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O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΔΑΣ ΣΤΗΝ «Ε»
«Ευελπιστούμε
να αλλάξουμε
πλήρως την
εικόνα του
Δήμου μας»

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ
Οι θέσεις του Παύλου
Χρηστίδη, υποψήφιου
Πρόεδρου Κινήματος
Αλλαγής
σελ. 15

σελ. 12-13

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ
Ανακηρύχθηκε
επίτιμος δημότης
και παρέλαβε το
κλειδί της πόλης

σελ. 4

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑ∆ΩΝ
Αυτεπάγγελτη
εισαγγελική έρευνα και
αντιπαράθεση
δημοτικής αρχής εκπαιδευτικών
σελ. 6-7
σελ. 19

ΑΡΘΡΟ Β. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗ

σελ. 17

ΑΡΘΡΟ Α. ΛΕΚΑΤΣΑ

[Editorial]

Editorial
H

«Επικοινωνία» αύξησε εκ νέου τις
σελίδες της από 16 σε 24, σε μια
προσπάθεια να προσφέρει μεγαλύτερη
ποικιλία ύλης στους αναγνώστες της. Η
εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνουμε
στις 16 σελίδες. Η κατάσταση της διαφημιστικής αγοράς παραμένει δύσκολη.
Οι επαγγελματίες δεν έχουν συνέλθει
από τον οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού. Οι περιορισμοί που
επιβλήθηκαν στους ανεμβολίαστους δεν
αφορούν μόνο το ποσοστό της συγκεκριμένης μερίδας του πληθυσμού (30%;).
Στον χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, πηγαίνουν παρέες εκ των οποίων
κάποιοι μπορεί να είναι εμβολιασμένοι
και κάποιοι άλλοι όχι. Αν υπάρξει διαχωρισμός η παρέα δεν έχει κίνητρο να
πάει να φάει ή να πιει σε κάποιο μαγαζί.
Οι καταστηματάρχες εφαρμόζοντας
τη νομοθεσία αναγκάζονται να παίξουν
«τον ρόλο του χωροφύλακα» ζητώντας
από τους πελάτες τους πιστοποιητικό
εμβολιασμού και ταυτότητα. Αυτό αποθαρρύνει ορισμένους από το να ψωνίσουν.
To οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο που
έπληξε τον αντιδημάρχο Οικονομικών
Μηνά Χατζησάββα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου, μας συγκλόνισε. Είναι
σκληρή η δοκιμασία που βρήκε αυτόν
τον συνεργάτη του δημάρχου που μας
υποδεχόταν πάντα με το χαμόγελο στα
χείλη. Ευχόμαστε από καρδιάς να την
ξεπεράσει.
Σ’αυτό το φύλλο, δίνουμε ξανά έμφαση στην τοπική Ιστορία. Η Ζωή Χαλκιοπούλου, μέσα από τη λιτή γραφή της,
μας αποκαλύπτει μια πτυχή του παρελθόντος της πόλης του Ζωγράφου. Σ’αυτό
το φύλλο, μαθαίνουμε ενδιαφέρουσες
λετπμέρειες για το πρώτο σχολείο του.
Ο Μιχαήλ Βαρλάς φέρνει στο φως την
άγνωστη ιστορία μιας Βυρωνιώτισσας,
που παίρνοντας μεγάλα ρίσκα κατά τη
διάρκεια της Κατοχής, έσωζε Ελληνοεβραίους. Ήταν και αυτό μια μορφή αντίστασης. Οι συνέπειες τέτοιων πράξεων
μπορούσαν να είναι τρομερές καθώς
υπήρχε διαταγή αποστολής σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όσων τολμούσαν
να βοηθήσουν τους συνανθρώπους
τους. Η ιστορία αυτής της σεμνής γυναίκας που απέφευγε να μιλάει για τις γενναίες επιλογές της, αξίζει να μαθευτεί.

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

«Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα»…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Χ

ωρίς ίχνος αυτοκριτικής εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός
κ.Μητσοτάκης στο 11ο διάγγελμα
του για την πανδημία. Πρόκειται
για τον ίδιο πρωθυπουργό ο οποίος
συνεχώς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του τα κάνει όλα καλά για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Στις 13 Μαΐου του 2020 από τη
Σαντορίνη δήλωνε: «Η χώρα μας
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην

ιστορία της με την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης».
Στις 20Μαΐου του 2020 δήλωνε: «Όπως κερδίσαμε τη μάχη της
υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας»
Στις 9 Φεβρουαρίου του 2021
δήλωνε: «Διανύουμε το τελευταίο
μίλι προς την ελευθερία από την
πανδημία».
Στις 3 Νοεμβρίου 2021 δήλωνε:
«Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει
ξεφύγει»
Από το Λονδίνο δήλωνε στις 16
Νοεμβρίου ότι «δεν θα ακολουθήσουμε την τακτική της Αυστρίας
επιβάλλοντας ένα πλήρες λοκντάουν στους ανεμβολίαστους»
Έτσι φθάσαμε στο τελευταίο διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη στις 18
Νοεμβρίου που ταυτόχρονα υποστήριζε ότι πάμε πολύ καλά συγκριτικά με άλλες χώρες αλλά και
λαμβάνουμε μέτρα ειδικά για τους
ανεμβολίαστους.
Με λίγα λόγια η κυβέρνηση του
κ. Μητσοτάκη συνεχίζει να τα «ρίχνει» όλα στην ατομική ευθύνη
των πολιτών, δεν λαμβάνει επαρκή
μέτρα στήριξης του ΕΣΥ και ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα στήριξης του ΕΣΥ,
όπως της υπενθύμισαν φέτος διαδηλωτές έξω από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.
αναποτελεσματική.
Εμείς θα προτιμούσαμε να μην
ασχολούμαστε καθόλου με την
πανδημία. Ευχόμαστε να είχαν
πάει όλα καλά και η χώρα να είχε
ξεπεράσει την υγειονομική κρίση.
Όμως η κατάσταση είναι κρίσιμη,
οι νεκροί ήδη έχουν ξεπεράσει
τους 17.000, το ΕΣΥ είναι στα όρια

κατάρρευσης ενώ μεγάλοι κλάδοι
της οικονομίας αντιμετωπίζουν το
ενδεχόμενο χρεωκοπίας για σημαντικό τμήμα τους.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη και
δεν μπορεί να υπάρξει κανένας
εφησυχασμός. Αν η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, ας παραιτηθεί.

Το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες της
χώρας μας διαπιστώνουν ότι τίποτα δεν εξελίσσεται θετικά, παρά τα
όσα μας δηλώνουν οι κυβερνώντες. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση περιορίζεται στην επικοινωνιακή διαχείριση και ταυτόχρονα διχάζει την κοινωνία. «Δειλοί,
μοιραίοι και άβουλοι αντάμα»…
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[Βύρωνας]

ΙΣΤ ΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Τ ΟΥ ΠΑΤ ΡΙΑΡΧΗ ΣΤ Ο ΒΥΡΩΝΑ

Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και παρέλαβε το κλειδί της πόλης

Τα αποκαλυπτήρια του οδοδείκτη της οδού Αγίου Ιερώνυμου
Σιμωνοπετρίτου από τον Πατριάρχη και τον δήμαρχο Βύρωνα.

Ε

πίτιμος Δημότης Βύρωνα ανακηρύχθηκε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Κύριος Βαρθολομαίος σε ειδική
τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών
στον Πατριαρχικό Θρόνο και τιμώντας το
πολυεπίπεδο κοινωνικό, ανθρωπιστικό, περιβαλλοντικό και πνευματικό του έργο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στο
δημαρχείο Βύρωνα στις 19:30, αφού προηγουμένως είχε επισκεφθεί το Ιερό Μετόχι
της Ανάληψης, της Ιεράς Μονής Σίμωνος
Πέτρας του Αγίου Όρους, για τα αποκαλυπτήρια οδοδείκτη, για την μετονομασία του
Βυρωνιώτικου τμήματος οδού Κόνωνος σε
οδό Αγίου Ιερώνυμου Σιμωνοπετρίτου ενώ
στη συνέχεια ακολούθησε Εσπερινός.
Στο δημαρχείο Βύρωνα υποδέχτηκε τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο
Δήμαρχος, Γρηγόρης Κατωπόδης. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ανδρών
στο γραφείου του δημάρχου, όπου είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ενώ
ο δήμαρχος εξέφρασε -και εκ μέρους των
δημοτών- την ευγνωμοσύνη του για την
αποδοχή της πρότασής του να ανακηρυχθεί
Επίτιμος Δημότης Βύρωνα.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή
ανακήρυξης του Οικουμενικού Πατριάρχη

σε Επίτιμο Δημότη Βύρωνα, που έγινε στην
Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εκδήλωση άρχισε με την ομιλία του δημάρχου
Βύρωνα και συνεχίστηκε με χαιρετισμό του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Ακολούθησε ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Γιώργος Πλακίδας, που διάβασε την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., για
την ανακήρυξη του Κυρίου Βαρθολομαίου
σε Επίτιμο Δημότη Βύρωνα.
Ο δήμαρχος Βύρωνα, αμέσως μετά, παρέδωσε στο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ειδική περγαμηνή με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το κλειδί
της πόλης, ασημένιο εγκόλπιο, ασημένια
τιμητική πλακέτα, μετάλλιο με τη μορφή
του Λόρδου Βύρωνα, το βιβλίο «90 Χρόνια
Βύρωνας» του Απόστολου Κοκόλια και το
βιβλίο του τελευταίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του Δήμου Βύρωνα «Σελίδες Γραμμένες από Πείσμα». Από την πλευρά του, ο
Πατριάρχης δώρισε στον δήμαρχο μια εικόνα της Παναγίας ενώ εξέφρασε τη χαρά του
για το γεγονός ότι οι Βυρωνιώτες δεν έχουν
ξεχάσει τη Μικρασιατική τους καταγωγή.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους
οι Μητροπολίτες κ.κ.: Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Γερμανίας Αυγουστίνος, Σμύρνης
Βαρθολομαίος, ο Μητροπολίτης Φιλομηλίου Ηλίας, ο Πανοσιολογιότατος Δευτερεύ-

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα και τον δήμαρχο.
Από αριστερά διακρίνονται οι Β. Δεμπόνος, Ι. Κιούπη, Γ. Δημόπουλος (αντιπεριφερειάρχης), Μ.
Μπαντής, Δ. Κόκκαλης (πίσω από τον Πατριάρχη), η Λ. Κλωνάρη, ο Α. Σωτηρόπουλος, ο Χ. Γώγος,
ο δήμαρχος Γ. Κατωπόδης, οι Μ. Καραγιάννης, Χ. Σπυρόπουλος, Β. Σάρολα και Ε. Τριανταφύλλου.
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παραλαμβάνει συμβολικά το κλειδί της πόλης από τον δήμαρχο Βύρωνα.
ων Αλέξανδρος, οι κύριοι Νικόλαος Παπαχρήστου, διευθυντής του Γραφείου Τύπου
& Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Παναγιώτης Γραφιαδέλλης,
κλητήρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο
Επίσκοπος Ευρίπου κ.κ. Χρυσόστομος εκ
μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
κ. Νικόλαος, ο Καθηγούμενος Ι.Μ. Σίμωνος
Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, ο Πρωτοσύγκελος Ι.Μ. Καισαριανής πατήρ Αναστάσιος Τασσόπουλος εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη Καισαριανής – Βύρωνος &
Υμηττού κ. Δανιήλ.
Από την πολιτική ηγεσία παραβρέθηκαν
εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς,
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών &
Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης,
και ο πολιτικός διοικητής Αγίου Όρους
Αθανάσιος Μαρτίνος. Εκ μέρους της Νέας
Δημοκρατίας προσήλθε η βουλευτής Άννα
Καραμανλή, τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο
βουλευτής Κώστας Ζαχαριάδης και το ΚΙΝΑΛ η βουλευτής Τόνια Αντωνίου. Από την
Περιφέρεια Αττικής παρέστη ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Γιώργος Δημόπουλος.

Από τον Δήμο Βύρωνα παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση: η γενικής γραμματέας, Νατάσα Βαρουχάκη, οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης
Καραγιάννης, Δημήτρης Κόκκαλης, Κώστας Αγγέλης, Λεμονιά Κλωνάρη, Χρήστος
Σπυρόπουλος και Θέμης Τέγος. Οι επικεφαλής των παρατάξεων: Χρήστος Γώγος «Νέα
Εποχή Βύρωνα», Μίλτος Μπαντής «Μαζί
για τον Βύρωνα», Αλέξης Σωτηρόπουλος
«Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δύναμη Ελπίδας» και Βασιλική Σάρολα «Πρωτοβουλία
Πολιτών Βύρωνα». Το παρόν έδωσαν επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιάννης Αδαμόπουλος, Ηλίας Βαλμάς, Διονύσης Βώβος, Πηνελόπη Δάφνη, Βασίλειος Δεμπόνος, Μαρία Ζιώγα, Ιουλία Κιούπη, Γιώργος
Λέλος, Βασίλης Μουντοκαλάκης, Κατερίνα
Σφακιανάκη, Λευτέρης Τριανταφύλλου,
Πάνος Τριγάζης και Σωτηρούλα Υφαντή.
Στη συνέχεια ο Δήμος Βύρωνα παρέθεσε
δείπνο, προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη, στους «Πρόποδες του Υμηττού» στον
Καρέα. Συνομιλώντας με τον υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, ο Παναγιώτατος ευχήθηκε να μην χρειαστεί ποτέ
να εμπλακούν σε πολεμική σύγκρουση οι
Ένοπλες δυνάμεις ενώ εξέφρασε τη βούληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να
λειτουργήσει ως γέφυρα ειρήνης ανάμεσα
στους λαούς.

Ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς απονέμει τιμητική πλακέτα
στον Πατριάρχη, παρουσία του δημάρχου Βύρωνα, στον Καρέα.

[Βύρωνας]

Ξανά υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο

Βύρωνα ο Γρηγόρης Κατωπόδης

Ο

μόφωνα δεκτή, έκανε την εκ νέου υποψηφιότητα του δημάρχου Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη, στις δημοτικές εκλογές του
2023, η δημοτική παράταξη «Στάση Βύρωνα», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.
Η συζήτηση αφορούσε αφενός τον απολογισμό πεπραγμένων και αφετέρου τον προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο διάστημα.
Ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, παρουσίασε αναλυτικά το έργο της δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της δεύτερης
θητείας του στη διοίκηση της πόλης. Αναφέρθηκε στα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που
έλαβε η δημοτική αρχή, σε συνεργασία με
τους φορείς της πόλης για να αντιμετωπίσει
την δύσκολη τελευταία διετία, λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Ακολούθως, εξέφρασε την πρόθεση του να
παραμείνει επικεφαλής της παράταξης και

Πορεία για τους ελεύθερους χώρους

Π

ορεία υπεράσπισης των ελεύθερων
δημόσιων χώρων, διοργάνωσαν
στις 13 Νοεμβρίου, συλλογικότητες και
δημοτικές κινήσεις από τις περιοχές Ηλιούπολης, Δάφνη-Υμηττού, Βύρωνα και
Παγκράτιου.
Η πορεία ξεκίνησε στις 12.40 από την
Αγ. Φωτεινή Υμηττού, πέρασε από τις
γειτονιές του Υμηττού, του Βύρωνα και
κατέληξε στις 2 το μεσημέρι στο άλσος
Παγκρατίου.

Οι συλλογικότητες που συμμετείχαν
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ποιο μαζικά και δυναμικά για να
γίνει η ΠΥΡΚΑΛ πάρκο και όχι υπουργούπολη που σχεδιάζει η κυβέρνηση
της Ν.Δ., να υπερασπίζονται το δημόσιο
κοινωνικό χαρακτήρα του λόφου Κοπανά, να απαιτούν την απομάκρυνση
του ΚΥΤ στην Ηλιούπολη και να υπερασπίζονται το οικοσύστημα του Υμηττούτρελού.

στις επόμενες δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023.
Η πρότασή του έγινε ομόφωνα δεκτή, με
ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.

Δυνατότητα δωρεάν καύσης θανόντων κατοικιδίων
Ό

ταν ο αγαπημένος μας φίλος
φύγει από τη ζωή η φόρτιση
είναι μεγάλη. Ήταν μέλος της οικογένειάς μας εν ζωή και παραμένει και
μετά το θάνατό του.
Ο Δήμος Βύρωνα, μεριμνά για
την ορθή διαχείριση των νεκρών
αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Τα νεκρά
αδέσποτα που βρίσκονται σε χώρους
της πόλης περισυλλέγονται από τον
Δήμο, μετά από επικοινωνία με το

Τμήμα Αστικής Πανίδας.
Ο Δήμος παραλαμβάνει και νεκρά
ζώα συντροφιάς από δημότες, τα
οποία παραδίδουν οι ίδιοι στην Υπηρεσία Πράσινου, που βρίσκεται στην
είσοδο από Κατεχάκη, πριν το Κοιμητήριο και στη συνέχεια τα ζώα αυτά
οδηγούνται, με ευθύνη των δημοτικών υπηρεσιών, σε αποτέφρωση σε
ειδικά αδειοδοτημένη εγκατάσταση.
«Με αυτό τον τρόπο, υιοθετούμε ένα περιβαλλοντικά ασφαλή και

πολιτισμένο τρόπο διαχείρισης των
νεκρών ζώων που σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν μέσα σε κάδους
απορριμμάτων, κάτι που αφενός απαγορεύεται αφετέρου είναι μολυσματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια
υγεία.
Επιπλέον παρέχουμε μια εντελώς
δωρεάν υπηρεσία στους δημότες
μας, για να μην είναι υποχρεωμένοι
να επωμίζονται οι ίδιοι το κόστος διάθεσης ή να τα εγκαταλείπουν ή να τα

θάβουν μόνοι τους σε περιαστικές περιοχές προκαλώντας τους κινδύνους
που προαναφέρθηκαν» αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου.
Για παράδοση- παραλαβή νεκρών ζώων συντροφιάς επικοινωνήστε με το τμήμα Αστικής Πανίδας
και την κα Σούλα Παπαϊωάννου,
email: papaioannou@dimosbyrona.
gr, τηλ: 210-7608374 καθημερινά
Δευτέρα ως Παρασκευή από 8.30 –
14.30.
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Π Τ Ω Σ Η

Σ Ο Β Α Δ Ω Ν

Σ Τ Ο

Εισαγγελική έρευνα και αντιπαράθεση

Π

οινικές ευθύνες για το περιστατικό πτώσης σοβάδων στο
7ο Δημοτικό σχολείο της Καισαριανής στις 5 Νοεμβρίου, αναζητά η
Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Για το περιστατικό, διενεργείται
προκαταρκτική εξέταση από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών και τον
εισαγγελέα Αντώνη Ελευθεριάνο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
εισαγγελικός λειτουργός που κινήθηκε αυτεπάγγελτα αναζητεί
ευθύνες για την πιθανή διάπραξη
αξιόποινων πράξεων, όπως αυτά
που αφορούν επικίνδυνη βλάβη
από αμέλεια, αλλά και παράβαση
καθήκοντος.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» του Ηλία Σταμέλου, εξέδωσε ανακοίνωση στις 6 Νοεμβρίου, με τίτλο «Πάρτε τώρα μέτρα για
ασφαλή σχολεία», δημοσιεύοντας
μάλιστα φωτογραφία του πεσμένου
σοβά στη σκάλα καθώς και της ζημιάς στο ταβάνι. Τόνισε δε ότι «Εδώ
και εβδομάδες φορείς της σχολικής
κοινότητας εφιστούν την προσοχή ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές
εργασίες συντήρησης στα σχολικά
κτήρια».
Ωστόσο, το γεγονός έγινε γνωστό
κυρίως μέσα από την ανακοίνωσηκαταγγελία (8/11/21) του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη»,
που έδωσε φωτογραφίες στη δημοσιότητα από το σχολείο, ενώ η
πρόεδρος του Συλλόγου Θεοδώρα
Δριμάλα έδωσε σχετική συνέντευξη στην ΕΡΤ στις 11 Νοεμβρίου.
Όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη» Θεοδώρα Δριμάλα στις 11 Νοεμβρίου.

Η δημοτική αρχή Βοσκόπουλου κατηγόρησε τον Σύλλογο
Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη» ότι παραπλανά την κοινή γνώμη με
ανακριβή και ψευδή στοιχεία με σκοπό απλώς να δημιουργηθούν
εντυπώσεις που ενισχύουν ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό επιχείρημα.
Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη»,
«την Παρασκευή 5/11 και σε ώρα
λειτουργίας του σχολείου, αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι της οροφής
και έπεσε στη σκάλα που συνδέει
την ταράτσα με τον πρώτο όροφο.
Να σημειώσουμε ότι αυτό συνέβη
ακριβώς 4 λεπτά πριν από το διάλειμμα!».
Έντονη ήταν η αντίδραση της δημοτικής αρχής Βοσκόπουλου που
στις 13 Νοεμβρίου εξέδωσε δελτίο
τύπου με τίτλο «Fakenews στην
πλάτη οικογενειών και εργαζομένων!».
Βασικά σημεία της αντιπαράθεσης υπήρξαν μεταξύ άλλων, η
χρονική στιγμή της λήψης των φωτογραφιών της πτώσης του σοβά
που διέρρευσαν στον Τύπο καθώς

και το αν ο επίμαχος χώρος όπου
έπεσε ο σοβάς ήταν προσβάσιμος
στα παιδιά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της δημοτικής αρχής Καισαριανής:
«Τις τελευταίες μέρες γίναμε θεατές
μιας κακοστημένης και θλιβερής
παράστασης σχετικά με το συμβάν
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Την Παρασκευή 5/11/2021, ώρα 11:15 οι
μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφού ειδοποιήθηκαν από τους
υπεύθυνους του σχολείου, επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο
προκειμένου να κάνουν αυτοψία
βλάβης όπου και διαπίστωσαν ότι
είχε αποκολληθεί μικρό τμήμα του
σοβά στη λοξή απόληξη του κλιμακοστασίου που ανεβαίνει στην
ταράτσα του κτιρίου και δεν ειναι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΗΓΗ

Από τη σύγκριση των φωτογραφιών που δημοσίευσε η «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής»,
με άλλες, δεν προκύπτει παραπλάνηση σε σχέση με τη χρονική στιγμή της λήψης.
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προσβάσιμο στους μαθητές. Οι
μαθητές από τις αίθουσες του πρώτου ορόφου κατευθύνονται προς
τα κάτω προκειμένου να εξέλθουν
του κτιρίου και σε καμία περίπτωση
προς τα πάνω, στην ταράτσα όπως
είναι λογικό. Μάλιστα για τον λόγο
αυτό είναι τοποθετημένο στο σημείο, μόνιμα, εμπόδιο που υποδηλώνει ακριβώς αυτή την χρήση του
χώρου και τον περιορισμό.
Κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας λοιπόν και προκειμένου να επισκευαστεί το σημείο, οι μηχανικοί
χτύπησαν τις πέριξ της βλάβης επιφάνειες της οροφής, με εμφανώς
βλαφθέντα τμήματα του σοβά, για
να προσδιορίσουν την έκταση της
βλάβης και αποκόλλησαν οι ίδιοι
επιπλέον τμήματα, με αποτέλεσμα
να πέσουν περισσότερα επιχρίσματα. Την ώρα εκείνη δεν βρισκόταν
κανείς στον χώρο, πλην των μηχανικών που επιχειρούσαν αποκατάσταση της βλάβης και βεβαίως ούτε
μαθητές.
Την ίδια ημέρα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βύρωνα Καισαριανής ΠΕ
Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου
«Ρόζα Ιμβριώτη» απευθύνεται στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε
να μεταδώσουν ότι στο 7ο Δημοτικό
Σχολείο Καισαριανής, τμήματα του
σοβά έπεσαν σε χώρους του σχολείου όπου κυκλοφορούν μαθητές,
με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Στον Τύπο διέρρευσαν
φωτογραφίες με επιχρίσματα που
υποτίθεται έπεσαν από την βλάβη,
ενώ ήταν φωτογραφίες από τις εργασίες επισκευής της! Μέχρι στιγμής σε όσα καταγγέλθηκαν μετράμε
δύο ψέματα, τα οποία μεταδόθηκαν
από τα μέσα χωρίς αυτά να έρθουν
σε επαφή με εκπρόσωπο του Δήμου προκειμένου να διασταυρώσουν την πληροφορία, όπως σε
επαφή με τον Δήμο δεν ήρθε ούτε η
καταγγέλουσα.
Μερικές ημέρες αργότερα ενημερωνόμαστε από τα μέσα ενημέρωσης ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών

ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση,
στην βάση αυτής της καταγγελίας,
αξιόποινων πράξεων.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν δύο θύματα: την αλήθεια και τους εργαζομένους της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Καισαριανής που θα κληθούν να αποδείξουν ότι πράττουν
το καθήκον τους, δηλαδή αυτό που
όλοι εμείς στην πόλη ξέρουμε».
Η προφανής αντίφαση ανάμεσα
στην ανακοίνωση της δημοτικής
αρχής και τις καταγγελίες, υποχρέωσε την εφημερίδα μας να διασταυρώσει τις πληροφορίες.

Σύμφωνα λοιπόν με αξιόπιστες
μαρτυρίες:

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η παράταξη Σταμέλου στις 6
Νοεμβρίου, ήταν όντως από την
πτώση του σοβά και όχι από μεταγενέστερες εργασίες.

Ο χώρος ήταν προσβάσιμος
στα παιδιά. Μετά την πτώση του
σοβά, τοποθετήθηκε ένα χαρτόνι
ως ένδειξη ότι δεν θα πρέπει να
γίνεται χρήση του συγκεκριμένου
τμήματος της σκάλας. Είναι αλήθεια όμως ότι και πριν τα παιδιά
δεν τον χρησιμοποιούσαν αλλά κατευθύνονταν προς τα κάτω προκειμένου να εξέλθουν του κτιρίου.

Προς τιμήν της, η δημοτική
αρχή αντέδρασε άμεσα μετά την
πτώση του σοβά. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση
και τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα
τις επόμενες ημέρες, δόθηκε εντολή να κλείσουν προληπτικά οι τουαλέτες του σχολείου.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών
«Ρόζα Ιμβριώτη» αντέδρασε στην
ανακοίνωση της δημοτικής αρχής
στις 18 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να φέρει τον
Σύλλογο σε αντιπαράθεση με τους
εργαζόμενους στον Δήμο Καισαριανής και συγκεκριμένα στην Τεχνική Υπηρεσία επειδή κινήθηκε
αυτεπάγγελτα εισαγγελική έρευνα.
Τόνισε ακόμα ότι αν πραγματικά
ενδιέφερε τη δημοτική αρχή να

[Καισαριανή]

7ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

δημοτικής αρχής - εκπαιδευτικών
βοηθήσει στη λύση του τεράστιου ζητήματος
που λέγεται σχολική στέγη, θα διεκδικούσε
από την κυβέρνηση και δε θα στρεφόταν
ενάντια στο συνδικαλιστικό όργανο και στην
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών, που χτυπάνε καμπανάκι ότι κάποια φορά δε θα τη
γλιτώσουμε και οι σοβάδες θα πέσουν στα
κεφάλια μαθητών και εκπαιδευτικών.
«Κι ενώ, τόσο το πνεύμα της ανακοίνωσης
του Συλλόγου μας όσο και οι συνεντεύξεις της
προέδρου ήταν να αναδεικνύεται κάθε φορά
ο κύριος υπεύθυνος (κράτος και κυβερνήσεις) και ακολούθως οι συνυπεύθυνοι (Δήμοι) και γενικά κρατήσαμε την αντιπαράθεση
στο επίπεδο αρχών που χαρακτηρίζει τον Σύλλογό μας, χωρίς προσωπικές αναφορές και
μικροπολιτική αντιπαράθεση με τη δημοτική
αρχή, με έκπληξη διαπιστώσαμε μια εκ διαμέτρου αντίθετη στάση της δημοτικής αρχής και
του ίδιου του δημάρχου Καισαριανής!
Συγκεκριμένα ακούσαμε τον δήμαρχο Καισαριανής σε δηλώσεις του και διαβάσαμε σε
Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής στις 13/11
ότι δήθεν ο Σύλλογός μας και η πρόεδρός
του παραποιούμε την αλήθεια (;;), μίλησαν κι
έγραψαν για αήθη επίθεση (!) και ότι στόχος
μας ήταν να εξοντώσουμε τη δημοτική αρχή!
Όχι μόνο κατηγορούν αβάσιμα τον Σύλλογό
μας αλλά προχωρούν παραπέρα και σε προσωπική επίθεση στην πρόεδρο του Συλλόγου
μας, ότι δήθεν δεν ξέρει τι γίνεται στην Καισαριανή επειδή είναι σε σχολείο του Βύρωνα
(!), όταν όλοι ξέρουν ότι είναι συνεχώς μέσα
σε όλα τα σχολεία του Συλλόγου μας, και ότι
…υποκινείται από τον πολιτικό φορέα στον

οποίο ποτέ δεν έκρυψε ότι ανήκει, σε αντίθεση
με τους συγκεκριμένους δήθεν ανεξάρτητους
κατηγόρους!».
Η δημοτική αρχή υποστήριξε ότι «Στο
7 ο Δημοτικό σχολείο, όπως και στα υπόλοιπα
σχολεία, οι εργασίες συντήρησης είναι αδιάλειπτες. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί λεπτομερή μηνιαία αρχεία με το σύνολο των εργασιών, ως τρανταχτές αποδείξεις της συνεχούς
παρουσίας της σε όλα τα σχολικά κτίρια.
Εκτός από τις ετήσιες εργασίες συντήρησης
των σχολείων που χρηματοδοτούνται από την
ΣΑΤΑ, διεκδικήσαμε έργα 2 εκατομμυρίων
ευρώ για τα σχολεία όλης της Καισαριανής,
μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
ενώ μέσα στον μήνα ξεκινά επίσημα έργο
370.000 ευρώ επίσης για την συντήρηση των
σχολικών κτιρίων. Η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου μάλιστα είχε παρουσιάσει τα παραπάνω σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο».
Στα παραπάνω επιχειρήματα, ο Σύλλογος
«Ρόζα Ιμβριώτη» απάντησε: «Το ότι οι τεχνικές υπηρεσίες όλων των δήμων κάνουν εργασίες στα σχολεία αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι έχουν την
ανάλογη χρηματοδότηση και το προσωπικό να
κάνουν σε βάθος συντηρήσεις. Άλλωστε δεν
είναι τελικά μεμονωμένο περιστατικό το 7ο,
γιατί ακολούθησε το 2ο Δημοτικό και μετά το
Ειδικό Δημοτικό Ρόζα Ιμβριώτη. Όλα αυτά δεν
αποδεικνύουν αυτό που ο Σύλλογός μας κι η
πρόεδρός του λέμε ότι είναι κτήρια γερασμένα και κακοσυντηρημένα και διεκδικούμε να
χτιστούν νέα σχολεία και να συντηρηθούν εκ
βάθρων τα υπάρχοντα;»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ξανά πρόεδρος η Νερούτσου
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Καισαριανής συγκροτήθηκε σε
σώμα στις 7 Νοεμβρίου, μετά τις αρχαιρεσίες της Κυριακή 31 Οκτωβρίου
2021 στο δημαρχείο της πόλης.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη: 
Πρόεδρος: Μαίρη Νερούτσου (6989716228), 
Αντιπρόεδρος: Ευδοκία Χατζηαδάμ, 
Γραμματέας: Ειρήνη Βελισσάρη (6934859512), 
Ταμίας: Ειρήνη Σταμάτη,

Τακτικό Μέλος (Υπεύθυνος Επικοινωνίας) Ιωάννης Φασουλάς, 
Αναπληρωματικά Μέλη : Χρήστος Ξαφουγιάννης και Γεώργιος Πολύδωρος.
Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος συμπληρώνει 15 χρόνια ζωής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Άννα Παραγυιού
Μπεττίνα Γραφίδου

«Πέσατε και ’σεις, κ.
Βοσκόπουλε, μαζί με τους
σοβάδες που έπεσαν στα
σχολεία των παιδιών μας.
Όχι, μόνο δεν μας ακούσατε,
όταν από το 2019 ζητούσαμε
έλεγχο των κτιριακών
υποδομών στα σχολεία της
Καισαριανής, αλλά
«Δεν μπορούμε να
πιστέψουμε πως πρόκειται και
μέχρι προχθές στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όταν φέραμε το
θέμα ξανά, δεν θέλατε να το
συζητήσουμε.
Και τώρα ήρθε η Εισαγγελία
Πρωτοδικών και σας «ψάχνει».
Κάνατε την Καισαριανή
«πρώτη είδηση», σε όλη την
Ελλάδα, με τον χειρότερο
τρόπο».

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως
πρόκειται για «τυχαίο γεγονός». Το
τελευταίο διάστημα υπήρξαν σοβαρά
κτιριακά ζητήματα, αλλά και θέματα
ασφάλειας για τα παιδιά σε αρκετά
σχολεία της πόλης μας. 2ο δημοτικό,
8ο νηπιαγωγείο, 4ος παιδικός είναι
μερικά από αυτά. Επομένως, η
περίπτωση του «τυχαίου γεγονότος»
για το 7ο δημοτικό δεν μπορεί να
πείσει ούτε τον πιο καλοπροαίρετο.
(…) Να συζητήσουμε επί της
ουσίας για το καλό των παιδιών μας
και να σταματήσουμε να ψάχνουμε
τους φανταστικούς εχθρούς
που καταδιώκουν συνεχώς τη
δημοτική αρχή. Αυτό το αφήγημα
για εχθρούς και παρατάξεις που
θέλουν να πλήξουν το κύρος της
δημοτικής αρχής μετά από δυόμιση
χρόνια διοίκησης Βοσκόπουλου,
έχει κουράσει και δεν γίνεται πια
πιστευτό».
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[Ζωγράφου]

Έξι δέντρα κόβονται στο Δήμο Ζωγράφου με απόφαση του Δ.Σ.
Έ

να πεύκο μία ακακία και τέσσερις νεραντζιές θα κοπούν
τις επόμενες μέρες στο Δήμο Ζωγράφου. Η αποφάσεις πάρθηκαν
στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο
πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «Αλέκα» στις 10 Νοεμβρίου.
Όμως παρά το ότι για κάθε περίπτωση κοπής υπάρχει και ένας
ξεχωριστός λόγος, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις προτάσεις. Ας
δούμε αναλυτικά τις περιπτώσεις:
πρόκειται για ένα πεύκο επί του
πεζοδρομίου της οδού Βακτριανής
και Πολυδώρου 30 διότι ο κορμός
του παρουσιάζει σημαντική κλίση
προς το δρόμο και από τυχόν πτώση του ενδέχεται να δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα σε διερχόμενα
οχήματα και περαστικούς καθώς
και στα ηλεκτροφόρα καλώδια με
τα οποία γειτνιάζει. Επιπλέον έχει

Η τέως δήμαρχος Ζωγράφου και επικεφαλής του «Μαζί για την
πόλη μας» Τίνα Καφατσάκη, καταψήφισε τις κοπές δένδρων.
δημιουργήσει φθορές στην επιφάνεια του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η
προσβασιμότητα. Μία ακακία επί
του πεζοδρομίου της νησίδας της

Λεωφ. Γ. Παπανδρέου 40 διότι ο
κορμός του παρουσιάζει κατά μήκος σχισμή και εξ’ αυτού του λόγου
αποτελεί κίνδυνο για οχήματα και
περαστικούς. Μία νεραντζιά επί

του πεζοδρομίου της οδού Λαοδικείας 37 διότι εμποδίζει την είσοδο-έξοδο οχημάτων. Τέλος, τρεις
νεραντζιές στην οδό Χλόης 27 διότι
εμποδίζουν την είσοδο-έξοδο οχημάτων, όπως φαίνεται στην υπ’ αρ.
6 /19-6-2014 Άδεια Δόμησης και
στο τοπογραφικό διάγραμμα της
οικοδομής.
Για κάθε περίπτωση ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα αντικαταστήσει τα
δέντρα σε διπλανά σημεία εφόσον
υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Μιλήσαμε με την επικεφαλής
του «Μαζί για την πόλη μας» Τίνα
Καφατσάκη, για να μας παραθέσει τους λόγους που η ψήφος της
παράταξης της ήταν αρνητική. «Τα
τελευταία δυο χρόνια έχει αρχίσει
μία επιδρομή, κόβονται δέντρα
χωρίς να αντικαθίστανται όπως πε-

ριγράφεται στις αποφάσεις της επιτροπής. Στη Γρηγορίου Αυξεντίου
δεν αντικαταστάθηκαν, όπως στην
Ιάσωνος Μαράτου και Αμμοχώστου» μας είπε και επεσήμανε την
απόφαση για τη πρόσφατη κοπή
57 δένδρων (Νεραντζιές, μουριές,
λεμονιές και ελιές) στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. «Αποφασίσαμε
να μην ψηφίζουμε τη κοπή των δέντρων αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.Αυτή η απόφαση και η στάση μας και θα ισχύει είναι από εδώ
και στο εξής». Συνέχισε λέγοντας
πως «αν θα δείτε και στο διαδίκτυο
φωτογραφίες πριν και μετά δέντρα
υγιή κόβονται. Πρέπει η διοίκηση να
διαφυλάξει ορισμένα πράγματα να
κάνει καλύτερη τη ζωή στη πόλη και
όχι να κόψουμε ότι υπάρχει για να
μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα
αίτημα του κάθε φίλου μας».

«Παιδιά 4 και 5 ετών κάνουν μάθημα χωρίς θέρμανση»

«Η

δημοτική αρχή του κ. Θώδα
για άλλη μια φορά αρνήθηκε να συμπαρασταθεί στον δίκαιο
αγώνα 38 συμβασιούχων του ΟΑΕΔ
για μόνιμη και σταθερή εργασία»
σημειώνει στο ενημερωτικό της
δελτίο για το δημοτικό συμβούλιο
της Τετάρτης 10 Noεμβρίου, η Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου. Όπως
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση
της δημοτικής παράταξης «οι ευ-

θύνες της δημοτικής αρχής του κ.
Θώδα είναι τεράστιες, απολύει τους
συμβασιούχους, δεν διεκδικεί μόνιμο προσωπικό και την ίδια ώρα με
την πρώτη ευκαιρία δίνει υπηρεσίες σε εργολάβους, ανεβάζοντας το
κόστος για τον Δήμο και συχνά με
αμφίβολης ποιότητας αποτέλεσμα».
Στο ερώτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης, για την κατάσταση στο παράρτημα του 11ου Νηπιαγωγείου (Δη-

μοκρατίας 38) στα λυόμενα, όπου,
πάντα σύμφωνα με το δελτίο, «στα
μισά του Νοέμβρη παιδιά τεσσάρων και πέντε ετών κάνουν μάθημα
χωρίς θέρμανση, με τα παράθυρα
μάλιστα κλειστά εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας». Η
αιτία είναι ότι δυο μήνες μετά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς και
οχτώ μετά τον Μάρτη όπου αποφασίστηκε να εγκατασταθούν εκεί

τα λυόμενα δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα τριφασικό ρεύμα ώστε
να δουλεύουν τα κλιματιστικά. «Η
δημοτική αρχή δια στόματος της κ.
Μπότου, προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, χωρίς ίχνος ντροπής,
μίλησε για κάποιες «αστοχίες». Στην
επίμονη μας ερώτηση ποιος έχει
την ευθύνη, ποιος εκπόνησε και
υπέγραψε την μελέτη που δεν προέβλεψε κάτι το τόσο στοιχειώδες, ο

αντιδήμαρχος τεχνικών έργων απάντησε γενικόλογα ότι όλα έγινα σύμφωνα με το νόμο».

Η νέα σύνθεση της διοίκησης του Δήμου Ζωγράφου
Σ

ε προσαρμογές στο σχήμα διοίκησης του Δήμου Ζωγράφου,
προχώρησε ο Δήμαρχος της πόλης
Βασίλης Θώδας στις αρχές Νοεμβρίου ακολουθώντας τις προβλεπόμενες
διαδικασίες.
Ως αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζωγράφου, με θητεία έως 7 Νοεμβρίου
2022, ορίζονται οι εξής: 
Θεόδωρος
Μετικαρίδης, αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής
δήμαρχος, 
Ειρήνη Χαλκιαδάκη,
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας

Ανήλικες στο ΕΠΑΛ Ζωγράφου
έδειραν συμμαθήτριά τους

Έ

να περιστατικό βίας με
δράστες και θύματα ανήλικους σημειώθηκε δυστυχώς στο
Δήμο μας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας «iefimerida» στο 1ο ΕΠΑΛ
Ζωγράφου στις 12 Νοεμβρίου έξι
μαθήτριές ξυλοκόπησαν άγρια μία
16χρόνη συμμαθήτρια τους. Όλα ξε-

κίνησαν από μία ασήμαντη αφορμή,
όταν μέσα στην σχολική αίθουσα η
άτυχη κοπέλα διαπληκτίστηκε με μία
συμμαθήτρια της για τη θέση που
καθόταν. Η 16χρονη μετά το συμβάν πήγε στην τουαλέτα. Τη στιγμή
που έβγαινε, την περίμενε η κοπέλα που είχε τσακωθεί μαζί με πέντε
φίλες της όπου και την χτύπησαν
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με μένος σε όλο της το σώμα. Μετά
τον ξυλοδαρμό της η άτυχη 16χρονη
πήγε σπίτι και το απόγευμα της ίδιας
ημέρας παραπονέθηκε στους γονείς
της για ζαλάδες. Η μητέρα της την
μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και νοσηλεύτηκε, ενώ
κατήγγειλε το συμβάν στο τμήμα
Ασφαλείας Ζωγράφου.

και Παιδικών σταθμών, 
Δημήτριος
Δήμας, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (άμισθος), 
Ιωάννης Βούρτσης, αντιδήμαρχος Εθελοντισμού
και ΚΑΠΗ, 
Λάμπρος Καλαρρύτης,
αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων,

Λεωνίδας Κουφός, αντιδήμαρχος
Καθαριότητας και Πρασίνου, 
Δημήτριος Κολομπάτσος, αντιδήμαρχος
Ψηφιακής Πολιτικής, Αποτελεσματικότητας και Νέας Γενιάς (άμισθος),

Ευάγγελος Τζανής, αντιδήμαρχος

Εμπορικής Ανάπτυξης και Καταστημάτων.
Ως εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος δημοτολογίου και Επικοινωνίας
ορίζεται ο Δημοσθένης Μπουλούκος.
Επίσης, ο Βασίλης Θώδας, αποφάσισε και όρισε με στόχο τη βέλτιστη
λειτουργία του Δήμου στην καθημερινότητα των πολιτών, τον Ιωάννη
Καζάκο και την Χριστίνα Γκούμα, άμισθους ειδικούς συμβούλους δημάρχου για ζητήματα καθημερινότητας,
καθαριότητας και πρασίνου.

[Ζωγράφου - Ιστορία]

Η ιστορία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου γνωστό ως «Ζωγράφειον»

Τ δωρεά της οικογένειας Ζω-

ο Δημοτικό Σχολείο ήταν

Γράφει η Ζωή Χαλκιοπούλου,
συγγραφέας, μέλος Δ.Σ. του
Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών

γράφου προς το λαό της τότε
Κοινότητας Ζωγράφου και γι
αυτό το ονόμασαν ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΝ. Στη πρόσοψη πάνω από τις
κολώνες της κεντρικής εισόδου,
υπήρχε μαρμάρινη πλάκα με την
ονομασία.
Βρισκόταν στο χώρο που σήμερα είναι κτισμένο το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (δίπλα στον Άγιο Θεράποντα) επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεμελιώνει το Δημοτικό Σχολείο. Τον πλαισιώνουν
ο Κωνσταντίνος (αριστερά) και ο Γεώργιος Ζωγράφος (1932).

(τότε οδός Κ. Ζωγράφου). Ο θεμέλιος λίθος «μπήκε» το 1930
από τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος και το εγκαινίασε το 1932. Αποτελείτο από 2 συγκροτήματα. Το πρώτο μπροστά,
όπως φαίνεται στη φωτογραφία,
με τα γραφεία του Διευθυντή και
των Δασκάλων, και 4 αίθουσες
διδασκαλίας, καθώς και το δωμάτιο της καθαρίστριας/επιστάτριας.
Το δεύτερο κτίριο βρισκόταν
στην πίσω πλευρά (συνόρευε

με το γήπεδο ποδοσφαίρου) και
είχε 2 αίθουσες διδασκαλίας,
χωρισμένες με κινητά ξύλινα
φύλλα/φυσαρμόνικα, τα οποία
άνοιγαν και γινόταν αίθουσα εκδηλώσεων. Από τους πρώτους
δασκάλους ήταν οι: Θεοδοσίου,
Ψαρρός, Κουσιουρής, Γιαννάκος, η κα Κατίνα, η κα Πόπη, ο
Μπραούζης και άλλοι. Στην πίσω
πλευρά και σε υπόγειο χώροτου 1ου κτηρίου, στεγαζόταν το
1ο Σύστημα Λυκόπουλων και η
Μπάντα των Προσκόπων με αρ-

χιμουσικό τον αείμνηστο Ράνιο.
Πάντως, το Σχολείο αυτό δεν
ήταν το πρώτο που λειτούργησε
στου Ζωγράφου, καθότι το πρώτο Δημοτικό Σχολείο, πλινθόκτιστο και με στέγη από λαμαρίνα
διαστάσεων 4Χ8μ., βρισκόταν
στην οδό Παπάγου και 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, με δασκάλα την
κα Φρόσω, από το 1926-1932.

Πηγή: Τάκης Ρούσσος, μαέστρος.
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[Καισαριανή]

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑ

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο δημαρχείο Καισαριανής

Τ

ην Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης τα
εγκαίνια της έκθεσης του σπουδαίου Καισαριανιώτη φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη Σαρρηκώστα, που απαθανάτισε μερικά από τα
σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα.
Tη δραματική νύχτα της 17ης Νοέμβρη,
ήταν ο μοναδικός φωτορεπόρτερ παρών στα
γεγονότα που σήμαναν το τέλος της Χούντας
των Συνταγματαρχών. Οι φωτογραφίες του
αποτέλεσαν αδιάσειστα ντοκουμέντα που διέψευσαν τους ισχυρισμούς του τότε υπουργού Εσωτερικών, Στυλιανού Παττακού, πως
«δε συνέβη το παραμικρό».
Η εικόνα του τανκ που στρέφεται κατά
της πύλης του Πολυτεχνείου αποτελεί μια
εικόνα έμβλημα των αγώνων για τη Δημοκρατία, διεθνώς.
Την εκδήλωση και τον σπουδαίο φωτορεπόρτερ τίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία μίλησε με θερμά λόγια
για τον Αριστοτέλη Σαρρηκώστα και το έργο
του και σχολίασε με πόση τρυφερότητα σκέφτεται την Καισαριανή, την οποία γνωρίζει
από τα παιδικά της χρόνια.
Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στο λόγο του
ανέφερε για το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ: «Όσο τραγικές και να είναι οι στιγμές που
εκτυλίσσονται μπροστά σου εσύ οφείλεις να
διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να καταγράψεις αυτό που συμβαίνει».
Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος στο καλωσόρισμα που απεύθυνε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας τόνισε
μεταξύ άλλων: «Είναι για εμάς μεγάλη τιμή,
που για δεύτερη φορά ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας εκθέτει μέρος του εμβληματικού του
έργου στην πόλη μας. Διπλή τιμή, γιατί αφενός είναι Καισαριανιώτης κι αισθανόμαστε
πολύ υπερήφανοι για αυτόν, και αφετέρου
γιατί με το έργο του δεν κατέγραψε απλώς την
ιστορία, αλλά την αποκατέστησε.» και συνέχισε: «Τι μπορούμε να διδαχθούμε από ανθρώπους όπως ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας; Η
απάντηση είναι το ήθος.»
Μετά την ξενάγηση που πραγματοποίησε
ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας προς τιμήν της
Προέδρου, ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρή-

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου και ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας.
στος Βοσκόπουλος, ενημέρωσε ανεπίσημα
την Πρόεδρο για την πρωτοβουλία της πόλης να δημιουργήσει Πανευρωπαϊκό Δίκτυο
Πόλεων κατά του Φασισμού, ενώνοντας τις
δημοκρατικές φωνές της Ευρώπης, με στόχο την υλοποίηση του ιδρυτικού συνεδρίου
του Δικτύου, τον Μάιο του 2023.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και συγκεκριμένα: οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπ-

Η ιστορική φωτογραφία του τανκ μπροστά στην πύλη του πολυτεχνείου, λίγο
πριν την εισβολή, που τράβηξε ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας (17 Νοέμβρη 1973).

πάς και Γιάννης Μπαλάφας, ο βουλευτής
της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος, η βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ Τόνια Αντωνίου, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Βλάχος, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού,
Παύλος Γερουλάνος, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης καθώς
και οι δήμαρχοι Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης και Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου. Επίσης οι αντιδήμαρχοι Καισαριανής,

Μαρία Βούρλου, Γιώργος Φασκιώτης, Μάνος Κιτσέλλης, Γιάννης Τσιροζίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Αντωνόπουλος και οι επικεφαλής των
Δημοτικών παρατάξεων, «Λαϊκή Συσπείρωση» Ηλίας Σταμέλος, «Πρώτη φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου, «Συνεργασία
Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού και
«Ανυπόταχτη Καισαριανή» Μιχάλης Μιλτσακάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 175 τ.μ.
σε δενδρόφυτο οικόπεδο 1.650 τ.μ.
300 μ. από τη θάλασσα
Περιοχή 5 χλμ από Ερέτρια Ευβοίας,
συνοικία Αγ. Δημήτριος.
Πηγάδι, Εκκλησάκι, Μπάρμπεκιου,
Συντριβάνι, Θέρμανση.

Τηλ. επικοινωνίας:

6913604
€140.000 210
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[Ζωγράφου - Συνέντευξη]

Ο

Β Α Σ Ι Λ Η Σ

Θ Ω Δ Α Σ,

«Ε υ ελ π ι σ τ ο ύ μ ε να αλλάξο υ μ ε

«Ε

υελπιστούμε να αλλάξουμε πλήρως
την εικόνα του Δήμου μας. Αυτός
είναι ο στόχος μας και για αυτό αγωνιζόμαστε είπε στην «Επικοινωνία» με αποφασιστικό ύφος ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας. Ο δήμαρχος της πόλης μας μίλησε
για τα έργα που συντελούνται αυτό το διάστημα στο Ζωγράφου, το όραμα του για τον
Δήμο αλλά και τα προβλήματα του. «Θέλω
το Δήμο μας φωτεινό και καθαρό» μας είπε.
Για να γίνει η επιθυμία του πραγματικότητα,
αυτό το διάστημα, συντρέχουν πολλοί παράγοντες. Και θα τους διαβάσετε παρακάτω.

Κύριε Βασίλη Θώδα, ποιους θεωρείτε
ως τους πιο σημαντικούς σταθμούς
στη μέχρι τώρα θητεία σας;
Καταρχάς ευχαριστώ την «Επικοινωνία»
για τη σημερινή συνομιλία μας. Θέλω να
υπενθυμίσω ότι έχουμε συμπληρώσει
δύο χρόνια και δύο μήνες από την ημέρα
ανάληψης των καθηκόντων μας. Σε αυτό
το διάστημα θεωρώ ότι ένας από τους
πιο σημαντικούς σταθμούς της θητείας
μας είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη των
έργων (από τα τέλη του 2019 έως και τα
μέσα της προηγούμενης χρονιάς) που
στην ολοκλήρωση τους θα αλλάξουν την
εικόνα του Ζωγράφου. Τα έργα ξεκίνησαν
να υλοποιούνται με απτά αποτελέσματα
που επιφέρουν βελτίωση της ζωής των
δημοτών.

Μπορείτε να μας αναφέρετε τα έργα;
Φυσικά, από αυτά που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είναι οι αναμορφώσεις δύο
παιδικών χαρών, της Πλατείας Μερκάτης
και της Παιδικής Χαράς που βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Γαλήνης και Γρηγορίου Αυξεντίου.
Οι αναπλάσεις πεζοδρομίων που άλλαξαν την όψη της πόλης αισθητικά και λειτουργικά και κυρίως βελτίωσαν την ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ζωγράφου.
Ο λόγος για τα νέα πεζοδρόμια στην οδό
Εθνικής Αντιστάσεως, από το ύψος της
οδού Νείλου κοντά στον Ιερό Ναό της
Αγίας Μαρίνας, έως το τέλος του δρόμου.
Νέα πεζοδρόμια κατασκευάστηκαν και
στην οδό Ιλισίων, από το ύψος της ΕΥΔΑΠ έως και την Πλατεία Μερκάτη, στη Γ.
Παπανδρέου. Και βέβαια θα συνεχιστούν
και σε άλλα σημεία της πόλης. Επίσης η
ανάπλαση της πλατείας «Άνοιξη» που
υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί στην εν
λόγω πλατεία ένας κοινόχρηστος χώρος,
ο οποίος θα λειτουργεί ως πόλος έλξης
για αναψυχή, ψυχαγωγία και επικοινωνία
τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών της πόλης μας. Προχωράει με ταχείς
ρυθμούς και η αναβάθμιση του χώρου
πρασίνου στην Πλατεία Άνοιξης από την
πλευρά της οδού Μπισκίνη.

12 • Τεύχος #82, 62 • Νοέμβριος 2021

«Η χρηματοδότηση 12,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του
προγράμματος αστικής αναζωογόνησης «Αντώνης Τρίτσης»
θα επιφέρει την ανάπλαση σχεδόν όλου του Δήμου»
Παράλληλα εκτυλίσσεται τώρα που μιλάμε η τοποθέτηση φωτισμού τεχνολογίας led σε κάθε γειτονιά του Ζωγράφου.
Η ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει
στους δημότες καλύτερης ποιότητας φωτισμό για μία ασφαλή πόλη, φιλικό προς
το περιβάλλον και λιγότερο ενεργειακά
κοστοβόρο. Άρα εξοικονομούμε χρήματα
προς όφελος των πολιτών. Θα έχει ολοκληρωθεί, όπως μας έχουν ενημερώσει,
έως και τον Μάρτιο της ερχόμενής χρονιάς. Πρόσφατα άναψαν με led οι πρώτες
στήλες φωτισμού στην οδό Κοκκινοπούλου.
Παραδώσαμε ήδη από την πρώτη χρονιά επτά νέες αίθουσες Παιδικών Σταθμών ενώ τον Σεπτέμβριο εφαρμόσαμε την
προσχολική εκπαίδευση. Ολοκληρώσαμε
την ανακατασκευή τριών αθλητικών εγκαταστάσεων και ενός νέου ανοικτού χώρου
μπάσκετ στην οδό Κοκκινοπούλου.

Με τον παιδικό σταθμό στην
βίλα Αγλαντζιά που είχατε
εξαγγείλει τι γίνεται;
Όπως γνωρίζετε έχουμε εξαγγείλει έναν
πρότυπο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό στον
υπέροχο χώρο αυτού του οικοπέδου ο
οποίος θα φιλοξενεί 100 παιδιά. Η ολοκλήρωση του έχει δυστυχώς καθυστερήσει λόγω της πανδημίας αλλά και άλλων
διαδικασιών, αλλά έχουμε ρίξει μεγάλο
βάρος στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι το
έργο θα ξεκινήσει σύντομα.

Με την ανακοίνωση της πρόσφατης
χρηματοδότησης ύψους, 12,5
εκατομμυρίων ευρώ από το
Υπουργείο Εσωτερικών τι
αναμένεται να αλλάζει στην πόλη;
Είναι πολύ σημαντικό και κομβικό σημείο
για το Ζωγράφου η έγκριση του έργου

αστικής αναζωογόνησης, στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει ποτέ ο Δήμος Ζωγράφου τάξεως 12,5 εκατομμυρίων ευρώ η οποία θα
επιφέρει την ανάπλαση σχεδόν όλου του
Δήμου. Θα υλοποιηθούν τα όνειρά μας για
μια πόλη ιδανική, πιο σύγχρονη, βιώσιμη
και εντέλει όμορφη για εμάς και τα παιδιά
μας.
Αναλυτικά οι αναπλάσεις και παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε πλατείες
της πόλης, σε πεζοδρόμια και πράσινες
διαδρομές. Στο νέο τέρμα, με πρότυπη
παιδική χαρά ΑμΕΑ και με νέο χώρο αναψυχής και άθλησης. Στο πάρκο Γουδή με
ριζική ανάπλαση της παιδικής χαράς. Και
βέβαια στις κεντρικές αρτηρίες του Δήμου
μας.
Στο παραπάνω ποσό πρέπει να προσθέσουμε τα εξής: τη διασφάλιση χρηματο-

[Ζωγράφου - Συνέντευξη]

Δ Η Μ Α ΡΧΟΣ Ζ Ω Γ ΡΑΦ ΟΥ Σ Τ Η Ν «Ε »

πλήρως την εικόνα του Δήμου μας»
Το έργο έχει πάρει έγκριση για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό έτσι ώστε αναμορφωθεί
όλος ο χώρος. Το δεύτερο είναι ένα από
τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου
μας, κατ εμέ, οι χώροι στάθμευσης. Έχουμε τη θέληση και προσπαθούμε να «τρέξουμε» τις διαδικασίες να γίνουν από ένα
έως τρία υπόγεια πάρκινγκ στο Δήμο μας.

Συμμετείχατε την Τρίτη 16
Νοεμβρίου στο forum του Συνδέσμου
Προστασίας και Ανάπτυξης
Υμηττού (ΣΠΑΥ). Μιλήστε μας για
το έργο του ΣΠΑΥ αλλά και κατά
πόσο αφορά τον Δήμο μας.

Ο Βασίλης Θώδας με τους ομόλογους του, δημάρχους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καισαριανής και Βύρωνα στο Forum του ΣΠΑΥ.

δότησης από την περιφέρεια ύψους 1,5
εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία
πάρκων γειτονιάς (pocket parks) είναι
σαφές ότι θα υπάρξει επιπλέον αισθητική
αναβάθμιση των γειτονιών. Το εκτεταμένο πρόγραμμα υπογειοποίησης κάδων
απορριμμάτων έχει εγκριθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κονδύλι ύψους 1.000.000 ευρώ από τα προγράμματα του “Φιλόδημος ΙΙ” ευρώ που
ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών και
αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Και τη χρηματοδότηση
1.240.000 ευρώ που έχουμε πάρει για τον
παιδικό σταθμό.
Έχουμε, λοιπόν, σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ που θα δαπανηθούν για έργα
στο Δήμο μας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι
ο Δήμος Ζωγράφου θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους,
προκειμένου να βελτιώνεται διαρκώς η
καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των
δημοτών του.

Με ιδίους πόρους του Δήμου
ποια έργα συντελούνται;
Με τους δικούς μας πόρους πραγματοποιείται ο φωτισμός της πόλης με Led τεχνο-

λογία που σας προανέφερα και το επιτακτικό Leasing των απορριμματοφόρων
οχημάτων. Παραλάβαμε ένα απαρχαιωμένο στόλο δημοτικών οχημάτων ο οποίος ήδη από το 2020 έπρεπε να αποσυρθεί
και λόγω της πανδημίας δεν έγινε. Θέλω
να θυμίσω ότι πέρυσι αναγκαστήκαμε να
κάνουμε εκχιονισμό με τα μικρά οχήματα, τύπου Bobcat, που δυσκολεύονται να
ανεβούν στα στενά. Για να προλάβουμε αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον,
μέσω leasing αλλάζουμε ολοκληρωτικά
τον στόλο των απορριμματοφόρων ενώ
προσθέσαμε και οχήματα 4Χ4 καθώς και
απορριμματοκιβώτια για τη μεταφόρτωση.

Αυτή τη στιγμή ποιο κατά την κρίση
σας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει ο Δήμος;
Αυτό που είχε και έχει διαχρονικά, οι υποδομές του. Παραδώσαμε επτά νέες αίθουσες παιδικών σταθμών τον πρώτο χρόνο
σε υπάρχον κτήριο του Δήμου και θα γίνει
ένας νέος παιδικός σταθμός 100 θέσεων.
Ταυτόχρονα εφαρμόσαμε την προσχολική εκπαίδευση στον Δήμο Ζωγράφου,
παρότι δεν παραλάβαμε κάποιο σχέδιο, μία πρόταση για έναν χώρο που θα
μπορούσε να γίνει νηπιαγωγείο. Βέβαια
υπήρξε μία διαδικασία διαγωνιστική για

νηπιαγωγείο πολύ πιο πριν αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί. Αλλά ακόμα και να είχε
ολοκληρωθεί δεν θα επαρκούσε επειδή
αφορούσε μόνο σε τέσσερις αίθουσες.
Βρεθήκαμε σε μία κατάσταση, όπως λέμε
«με το μαχαίρι στο λαιμό». Έπρεπε να
βρούμε γρήγορα οικόπεδο το οποίο θα
έπρεπε να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη διαδικασία
της προσχολικής εκπαίδευσης. Εντέλει το
κάναμε με αίθουσες βαρέως τύπου μέσα
στα σχολεία. Τοποθετήσαμε και τέσσερις
αίθουσες ελαφρού τύπου σε ένα οικόπεδο του Δήμου μας όπως ορίζεται από το
νόμο του 2018 με όλες τις προδιαγραφές.
Αυτό το καταφέραμε τελευταία στιγμή.
Αγωνιστήκαμε να τοποθετήσουμε αίθουσες βαρέως τύπου. Αυτό αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι 2 χρόνια μετά έχει
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ η παραχώρηση 6.5 στρεμμάτων στην Πανεπιστημιούπολη ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο Νηπιαγωγείο 12 αιθουσών.

Υπάρχει κάποια έργο που
οραματίζεστε για τον Δήμο;
Φυσικά. Η ενοποίηση του χώρου της βίλλας Ζωγράφου με την πλατεία εδώ απέναντι από το Δημαρχείο στην οδό Μπισκίνη.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι προσπάθειες
της Διοίκησης του ΣΠΑΥ έχουν συμβάλει
στο να αυξηθεί σημαντικά η επισκεψιμότητα του Υμηττού τα τελευταία δύο χρόνια,
ενώ κατάφερε να μπει στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και να χρηματοδοτηθεί. Ως Δήμος έχουμε το μεγαλύτερο μέτωπο στον Υμηττό, αλλά δεν έχουμε άμεση
και απρόσκοπτη πρόσβαση. Η πρόσβαση
που είναι ένα πάγιο αίτημα των Ζωγραφιωτών θα επιτευχθεί με τη κατασκευή
τουλάχιστον δύο πεζογέφυρων έτσι ώστε
οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες να
έχουν τη δυνατότητα εύκολα και με ασφάλεια να απολαύσουν τα οφέλη αυτού του
πνεύμονα πρασίνου που συνορεύει με τον
Δήμο μας. Η κατασκευή τους βέβαια δεν
εξαρτάται από εμάς και πρέπει να συμφωνήσουν αρκετοί φορείς για να πραγματοποιηθεί το αίτημα μας. Είμαστε σε καλό
δρόμο αλλά και σε στάση αναμονής για
την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος
για τον Υμηττό ώστε να ολοκληρωθεί και ο
Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού
Πάρκου στο Γουδή.

Υπάρχει στα σχέδια σας το
ενδεχόμενο να μπείτε στον στίβο
της κεντρικής πολιτικής σκηνής;
Η κεντρική πολιτική σκηνή υπάρχει στη
σκέψη μου μόνο για την προσπάθεια που
κάνουμε και έχουμε ως αίτημα, να αλλάξουν διαδικασίες , νόμοι και χρηματοδότηση που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή
των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει τέλος να πούμε ότι μεσούσης της υγειονομικής κρίσης η πολιτεία
βοήθησε σημαντικά αλλά αυτή η βοήθεια
πρέπει να παγιωθεί και να επεκταθεί τόσο
σε πόρους όσο και σε προσωπικό. Να βοηθήσει δηλαδή την Τοπική Αυτοδιοίκηση
να είναι πραγματικά αυτοδιοίκηση και όχι
ο φτωχός συγγενής της πολιτείας. Μόνο
για αυτό το λόγο σκέφτομαι την κεντρική
πολιτική σκηνή και πιέζουμε όσο μπορούμε η ΚΕΔΕ και ο κάθε Δήμαρχος χωριστά
να αποδοθούν αυτά που πρέπει άμεσα στο
πολίτη.
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[Αρθρογραφία]

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΑΛ

«Η υγεία, η παιδεία, η εργασία είναι συνταγματικά προστατευόμενα
δικαιώματα και εγώ κάνω ξεκάθαρο ότι δε θα σταματήσω να τα διεκδικώ»

Η

υποψηφιότητά μου φιλοδοξεί να αποτελέσει φωνή για
κάθε μία και έναν που νιώθει ότι
δεν ακούγεται, που έχει απογοητευτεί από τις απομακρυσμένες
πολιτικές ελίτ, οι οποίες έχουν
ολοκληρωτική άγνοια της κοινωνίας που κυβερνούν και των αναγκών των ανθρώπων.
Δεν προσδοκώ να εκφράσω
μόνο τη νέα γενιά, αλλά να βελτιώσω τις συνθήκες γι’ αυτήν
μαζί με όσους έχουν την πρόθεση να εργαστούν σκληρά και
να συγκρουστούν με το σύστημα. Στη μάχη αυτή θέλω κοντά
μου ανθρώπους με όραμα και
εμπειρία, ώστε να επιβάλουμε
το καινούριο, να κάνουμε restart
στα πάντα. Οι κοινωνίες αλλάζουν
από τη βάση και η ιστορία το έχει
αποδείξει αυτό περίτρανα. Εμείς
θα είμαστε αυτή η αλλαγή που θα
μιλήσει για όσα η παραδοσιακή
πολιτική επιμένει να κρατά στο
περιθώριο και θα μεταμορφώσει την ελληνική κοινωνία ξεκινώντας από τα βασικά που τόσα
χρόνια δε γίνονται.
Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές
ομάδες που ακόμα και σήμερα
περιθωριοποιούνται, στιγματίζονται και μπαίνουν στο στόχαστρο. Παράλληλα, το φαινόμενο
της γυναικοκτονίας και κάθε
έκφανση της έμφυλης βίας είναι
σε έξαρση. Εμένα προσωπικά
και σαν πατέρα ενός μικρού κο-

Παύλος Χρηστίδης: Υποψήφιος Πρόεδρος Κινήματος Αλλαγής/ Πρώην Εκπρόσωπος Τύπου

ριτσιού και σαν άντρα με θλίβει
το γεγονός ότι οι περισσότεροι
συνάδερφοί μου δεν εκφράζουν
δημόσια άποψη για τέτοια φαινόμενα για να μη χάσουν το συντηρητικό ακροατήριο. Η ανθρώπινη
ζωή δε μπορεί να συγκριθεί με
καμία ψήφο. Εγώ ευελπιστώ ότι
θα τα αλλάξω αυτά και φροντίζω
οι άνθρωποι που έχω γύρω μου
να είναι γαλουχημένοι με τις ίδιες
ξεκάθαρες αρχές.
Ο κόσμος θέλει να δει επιτέλους πράξεις και όχι μεγάλα λό-

«Ως υποψήφιος πρόεδρος του
Κινήματος υπόσχομαι ότι θα δουλέψω
σκληρά για να κάνω τα αυτονόητα
πράξη και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα ξανά».

για και κυρίως η γενιά της κρίσης και των χαμένων ευκαιριών.
Μιλάμε για άτομα με πτυχία και
μεταπτυχιακά στις πλάτες τους,
που δουλεύουν και σπουδάζουν
παράλληλα λαμβάνοντας κατά
κύριο λόγο στην καλύτερη 1000€.
Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε άμεσα. Δε μιλάμε για μαγικά
αλλά για απλό προγραμματισμό.
Η ανάπτυξη στη χώρα δεν έρχεται γιατί η δικαιοσύνη χωλαίνει,
η γραφειοκρατία είναι τεράστια
και παράλληλα αλλάζουμε φορολογικό σύστημα σχεδόν κάθε
τρία χρόνια. Ο επενδυτής όλα
αυτά τα συνυπολογίζει και αποφασίζει να πάει κάπου όπου ο
κίνδυνος είναι μικρότερος. Αυτά
είναι απλά πράγματα και ως τώρα
δεν έχει γίνει τίποτα για να αλλάξουν.
Ένα σοβαρότατο ζήτημα επίσης
είναι το δημογραφικό. Η κυβέρνηση αναλώνεται στο να κάνει
αστεία συνέδρια υπογεννητικότητας που προσβάλλουν μεγάλο
μέρος της κοινωνίας, αλλά ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης δεν έχει προτείνει. Η
υπογεννητικότητα είναι φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην
ανεργία και την κακή κοινωνική
μέριμνα ενός κράτους και οι σημερινοί τριαντάρηδες και σαραντάρηδες επιλέγουν πια να μην
κάνουν οικογένεια, γιατί δεν μπο-

ρούν να επιβιώσουν οικονομικά,
όχι από επιλογή. Αν το κράτος δε
σε στηρίξει, αν δε λάβει υπόψη
του το νέο πρότυπο εργαζόμενης
μητέρας και δεν το προστατέψει
πώς θα αντιμετωπίσεις το φαινόμενο.
Όλα αυτά τα γνωρίζω προσωπικά, ζω σε αυτήν την κοινωνία,
επιλέγω να συναναστρέφομαι
καθημερινά με κόσμο, αυτό το
δρόμο επέλεξα τόσα χρόνια στην
πολιτική, αυτό θα κάνω και την
επόμενη μέρα. Είναι σημαντικό
ο κόσμος πια να μπορεί να δει
πολιτικούς που να ταυτίζεται μαζί
τους, που έχουν βιώσει τα προβλήματά του και που δεν τους
άνοιξαν οι πόρτες απλά και μόνο
λόγω ονόματος.
Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα έδωσε
ίσες ευκαιρίες σε κάθε τάξη να
βελτιώσει τις συνθήκες επιβίωσής της, σε κάθε οικογένεια να
σπουδάσει τα παιδιά του στα ίδια
ακριβώς πανεπιστήμια με εκείνα
των πιο εύρωστων οικονομικά.
Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία
της παράταξης και αυτό τώρα η
ελιτίστικη δεξιά του κ. Μητσοτάκη
το αντιμάχεται καταλύοντας εργασιακά δικαιώματα, ανοίγοντας το
δρόμο σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αμφιβόλου εγγύησης, προσπαθώντας ακόμα και μες στην
πανδημία να μας πείσει ότι το ΕΣΥ
είναι πολυτέλεια.

Η υγεία, η παιδεία, η εργασία
είναι συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα και εγώ κάνω
ξεκάθαρο ότι δε θα σταματήσω
να τα διεκδικώ, ως οφείλει ένα
σοσιαλιστικό κόμμα να κάνει.
Επίσης, η επόμενη μέρα πρέπει να στραφεί στην αειφόρο
ανάπτυξη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το περιβάλλον δε
μπορεί να αποτελεί πια κουβεντούλα καφενείου. Βλέπουμε ότι
τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες φυσικές καταστροφές
έχουμε στη χώρα και κανένας
μηχανισμός αντιμετώπισής τους
δεν λειτουργεί. Ή θα αντιληφθούμε ότι η περιβαλλοντική κρίση
συμβαίνει τώρα ή θα συνεχίζονται να χάνονται άνθρωποι και να
καταστρέφονται περιουσίες.
Η χώρα με τα εκατομμύρια που
θα λάβει από το ταμείο ανάκαμψης έχει μια τελευταία ευκαιρία
να αποδείξει πως θέλει να προχωρήσει, πως είναι άξια εμπιστοσύνης και πως μπορεί να αποτελεί από εδώ και πέρα στη Δύση
έναν σοβαρό παίχτη. Έχουμε
στρατηγική θέση, έχουμε φυσικό πλούτο, έχουμε τον δεύτερο
πιο μορφωμένο λαό διεθνώς
ανά πληθυσμό, είναι στο χέρι
μας να επιλέξουμε πολιτικούς
που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν επάξια και όχι να πλουτίζουν εις βάρος μας.
Όλα τα παραπάνω είναι προτάσεις συγκεκριμένες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κοινωνίας και εύκολα επιτεύξιμες. Ως
υποψήφιος πρόεδρος του Κινήματος υπόσχομαι ότι θα δουλέψω σκληρά για να κάνω τα
αυτονόητα πράξη και το ΠΑΣΟΚ
Κίνημα ξανά. Οποιαδήποτε κουβέντα περί συνεργασιών προσβάλει το χώρο και αποπροσανατολίζει από τα σημαντικά. Όχι
δε θα συνεργαστούμε ούτε με τη
ΝΔ της απορρύθμισης, ούτε με
τον συντηρητικό ΣΥΡΙΖΑ.
Το ζητούμενο όταν ασκείς πολιτική δεν είναι να γίνουμε κυβέρνηση με κάθε κόστος, άλλωστε
ολόκληρη η μεταπολίτευση ΠΑΣΟΚ γράφει. Το ζητούμενο είναι
να γίνουμε ξανά αυτό το ΠΑΣΟΚ
που για την κοινωνία της προόδου θα αποτελεί μονόδρομο.
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Ε Σ Ω ΚΟ Μ Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Ε Κ ΛΟ Γ Ε Σ Ν . Δ . ΒΥ Ρ Ω Ν Α

Πρώτος ο Λεκατσάς με 194 σταυρούς

Ε

νώ στην Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ Καισαριανής, ο επανεκλεγείς πρόεδρος της Τοπικής, Σωτήρης Ιατρού,
ακολούθησε τον δρόμο της απόλυτης διαφάνειας δημοσιεύοντας στο
Διαδίκτυο τα έντυπα 16 (σταυροί
εκλεγμένων) και 17 (σταυροί όλων
των υποψήφιων), στην Δημ.Τ.Ο.
Ν.Δ. του Βύρωνα ακολουθήθηκε
άλλος δρόμος.
Σε γνώση της «Ε» ήρθε μόνο το
έντυπο 16 και αυτό όχι από τον νέο
πρόεδρο Κώστα Βασιλείου, παρά
το γεγονός ότι το ζητήσαμε εγγράφως.
Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.
μαζί με τον πρόεδρο αυξήθηκε
σε 14 από 10 προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι υποψήφιοι.
Ωστόσο, προέκυψε ζήτημα με την
κατανομή των αρμοδιοτήτων των
μελών του Δ.Σ.. Η διαδικασία που
ακολουθήθηκε εκλήφθηκε ως
προσπάθεια περιορισμού της επιρροής των Ανδρέα Λεκατσά, Ιωάννη Τσουκαλά, Βικτωρία Κυρκίνη
και Ηλία Γούλα που πήγαν πολύ
καλά στις εκλογές και θεωρούνται
φιλικά προσκείμενοι στον νέο πρόεδρο της ΔΕΕΠ Νότιου Τομέα Αθηνών Μίλτο Μπαντή.
Ο Μίλτος Μπαντής, που εξελέγη
με 4.108 σταυρούς σε 13 Δήμους,

απέφυγε να δημοσιοποιήσει το
ζήτημα για να μην δοθεί εικόνα
εσωστρέφειας στο κόμμα, σύστησε όμως στο πρόεδρο της Δημ.Τ.Ο.
Ν.Δ. Βύρωνα να κινηθεί σύμφωνα
με το καταστατικό. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η εφημερίδα μας
όδευε προς το πιεστήριο, δεν είχε
ανακοινωθεί η συγκρότηση σε
Σώμα του νέου Δ.Σ.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό

πρακτικό, από τους 452 εγγεγραμμένους, ψήφισαν οι 379 (εκ των
οποίων οι 64 ψήφοι ήταν ηλεκτρονικοί), αριθμός πολύ μικρότερος
από τους 1006 επί 1248 εγγεγραμμένων του 2018.
Ο μοναδικός υποψήφιος και συναινετικός πρόεδρος Κώστας Βασιλείου, εξελέγη με 346 ψήφους εκ
των οποίων οι 64 ήταν ηλεκτρονικοί.

Τα εκλεγμένα τακτικά μέλη κατά
σειρά ψήφων είναι οι: 
Ανδρέας
Λεκατσάς 194, Ιωάννης Τσουκαλάς 142, 
Δημήτρης Κρέτσης 140,

Βικτωρία Κυρκίνη 127, 
Ελένη
Γερασιμίδου 116, 
Ηλίας Γούλας
94, 
Δήμητρα Τσίρου 74, Χρυσούλα Καρφάκη 71 και Σπύρος Διαμαντής 71.
Με τη διεύρυνση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημ.Τ.Ο. συμπερι-

Νέα ένοπλη λησ τεία σε βά ρος
οδηγού λεωφορείου στον Βύρωνα
ρόμο σε οδηγούς λεωφορείων στις
Τ
περιοχές Βύρωνα και Καρέα έχει
σκορπίσει ληστής ο οποίος καραδοκεί σε
τερματικούς σταθμούς. Υπό την απειλή
όπλου τους αρπάζει χρήματα και κινητά
τηλέφωνα και εξαφανίζεται.
Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου το πρωί,
ένας ακόμα οδηγός λεωφορείου, έπεσε
θύμα του. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε διάστημα λίγων ημερών
στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδικότερα, στις 7.40 το πρωί, και ενώ
το λεωφορείο και ο οδηγός βρίσκονταν
στο τέρμα της γραμμής 211 στον Βύρωνα,
ο άγνωστος φορώντας μάσκα προστασίας
από τον κορωνοιό, μπήκε στο λεωφορείο
και αφού έλεγξε ότι εντός του οχήματος
δε βρισκόταν κανένας άλλος, πλησίασε
τον οδηγό και υπό την απειλή όπλου του
ζήτησε τα λεφτά και το κινητό του τηλέφωνο.
Ο οδηγός του απάντησε ότι δεν είχε κινητό και αναγκάστηκε να του δώσει τα 20
ευρώ που είχε μαζί του. Στην προσπάθειά
του να σηκωθεί, ο ληστής του απάντησε
«μη με ακολουθήσεις γιατί θα σου ρίξω».
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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, υποψήφιο
μέλος Δημ.Τ.Ο.

λήφθηκαν τα ονόματα των: Ηλία
Βρυώνη, Χαράλαμπου Δαμίλου,
Βασίλειου Θεοδωρακόπουλου και
Φωτεινής Ναυπλιώτη.

Έκλεψαν ηλικιωμένη
στον Βύρωνα
προσποιούμενοι τους
υπαλλήλους της ΔΕΗ
Μάστιγα για τους ηλικιωμένους αποτελούν οι απατεώνες που εμφανίζονται με διάφορες ιδιότητες και τους
κλέβουν ότι πολύτιμο έχουν στα σπίτια τους.
Στο Βύρωνα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Law and Order»
(18/11/21) δυο νεαροί άνδρες εμφανίστηκαν μέρα μεσημέρι σε μια 76χρονη ως υπάλληλοι της ΔΕΗ. Μπήκαν
στο ισόγειο διαμέρισμα, ο ένας την
απασχολούσε στην κουζίνα και ο
συνεργός του έψαχνε τα δωμάτια. Οι
κλέφτες βρήκαν και άρπαξαν 40 χρυσές λίρες, 15.000 ευρώ και χρυσαφικά μεγάλης αξίας.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο τρομοκρατημένος οδηγός στο Α.Τ Δάφνης μαζί με
τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στην
Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Παναγιώτη Στάθη.
Είχε προηγηθεί πριν λίγες ημέρες πολύ
νωρίς το πρωί μία ακόμα ένοπλη ληστεία
με θύμα οδηγό λεωφορείου της γραμ-

μής 214 Ακαδημία – Ζωοδόχος Πηγή. Σε
εκείνο το περιστατικό ο ληστής φορώντας
κουκούλα είχε μπει στο όχημα και με την
απειλή όπλου έκλεψε από τον οδηγό χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Λίγο νωρίτερα
είχε εμφανισθεί στον οδηγό ως επιβάτης
που ρωτούσε σε πόση θα αναχωρούσε το
λεωφορείο.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α ... Η Α Ν Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α ;

Γράφει ο Ανήσυχος Βυρωνιώτης,
Ανδρέας Λεκατσάς.

Ό

λοι έχουμε γίνει τα τελευταία
χρόνια μάρτυρες περιστατικών βίας σε σχολεία και πλατείες,
με συμμορίες, συχνά ανηλίκων, να
εκβιάζουν συνομηλίκους τους. Ο
κόμπος έφτασε στο χτένι πριν από
μερικές ημέρες όταν σημειώθηκε
απόπειρα βιασμού με την είσοδο
ενός ανωμάλου επιδειξία στις γυναικείες τουαλέτες του Γυμνασίου
Καρέα.

Επειδή είναι δύσκολο να καταφέρουμε να ωριμάσουμε ως κοινωνία, να μεγαλώσουμε γενιές
με κοινωνική ευαισθησία τέτοια
νοσηρά φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται. Οι κοινωνικές συνθήκες,
η ανέχεια, η απουσία γονεϊκής μέριμνας δυστυχώς τα επιδεινώνουν.
Κάθε χρόνο, στο περίφημο μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο
για την παιδεία ακούγονται φωνές
που αναδεικνύουν την κατάσταση.
Δυστυχώς, το φλέγον αυτό θέμα
δεν δείχνει να είναι στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Παρ
όλο που το ταμείο του Δήμου έχει
ενισχυθεί σημαντικά με τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις λόγω covid,
η δημοτική αρχή προτίμησε να διαθέσει τις πιστώσεις σε άλλες κατευθύνσεις και όχι στην πρόσληψη
φυλάκων, έστω και μόνο για τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, όπου
ενίοτε καταγράφονται βανδαλισμοί,
και πληθώρα άλλων άσχημων
πράξεων.
Η μοναδική λύση προς το παρόν
είναι η επιτήρηση, είναι η φύλαξη
τουλάχιστον των σχολείων. Δεν μιλάμε για αστυνόμευση, αν αυτή η

Ένας 22χρονος μπήκε στο Γυμνάσιο Καρέα χωρίς να φορά το παντελόνι του, και κατευθύνθηκε προς τις τουαλέτες.
Στην τουαλέτα βρισκόταν μία 16χρονη, ο οποία είχε την πόρτα κλειδωμένη.

λέξη ενοχλεί κάποιους, μιλάμε για
απλή επιτήρηση. Η παρουσία και
μόνον ενός ανθρώπου που θα έχει
την δυνατότητα να καλεί γρήγορα την αστυνομία θα λειτουργήσει

αποτρεπτικά για τους επίδοξους
ταραξίες και θα εμπεδώσει ένα επί
πλέον αίσθημα ασφάλειας στους
γονείς.
Ας μην περιμένουμε να συμβεί

το κακό, και μετά να αρχίσουμε
τις συζητήσεις. Είναι επιτακτική
ανάγκη να γίνει ένα βηματάκι προς
αυτή την κατεύθυνση. Ασφάλεια
και όχι ανασφάλεια.

ƣƯƣƬƣƫƯƫƴƧƫƴƸƺƳƺƯ
ƩƭƧƬƵƳƱƭƱƥƫƬƣ
ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīǿȀǼȈǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
ǹȈǼǿȈ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹǻǼǾ
ȀǹȂǼȇǼȈ
ȈȊȃǹīǼȇȂȅǿ
ȀǼȇǹǿǼȈ
ưƶƭƱƶƳƥƫƬƣ
ȀȅȊǽǿȃǼȈ
ǼȈȍȉǼȇǿȀǼȈȆȅȇȉǼȈ
ȆȅȇȉǼȈǹȈĭǹȁǼǿǹȈ
ȆǹȇǹĬȊȇǹ
ǼȆǿȈȀǼȊǼȈ
ƶƦƳƣƶƭƫƬƣ
ȊǻȇǹȊȁǿȀǼȈǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾĭȊȈǿȀȅȊǹǼȇǿȅȊ
ȅȊ
ȀȁǿȂǹȉǿȈȂȅȈ
ƲƭƣƬƣƬƫƣƮƣƳƮƣƳƣ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȊȃȉǾȇǾȈǾ
ȂȍȈǹȎȀȅ
ƥƶƹƱƴƣƯƫƦƧƴƥƶƹƫƯƧƴƬƣƵƣƴƬƧƶƧƴ
ƣƭƱƶƮƫƯƫƣƴƫƦƩƳƫƬƣ
ȆȅȇȉǼȈȆǹȇǹĬȊȇǹǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ
ȀǹīȀǼȁǹ
ȆǼȇīȅȁǼȈ
ƧƭƣƫƱƸƳƺƮƣƵƫƴƮƱƫ
ȈȆǹȉȅȊȁǹȇǿȈȂǹȉǹ
ȉǼȋȃȅȉȇȅȆǿǼȈ
ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǼȈǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
ƮƱƯƺƴƧƫƴ ƧƴƺƵƧƳƫƬƧƴƧưƺƵƧƳƫƬƧƴ
ȉǹȇǹȉȈȍȃ
ȆǿȈǿȃǹȈ
ĬǼȇȂȅȆȇȅȈȅȌǾ

ȂȐȞȠȢȀĮȜȜȓȞȚțȠȢ
ȁȣįȓĮȢǺȪȡȦȞĮȢĲț(PDLOHPPDQRXLONDOOLQLNRV#JPDLOFRP
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΟΠΑΝΑ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
επιρρίπτει ευθύνες στον δήμαρχο Βύρωνα
Σ

πάνια ένα Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει απόφαση με την
οποία διαφωνεί ο δήμαρχος. Ωστόσο, αυτό συνέβη στο Βύρωνα, μετά
από πρόταση του επικεφαλής της
παράταξης «Μαζί για το Βύρωνα»
Μίλτου Μπαντή.
«Επανειλημμένα έχουμε επισημάνει τις ευθύνες της Δημοτικής
Αρχής Κατωπόδη στο χειρισμό της
υπόθεσης του λόφου Κοπανά, αφού
δεν ενημέρωσε έγκαιρα και με πληρότητα τα θεσμικά όργανα και τον
λαό του Βύρωνα», αναφέρεται σε
απόφαση του Δ.Σ. που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 8 Νοεμβρίου.
Την πρόταση – αίτημα για μομφή στο δήμαρχο Άκη Κατωπόδη
κατέθεσε ο κ. Μπαντής Μιλτιάδης,
αναφορικά με τις εξελίξεις στην
υπόθεση του Λόφου Κοπανά. Ουσιαστικά ο κ. Μίλτος Μπαντής,
επανέφερε την πρόταση που είχε
καταθέσει και το καλοκαίρι (Ιούνιο)
και τότε δεν είχε συγκεντρώσει την
πλειοψηφία.
Ο Τάσος Μαυρόπουλος από την
«Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση»
(ΡΕΚ) ζήτησε να προστεθούν δύο
ουσιαστικές κατά τη γνώμη του παράγραφοι για να το ψηφίσει.
Μετά από διαλογική συζήτηση

O Μίλτος Μπαντής κατάφερε να πετύχει την υπερψήφιση της πρότασης
ψηφίσματος- πολιτικής μομφής για τον δήμαρχο (φωτό αρχείου).
και αρκετές ζυμώσεις το ψήφισμα που επιρρίπτει ευθύνες στο
δήμαρχο για τους χειρισμούς του
υπερψηφίστηκε από 17 συμβούλους, κατά ψήφισαν 12 και 8 απείχαν.
Το ψήφισαν, όπως τελικά διαμορφώθηκε, οι παρατάξεις «Μαζί
για το Βύρωνα», «Νέα Εποχή»,
«Αριστερή Παρέμβαση», «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση».
Κατά ψήφισαν 12, η παράταξη
του δημάρχου «Στάση Βύρωνα»

και η «Πρωτοβουλία Πολιτών» της
Βασιλικής Σάρολα.
Απείχαν από την ψηφοφορία 8
σύμβουλοι, από την «Δύναμη Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου,
από την «Λαϊκή Συσπείρωση» του
Βαγγέλη Γείτονα καθώς και οι
ανεξάρτητοι Βασίλης Δεμπόνος
και Βασίλης Μουντοκαλάκης.
Στη συνεδρίαση τέθηκαν πολλά
ερωτήματα για την υπόθεση Κοπανά, ωστόσο οι απαντήσεις που
δόθηκαν από τον κ. δήμαρχο, δεν

έπεισαν όλους τους δημοτικούς
συμβούλους. Όπως για παράδειγμα, γιατί ενώ ξεκίνησαν μαζί οι
δύο Δήμοι την προσπάθεια για την
υπεράσπιση του Κοπανά, έχουν
διαφορετικά δικηγορικά γραφεία
και διαφορετική υπερασπιστική
γραμμή; Ο Δήμος Βύρωνα έχει
καταθέσει την αίτηση αναίρεσης
και έχει προσδιορίσει τη δίκη στον
Άρειο Πάγο, ενώ ο Δήμος Υμηττού
και το ελληνικό δημόσιο καθυστερούν τον προσδιορισμό εξέτασης

της αίτησης αναίρεσης της απόφασης του εφετείου στον Άρειο Πάγο.
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στον δήμαρχο χωρίς να απαντηθούν επί της ουσίας.
Αρκετοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζήτησαν να λάβουν γνώση
όλου του φακέλου της υπόθεσης
Κοπανά, των δικογράφων κ.λπ.
και άσκησαν κριτική στο δήμαρχο
για τον τρόπο που χειρίζεται αυτό
το τόσο σοβαρό ζήτημα για την
πόλη. Ο δήμαρχος παρά την αρχική
του άρνηση στο τέλος δεσμεύτηκε
ότι θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα
στοιχεία οι δημοτικοί σύμβουλοι…
αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε
«να μην γίνουν τα έγγραφα χαρτοπόλεμος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο και ο δήμαρχος, εξέφρασαν την
κατηγορηματική τους αντίθεση στο
εξώδικο των ιδιωτών που ζητούν
συμβιβασμό και να τους αναγνωριστεί η ιδιοκτησία, αφήνοντας τα γήπεδα και τα θέατρα στους Δήμους
Βύρωνα και Υμηττού - Δάφνης...
σαν να κάνουν χάρη. Πέρα από
την αρνητική του θέση στη συγκεκριμένη πρόταση, ο δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος είναι αναρμόδιος
καθώς οι συγκεκριμένες εκτάσεις
ανήκουν στο δημόσιο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Street Art στο Πάρκο Καραολή & Δημητρίου

Τ

ο Σάββατο 30 Οκτωβρίου,
από το πρωί, το πάρκο Καραολή και Δημητρίου, μετατράπηκε σε εστία τέχνης και ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Τεχνών του Δρόμου, στο Δημόσιο

Χώρο.
Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με την Awesome Athens
Experiences, διοργάνωσε ένα
Park Arts event, με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών: Mister.
Achilles, Fotizontas, Noless.one,

Από αριστερά: οι αντιδήμαρχοι Χρήστος Σπυρόπουλος και Λεμονιά Κλωνάρη
με τον δήμαρχο Βύρωνα Άκη Κατωπόδη. Φωτό Eleni Daskalaki
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Otom.one, Norone, Μαριλένα
Γκιρλέμη, (street art & graffiti).
Τα έργα των καλλιτεχνών αλλά
και τη διαδικασία δημιουργίας
τους, παρακολούθησαν από κοντά εκατοντάδες πολίτες αλλά και
παιδιά που είχαν την ευκαιρία να

Φωτό Eleni Daskalaki

ζωγραφίσουν και να παίξουν με
τα χρώματα.
Την εκδήλωση, που καλύφθηκε
με απευθείας συνδέσεις από τους
τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΡΤ και
ΑΝΤ1, πλαισίωσαν καλλιτεχνικά:
η ομάδα χορού & performance,

pARTy people (Μαρίνα Μαριόλα, Τριανταφυλλένια Κοσμίδου,
Σοφία Λάμπρου, Γιώργος Κασσαλιάς), η Ανδρομέδα Ψαρού
(performance & street keys
piano) και ο Γιάννης Παντελαίος
(τραγούδι & κιθάρα).

Φωτό Eleni Daskalaki

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Γιατί χρειαζόμαστε μία νέα παράταξη
Δεν κινούμαστε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, κινούμαστε έξυπνα

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου
Βύρωνος

Π

ρόσφατα κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνου για την 28η Οκτωβρίου, ο Βασίλης Δεμπόνος ανακοίνωσε τη νέα δημοτική παράταξη με το
όνομα «Έξυπνος Βύρωνας». Λογικό είναι να δημιουργηθούν διάφορα ερωτήματα, όπως: Χρειάζεται μία καινούργια
παράταξη; Δεν αρκούν οι παλιές; Ακόμη

περισσότερο, χρειάζεται μία ακόμη παράταξη από το χώρο της κεντροδεξιάς;
Υπάρχουν ήδη δύο, ποιος ο λόγος λοιπόν να δημιουργηθεί μία νέα παράταξη;
Εδώ θα χρειαστεί να δώσω κάποιες
διευκρινήσεις. Μπορεί ο κόσμος να θεωρεί ότι ο «Έξυπνος Βύρωνας» είναι
μια παράταξη από το χώρο της κεντροδεξιάς, όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο
«Έξυπνος Βύρωνας» είναι μία παράταξη
χωρίς κομματικό ιδεολογικό πρόσημο.
Είναι μία παράταξη χωρίς αγκυλώσεις.
Είναι κυρίως η αγωνία μιας ομάδας
ανθρώπων να προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα της πόλης.
Μιλάμε για προβλήματα, τα οποία για να
λυθούν δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Χρειάζεται απλά
να τα εντοπίσεις, να τα αξιολογήσεις, να
βάλεις τις προτεραιότητές σου και να
τα λύσεις. Αν στην αγορά του Δήμου
υπάρχουν καμένες λάμπες απλά χρειάζεται να αλλάξεις λάμπες και όχι να καταθέσεις κάποια ιδεολογική ταυτότητα.
Αν τα σκουπίδια δεν μαζεύονται χρειάζεται απλά να οργανώσεις αλλιώς την
αποκομιδή τους, ώστε να έχεις μία κα-

Ο Βασίλειος Μουντοκαλάκης με τον επικεφαλής του «Έξυπνου Βύρωνα» Βασίλη
Δεμπόνο, αναμένοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο δημαρχείο του Βύρωνα.

θαρή πόλη με βάση τις δυνατότητες που
σου παρέχει το σύστημα. Αν οι πόροι
δεν αρκούν χρειάζεται να βρεις άλλους
πόρους και να διεκδικήσεις πόρους.
Ο «Έξυπνος Βύρωνας» δεν ακολουθεί την παραδοσιακή λογική και δεν
εκφράζει τα θέλω ενός ανθρώπου,
ενός μεγάλου αρχηγού. Δεν αποτελεί

εργαλείο ενός κεντρικού πολιτικού
σχηματισμού. Ό «Έξυπνος Βύρωνας»
είναι μία συλλογική προσπάθεια. Είναι
το μεράκι μιας ομάδας ανθρώπων, για
αυτή την πόλη. Είναι η πίστη ότι πολλά
μυαλά, όταν συνεργάζονται, λειτουργούν καλύτερα από ένα μυαλό. Είναι η
πίστη ότι για να λυθούν τα προβλήμα-

τα της πόλης χρειάζονται άνθρωποι με
γνώσεις (πολλές φορές εξειδικευμένες),
διάθεση, μεράκι και κυρίως χρειάζεται
ο σεβασμός στην επιστημονική γνώση και στην οργανωμένη προσπάθεια.
Πάνω σε αυτή τη λογική οικοδομείται η
παράταξη «Έξυπνος Βύρωνας».
Ζητά τη γνώμη σου, ζητά τη συμμετοχή σου, ζητά τις γνώσεις σου, ώστε όλοι
μαζί να φτιάξουμε μία πόλη, που μας
αξίζει να ζούμε.
Μία πόλη καθαρή, χωρίς εγκληματικότητα, που εξυπηρετεί τις ανάγκες
κάθε ηλικίας, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων. Με λίγα
λόγια μία σύγχρονη Έξυπνη πόλη.
Μία πόλη που αντιμετωπίζει το δημότη και τον επαγγελματία ως συνεργάτες
και όχι ως εχθρούς. Μια πόλη που την
ομορφαίνουν οι δημότες και επαγγελματίες που κατοικούν ή εργάζονται σ’
αυτή.
Μία σύγχρονη έξυπνη πόλη και μία
δημοτική αρχή που θα εργάζεται σκληρά με στόχο να προσθέτει κάθε μέρα
ένα λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο σε
κάθε γειτονιά του Βύρωνα.

Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο ΥΛ Ι Α Τ Η Σ « Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ »

Προληπτικές εξετάσεις στοματικής υγείας για τους μαθητές του Βύρωνα
Η εφημερίδα «Επικοινωνία» σε συνεργασία με το Ιατρείο Αποκατάστασης
Στοματικής Υγείας Ιουλία Κιούπη διοργανώνει εξετάσεις πρόληψης στοματικής
υγείας στους μαθητές των σχολείων του
Βύρωνα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι εξετάσεις θα γίνονται κατόπιν ραντεβού στο Ιατρείο επί της οδού Ν. Αρώνη
38 στο Βύρωνα (τηλ.: 210.766.87.32, κιν.:
6972 326301) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ποια οφέλη μπορεί να έχει ένα
παιδί που κάνει προληπτική
εξέταση στον οδοντίατρο;
Το πιο σπουδαίο όφελος της οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών, είναι ότι
η τερηδόνα και η ουλίτιδα μπορούν όχι
μόνο να προληφθούν αλλά και να ανασταλεί η εξέλιξή τους όταν βρίσκονται
σε αρχικά στάδια. Επίσης μπορούν να
προβλεφθούν οι μετέπειτα τυχόν ορθοδοντικές ανωμαλίες.
Στόχοι της προληπτικής αγωγής είναι
η απομάκρυνση της οδοντικής μικροβιακής πλάκας (ΟΜΠ) και η ενίσχυση των
δοντιών, μέσα από απλές και ανώδυνες
οδοντιατρικές πράξεις όπως η τοπική φθορίωση, προληπτικές εμφράξεις
οπών και σχισμών (sealants). Παρέχονται επίσης ανάλυση της δίαιτας του
παιδιού και οδηγίες για σωστή χρήση

της οδοντόβουρτσας, νήματος και στοματικού διαλύματος.

Τι προτείνετε όσον αφορά
την υγιεινή των δοντιών
και ιδιαιτέρα όσον αφορά
τις μικρές ηλικίες;
Στα παιδιά μέχρι δυο ετών, οι γονείς θα
πρέπει να καθαρίζουν τα δόντια των
παιδιών με βρεγμένη γάζα, απομακρύνοντας τα υπολείμματα των τροφών
μετά από κάθε γεύμα. Στη συνέχεια ο
καθαρισμός γίνεται με παιδικές οδοντόβουρτσες και τη χρήση μικρής ποσότητας (μέγεθος μπιζελιού) παιδικής
φθοριούχου οδοντόκρεμας. Ο τρόπος
βουρτσίσματος είναι κάτι που θα διδαχθούμε από τον οδοντίατρό μας, ενώ το
βούρτσισμα θα πρέπει να γίνεται με την
επίβλεψη ενός ενήλικα μέχρι και την
ηλικία των 7 ετών. Προκειμένου το παιδί να αποκτήσει τη συνήθεια της φροντίδας των δοντιών, οι γονείς πρέπει να
παροτρύνουν το παιδί να βουρτσίζει τα
δόντια του τη στιγμή που τα βουρτσίζουν και εκείνοι, εκμεταλλευόμενοι το
γεγονός ότι τα παιδιά στις μικρές ηλικίες έχουν την τάση να μιμούνται τους
μεγάλους. Σε ότι αφορά στους εφήβους,
θα πρέπει να βουρτσίζουν τα δόντια
τους 3 φορές την ημέρα μετά από κάθε
γεύμα, χωρίς να παραλείπουν το- πολύ

Μαθητές μετά από εξέταση στο Ιατρείο Αποκατάστασης Στοματικής Υγείας Ιουλία Κιούπη
Ιουλία Κιούπη, ΧειρουργόςΟδοντίατρος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα (2017 2021) Αντιδήμαρχος (2011-2014)

σημαντικό- βούρτσισμα πριν τον ύπνο.
Η οδοντόβουρτσα τους θα πρέπει να είναι μέτρια ή μαλακή, για την αποφυγή
τραυματισμού των ούλων. Τα στοματικά
διαλύματα δεν αντικαθιστούν ένα σωστό
βούρτσισμα και χορηγούνται μόνο μετά
τη συμβουλή του οδοντιάτρου.

Με ποιους τρόπους μπορούμε
να προλάβουμε την τερηδόνα;
Η τερηδόνα αποτελεί την πιο συχνή πάθηση των δοντιών, η οποία οφείλεται

σε μικρόβια που προσβάλλουν το δόντι
και καταστρέφουν τη σκληρή του δομή.
Τα μικρόβια που έχουμε στο στόμα μας,
«τρέφονται» με τα υπολείμματα των
τροφών που παραμένουν στη στοματική
κοιλότητα μετά από κάθε γεύμα και παράγουν οξέα τα οποία καταστρέφουν τα
δόντια. Η τερηδόνα προσβάλλει εξίσου
μόνιμα και νεογιλά δόντια. Απαραίτητο
λοιπόν είναι να θεραπεύουμε- πρωτίστως- την τερηδόνα των νεογιλών
δοντιών γιατί μπορεί να επιδράσει στα
μόνιμα δόντια που διαπλάσσονται ακριβώς από κάτω.
Για να προλάβουμε την τερηδόνα στα
παιδιά συνιστάται η φθορίωση που γίνε-

ται στο ιατρείο. Πρόκειται για την τοποθέτηση ενός ειδικού ζελέ στα δόντια, το
οποίο περιέχει φθόριο και θωρακίζει τα
δόντια απέναντι στην τερηδόνα. Η διαδικασία, πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε
6 μήνες μέχρι την ηλικία των 13 ετών
περίπου. Μία άλλη μέθοδος που ακολουθείται είναι οι προληπτικές εμφράξεις, τα γνωστά σε όλους σφραγίσματα.
Οι εμφράξεις αυτές έχουν την ιδιότητα
να σφραγίζουν τις πιο ευπαθείς περιοχές των πίσω δοντιών που είναι ευάλωτες στην τερηδόνα. Τοποθετούνται
εξίσου σε μόνιμα και νεογιλά δόντια. Η
τοποθέτησή τους είναι ανώδυνη και ο
ρόλος τους καθαρά προστατευτικός.
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Παρέμβαση Σωτηρόπουλου για τη Δημοτική Συγκοινωνία

Ο Αλέξης Σωτηρόπουλος ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους Λευτέρη Τριανταφύλλου και Αθανάσιο Οικονόμου (φωτό αρχείου).

Η

παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» του
Αλέξη Σωτηρόπουλου κατέθεσε
ερώτηση για τη δημοτική συγκοινωνία. Αν
και η ερώτηση είχε κατατεθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2021, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη καθυστέρηση,
μόλις στις 15 Νοεμβρίου.
Στην ερώτηση, οι δημοτικοί σύμβουλοι
αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «επί σειρά
ετών και ήδη πριν την ανάληψη της δημοτικής αρχής από την παράταξή σας έχει
παύσει να λειτουργεί η δεύτερη γραμμή
της δημοτικής συγκοινωνίας, αφήνοντας
ακάλυπτες ολόκληρες περιοχές της πόλης
μας και τα περισσότερα λεωφορεία παραμένουν παροπλισμένα στον χώρο της
Εργάνης.
Παρότι δε τόσο το 2014 όσο και το 2019
υποσχεθήκατε την ανάπτυξη νέων δρομολογίων και την σύνδεση με την Πανεπιστημιούπολη μέσω της δημοτικής συγκοινωνίας και επί της διοικήσεως σας τα
τελευταία 6,5 έτη η γραμμή που λειτουργεί
παραμένει μόνο μία και τα λεωφορεία που
παραμένουν παροπλισμένα (και η προμήθεια τους στοίχισε σημαντικά ποσά) κυρι-

ολεκτικά «σαπίζουν», χάνοντας την αξία
τους»
Στην ερώτηση των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, απάντησε αρχικά
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης Κώστας Αγγέλης και
στη συνέχεια ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης.
Ο κ. Αγγέλης υπενθύμισε ότι η δημοτική
συγκοινωνία ξεκίνησε το 2004 στο Βύρωνα. Τότε αγοράσθηκαν 8 λεωφορεία που
απασχολούσαν περίπου 20 οδηγούς. Σταδιακά έως το 2010 παροπλίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν σχεδόν τα 6 από αυτά. Το
2010 αγοράσθηκαν άλλα 4 λεωφορεία τα
οποία συνεχίζουν να υποστηρίζουν –τη μία
πλέον γραμμή- έως σήμερα με 6 οδηγούς.
Τα 8 ακινητοποιημένα λεωφορεία –τα
περισσότερα πάνω από 10 χρόνια- είναι
πλέον εκτός σύγχρονων προδιαγραφών,
τα μισά από αυτά αποψιλωμένα από ανταλλακτικά για να κυκλοφορήσουν τα υπόλοιπα κατά την περίοδο 2007-2010. Η εκτίμηση των τεχνικών καταλήγει ότι πιθανόν
δύο από αυτά θα μπορούσαν να επισκευα-

Λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας στον χώρο της Εργάνης.
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Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης επισήμανε ότι η έλλειψη οδηγών
και η αδυναμία προσλήψεων αποτελούν το βασικότερο
πρόβλημα της δημοτικής συγκοινωνίας (φωτό αρχείου).

στούν για άλλη χρήση από το Δήμο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημοτικής
συγκοινωνίας είναι η έλλειψη οδηγών.
Από τους 20 αρχικούς οδηγούς έμειναν
περίπου οι μισοί καθώς οι υπόλοιπο έφυγαν με αποσπάσεις-μετατάξεις. Η δημοτική συγκοινωνία λειτουργεί με έξι γιατί
οι τρεις απασχολούνται ως οδηγοί στους
Παιδικούς Σταθμούς και στο Πράσινο ενώ
ένας είναι οδηγός του δημάρχου. Την επόμενη χρονιά, η συνταξιοδότηση 3 οδηγών
αναμένεται να εντείνει το πρόβλημα.
Τα σχέδια του Δήμου περιλαμβάνουν
α) την αξιοποίηση κάθε πρόσφορου τρόπου για πρόσληψη 5 οδηγών, β) τον προγραμματισμό επισκευής δύο λεωφορείων
εντός του 2022 και γ) την οριστική απόσυρση έξι λεωφορείων.
Απαντώντας στις εξηγήσεις του κ. Αγγέλη, ο κ. Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «Εμείς
την λογική που λέει ότι, αφού πλέον τα λεωφορεία θέλουν αρκετά χρήματα να επιδιορθωθούν γιατί τα αφήσαμε να «σαπίζουν»
στην Εργάνη για 10 χρόνια και δεν έχουμε
πλέον επαρκή αριθμό οδηγών (ενώ και όταν
είχαμε πριν κάποια χρόνια δεν τα λειτουργούσαμε), προτείνουμε να τα αποσύρουμε,
δεν την δεχόμαστε. Δεν δεχόμαστε να εγκαταλείψουμε τους στόχους της αναβάθμισης
της δημοτικής συγκοινωνίας, της σύνδεσης
με την Πανεπιστημιούπολη, την Πολυτεχνιούπολη και το Μετρό στην Ριζάρη και της
πύκνωσης των δρομολογίων προς όφελος
των πολιτών.
Η δημοτική συγκοινωνία είναι απαραίτητη σε μία πόλη που κατοικείται κατά βάση
από μικρομεσαία λαϊκά στρώματα, στερείται
σταθμού Μετρό και έχει απομακρυσμένες
περιοχές που δεν συνδέονται ή δεν συνδέονται επαρκώς με την υπόλοιπη πόλη με την
αστική συγκοινωνία (π.χ. ο Καρέας, η περιοχή του Αγίου Αρτεμίου και του Ντάνκαν, η
περιοχή της Μεταμόρφωσης προς την οδό
Μελίνας Μερκούρη κλπ).
Δεν δεχόμαστε να συνεχισθεί άλλο αυτή
η απαξίωση της χρυσοπληρωμένης δη-

μοτικής περιουσίας και να αποσύρουμε τα
λεωφορεία, πετώντας ουσιαστικά τα χρήματα που δόθηκαν και εγκαταλείποντας κάθε
προοπτική ανάπτυξης και αναβάθμισης της
δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη μας.
Το κόστος επιδιόρθωσης των λεωφορείων δεν είναι απαγορευτικό (σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας κανένα δεν
χρειάζεται πάνω από 5.000-10.000 ευρώ για
να επιδιορθωθεί και ο ίδιος ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο
ότι «δεν είναι αυτό το πρόβλημα») και, αν
ληφθεί υπόψη το κόστος αγοράς νέων λεωφορείων, δεν θα το καταστήσει απαγορευτικό ούτε το ενδεχόμενο τυχόν κεκρυμμένων
βλαβών σε πλακέτες, ηλεκτρικά συστήματα
και σασμάν».
Κλείνοντας τη συζήτηση ο δήμαρχος
Άκης Κατωπόδης, υπογράμμισε ότι ο παροπλισμός των λεωφορείων μετά από
συχνές βλάβες και μηχανολογικά προβλήματα ξεκίνησε από το 2007, δηλαδή
επί δημαρχίας Χαρδαλιά. Το 2010 είχαν
αποσυρθεί τα έξι από τα οκτώ. Ο δήμαρχος
το απέδωσε σε δύο αιτίες. Αφενός το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα λεωφορεία ήταν
ακατάλληλα για τους στενούς δρόμους του
Βύρωνα, με ανωφέρειες και κατηφόρες,
αφετέρου, ότι τα συνεργεία του Δήμου δεν
είχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για
επισκευές και έπρεπε να απευθύνονται σε
εξειδικευμένο ιδιωτικό συνεργείο.
«Τα λεωφορεία αυτά δεν έχουν δεύτερη
πόρτα πίσω, δεν έχουν air condition». σημείωσε για να αναδείξει την ακαταλληλότητά τους. Τόνισε επίσης ότι μετά το 2008,
λόγω των Μνημονίων, δεν δόθηκε ξανά η
δυνατότητα στο Δήμο να προσλάβει μόνιμο
προσωπικό, συνεπώς ούτε οδηγούς. «Το
2019 μας ενέκριναν δύο εργαζομένους, το
2020 άλλους δύο αλλά οι διαγωνισμοί δεν
έγιναν. Το 2021 μας ενέκριναν 5 άτομα».
Εξάλλου, το όποιο αίτημα πρόσληψης
μέσω της κινητικότητας μπλοκάρεται από
την αρμόδια επιτροπή για τη συγκεκριμένη
ειδικότητα.

[Βύρωνας - Ιστορία]

Η ΒΥΡΩΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Η ιστορία μέσα από τους εργαζόμενους του
Δήμου: Φωτεινή Νικολακάκη - Σεραφετινίδη
Γράφει ο Μιχαήλ Βαρλάς, ιστορικός

Η

απώλεια της επίσημης μνήμης του
Δήμου Βύρωνα, των δημοτικών
αρχείων, έχει στερήσει από την τοπική
ιστορία πολύτιμες πηγές για την δράση
του θεσμού αλλά και για τα πρόσωπα
που στελέχωσαν τον Δήμο στις πρώτες
δεκαετίες της λειτουργίας του. Μεγάλο
μέρος της γνώσης μας για την ιστορία
του Δήμου περνά μέσα από τις μνήμες,
της αφηγήσεις, τα τεκμήρια ζωής των
εργαζομένων του Δήμου, όπως τα διασώζουν σήμερα οι απόγονοι τους.
Από τους πρώτους εργαζόμενους
του Δήμου ελάχιστα ονόματα έχουν
διασωθεί, όπως του ληξίαρχου Μιχαήλ Μαυρίδη, του κλητήρα Ανάγνου,
του Καπόπουλου, του Βέσση. Ανάμεσα στους πρώτους ξεχωρίζει το όνομα μιας γυναίκας που η οικογενειακή
φήμη θέλει να έχει, άθελα της, δανείσει
την μορφή της στο ηρώο της πόλης.
Το 1934 εκλέγεται πρώτος δήμαρχος
Βύρωνα ο γιατρός Νικόλαος Φραγκιάδης, μικρασιάτης από την περιοχή της
Σμύρνης. Στο πλευρό του εμφανίζεται
μια νέα συγγενής του, γεννημένη στο
Ρείζ Ντερέ το 1917, που ακολούθησε
στην προσφυγιά μια διαφορετική πορεία από τους πολλούς Σμυρνιούς του
Βύρωνα. Μαζί με την οικογένειά της
καταφεύγει στην Τήνο, όπου υπάρχουν
συγγενείς και η μικρή Φωτεινή Νικολακάκη μεγαλώνει στον καθαρό αέρα
του νησιού. Εκεί συνδυάζει την καθολική παράδοση στην ποιοτική εκπαίδευση με την αγάπη των Μικρασιατών για
την μόρφωση και έρχεται στην Αθήνα
εφοδιασμένη με το απολυτήριο του
Γυμνασίου. Χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες φαίνεται ότι ο Φραγκιάδης
την προσλαμβάνει στο Δήμο χάρη στις
γνώσεις και τις δεξιότητες της ως γραμματέως και χάρη στη γραφομηχανή της
που αποτελεί το εφόδιο της για την επιβίωση στο υπόλοιπο της ζωής της.
Η νεαρή Φωτεινή γίνεται μάρτυρας
της ιστορίας στον Δήμο και της ιστορίας του Δήμου. Ο φωτογραφικός φακός
τη «συλλαμβάνει» στο γραφείο της τις
πρώτες ημέρες του πολέμου του 1940,
όταν ο Δήμος συμμετείχε στη διαδικασία της επιστράτευσης, όπως αφηγείται
ο γιος της Κώστας Σεραφετινίδης. Είναι πιθανόν η μόνη φωτογραφία από το
εσωτερικό του δημαρχείου, όπου φαίνεται το επίπεδο του εξοπλισμού με το
τηλέφωνο – πιθανόν SIEMENSW-28 ή
W-36- τα ηλεκτρικά κουδούνια και την
παραδοσιακή γραφική ύλη.
Οι αναμνήσεις της Φωτεινής μαζί με

Η Φωτεινή στο γραφείο της στο παλαιό δημαρχείο Βύρωνα
κατά την επιστράτευση του 1940 για το Αλβανικό μέτωπο.

Η Φωτεινή Σεραφετινίδη, γ. Νικολακάκη, στο γραφείο της στο
παλιό δημαρχείο του Βύρωνα μεταπολεμικά. Είναι εμφανής η
επιδείνωση των συνθηκών από την προπολεμική περίοδο.

Η Φωτεινή με τον σύζυγο της Γιάννη στον Βύρωνα τον Ιούλιο του 1943

Η Φωτεινή Νικολακάκη με τον σύζυγο της Ιωάννη Σεραφετινίδη πριν το 1948.

Η ελληνική ρατσιστική έκδοση
των SS «Ο υπάνθρωπος» (1942).
Η διαταγή του Γερμανού αρχηγού
των SS της Ελλάδος, Jürgen Stroop,
του Οκτωβρίου 1943 όριζε ότι: «Οι
μη Εβραίοι που κρύβουν Εβραίους,
τους παρέχουν στέγη ή τους βοηθούν
να διαφύγουν θα σταλούν σε
στρατόπεδα εργασίας ή θα λάβουν
μία πιο αυστηρή ποινή». Η Φωτεινή
Νικολακάκη έθεσε σε κίνδυνο τη
ζωή της προκειμένου να σώσει
συνανθρώπους της.
τα λιγοστά αντικείμενα που τις συνοδεύουν καλύπτονται από τον πόνο του
πρόωρου χαμού του συζύγου της λίγο
μετά την τραγωδία των Δεκεμβριανών.
Ο σύζυγος της Φωτεινής Ιωάννης Σεραφετινίδης, γόνος σημαντικής και
εύπορης οικογένειας της Αττάλειας,
την αφήνει νέα χήρα, μετά από την μεγάλη περιπέτεια του πολέμου και των
Δεκεμβριανών. Το μοναδικό τους παιδί
ανακαλύπτει συμπτωματικά τις ιστορίες από την ζωή της.
Ένα ταξίδι του σε έναν Εβραίο φίλο
στην Ρόδο αποκαλύπτει μια σημαντική και άγνωστη δράση στην περίοδο
της Κατοχής. Ένας Έλληνας Εβραίος
εγκατεστημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ

αφηγείται πως σώθηκε από την Shoah,
το «Ολοκαύτωμα» στα Εβραϊκά, χάρη
στην Φωτεινή Νικολακάκη, υπάλληλο
του Δήμου Βύρωνα. Γνωρίζοντας τα
κατατόπια, σε συνεργασία με κάποιες
αρχές η νεαρή υπάλληλος εκδίδει πλαστά αποδεικτικά έγγραφα του Δήμου
Βύρωνα για να διευκολύνει τη διαφυγή του από την Ελλάδα προς την Μικρά
Ασία και κατόπιν προς την ασφαλή Αγγλοκρατούμενη Νότια Αφρική. Η ίδια
παραδέχθηκε ότι έλαβε μέρος σε αυτή
την επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στον Δήμο του Βύρωνα, στο κτήριο

Τιμολόγιο Οδοντιατρικών εργασιών για το 1945 του συζύγου της
Φωτεινής, Ιωάννη Σεραφετινίδη, νέου οδοντιάτρου του Βύρωνα.
του μελλοντικού Μουσείου της πόλης.
Προσωπικά δεν δέχθηκε καμιά ανταμοιβή και δεν προσπάθησε να λάβει
κάποια τιμητική διάκριση. Για την γενιά
της η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο υπήρξε η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη της προσφυγιάς.
Η Φωτεινή Νικολακάκη σύζυγος Ιωάννη Σεραφετινίδη επέλεξε να παραμείνει αφανής, όπως και ο μικρότερος
αδελφός της, ο Ανδρέας που η τοπική
ιστοριογραφία τον αναφέρει μόνο με το

επώνυμο του, Νικολακάκη, έστω και
αν τραυματίστηκε σε γνωστή μάχη του
1944 με τους Γερμανούς στον Υμηττό.
Ως το 2004 που άφησε αυτό τον κόσμο
η ιστορία δεν της χτύπησε την πόρτα.
Η οικογενειακή μνήμη χρειάζεται να
τεκμηριωθεί με ακρίβεια και να ενταχθεί μαζί με τα υλικά κατάλοιπα της,
αντικείμενα και φωτογραφίες στο μελλοντικό Μουσείο, ως τμήμα της άγνωστης από πολλές πλευρές ιστορίας του
Δήμου.
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[Ζωγράφου]

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η ΓΙΩ ΡΓΟΥ Κ ΡΟ ΚΙΔ Η

Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου
Ποιά η ανάγκη ε πορικού
συλλόγου στον δή ο ας;
Μας πήρε καιρό να συνειδητοποιήσουμε
οι εμποροεπαγγελματίες του δήμου μας ότι
πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επίσημο
όργανο εκτός πολιτικών ιδεολογιών για να
μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα
που μας απασχολούν στο επιχειρείν καθώς
και τη δυνατότητα παρέμβασης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος μας.
Ποιά θα πρέπει να είναι η
συνεργασία ε τη δη οτική αρχή
και σε ποιούς το είς ε δεδο ένο
ότι ο ε πορικός κόσ ος του δή ου
ας έχει δεχτεί εγάλο πλήγ α
λόγω Covid και Lockdown;
Για αρχή θα κουβεντιάσουμε με τη δημοτική αρχή τις αυθαιρεσίες των διαφόρων καταστημάτων όπως λόγου χάρη η κατάληψη
χώρου πεζοδρομίων, πλατειών, δρόμων
κ.ο.κ. απο τραπεζοκαθίσματα, σημαίες κλπ.
Για την καθαριότητα του δήμου μας, για το
πάρκινγκ στους κεντρικούς δρόμους όπου
είναι η βιτρίνα το δήμου μας, για το ότι κάθε

φορτηγό διπλοπαρκάρει και ξεφορτώνει
ότι ώρα θέλει, για τα δημοτικά τέλη και για
αμέτρητα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο δήμος μας ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια
και ήρθε ο Covid/ Lockdown που ήταν το
κερασάκι στη τούρτα.

Για ποιόν λόγο πιστεύεται
έχουν βάλει και συνεχίζουν
να βάζουν λουκέτο πολλές
ικρο εσαίες επιχειρήσεις;
Κατά τη ταπεινή μου γνώμη, υπάρχουν
πολλοί λόγοι αλλά ο πρώτος λόγος είναι το
ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, με
τους νόμους που ψηφίζουν και τα μέτρα
που παίρνουν μας αποδεικνύουν εμμέσως
πλην σαφώς οτι στηρίζουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και άλλος ένας λόγος είναι
το γεγονός ότι όλοι θέλουμε να είμαστε
αφεντικά και κανείς υπάλληλος. Αυτό το
βλέπουμε σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο
να υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε
τα ίδια είδη όπου είναι δυσανάλογο με τον
πληθυσμό του εκάστοτε δήμου.

Για ποιά θέ ατα πορεί να απευθυνθεί κάποιος έ πορος στον
σύλλογο και ε ποιόν τρόπο επικοινωνεί αζί σας;
Για οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει το επιχειρείν π.χ. αδειοδοτήσεις, φοροτεχνικά, νομικά και
οτιδήποτε τον απασχολεί και θεωρεί οτι μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Μπορεί να μας βρεί στη
διεύθυνση Μπισκίνη 95 και Θεοδάμαντος καθώς και στο site μας www.eesz.gr όπου μπορεί να
βρει περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας.

Μαμά, μπαμπά, παίζουμε;

Σ

υχνά βρισκόμαστε σε παιδικά
πάρτυ με μικρές φατσούλες που
μοιράζονται τα φωτεινά τους χαμόγελα και άλλες φορές πάλι στην παιδική
χαρά με διαφορετικές ηλικίες παιδιών,
που σκορπούν απλόχερα τη χρυσόσκονη της φαντασίας τους και όπου πέσει
φυτρώνει ευτυχία. Εμείς στεκόμαστε
τις περισσότερες φορές δίπλα τους ως
παρατηρητές, χωρίς να περνάει από τη

σκέψη μας να μοιραστούμε έστω για
λίγο αυτή τη μοναδική αγνότητα και
την αρμονία του παιχνιδιού.
Μεγαλώνοντας, μπαίνουμε σε ένα
«πουκάμισο» πάντα ατσαλάκωτο, με
το άρωμα της σοβαρότητας, τους υψηλούς στόχους, την παραγωγικότητα και
χωρίς να μας δίνεται η δυνατότητα του
λάθους. Επιστρέφοντας σπίτι από τη
δουλειά ακούμε την ερώτηση: «Μαμά,

πάμε να παίξουμε;» ή «Μπαμπά, μου
υποσχέθηκες ότι μόλις γυρίσεις από τη
δουλειά θα φτιάξουμε το παζλ» και η
απάντηση έρχεται «Πρέπει να μαγειρέψω, δεν μπορώ τώρα», «Είμαι πολύ
κουρασμένος, ας το αναβάλλουμε για
αύριο».
Τα παιδιά μας έρχονται κοντά μας
και με τον μοναδικό τρόπο που ξέρουν
καλύτερα, μας καλούν να παίξουμε.
Μας δείχνουν πόσο σημαντικοί είμαστε για εκείνα και ανοίγουν τον κόσμο
τους. Μας ενθαρρύνουν να γίνουμε
για λίγο κι εμείς νεράιδες, πειρατές,
ήρωες, πιλότοι, αστροναύτες που θα
μας ταξιδέψουν σε νέους γαλαξίες και
θα μας φέρουν στο νου πλανήτες που
έχουμε βαθιά μέσα μας. Αν είμαστε τυχεροί μπορεί να δούμε κάποιο αστέρι
να πέφτει...
Ας αφήσουμε στην άκρη για όσο
μπορεί ο καθένας μας τις έγνοιες, τις
προκλήσεις και κυρίως τις δικαιολογίες που βρίσκουμε για να ξεγλιστρίσουμε κάποιες φορές από την επαφή με το
ίδιο μας το παιδί.

ΤΟΥ ΡΑΜΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΣΛΑΝ

ΡΑΜΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΛΑΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
KUNG FU - KICK BOXING - ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
PERSONAL TRAINER
Phone: 698 0888 661
e-mail: rami@tigerart.gr

Σας καλωσορίζουμε στον αθλητικό μας σύλλογο TIGER ART και σας δίνουμε την ευκαιρία να γυμναστείτε αλλά και να γνωρίσετε την φιλοσοφία και το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης τόσο στον επικοινωνιακό τομέα, όσο και στη μέθοδο που χρησιμοποιούμε στις προπονήσεις
μας. Έτσι λοιπόν σας προσφέρουμε -50% για τον πρώτο σας μήνα, για όλα τα νέα μέλη της οικογένειας σε ένα από τα παρακάτω τμήματα:

Kung Fu από 3 ετών • Κung Fu Ενηλίκων • Kick Boxing παιδικό από 8 ετών • Κick Boxing Ενηλίκων
Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δηλώστε συμμετοχή στο Τηλέφωνο: 210-777 59 30 ή με e-mail στο info@tigerart.gr
Επισκεφθείτε μας στο www.tigerart.gr ή στο Facebook: https://www.facebook.com/tigerart.gr/
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Τ

ο Γυμναστήριο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ
σας περιμένει στην οδό Δάφνης 8,
για να ακολουθήσετε σύγχρονα
προγράμματα εκγύμνασης, με μόλις 10 ευρώ
το μήνα.
Η γυμνάστρια Ελισάβετ Αλεξοπούλου είναι
καθημερινά στον χώρο που μπορείτε να επισκεφτείτε για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που υπάρχουν, καθώς και για να
σας λύσει τυχόν απορίες.
Σημειωτέον, ότι για να συμμετέχετε είναι
απαραίτητο το πιστοποιητικό εμβολιασμού,
ειδάλλως ακολουθείτε την διαδικασία του
rapid test.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
μέχρι στιγμής είναι:

Δευτέρα
9:30 Pilates mat & props
11:00 Abs & Hips

Τρίτη

9:30 Body Shape
11:00 Pilates mat & props

Τετάρτη

9:30 Pilates mat & props
11:00 Fatburn workout

Πέμπτη

9:30 Abs & Hips
11:00 Pilates mat

Παρασκευή

9:30 Pilates fitball
11:00 Stretching (30΄)

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΞΙΑΔΗΖ

