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[Editorial]
Του Γιάννη Αντωνόπουλου · http://johnantono.blogspot.gr

Editorial

ην ώρα που γράφονταν τούτες οι
υπήρχε ειδοποίηση από το
T γραμμές,

τυπογραφείο ότι η εφημερίδα πρέπει να
σταλεί νωρίτερα, γιατί το πιεστήριο θα
κλείσει λόγω παγετού.
Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την παρουσίαση ενός πλήρη απολογισμού του
χιονιά, στον οποίο φέτος, οι επιστήμονες έδωσαν το ευφάνταστο όνομα «Ελπίδα». Η περσινή ονομασία «Μήδεια»
θα ταίριαζε καλύτερα καθώς χιλιάδες
εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, πολλοί
έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ
λιγότεροι το χάρηκαν και έπαιξαν με το
χιόνι.
Τα περισσότερα προβλήματα που δημιούργησε η «Ελπίδα» είναι προσωρινά.
Υπάρχει ωστόσο ένα που δεν είναι: η καταστροφή των δένδρων. Το χιόνι γίνεται
πάγος και υπό το βάρος του ακόμη και
οι κορμοί –όχι μόνο τα κλαδιά- λυγίζουν.
Η συνήθης αντίδραση των Δήμων είναι να κόβουν τους χαλασμένους κορμούς. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι
εύκολο να κόβεται ένα δένδρο, δύσκολα
όμως αντικαθίσταται από ένα άλλο. Και
ακόμη και όταν υπάρχει πρόβλεψη για
αντικατάσταση, αυτή γίνεται με ένα δενδρύλλιο, το οποίο χρειάζεται δεκαετίες
για να γίνει όπως ήταν πριν.
Σαν μην έφτανε αυτό, με το παραμικρό
πρόβλημα π.χ. κακοσυντηρημένο δένδρο, δήθεν επικινδυνότητα κ.λπ. επιλέγεται η εύκολη λύση της κοπής. Η απόφαση να κοπούν τρία δήθεν επικίνδυνα
δένδρα στο Παλιό Δημαρχείο Βύρωνα,
που υπήρχαν εδώ και δεκαετίες, είναι
ενδεικτική αυτής της νοοτροπίας.
Και αυτό το φύλλο που κρατάτε στα
χέρια σας είναι τεύχος κρίσης. Τρεις
Δήμοι σε 16 σελίδες. Είναι γνωστό ότι
ακυρώθηκαν οι περισσότερες εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού. Οι περισσότεροι
σύλλογοι δεν έκοψαν την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα. Και κάποιοι πελάτες μας,
των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζεται άμεσα από τα μέτρα κατά της διάδοσης του Covid-19, προτίμησαν να μην
διαφημιστούν.
Το σημαντικό όμως είναι συνεχίζουμε
την πορεία μας από το 2014. Υπάρχουν
ακόμα πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από μια έντυπη τοπική εφημερίδα
και δεν καλύπτονται μόνο από τα social
media ή τα τοπικά ιστολόγια.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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«Λουδοβίκεια» αντίληψη εξουσίας

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Υ

πάρχει καθεστωτική λογική από την πλευρά της
κυβέρνησης Μητσοτάκη.
 Διώκονται όσοι δημοσιογράφοι κάνουν την δουλειά
τους αντί να «αγιογραφούν»
τον «ηγέτη» και τους παρατρεχάμενους. Οι υποθέσεις
του Κώστα Βαξεβάνη και
της Γιάννας Παπαδάκου
αποτελούν πλέον διεθνές
θέμα και προκαλούν επικρίσεις κατά της κυβέρνησης

Μητσοτάκη από παγκόσμιους οργανισμούς υψηλού
κύρους.
 Διώκονται όσοι αποκαλύπτουν σκάνδαλα υπαρκτά
παγκοσμίως
αλλά
«σκευωρίες» στην Ελλάδα
(Novartis).
 Διώκονται όσοι διεκδικούν καλύτερη δημόσια
υγεία. Στέλνονται ΜΑΤ σε
όσους θέλουν ανοικτό το
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Τα χειροκροτήματα για
τους υγειονομικούς τελείωσαν.
 Οι νόμοι ισχύουν για
όλους τους άλλους, αλλά όχι
για τους «ημετέρους». Το
βλέπουμε σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, από
τις εμφανίσεις του πρωθυπουργού (που δεν τηρούνται τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας) έως τους διορισμούς «των δικών μας
παιδιών» σε κάθε δημόσια
θέση.
 Το δημόσιο χρήμα είναι λάφυρο στα χέρια των
κρατούντων. Η ΝΔ χρωστά

εκατοντάδες εκατομμύρια
(όπως και το ΠΑΣΟΚ) αλλά
το κράτος κυνηγά καθέναν
πολίτη που αδυνατεί να πληρώσει το δάνειο του.
 Το δημόσιο χρήμα μοιράζεται με απευθείας αναθέσεις πάλι σε «ημετέρους».
Το ότι ορισμένοι προκαλούν
με την ακραία αδιαφορία
τους δεν τους ενοχλεί (πχ.
ανάθεση αξίας 500.000
ευρώ για υπηρεσίες καθαρισμού σε εταιρεία η οποία
διαχρονικά ασχολείται με τη
διοργάνωση συνεδρίων)…
 Η δημόσια ενημέρωση
επίσης αποτελεί «πεδίο βολής». Οι ειδήσεις «κόβονται
και ράβονται» όπως βολεύουν την ομάδα που μας
κυβερνά. Όταν λογοκρίθηκε
η Έλενα Ακρίτα στα ΝΕΑ
και απολύθηκε η Δήμητρα
Κρουστάλλη από το ΒΗΜΑ
απλά ήταν το ξεκίνημα της
προσπάθειας
απολύτου
ελέγχου της ενημέρωσης.
Ακολούθησε η λίστα Πέτσα…
Θα μπορούσα να συνεχί-

Σκίτσο του Γιάννη Αντωνόπουλου, «Εφημερίδα των Συντακτών», 11-11-2021
σω με έναν ατελείωτο κατάλογο για τις αντιδημοκρατικές εκτροπές της κυβέρνησης. Όμως δεν έχει κανένα
ενδιαφέρον. Η κοινωνία
πλέον έχει αντιληφθεί την
«Λουδοβίκεια»
αντίληψη

εξουσίας της ομάδας που
μας κυβερνά.
Πλέον είναι ευθύνη όλων
μας να συμβάλλουμε για να
φύγει αυτή η κυβέρνηση και
να έρθει μια κυβέρνηση συνεργασίας δημοκρατικών,

προοδευτικών και αριστερών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ
ΠΣ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες
εκλογές ακριβώς για να
συμβάλλει σε αυτή την υπόθεση.
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Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α « Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ »

Μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα υπερψήφισε, κατά πλειοψηφία, στις 19 Ιανουαρίου, την εισήγηση της δημοτικής αρχής
Κατωπόδη για μεταστέγαση-απομάκρυνση
του 4ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα που συστεγάζεται, με το παλιό κτήριο του 4ου Δημοτικό
Σχολείου (Ο.Τ. 57 επί των οδών Κολοκοτρώνη, Ευαγγελικής Σχολής Ρόδωνος και Αλατσάτων).
Όπως είναι γνωστό το παλιό κτήριο έπαψε
να λειτουργεί το 2018 όταν κρίθηκε ακατάλληλο από την πολεοδομία όποτε και αποφασίστηκε η μεταφορά με λεωφορείο των μαθητών από και προς τον Καρέα, όπου προσωρινά στεγάζεται το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Για την ολοκλήρωση της μελέτης και έκδοση οικοδομικής αδείας νέου κτηρίου στον
χώρο του παλιού, απαιτείται η τήρηση και
εκπόνηση κτιριολογικού προγράμματος από
το Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε 9θέσιο Δημοτικό Σχολείο.
Την 13/12/2021 η Επιτροπή καταλληλόλητας ακινήτου η οποία συστάθηκε με την υπ.
αρ. 755/2021 απόφαση δημάρχου συνεδρίασε και σύμφωνα με το πρακτικό ομόφωνα
αποφασίστηκε ότι «ο υπό εξέταση χώρος, (…)
είναι κατάλληλος (κατά παρέκκλιση του άρ 4.5
της Εγκυκλίου 37237/ΣΤ1, ΦΕΚ 635/Β/2007)
-λόγω αδυναμίας εξεύρεσης άλλων καταλληλότερων χώρων- για την ανέγερση νέων
σχολικών εγκαταστάσεων του 9θέσιου 4ου
Δημοτικού Σχολείου (έως 4 ορόφους) με την
προϋπόθεση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Βύρωνα θα προχωρήσει σε λήψη απόφασης για την απομάκρυνση του 4ου Νηπιαγωγείου». Σε περίπτωση μη απομάκρυνσης
του 4ου Νηπιαγωγείου, οι νέες εγκαταστάσεις
του 4ου Δημοτικού σχολείου θα αφορούν
σε 6θέσιο δημοτικό σχολείο και το κτίριο θα
αναπτυχθεί ως 3 ορόφους.
Η πρόταση του δημάρχου για μεταστέγαση
του 4ου Νηπιαγωγείου, έλαβε την υποστήριξη
του διευθυντή του 4ου Δημοτικού κ. Φουρνόδαυλου και του πρόεδρου του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων κ. Πέτσιου, προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους η ανέγερση
του κτηρίου του 4ου Δημοτικού. Τόνισαν δε
τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
καθημερινά γονείς και μαθητές του 4ου δημοτικού λόγω της μετακίνησης των μαθητών
από και προς τον Καρέα, όπου προσωρινά
στεγάζεται το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Παρόλα αυτά, η αντιπολίτευση επέκρινε
την αδυναμία του δημάρχου να υποδείξει με
σαφήνεια τον «μισθωμένο προσωρινό χώρο
μεταστέγασης». Εξέφρασαν την ανησυχία
τους πως μπορεί να έρθει ο Σεπτέμβριος, να
μην έχει εξευρεθεί χώρος και τα παιδιά να
τα μοιράζουν σε άλλες τάξεις διαφόρων νηπιαγωγείων, είτε να τα βάζουν σε κοντέινερ.
Προβληματισμός εκφράστηκε και για το
γεγονός ότι ο υπό εξέταση χώρος, για την
ανεγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου
(Ο.Τ. 57) χαρακτηρίστηκε κατάλληλος κατά
παρέκκλιση του άρ 4.5 της εγκυκλίου 37237/
ΣΤ1, ΦΕΚ 635/Β/2007 -λόγω αδυναμίας
εξεύρεσης άλλων καταλληλότερων χώρων-
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Το εγκαταλελειμμένο σήμερα κτήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου όταν έσφυζε από ζωή.

για την ανέγερση νέων σχολικών εγκαταστάσεων του 9θέσιου 4ου Δημοτικού Σχολείου
(ως 4 ορόφους). Ωστόσο, φαίνεται ότι ο τελευταίος όροφος δεν θα χρησιμοποιείται για
αίθουσες διδασκαλία αλλά για άλλες δευτερεύουσες χρήσεις (αίθουσα εκδηλώσεων,
εργαστήρια κ.λπ).
Οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί είχαν
ως αποτέλεσμα η πρόταση της δημοτικής
αρχής να λάβει μόνο 20 θετικές ψήφους με
11 αποχές και δύο ψήφους κατά.
Από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους, υπέρ ψήφισαν, οι παρατάξεις «Στάση
Βύρωνα» (δημοτική αρχή), «Νέα Εποχή Βύρωνα» του Χρήστου Γώγου και «Πρωτοβουλία Πολιτών» της Βασιλικής Σάρολα καθώς
και οι δύο ανεξάρτητοι σύμβουλοι Βασίλης
Δεμπόνος και Βασίλης Μουντοκαλάκης.
Οι παρατάξεις «Μαζί για το Βύρωνα» του
Μίλτου Μπαντή, «Δύναμη Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου και «Λαϊκή Συσπείρωση»
του Βαγγέλη Γείτονα, δήλωσαν ότι απέχουν
από την ψηφοφορία, αν και άσκησαν δριμύτατη κριτική στη δημοτική αρχή επιρρίπτοντας της ευθύνες για καθυστέρηση στο θέμα
της μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου και
της ανέγερσης του Δημοτικού Σχολείου.
Κατά ψήφισαν η δημοτική σύμβουλος της
Αριστερής Παρέμβασης Μαρία Μπικάκη, η
οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της για
την «κατά παρέκκλιση καταλληλότητα» του
νέου κτηρίου, και η Κατερίνα Σφακιανάκη,
η οποία διαφοροποιήθηκε από την παράταξή
της, υιοθετώντας μια πιο επικριτική στάση
προς τη δημοτική αρχή: «Είστε χειριστικοί.
Μας ζητάτε να αποφασίσουμε αν θα γίνει εξα-

Οι κυρίες Μπικάκη και Σφακιανάκη προτίμησαν να καταψηφίσουν
την πρόταση παρά να δείξουν μερική ανοχή μέσω της αποχής.
τάξιο σχολείο ή αν θα μείνουν 50 παιδιά στο
δρόμο. Όμως δεν είναι σαφής ούτε η προσωρινή, ούτε η μόνιμη λύση».
Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο δήμαρχος αποδέχτηκε τις τρεις προϋποθέσεις
που έθεσε η κυρία Σάρολα για παροχή θετικής ψήφου:
 Δέσμευση πρώτη: Να βρεθεί άμεσα κατάλληλος χώρος για μίσθωση προκειμένου
να στεγαστούν τα νήπια του 4ου Νηπιαγωγείου από τον Σεπτέμβρη του 2022.
 Δέσμευση δεύτερη: Να προχωρήσει
εντός τριμήνου η απαλλοτρίωση του ακινήτου επί της οδού Κολοκοτρώνη & Νεαπόλε-

ως για την ανέγερση νέου κτηρίου που θα
στεγάσει το 4ο Νηπιαγωγείο στο μέλλον (Η
παραπάνω δέσμευση δεν αφορά στην ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του παρακείμενου χώρου αλλά στην εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών από τον Δήμο).
 Δέσμευση τρίτη: Να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ανέγερση του
νέου κτηρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου,
εντός του πρώτου 6μήνου του 2022.
Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος - επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Βύρωνα» (ΡΕΚ)
Τάσος Μαυρόπουλος.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]
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Γράφει ο Ανδρέας Λεκατσάς

Β

αδίζοντας πεζός στους δρόμους της
χιονισμένης πόλης μας, και συνομιλώντας με τους συνδημότες μου,
διαπίστωσα ότι δεν ήταν ενήμεροι για
τις πολιτικές εξελίξεις του Βύρωνα, παρ
όλο που αγωνιούν και ενδιαφέρονται,
και είναι δεκτικοί σε θετικές προτάσεις.
Ζούμε σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο,
πολύ δυναμικό, κάθε κίνηση προκαλεί
και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα
επίπεδα. Η εκλογή του νέου επικεφαλής
του Κινήματος Αλλαγής, το άνοιγμα της
εκλογικής ατζέντας από τον ΣΎΡΙΖΑ, και
η σιγή ιχθύος εκ μέρους της ΝΔ, συνθέτουν ένα θολό τοπίο όσον αφορά τα
αυτοδιοικητικά, έστω κι αν βρισκόμαστε μόλις 1.5 χρόνο πριν τις δημοτικές
και περιφερειακές εκλογές. Ας κάνουμε
λοιπόν μια μικρή ανάλυση προς ενημέρωση των συμπολιτών μας.
Στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό μέγαρο Βύρωνα κα-

θιερωμένη και προβλεπόμενη Ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα για την εκλογή
Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι
δημαιρεσίες, όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη διαδικασία, (δημαιρεσίες
< δημ- + αἵρεσις + -ία, οι εκλογικές
διαδικασίες για τον ορισμό των αρμοδιοτήτων όσων μετέχουν στα δημοτικά
συμβούλια) κατέδειξε σε όλα τα επίπεδα τους συσχετισμούς των δημοτικών
παρατάξεων καθώς και τις μεταβολές
που έχουν επέλθει από τις εκλογική
μάχη του 2019.
Η παράταξη Κατωπόδη σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων παρέμεινε ακέραια με τον πρόεδρο Γεώργιο
Πλακίδα και τα μέλη των Επιτροπών να
εκλέγονται με τις πλήρεις ψήφους που
αντιστοιχούν στην παράταξη «Στάση
Βύρωνα».
Αντίθετα η παράταξη «Νέα Εποχή
Βύρωνα - Χρήστος Γώγος» στερήθηκε
αυτοδικαίως από τις Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ένα μέλος
απ’ τα δύο που εξέλεγε μέχρι στιγμής
(έδρα που κερδίζει η Λαϊκή Συσπείρωση) συνέπεια των δυο αλλεπάλληλων
ανεξαρτητοποιήσεων συμβούλων της
(είχε εκλέξει 10).
Επί πλέον αυτού, από τους 8 εναπομείναντες συμβούλους ο ένας δεν
προσήλθε καθόλου στην ψηφοφορία
και ακόμα τουλάχιστον ένας από τους
παρευρισκόμενους δεν συντάχθηκε με
τις προτάσεις του επικεφαλής Χρήστου

Με τον Μίλτο Μπαντή, μεταφέροντας εθελοντές και τροφή για τα αδέσποτα του καταφύγιου Βύρωνα
Γώγου όσον αφορά την εκλογή αντιπροέδρου ΔΣ και μελών επιτροπών.
Αποτέλεσμα η μόλις με 22 ψήφους
εκλογή της Ιουλίας Κιούπη για τη θέση
Αντιπροέδρου (το 1/3 των Συμβούλων
καταψήφισαν..!!), καθώς και η εκλογή
με 6 ψήφους των μελών στις δυο Επιτροπές από τους 8 που τυπικά αριθμεί
η παράταξη.
Ωστόσο, η παράταξη «Μαζί για τον
Βύρωνα» (Μίλτος Μπαντής) αύξησε
σημαντικά τις δυνάμεις της. Ο υποστηριζόμενος για την θέση του γραμματέα
Δ.Σ. Γεώργιος Λέλος εξελέγη με 24 ψήφους ενώ στις Επιτροπές οι προτεινόμενοι εξελέγησαν με 8 ψήφους, έχοντας 7

παριστάμενους..! (απουσίαζε ένα μέλος
για σοβαρό προσωπικό θέμα).
Με βάση τα αποτελέσματα, η παράταξη «Μαζί για το Βυρωνα» ισοσκελίζει
τις δυνάμεις της με τη δημοτική αρχή
Κατωπόδη..!
Ερωτήματα δημιουργούνται για το
προς τα πού κατευθύνθηκαν οι ψήφοι
των δύο ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων. Σημειώνεται ότι και η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» έλαβε δύο
ψήφους παραπάνω από τον αριθμό των
Συμβούλων της.
Οι εξελίξεις, το ερχόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αυτές που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο προχωρώντας για το 2023

χωρίς να αποκλείονται και εκπλήξεις.!!!
Ο Βύρωνάς μας έχει ανάγκη από
έναν νηφάλιο, μετριοπαθή πολιτικό
λόγο και ταυτόχρονα μια πρόταση που
θα αναδεικνύει τις ελλείψεις και παραλείψεις της δημοτικής αρχής. Πρώτο
θέμα συζήτησης οφείλουν να είναι τα
προβλήματα του δημότη, όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες. Η ενότητα των μετριοπαθών προοδευτικών τάσεων καθώς
και η συμπόρευση με τις δυνάμεις του
δημοκρατικού Κέντρου είναι η μόνη
λύση, για την διαμόρφωση πλειοψηφίας με αναπτυξιακό πρόσημο για τον
Δήμο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
συνεχίσω να εργάζομαι.
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[Καισαριανή]

ΜΕ 9 ΨΗΦΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Σύσσωμη καταψήφισε η δημοτική αντιπολίτευση

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος (φωτό αρχείου)

Ο

προϋπολογισμός 2022 του Δήμου Καισαριανής, ύψους 31,7 εκατ. ευρώ, πέρασε με μόλις 9 ψήφους στις 05 Ιανουαρίου,
ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 27 μέλη.
Τον καταψήφισαν οι 14 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.
Ειδικότερα υπερψήφισαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι της δημοτικής αρχής του Χρήστου Βοσκόπουλου (απουσίαζε λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας ο Μηνάς Χατζησάββας) και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Καγιαμπάκη ενώ καταψήφισαν οι παρατάξεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» (Ηλίας Σταμέλος), της «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» της Μπεττίνας Γραφίδου, της
«Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής» (Άννα
Παραγυιού) και της «Ανυπότακτης Καισαριανής» (Μιχάλης Μιλτσακάκης).
Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του
Αύγουστου 2019 του Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, τέως υπουργού Εσωτερικών, οι
αρνητικές ψήφοι καθώς και οι λευκές όσον
αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου, λογίζονται ως αποχή.
Εναλλακτικά η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πλειοψηφούσα αντιπρόταση προϋπολογισμού που να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση
της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. Το
παραπάνω ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αφενός διότι σε αντίθεση με τη εκάστοτε
δημοτική αρχή, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση
στον διοικητικό μηχανισμό του Δήμου ενώ
αφετέρου ο Νόμος δίνει αυτοδίκαια την
πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής στη
διοικούσα παράταξη.
Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος χαρακτήρισε τον δημοτικό προϋπολογισμό, χαμηλών προσδοκιών, καθώς
εν μέσω πανδημίας, τα ίδια έσοδα μειώθηκαν και η ισοσκέλιση το 2020 και το 2021
έγινε με έκτακτες παροχές από το κράτος.
Παραδέχτηκε το πρόβλημα υποστελέχωσης
καθώς αυτή τη διετία «πάνω από 20 μόνιμοι
εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει και δεν αντικαταστάθηκαν διότι δεν υπάρχει ο τεχνικός
θεσμικός τρόπος να αντικατασταθούν».
Παράλληλα όμως θέλοντας να δώσει νότα
αισιοδοξίας σημείωσε ότι ο Δήμος διεκδικεί
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Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Σίμος Πολυχρονάκης, Μπεττίνα Γραφίδου, Άννα Παραγυιού και Μιχάλης Μιλτσακάκης (φωτό αρχείου)
προγράμματα και έργα που θα αλλάξουν τη
φυσιογνωμία της πόλης. «Συμμετέχουμε σε
πάνω από οκτώ χρηματοδοτικά προγράμματα. Συντάσσουμε το νέο τοπικό χωρικό σχέδιο πόλης, το οποίο είχε να ανανεωθεί από το
1984. Χωρίς ανανεωμένο τοπικό σχέδιο πόλης
είναι αδύνατη η χρηματοδότηση για έργα σε
δημοτικά κτίρια, υποδομές και χώρους πρασίνου, σχολεία και εγκαταστάσεις. Συνδέεται
άρρηκτα και με το ιδιοκτησιακό. Συνεχίζουμε
την αντικατάσταση του παλιού αποχετευτικού
δικτύου στην Άνω Καισαριανή. Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε δημοτικά κτίρια που
επί δεκαετίες παρέμειναν αυθαίρετα όπως
το δημαρχείο, παιδικοί σταθμοί της πόλης, το
δημοτικό στάδιο «Κρητικόπουλος», το Πνευματικό Κέντρο, το Κέντρο Υγείας του Παιδιού,
το πρώην κτίριο του ΙΚΑ το οποίο στεγάζει σήμερα το σύνολο των Κοινωνικών υπηρεσιών
του Δήμου. Προσπαθούμε να συγκροτήσουμε
περιουσιολόγιο».
Τοποθετούμενος εκ μέρους της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» με επικεφαλής τον Ηλία Σταμέλο, ο Σίμος Πολυχρονάκης χαρακτήρισε
τον προϋπολογισμό «ταξικό που δεν έχει ούτε
ελαφρυντικά μιας και συνδυάζεται με την ευθυγράμμιση της δημοτικής αρχής με την κυβερνητική πολιτική και επιχειρηματολογία».
Επισήμανε ότι το 2020 και το 2021 δόθηκαν
έκτακτες επιχορηγήσεις 500.000 και 800.000
ευρώ, αντίστοιχα, στον Δήμο Καισαριανής
όμως φέτος δεν προβλέπονται έκτακτες κατανομές λόγω της πανδημίας. Όχι μόνο δεν

δημιουργήθηκε καμία μόνιμη δομή αλλά η
δημοτική αρχή προσπαθεί να καλύψει τις
ανάγκες με τις πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Ενώ η διοίκηση Σταμέλου είχε προβεί σε πιο μακροχρόνιες προσλήψεις στους
Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, η αρχή
Βοσκόπουλου λειτουργεί με εκτάκτους και
αναμένει τους οκταμηνίτες του ΟΑΕΔ, έχοντας ως μόνο γνώμονα το χαμηλότερο εργατικό κόστος.
Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου, επεσήμανε ότι
στον προϋπολογισμό υπάρχουν ανείσπρακτες παρελθούσες οφειλές προς το Δήμο
ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ. «Κάποιοι μας
κοροϊδεύουν αλλάζοντας ΑΦΜ. Μάθανε ότι ο
Δήμος Καισαριανής δεν απαιτεί αυτά τα χρήματα. Δημιουργείτε σχολή οφειλετών. Είχαμε
πει ότι για τον καθέναν από αυτούς, θα άνοιγε
φάκελος ενεργειών. Ούτε τη διόρθωση τετραγωνικών δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμη ώστε
να αυξηθούν τα έσοδα μας και να κάνουμε
κοινωνική πολιτική».
Παράλληλα κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι
διαφημίζει έργα που έχουν υποβληθεί αλλά
δεν έχουν ακόμα εγκριθεί ως προς τη χρηματοδότηση. Επέκρινε όπως και πέρυσι τις
δαπάνες για έξοδα συμβούλων «πολιτικών
φίλων της δημοτικής αρχής και μέλη της παράταξης του δημάρχου» ενώ σύστησε στον
δήμαρχο να βάλει δοκιμαστή από την παράταξή του για να δοκιμάζει το κοινωνικό
συσσίτιο κάθε μέρα, καθώς «η ποσότητα και

Ε Σ ΟΔ Α

η ποιότητα των μερίδων φαγητού που διανέμει ο Δήμος δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των φτωχότερων συμπολιτών μας».
Η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών» Άννα Παραγυιού τόνισε ότι το σχέδιο
προϋπολογισμού αποτυπώνει την ανυπαρξία προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής,
επικρίνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν
συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση με το
πολιτικό σκεπτικό της. «Η δημοτική αρχή
χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας,
ακολουθεί διαδικασίες απευθείας ανάθεσης,
με συμβάσεις συμβούλων κατ’αποκοπή, με
παραδοτέα που ποτέ δεν μας έχουν δοθεί και
δεν τα γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δημοτική αρχή δεν προσπάθησε να ελαφρύνει
τους πολίτες με μισό μέτρο στήριξης πέρα από
αυτά που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ενώ
μπορούσε. Δεν ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει τις
μικρές επιχειρήσεις της πόλης».
Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Καισαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν
προϋπολογισμό που από τη φύση του είναι
αντιλαϊκός. Τόνισε ότι δεν μπορεί να ασκηθεί
κοινωνική πολιτική όταν τα δημοτικά τέλη
δεν μειώνονται τη στιγμή που τα πάντα ακριβαίνουν και όταν ο Δήμος στερείται μόνιμο
προσωπικό. Αμφισβήτησε την ένταξη της
Καισαριανής σε δίκτυο προσφυγικών πόλεων ως επιτυχία του δήμαρχου, τη στιγμή
που δεν έχει κηρυχθεί διατηρητέο ούτε ένα
προσφυγικό.

Ε ΞΟΔ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

6.229.776,66

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

9.386.745,64

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

5.295.081,11

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

14.262.443,20

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

871.200,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8.016.475,60

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

14.491.802,87

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3.760,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.381.880,98

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.399.682,82
Γενικά Σύνολα:

31.669.424,44

Γενικά Σύνολα:

31.669.424,44

[Καισαριανή]

Η αντιμετώπιση του χιονιά στην Καισαριανή
Η

κακοκαιρία «Ελπίδα» βρήκε
τον Δήμο Καισαριανή αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις σε
μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό, όπως επισημαίνεται τόσο σε
σχετικό δελτίο του Δήμου (25.01)
όσο και της Λαϊκής Συσπείρωσης
Καισαριανής (παράταξη Σταμέλου,
25.01.22).
«Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί με
μηδαμινά μέσα να διαχειριστεί την
κατάσταση, χωρίς την παραμικρή
υποστήριξη. Η Περιφέρεια μάλιστα
που είναι εντελώς απούσα, μας κάλεσε να ενισχύσουμε το έργο της
σήμερα το πρωί, δανείζοντας ένα
από τα δύο μισθωμένα JCB για να
καθαρίσουν την ανώνυμη οδό που
συνδέει το Δημοτικό Στάδιο Κρητικόπουλος με την Κατεχάκη (οδός
που είναι στην περιοχή ευθύνης της
περιφέρειας). Η Περιφέρεια μας παρέσχε ελάχιστο αλάτι!» αναφέρει ο
Δήμος.
Από την πλευρά της, η Λαϊκή
Συσπείρωση Καισαριανής τονίζει
ότι «Παρά τις άοκνες προσπάθειες
του ελάχιστου προσωπικού και των
εθελοντών της Δασοπροστασίας, με
τα μόνο 2 JCB μηχανήματα του Δήμου τα οποία προφανώς δεν επαρκούν αλλά ούτε είναι και κατασκευασμένα για τον καθαρισμό δρόμων,
μέσα σε λίγες ώρες η διέλευση των
οχημάτων στην Εθνικής Αντιστάσεως, τον πιο κεντρικό δρόμο της
Καισαριανής, γινόταν μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Ούτε λόγος
φυσικά για την εικόνα στα στενά της
πόλης που έγιναν απροσπέλαστα για
τα αυτοκίνητα».
Αναφορικά με το αλάτι, ο Δήμος
υπογραμμίζει ότι «Εξασφαλίσαμε
με κόπο 200 σακιά αλάτι τα οποία διανείμαμε με φειδώ γιατί η Περιφέρεια δεν μας προμήθευσε επαρκώς
για να φροντίσουμε τους δρόμους
μας». Την αφήγηση συμπληρώνει

η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης: «Ενδεικτικό παράδειγμα της
παντελούς έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού απ’ την πλευρά του
κράτους, της Περιφέρειας και του
Δήμου, είναι το ότι από πολύ νωρίς
το πρωί της Δευτέρας φάνηκε ότι το
διαθέσιμο στο Δήμο αλάτι δεν έφτανε ούτε για «ζήτω» και στις 10:00 πμ,
εν μέσω της κακοκαιρίας (!), έφυγε
ένα φορτηγό του Δήμου για να παραλάβει νέο από το Καπανδρίτι (!!!).
Το φορτηγό δεν κατάφερε ποτέ να
φτάσει στον προορισμό του και επέστρεψε άπραγο με αποτέλεσμα αυτή
τη στιγμή ο Δήμος να διαθέτει ελάχιστο αλάτι».
Παρόλα αυτά, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι έπραξε τα εξής καθήκοντα
που άπτονται της αρμοδιότητάς του:
 Από 24 έως 25.01.22, «με δύο
οχήματα 4x4 εξυπηρετήθηκαν από
τον Δήμο 12 περιστατικά νεφροπαθών και καρδιοπαθών καθώς
και ένα βρέφος που έπρεπε να
διακομιστεί σε νοσοκομείο.  Διαμοιράσαμε το κοινωνικό συσσίτιο
σε όσους δικαιούχους δεν κατάφεραν να το παραλάβουν χθες από τα
ΚΑΠΗ.  Καθαρίσαμε πλήρως την
κεντρική λεωφόρο, η οποία είναι
από τους πρώτους κεντρικούς δρόμους σε συνοικίες της Αθήνας που
έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία.
 Καθαρίζεται επίσης η είσοδος από
Κατεχάκη, για να δώσει πρόσβαση
προς και από την Καισαριανή από
την άνω είσοδο της πόλης.  Τα
JCB συνεχίζουν τον καθαρισμό σε
όσους μικρότερους δρόμους της
πόλης χωράνε να περάσουν. Στους
μικρούς δρόμους δεν υπάρχει πάντα χώρος για το χιόνι που απομακρύνεται.  Τα συνεργεία του Δήμου
κάνουν ταυτόχρονα καταγραφή των
ζημιών.  Ένα συνεργείο του Δήμου κόβει κλαδιά από το πρωί στα
σημεία που είναι προσβάσιμα με το

Grader του Δήμου προσπαθεί να καθαρίσει την Εθνικής Αντιστάσεως,
στο ύψος μεταξύ Κλαζομενών και Αναξαγόρα (24.01.22)

Το Σκοπευτήριο Καισαριανής χιονισμένο από ψηλά. Φωτό από drone του
Κώστα Σπηλιόπουλο που δημοσιεύθηκε στην «Όμορφη Καισαριανή».

όχημα του Δήμου.
Σε σχέση με την βλάβη που παρουσιάστηκε στην Άνω Καισαριανή χθες το βράδυ η Δημοτική αρχή
ήταν σε διαρκή επικοινωνία με την
Πυροσβεστική και την ΔΕΔΗΕ, προσπαθώντας να προτεραιοποιήσει
την αποκατάσταση της βλάβης το
συντομότερο δυνατό. Η υποχρέωση
του Δήμου ήταν να ανοίξει το δρόμο στην Εθνικής Αντιστάσεως για
το συνεργείο της ΔΕΔΗΕ να φτάσει
στο σημείο, το οποίο και έκανε με το
ένα από τα δύο μισθωμένα JCB του
Δήμου.
Λανθασμένα διατυπώθηκε (ή εκ
του πονηρού) ότι το ένα JCB που
καθάριζε το βράδυ ήταν αποτέλεσμα
ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή εθελοντισμού. Είναι ένα από τα δύο μισθωμένα JCB του Δήμου.
Τα πεσμένα δέντρα που προκάλεσαν τη βλάβη δεν επέτρεψαν στο
συνεργείο να κάνει την επισκευή
και επιχείρησαν να τροφοδοτήσουν
από άλλο σημείο, με αποτέλεσμα να
αποκατασταθεί το ρεύμα σε μέρος

Ο αποκλεισμός των σπιτιών στην Πάνω Καισαριανή (φωτό Λαϊκής Συσπείρωσης)
της περιοχής, όχι στο σύνολο.
Η Πυροσβεστική, καθ’ ύλην αρμόδια για να απομακρύνει δέντρα
πεσμένα σε πυλώνες ή καλώδια
της ΔΕΔΗΕ δεν εμφανίστηκε χθες
το βράδυ, ως όφειλε, αλλά σήμερα
το πρωί.

Τα δημοτικά συνεργεία Καισαριανής σε επιφυλακή το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου.

Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης
συντονισμού μεταξύ των κρατικών
υπηρεσιών ήταν οι συμπολίτες μας
στην άνω Καισαριανή να μείνουν
χωρίς ρεύμα και κατ’ επέκταση χωρίς ζεστό νερό και θέρμανση.
Ο Δήμος Καισαριανής λυπάται
βαθιά που η τοπική αυτοδιοίκηση
και οι πολίτες αφήνονται σε τέτοιες
στιγμές στο έλεος των καιρικών
φαινομένων».
Από την πλευρά της, η Λαϊκή Συσπείρωση επισήμανε ότι ο παγετός ενέτεινε τα προβλήματα ειδικά
στην Πάνω Καισαριανή όπου δεν
είχε γίνει κανένας καθαρισμός και
η κλίση των δρόμων καθιστούσε
ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση
σε αυτούς ακόμα και για τους πεζούς, με εκατοντάδες ανθρώπους
να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια
τους. Προβλήματα αναφέρθηκαν
και στην ηλεκτροδότηση αφού χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετά σπίτια
κοντά στα «Ξύλινα», σε ορισμένες
περιπτώσεις μάλιστα για πολλές
ώρες.
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[Ζωγράφου]

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ξανά πρόεδρος η Μπότου, αντιπρόεδρος η Στρακαντούνα
φοφορίας της οικονομικής επιτροπής ο οποίος έριξε δύο ψηφοδέλτια με επακόλουθο να
ακυρωθεί η διαδικασία και να επαναληφθεί.
Αναλυτικά η κάλπη έβγαλε τα εξής αποτελέσματα:
Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου επανεκλέχθηκε η Αναστασία Μπότου με αποτέλεσμα 18 ψήφοι
υπέρ, 12 λευκά και δύο άκυρα.
Αντιπρόεδρος η Βασιλική Στρακαντούνα Σφακάκη από την παράταξη της Τίνας Καφατσάκη, με
15 υπέρ, 15 λευκά και δύο άκυρα. Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Χαράλαμπος
Κρανιώτης από το «Ζωγράφου Μπροστά» (παράταξη
Αγγελόπουλου) με 18 υπέρ 12 λευκά και δύο άκυρα.
Το νέο προεδρείο του Δ.Σ. Από αριστερά: Αναστασία Μπότου, Βασιλική Στρακαντούνα και Χαράλαμπος Κρανιώτης

Σ

το Δημοτικό Κινηματογράφου «Αλέκα» πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου οι δημαιρεσίες του Δήμου Ζωγράφου που αφορούσαν την
εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής
και επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην ειδική, δια
ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

που αφορούσε την εκλογή του νέου προεδρείου
του Σώματος υπήρξε απαρτία με τη συμμετοχή 32
συμβούλων.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς εντάσεις με μοναδικό… «παρατράγουδο» το λάθος
ενός ψηφοφόρου κατά τη διάρκεια της ψη-

Οικονομική Επιτροπή
Ως τακτικά μέλη της Δημοτικής Συμπαράταξης ο
Γιώργος Γιαννακόπουλος και ο Δήμος Μπουλούκος. Αναπληρωματικά: Λάμπρος Γούμενος και
Παναγιώτης Ευθυμίου. Από την παράταξη «Μαζί
για τη Πόλη»:
Τακτικά μέλη οι: Στέφανος Γιούργας και Νικόλαος

Κικάκης. Αναπληρωματικά Παναγιώτης Γκρέκας
και Ειρήνη Αγγελοπούλου. Από την παράταξη
«Ζωγράφου Μπροστά»: Τακτικό μέλος: Χαράλαμπος Κρανιώτης. Αναπληρωματικό: Παναγιώτης
Αγγελόπουλος. Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»
Τακτικό μέλος: Ανδρέας Καραβίδας. Αναπληρωματικό: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δημοτική Συμπαράταξη: Τακτικά μέλη: Άγης Παπακωνσταντίνου και Λάμπρος Γούμενος. Αναπληρωματικά: Δήμος Μπουλούκος και Παναγιώτης
Ευθυμίου. Από την παράταξη «Μαζί για τη Πόλη»
Τακτικά μέλη: Σταύρος Αρμπιλιάς και Ράνια Μπέλλου. Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Γκρέκας
και Ειρήνη Αγγελακοπούλου. Από την Παράταξη
«Ζωγράφου Μπροστά» Τακτικό μέλος Σπύρος
Γιώτης. Αναπληρωματικό Πέτρος Θεοδωράκος.
Από την Λαϊκή Συσπείρωση: Τακτικό μέλος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Αναπληρωματικό μέλος:
Βασίλης Κοσμάς.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ Δήμου Ζωγράφου και ΣΥΚΑΝΑ

«Ό

λοι μαζί οφείλουμε να δίνουμε τη μάχη κατά των ναρκωτικών σε
έναν αγώνα κοινό, καθημερινό και διαρκή. Λέμε οχι στα ναρκωτικά και τις ουσίες. Για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη ζωή των
παιδιών και γενικά των νέων, για ένα ελπιδοφόρο μέλλον» αυτά τα ελπιδοφόρα λόγια είπε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας στο πλαίσιο της
συνάντησης του με εκπροσώπους του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου και του
Συνδέσμου Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας (ΣΥΚΑΝΑ).
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών για την πρόληψη

από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ο δήμαρχος εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελείται από το Κέντρο
Πρόληψης της πόλης μας και σημείωσε ότι στόχος του Δήμου Ζωγράφου
είναι «η αναβάθμιση του θεσμού της πρόληψης αλλά και του εθελοντισμού
στην πόλη, τονίζοντας ότι ο Δήμος είναι και θα παραμείνει αρωγός αυτής της
προσπάθειας».
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου Γεώργιος Καππής, ο πρόεδρος του ΣΥΚΑΝΑ Μάκης Γεωργίου και ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Μάνος Καρυστιναίος.

Ο δήμαρχος Ζωγράφου με τους εκπροσώπους
των Κέντρων Πρόληψης των δύο πόλεων

Ο πρόεδρος των Παλαιών Ζωγραφιωτών
Δημήτρης Μπίτσικας μας εύχεται Καλή Χρονιά

«Ε

ύχομαι να φύγει σύντομα η πανδημία. Να
επανέλθουμε γρήγορα στους ρυθμούς μας»
μας ευχήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλιών
Ζωγραφιωτών Δημήτρης Μπίτσικας, μιλώντας για
τον Σύνδεσμο που από το 1987 μέχρι και σήμερα δίνει το «παρών» στα πολιτιστικά δρώμενα του
Δήμου. Δυστυχώς τη κοινωνικότητα ακόμα ορίζει ο

κορωνοιός και όπως μας είπε ο κ. Μπίτσικας «δεν
έχουμε καταφέρει να κόψουμε τη πρωτοχρονιάτικη
πίτα μας».
Όμως ο Σύνδεσμος δεν το βάζει κάτω και αυτό
το διάστημα πραγματοποιούνται μαθήματα
παραδοσιακών χορών στη στέγη του. Σύντομα
προς το καλοκαίρι, ο σύλλογος θα μετακομίσει

Αδίστακτος ληστής έβαλε μαχαίρι στο λαιμό φοιτητή στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Η

ασφάλεια των φοιτητών αλλά και των πολιτών
στη πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου δεν είναι
δεδομένη. Πριν λίγες μέρες, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, ένας νεαρός φοιτητής, απειλήθηκε με μαχαίρι
από άγνωστο κακοποιό ο οποίος ύστερα από διαπραγμάτευση του αφαίρεσε το ποσό των 70 ευρώ.
Είναι η πρώτη βίαιη ληστεία που βγαίνει στο φως
της δημοσιότητας για το 2022 και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία. Πέρσι στο βιβλίο συμβάντων
της Αστυνομίας γράφτηκαν πολλά περιστατικά που
διαδραματίστηκαν στη πανεπιστημιούπολη όπως
ληστείες, ξυλοδαρμοί, απειλές. Επεισόδια για τα
οποία πρέπει να φροντίσουν οι αρμόδιοι στο να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την πρώτη και την κυριότερη παροχή της
Δημοκρατίες στους πολίτες: αυτήν της ασφάλειας.
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Το πρόσφατο περιστατικό έχει ως εξής ο δράστης, είχε στήσει ενέδρα στο θύμα του, στην έξοδο
της Πύλης Ζωγράφου, το απόγευμα της Πέμπτης. Ο
αδίστακτος ληστής έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό σε
25χρονο φοιτητή για να του πάρει τα χρήματα και

το κινητό. Ο νεαρός φοβήθηκε και του έδωσε 20
ευρώ, αλλά ο κακοποιός δεν έμεινε ικανοποιημένος και απείλησε πως θα τον μαχαιρώσει αν δεν
του δώσει και το κινητό του τηλέφωνο.
Το θύμα δεν ήθελε να του το παραδώσει επειδή
είχε αποθηκευμένες πληροφορίες και φωτογραφίες. Του πρότεινε να πάνε σε ΑΤΜ, όπου και του
έταξε 50 ευρώ! Ο κακοποιός δέχτηκε την προσφορά, πήγαν στο μηχάνημα ανάληψης, χωρίς να σταματήσει να απειλεί τον φοιτητή, και μόλις πήρε τα
χρήματα εξαφανίστηκετρέχοντας.
Ο δράστης όπως είπε αργότερα το θύμα στους
αστυνομικούς, είχε ύψος 1,70, ήταν αδύνατος, μελαμψός στο χρώμα της επιδερμίδας, φορούσε κουκούλα και μαύρα ρούχα. Η Ασφάλεια Ζωγράφου
ερευνά την υπόθεση.

από τη φιλόξενη του στέγη στη Βίλα Παυλίνα,
στο Μπάντμιντον, σε ένα νέο χώρο που έχει
παραχωρηθεί από τον Δήμο.
«Τώρα μαζεύουμε δυνάμεις» μας είπε ο Δημήτρης
Μπίστικας και μας ευχήθηκε η νέα χρονιά να φέρει
υγεία αγάπη και πολλά ανταμώματα σε εκδηλώσεις
του συλλόγου.

[Ζωγράφου]

Η «ΕΛΠΙΔΑ» ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η χιονισμένη πλατεία Αλεξανδρή (Γαρδένια)

Δ

ρόμοι απροσπέλαστοι από τον
πάγο, αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα, δέντρα
σπασμένα από το βάρος του χιονιού και πεζοδρόμια με επικίνδυνη
διέλευση. Είναι η εικόνα του Δήμου Ζωγράφου την επόμενη μέρα
από το ξέσπασμα του ακραίου καιρικού φαινόμενου που βαπτίστηκε
«Ελπίς». Η εικόνα του Δήμου μας
είναι παρόμοια με όλης της χώρας
η οποία βρέθηκε στο έλεος του
χιονιά παρά τις διαβεβαιώσεις του
κρατικού μηχανισμού ότι είχε παρθεί κάθε δυνατό μέτρο.
Δύο μέρες πριν ντυθεί το Ζωγράφου από άκρη σε άκρη στα
λευκά, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
και αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Πρασίνου Λεωνίδα Κουφό για να
ενημερώσουμε τους αναγνώστες
μας για τον βαθμό ετοιμότητας του
Δήμου απέναντι στην επερχόμενη
κακοκαιρία. Το τηλεφώνημα «πέτυχε» τον κύριο Κουφό τη στιγμή
που αγόραζε κεράσματα για να
προσφέρει στους δημότες που θα
αποφάσιζαν να περάσουν κάποιες
ώρες στο θερμαινόμενο χώρο που
άνοιξε ο Δήμος. Πρόκειται για την
αίθουσα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου που
ήταν ανοικτή μέχρι και την ύφεση

του φαινομένου «Ελπίς» για τη φιλοξενία και προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.
«Έχουμε προετοιμαστεί για να
αντιμετωπίσουμε όποια δυσχέρεια
προκύψει λόγω της κακοκαιρίας.
Έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα
προληπτικά μέτρα» μας είπε. Ειδικότερα, ο Δήμος είχε στη διάθεση
του 12 τόνους αλάτι και δύο ειδικά
οχήματα εφοδιασμένα με καύσιμα
και αλυσίδες.
«Θα επικοινωνήσω όταν θα μπορέσω πνίγομαι, όλη η Αττική είναι
στον πάγο» μας απάντησε ο Κουφός όταν τον καλέσαμε την επόμενη μέρα από την χιονόπτωση (Τρίτη
25 Ιανουαρίου).
Μας μίλησε όμως ο προκάτοχος
του, ο Δημοσθένης Μπουλούκος
και μας ενημέρωσε ότι τέσσερα
οχήματα, δύο φορτωτές και δύο
Bobcat όπως και μία αλατιέρα βρίσκονταν από την έξαρση του καιρικού φαινομένου στους δρόμους
του Δήμου Ζωγράφου. Τα οχήματα ανοίγουν τους δρόμους και απομακρύνουν πεσμένα κλαριά και
δέντρα. Επίσης κατά τη διάρκεια
της βραδιάς μετέφεραν δύο εγκυμονούσες και έναν νεφροπαθή που
χρειαζόταν αιμοκάθαρσή στα νοσοκομεία.
Την ώρα που γράφονταν τούτες

Ώρα 11:15 πμ. (25.01.22) Πυροσβέστες προσπαθούν να απομακρύνουν πεσμένο
δένδρο, επί της Ούλοφ Πάλμε, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Πλατεία Ελευθερίας στο Γουδί

Η χιονισμένη Παπάγου. Συνεργείο του Δήμου προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο
στη διασταύρωση Κουσίδη και Παπάγου στη μία το μεσημέρι (25.01.22)
οι γραμμές, η Ούλωφ Πάλμε ήταν
κομμένη στα δύο, λόγω πτώσης
μεγάλου δέντρου στον δρόμο. Το
δέντρο έπεσε κάθετα στο οδόστρωμα,στο ύψος της φοιτητικής
εστίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί
η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Επίσης προκλήθηκαν υλικές
ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σε αυτήν την κεντρική
οδική αρτηρία του Δήμου επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο με
αυτοκίνητα μπλοκαρισμένα επειδή
δεν είχαν ενημερωθεί οι οδηγοί για
το συμβάν και αναγκάζονται να κάνουν μεταβολή για να φύγουν.
Μεταφέρουμε και μία μαρτυρία
της Αφροδίτης Κωσταρά από το
Facebook που ανέβασε στις 6.30
μ.μ. της Δευτέρας «Παρακαλώ αν
μένει κάποιος Ζωγράφου και δει το
εκχιονιστικό να επικοινωνήσει μαζί
μου, υπάρχει άμεση ανάγκη για μεταφορά ατόμου στο νοσοκομείο για
άμεσο χειρουργείο! Δε βρίσκουμε
άλλο τρόπο να μπορέσει να φθάσει

ασθενοφόρο. Παρακαλώ πολύ».
Εντέλει η βοήθεια ήρθε στις 7 το
πρωί από δυνάμεις της πυροσβεστικής, που όπως έγραψε «τον
πήραν στα χέρια οι άνθρωποι σε μεγάλη απόσταση γιατί ήταν αδύνατον
να προσεγγιστεί το σπίτι. Ευχαριστώ
για όλη τη προσπάθεια και το ενδι-

αφέρον»
Στις πρώτες ζημιές καταγράφεται
και η πτώση ενός σχολικού στεγάστρου στην είσοδο του συγκροτήματος που φιλοξενεί το 7ο, 12ο και
15ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου
(Στρατηγού Μακρυγιάννη 46 και
Ιοκάστης).

Κατάρρευση σχολικού στεγάστρου στην είσοδο του συγκροτήματος
που φιλοξενεί το 7ο, 12ο και 15ο Δημοτικών επί της Μακρυγιάννη.
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[Καισαριανή - Βύρωνας]

Έφυγε ο Θανάσης Μπαρτσώκας, ο δήμαρχος της καρδιάς μας

Θ

α τον θυμόμαστε σαν τον δήμαρχο στο
γραφείο του οποίου μπορούσες να
μπεις χωρίς ραντεβού και ο οποίος πάντα
σήκωνε το κινητό για να απαντήσει. Μιλούσε με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά ταυτόχρονα
κερνούσε ούζα στο μαγειρειό του Τσουβάλα.
Ήταν καταδεκτικός και δίκαιος.
Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, έφυγε από τη
ζωή ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής, Θανάσης Μπαρτσώκας. Διετέλεσε δήμαρχος της
πόλης από το 1991 έως το 1998 και από το

Συγκοινωνίας.
Έδωσε μάχες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
Σκοπευτηρίου, συνεχίζοντας την πολιτική παράδοση του Παναγιώτη Μακρή
για την διεκδίκησή του ως
πάγιο αίτημα της πόλης.
Πολιτικά
διαφώνησε
με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τον
συμβιβασμό του Ιουλίου
2015, συνεχίζοντας να δίΟ Θανάσης Μπαρτσώκας με τον Αντώνη Καμπάκα και τον Σπύρο Τζόκα νει αγώνες για τα αριστεσε αντιπολεμική εκδήλωση με μαθητές γυμνασίου ρά του πιστεύω μέσω της
τον Φεβρουάριο του 2003 (πηγή: ENTOΣ)
ΛΑΕ. Τον θυμόμαστε να
2003 έως το 2005.
δέχεται δακρυγόνα από
Επί της δημαρχίας του εκτελέστηκαν στην την αστυνομία σε εκδήλωση διαμαρτυρίας
πόλη μερικά από τα σημαντικότερα έργα, κατά των πλειστηριασμών.
όπως η ανάπλαση του Σκοπευτηρίου, η τοΤα συλλαλητήρια μας στην οικογένειά του,
ποθέτηση του μνημείου των 200 στο Σκο- ιδιαίτερα στη Δέσποινα, αλλά και στις κόρες
πευτήριο, το μνημείο Εθνικής Αντίστασης του την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα.
στην κεντρική πλατεία, το Κέντρο Υγείας του
Η πολιτική του κηδεία έγινε δημοσία δαΠαιδιού, το ανοιχτό θέατρο «Αντώνης Κα- πάνη, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, στην Καισαλογιάννης» και η καθιέρωση της Δημοτικής ριανή.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Ο

Καισαριανιώτης
Δημήτρης Λάσκαρης, καθηγητής Αγγλικών, υπήρξε συνώνυμο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) της Καισαριανής
για πάνω από 15 χρόνια, προσφέροντας τις υπηρεσίες του, από την
πρώτη ημέρα της ίδρυσής του.
Ήταν πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την
καλή κουβέντα και οι υποθέσεις των πολιτών αλλά και μεταναστών και προσφύγων,
γίνονταν δικές του υποθέσεις. Ήξερες πως θα
έβρισκε λύση. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε
πρωτοπόρες προτάσεις στη διοίκηση για να
βελτιωθεί το ΚΕΠ.
Η οικογένειά του από την Αυστραλία έσπευσε στην χώρα μας με την είδηση του θανάτου
του στις 14 Δεκεμβρίου.

Ανακαίνιση του σταδίου «Μιχάλης Κρητικόπουλος» Eκδήλωση για τους ποδοσφαιριστές του έπους του Wembley
Τ
ο Δημοτικό Στάδιο της «Μιχάλης Κρητικόπουλος ανακαινίζεται με χρηματοδότηση του Δήμου
Καισαριανής, της ΠΑΕ Κηφισιάς και του προγράμματος «Φιλόδημος».
Η διαχείριση των γηπέδων μπάσκετ (Μελισσηνός)
και ποδοσφαίρου (Κρητικόπουλος) μεταφέρεται στην
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ).
Το ετήσιο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η
ΚΕΔΗΚ με την ΠΑΕ Κηφισιάς δίνει στην ΠΑΕ τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το γήπεδο τις διαθέσιμες
ώρες, προσφέροντας ως αντισταθμιστικά επενδύσεις
από τη μεριά της ΠΑΕ, αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις ώστε να πληρούν πλέον προδιαγραφές ακόμα

Οι κερκίδες πριν και μετά την αποκατάσταση

10 • Τεύχος #84, 64 • Ιανουάριος 2022

και διεθνών αγώνων.
Επιπρόσθετα, μέσω των συμβάσεων παραχώρησης, τόσο με την Π.Α.Ε. Κηφισιάς για το «Κρητικόπουλος» όσο και με την εταιρία ATLAS basketball για το
«Μελισσηνός», η ΚΕΔΗΚ εξασφαλίζει μηνιαία έσοδα
που σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, θα υπηρετήσουν
κοινοφελείς σκοπούς της, όπως η ενίσχυση του κοινωνικού συσσιτίου.
Τέλος, χάρη στην νομιμοποίηση του Σταδίου, ο
Δήμος Καισαριανής μπορεί πλέον να επενδύσει
340.000€ από τα 600.000€ του προγράμματος «Φιλόδημος» που εξασφάλισε για την αποκατάσταση
και ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της
πόλης, προκειμένου να απομακρυνθεί η ακατάλληλη
κερκίδα του γηπέδου ποδοσφαίρου.
Στη θέση της θα κατασκευαστεί κτίριο που θα φιλοξενεί συνεδριακό χώρο, γυμναστήριο και άλλες
αθλητικού τύπου εγκαταστάσεις.
Με την ίδια χρηματοδότηση θα ανακαινιστεί το
ήδη υπάρχον κτίριο όπισθεν του ανοιχτού Δημοτικού
Θεάτρου «Αντώνης Καλογιάννης», για να καλύψει
πολλαπλές χρήσεις και υπηρεσίες (γραφεία, αποδυτήρια κλπ). Το έργο θα ξεκινήσει εντός των επόμενων
μηνών.

Τα πρόσωπα της βραδιάς. Από αριστερά διακρίνεται ο
συγγραφέας Άρης Ξηντάρας δίπλα στον δήμαρχο Άκη Κατωπόδη.

Τ

ο ιστορικό λεύκωμα «Πάμε..» εκδόσεων
Welcome παρουσίασε ο Άρης Ξηντάρας, σε
μια εκδήλωση αφιερωμένη στους διαχρονικους
αθλητές του Wembley το 1971, στο δημαρχείο Βύρωνα στις 12 Ιανουαρίου.
Αίσθηση έκανε το κομμάτι από το κάγκελο της
«Λεωφόρου» που υπάρχει καλαίσθητα ώς δώρο
στο εξώφυλλο σε ειδική θήκη.
Για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο τιμήθηκαν οι παλαίμαχοι Γιώργος Γονιός του Παναθηναϊ-

Το εξώφυλλο του λευκώματος

κού και ο Χρήστος Αρδιζόγλου της ΑΕΚ.
Στην κλήρωση που ακολούθησε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητισμού, Δημήτρης Κόκκαλης και ο
επικεφαλής της «Νέα Εποχής Βύρωνα» Χρήστος
Γώγος, κέρδισαν από μία μπάλα ποδοσφαίρου με
τις υπογραφές του Γ. Γονιού και τού Χ. Αρδίζογλου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο δήμαρχος Βύρωνα
Γρηγόρης Κατωπόδης, ο αντιδήμαρχος Δημητρης
Κοκκαλης και ο κ. Γώγος.

[Βύρωνας]

Η χιονόπτωση «Ελπίδα» στο Βύρωνα

Η οδός Κορυτσάς έξω από το Κέντρο Υγείας Βύρωνα (φωτό: Άριστερή Παρέμβαση)

Κ

ατά τις πρώτες ώρες της χιονόπτωσης στις 24 Ιανουαρίου, δόθηκε εντολή απόσυρσης
των λεωφορεία και τα τρόλεϊ στα
αμαξοστάσια του ΟΑΣΑ. Από τις 2
εξαφανίστηκαν τα λεωφορεία στο
Βύρωνα.
«Την Παρασκευή 21.01.22 παραλάβαμε 30 τόνους αλάτι. Το Σάββατο μοιράσαμε δύο επιπλέον τόνους
αλάτι σε σάκους, σε δύσκολα σημεία
του Καρέα και το ίδιο βράδυ ρίξαμε
αλάτι στους δρόμους του. Τα εκχιονιστικά του Δήμου οι αλατιέρες και
όλα τα διαθέσιμα οχήματα κατάφεραν να κρατήσουν ανοικτές τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης

και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση
σε βασικές υποδομές, όπως το Κέντρο Υγείας» δήλωσε στις 25 Ιανουαρίου ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης
Κατωπόδης.
«Είχαμε προβλήματα με τον αποχιονισμό του Καρέα, γιατί έκλεισε
η Κατεχάκη και τα εκχιονιστικά του
Δήμου δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Ο αποχιονισμός της, όμως,
δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου
αλλά της Περιφέρειας. Τα προβλήματα μας όμως δεν σταμάτησαν
εκεί. Το κλείσιμο της Αττικής Οδού
δεν μας επέτρεψε να παραλάβουμε
έγκαιρα 30, ακόμα, τόνους αλάτι που
αγοράσαμε και είναι απαραίτητο για

να αντιμετωπίσουμε τον παγετό
στους δρόμους. Ούτε φυσικά να παραλάβουμε περισσότερο αλάτι -που
ζητήσαμε- από την Περιφέρεια.
Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η απομάκρυνση από τους δρόμους σπασμένων
κλαδιών και δέντρων, που έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα. Για να
απομακρυνθούν αυτά θα πρέπει
να προηγηθεί σχετική έκθεση της
αστυνομίας, που είναι προϋπόθεση
για να δοθούν αποζημιώσεις στους
ιδιοκτήτες τους. Η διαδικασία αυτή,
ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατη μέσα
στη γενικότερη αποδιοργάνωση που
επικρατεί.

Αντιλαμβάνομαι -και εν πολλοίς
συμμερίζομαι- την αγανάκτηση που
υπάρχει από το χάος που επικράτησε
στο Λεκανοπέδιο, τις τελευταίες δύο
μέρες λόγω της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί
στις δύσκολες – ομολογουμένωςσυνθήκες. Κληθήκαμε, ως Δήμος,
να αντιμετωπίσουμε την κακοκαιρία
μόνοι μας! Για το σκοπό αυτό διαθέσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε
έτοιμοι να παραδεχτούμε τυχόν καθυστερήσεις, λάθη ή παραλείψεις
αλλά όχι να απολογηθούμε -ούτε και
θα χρεωθούμε- ευθύνες άλλων».
Το μοναδικό χωματουργικό
μηχάνημα έργου του Δήμου που
εργαζόταν να καθαρίσει από το
χιόνι την οδό Νέας Ελβετίας, προσέκρουσε το μαχαίρι (κουτάλα) σε
φρεάτιο που ήταν σκεπασμένο από
το χιόνι, στις 25 Ιανουαρίου, στις
6.30 το απόγευμα.
Ο οδηγός εκτινάχθηκε και κτύπησε στο κεφάλι, σπάζοντας το
παρμπρίζ του μηχανήματος. Ενώ

Θλιβερή εικόνα σπασμένου δένδρου που
λύγισε από το χιόνι στο πάρκο της Αγίας
Τριάδας (φωτό: Άριστερή Παρέμβαση)

ένα ακόμα άτομο που επέβαινε στο
μηχάνημα έπεσε στο έδαφος χωρίς
να κτυπήσει.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε αμέσως
στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα όπου
εξετάστηκε από τους γιατρούς, που
του παρείχαν πρώτες βοήθειες και
στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο
σπίτι του.
Με τη συνδρομή εκχιονιστικού
μηχανήματος του στρατού έγινε η
διάνοιξη του δρόμου προς το καταφύγιο αδέσποτων Βύρωνα στον
Υμηττό, ύστερα από παρέμβαση
του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Νίκο Χαρδαλιά σε συνεργασία με
τον διοικητή του ΕΚΕΜΣ. Ο Μίλτος
Μπαντής μετέβη με εθελόντριες
στο καταφύγιο καθώς οι τετράποδοι φίλοι μας ήταν αποκλεισμένοι
χωρίς τροφή.

Έκοψαν δένδρα στο Παλαιό Δημαρχείο Όμορφες τοιχογραφίες στα

Τ

ην Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, σε
ανύποπτο χρόνο, κόπηκαν τρία δένδρα
στο πίσω ακάλυπτο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα σε εφαρμογή της απόφασης 60/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυο πεύκα και ένα αείλανθος. Η κοπή ή όχι
αυτών των δέντρων είχε απασχολήσει επανειλημμένα την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
και το Δημοτικό Συμβούλιο.
H αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21 Ιουλίου 2020) που προέβλεπε
επίσης την κοπή τεσσάρων πανύψηλων
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κυπαρίσσιων, δεν εφαρμόστηκε μετά από
αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων και
κατοίκων.
Ωστόσο, περίπου ένα χρόνο μετά, στις
7-6-2021, με μία νέα αναθεωρημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να κοπούν τα δύο πεύκα και ο
αείλανθος, χωρίς αυτή τη φορά να σημειωθούν αντιδράσεις.
Τη θλιβερή απόφαση κοπής καταψήφισαν οι κ. Παύλος Αναστούλης, Τάσος Μαυρόπουλος Αναστάσιος ενώ τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν ότι απέχουν από
την ψηφοφορία (Ευάγγελος Γείτονας, Βασίλειος Καλύβας, Γεώργιος Βαρσαγάκης και
Βασίλειος Δεμπόνος).
Η κοπή των δύο πεύκων και του αειλάνθου που φύονται στον πίσω ακάλυπτο
χώρο του Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού δήμου Βύρωνα λήφθηκε για λόγους
επικινδυνότητας, σύμφωνα και με την πρόταση - εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
Πρασίνου του Δήμου και το σχετικό έγγραφο - αποτέλεσμα αυτοψίας, του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

σχολεία της Αγίας Τριάδας
Έ

πειτα από την τοιχογραφία με την Αλεπού της γνώσης, ο Βέλγος καλλιτέχνης Wietse ολοκλήρωσε και δεύτερο έργο
μεγάλης κλίμακας στα σχολεία της Αγίας
Τριάδας, με τίτλο «The baglamas player».
Ενώ το πρώτο έργο απεικονίζει την αλεπού, σύμβολο υψηλής νοημοσύνης και χαρακτηριστικό είδος της πανίδας του Υμητ-

τού, να βουτά στα βιβλία και στη μάθηση, το
δεύτερο αντλεί έμπνευση από την τεράστια
πολιτιστική κληρονομιά του ρεμπέτικου τραγουδιού.
Ο γεννημένος στην Μπριζ καλλιτέχνης
έχει ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο και έργα
του στολίζουν γειτονιές της Βραζιλίας, της
Αργεντινής, του Βιετνάμ, της Γεωργίας κ.ά.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Α

Δ ΟΥ Ρ Ε Ι Ο Ι Ι Π Π Ο Ι

γαπητοί μου συμπολίτες, ενώ η δημοτική αρχή διανύει απαρνιούνται τις ιδεολογίες τους.
Αλλαγή θέσης συνέβη και με το αίτημα ενημέρωσης προς
τον 8ο χρόνο στην διοίκηση του Δήμου μας, ο Βύρωνας
μας έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πίσω σε νέα έργα και υπο- τον δήμαρχο για την υπόθεση του λόφου Κοπανά. Κάποιοι
δομές, υπάρχει σκοτάδι παντού, απογοήτευση και μια αύρα συνάδελφοι υπερψήφισαν τον Ιούνιο την πρόταση της παράμιζέριας. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν θέλουμε ταξης μας η οποία ζητά να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση
και αίρει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του δημάρχου. Οι
αυτό να αλλάξει.
Πριν ένα χρόνο είχα γράψει ένα άρθρο για την αντιπολί- ίδιοι συνάδελφοι κατά την επαναφορά του ίδιου
χαν της ψηφοτευση την οποία εκφράζει και η παράταξη μου «Μαζί για τον αιτήματος τον Σεπτέμβριο απείχαν
ποψη; Τώρα
Βύρωνα» του Μιλτιάδη Μπαντή και είχα αναφέρει ότι είναι φορίας. Γιατί άραγε άλλαξαν άποψη;
ευθύνη όλων μας, η ένωση των αντιπολιτευτικών δυνάμεων εμπιστεύονται τον δήμαρχο και την δημοτιμε κοινή πολιτική αφετηρία την απομάκρυνση της ανύπαρ- κή αρχή;
Όσον αφορά το τελευταίο πιοο πρόσφατο
κτης δημοτικής αρχής.
κατάσταση
Δυστυχώς, με το πέρασμα του χρόνου διαπιστώνω ότι πα- θέμα με την απόφαση για μετεγκατάσταση
ρατηρούνται εκ μέρους συναδέλφων συμβούλων, εκλεγμέ- του 4ου Νηπιαγωγείου σε έναν,, άγνωστο,
ψηφία των
νων με αντιπολιτευτική παράταξη «περίεργες» συμπεριφο- μέχρι στιγμής χώρο, η πλειοψηφία
συναδέλφων του ιδεολογικού μας τόξου
ρές όχι μόνο παραταξιακά άλλα και ιδεολογικά.
Για να γίνω πιο σαφής, κατά τις πρόσφατες δημαιρεσίες ψήφισε υπέρ της πρότασης τηςς δημοτικής
ούμενοι
(Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), η Λαϊκή αρχής ενώ εμείς απείχαμε, αρνούμενοι
Συσπείρωση του αγαπητού συναδέλφου Ευάγγελου Γείτο- να ακολουθήσουμε την πονα, η παράταξη προερχόμενη από το ΚΚΕ, όχι μόνο διατή- ρεία στο άγνωστο που για
ρησε άλλα αύξησε κατά δύο ψήφους την δυναμική της. Για μια ακόμη φορά η δημοτική
να γίνω ξεκάθαρος, τον ψήφισαν δύο σύμβουλοι παραπάνω. αρχή μας οδηγεί.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, είναι
Διερωτώμαι λοιπόν, ποιος να είναι άραγε ο Δούρειος Ίππος;
Ποιος αλλάζει τα πολιτικά του
πιστεύω εν μια νυκτί; Μήπως
κάποιος εντός του ΔημοτιΓράφει ο Γεώργιος Λέλος
κού Συμβουλίου είναι καιροΠολιτικός Επιστήμων
σκόπος; Οι φιλόδοξοι, τελικά,
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνος

δυνατόν δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν ψηφιστεί από τον
Βυρωνιώτικο λαό με εντολή έλεγχου της δημοτικής αρχής
να υπερψηφίζουν, με κλειστά μάτια, προτάσεις που στερούνται όχι μόνο ρεαλιστικής προοπτικής αλλά στρέφονται και
ενάντια της κοινής λογικής;
Όπως καταλαβαίνετε κάποιοι απομακρύνονται από τον
κοινό στόχο που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή της
ένωσης δυνάμεων για την απομάκρυνση της ανύα
παρκτηςς δημοτικής αρχής
Κατωπόδη. Γινόμαστε
αντιφατικ
μάρτυρες αντιφατικών
συμπεριφορών σε θέκαθημερινότη
ματα καθημερινότητας,
σε θέματα λογικής, σε
ιδεολογίας Πώς να βρούμε κοινούς
θέματα ιδεολογίας.
συνεννόησ με κάποιον που του τίθετόπους συνεννόησης
ται η ερώτηση που θα εγκατασταθεί το σχολείο
άγν
και απαντά στο άγνωστο;
Πως να συζητήσω με
υπερψ
κάποιον που υπερψηφίζει
εκ διαμέτρου αντίθεαπό
τες ιδεολογικέςς απόψεις
από αυτές με τις οποίες
υπερψηφίστηκε;
Όλο έχουν το δημοκρατικό διΌλοι
κ
καίωμα
να ζητήσουν την ψήφο
του Βυρωνιώτικου λάου.
Έτσι και εμείς θα ζητήσουμε
ψήφο εξουσίας και όποιος
συμφωνεί είναι καλοδεχούμενος στον αγώνα για
το καλό του Βύρωνα μας.
Ο αγώνας ξεκινάει από
σήμερα..!!
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[Ζωγράφου]

Θ ΕΟΦΑ ΝΕΙ Α Σ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Επίθεση σε 3 υπηρεσιακά
οχήματα του Δήμου Ζωγράφου

Τ

ην άνανδρη εμπρηστική επίθεση
που έγινε σε τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Ιανουαρίου,
καταγγέλλει ο Δήμος Ζωγράφου.
Τα πρώτα στοιχεία για τον εμπρησμό των τριών οχημάτων δείχνουν
ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υγρό προκαλώντας μεγάλες
υλικές ζημιές στα οχήματα που δεν
πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ο

καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων στον
Δήμο Ζωγράφου τελέστηκε με κάθε επισημότητα στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο στις 6 Ιανουαρίου παρά το σφοδρό κρύο και την έντονη βροχόπτωση.
Το παρών έδωσαν ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, Αντιδημάρχοι, επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, δημοτικοί συμβούλοι και
κυρίως πολλοί δημότες.
Αμέσως μετά την ρίψη του Τιμίου Σταυρού στα
νερά της αθλητικής πισίνας από τον εφημέριο του
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου πάτερ Βενέδικτο, αθλητές
μικρής ηλικίας των κολυμβητικών συλλόγων του
Ιλισιακού και του Ποσειδώνα Ιλισίων, βούτηξαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου
Ζωγράφου η εμπρηστική ενέργεια
των άγνωστων δραστών, πέρα από
επιζήμια για τη δημόσια περιουσία,
είναι παντελώς έξω από κάθε λογική,
καθώς τα οχήματα αυτά καθ’ όλη τη
διάρκεια της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου,
τα χρησιμοποιούσε ο Δήμος Ζωγράφου για να μεταφέρει στα νοσοκομεία
της Αθήνας, Δημότες που χρειάζονταν την παροχή πρώτων βοηθειών.

ευθύς στα νερά για να τον πιάσουν.
Η ρίψη από τον Ιερέα επαναλήφθηκε έτσι ώστε
να έχουν περισσότεροι κολυμβητές την ευκαιρία
να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.
Τον σταυρό έβγαλαν από το νερό η Αιμιλία Αλεξίου και ο Μιχάλης Αντωνίου αμφότεροι αθλητές
της πρωταγωνιστικής ομάδας του Ποσειδώνα Ιλισίων.
Στους μικρούς αθλητές που έδωσαν το παρόν
στη γιορτή ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας δώρισε αναμνηστικά φυλακτά όπως και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Ακολούθησε κέρασμα
και ανταλλαγή ευχών στην κλειστή αίθουσα του
κολυμβητηρίου.
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