ξεκίνησε με την παρασκευή του φαγητού
νωρίς το πρωί της Τετάρτης αι συνεχίστηκε με εορ-

ταστική εκδήλωση το βράδυ της ίδιας ημέρας στον
δημοτικό κινηματογράφο Αιολία.
Σε μία προσπάθεια να αποφύγει τον συνωστισμό
σε αντίθεση με άλλες εποχές, ο Μικρασιατικός Σύλλογος ανέβασε επί σκηνής μόνο ένα από τα χορευτικά του τμήματα που παρουσίασε χορούς από την
Καππαδοκία.
Τους χορευτές συνόδευσε με το τραγούδι της η
Βιβή Βουτσελά με το μουσικό συγκρότημα «Δήθεν».

Ο

πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ν.Δ. Καισαριανής, Σωτήριος Ιατρού, επανεξελέγη με 162 ψήφους σε σύνολο
242 ψηφοδελτίων επί 283 εγγεγραμμένων (2 λευκά – 1 άκυρο) στις
εσωκομματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της
Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καισαριανής στις 24 Οκτωβρίου. Η Αθανασία Πανδή
που διεκδικούσε και εκείνη την προεδρία της Δημ.Τ.Ο. έλαβε 57 ψήφους.
Πρώτη σε σταυρούς εξελέγη η Στυλιανή Καλλιαμβάκου-Πιερροπούλου (127), δεύτερος ο Νικόλαος Χάψας (93), τρίτη η Αναστασία
Ίσσαρη (69), τέταρτος ο Δημήτριος Τζωρτζόγλου (47), ακολουθούν
Ελένη Παπασάββα (62), Μαρία Πανδή (55), Μιχάλης Γρύλλης (52),
Αλέξανδρος Δελαπόρτας (46) και Γεώργιος Παρίσης (36) που εκλέγονται τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη εκλεχθησαν οι Ηλίας Παναγάκος (27), Αγγελική Καραπιστόλη (13) και η Ευαγγελία
Φωτιάδου (11). Ισοψήφισαν οι Ευαγγελία Ευαγγελινού και Μαρία
Μουρμούρα (2).
• Εκκρεμούν τα αποτελέσματα όσων ψήφισαν διαδικτυακά.
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[Ζωγράφου]

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΛΟΓΕΣ Ν.Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. ο Σπύρος Κονταλής
Σ

ε κλίμα που παρέπεμπε περισσότερο
σε γιορτή παρά σε εκλογική διαδικασία
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας
Δημοκρατίας στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση του Ζωγράφου.
Τα γραφεία της οργάνωσης έσφυζαν από
ζωή με τα μέλη να βρίσκουν την ευκαιρία
με αφορμή τη ψηφοφορία να ανταλλάξουν
απόψεις σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον
Αυτή η ξεχωριστή ατμόσφαιρα οφείλεται και
στο ότι δεν υπήρχαν ανάμεσα στους υποψήφιους αντιπαλότητες και ανταγωνισμοί.
Φέτος για πρώτη φορά οι εγγεγραμμένοι
είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Αυτήν την μέθοδο επέλεξαν με εγγραφή 50 μέλη. Με τον… παραδοσιακό τρόπο
ψήφισαν 206 μέλη. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν σύντομα αφού γίνει η τελική
καταμέτρηση των ψήφων που μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι λέξεις δεν έχει
ανακοινωθεί.
Στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής τοπικής
οργάνωσης για την εκλογή των υποψήφιων μελών της οργάνωσης υπήρχαν τα εξής
ονόματα: Κυβέλη-Κωνσταντίνα Διαρεμέ,
Αλέξανδρος Ζωγράφος, Αικατερίνη Καπαξίδη, Γεώργιος Καρβούνης, Ηλίας Κου-

τσοκέρας, Παναγιώτης Μπακρυσιώρης,
Αικατερίνη Μπουκουβάλα, Γαρυφαλλιά
Ντζιούνη και Αναστάσιος Τανταρούδας.
Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε με σιγουριά ότι ο Σπύρος Κονταλής εκλέγεται
πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ζωγράφου της Νέας Δημοκρατίας.
Αλώστε ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος
για τη εν λόγω θέση. Του στέλνουμε τα συγχαρητήρια μας και καλή δύναμη στο έργο
του.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Σπύρος Κονταλής
κατείχε τη θέση του προέδρου από τον Ιανουάριο του 2020 ύστερα από την παραίτηση του προκάτοχου του Δημήτρη Δήμα
όταν ο τελευταίες ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών στον Δήμο
Ζωγράφου.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Δήμας πρότεινε ο
Σπύρος Κονταλής, ο οποίος ήταν πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου, να τον διαδεχθεί
μέχρι τις εσωκομματικές. Η πρόταση του
έγινε δεκτή με ομοφωνία επί των παρόντων
μελών του Συμβουλίου.
Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ήταν
προγραμματισμένες να διεξαχθούν την περασμένη χρονιά. Όμως η πανδημία ανάγκασε τη Γραμματεία Οργανωτικού του

Από αριστερά: Κώστας Κάϊλας πρώην μέλος Δημ.Τ.Ο. Ζωγράφου, Κατερίνα Καπαξίδη, υποψήφιο
μέλος Δημ.Τ.Ο., Γεώργιος Τάσσης τέως υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β2 ΝΟΔΕ, Βασίλης
Θώδας δήμαρχος Ζωγράφου, Σπύρος Κονταλής υποψήφιος πρόεδρος Δημ.Τ.Ο. Ζωγράφου,
Ηλίας Κουτσοκέρας, Γιώργος Καρβούνης, Αλέξανδρος Ζωγράφος, Αναστάσιος Τανταρούδας
(υποψήφια μέλη Δημ.Τ.Ο.) και Δημήτρης Δήμας αντιδήμαρχος Τεχνικων Υπηρεσιών Ζωγράφου.

κόμματος να αναβάλουν τη διαδικασία για
την ανάδειξη νέων κομματικών οργάνων
σε ΔΗΜΤΟ και ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτρο-

πές Εκλογικής Περιφέρειας) βάζοντας, ως
ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των
πολιτών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Νέα αντιπαράθεση Βασίλη Θώδα – Τίνας Καφατσάκη
Α

ν και διανύουμε το φθινόπωρο ανέβηκαν οι βαθμοί του πολιτικού θερμόμετρου στο Ζωγράφου με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τη δημοτική αρχή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής στις 18 Οκτωβρίου
αφιερωμένη στη συμπλήρωση 40 ετών από
την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ (για την
ιστορία η πλήρης ένταξη της Ελλάδας έλαβε
χώρα την 1η Ιανουαρίου του 1981).
Από το βήμα που στήθηκε μπροστά από τη
Βίλλα Ζωγράφου επιστήμονες και ερευνητές ανέλυσαν πολιτικές έκαναν αποτίμηση
και πρόβαλαν την προοπτική της Ελλάδας
στην Ενωμένη Ευρώπη. Επίσης η εκδήλωση αναμεταδόθηκε μέσω των κοινωνικών
δικτύων του Δήμου Ζωγράφου.
Τη συζήτηση συντόνισε ο αντιδήμαρχος Λάμπρος Καλαρρύτης. Συμμετείχαν: ο
πρώην υπουργός και καθηγητής Διεθνούς
Πολιτικής στην έδρα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, η
αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κωνσταντίνα Μπότσιου,
ο διευθύνων Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας
του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας
Αθηνών, Σωτήρης Ριζάς και ο προϊστάμενος
Ιστορικού Αρχείου στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» Χρήστος Αναστασίου.
Παραβρέθηκαν οι: Σοφία Βούλτεψη,
υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
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O δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Μιχάλης Σταυριανουδάκης, γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και οι βουλευτές
της ΝΔ Άννα Καραμανλή και Βασίλης Σπανάκης.
«Με μία κομματική εκδήλωση στη βίλα
Ζωγράφου κόστους 16.764 ευρώ, γιόρτασε
η διοίκηση του Βασίλη Θώδα τα 40 χρόνια
από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ!» σημείωνε στην ανάρτηση της στα κοινωνικά
δίκτυα η πρώην δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα
Καφατσάκη και νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και συνεχίζει «η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε «σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Καραμανλή με ομιλητές πρώ-

ην υπουργούς, υποψήφιους βουλευτές και
στελέχη της ΝΔ και αποτελεί τον ορισμό της
κομματικοποίησης και της παραβίασης κάθε
έννοιας δημοκρατικής δεοντολογίας !» ακόμα
πρόσθεσε πως σύμφωνα με τη Διοίκηση του
Δήμου «για ένα τόσο μεγάλο θέμα για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, ουδείς άλλος δικαιούται να έχει
λόγο και άποψη και μάλιστα στην εκδήλωση
ενός Δήμου!!!».
Ο αντίλογος του δημάρχου Βασίλη Θώδα
– που επίσης «ανέβηκε» στα κοινωνικά δίκτυα- δεν άργησε. «Ότι η κυρία Καφατσάκη
θεωρεί την εκδήλωση για τα 40 χρόνια από

την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση «κομματική εκδήλωση», επιβεβαιώνει το πώς αντιλαμβάνεται
η ίδια και ο χώρος που εκπροσωπεί τη συμμετοχή της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη»
σημειώνει ο δήμαρχος Ζωγράφου υπογραμμίζοντας επίσης πως «το μεγαλύτερο
διπλωματικό και γεωπολιτικό μεταπολεμικό
επίτευγμα της Ελλάδας, το θεωρεί πρόσφορο πεδίο μικρόνοης κριτικής επειδή ο Δήμος
Ζωγράφου συνδιοργάνωσε την εκδήλωση
με το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Καταλήγοντας πως «τι να κάνουμε, η Ιστορία
δεν αλλάζει. Ο εμπνευστής και αρχιτέκτονας
της ένταξης της Ελλάδας στο μεγαλύτερο
πολιτικό ευρωπαϊκό εγχείρημα όλων των
εποχών ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Και αυτό δεν είναι κομματικό. Είναι εθνική
αλήθεια την οποία ουδείς, ούτε ο χώρος της
κυρίας Καφατσάκη, ουδέποτε αμφισβήτησε.
Αντιθέτως συνεχίζει να ωφελείται, όπως όλη
η Ελλάδα, από τις ευεργετικές συνέπειες μίας
ιστορικής εξέλιξης η οποία πιστώνεται αποκλειστικά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή.»
*Το κόστος «ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης» σύμφωνα με την ανάρτηση
στη «Διαύγεια»- ήταν 12.050,00€ για τη διοργάνωση και 1.470,00€ για «Προμήθεια
Εντύπου Υλικού για την προβολή της εκδήλωσης» (πλέον Φ.Π.Α. 24%. Και στις δύο
περιπτώσεις).

[Ζωγράφου - Συνέντευξη]

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο ΚΟ Π ΟΥΛ Ο Σ
Πρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Ζωγράφου

«Το Φεστιβάλ να γίνει θεσμός που να
αφορά εξίσου καλλιτέχνες και πολίτες»
«Έχω ως πολιτικός βασική μου αρχή, όχι μόνο να οραματίζομαι το μέλλον της περιοχής
μου, αλλά και να υλοποιώ έργα με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας» μας
είπε ο Γιώργος Γιαννακόπουλος, πρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου. Αφορμή ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στην «Επικοινωνία» όπου και άνοιξε τα χαρτιά του, μιλώντας εφ’ όλης της ύλης για τα σχέδια και το όραμα του ΝΠΔΔ και της
δημοτικής αρχής ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

Υπηρετείτε τον πολιτιστικό και
αθλητικό οργανισμό του Δήμου
Ζωγράφου. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Ως πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, σε αυτή την ιδιαίτερη
και πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώσαμε από τις
αρχές του 2020, με αίσθημα ευθύνης προς τους
δημότες, έθεσα στον εαυτό μου σαν προσωπικό
στοίχημα να στηρίξω έμπρακτα και να αναδείξω τις
αξίες του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Αυτό συνέβη μέσα από μια διαρκή προσπάθεια,
τόσο μέσα από πολιτιστικές δράσεις υψηλού επιπέδου, όσο και μέσα από την συνεχή αναβάθμιση των
αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης μας με έργα
υποδομής και αδειοδότησης που δεν σταμάτησαν
λόγω covid-19 αντίθετα ενισχύθηκαν. Για πρώτη
φορά πανελλαδικά κάναμε χρήση στον Δήμο μας
του πρωτοποριακού συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής για την είσοδο στα αθλητικά κέντρα.
Επίσης, φροντίσαμε να δώσουμε στους πολίτες
όλες τις δυνατότητες ώστε από την ασφάλεια του
σπιτιού τους να έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις
που θα μας διατηρήσουν δημιουργικούς και αισιόδοξους, στις συνθήκες της πανδημίας.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου
Ζωγράφου στέφθηκε με επιτυχία με
ποιοτικές εκδηλώσεις, στις οποίες
ανταποκρίθηκαν με τα παρουσία
τους οι δημότες. Τι προγραμματίζετε
για την επόμενη χρονιά;
Η μελλοντική επιδίωξη και επιθυμία είναι το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και να στηρίξει τον πολιτισμό
και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Ταυτόχρονα να αποτελέσει μια σύγχρονη κοινωνική διαδικασία επικοινωνίας, που μετατρέπει την ατομική
εμπειρία σε κοινή και οδηγεί όλους τους πολίτες
σε δημιουργική δραστηριότητα αναδεικνύοντας τις
αξίες της τέχνης και του πολιτισμού.

κολυμβητήριο παρέμεινε ανοιχτό κατά τη διάρκεια
της καραντίνας και εξυπηρέτησε, τόσο τους συνδημότες για θεραπευτική άσκηση, όσο και τις επαγγελματικές ομάδες που είχαν προετοιμασία για
αγώνες. Επίσης, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα
χρόνια, επαναλειτούργησε η μικρή πισίνα εκμάθησης κολύμβησης.
Στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Γουδί, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του συνθετικού υβριδικού
χλοοτάπητα η τοποθέτηση νέων πυλώνων φωτισμού και συστήματος ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, αγοράστηκε νέο αποστραγγιστικό γηπέδου,
καθώς πάγκοι, τέρματα και τοποθετήθηκε νέος
περιμετρικώς φράχτης.
Συντελέστηκε επίσης ένα ιστορικής σημασίας
γεγονός για τα αθλητικά μας δρώμενα. Για πρώτη
φορά έχουμε στον Δήμο δύο αθλητικούς χώρους
( Γρ. Λαμπράκης και του κλειστό της Ωρίωνος) με
επίσημες άδειες λειτουργίας και τέλεσης αγώνων.
Εννοείται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η αδειοδότηση των υπόλοιπων αθλητικών χώρων μας.

Σημειώνεται ότι φέτος υλοποιήθηκε ήδη μια
καινούργια εμβόλιμη ενότητα που αφορούσε τους
νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες με τη διήμερη
καλλιτεχνική ενότητα Youth Unit.

Έχει περάσει ένας μήνας από την
ημέρα που παραδώσατε στους
δημότες το ανακατασκευασμένο
γήπεδο ποδοσφαίρου στο Γουδί. Όπως
είχατε πει ήταν ένα «στοίχημα». Σε
σχέση με τις υπόλοιπες υπάρχουσες
αθλητικές δομές- συγκροτήματα,
ποιος είναι ο σχεδιασμός σας;
Μέσα από μια διαρκή ετήσια προσπάθεια συνεχίστηκε η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης μας με έργα υποδομής και αδειοδότησης. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι σε μόνιμη βάση
έχουμε τις πέντε υπάρχουσες αθλητικές δομέςσυγκροτήματα, (πισίνα, γήπεδα στίβου , ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις) σε πλήρη ετοιμότητα,
όπου λαμβάνει χώρα τόσο ο μαζικός όσο ο ερασιτεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός από τα
τοπικά σωματεία μας.
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι των
υποδομών οι οποίες είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου
σχεδιασμού. Ειδικότερα επισημαίνουμε:
Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή με σύγχρονες
προδιαγραφές των γηπέδων μπάσκετ, τένις και βόλεϊ του αθλητικού κέντρου Σ. Πέτρουλας που ήταν
ανενεργό για χρόνια. Μια προσπάθεια που είχε
ξεκινήσει ατελέσφορα από την προηγούμενη διοίκηση και ολοκληρώθηκε από την σημερινή, αφού
επικαιροποιήθηκε και βελτιώθηκε.
Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Ωρίωνος έγινε
εκ βάθρων η αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με τεχνολογία LED αυξάνοντας παράλληλα το
επίπεδο ασφαλείας του χώρου.
Στο Δημοτικό Στάδιο Γρ. Λαμπράκης, πραγματοποιήθηκε πρωτοφανής σειρά συντηρήσεων και

«Για πρώτη φορά, έχουμε
δύο αθλητικούς χώρους (Γρ.
Λαμπράκης και το κλειστό
της Ωρίωνος) με επίσημες
άδειες λειτουργίας και
τέλεσης αγώνων».
παρεμβάσεων που είχαν να γίνουν αρκετά χρόνια!
Αναλυτικά: πλήρης ανακαίνιση των αποδυτηρίων, ανανέωση των καθισμάτων στο τμήμα των
επισήμων, απομάκρυνση των φθαρμένων πλαστικών καθισμάτων με καινούργια νέου τύπου,
απολύμανση και βάψιμο της κερκίδας, τοποθέτηση
προστατευτικών δικτύων. Επίσης τον Νοέμβριο θα
τοποθετηθεί νέο ταρτάν στίβου.
Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στην οδό Αστερίου. Η κατασκευή
του, μετά από πρωτόγνωρες για τον Δήμο μας
ενέργειες του ΝΠ δεν στοίχισε ούτε ένα ευρώ! Εξασφαλίσαμε το γήπεδο υψηλών προδιαγραφών για
τους δημότες μας από την προσφορά της εταιρείας
MILKO της ΔΕΛΤΑ.
Μεγάλη επιτυχία αποτελεί το γεγονός ότι το Ιλίσιο

Τι νέο περιμένουμε στα επιμορφωτικά
εργαστήρια και προγράμματα, που
αφορούν τη διδακτική περίοδο 20212022;
Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού του έχει
μακρά παράδοση στα εργαστήρια, κάποια από τα
οποία διαφοροποιούνται κάθε φορά ανάλογα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες αυτών που συμμετέχουν.
Φέτος θα λειτουργούν τα εξής τμήματα: Ζωγραφικής, Θεάτρου, Θεατρικού Παιχνιδιού, Φωτογραφίας, Κινηματογράφου, Χειροποίητου Κοσμήματος
Κοπτικής-Ραπτικής. Παράλληλα διοργανώνουμε
και υλοποιούμε εκδηλώσεις που προκύπτουν μέσα
από τα εργαστήρια μας, με μεγάλη συμμετοχή των
συνδημοτών μας.

Τι σας κάνει να νιώθετε περήφανος σε
σχέση με τις δραστηριότητες σας ως
πρόεδρος του ΝΠΔΔ;
Ότι μπορώ να διαδραματίσω ενεργό ρόλο στην
πόλη μας στον πολιτισμό και στον αθλητισμό αλλά
και να ενισχύσω από την θέση μου στο βαθμό που
μου αναλογεί την ψυχική μας ανθεκτικότητα και τη
δύναμη που θα μας βοηθήσει και θα μας εμπνεύσει
όλους.
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[Βύρωνας]

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Μ Π ΛΟ ΚΟ ΤΟΥ ΒΥ Ρ Ω Ν Α

Καταγγέλλει νέες συγχωνεύσεις Εκδήλωση τιμής και μνήμης
Τ
α τμήματα στα 1ο και 5ο
Λύκεια Βύρωνα μειώνονται κατά ένα στη Β’ Λυκείου, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Ένωσης Γονέων Βύρωνα.
(13.10.2021):
«Και ακόμη δεν έκλεισε ένας
μήνας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς! Και οι συγχωνεύσεις τμημάτων θα φέρουν
συγχωνεύσεις σχολείων! Ωραία
και «αξιολογημένα»! Όμορφα κι
«αυτόνομα». Έδειξαν άλλη μια
φορά το πραγματικό πρόσωπο
της «αναβάθμισης» τους! Αυτό

είναι το σχολείο που ευαγγελίζονται! Αξιολογήθηκαν!
Γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές! Οφείλουμε να αντιδράσουμε!
Οι ανάγκες μας δεν συγχωνεύονται! Να μην επιτρέψουμε
τις συγχωνεύσεις τμημάτων! Να
μην επιτρέψουμε, ιδιαιτέρως εν
μέσω πανδημίας να στοιβάξουν
τα παιδιά μας 27 και 28 σε μια αίθουσα! Να αποσυρθούν τώρα
οι νόμοι εκτρώματα 4692/2020
και 4823/2021! Κάτω τα χέρια
σας από την ενιαία, δημόσια και
δωρεάν εκπαίδευση!»

Ο προαύλειος χώρος του 1ου Λυκείου Βύρωνα

Ε

κδήλωση τιμής και μνήμης
αφιερωμένη στα «77 χρόνια
από το Μπλόκο του Βύρωνα» διοργανώθηκε στις 24 Οκτωβρίου
από τις Κομματικές Οργανώσεις
Βύρωνα του ΚΚΕ, τις Οργανώσεις Βύρωνα της ΚΝΕ και το Παράρτημα Βύρωνα της ΠΕΑΕΑΔΣΕ στο Μνημείο του Μπλόκου.
Στο μπλόκο που στήθηκε από
τους ναζί στη συνοικία του Βύρωνα στις 7 Αυγούστου του 1944
εκτελέστηκαν 11 Έλληνες από
τους Γερμανούς κατακτητές και
τους ντόπιους συνεργάτες τους,
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καθώς και ένας Ιταλός αντιφασίστας, σύμφωνα με ιστορική
έρευνα του Απόστολου Κοκόλια,
όπως αναφέρει στο βιβλίο «90
χρόνια Βύρωνας» (2012).
Η εκδήλωση ξεκίνησε με πορεία περνώντας από το
σημείο της εκτέλεσης
όπου κατατέθηκε στεφάνι.
Στη συνέχεια, στο
Ηρώο της Εθνικής
Αντίστασης, έγινε χαιρετισμός από τον Βαγγέλη Τάτσιο, πρόεδρο

του Παραρτήματος Βύρωνα
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και ομιλία από
τον Γιώργο Καλύβα, μέλος της
ΚΕ του ΚΚΕ. Η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων και
λουλουδιών.

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]

Ας μετατρέψουμε την καταστροφή σε ευκαιρία για το μέλλον του Βύρωνα

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου
Βύρωνος

Α

ς μετατρέψουμε την καταστροφή της πανδημίας σε
ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο.
Πρόσφατα (14-16/10/2021) έγινε
το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στη
Θεσσαλονίκη, στο οποίο ακούστηκαν σημαντικές και ιδιαίτερα
ευνοϊκές προτάσεις και εξαγγελίες, όπως:  Αύξηση των ΚΑΠ

της Αυτοδιοίκησης (Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι, με απλά λόγια
η κρατική χρηματοδότηση σε Δήμους & Περιφέρειες) κατά 15%
από 01.01.2023.  Αύξηση του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
κατά 1 δισ. (πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην
επανεκκίνηση της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής, στην εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης του
κορωνοϊού, στην προστασία της
δημόσιας υγείας, στην ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής και της
τοπικής οικονομίας, στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνίας των Δήμων κά).
 40 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα
«Άργος» και 15 εκ. ευρώ στους
ΚΑΠ ετησίως για τη διαχείριση
των ζώων συντροφιάς.  107 εκ.
ευρώ ως επιπλέον χρηματοδότηση στους Δήμους της χώρας και
έως το τέλος του χρόνου θα δοθεί
ακόμη μια αντίστοιχη δόση.  Mέτρα στήριξης των Δήμων, λόγω της
αύξησης του κόστους ενέργειας.
Επιπλέον, αξιόλογες προτάσεις

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, εξαγγέλθηκαν σημαντικά
χρηματοδοτούμενα προγράμματα υπέρ των Δήμων.

ακούστηκαν από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην Έκθεση Beyond Expo, όπου ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τις «Έξυπνες Πόλεις», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 320 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
και από το ΕΣΠΑ, για την ψηφιακή
μετάβαση των Δήμων της Ελλάδας.
Έχω αναφερθεί σχετικά με τις
έξυπνες πόλεις σε προηγούμενο

άρθρο μου σ’ αυτή εδώ την εφημερίδα, όμως πρέπει να σταθώ λίγο
περισσότερο σε αυτό το θέμα. Όλα
αυτά που προανέφερα είναι ευκαιρίες, που δεν πρέπει να χαθούν.
Είναι επιτακτική ανάγκη ο Βύρωνας να μη χάσει το τρένο της
νέας εποχής. Να εκμεταλλευθεί
τα προγράμματα αυτά, που θα δώσουν την ευκαιρία στην πόλη μας
να γίνει μια σύγχρονη πόλη. Να δι-

ορθώσει κακώς κείμενα χρόνων.
Να βελτιώσει τη σχέση μεταξύ
δημότη και διοίκησης. Να πατάξει
τη γραφειοκρατία, στηριζόμενη σε
σύγχρονες τεχνολογίες, που καταργούν την ταλαιπωρία του δημότη στη σχέση του με το δημόσιο,
αλλά του δίνουν και εργαλεία να
βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς του.
Να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία για ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δήμου
προς όφελος των πολιτών.
Κι ας μη ξεχνάμε πως η σχέση
του ανθρώπου με τα ζώα συντροφιάς ορίζει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Είναι μια σχέση, που
δεν ορίζεται από τους νόμους της
αγοράς και τα οικονομικά δεδομένα αλλά είναι σχέση «ψυχής».
Η προστασία και η φροντίδα τους
καθορίζει την ανθρωπιά μας και
την ευγένειά μας. Οφείλουμε να
τους παρέχουμε την φροντίδα που
δικαιούται κάθε πλάσμα του Θεού.
Στο χέρι μας λοιπόν είναι να μετατρέψουμε την καταστροφή της
πανδημίας, σε ευκαιρία για ένα
καλύτερο αύριο.
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[Βύρωνας]

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ»

Επίθεση ληστών σε 80χρονη στον Βύρωνα

Το νέο σχολείο δεν θα έχει καμία σχέση με το παλιό Ζ

Σ

ύμφωνα με την τεχνική
Το ιστορικό σχολείο του 1928 που θα κατεδαφιστεί.
προμελέτη που έχει στα
χέρια της από την αρχή του
έτους η δημοτική Βύρωνα,
η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του 2018 για διατήρηση στοιχείων του παλιού
κτιρίου του 1928, του 4ου Δημοτικού Σχολείου («Χαραλαμπόπουλου») δεν είναι εφικτή.
Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης βλέποντας το συναισθηματικό δέσιμο πολιτών αλλά
μελών της παράταξής του με
Η δημοτική αρχή σκοπεύει να φέτο παλιό κτίριο είχε προτείνει τη συμβιρει
το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
βαστική λύση να διατηρηθούν τα εξωμε
σκοπό
να παρθεί μια απόφαση με
τερικά τοιχεία του ισογείου, που υπερβάση
τα
νέα
δεδομένα. Στην τελευταία
ψηφίστηκε και από την αντιπολίτευση
ανακοίνωσή
της για το θέμα όμως
με την εξαίρεση της παράταξης Γώγου.
(30.09.2021)
αναφέρει
ότι έχει ήδη δοΗ προμελέτη όμως έδειξε ότι αυτό ο
θεί
το
«πράσινο
φως»
από την πολεοστόχος έρχεται σε αντίθεση με εκείδομία
Αθηνών
για
την
κατεδάφιση.
νον της κατασκευής ενός σύγχρονου
Μετά τη συνάντηση με την διευθύσχολείου. Το παραπάνω συμπέρασμα
έχουν αποδεχτεί πλήρως και στελέχη ντρια της υπηρεσίας Όλγα Πλούμπη ο
της διοίκησης που ήταν υπέρ της διατή- κ. Κατωπόδης δήλωσε: «Η σημερινή
ρησης όπως ο αντιδήμαρχος Τεχνικών ημέρα είναι σημαντική, γιατί ύστερα
Υπηρεσιών, Μιχάλης Καραγιάννης και από την εποικοδομητική συνάντηση
η αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού που είχαμε, κατά την οποία δόθηκαν
και Νέας Γενιάς, Λεμονιά Κλωνάρη
διευκρινίσεις για το ιδιοκτησιακό κα-

θεστώς του οικοπέδου,
λάβαμε τη διαβεβαίωση
από την κα Πλούμπη,
ότι η άδεια θα εκδοθεί
τις αμέσως επόμενες
ημέρες. Μόλις λάβουμε
την άδεια κατεδάφισης,
μπορούμε, πλέον να
ζητήσουμε τη χρηματοδότηση του έργου από
τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ενώ παράλληλα έχει
προχωρήσει και η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε,
όσο το δυνατόν περισσότερο την ολική
ανακατασκευή, ενός ιστορικού σχολείου για το Βύρωνα.»
Στην αντιπροσωπεία, εκτός από το
δήμαρχο, συμμετείχαν επίσης: οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Καραγιάννης και
Λεμονιά Κλωνάρη, ο πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Βασίλης Τζαφάς, το μέλος της Ένωσης Γονέων και δημοτικός
σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης,
Βασίλης Καλύβας και ο εκπρόσωπος
του Συλλόγου Ρόζα Ιμβριώτη, Μανώλης Πετρίδης.

ευγάρι κρανοφόρων ληστών, με
μηχανή, επιτέθηκαν σε 80χρονη,
σε κεντρικό σημείο του Βύρωνα στις
13 Οκτωβρίου. Της κόλλησαν το μαχαίρι στο λαιμό και της άρπαξαν δυο
δακτυλίδια απο τα χέρια. Μάλιστα,
όταν είδαν ότι το τρίτο δεν έβγαινε, η
μυστηριώδης ξανθιά γυναίκα, έβγαλε από την τσέπη ένα υγρό, το έριξε
στο χέρι της ηλικιωμένης και όταν
το δακτυλίδι γλίστρησε, το τσέπωσε,
ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε με τον συνεργό της.
Το ανατριχιαστικό συμβάν με θύμα
την ηλικιωμένη σημειώθηκε σήμερα
στις 7:10 το πρωί. Όπως κατέθεσε η
80χρονη στο Τμήμα του Βύρωνα,
περπατούσε στην οδό Σουρμένων
όταν ξαφνικά την πλησιάζει ενα ζευγάρι που επέβαιναν σε μηχανή. Πριν
προλάβει να αντιδράσει, ο άνδρας
πετάγεται πάνω της, την πιάνει από
τον λαιμό με το ένα χέρι, την κολλάει
στον τοίχο και με το άλλο χέρι βγάζει ένα μαχαίρι και της το ακουμπάει
στον λαιμό λέγοντάς της «Μη φωνάζεις σε έσφαξα! Βγάλε και δώσε μου
τα δακτυλίδια σου…».
Έντρομη η ηλικιωμένη βγάζει τη
βέρα και ένα δακτυλίδι και του τα δίνει. Όμως υπήρχε και ένα τρίτο που

είχε σφηνώσει στο δάκτυλό της. Οι
ληστές δεν το έβαλαν κάτω. Αμέσως
πιάνει «δουλειά» η γυναίκα, η οποία
εβγαλε απο την τσέπη της ενα υγρό,
το έριξε στο χέρι της 80χρονης και
όταν γλίστρησε το δακτυλίδι το πήραν
και έφυγαν.
Μόλις η ηλικιωμένη συνήλθε
από το σοκ, πήγε στο Τμήμα Βύρωνα όπου κατήγγειλε το συμβάν και
έδωσε περιγραφή των ληστών. Όπως
είπε, ο άνδρας είναι 35-40 ετών,
γύρω στο 1.80 με κανονική σωματική
διάπλαση, ενω η γυναίκα γύρω στα
25, με ξανθά μαλλιά, ύψους περίπου
1.65. Βέβαια το γεγονός ότι φορούσαν κράνη δυσκολεύει το έργο των
διωκτικών αρχών.

Συμφωνία Φιλίας μεταξύ Δήμων Nottingham και Βύρωνα
Σ

Το δημαρχείο του Nottingham φωταγωγημένο
με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

τις 8 Οκτωβρίου, υπογράφτηκε συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων
Nottingham και Βύρωνα από το δήμαρχο Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη και τον
δήμαρχο του Nottingham David Mellen,
μέλους του Εργατικού Κόμματος. Την σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό
Συμβούλιο (20/9/21), μετά από πρόταση του
δημάρχου.
Κατά την υπογραφή στο Δήμο Βύρωνα
παρέστησαν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού,
Παιδείας και Νέας Γενιάς Λεμονιά Κλωνάρη
και ο πρόεδρος του Συνδέσμου «Μπάϊρον»
και δημοτικός σύμβουλος Πάνος Τριγάζης,

αντιστοίχως στο Nottingham παρέστησαν ο
αρχηγός του συμβουλίου του Nottigham City
Council, Cllr David Mellen, ο Ron Inglis διευθυντής του τμήματος των μουσείων, η Gill
Cooke, βοηθός του γραφείου του αρχηγού
και ο βοηθός αντιδημάρχου Πολεοδομίας
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Παύλος Κοτσώνης.
Η Συμφωνία Φιλίας αφορά στην αλληλοενημέρωση και συνεργασία των δύο Δήμων,
κυρίως σε θέματα πολιτισμού.
Έπειτα από πρόταση του Δήμου Βύρωνα
προβλέπεται, η συνεργασία του Μουσείου Ιστορίας του Βύρωνα με το περίφημο

Μουσείο του Newstead Abbey, ενώ από
την πλευρά του Νότιγχαμ προτάθηκε να γίνουν κοινές δράσεις για τα 200 χρόνια από
τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα το 1824. Η
συμφωνία φιλίας, που έχει ήδη εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα του Δήμου Νότιγχαμ, περιλαμβάνει ακόμα αμοιβαίες επισκέψεις στις
δύο πόλεις, στα πλαίσια τουρισμού, ατόμων
που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τη
ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια συμβολική
κίνηση εορτασμού της Συμφωνίας Φιλίας,
το δημαρχείο του Νότιγχαμ φωταγωγήθηκε,
στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Εικαστικές παρεμβάσεις σε τοίχους
Σ
υνεχίζονται οι εικαστικές παρεμβάσεις σε
σχολεία και παιδικούς σταθμούς του Βύρωνα.
Η Μαρίνα Μαργιόλα, συνδύασε τεχνικές σε ένα έργο
εμπνευσμένο από τον Iσπανό υπερρεαλιστή καλλιτέχνη Joan Miro και τον Βρετανό street artist Bansky,
στον εξωτερικό χώρο του 3ου Παιδικού Σταθμού
ενώ στον περιβάλλοντα χώρο, έπαιξε με την τεχνοτροπία του doodling σε μια συνάντηση με το έργο
του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη.
Ο Fotizontas, συνδύασε την παραδοσιακή ζωγραφική με τα νέα τεχνολογικά μέσα δημιουργώντας ένα πρωτότυπο έργο του, για μια τοιχογραφία
στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών του
3ου Γυμνασίου, καλώντας τους μαθητές, όταν σηκώνουν το βλέμμα από την οθόνη, να ταξιδεύουν
στον κόσμο της τέχνης.
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Παρέμβαση της Μαρίνας Μαργιόλα στον
εξωτερικό χώρο του 3ου Παιδικού Σταθμού

Τοιχογραφία του Fotizontas στο 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα

[Ζωγράφου]
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΜΠΑΛΛΟΣ» Οι εκδηλώσεις που θα συντροφεύσουν τους δημότες
του Ζωγράφου τους χειμωνιάτικους μήνες

Επικοινωνία Α. Καραβίδα με τον δήμαρχο Β. Θώδα

Το τέρμα των λεωφορείων 220, 221 και 235
(φωτογραφία Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου)

A

μέσως μετά τη καταστροφική νεροποντή της
14ης Οκτωβρίου που προκάλεσε προβλήματα τόσο σε δημοτικές υποδομές όσο και σε
ιδιωτικές περιουσίες, ο επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης Ζωγράφου Ανδρέας Καραβίδας
επικοινώνησε με τον δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Λαϊκής Συσπείρωσης (14.10.21), στη συνομιλία με τον δήμαρχο, αναφέρθηκε στα προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου όπου «στα
ελαφρύ τύπου προκάτ που τοποθετήθηκαν φέτος
για την στέγαση νηπιαγωγείου, υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα στις τουαλέτες οι οποίες, μολονότι
καινούριες κατασκευές, στάζουν και τα πλακάκια
έχουν υποστεί φθορές. Στο 1ο Γυμνάσιο έχουν
πλημμυρίσει δύο αίθουσες οι οποίες μάλιστα

παραμένουν εδώ και καιρό κλειστές λόγω του
ότι κατ’ επανάληψη πλημμυρίζουν.» Επιπλέον
αναφέρθηκε στην οδό Κουσίδου και σε άλλα
σημεία που «υπάρχουν παρατημένα κλαδιά από
κλαδέματα που φράζουν φρεάτια με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά και να δυσκολεύουν την διέλευση των πεζών, ειδικά παιδιών
και ηλικιωμένων». Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης επεσήμανε το γεγονός ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υποστελεχωμένες, ειδικά
η υπηρεσία Πρασίνου με μόλις τέσσερεις εργάτες
για τέτοιου είδους εργασίες.» Τέλος ο Ανδρέας
Καραβίδας κάλεσε τον δήμαρχο και την Πολιτική
Προστασία του Δήμου να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση παρόμοιων
καιρικών φαινομένων.

Στιγμιότυπο από την εκκίνηση του 1ου Ζωγράφου Cityrun

Τ

ο NΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Ζωγράφου θα διοργανώσει εκδηλώσεις και
δραστηριότητες τους χειμερινούς μήνες για δημότες όλων των ηλικιών. Πρόκειται για δράσεις
που δοκιμάστηκαν με επιτυχία στην προ καραντίνας εποχή. Αλλά και για χριστουγεννιάτικα
προγράμματα για μικρούς και μεγάλους τα οποία
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα δύο προηγούμενα χρόνια υλοποιηθήκαν διαδικτυακά
από το κανάλι του Οργανισμού στη πλατφόρμα
YouTube.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: Το 2ο
Zografou 3x3 Xmas Basket Tournament, το
οποίο προσκαλεί τους δημότες να παίξουν μπάσκετ ξανά για ένα καλό σκοπό. Η πρώτη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε το 2019, ήταν αφιερωμένη στο Όραμα Ελπίδας και προσκαλούσε
τους δημότες να εγγραφούν εθελοντές δότες

μυελού των οστών. (#Ζοgrafou #Zografou_the_
sport_city #Basket #3on3).
Η μεγάλη γιορτή, όχι μόνο για την πόλη του
Ζωγράφου, αλλά για όλη την Αθήνα, το 2ο
Zografou CityRun. Η πρώτη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη συμμετοχή αλλά και κέρδισε
τις εντυπώσεις με τη συμμετοχή πολλών σπουδαίων πρωταθλητών και πρωταθλητριών, με
περισσότερους από 1000 δρομείς κάθε ηλικίας
να λαμβάνουν μέρος. Το σημείο εκκίνησης και
τερματισμού και της δεύτερης διοργάνωσης θα
είναι το χαρακτηριστικό τοπόσημο του Δήμου, η
Βίλα του Ζωγράφου.
Το NΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Ζωγράφου προετοιμάζει επίσης ένα εορταστικό πρόγραμμα για την περίοδο των Χριστουγέννων, με σκοπό να δοθεί μια νότα θαλπωρής για
μικρούς και μεγάλους σε κάθε άκρη της πόλης.
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