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Σε έναν μήνα, η «Επικοινωνία» θα πα-
ραδώσει τον τέταρτο τόμο της ιστορίας 

της στην Εθνική Βιβλιοθήκη, με τα φύλλα 
της περιόδου 2020 - 2021. Η συγκεκριμέ-
νη διετία υπήρξε η δυσκολότερη που δια-
νύσαμε παρά το γεγονός ότι είχαμε ζήσει 
ήδη τα Μνημόνια.

To 2020 με τα lockdowns και τα κλειστά 
καταστήματα, η διατήρηση μίας δωρεάν 
εφημερίδας χρηματοδοτούμενης από τη 
διαφήμιση, αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύ-
σκολη υπόθεση. Τον Μάρτιο η «Ε» δεν κυ-
κλοφόρησε. Στη συνέχεια, την κατάρρευ-
ση της διαφημιστικής αγοράς των επαγ-
γελματιών αναπλήρωσε ως έναν βαθμό η 
δημοτική διαφήμιση προς τις τοπικές εφη-
μερίδες της περιοχής. Συνειδητοποιώντας 
ότι ο τοπικός έντυπος Τύπος οδηγούταν 
σε κλείσιμο, οι Δήμοι μας αύξησαν τη δι-
αφημιστική τους δαπάνη. Η συγκεκριμένη 
στήριξη δεν συνεχίστηκε στον ίδιο βαθμό 
το 2021. Η εφημερίδα μας όμως κατάφερε 
πλέον να σταθεί όρθια χάρη στην προτίμη-
ση των πιο σταθερών διαφημιζόμενων της.

Στα θετικά της συγκεκριμένης περιόδου, 
θα αναφέραμε την ανάπτυξη των τοπικών 
ιστορικών θεμάτων. Ελλείψει εκδηλώσε-
ων και άλλων ειδήσεων αλλά και ελλείψει 
διαφήμισης, δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτη-
τα στη δημοσίευση μεγάλων άρθρων το-
πικής ιστορίας. Η εφημερίδα μας είχε την 
τιμή να φιλοξενήσει ενδιαφέροντα άρθρα 
του Μιχαήλ Βαρλά και του Σπύρου Τζόκα 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό εποχής.

Προφανώς, η φιλοξενία θεμάτων τοπι-
κής Ιστορίας είναι κάτι που θα θέλαμε να 
διατηρήσουμε. Άλλωστε είναι επιθυμία 
και των αναγνωστών μας.

Παρεμπιπτόντως, ο ιστορικός και συγ-
γραφέας Σπύρος Τζόκας, θα κυκλοφο-
ρήσει σύντομα ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Η 
Καισαριανή στα Δεκεμβριανά». Η εφημε-
ρίδα θα επανέλθει με περισσότερες λε-
πτομέρειες για τη συγκεκριμένη έργο.

Η κοινή έκδοση της εφημερίδας για 
τρεις Δήμους (Βύρωνα – Καισαριανή – 
Ζωγράφου) προκρίθηκε ως λύση για να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της «Ε». Απέ-
χουμε πολύ από την εποχή των τελών της 
δεκαετίας του ’90, όπου ήταν εφικτό να 
βγαίνει ανεξάρτητη έκδοση μόνο για τη 
μικρή Καισαριανή (βλέπε παράδειγμα της 
εφημερίδας «ΕΝΤΟΣ»).

Αφού ξεπεράστηκε το «σοκ» της προ-
σαρμογής, μία από τις πρώτες αποφάσεις 
της εκδότριας ήταν να αυξήσει τις σελίδες 
από 16 σε 24, ώστε να υπάρχει αρκετός 
χώρος για τη δημοσίευση των βασικότε-
ρων ειδήσεων των τριών Δήμων.

Ελπίζουμε ότι και το 2022, η εφημερίδα 
θα συνεχίσει την πορεία της με ακόμη με-
γαλύτερη επιτυχία. Κλείνοντας, αναγνώ-
στες μας, σας ευχόμαστε Καλά Χριστού-
γεννα και Καλή χρονιά.

Editor ial

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

Α ναβαθμισμένος είναι ο ρόλος του 
Δήμου Ζωγράφου στον Σύνδεσμο 

Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού 
(ΣΠΑΥ) μετά την εκλογή του δημάρχου 
Ζωγράφου Βασίλη Θώδα στην αντιπρο-
εδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
στις 7 Δεκεμβρίου, παράλληλα με την 
επανεκλογή του νυν προέδρου του Συν-
δέσμου & δημάρχου Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου. Στο 
ίδιο όργανο διοίκησης του Συνδέσμου, 
γραμματέας επανεξελέγη ο αντιδήμαρ-
χος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Κρωπίας Θεόδωρος Γρίβας με αναπλη-
ρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο 
Ηλιούπολης Χρήστο Καλαρρύτη. 

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από τα 
19 παρόντα εκ των 22 μελών του Δ.Σ. 
του ΣΠΑΥ. Σημειώνεται ότι εκτός από 
τα τέσσερα προαναφερθέντα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, μέλη του Δ.Σ. 
είναι μεταξύ άλλων, οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Ζωγράφου Λάμπρος Γούμενος 
και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο δή-
μαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης, ο 
δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Μίλτος 
Μπαντής και ο αντιδήμαρχος Καισα-
ριανής Μάνος Κιτσέλλης.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανά-
πτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ) συμπληρώ-
νει 30 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς σε 
ένα απαιτητικό έργο, να γίνει ο «Υμητ-
τός πιο πράσινος και πιο όμορφος όπως 
του αξίζει. Το χρωστάμε στα παιδιά μας 
και στις επόμενες γενιές» όπως σημει-
ώνει στην ιστοσελίδα του ο Σύνδεσμος. 
Για αυτόν τον στόχο έχουν ενώσει τις 

δυνάμεις τους οι δέκα Δήμοι που τα 
σύνορα τους σε κάποιο σημείο «αγγί-
ζουν» την προστατευόμενη περιοχή του 
Υμηττού.

Ο ΣΠΑΥ αποτελεί «μοντέλο πρότυπο 
για όλη τη χώρα» όπως τον χαρακτήρι-
σε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλια-
νίδης.

Μοναδική παραφωνία σε αυτήν την 
πορεία υπήρξε η πρόσφατη αποχώ-
ρηση του Δήμου Γλυφάδας, καθώς ο 
δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, 
εκτιμά ότι τα ανταποδοτικά οφέλη δεν 
συνάδουν με το ύψος της ετήσιας συν-
δρομής του. Ωστόσο, η συνεργασία του 
ΣΠΑΥ με τον Δήμο Αθηναίων, αναμένε-
ται να δώσει νέα δυναμική στο έργο και 
στον ρόλο του, καθώς το βουνό απο-

τελεί σημείο αναφοράς για όλους τους 
Αθηναίους.

 «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο 
Δήμος Ζωγράφου αποκτά ισχυρότερη 
φωνή στον Σύνδεσμο Προστασίας και 
Ανάπτυξης του Υμηττού, ενός από τους 
σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου 
της Αττικής» τόνισε στην ομιλία του, 
αμέσως μετά την εκλογή του, ο δήμαρ-
χος Ζωγράφου. 

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ενω-
μένες τις δυνάμεις της, προχωράει τον 
σχεδιασμό για να γίνει το δάσος μας 
πρωταγωνιστής όχι μόνο σε θέματα 
προστασίας αλλά και σε επισκεψιμότη-
τα, ώστε χιλιάδες άνθρωποι να απολαμ-
βάνουν με ασφάλεια και ποιότητα την 
εμπειρία φυσικού κάλλους που προ-
σφέρει ο Υμηττός» είπε στη συνέχεια 

της ομιλίας του ο Βασίλης Θώδας, ενώ 
κλείνοντας μίλησε ειδικά για τον Δήμο 
Ζωγράφου τονίζοντας πως «στόχος μας 
είναι όλοι οι Ζωγραφιώτες να αποκτή-
σουν πρόσβαση στο βουνό καθώς είμα-
στε ο μόνος Δήμος-μέλος που δεν έχει 
απευθείας σύνδεση».

Η νέα Διοίκηση του ΣΠΑΥ έχει θέσει 
20 στόχους, τους εξής: Συντήρηση 
υποδομών αντιπυρικής προστασί-
ας, ενέργειες για την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών, αποκατάσταση 
καμένων εκτάσεων, δημιουργία ευ-
ρωπαϊκά πιστοποιημένου μητροπολι-
τικού μονοπατιού. ανάδειξη φυσικού 
πλούτου, ανάδειξη πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, διαμόρφωση πυλών εισό-
δου για κάθε Δήμο – μέλος, σύνδεση 

Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού 
με τον Υμηττό, Οργάνωση Δράσεων 
με τη Συμμετοχή των Πολιτών, πε-
ριβαλλοντική ευαισθητοποίηση μα-
θητών, προσβασιμότητα για όλους, 
δημιουργία υπαίθριων πάρκων περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δη-
μιουργία κέντρου επιχειρήσεων, ψη-
φιακή αποτύπωση Υμηττού, θερμικοί 
ανιχνευτές έγκαιρης προειδοποίησης 
πυρκαγιάς, ηλεκτρονικές ταμπέλες 
στις Πύλες Εισόδου, ψηφιακή πλατ-
φόρμα πληρότητας υδατοδεξαμενών, 
συνδρομή & υποστήριξη Εθελοντι-
κών Ομάδων Δασοπροστασίας, ορ-
γάνωση των τηλεπικοινωνιών και 
καθιέρωση Ετήσιας Άσκησης Αντιμε-
τώπισης Δασικής Πυρκαγιάς.

Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ εκλέχθηκε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας

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

Ο Βασίλης θώδας συμμετέχει στην ψηφοφορία του Δ.Σ.
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[Βύρωνας]

Μ ια νέα γραμμή 5 του Μετρό που από 
Ευαγγελισμό, θα πηγαίνει Βύρωνα, 

Υμηττό, Δάφνη, Άγιο Δημήτριο και Καλαμά-
κι θα μας απασχολήσει μελλοντικά στα μέσα 
σταθερής τροχιάς της Αθήνας. Ο σχεδιασμός 
της Αττικό Μετρό αφορά σε μία ακόμα γραμ-
μή Μετρό στην πρωτεύουσα.Αυτή η γραμ-
μή αρχικά αποτελούσε κλάδο της Γραμμής 
4 που ξεκινούσε από τον Ευαγγελισμό, στη 
συνέχεια πήγαινε προς Παγκράτι, Βύρωνα 
και Άνω Ηλιούπολη. Η ανακοίνωση τον πε-
ρασμένο Μάρτιο για την δημιουργία του κυ-
βερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ φαίνεται 
ότι άλλαξε αυτή την αρχική πρόθεση και η 
ανάγκη για μέσο σταθερής τροχιάς που θα 
καλύπτει την περιοχή έφερε και ένα ανα-
σχεδιασμό του όλου πλάνου.

Πλέον το παρακλάδι αυτό, είναι ουσια-
στικά μια νέα, 5η γραμμή, η οποία μετά τον 
σταθμό του Βύρωνα θα στρίβει προκειμέ-
νου να υπάρξει σταθμός στην ΠΥΡΚΑΛ στον 
Υμηττό. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, στη 

συνέχεια η νέα γραμμή εξετάζεται να συν-
δεθεί στη Δάφνη με τον υφιστάμενο σταθμό 
της γραμμής 2 δημιουργώντας ένα νέο συ-
γκοινωνιακό κόμβο. Η επέκταση αυτή έχει 
εκτιμώμενο κόστος 350 εκατ. ευρώ.

Ακόμα πιο μελλοντικά η σκέψη είναι η 
γραμμή αυτή να συνεχίσει και μέσω της 
Αγίου Δημητρίου και της Λ. Καλαμακίου 
να φτάσει στην παραλία του Καλαμακίου, 
περνώντας απο τις δύο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές.

Σ το Χωριό Παραγωγών στο πάρκο Καραολή και Δημητρίου, στις 12 Δεκεμβρίου, η 
Κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα» και οι μαθητές του Κολλεγίου 

Αθηνών, προσέφεραν σοκολάτα, μπισκότα και ζεστό κρασί σε γονείς και παιδιά. 
Σημειώνεται ότι η εθελοντική κίνηση «Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα» παρασκευάζει 

και προσφέρει αφιλοκερδώς γεύματα που διανέμονται δωρεάν προς έχοντες ανάγκη.

Ο Δήμος Βύρωνα ξεκίνησε από νωρίς τον στολισμό της πόλης, ενόψει των εορτών. Σε 
αρκετά άλση και πλατείες, έχουν ανάψει χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Στις 26 Νοεμ-

βρίου, η Καραολή & Δημητρίου «φόρεσε» τα γιορτινά της. Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε 
εκεί μια μεγάλη φωτεινή «κορνίζα» μέσα στην οποία οι πολίτες μπορούν να βγάζουν γιορ-
τινές φωτογραφίες.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

Στην νέα γραμμή 5 του Μετρό 
ο σταθμός του Βύρωνα

«Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Προφορά αγάπης σε γονείς και παιδιά

Χριστουγεννιάτικος στολισμός

Οι ψηφοφόροι περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν.

Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος με τον υποψήφιο Παύλο Γερουλάνο στο δημαρχείο και εκλογικό κέντρο Βύρωνα

Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης ανάμεσα σε νέους εθελοντές 
της Κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα».

Y ψηλή ήταν η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού του Κινήματος Αλλα-
γής στο δημαρχείο Βύρωνα, αν και ελαφρώς μικρότερη σε σχέση με τις εσωκομματι-

κές εκλογές του Νοεμβρίου 2017.  Η μικρή αυτή μείωση έρχεται σε αντίθεση με την εντυ-
πωσιακή εικόνα των ψηφοφόρων, μεταξύ των οποίων και νέοι άνθρωποι, που περίμεναν 
υπομονετικά για να ψηφίσουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συγκεκριμένα, στις 12 Νοεμβρίου 2017 είχαν ψηφίσει 1171 Βυρωνιώτες, ενώ την Κυρια-
κή 5 Δεκεμβρίου 2021 ψήφισαν 1049.

Την πρώτη Κυριακή οι Βυρωνιώτες ψήφισαν ως εξής: Ανδρέας Λοβέρδος: 298 Γιώρ-
γος Παπανδρέου: 284 Παύλος Γερουλάνος: 216 Νίκος Ανδρουλάκης: 211 Χάρης Κα-
στανίδης: 19 Παύλος Χρηστίδης: 14

Την δεύτερη Κυριακή, ψήφισαν 750, ως κάτωθι: Νίκος Ανδρουλάκης: 437 Γιώργος 
Παπανδρέου: 304 (6 άκυρα- 3 λευκά).
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[Βύρωνας]

Χρόνια Πολλά

Μ εγάλη ανταπόκριση είχε η έναρξη των Χριστουγεννιά-
τικων Εκδηλώσεων του Δήμου Βύρωνα, το βράδυ της 

Κυριακής 5 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Αγ. Λαζάρου).

Πλήθος κόσμου -στην πλειονότητα τους μικρά παιδιά- γέ-

μισε την πλατεία όπου περίμεναν για παιχνίδι, ένας αστείος 
Τάρανδος, ένας καλόκαρδος Χιονάνθρωπος, ένα ζωντανό 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και μία πολική Αρκουδίτσα δίνο-
ντας τους τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν μαζί τους και 
δημιουργώντας έτσι μια ζεστή Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαι-

ρα. Μια ζεστή γωνιά δημιουργήθηκε ειδικά για να υποδέχε-
ται ο Άγιος Βασίλης τα παιδιά, μαζί με το ξωτικό του. Μικροί 
και μεγάλοι απόλαυσαν επίσης μια όμορφη συναυλία με 
μουσικές και τραγούδια απ΄ όλο τον κόσμο, με άρωμα Χρι-
στουγέννων.

Χριστούγεννα στο Βύρωνα
Η πλατεία Αγ. Λαζάρου γέμισε χρώμα και ζωή

Η εντυπωσιακή είσοδος της πλατείας Αγίου Λαζάρου. Συναυλία παρουσία του Άη Βασίλη.
Η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα Ιουλία Κιούπη 
ανάμεσα στον Τάραντο και το ζωντανό Χριστουγεννιάτικο δέντρο.
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[Καισαριανή]

Α υξημένη ήταν η συμμετοχή στις εκλογές για την 
ανάδειξη αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής στο δη-

μαρχείο Καισαριανής σε σχέση με τις εσωκομματικές 
εκλογές του Νοεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, στις 12 Νοεμβρίου 2017 είχαν ψηφίσει 
596 Καισαριανιώτες, ενώ την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 
2021 ψήφισαν 710.

Την πρώτη Κυριακή οι Καισαριανιώτες ψήφισαν ως 
εξής: Νίκος Ανδρουλάκης: 222 Ανδρέας Λοβέρδος: 
219 Γιώργος Παπανδρέου: 193 Παύλος Χρηστίδης: 

35 Παύλος Γερουλάνος: 24 Χάρης Καστανίδης: 08
Την δεύτερη Κυριακή, ψήφισαν 537, ως κάτωθι: Νί-

κος Ανδρουλάκης: 354 Γιώργος Παπανδρέου: 182.
Στην ψηφοφορία συμμετείχε μεταξύ άλλων ο δή-

μαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος. Για την 
ιστορία, να αναφέρουμε ότι ο γραμματέας της Τ.Ο. ΚΙ-
ΝΑΛ Καισαριανής Μπάμπης Παγουλάτος στήριξε την 
υποψηφιότητα του Παύλου Χρηστίδη ενώ η ανεξάρτητη 
δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Καγιαμπάκη, εκείνη του 
Γιώργου Παπανδρέου.

«Αυτό που με στενοχώρησε ιδιαίτερα εί-
ναι ότι είχα αγοράσει την μπλε τέμπε-

ρα για να ζωγραφίσουν τα παιδιά ανοιχτούς 
ορίζοντες και απέραντες θάλασσες. Τελικά 
κάλυψε βιβλία, προσωπικά αντικείμενα, ζω-
γραφιές, εργασίες. Λυπάμαι…» Η δασκάλα 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής 
σοκαρίστηκε όταν το πρωί της Δευτέρας 29 
Νοεμβρίου, αντίκρισε την εικόνα της τάξης 
της. Θρανία αναποδογυρισμένα, κάποια 
σπασμένα, βιβλία σκισμένα και πεταμένα 
σαν κονφετί στο πάτωμα, ζωγραφιές κατε-
βασμένες από τους τοίχους και αυτή η μπλε 
μπογιά να έχει καλύψει τα πάντα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χρήστο Βοσκό-
πουλο, λόγω θέσης, το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Καισαριανής έχει εξελιχθεί σε «στέκι» των 
βανδάλων. Μερικές από τις αίθουσες συ-
νορεύουν με το πάρκο του Σκοπευτηρίου, 
με αποτέλεσμα να μην είναι ορατές από την 
πρόσοψη του σχολείου. Η πρόσβαση είναι 
εύκολη υπόθεση.

Όπως δήλωσε ο κ. Βοσκόπουλος στην 
«Καθημερινή» υπάρχει αυξημένη παραβα-

τικότητα στην περιοχή κυρίως από νεαρά 
άτομα. «Είναι συμμορίες από την Καισαρια-
νή, του Ζωγράφου, τον Βύρωνα που λύνουν 
τους λογαριασμούς τους. Είναι ένα έντονο 
κοινωνικό φαινόμενο που λόγω υποχρη-
ματοδότησης βρίσκει απροετοίμαστη την 
υποδομή –δεν υπάρχει βραδινή φύλαξη των 
σχολείων– με αποτέλεσμα να πολλαπλασιά-
ζονται τα κρούσματα» (02.12.2021). 

Στο σχολείο οι ζημιές αποκαταστάθηκαν 
και η αίθουσα απολυμάνθηκε (οι δράστες 
είχαν ουρήσει στο πάτωμα).

Η δημοτική αρχή του Χρήστου Βο-
σκόπουλου εισηγήθηκε τη διατή-

ρηση των δημοτικών τελών καθαριότη-
τας και ηλεκτροφωτισμού στα περσινά 
επίπεδα και για το 2022. «Και εγώ θα 
ήθελα να καταργηθούν οι φόροι. Πρακτι-
κά όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να μην αυξήσουμε τα τέλη» δή-
λωσε ο δήμαρχος. Η απόφαση πέρασε 
οριακά με τις ψήφους της ανεξάρτητης 
δημοτικής συμβούλου Ειρήνης Καγια-
μπάκη και του προέδρου του Δ.Σ. Δη-
μήτρη Αντωνόπουλου που λογίζεται ως 

διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας (9 υπέρ 
- 9 κατά – 8 λευκά).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχεί-
ου τα τετραγωνικά μέτρα για τις οικίες 
ανέρχονται σε 1.255.168 τ.μ που χρε-
ώνονται με τιμή 1,50€ ανά τ.μ και για 
επαγγελματική χρήση 132.381 τμ. με 
τιμή 3,98€.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Στέλιος Κωνσταντούλας σημείωσε ότι 
«για το οικονομικό έτος 2022 τα έσοδα 
θα κινηθούν αυξητικά καλύπτοντας το 
κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθα-

ριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μη δη-
μιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής 
των καθορισμένων συντελεστών, παρά 
μόνον επικαιροποίησής τους». Ειδικό-
τερα, εκτιμάται ότι τα έσοδα για το 2021 
θα ανέλθουν σε 2.454.621 ευρώ και το 
2022 σε 2.633.499 ευρώ. Παράλληλα, 
όμως οι εισφορές προς τον Ειδικό Δι-
αβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΚΝΑ) αναμένεται να αυξηθούν από 
592.491 σε 648.074 ευρώ.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» 
καταψήφισε την απόφαση διότι ο υπο-
χρεωτικός ισοσκελισμός, παρά την αύ-

ξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με την 
ελλιπή παροχή οικονομικών στοιχείων, 
δεν επιτρέπουν την κατάθεση πρότασης 
μείωσης των δημοτικών τελών παράλ-
ληλα με ενδεχόμενες αυξήσεις για ει-
δικές κατηγορίες (π.χ. σούπερ μάρκετ 
και τράπεζες), όπως εξήγησε ο Σίμος 
Πολυχρονάκης. Κατά ψήφισε και ο επι-
κεφαλής της Ανυπότακτης Καισαριανής 
Μιχάλης Μιλτσακάκης, που υποστήριξε 
ότι ο Δήμος έπρεπε να προβεί σε μειώ-
σεις τελών υπέρ των δημοτών και των 
«φτωχομεσαίων μαγαζιών».

Η παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαρια-

νή» της Μπεττίνας Γραφίδου ψήφισε 
λευκό διότι «εξαιτίας της υποστελέχω-
σης του Δήμου δεν έχουμε τη δυνατότη-
τα να έχουμε ούτε τον αριθμό των νέων 
τετραγωνικών που έχουν δηλωθεί μέχρι 
σήμερα, ούτε αυτών που εκκρεμούν να 
δηλωθούν, που αναμένεται να έχουν θε-
τικό αντίκτυπο στα έσοδα».

Αντίστοιχη ήταν η θέση της «Συνερ-
γασίας Πολιτών Καισαριανής» (Άννα 
Παραγυιού) που διαφώνησε με τη θέση 
ότι δεν υπάρχει περιθώριο ελάφρυνσης 
των επαγγελματιών της πόλης και ψή-
φισε λευκό.

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
Οριακά πέρασε η απόφαση για τα δημοτικά τέλη

3° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Βανδαλισμός αίθουσαςΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

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

Η νεολαία της Καισαριανής συμμετέχει στην ψηφοφορία Ο δήμαρχος Καισαριανής στην κάλπη
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[Καισαριανή]

Χριστούγεννα στην Καισαριανή
Τ ην Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στο άναμμα 

του Χριστουγεννιάτικου δέντρου η κε-
ντρική πλατεία της Καισαριανής γέμισε φως 
και χαμόγελα.

Μετά από πολύ καιρό και μέσα σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες, Καισαριανιώτες όλων 
των ηλικιών και επισκέπτες από άλλες περι-
οχές της Αθήνας γέμισαν την πλατεία με την 
ενέργεια και την αισιοδοξία τους.

Σε μια γιορτή που διοργάνωσε ο Δήμος 
Καισαριανής, μπαλόνια, αστέρια, φώτα, 
χιόνια, ξυλοπόδαροι, ξωτικά και λιχουδιές 

πρόσφεραν λίγη μαγεία σε μικρούς και με-
γάλους, που τόσο τη χρειαζόμαστε!

Στη γιορτή, οι Καισαριανιώτες ευχαρίστη-
σαν, με την ευκαιρία της Καθαρής Εβδομά-
δας, τους ανθρώπους της Καθαριότητας της 
πόλης μας, φορώντας συμβολικά τα αυτο-
κόλλητα με την κίτρινη καρδιά.

Οι εορτασμοί των Χριστουγέννων και του 
νέου έτους στην πόλη, συνεχίζονται μέχρι τις 
6 Ιανουαρίου στο Χριστουγεννιάτικο χωριό 
του πάρκου Άη-Γιάννη, κοντά στα «Τα Ξύ-
λινα».

Η πλατεία γέμισε κόσμο, φως και μουσική.

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος και η επικεφαλής της «Συνεργασίας 
Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού, στην εορταστική εκδήλωση.

Οι μαθήτριες της Σχολής Χορού «dance@ Τάνια 
Ρωσσοπούλου» παρουσίασαν εντυπωσιακές χορογραφίες.
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[Ζωγράφου]

Ο δημοτικός κινηματογράφος Αλέκα του Δήμου 
Ζωγράφου, έσφυζε από ζωή και τις δύο Κυριακές 

που διεξήχθη η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου 
προέδρου στο τρίτο σε ισχύ βουλευτών κόμμα του 
ελληνικού κοινοβουλίου, του Κινήματος Αλλαγής. 

Η «Επικοινωνία» υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της 
διαδικασίας το μεσημέρι της Κυριακής τόσο στο 
εκλογικό κέντρο «Αλέκα» όσο και στο Α’ ΚΑΠΗ. 

Την πρώτη Κυριακή, η συμμετοχή στο Δήμο Ζω-
γράφου υπήρξε αυξημένη κατά 12% σε σχέση με τις 
εσωκομματικές στις εκλογές του 2017. Τότε συμμε-
τείχαν 1844 ψηφοφόροι ενώ τώρα 2065.

Οι ψηφοφόροι του Ζωγράφου έκαναν διαφορε-
τικές επιλογές από αυτές που έκανε το σύνολο του 
εκλογικού σώματος την πρώτη Κυριακή.

Πρώτος σε σταυρούς βγήκε ο Ανδρέας Λοβέρδος 

(648 ψήφους) που σε εθνικό επίπεδο έλαβε τη τρί-
τη θέση. Ακολουθεί με μικρή διαφορά ο νικητής της 
εθνικής εκλογικής διαδικασίας, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης (617 ψήφοι). Τη τρίτη θέση έλαβε ο πρώην πρω-
θυπουργός και γιός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργος 
Α. Παπανδρέου (595 ψήφοι). Οι υπόλοιποι υποψήφι-
οι έλαβαν: Παύλος Γερουλάνος 92, Παύλος Χρηστί-
δης 63 και Χάρης Καστανίδης 37.

Στις επαναληπτικές εκλογές οι ψηφοφόροι επέλε-
ξαν ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Γιώργο 
Παπανδρέου. Ψήφισαν: 1543. Από αυτούς ο Νίκος 
Ανδρουλάκης έλαβε 962 ψήφοι ενώ ο Γιώργος Πα-
πανδρέου 574. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διοργάνωση 
είχαν η γραμματέας της Τ.Ο. ΚΙΝΑΛ Ζωγράφου Σμα-
ράγδα Αρβανίτη και ο Γιάννης Τζαμαλής (Α’ ΚΑΠΗ).

Τ ον περασμένο Ιούλιο σημειώθηκαν βαν-
δαλισμοί στο 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο 

Ζωγράφου. Τότε η πρόεδρος των Σχολικών 
Επιτροπών της πόλης Αναστασία Μπότου ανα-
κοίνωσε ότι εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο 
για την τοποθέτηση καμερών. Ίσως το ότι ήταν 
καλοκαίρι και τα πάντα στην Ελλάδα έχουν άλ-
λους ρυθμούς και δεν απασχόλησαν οι δηλώ-
σεις της ιδιαίτερα. Ήρθε όμως στις μέρες μας, 
δυστυχώς, η ανάγκη να παρθούν μέτρα προστα-
σίας ύστερα από βανδαλισμούς στο 5ο Γυμνάσιο 
και 5ο Λύκειο Ζωγράφου. Οι κάμερες όπως 
σημειώνει η κυρία Μπότου είναι απαραίτητες 
επειδή η διοίκηση του Δήμου Ζωγράφου «έχει 
θέσει ως βασικές προτεραιότητες την διαφύλαξη 
της δημόσιας περιουσίας και την προστασία των 
μαθητών/τριών από κακοποιά στοιχεία. Γι’ αυτό, 
επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνουν προσλήψεις 
φυλάκων, προχώρησε σε τοποθέτηση κλειστού 

κυκλώματος καμερών στο 5ο Λύκειο που συνο-
ρεύει με το πάρκο στο Γουδή».

Πλήρως αντίθετη η Λαϊκή Συσπείρωση Ζω-
γράφου στην πρόθεση της δημοτικής αρχής 
υπογραμμίζει ότι αυτή η εξέλιξη γεννά επιπλέον 
ερωτηματικά: Ποιος θα χειρίζεται αυτές τις κά-
μερες; Πού θα καταγράφεται το υλικό και ποιος 
θα έχει πρόσβαση σε αυτό; Ποιος και με ποια 
κριτήρια θα αποφασίζει την έναρξη και διακοπή 
της καταγραφής καθημερινά;

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» προειδοποιεί επίσης 
ότι «δεν πρόκειται να δεχτούμε να κατασκοπεύ-
ονται παιδιά και εκπαιδευτικοί στους χώρους του 
σχολείου. Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα 
και το λαό συνολικά να μην υποκύψει στα εκβι-
αστικά διλήμματα που υποστηρίζουν ότι οι επαρ-
κείς και άρτιες σχολικές υποδομές πάνε χέρι-χέ-
ρι με την παρακολούθηση και την καταγραφή της 
σχολικής ζωής.»

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κάμερες σε σχολείο του Δήμου Ζωγράφου
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[Ζωγράφου]

«Κ άνουμε τα πάντα να γιορ-
τάσουμε αυτή την άγια 

περίοδο με συνθήκες γιορτινής 
κανονικότητας» είπε την Κυρια-
κή 12 Δεκεμβρίου, ο δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας στο 
πολυπληθές κοινό κάθε ηλικίας 
που είχε συγκεντρωθεί στην Πλα-

τεία Γαρδένιας για να μοιραστεί 
μία χαρμόσυνη στιγμή: το άναμμά 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου. 
«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, την 
εορτή των εορτών και θα δώσουμε 
τον απαραίτητο τόνο στα Ιλίσια στο 
Ζωγράφου και στο Γουδί στολίζο-
ντας φωτίζοντας διακοσμώντας και 

δίνοντας φως» τόνισε ο Βασίλης 
Θώδας και αμέσως μετά ξεκίνησε 
την αντίστροφη μέτρηση. 

Τα αμέτρητα φώτα του δέντρου 
και τα δεκάδες βεγγαλικά που 
εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα έκαναν 
τη νύχτα μέρα και ανέβασαν τη δι-
άθεση των παρευρισκόμενων στα 

ύψη. Όμως το πάρτι δεν τελείωσε 
εκεί, αμέσως μετά το συγκρότημα 
«Prestige the Band» ξεκίνησε να 
ροκάρει δίνοντας το μουσικό τόνο 
στη γιορτή. 

Το άναμμά του δέντρου είναι μία 
από τις δεκάδες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιεί, ο Δήμος Ζωγρά-

φου και το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου Ζω-
γράφου την περίοδο των εορτών 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
Προσκαλώντας σε στιγμές χαράς 
μικρούς και μεγάλους σε κεντρι-
κές πλατείες και άλλα σημεία της 
πόλης.

Χριστούγεννα στου Ζωγράφου
Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Γαρδένια



10 • Τεύχος #83, 63 • Δεκέμβριος 2021

[Καισαριανή]

Η παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή» με επικε-
φαλής τη Μπεττίνα Γραφίδου κλείνει τη φετινή 

χρονιά, έχοντας κάνει δωρεά συνολικά 7 βιντεοπρο-
βολέων (projectors) στα σχολεία της Καισαριανής.

Η πρώτη παράδοση έγινε τον Μάρτιο του 2021 και 
αφορούσε στα: 2ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής 
4ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής 1ο Νηπιαγω-
γείο Καισαριανής (Συγκρότημα Βενιζέλου) και 3ο 
Νηπιαγωγείο Καισαριανής.

Τον Δεκέμβριο, η παράταξη παρέδωσε άλλους 3 
βιντεοπροβολείς στα: 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής 
1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής και 1ο Γυμνάσιο 
Καισαριανής.

Για τις παραπάνω δωρεές, οι δημοτικοί σύμβου-
λοι, η πολιτική γραμματεία και  τα μέλη της παρτά-
ξης, συγκέντρωσαν το χρηματικό ποσό με προσω-
πικές εισφορές και έλαβαν έγκριση από τη Σχολική 
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής.

Δωρεές Μπεττίνας προς σχολεία Καισαριανής

Η Νήαρ Ηστ Καισαριανής συμμετέχει στο πρω-
τάθλημα ανδρών της Α’ ΕΣΚΑ [Ένωση Σωματεί-
ων Καλαθοσφαίρισης Αθηνών], δηλαδή είναι 
μία κατηγορία πριν τις εθνικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα είναι στον 2ο όμιλο ο οποίος 
αποτελείται από τις εξής 11 ομάδες: ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ ΑΟΝΨ ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΓΣ ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΟ ΙΡΙΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟ-
ΛΗΣ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.

Μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος 
γύρος του πρωταθλήματος, η Νήαρ Ηστ μετράει 
8 νίκες και 1 ήττα (έχει και ένα ρεπό) και βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας 8 
σερί νίκες και την καλύτερη άμυνα του ομίλου. 
Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, στις 21:00, παίζει 
εντός έδρας τον τελευταίο αγώνα του πρώτου 
γύρου με τον ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 22 ομάδες που 
χωρίζονται σε 2 ομίλους των 11 ομάδων. Μετά 
το τέλος της κανονικής περιόδου [22 αγωνιστι-
κές σε κάθε όμιλο], γίνονται play-offs [αγώνες 
κατάταξης] για να ανδειχθούν οι 2 ομάδες που θα 
ανέβουν στη Γ’ Εθνική κατηγορία. Στα play-offs 
συμμετέχουν 8 ομάδες, δηλαδή οι 4 πρώτες του 
κάθε ομίλου. Αυτές οι 8 ομάδες παίζουν μεταξύ 
τους και αναδεικνύονται οι 2 που θα ανέβουν 
στη Γ’ Εθνική και θα αναμετρηθούν για να προ-
κύψει η πρωταθλήτρια ομάδα της Α’ ΕΣΚΑ.

Αναλυτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:

ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 64 - 59
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 84 - 47
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 66 - 69
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ 73 - 71
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 81 - 61
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 61 - 73
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 58 - 69
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 77 - 72
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 57 - 67

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ

1 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 17 9 8
2 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16 9 7

3 ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ 15 9 6

4 ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 9 5

5 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ 13 8 5

6 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13 8 5

7 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 13 9 4

8 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 10 2

9 ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 11 9 2

10 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 7 3

11 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 7 7 0

Η ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΣΗΜΕΡΑ
Πρώτη σε βαθμολογία

Γράφει η Σοφία 
Τριανταφυλλοπούλου
Δημοσιογράφος (Association of 
European Journalists)
e-mail: sofiarose1900@gmail.com

«Και τώρα αγαπητοί ακροαταί, θα 
ακούσετε τις αναζητήσεις μέσω του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»

Ήταν κάπου στα τέλη της δεκαετί-
ας του ’70 που θυμάμαι τη γιαγιά, την 
ίδια ώρα κάθε μεσημέρι, να ανοίγει 
το ραδιοφωνάκι της και  ν΄ ακού-
ει με προσοχή την αυστηρή, χωρίς 
καθόλου χρώμα φωνή, να λέει ένα 
σωρό ονόματα. Η τελευταία φράση 
πάντα ήταν: «…μέχρι σήμερον δεν 
επανέκαμψε εκ Μικράς Ασίας αγνο-
ουμένης της τύχης του» ή «Η τελευ-
ταία φορά που εθεάθη ήταν στον λι-
μένα της Σμύρνης. Έκτοτε αγνοείται. 
Τον αναζητούν η γυναίκα του και τα 
παιδιά του».

Τι εκπομπή είναι αυτή, σκεφτό-
μουν, που δεν έχει τραγούδια και 
χαρούμενες ομιλίες παρά μόνο ονό-
ματα, πολλά ονόματα και χρονολογί-
ες και μέρη με ονομασίες παράξενες 
που έκαναν τη γιαγιά να κλαίει; και 
την κοίταζα έτσι όπως καθόταν με 
τα χέρια σφιγμένα και τα μάτια της 
καρφωμένα στον τοίχο, λες και πε-
ρίμενε να βγει κάποιος από εκεί. Η 
φωνή συνέχιζε τα ονόματα, τα μάτια 
της  γιαγιάς γέμιζαν δάκρυα και το 
παιδικό μου μυαλουδάκι συνέχιζε ν’ 
απορεί.

Πέρασαν χρόνια μέχρι να κατα-
λάβω ότι εκείνα τα μεσημέρια,  δεν 
έκλαιγε μόνο η  γιαγιά αλλά και 
χιλιάδες άνθρωποι που είχαν χάσει 
τους δικούς τους στη Μικρασιατική 
Καταστροφή και η τελευταία ελπίδα 
για να ξαναδούν τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα ήταν οι αναζητήσεις του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Στο τέλος, η γιαγιά έκλεινε το ρα-
διοφωνάκι και πήγαινε στο δωμάτιό 
της αμίλητη. Ποτέ δεν την ρώτησα 
ποιον έψαχνε.

Με τα χρόνια, κάποιοι τυχεροί 
ξαναντάμωσαν με τους ανθρώπους 
τους, κάποιοι έμαθαν ότι οι δικοί 
τους δεν ζούσαν πια και πολλοί 
περισσότεροι παρέμειναν αγνοού-
μενοι. Ήρθε η μέρα που στη θέση 
της εκπομπής αναζητήσεων μπήκε 
μια άλλη εκπομπή με τραγούδια, 
γιατί ακόμα και να είχαν επιβιώσει 
κάποιοι, λόγω ηλικίας θα ήταν αδύ-
νατον να ζούσαν πια. 

Το ραδιοφωνάκι, ποτισμένο με 
δάκρυα μπήκε σ΄ένα συρτάρι και 
ξεχάστηκε. 

Οι αγνοούμενοι όμως όχι.

«Και τώρα αγαπητοί ακροαταί»

Όρθιοι από αριστερά προς τα δεξιά: Θέμης Κουπίδης (αρχηγός) Νίκος Πανταζής Χρήστος Αγ-
γελόπουλος Μαρίνος Φουστέρης Ζαχαρίας Οικονόμου Γρηγόρης Σαρακασίδης Αλέξανδρος 
Πασσάς Γιάννης Τηλιόπουλος. Καθιστοί από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνσταντίνος Τζόκας 
Θοδωρής Ρουμπέας Παναγιώτης Γαλάνης Δημήτρης Καρακώνης Αλέξανδρος Τερτίκας 
Νίκος Μαντζούρος. Προπονητές: Πέτρος Καραμπάς Διονύσης Σκέντζος (βοηθός προπονητή)
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[Βύρωνας - Συνέντευξη]

Συνέντευξη στον Φλοράν Σελάΰ 

Κύριε Γώγο, ο νυν δήμαρχος Βύρωνα 
ξεκαθάρισε ότι θα διεκδικήσει 
και τρίτη θητεία. Με αφορμή 
τη συγκεκριμένη απόφαση, θα 
μπορούσατε να τοποθετηθείτε όσον 
αφορά το έργο της δημοτικής αρχής;
Ο δήμαρχος Βύρωνα είναι ένας μειοψηφι-
κός διαχειριστής του Βύρωνα και ο καλύτε-
ρος μαθητής του Ν. Θεοδωρικάκου που για 
τον απλό πολίτη σημαίνει πώς άλλον ψήφισε 
πλειοψηφικά και άλλος τον διοικεί μειοψη-
φικά. Όλο αυτό βασιζόμενο στο μοντέλο του 
διαίρει και βασίλευε. Το 2019 ο Βύρωνας 
μας έδωσε την πλειοψηφία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και κάποιες σκοτεινές δυνάμεις 
την δεύτερη Κυριακή έδωσαν εντολή να δι-
οικήσει ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άκης 
Κατωπόδης υπέρμαχος της απλής αναλογι-
κής εφάρμοσε κατά γράμμα τον νόμο Θεο-
δωρικάκου και διοικεί χωρίς συναινέσεις, 
περνάει προϋπολογισμούς μειοψηφίας 
έστω και με μία ψήφο γιατί η εφαρμογή του 
νόμου είναι πάνω απ’όλα. Μόνο που αυτό το 
θυμήθηκε όταν έγινε εξουσία. Ξέχασε που 
έκλεινε τις παρελάσεις διαμαρτυρόμενος για 
νόμους που ήθελε να καταργηθούν. Διοικεί 
παντού μειοψηφικά. 

Το να παρεμβαίνεις σε έργα που υπάρ-
χουν είναι συμβατική υποχρέωση των 
αρχών. Το να δημιουργείς όμως έκ του 
μηδενός λέγεται όραμα. Και από τέτοιο δεν 
έχουμε δει στα 7 χρόνια διοίκησης Κατωπό-
δη-ΣΥΡΙΖΑ.
 Η πόλη δεν έχει δει ούτε ένα νέο έργο. 
Μόνο αναπλάσεις. Ακόμα και τα προσφυγι-
κά του Καρέα ήταν έργο στο συρτάρι από την 
διοίκηση Χαρδαλιά με συγκεκριμένη χρη-
ματοδότηση.
 Το σχολείο Χαραλαμπόπουλου έχει κα-
ταντήσει σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας ως 
προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση. Την 
πρόωρη λύση για στέγαση στο εκκλησιαστι-
κό λύκειο την δώσαμε εμείς ,όπως και ότι 
ψηφίσαμε να κατασκευαστεί νέο σύγχρονο 
εκπαιδευτήριο συθέμελα. Κάτι που καταψή-
φισαν όλοι στο δημοτικό συμβούλιο και που 
πρόσφατα ο Δήμαρχος αναδιπλώθηκε και 
έβγαλε ανακοίνωση ευτυχίας για ολική ανα-
κατασκευή (κωλοτούμπα το λέμε στο χωριό 
μου).
 Ο λόφος «Κοπανά» με τα ιστορικά θέατρα 
βράχων αμφισβητείται ευθέως από ιδιώ-
τες και τα χρυσόβουλά τους. Η πρωτόδικη 
υπέρ μας απόφαση από την διοίκηση Χαρ-
δαλιά, μετετράπη σε κίνδυνο απώλειας από 
την προσφυγή των ιδιωτών στο εφετείο. Ο 
Δήμαρχος απέκρυψε στοιχεία ότι είχε συμ-
βεί κάτι τέτοιο και όταν σύσσωμη η αντιπο-
λίτευση τον έθεσε πρό των ευθυνών του 
αποφάσισε να γίνει τιμητής και ενισχύοντας 
το προσωπικό του προφίλ έκανε μία γύρα 
από τα πολιτικά γραφεία των επικεφαλείς 
της αντιπολίτευσης αλλά και από το γραφείο 
Μαξίμου χωρίς να δει τον πρωθυπουργό 

(του ξέφυγε). Η αντιπολίτευση και εδώ συ-
νολικά τον ανάγκασε να πάρει τις πολιτικές 
ρούγες για να μην κατηγορηθεί ότι χάνει την 
ιστορικότερη μάχη του σύγχρονου Βύρωνα. 
Κάτι που απευχόμαστε όλοι και ευχόμαστε η 
προσφυγή στο Ανώτατο δικαστήριο να μας 
δικαιώσει, γι’αυτό και υπερψηφίσαμε τα 
υπέρογκα νομικά κόστη που ζητήθηκαν.
 Το οικόπεδο στην Νεράιδα κοντεύει να 
λήξει ο χρόνος απαλλοτρίωσης του και με 
την έκδοση της εφημερίδας θα μας βρει να 
έχουμε επίσημη συνάντηση μαζί με κατοί-
κους , στον περιφερειάρχη προτείνοντάς του 
την δική μας λύση.
 Η καθαριότητα θα έπρεπε να είναι το 
πρώτιστο μέλημα για κάθε δήμαρχο. Όμως 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του αρμόδι-
ου αντιδημάρχου, κινείται χωρίς όραμα. Οι 
παλαιοί υπόγειοι κάδοι παραμένουν. Οι έξυ-
πνοι κάδοι που μπήκαν δοκιμαστικά στον 
Άγιο Λάζαρο δυστυχώς δεν μπήκαν σε ολό-
κληρη την πόλη. Οι κάδοι τύπου “Bellybin” 
που ήταν και στο πρόγραμμά μας θα έδιναν 
λύση. Τούς υπάρχοντες καφέ κάδους περι-
μένει λίγο πρίν τις εκλογές να τους βγάλει 
και γενικά λειτουργεί με στοχευμένες επιλο-
γές καθαρισμού για ψηφοθηρικούς λόγους.
 Μηδενικά έσοδα από ανακύκλωση. Για 
εμάς και λόγω της διεθνούς εμπειρίας πι-
στεύουμε πώς θα έρθει από την ανακύκλω-
ση στην πηγή.

 Πλατεία Φατσέα και χρηματοδότηση από 
το πράσινο ταμείο. Αφού παρεμβήκαμε και 
εμείς στην διοίκηση του ταμείου για την ανά-
γκη της χρηματοδότησης
 Να θυμίσω την αποτυχία κατασκευής του 
πράσινου 8ου Δημοτικού Σχολείου. Ο εργο-
λάβος ήταν η πλήρης αποτυχία επιλογής με 
αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτηθεί από την 
περιφέρεια ως πράσινο έργο.
 Η δημοτική συγκοινωνία στα τάρταρα. 
Ψάχνει τρόπους να διώξει τα μη χρησιμο-
ποιούμενα λεωφορεία ως σκράπ. Ρίχνει τις 
ευθύνες στην αγορά τους.

Η δημοτική συγκοινωνία παραμένει ένα 
όνειρο με μία μόνο αναιμική γραμμή. Ένα 
στολίδι που έχει ξεθωριάσει.
 Ηλεκτροφωτισμός, παρά τις όποιες προ-
σπάθειες βρισκόμαστε στο σκοτάδι. 
 Το Μουσείο που αποτελούσε προεκλογι-
κό μας στόχο και πιστέψαμε πώς θα υπάρ-
ξει συναίνεση, αναίρεσε τα συμφωνηθέντα 
αποδεχόμενος διχαστικό μεταπολεμικό λόγο 
και στο τέλος δεν του το ψήφισαν κιόλας όσοι 
διαφώνησαν με τις δικές μας παρατηρήσεις.
 Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που λόγω 
χώρου αδυνατώ να αναφέρω (Πράσινο, Παι-
δικές χαρές, αύλειοι χώροι, οδοστρώματα, 
παρκινγκ, γήπεδα, ανύπαρκτη έξυπνη πόλη 
όπως και ο έξυπνος Βύρωνας) Μηδέν από 
μηδέν μηδέν. Ευτυχώς που στο πρόσφατο 
έντυπό του δεν κρατά ανάποδα την τσάπα.

 Όλες οι δράσεις αλλά και σημαντικές ανα-
μορφώσεις, γίνονται από ιδιωτικούς φορείς 
που τα παρουσιάζει ως έργα της δημοτικής 
αρχής (Βαφειαδάκειο, αθλητικά δρώμενα, 
κ.α.)
 Σταθμός μεταφόρτωσης σε τέλμα.
 Το Πάρκινγκ της Β. Ηπείρου δουλεύ-
ει πλήρως για τον ανάδοχο και οι δημότες 
χρωστούν τον ΕΝΦΙΑ.
 Το Χωριό παραγωγών από την νέα χρονιά 
θα σταματήσει την λειτουργία του.
 Ότι κατηγορούσε και δεν καταλάβαινε ως 
προς τα εργασιακά δικαιώματα και τις ελα-
στικές σχέσεις εργασίας, τις εφάρμοσε μόλις 
έγινε διοίκηση κάνοντας πράξη το δημοτικό 
γνωμικό «άλλα λάγια και άλλα τράγια=άλλα 
λόγια να αγαπιόμαστε». Ήταν η ίδια περίο-
δος που σνόμπαρε τις παρελάσεις κάνοντας 
ακτιβισμό.
 ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΤΟΥ.

Ποια θέματα θα είχατε διαχειριστεί 
διαφορετικά από τη δημοτική 
αρχή; Μπορείτε να μας αναφέρετε 
μερικά παραδείγματα;
Πρώτα απ’όλα θα ήμουν ειλικρινής με τους 
δημότες και θα τους ενημέρωνα για όλα. Και 
δεν εννοώ δημότες μόνο δύο τρείς (αριθ-
μητικά), που έρχονται από συγκεκριμένο 
φορέα και συζητούν .Εννοώ όλους αυτούς 
που βρίσκονται στα σπίτια τους έχοντας αη-
διάσει και αδιαφορούν. Όλους αυτούς που 
με την απουσία τους στις εκλογές αφήνουν 
τις μειοψηφίες να αποφασίζουν γι’αυτούς. 
Δεν μπορεί σε έναν δήμο 100.000 διαμενό-
ντων, 44.000 εγγεγραμμένων ο δήμαρχος να 
παίρνει 5.528 την πρώτη Κυριακή να έρχε-
ται δεύτερος και 9100 την δεύτερη Κυριακή. 
Από αυτούς να πηγαίνουν λιγότεροι κατά 
6.500 να ψηφίσουν την δεύτερη Κυριακή και 
έτσι να αποφασίζει για όλους.
 Δεν θα άφηνα στην τύχη του τον λόφο 
«Κοπανά». Δεν θα είχαμε φτάσει στο εφε-
τείο.
 Η «Νεράιδα» θα ήταν ήδη πλατεία.
 Η «Λουΐζα» θα ήταν ήδη κέντρο πολιτι-
σμού με αίθουσα θεάτρου και σχολή κινη-
ματογράφου.
 Η «Έξυπνη Πόλη» θα ήταν πράξη με ηλε-
κτρονικά διαχειριζόμενες θέσεις στάθμευ-
σης, ηλεκτρονικούς κάδους ανακύκλωσης, 
ηλεκτρονικό φωτισμό χωρίς την ανάγκη 
τρέξε εδώ και εκεί για μία λάμπα.
 Η ανακύκλωση στην πηγή (μέσα στα νοι-
κοκυριά) θα ήταν πράξη.
 Η δημοτική συγκοινωνία θα είχε τις γραμ-
μές που πραγματικά χρειάζεται και θα χρη-
σιμοποιούσε σύγχρονο πράσινο επιδοτού-
μενο στόλο.
 Πράσινος –οικολογικός –ηλεκτρικός θα 
ήταν και ο στόλος της καθαριότητας.
 Το σχολείο «Χαραλαμπόπουλου» δεν θα 
ήταν σε μεταστέγαση 5 χρόνια τώρα.
 Οι πλατείες θα είχαν πιστοποίηση και τα 
πάρκα των δημοτών θα φιλοξενούσαν δη-

«Στις δημοτικές εκλογές του 2023, 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Γ Ω Γ Ο Σ ,  Ε Π Ι Κ Ε Φ Α Λ Η Σ 

«Η πόλη δεν έχει δει ούτε ένα νέο έργο. 
Μόνο αναπλάσεις».
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μοτικές πρωτότυπες δράσεις.
 Ο χώρος φιλοξενίας ζώων θα ήταν πολι-
τισμένος. Ο κινητός αποτεφρωτήρας ζώων 
θα ήταν στους δρόμους. Χαιρόμαστε που η 
δημοτική αρχή αντέγραψε έστω και κατά το 
ήμισυ και αυτή την δράση μας.
 Η ηλεκτρονική Δημοτική βιβλιοθήκη θα 
ήταν γεγονός.
 Τα δύο μουσεία (ιστορίας του Βύρωνα και 
χαλιού) θα λειτουργούσαν. Δεν θα έκανα 
πολιτική μέσα από τους ειδικούς.
 Έχω όνειρα γι’αυτή την πόλη. 
Ο περιορισμός των λέξεων με αναγκάζει να 
σταματήσω εδώ για να μπορέσω να απαντή-
σω και στις άλλες ερωτήσεις σας.

Κι όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία 
του προγράμματος σας ή προτάσεις 
σας που να έχουν υιοθετηθεί 
από τη δημοτική αρχή;
Έχουν παρθεί πολλά στοιχεία από το πρό-
γραμμά μας και έχουν αφομοιωθεί με ιδιαί-
τερο τρόπο, όμως όπως είδατε και πιο πάνω 
είναι τόσα πολλά αυτά που θα είχαμε κάνει 
διαφορετικά.

Κάποια πρόσωπα από τον 
Κεντροδεξιό χώρο διακινούν την 
άποψη ότι ο Χρήστος Γώγος, αφού 
δεν εξελέγη δύο φορές, πρέπει να 
αποχωρήσει ώστε να αναδειχθεί μια 
προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής 
από το συγκεκριμένο χώρο που θα 
διεκδικήσει τη δημαρχία του Βύρωνα. 
Πως σχολιάζετε αυτές τις απόψεις; 
Ποια πρόσωπα εννοείτε; Αυτούς που με 
το προσωπικό τους πρόβλημα απέναντι σε 
ανθρώπους που δεν τους έκαναν τα κέφια 
διαμαρτύρονται διασπείροντας ψευδείς ει-
δήσεις;
 Ποια πρόσωπα εννοείτε; Αυτούς που γρά-
φουν στο διαδίκτυο αποφθέγματά τα οποία 
γυρίζουν πάνω τους γιατί τους αφορούν;
 Αυτούς που ο θεός Βάκχος τους κάνει να 
έχουν τα δύο πρόσωπα του Ιανού; Το βράδυ 
να διοικούν τον κόσμο και το πρωί να κρύ-
βονται στην μικρότητά τους; Αυτοί που δεν 
καταλαβαίνουν ότι ο καστανάς είναι ένα τί-
μιο επάγγελμα σε αντίθεση με την απόκτηση 
πόρων με ελεγχόμενες διαδικασίες και από 
ανύπαρκτα εκκαθαριστικά εφορίας;
 Ποιοί; Αυτοί που διάλεξαν να βιοπορι-
στούν από δημόσιους φορείς χάριν στις 
πολιτικές τους γνωριμίες με ποσά που ένας 
απλός πολίτης δεν τα έχει δεί ποτέ; Ο ΣΠΑΥ, 
Το γυμναστήριο «Φωκιανός» είναι δύο από 
αυτούς τους φορείς που αναφέρομαι. Και 
ναι μεν μπορεί και να ήταν νόμιμο. Ηθικό 
σίγουρα δεν ήταν.
 Ποιούς εννοείτε; Αυτούς που προεκλογικά 
λίγες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης δι-
απραγματεύονταν την έμμισθη τοποθέτησή 
τους στο γραφείο μου;
Δεν ανήκω σε αυτές τις κατηγορίες κύριε 
Φλοράν.

Αντίθετα σας λέω ότι:  Αυτός που σε δύο 
εκλογικές αναμετρήσεις έρχεται πρώτος και 
άρα ο λαός τον τιμά, δίνοντάς του και την 
πλειοψηφία στο Δημοτικό συμβούλιο δεν 
αποσύρεται για να πάει μπροστά ένας που 
συστηματικά υπολείπεται.

Η δεύτερη Κυριακή είναι η Κυριακή της 
διαπλοκής και του εκβιασμού. Έδώ είναι 
που ο δημότης θα πρέπει να γίνει πιο απε-
λευθερωμένος και να βλέπει χωρίς κομμα-
τικά γυαλιά. Δεν θεωρώ πώς μία ξένη προ-
σωπικότητα στην πόλη θα είχε τύχη. Μόνο η 
ομόνοια και η αυτογνωσία θα οδηγούσαν σε 
μία απόφαση ομαδικής συνεργασίας.

Ποια είναι η θέση σας για την 
κομματικοποίηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης; Οι δήμαρχοι 
οφείλουν να τηρούν ισορροπίες 
ανάμεσα στον θεσμικό τους ρόλο 
και στην κομματική τους ταυτότητα 
και αν ναι μέχρι ποιου σημείου;
Τα κόμματα καλά κάνουν και υπάρχουν. 
Όμως οι τοπικές κοινωνίες έχουν άλλα χα-
ρακτηριστικά και οι διοικήσεις τους πρέπει 
να εμφορούνται από ιδανικά και οράματα.

Είναι γνωστό πώς το ρεύμα στο πολιτικό 
σκηνικό καθορίζει καταστάσεις και οι πολί-
τες με ένα παράξενο θυμικό ψηφίζουν. 

Πρόσφατα υπήρξαν εσωκομματικές εκλο-
γές δύο μεγάλων κομμάτων. Τα καταστα-
τικά τους έχουν σαφείς αναφορές για την 
αποκλειστικότητα των υποχρεώσεων των 
εκλεγμένων. Φανταστείτε να αποδειχθεί 
ότι κάποιος ακολουθεί τέτοια μονοπάτια και 
αποφασίζει να προδώσει τους ψηφοφόρους 
του προς ίδιον όφελος. Δεν μπορούμε να τα 
θέλουμε όλα για τον εαυτό μας.

Θα είστε τελικά υποψήφιος 
δήμαρχος Βύρωνα; Και αν ναι, 
ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές 
που οραματίζεστε για τον Δήμο;
Πολλοί γνωστοί και φίλοι μου λένε: Μα τι το 
θέλεις αυτό και ασχολείσαι με την βρωμιά. 
Εσύ ένας επιτυχημένος επιστήμονας γιατί 
φθείρεσαι; Αστους να βράζουν στο ζουμί 
τους.

Επειδή θεωρώ πώς οι επιτυχημένοι 
πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά και όχι 
οι ανεπάγγελτοι και οι αεριτζήδες. Επειδή 
πιστεύω πώς αυτός που έχει γεμάτο στο-
μάχι δεν θα βάλει το χέρι στο μέλι. Επειδή 
λατρεύω το λειτούργημα που υπηρέτησα 35 
χρόνια και τώρα φτάνω στην έξοδο. Επειδή 
υπηρετώ τον Δημότη 25 χρόνια χωρίς να 
έχω δοκιμαστεί ως επικεφαλής. Επειδή όσο 
δοκιμάστηκα ως απλός δημοτικός σύμβου-
λος ο Δήμος απέκτησε δομές και υπηρεσίες 
που ούτε είχε διανοηθεί. Επειδή τα ιδεώδη 
μου είναι σταθερά και το όραμά μου είναι 
διηνεκές, θα είμαι παντοτινά παρών και το 
2023 θα διεκδικήσω το δημαρχιακό αξίωμα 
προσπαθώντας να πείσω ακόμα περισσότε-
ρους.

[Βύρωνας - Συνέντευξη]

θα είμαι ξανά υποψήφιος δήμαρχος»
« Ν Ε Α Σ  Ε Π Ο Χ Η Σ  Β Υ Ρ Ω Ν Α »

«Ως δήμαρχος, θα ήμουν ειλικρινής με τους 
δημότες και θα τους ενημέρωνα για όλα»





ΝΤΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ 
 

Φτιάξε τις στολές που έχεις φανταστεί για το προσωπικό 
σου και κάνε την επιχείρηση σου ακόμη πιο εντυπωσιακή. 
Μπορούμε να υλοποιήσουμε και να προτείνουμε ανάλογα 

με την επιχείρησή σου την στολή που ταιριάζει στις 
ανάγκες  και στο ύφος της επιχείρησης. 

Τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε ειναι υψηλής 
ποιότητας και τα σχέδια μοναδικά εφόσον τα σχεδιάζουμε 

εμείς αποκλειστικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989 720 751
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[Ζωγράφου]

H ματαίωση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για το ζήτημα της καθα-

ριότητας και το ωράριο εργασίας των 
εργαζομένων σε αυτήν τη Δευτέρα 13 
Δεκεμβρίου προκάλεσε την αγανάκτηση 
των δημοτικών παρατάξεων της αντιπο-
λίτευσης του Δήμου Ζωγράφου. 

Υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση του Δή-
μου Ζωγράφου έχει πάρει την απόφαση 
οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να ερ-
γάζονται για δύο φορές το μήνα Σάββατο 
ή Κυριακή με μεγαλύτερες αποδοχές. 
Η απόφαση δεν έγινε δεκτή από όλους 
τους εργαζόμενους και για αυτό τον λόγο 
και ύστερα από αίτημα των παρατάξεων 
«Μαζί για την Πόλη μας» (Τίνα Καφα-
τσάκη), «Λαϊκή Συσπείρωση» (Ανδρέας 
Καραβίδας) και «Ανυπότακτη Πόλη» 
(Χρήστος Τουλιάτος), αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση. 

Τη Δευτέρα έξω από τον κινηματο-
γράφο «Αλέκα» που είχε προγραμμα-
τιστεί να πραγματοποιηθεί το δημοτικό 
συμβούλιο είχαν συγκεντρωθεί εργαζό-
μενοι στην καθαριότητα. Όμως η συνε-
δρίαση ματαιώθηκε επειδή ο δήμαρχος 
Βασίλης Θώδας δεν μπορούσε να πα-
ραβρεθεί λόγω έκτακτης υποχρέωσης. 
Αλλά και οι δημοτικοί δύμβουλοι της 
πλειοψηφίας δεν έδωσαν το παρόν

«Η ώρα της συνεδρίασης είχε οριστεί 

για 9,30 μ.μ. Παρόντες όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, αρκετοί 
εργαζόμενοι, τοπικά μέσα κτλ. Απόντες οι 
διοικούντες που προκλητικά άφησαν, όλο 
αυτόν τον κόσμο να περιμένει έξω από 
την Αλέκα δεν ήρθαν ποτέ. Η απαξιωτική 
αντιμετώπιση όχι μόνο των δημοτικών 
δυμβούλων και των δημοτών, αλλά και 
των θεσμών από την πλευρά του δημάρ-
χου, υποδηλώνουν ότι ασκεί την εξουσία 
ως δικαίωμα και αυτό τον οδηγεί σε δι-
ασυρμό» σημείωσε σχετικά η πρώην 
Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη 
και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί 
για την Πόλη μας»

Ο Ανδρέας Καραβίδας επικεφαλής 

της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ζωγράφου 
σημειώνει για το γεγονός «η πολιτική 
που ασκεί η δημοτική αρχή δεν είναι 
τυχαία, ούτε έχει να κάνει με συγκεκρι-
μένα πρόσωπα, είναι πιστή εφαρμογή 
της πολιτικής της κυβέρνησης για την 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, του 
αντεργατικού εκτρώματος του νόμου 
Χατζηδάκη. Δεν κρύβει ότι επιδιώκει να 
παραχωρήσει κομμάτια της καθαριό-
τητας σε ιδιώτες όπως κάνει ήδη και σε 
άλλες υπηρεσίες.»

Για απαξίωση του ρόλου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και των πολιτών έκανε 
λόγο και ο επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Αγαπώ Ζωγράφου» Κω-

στής Παπαναστασόπουλος: «Δεν μπορεί 
η σημερινή διοίκηση έχοντας υποτίθεται 
ως προτεραιότητα την καθαριότητα, με 
μόλις 28 άτομα στα πληρώματα καθαρι-
ότητας να μπορέσει να φέρει το αποτέλε-
σμα που όλοι αναμένουμε».

Ο Δήμος Ζωγράφου με δελτίο τύπου 
που κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα 
υπογραμμίζει «το έκτακτο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Δευτέρας, είχε ως θέμα 
τη  λήψη απόφασης για λειτουργία της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας σε συνεχόμε-
νο πενθήμερο. Ωστόσο το πρωί της ίδιας 
ημέρας μετά την 33367 απόφαση του 
αντιδημάρχου Λεωνίδα Κουφού, η οποία 
όριζε τη λειτουργίας της Καθαριότητας 

σε πενθήμερη βάση, δεν υπήρχε λόγος 
σύγκλησης του σώματος, παρά μόνο για 
επικοινωνιακές φιέστες και αντιπολιτευ-
τική διάθεση.» 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στη 
συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί γι’ 
αυτό το θέμα την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 
(την ώρα που τυπώνεται η εφημερί-
δα μας) στον Δημοτικό κινηματογράφο 
«Αλέκα» με θέμα «Οι εξελίξεις που δι-
αμορφώνονται στον τομέα καθαριότητας 
μετά από την απόφαση της διοίκησης για 
καταστρατήγηση του ωραρίου λειτουργί-
ας της υπηρεσίας. Λήψη απόφασης για 
λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας 
σε συνεχόμενο πενθήμερο».

Πολιτική ένταση για τη ματαίωση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα την καθαριότητα 

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αντίστοιχα, Τίνα Καφατσάκη, Ανδρέας Καραβίδας, Χρήστος Τουλιάτος και Κωστής Παπαναστασόπουλος.



Φίλες και Φίλοι μου, 

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και περιμένο-
ντας να ολοκληρωθεί μια χρονιά μεγάλων δοκι-
μασιών, η περίοδος των γιορτών μάς προσφέρει 
στιγμές χαράς και ανθρώπινης επαφής, που όλοι 
έχουμε ανάγκη. 

Με θυσίες, αγωνίες, απώλειες, διαψεύσεις και αμφιβολίες που πλήττουν τον καθένα μας, 
ποιος και πώς μπορεί να συμφιλιωθεί με αυτήν την πραγματικότητα, με αυτό το άσχημο 
σήμερα; Κάποιοι ίσως μας υποδεικνύουν ότι οφείλουμε να προσαρμοστούμε, να συμβι-
βαστούμε, με το λίγο και τη μετριότητα, περιορίζοντας τους ορίζοντές και το όραμά μας, 
χρησιμοποιώντας σαν άλλοθι την πανδημία. 

Με το μήνυμα των Χριστουγέννων οδηγό, που είναι μήνυμα ζωής, έχουμε όλοι την υποχρέ-
ωση να προστατέψουμε τη ζωή μας και τα όνειρά μας. Να τους δώσουμε με τη συμπεριφορά 
μας, την αξία που τους αρμόζει. Κάθε μέρα του καινούριου χρόνου πρέπει να είναι νέο 
ξεκίνημα, μία αφετηρία για να γίνουμε πιο δυνατοί, καλύτεροι, δημιουργικοί. 

Να βλέπουμε πιο ψηλά και πιο μακριά. 

Η Δημοτική μας Παράταξη, «Πρώτη Φορά Καισαριανή», θα σταθεί δίπλα σας και την επόμε-
νη χρονιά. Με αποφασιστικότητα θα διεκδικήσουμε κάθε δυνατότητα για να υλοποιήσουμε 
τα κοινά μας όνειρα για την Καισαριανή. Για να γίνει η Καισαριανή ένας φάρος αισιοδοξίας 
και πίστης ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 

Είμαι βέβαιη ότι με τη συνεργασία όλων μας, ενεργοποιώντας τις δημιουργικές αρετές μας 
και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός χαρισματικού τόπου, μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε μια πόλη που αξίζει να ζεις! 

Η Πόλη μας Μπορεί! Εμείς Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε! 

Ευχές από καρδιάς!! Καλά Χριστούγεννα!! 

Το 2022 να προσφέρει απλόχερα σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, ελπίδα, δύναμη, ευημερία!Γραφίδου Μπεττίνα
Φίλες και φίλοι, η υγεία και ασφάλεια όλων μας προέχει μπροστά 
στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Ας θυμηθούμε τις στιγμές που 
ζήσαμε τέτοιες ημέρες σαν μια γλυκιά ανάμνηση και ας ευχηθούμε το 
2022 να φέρει προσωπική και οικογενειακή ευημερία και πρόοδο…!!!

Κώστας Αναγνωστάκης, 
Δημοτικός Σύμβουλος

Οι ημέρες που έρχονται ας φέρουν την ευτυχία στο σπίτι σας και ο 
καινούριος χρόνος ας είναι γεμάτος υγεία, όμορφες στιγμές και πολλά 
χαμόγελα. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2022.

Δέσποινα Παρασκευά, 
Δημοτική Σύμβουλος

Εύχομαι το 2022 να είναι μία καινούρια αρχή για τις ζωές μας! 
Να ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες μας και να δημιουργήσουμε νέες 
προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον!

Το νέο έτος να φέρει ό,τι στερηθήκαμε. Να αναθερμανθούν
η ελπίδα, η αισιοδοξία, η θετική ενέργεια, τα χαμόγελα και το 
κυριότερο οι ανθρώπινες σχέσεις! Καλές γιορτές από καρδιάς!

Ειρήνη Βελισσάρη, 
Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής

Η καλοσύνη στις σχέσεις των ανθρώπων είναι η κύρια ομορφιά 
της ζωής. Σας εύχομαι το 2022, να είναι γεμάτο από ευχάριστες 
εκπλήξεις...με Αγάπη...Υγεία...Ειρήνη...Ηρεμία και πολλά Χαμόγελα!

Ρένα Ιντζίδου-Κατσιέρη, 
Στέλεχος Τεχνικής Εταιρείας

Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία, που μας 
κρατάνε μακριά και χωρίς αγκαλιά από τους δικούς μας ανθρώπους. 
Με συνθήκες πρόληψης να περάσουμε όλοι όμορφα. Χαρούμενα 
Χριστούγεννα. Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος.

Νίκος Ζαρκαδούλας, 
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,
Δημοτικός Σύμβουλος,

Θερμές ευχές για Καλά Χριστούγεννα! Η νέα χρονιά 2022,
να φέρει  παγκόσμια ειρήνη και υγεία, ευτυχία
και ευημερία στις οικογένειές σας!

Γιώργος Μπεχλιούλης, 
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και τις οικογένειές σας!
Το 2022 να φέρει υγεία, αισιοδοξία, ελπίδα, δύναμη και αλληλεγγύη! 
Χρόνια πολλά!

Κικιδάκης Χάρης, 
Επιχειρηματίας

Σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα
και ένα δημιουργικό και χαρούμενο 2022,
με υγεία, ειρήνη και ευημερία για όλους!

Κατερίνα Μανιατέα, 
Τεχνολόγος Βιοχημικών Εργαστηρίων
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[Ζωγράφου]
Ι. ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ
Πολεοδομική τακτοποίηση με πρωτοβουλία Πίτσιου

Στις 19 Δεκεμβρίου το 2ο Zografou City RUN 2021

Μ ία ενέργεια που εκκρεμούσε εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια, η τακτοποίηση 

του Ιερού Ναού Εισοδίων την Θεοτόκου 
στο Γουδί, επιτελέστηκε με πρωτοβουλία 
του αρχιτέκτονα- μηχανικού και ανεξάρτη-
του δημοτικού σύμβουλου Κωνσταντίνου 
Πίτσιου. 

Η υπόθεση εκκρεμούσε από την εποχή 
που ήταν δήμαρχος του Ζωγράφου η Φω-
τεινή Σακελλαρίδου-Καμπυλαυκά η οποία 
και παραχώρησε, ύστερα από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, την έκταση 
στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Ιερός Ναός.

Στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου 
στις 21 Νοεμβρίου, ο πατέρας Χρήστος 
αμέσως μετά την περιφορά, ευχαρίστησε 
δημόσια, τον Κωνσταντίνο Πίτσιο, για τις 
αφιλοκερδείς ενέργειες του που οδήγησαν 
στην ένταξη της εκκλησίας στο νόμο αυθαι-
ρέτων. 

Στη εορτή παραβρέθηκαν μέλη του Δ.Σ. 
Ζωγράφου, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι 
των παρατάξεων καθώς και ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Σπανάκης. 
Τον δήμαρχο της πόλης εκπροσώπησε ο 
Θόδωρος Μετικαρίδης.

H ανταπόκριση του κοινού στο «2ο 
Zografou City RUN 2021» που θα πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήδη, οι συμμετο-
χές στα 5 χλμ. εξαντλήθηκαν και έχουν μείνει 
ελάχιστες θέσεις στα 2,5 χλμ. 

Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή στον αγώνα 
είναι δωρεάν και οι συμμετοχές, λόγω των 
υγειονομικών μέτρων, δεν θα ξεπερνούν τα 
500 άτομα ανά κατηγορία αγωνίσματος. Δι-
καίωμα εγγραφής στη διοργάνωση έχουν οι 
δρομείς που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι 
(θα έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολο-
κλήρωση του εμβολιασμού) και οι έχοντες 
πιστοποιητικό νόσησης (σε ισχύ την ημέρα 
του αγώνα).

Επιθυμία του Δήμου Ζωγράφου είναι το 

«2ο Zografou City RUN 2021» να αποτελέσει 
έναν θεσμό που θα αφήσει θετικό αποτύπω-
μα, συνδυάζοντας το ευ αγωνίζεσθαι, την 
ευγενή άμιλλα και την κοινωνική προσφορά, 
στηρίζοντας ευπαθείς ομάδες.

«Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τους 
αθλητές που, με τη σωματική και ψυχική 
αντοχή τους, συμβάλλουν, ώστε να μεταδώ-
σουμε όλοι μαζί το μήνυμα και την αξία της 
υγείας- ευεξίας, του ευ αγωνίζεσθαι και της 
ενότητας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ, 
Γιώργος Γιαννακόπουλος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των 
κανονισμών που ορίζει ο ΕΟΔΥ και η Υγει-
ονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ, 
τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα.

Ο ιερός ναός των Εισοδίων της θεοτόκου στο Γουδί

Το 1ο Zografou City RUN το 2019
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[Βύρωνας- Αρθρογραφία]

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη, 
ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου
Βύρωνος

Σ το δημοτικό συμβούλιο στις 15 Νο-
εμβρίου, ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα, που συζητήθηκαν ήταν το θέμα 
της δημοτικής συγκοινωνίας. 

Είναι σίγουρο πως η σημερινή εικόνα 
της δημοτικής συγκοινωνίας δεν είναι 
καθόλου καλή. Ουσιαστικά υπάρχει 
στο Βύρωνα μόνο μία γραμμή, για να 
καλύψει τις ανάγκες της πόλης. Όμως 
δεν πέρασε πολύς καιρός από τις εκλο-
γές του 2019, μόνο δύο χρόνια. Σε αυτές 
τις εκλογές η παράταξη του δημάρχου 
έλεγε επί λέξει «Προγραμματίζουμε 

την ανάπτυξη νέων δρομολογίων και τη 
σύνδεση με την Πανεπιστημιούπολη, με 
ταυτόχρονη διεκδίκηση προσλήψεων 
οδηγών, για τα οχήματα αλλά και τη διά-
θεση του συνολικού στόλου των οχημά-
των για την εξυπηρέτηση του κοινού των 
δημοτών». 

Ας επιστρέψουμε σε όσα ειπώθηκαν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο υπεύθυνος 
για το ζήτημα αντιδήμαρχος μας είπε 
πώς το πρόβλημα δεν είναι τα λεω-
φορεία αλλά οι οδηγοί. Με λίγα λόγια 
δεν έχουμε οδηγούς να οδηγήσουν τα 
λεωφορεία. Ο λόγος, όπως δήλωσε η 
δημοτική αρχή είναι ότι τα αιτήματά μας 
για οδηγούς απορρίπτονται από την επι-
τροπή κινητικότητας. 

Δυστυχώς το πρόβλημα είναι μεγα-
λύτερο. Η δημοτική συγκοινωνία ξεκί-
νησε με 20 οδηγούς και σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα έφυγαν οι μισοί, είτε 
με αποσπάσεις, με μετακινήσεις στην 
επαρχία, μέσω της κινητικότητας κλπ. 
Από τους εναπομείναντες, που είναι 
χρεωμένοι στη δημοτική συγκοινωνία, 
δύο από αυτούς είναι στους παιδικούς 
σταθμούς, ένας έχει πάρει απαλλαγή και 
είναι στο πράσινο… Έχουν μείνει μόνο 
έξι στη δημοτική συγκοινωνία.

Σαφώς μία τέτοια κατάσταση αποτελεί 
μεγάλο πρόβλημα όμως δεν δικαιολο-
γείται επί εφτά χρόνια να μην έχουμε 

προσλάβει αντικαταστάτες τους. Η δι-
καιολογία ότι μας τους κόβει η επιτροπή 
κινητικότητας δεν μπορεί να μας πείσει. 
Είναι σίγουρο πως δεν υπήρξαμε αρ-
κετά πιεστικοί ή δεν ακολουθήσαμε τις 
αναγκαίες διαδικασίες. 

Πέρα όμως και από αυτό, ας μη ξε-
χνάμε ότι η δημοτική αρχή διοικεί το 
Δήμο για 7 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια 
έχει αφήσει αυτό το στόλο των λεω-
φορείων να σαπίζει και δεν έχει κάνει 
τίποτα να τα συντηρήσει και να τα δια-
τηρήσει σε μία κατάσταση τέτοια, ώστε 

όταν θα έβρισκε οδηγούς να μπορούν 
να λειτουργήσουν. 

Κι όλα αυτά, όταν το κόστος της επι-
σκευής των λεωφορείων είναι περίπου 
45.000 ευρώ. Πραγματικά πολύ χαμηλό 
κόστος αν σκεφτούμε ότι η αγορά ενός 
καινούργιου λεωφορείου κοστίζει περί-
που 170.000 ευρώ. 

Κι ακόμη χειρότερα, πώς είναι δυνα-
τόν η δημοτική αρχή μετά από 5 χρόνια 
διοίκησης, να έρχεται στον προεκλογικό 
αγώνα με την πιο πάνω υπόσχεση, για 
τη χρήση όλου του στόλου προς όφελος 

των δημοτών και σήμερα να μας λέει, 
ότι η δημοτική συγκοινωνία δεν είναι 
στις προτεραιότητες της. Και δεν το λέω 
εγώ ειπώθηκε υπεύθυνα από τον αντι-
δήμαρχο που είναι υπεύθυνος για τη 
δημοτική συγκοινωνία. 

Και αξίζει να πούμε και κάτι άλλο. Η 
δημοτική συγκοινωνία δεν είναι απλά 
ένα λεωφορείο, το οποίο κάνει βόλτα 
στο Βύρωνα και τίποτα άλλο. 

Η δημοτική συγκοινωνία οφείλει να 
καλύπτει πολλές σημαντικές ανάγκες 
για τη μετακίνηση των πολιτών, όπως 
τη μετακίνηση των μαθητών στα σχο-
λεία τους, η σύνδεση και η κάλυψη των 
κενών, που αφήνουν οι δημόσιες συ-
γκοινωνίες και πολλές ακόμη.

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό. Με την πανδημία, 
που θερίζει ζωές τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς έχουν κατηγορηθεί πως είναι σε 
μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για τη μετά-
δοση του κορωνοϊού. Η λειτουργία της 
δημοτικής συγκοινωνίας, θα μπορούσε 
να αποτελέσει βάλσαμο και να βοηθήσει 
στον περιορισμό της μετάδοσης.

Σας εύχομαι
καλά Χριστούγεννα
και υγιές το 2022

Η δημοτική συγκοινωνία στο Βύρωνα
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Όραμα μας μια σύγχρονη
και ελκυστική πόλη με 

διαρκείς βελτιώσεις στην 
ποιότητα ζωής των κατοίκων

του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος,
ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι εργαζόμενοι της εταιρείας,

σας εύχονται ολόψυχα
καλά Χριστούγεννα,

ευτυχισμένο
και φωτισμένο

το νέο έτος!




