ëüíòë÷åêçhÊă÷ÿóç Ñçïùç÷ïçóäøh&hÍÿé÷âüõû

Μάρτιος 2022 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 (Βύρωνα-Καισαριανής), 66 (Ζωγράφου) • Διανέμεται δωρεάν

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Ε»
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Ανθρωπιστική
βοήθεια στην
Ουκρανία

σελ. 10

«Θα διεκδικήσω
ξανά την ψήφο των
συμπολιτών μας ως
υποψήφιος δήμαρχος
Βύρωνα»

σελ. 4-5

Ο ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

σελ. 8-9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΗ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΤΗ
Η συνέντευξη
που παραχώρησε
στη Σοφία
Τριανταφυλλοπούλου,
για τη ζωή του,
ο εκλιπών Κ. Μάντης.
σελ. 12-13

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

Editorial

το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία,
η στάση της «Επικοινωνίας» είναι ξεΣκάθαρη.
Συμπράξαμε με την εφημερίδα

«Δήμος και Πολιτεία» στο Βύρωνα, στην
υποστήριξη της δράσης του Συλλόγου
«Δρώ-Ζω» και του Ερυθρού Σταυρού, για
συλλογή τροφίμων υπέρ των προσφύγων
της Ουκρανίας.
Είμαστε αντίθετοι με όποιον προκαλεί
πολέμους, είτε είναι η Ρωσία, οι ΗΠΑ ή το
ΝΑΤΟ. Ο ισχυρισμός του Πούτιν ότι έπρεπε
να προστατέψει τη ρωσσόφωνη μειονότητα από τα τάγματα του Αζόφ, δεν δικαιολογεί τη δυσανάλογη στρατιωτική εισβολή
και τον βομβαρδισμό αμάχων. Όπως και
το 1974, η επίκληση της προστασίας των
Τουρκοκυπρίων δεν δικαιολογούσε την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Παράλληλα όμως, δεν συμμετέχουμε
στην αντιρρωσική υστερία (άλλο ο λαός,
άλλο ο Πούτιν), που στην Ελλάδα σηματοδοτήθηκε από την ματαίωση της παράστασης «Λίμνη των κύκνων» από τα Μπαλσόι,
με κρατική εντολή. Επίσης, δεν θεωρούμε θεμιτό να απαιτούνται «πιστοποιητικά
κοινωνικών φρονημάτων» από Ρώσους
καλλιτέχνες και αθλητές που εργάζονται
στη Δύση. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός
πρέπει να ενώνουν, όχι να διχάζουν.
Τη στιγμή που η Ε.Ε. κατηγορεί (δικαίως) τη Ρωσία του Πούτιν για τη λογοκρισία
στο εσωτερικό της χώρας, δεν διστάζει να
απαγορεύει μη αρεστά μέσα σε όλη την Ευρώπη. Το sputniknews.gr, για παράδειγμα, που έκλεισε στην Ελλάδα με κρατική
εντολή, απασχολούσε 30 εργαζόμενους. Οι
ελληνικές Ενώσεις Συντακτών αντέδρασαν τονίζοντας σε ανακοίνωση ότι «Η παραπληροφόρηση δεν καταπολεμάται με τη
λογοκρισία».
Ο δυτικός κόσμος λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ που «χύνει
δάκρυα» για την Ουκρανία είναι ο ίδιος που
δεν είπε ποτέ ούτε μια λέξη για την κατοχή της Κύπρου από τη ΝΑΤΟϊκή Τουρκία.
Όταν η ένταση είχε ανέβει επικίνδυνα στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο, γύρισε την πλάτη του στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μόνο
ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκφράσει τότε την
αντίθεσή του στη στάση της Τουρκίας.
Ο πόλεμος έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Προμηθευόμασταν πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, αλουμίνιο, ξυλεία, σιτάρι, καλαμπόκι
και άλλες σημαντικές πρώτες ύλες από τη
Ρωσία και την Ουκρανία. Η έλλειψη εκτινάσει τον πληθωρισμό. Παρεμπιπτόντως,
η αξία του δημοσιογραφικού χαρτιού που
κρατάτε στα χέρια σας αυξήθηκε σταδιακά τον τελευταίο χρόνο κατά 57%. Όμως η
«Επικοινωνία» επιμένει να είναι διπλά σας
κρατώντας το κοστολόγιο των διαφημίσεων σταθερό παρά την συντριπτική αύξηση.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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Μας κοροϊδεύουν

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Γ

ια την ακρίβεια δεν φταίει η
κυβέρνηση, φταίει ο Πούτιν και
η διεθνής κερδοσκοπία.
Για την πανδημία δεν φταίει η
κυβέρνηση, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Για ό,τι συμβαίνει γύρω μας
φταίμε εμείς οι ίδιοι, η περιβόητη
ατομική ευθύνη.
Μην ανάβετε τον θερμοσίφωνα,

μην ξεχνάτε αναμμένα τα φώτα,
μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις,
μην ζητάτε να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο στα καύσιμα: «είναι λαϊκισμός», όπως είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μην τρώτε πολύ «θα γίνετε 300
κιλά» που λέει και ο Άδωνις Γεωργιάδης και στο κάτω-κάτω «οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί
είναι αποταμιεύσεις που μπορεί να
βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από μια δύσκολη θέση για
μεγάλο χρονικό διάστημα» όπως
λέει και ο Γιάννης Στουρνάρας.
Ζουν σε έναν άλλο κόσμο ή μας
κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα
μας.
 Δεν αφουγκράζονται την αγωνία των πολιτών που βλέπουν τον
μισθό τους να έχει χάσει το 14%
της αγοραστικής του δύναμης
μέσα σε έναν χρόνο (στοιχεία από
το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ).
 Δεν ξέρουν τι σημαίνει από τα
μισά του μήνα να έχει εξαντληθεί ο
μισθός και να είσαι σε αδιέξοδο.
 Δεν ξέρουν τι είναι να μην
μπαίνει πελάτης στο μαγαζί σου
γιατί «ξόδεψε» τα χρήματα του στη
ΔΕΗ, τα καύσιμα και το φυσικό
αέριο.

 Δεν βλέπουν τον πληθωρισμό
να καλπάζει και να απειλεί ακόμα
και το «καλάθι» του σούπερ μάρκετ που πλέον «χωρά» λιγότερα
προϊόντα.
Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα
μούτρα μας.
Είναι «λαϊκισμός» να ζητάς κατώτερο μισθό 800 ευρώ, αλλά είναι «άριστη πρακτική» να δίνουν
bonus πολλών δεκάδων χιλιάδων

Σκίτσο του Γιάννη Αντωνόπουλου,
«Εφημερίδα των Συντακτών»,
10-03-2021

ευρώ στα γαλάζια golden boys στη
ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ.
Ζουν σε έναν δικό τους κόσμο και
μας αντιμετωπίζουν σαν υπηκόους
τους. Θεωρούν ότι είναι ιδιοκτήτες
της Ελλάδας, ιδιοκτήτες των ζωών
μας, ιδιοκτήτες των οραμάτων και
των φιλοδοξιών μας.
Θεωρούν ότι όλα είναι επικοινωνία, όλα μπορούν να ελέγχονται
μέσω «φιλικών» ΜΜΕ. Θέλουν να

ελέγξουν πλήρως τη δικαιοσύνη,
να μας κάνουν να ντρεπόμαστε
γιατί διεκδικούμε μια καλύτερη
ζωή, να μην αγωνιζόμαστε αλλά να
υπομένουμε καρτερικά ό,τι οι ίδιοι
αποφασίζουν.
Δεν έχουν καταλάβει ότι μπορεί
να μας κοροϊδεύεις όλους για λίγο,
να κοροϊδεύεις λίγους για πάντα,
αλλά ποτέ δεν μπορείς να μας κοροϊδεύεις όλους για πάντα.
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[Βύρωνας - Συνέντευξη]

Α Λ Ε Ξ Η Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

«Θα διεκδικήσω ξανά την ψήφο των
Κύριε Σωτηρόπουλε, πως αποτιμάτε
τα 8 χρόνιας διοίκησης της
δημοτικής αρχής Κατωπόδη;

τική αρχή δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας
μία διαπραγμάτευση για την αγορά ενός
οικοπέδου που δεν μπορεί να είναι τίποτα
άλλο παρά μόνο χώρος πρασίνου σε μία
περιοχή που στερείται εντελώς τέτοιους
χώρους. Οδηγούμαστε έτσι στη λύση της
απαλλοτρίωσης, όπου το τίμημα θα επιμερισθεί σ’ αυτούς του δύσκολους καιρούς
στους περίοικους, κάτι που μας βρίσκει
κάθετα αντίθετους και ως διαδικασία εγείρει νομικά ζητήματα. Στο ακίνητο στην
Βουτζά η πράξη απαλλοτρίωσης είναι του
2008 και επί χρόνια έχει βαλτώσει η απόκτηση ενός απολύτως απαραίτητου για
τον Δήμο ακινήτου. Πρέπει να προσκομισθούν κάποια έγγραφα στο Κτηματολόγιο
για να προχωρήσουμε. Τέλος, σχετικά με
την σχολάζουσα κληρονομία της οδού Νικηφορίδη τέλος στις 23-7-2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που
έκλεισε αμετάκλητα το θέμα διεκδικήσεων από δήθεν κληρονόμους. Αυτό που
απαιτείται πλέον είναι η δημοτική αρχή να
διεκδικήσει από το Δημόσιο, έχοντας συγκεκριμένο σχέδιο, την μεταβίβαση των
ακινήτων αυτών στο Δήμο.

Αν μπορώ να την περιγράψω με λίγες λέξεις θα έλεγα ότι πρόκειται για μία περίοδο
στασιμότητας, ατολμίας και διαχειριστικής
λογικής. Δεν υπήρξε σαφές όραμα και
σχέδιο για την πόλη, αλλά κυριάρχησε
το «βλέποντας και κάνοντας». Η δημοτική αρχή έτρεχε σε κάθε κρίση πίσω από
τις εξελίξεις. Μόνο όταν είχε αναφανεί
πλήρως ένα πρόβλημα έσπευδε να αναζητήσει με καθυστέρηση λύση, ενώ ποτέ
δεν υπήρξε πρόνοια και σχεδιασμός για
την αποτροπή του. Οκτώ χρόνια μετά δεν
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στην πόλη
και τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Τα καιρικά φαινόμενα «Μήδεια»
και «Ελπίδα» είχαν ως αποτέλεσμα
να καταστραφεί μεγάλο μέρος των
δένδρων του Βύρωνα. Σε τι διαφέρει η
προσέγγισή σας από κείνη της δημοτικής
αρχής όσον αφορά το πράσινο;
Οι συνέπειες των δύο αυτών καιρικών
φαινομένων και η περίπτωση του πρασίνου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμά
όσων σας προανέφερα. Και στις δύο αυτές
κακοκαιρίες η δημοτική αρχή πιάστηκε
απροετοίμαστη για τόσο έντονα καιρικά
φαινόμενα και ενήργησε με καθυστέρηση. Ο όποιος σχεδιασμός δεν τηρήθηκε
ή απεδείχθη ανεπαρκής και το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με τις τραγικές ευθύνες του κρατικού μηχανισμού οδήγησε σε
μία πρωτοφανή ταλαιπωρία των πολιτών.
Η δική μας διαφορά και σ’ ό,τι αφορά το
πράσινο είναι ότι δεν θεωρούμε επαρκή
την περιστασιακή αντικατάσταση δενδροστοιχιών και την δενδροφύτευση εκτός
αστικού ιστού σημείων. Επιμένουμε στην
ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής ενός
συγκροτημένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδίου ενίσχυσης του πρασίνου που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά
ένα συνεχές δίκτυο σημαντικών χώρων
πρασίνου και αξιοποίηση χώρων για την
ανάπτυξη της αστικής φύτευσης, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων,
υποχρεωτική φύτευση των ακάλυπτων
χώρων, τηλεματική διαχείριση της άρδευσης των χώρων πρασίνου κλπ. Μόνο στα
πλαίσια ενός τέτοιου σχεδίου μπορεί να
υπάρξει πραγματική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Υπάρχει έλλειψη κοινόχρηστων χώρων
στην πόλη. Γιατί εκκρεμεί 16 χρόνια
η απαλλοτρίωση του οικοπέδου της
Νεράιδας; Είναι αναπόφευκτο να
μένει αναξιοποίητη η απαλλοτριωμένη
έκταση από το Δήμο μεταξύ Βουτζά –
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Ποια είναι η άποψή σας, για την πρόταση
συμβιβασμού των ιδιωτών προς τους
Δήμους Βύρωνα και Δάφνης –Υμηττού
(παραχώρηση γης από τους ιδιώτες
έναντι πολεοδομικής νομιμοποίησης)
όσον αφορά τον λόφο Κοπανά; Πως
σχολιάζετε το γεγονός ότι οι δύο Δήμοι
αποφάσισαν να μην αιτηθούν από
κοινού τον προσδιορισμό δικάσιμου
όσον αφορά την προσφυγή τους
στον Άρειο Πάγο υπέρ της αναίρεσης
της απόφασης του Εφετείου;

«Επιμένουμε στην ανάγκη εκπόνησης και
εφαρμογής ενός συγκροτημένου και επιστημονικά
τεκμηριωμένου σχεδίου ενίσχυσης του πρασίνου»
Μικρά Ασίας και Επτανήσου; Τέλος, τί
χρειάζεται για να πάρει ο Δήμος μας την
κυριότητα της τεράστιας σχολάζουσας
κληρονομιάς του χώρου μεταξύ των
οδών Ν. Νικηφορίδη-Αρώνη-Τιμοθέου;
Πράγματι, υπάρχει τεράστια έλλειψη σε
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι υπάρχοντες
ελεύθεροι και χώροι πρασίνου είναι μόλις 1,34 τ.μ. ανά κάτοικο, ενώ θα έπρεπε

να είναι τουλάχιστον 8 τ.μ. Σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη η πόλη διαθέτει 85,2
στρέμματα ελεύθερων χώρων πρασίνου
και υπάρχει έλλειμμα 401,52 στρεμμάτων,
δηλαδή έχουμε μόνο το 17,5% των αναγκαίων χώρων. Η λύση φυσικά είναι η
αγορά ή απαλλοτρίωση χώρων. Αλλά και
εδώ η δημοτική αρχή αποδείχθηκε ανεπαρκής και αναποτελεσματική. Η απόφαση του ΣτΕ για την Νεράιδα έχει εκδοθεί
από το 2012 (!) και 10 χρόνια μετά η δημο-

Η πρόταση αυτή είναι επιεικώς απαράδεκτη και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν μπορείς να παραχωρήσεις κάτι
που δεν σου ανήκει. Ο χώρος που προσφέρονται οι ιδιώτες αυτοί να μας μεταβιβάσουν υπό όρους είναι δημόσια έκταση,
όπως είμαι βέβαιος ότι θα κρίνει και η Ελληνική Δικαιοσύνη αμετάκλητα. Και φυσικά ο όρος που συνοδεύει την πρότασή τους
για συναίνεση του Δήμου στον αποχαρακτηρισμό και την οικοπεδοποίηση μίας δασικής έκτασης δεν μπορεί να γίνει σε καμία
περίπτωση αποδεκτός. Δεν γνωρίζω γιατί
ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού επέλεξε να αφήσει σε εκκρεμότητα την υπόθεση καθυστερώντας την εκδίκαση της. Μόνο εικασίες
μπορώ να κάνω. Αυτό που γνωρίζω όμως
είναι ότι ο Δήμος Βύρωνα έχει κάθε συμφέρον να επιδιώξει την όσο το δυνατόν ταχύτερη περαίωση της δικαστικής διαμάχης
και για να μπορέσει να διευθετήσει επιτέλους σε συνεργασία με το Δημόσιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και γιατί έχει σε εκ-

[Βύρωνας - Συνέντευξη]

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΒΥΡΩΝΑ

συμπολιτών μας ως υποψήφιος δήμαρχος»
πτυξιακή προοπτική. Εμείς δεν δεχόμαστε
να αποσύρουμε τα λεωφορεία πετώντας
τα χρήματα που ξοδεύθηκαν για την αγορά
τους και εγκαταλείποντας κάθε προοπτική
ανάπτυξης της δημοτικής συγκοινωνίας.
Δεν περισσεύουν. Τασσόμαστε υπέρ της
άμεσης αναβάθμισής της με επιδιόρθωση
των λεωφορείων και πρόσληψη οδηγών,
ώστε να επαναλειτουργήσει η δεύτερη
γραμμή με επαναχάραξη και πύκνωση
δρομολογίων, να υπάρξει σύνδεση με την
Πανεπιστημιούπολη και το Μετρό στη Ριζάρη κλπ Και γι’ αυτά εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Θα είστε ξανά υποψήφιος δήμαρχος
Βύρωνα; Αν ναι γιατί πιστεύετε ότι
αυτή τη φορά οι πιθανότητες να
σας εμπιστευτούν οι πολίτες του
Βύρωνα είναι πολύ μεγαλύτερες;

«Η δημοτική αρχή να διεκδικήσει από το Δημόσιο, την μεταβίβαση
των ακινήτων της σχολάζουσας κληρονομίας της οδού Νικηφορίδη»
κρεμότητα αγωγές αποζημίωσης από τους
ιδιώτες για την χρήση της συγκεκριμένης
δημόσιας δασικής έκτασης.

Ποια είναι η άποψή σας για την εξέλιξη
της δημοτικής συγκοινωνίας στο
Βύρωνα από την ίδρυσή της το 2004;
Η δημοτική συγκοινωνία στην πόλη μας
είναι ανεπαρκής και απαξιωμένη. Για την
ακρίβεια αφέθηκε και απαξιώθηκε τα 15
τελευταία χρόνια. Από το 2007 άρχισαν

και παροπλίζονταν όλο και περισσότερα
λεωφορεία που πάθαιναν κάποια βλάβη
μέχρι που φθάσαμε να έχουμε διαρκώς
παροπλισμένα (και αποψιλωμένα από
εξαρτήματα) τα 8 από τα 12 λεωφορεία.
Μοιραία έτσι επί χρόνια η δεύτερη γραμμή
δεν λειτουργεί, ολόκληρες περιοχές δεν
εξυπηρετούνται και τα δρομολόγια είναι
αραιά. Η απάντηση της δημοτικής αρχής
σε συζήτηση που προκαλέσαμε στο δημοτικό συμβούλιο είναι ότι η ενασχόληση

με τον παροπλισμένο στόλο της δημοτικής συγκοινωνίας δεν ήταν στις άμεσες
προτεραιότητες της επί 7 έτη και προτείνει
την απόσυρση τουλάχιστον των 6 λεωφορείων. Αφού προεκλογικά υποσχέθηκε το
2019 ότι θα αξιοποιήσει το συνολικό στόλο
για την εξυπηρέτηση του κυνικά τώρα εισηγείται το αντίθετο. Για 7 χρόνια δεν έκανε
δηλαδή τίποτα και εν συνεχεία – παρότι το
κόστος επισκευής δεν είναι απαγορευτικό
– προτείνει να εγκαταλείψουμε κάθε ανα-

Στις εκλογές του 2023 η παράταξή μας μ`εμένα ως υποψήφιο δήμαρχο θα ζητήσει
πάλι την εμπιστοσύνη και την ψήφο των
συμπολιτών μας, πιστεύοντας ακράδαντα
ότι ήλθε επιτέλους η ώρα για μία άλλη πολιτική στο Δήμο μας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και σ’ αυτή μας
την απόφαση μας ώθησε η καθημερινή
διαπίστωση ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας ενστερνίζονται το όραμα και
το πρόγραμμά μας και θεωρούν ότι ήλθε
η ώρα να τελειώνουμε με τις διαχειριστικές λογικές, που οδηγούν σε στασιμότητα.
Διαπιστώνουμε διαρκώς ότι ο αγώνας που
δίνουμε τα τελευταία 8 χρόνια όχι μόνο στα
έδρανα της αντιπολίτευσης στο δημοτικό
συμβούλιο, αλλά καθημερινά στην κοινωνία, τυγχάνει αποδοχής από όλο και περισσότερους συμπολιτών μας και ότι το ποσοστό όσων θα ψηφίσουν με αυτοδιοικητικά
κριτήρια επιτέλους αυξάνεται. Έχουμε την
θέληση και τις ικανότητες να κάνουμε όλα
όσα χρειάζεται η πόλη μας σήμερα! Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την διοίκηση
του Δήμου! Έχουμε το όραμα, τη γνώση, το
πρόγραμμα και τα στελέχη για να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα! Μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη
μας! Και θα το κάνουμε!
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[Καισαριανή]

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: «Γυναικών Διαδρομές...»

Μ

ετά από μακρόχρονη αδράνεια
λόγω κορωνοϊού, η πολιτιστική
ζωή στο Δήμο Καισαριανής επανέρχεται. Η διήμερη παράσταση «Γυναικών
Διαδρομές…» που παρουσίασε η Θεατρική Ομάδα Δήμου Καισαριανής στις
11 και 12 Μαρτίου ήταν σημαντική όχι
μόνο γιατί προσπάθησε να προσεγγίσει
το ανεξάντλητο θέμα «Γυναίκα» αλλά
και γιατί σηματοδοτεί την επιστροφή μας
στην πολιτιστική κανονικότητα.
Η παράσταση που εντάχθηκε σε μια
σειρά εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής, για την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας με ομιλίες και έκθεση ζωγραφικής, αγγίζει το συγκεκριμένο θέμα με
μικρές αναφορές. Μέσα από σκηνές έργων Ελλήνων και ξένων δραματουργών
βλέπουμε κάποιες γυναίκες, κάποιες
διαδρομές και στιγμές τους. Γυναίκες
θύματα αλλά και θύτες, γυναίκες πονεμένες, τρυφερές, ανήθικες, μετανάστριες, γυναίκες που υφίστανται βία, γυναίκες ιερόδουλες, γυναίκες πρόσφυγες…
Γυναίκες σε στίχους και τραγούδια. Γιατί

Από αριστερά: Άντα Ανδρούτσου, Νίκος Ευαγγελάτος,
Εύα Ροδίτη, Γρηγόρης Τσιάμης, Βασιλική Τσομώκου
όπως λέει ο ποιητής «Υπάρχει βεβαίως
και η γυναίκα… κι έτσι συνεχίζεται το
παιχνίδι της ζωής».
Δημοσιεύουμε τα ονόματα των συντελεστών και ηθοποιών:●Σκηνοθεσία:
Ευδοκία Σουβατζή ●Βοηθός σκηνοθέτη:
Γρηγόρης Τσιάμης ●Μουσική διδασκα-

λία: Στέλλα Χροναίου ●Πιάνο- τραγούδι:
Γιώργος Γουρζουλίδης ●Τραγούδι: Ιωάννα Λάσκαρη, Βιβή Τσιαμπαλή, Βικεντία Φλώρου, Στέλλα Χασάνη.
Ηθοποιοί: ●Άντα Ανδρούτσου, ●Αγορή Αποστολοπούλου, ●Νίκος Ευαγγελάτος, ●Γιώργος Ζωγράφος, ●Γεωργία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τρόφιμα και φάρμακα για την Ουκρανία

Ο Γιώργος Γουρζουλίδης
συνοδεύει στο πιάνο το τραγούδι
της Ιωάννας Λάσκαρη.
Κατσικονούρη, ●Παναγιώτα Κιόρογλου, ●Δήμητρα Κουσιαφέ, ●Ιωάννα
Μιχαλοπούλου, ●Θοδωρής Παναγό-

Η Ιωάννα Μιχαλοπούλου απέδωσε
πειστικότατα με την ερμηνεία της το
ρόλο της γυναικός πρόσφυγα.
πουλος, ●Εύα Ροδίτη, ●Ευαγγελία Σουβατζή, ●Γρηγόρης Τσιάμης, ●Βασιλική
Τσομώκου και ●Σοφία Χατζηλεωνίδου.

Α.Σ. Καισαριανής: Χρυσοί Καισαριανιώτες

Τ

η στιγμή που ο Δήμος Καισαριανής ολοκλήρωνε τη δράση συλλογής προϊόντων και φαρμάκων στο δημαρχείο,
στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία
στη 21 Μαρτίου, τοπικοί φορείς της πόλης είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχες προσπάθειες.
Ενδεικτικά, καθώς δεν έχουμε λάβει γνώση άλλων πρωτοβουλιών μέχρι στιγμής, αναφέρουμε δύο: ●Η Ομάδας
Δράσης για την Καισαριανή, με τη στήριξη της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας Αναπήρων «Η Μέριμνα», στις 17
Μαρτίου, παρέδωσε 9 κούτες με τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και φάρμακα, στους Γιατρούς του Κόσμου. ●Ο
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου
Καισαριανής με τη στήριξη του Συλλόγου του 2ου Δημοτικού
Σχολείου παρέδωσαν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 600 κιλά
περίπου είδη τροφίμων, ρουχισμού, υγιεινής και φαρμάκων.

Μέλη του Σύλλογου Γονέων & Κηδεμόνων 6ου
Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής με κούτες
προϊόντων για τον Ουκρανικό λαό.

Ο 17χρονος πρωταθλητής,
Γιάννης Παπαδόπουλος με τον
προπονητή του, Νίκο Τζανακάκη

ρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -87kg Ανδρών κατέκτησε ο μαθητής του 2ου Γενικού ΛυΧ
κείου Καισαριανής και αθλητής του Α.Σ. Καισαριανής, Γιάννης Παπαδόπουλος, υπό την
καθοδήγηση του προπονητή του, Νίκου Τζανακάκη, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ολυμπιακού

Ο συντονιστής της Ομάδας
Δράσης Νίκος Λάμπρου
στους Γιατρούς του Κόσμου.
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Οι νεαροί πρωταθλητές με τον
προπονητή τους, Νίκο Τζανακάκη.

TaeKwonDo Ανδρών - Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα στις 10/3/2022, με συμμετοχή 265 αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα. Το χρυσό δίνει στο νεαρό πρωταθλητή μια
θέση στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και την πρόκριση του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
στο Μάντσεστερ τον Μάιο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο Μεξικό τον Νοέμβριο.
Στο «Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος» του Ολυμπιακού TaeKwonDo που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα 11–13/3/2022 υπό την αιγίδα της Ένωσης TaeKwonDo Νοτίου Ελλάδος
(ΕΤΑΝΕ) με την συμμετοχή 900 αθλητών και αθλητριών από την Νότια Ελλάδα, οι αθλητές του Α.Σ.
Καισαριανής κατέκτησαν συνολικά 4 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια: Χρυσά: ●Γκεβέζος
Παναγιώτης ●Σκαφίδας Γεώργιος ●Παπαδόπουλος Εμμανουήλ ●Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος.
Αργυρά: ●Αστυρακάκης Αντώνιος ●Αθανασίου Μαρία-Ζωή ●Λάζε Ναταλία ●Μπούντο Κωνσταντίνος. Χάλκινα: ●Ζαφειρόπουλος Γεώργιος ●Παππά Ευανθία.
Την 5η θέση κατέκτησαν οι αθλητές: ●Μπαλακτσής Γεώργιος ●Αθανασίου Δημήτριος ●Κοκοβίκας Γεώργιος ●Αστυρακάκης Γεώργιος.

[Καισαριανή]

Απόκριες στα «Ξύλινα»

Ανακοίνωση παράταξης Μπεττίνας για Παιδικές Χαρές
Η παραχώρηση χρήσης
των δύο παιδικών χαρών
του Σκοπευτηρίου,
θέσεις «Μουσείο» και
«Παιδιατρικό» στον Σ.Π.Α.Υ
για τουλάχιστον 5 χρόνια
και το χρονικό της ντροπής
της Δημοτικής Αρχής.

Η

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής
έστησε μια μικρή αποκριάτικη γιορτή στις 6
Μαρτίου έξω από τα «Ξύλινα» στο πάρκο του Άη
Γιάννη. Τα παιδιά απόλαυσαν μία κωμικομαγική
γιορτή με τους κλοούν Κίκο, τον μάγο Όσκαρ και
τη Dj Αλεξάνδρα.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί ένα πρώτο
βήμα επιστροφής στην κανονικότητα καθώς λόγω
κορωνοϊού, ο Δήμος δεν έχει διοργανώσει μαζικές εορταστικές εκδηλώσεις για τις Απόκριες και
τα Κούλουμα από το 2019

10/2/2022 ο κ. Βοσκόπουλος
προσπαθεί να φέρει το Θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο ως επείγον.
(Από τις 16/12/2021 είχε παρθεί
η απόφαση στον Σ.Π.Α.Υ και δεν
γνωρίζαμε τίποτε.)
15/2/2021 Μας ζητούν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, χωρίς να έχει
συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
22/2/2022 Το θέμα της παραχώρησης χρήσης τμημάτων του Σκοπευτηρίου συζητιέται στο Δημοτικό
Συμβούλιο, χωρίς να γνωρίζουμε
τους όρους παραχώρησης και τη
διάρκεια (τουλάχιστον 5 χρόνια

μετά την οριστική παραλαβή του
έργου).

Οι αλήθειες μας
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν γνώριζε ούτε είχε αποφασίσει για
το σχεδιασμό και την υποβολή
χρηματοδοτικής πρότασης από
τον Σ.Π.Α.Υ για χώρους της Καισαριανής.
17/2/2022 Η παράταξή μας με
έγγραφό της ζητά να μας γνωστοποιηθούν από τη Δημοτική Αρχή,
οι όροι παραχώρησης χρήσης των
χώρων του Σκοπευτηρίου, στον
Σ.Π.Α.Υ.
(Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν
απαντήσει)
Μας ζητήθηκε η εμπλοκή μας
σε ένα καθεστώς παραχώρησης
του Ιστορικού Σκοπευτηρίου, για
το οποίο έδωσε μάχες ο λαός της
Καισαριανής, χωρίς όρους.
Ποτέ δεν μας δόθηκε μια σαφής
μελέτη, για το τι θα έφτιαχναν και
πόσο θα κόστιζε.

Ποτέ δεν απαντήθηκε, αν μπορούσαν να παραχωρήσουν τμήματα του χώρου του Σκοπευτηρίου,
το οποίο έχει παραχωρηθεί από
το Ελληνικό κράτος για 40 χρόνια
στον Δήμο Καισαριανής.
Καταγγέλλουμε τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις του Δημάρχου Καισαριανής κ. Βοσκόπουλου
και του Αντιδημάρχου κ. Κιτσέλλη
(μέλους του Δ.Σ του Σ.Π.Α.Υ) καθώς
και την άνευ προηγουμένου χυδαία εργαλειοποίηση της επίσημης
ιστοσελίδας του Δήμου, προκειμένου η διοικούσα παράταξη, να συ-

κοφαντήσει και να λοιδωρήσει τις
παρατάξεις που δεν συντάσσονται
με τις παράλογες απαιτήσεις της.
Παρά τις στοχευμένες και ψευδείς κατηγορίες τους, την οργανωμένη παραπληροφόρηση των πολιτών και την επαναλαμβανόμενη
διαστρέβλωση της αλήθειας, εμείς
δηλώνουμε ότι δεν «ξεπουλάμε»
την Καισαριανή «κομματάκι- κομματάκι» και θεωρούμε χρέος μας
να υπηρετούμε απόλυτα και χωρίς
κανένα ενδοιασμό τους πολίτες
που μας εμπιστεύτηκαν!
Μπεττίνα Γραφίδου
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[Ζωγράφου]

Ο Δ Η ΜΟΣ Ζ Ω Γ ΡΑΦ ΟΥ
Ψήφισμα κατά του πολέμου, αποστολή

Ξ

εχωριστό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο που
πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου με κεντρικό θέμα συζήτησης το ανθρωπιστικό δράμα που
εξελίσσεται στην Ουκρανία ύστερα από την εισβολή
του ρωσικού στρατού.
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αλέκα όλες οι παρατάξεις καταδίκασαν την εισβολή. Όμως στο ψήφισμα που προτάθηκε από την δημοτική αρχή κάθε αντιπολιτευόμενη
παράταξη διαφοροποιήθηκε ως προς το περιεχόμενο, για διαφορετικούς λόγους.
Το ψήφισμα που όπως ανακοινώθηκε είναι το
παρακάτω «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου με το παρόν ψήφισμα καταδικάζει απόλυτα
και απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
μία πράξη παράνομη η οποία αντιβαίνει και παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο. Ο Δήμος Ζωγράφου συντάσσεται με την πάγια εθνική γραμμή ότι η
Ελλάδα ως δημοκρατική χώρα που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, ζητά παντού και πάντα την εφαρμογή
του. Κάθε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας παντού στον κόσμο, κάθε περιορισμός της ελευθερίας
και κάθε καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων
πρέπει να καταδικάζονται.
Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξη και τη συμπαράστασή μας στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό ο
οποίος μετρά χιλιάδες θύματα μεταξύ των οποίων
άμαχοι και μικρά παιδιά και ήδη εκατομμύρια πρόσφυγες. Οι εικόνες νεκρών αμάχων, ολόκληρων οικογενειών, στους δρόμους των ουκρανικών πόλεων
και ατελείωτων ροών εκτοπισμένων που αναζητούν
καταφύγιο σε κοντινές χώρες μεταξύ των οποίων

Ο αντιδημάρχος Εθελοντισμού και ΚΑΠΗ Γιάννης Βούρτσης (στο μέσον) ανέλαβε την ευθύνη
της συγκέντρωσης τροφίμων και υγειονομικού υλικού που στάλθηκε στην Ουκρανία.
και η δική μας, αποτελούν ντροπή για την Ευρώπη
του 21ου αιώνα και την ανθρωπότητα ολόκληρη.
Καμία σκοπιμότητα δεν επιτρέπει αμφίσημες στάσεις και συμψηφιστικές τοποθετήσεις απέναντι σε
ένα τέτοιο δράμα που είναι καθαρά αποτέλεσμα μίας
παράνομης και απρόκλητης εισβολής.
Εκφράζουμε την ιδιαίτερη αγωνία μας για τους
Έλληνες της Μαριούπολης, του Σαρτανά και των
άλλων περιοχών, των οποίων η ζωή απειλείται και
οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα του
εκτοπισμού και της προσφυγιάς από τις πατρογονικές εστίες χιλιάδων ετών. Ο Δήμος Ζωγράφου ως

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

αδελφοποιημένος με τον Δήμο Σαρτανά έχει πρόσθετη ηθική υποχρέωση να τοποθετηθεί και να λάβει καθαρή θέση.
Καλούμε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σεβαστούν τη ζωή και την ακεραιότητα των Ελλήνων και
να μην διαταράξουν την παρουσία τους εκεί, η οποία
ανάγεται σε χρόνους παλαιότερους της άφιξης των
εμπλεκομένων στη σύγκρουση.
Ο Δήμος Ζωγράφου δηλώνει έτοιμος να φιλοξενήσει αριθμό προσφύγων από την Ουκρανία στο
μέτρο των δυνατοτήτων του και για αυτόν τον λόγο
βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο Ραφήνας

Πλατεία Θεσσαλίας: Αντικατάσταση του φθαρμένου τάπητα

«Ο Θοδωρής του ’21» Ο

Κ

ορυφαίες στιγμές
της ζωής και του
έργου του σημαντικότερου ήρωα της ελληνικής
επανάστασης, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
αναδύονται στη παράσταση «Ο Θοδωρής του
’21» που θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη 23 Μαρτίου, ώρα
8 το απόγευμα, στον
Δημοτικό Πολιτιστικό
Ο δημοφιλής ηθοποιός
Πολυχώρο «Αλέκα» του
Λεωνίδας Κακούρης που
πρωταγωνιστεί στη παράσταση
Δήμου Ζωγράφου.
«Ο Θοδωρής του ’21»
Στο έργο, που ανεβαίνει στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Ζωγράφου για τον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου, τον κεντρικό ομώνυμο ρόλο κατέχει ο δημοφιλής
και καταξιωμένος ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης.
Στην παράσταση, γνωστά δημοτικά τραγούδια με αναφορά στην προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο θα
ερμηνεύσουν η Βασιλική Κίκιλη και ο Γιώργος Ντόβολος
συνοδευόμενοι από την πολυμελή παραδοσιακή ορχήστρα
της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής «Εν
Ωδαίς». Συμμετέχει επίσης το Χορευτικό Τμήμα του Ν. Π. Δ.
Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου.
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και άλλες αρμόδιες Αρχές.
Διατυπώνουμε την ευχή και την ελπίδα η σύγκρουση να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν και
να επικρατήσει η κοινή λογική που είναι προϋπόθεση για την ειρήνη».
Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας τόνισε
ότι το ψήφισμα στρέφεται κατά του επιτιθέμενου,
όποιος και να είναι, για όποιο λόγο και σε όποια
εποχή. «Η Ελλάδα πάντοτε ήταν στο πλευρό των
αμυνόμενων. Έχει υποστεί ο ελληνισμός στην Κύπρο
μία παρόμοια εισβολή και όλοι ξέρετε ότι υπάρχουν
κατοχικές δυνάμεις ακόμα στην Κύπρο μας που
αποτελεί ένα ανεξάρτητο κράτος, και μέλος της ΕΕ.
Δεν μπορεί η Ελλάδα να εξετάζει το διεθνές δίκαιο
με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή όταν ενοχλούνται τα άμεσα συμφέροντα μας να είμαστε με το
Διεθνές Δίκαιο και όταν συμβαίνει το αντίθετο, όπως
με τον πόλεμο στην Ουκρανία, να παίρνουμε μία
άλλη στάση. Για αυτόν τον λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο
να καταγγελθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».
Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης (παρ. «Μαζί για την Πόλη μας» Τίνας Καφατσάκη) Χάρης Σταματάκης υποστήριξε ότι οι
δυνάμεις που σήμερα αντιμάχονται στην Ουκρανία
έλεγαν άλλα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Επίσης κατάθεσε την αντίθεση του στην αποστολή ελληνικού
στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία και υπογράμμισε πως πρέπει να συμπληρωθεί στο ψήφισμα ότι
«ο πόλεμος αυτός στην ουσία είναι αποτέλεσμα των
αντιθέσεων ανάμεσα σε αυτούς προσπαθούν να κυριαρχήσουν στον κόσμο σήμερα» τονίζοντας πως η

παλιός και κατεστραμμένος τάπητας από την πρόσφατη κακοκαιρία που κάλυπτε την πλατεία Θεσσαλίας του
Δήμου Ζωγράφου αποσύρθηκε σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του εντεταλμένου σύμβουλου Επικοινωνίας Δήμου
Ζωγράφου, Δήμου Μπουλούκου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση θα τοποθετηθεί
νέος. «Παρά την έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου προσπαθεί συνεχώς για το
καλύτερο» υπογραμμίζει κλείνοντας ο Δήμος Μπουλούκος.

Επίθεση με πέτρες στο
Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου

Τ

ο πολυπαθές Αστυνομικό Τμήμα
Ζωγράφου δέχτηκε τα ξημερώματα
της Παρασκευής 18 Μαρτίου, ακόμα μία
επίθεση. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με
το ανακοινωθέν της Αστυνομίας ομάδα
περίπου 10 νεαρών ατόμων επιτέθηκε με
πέτρες στοΤμήμα ευτυχώς χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες ή να υπάρξουν
τραυματισμοί. Οι δράστες αμέσως μετά
την επίθεση τράπηκαν σε φυγή.
Για την ιστορία τον περασμένο Οκτώβριο άγνωστοι επιτέθηκαν στο τμήμα με βόμβες μολότοφ. Σημειώθηκαν υλικές ζημίες δεν
υπήρξαν τραυματισμοί. Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε σε παρακείμενο χώρο του Αστυνομικού Τμήματος εκρηκτικός μηχανισμός όπου για την εξουδετέρωση του πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

[Ζωγράφου]

ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΛΑΟ
βοήθειας και φιλοξενία προσφύγων

Οι δήμαρχοι Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς και Ζωγράφου Βασίλης Θώδας στις δομές των κατασκηνώσεων του
Δήμου Ζωγράφου που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Οι δήμαρχοι συμφώνησαν να συνεργαστούν
για την καταρχήν φιλοξενία 19 προσφύγων (γυναίκες, παιδιά και δύο ηλικιωμένοι) που έχουν ήδη φθάσει στην Ελλάδα.
παράταξη του καταδικάζει απερίφραστα την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πως θα σταθεί στο
πλευρό των προσφύγων.
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος επικεφαλής της
παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά» έκρινε πως
«τα ψηφίσματα του Δήμου δεν πρέπει να παρασύρονται από ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες και
να πλήττουν την στρατηγική εξωτερική πολιτική
που χαράσσεται σύμφωνα από το Σύνταγμα από το
εκάστοτε Υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική
κυβέρνηση».
Ο Ανδρέας Καραβίδας επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης Ζωγράφου τόνισε πως στο ψήφισμα δεν αναγράφεται καθαρά «Όχι στον πόλεμο.

Δεν πήρατε θέση στην σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Δεν συναινούμε στο ψήφισμα. Δεν μιλά για την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτόν τον πόλεμο».
Από την πλευρά του ο Κωστής Παπαναστασόπουλος επικεφαλής της παράταξης «Αγαπώ Ζωγράφου» ζήτησε να φανούν στο ψήφισμα «οι ευθύνες των δυτικών χωρών».
Ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Ζωγράφου - Ανυπότακτη Πόλη», Χρίστος Τουλιάτος δήλωσε πως δεν υπερψηφίζει το ψήφισμα, ενώ ο
σήμαρχος παρέπεμψε όσους είχαν αντιρρήσεις στη
δεύτερη και τρίτη παράγραφο του κειμένου που
καταδικάζει κάθε πολεμική επέμβαση από όπου
και αν προέρχεται.

Τα προσφυγόπουλα από την Ουκρανία που φιλοξενεί ο Δήμος Ζωγράφου.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε το ψήφισμα
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψηφίστηκε από
το σύνολο της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την παράταξη «Αγαπώ Ζωγράφου».
Την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις βρίσκεται στον δρόμο για την Ουκρανία η βοήθεια σε
τρόφιμα και υγειονομικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τον Δήμο Ζωγράφου. Η ανταπόκριση των
πολιτών στο κάλεσμα του Δήμου για βοήθεια στον
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό ήταν συγκινητική.
Το υλικό συγκεντρώθηκε και συσκευάστηκε με
ευθύνη του αντιδημάρχου Εθελοντισμού και ΚΑΠΗ
Γιάννη Βούρτση.
Ωστόσο ακόμα πιο ουσιαστική ήταν η πρωτοβου-

λία του αδελφοποιημένου με την Ουκρανική πόλη
Σαρτανά, Δήμου Ζωγράφου να ανοίξει τις πύλες του
στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις που διαθέτει
στον Δήμο Ραφήνας για να φιλοξενήσει πρόσφυγες
από την Ουκρανία. Συνολικά 19 άτομα (6 γυναίκες,
δύο υπερήλικες και παιδιά) φρόντισε ο Δήμος Ζωγράφου να μεταφερθούν από τις εμπόλεμες ζώνες.
Με αυτήν την αφορμή οι Δήμοι Ζωγράφου και Ραφήνα) ξεκίνησαν στενή συνεργασία, προκειμένου
να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι κατασκηνώσεις
και να μετατραπούν σε δομή φιλοξενίας. Ήδη παρέχονται όλα τα αναγκαία, οι χώροι είναι θερμαινόμενοι, ενώ ένας γιατρός έχει τεθεί στη διάθεση
των προσφύγων.

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π ΑΥ – Δ Η Μ Ο Υ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Καθαρισμός περιαστικού δάσους κοντά στο Γουδί

Ο

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) σε
συνεργασία με τον Δήμο Ζωγράφου καθάρισε δασικό
τμήμα του Υμηττού που εκτείνεται μέχρι το Μητροπολιτικό
Πάρκο Γουδίου, από τα σκουπίδια αλλά και από τα σπασμένα
κλαδιά που άφησε πίσω της η μεγάλη χιονόπτωση του προηγούμενου μήνα.
Στο σημείο των εργασιών παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος
του ΣΠΑΥ & δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας μαζί με τον
αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Δημήτρη Δήμα και τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής &
Πρασίνου Δημήτρη Κολομπάτσο, οι οποίοι παρακολούθησαν
τις εργασίες και ενημερώθηκαν από το επιτελείο του ΣΠΑΥ
για τον προγραμματισμό των εργασιών πρόληψης ενόψει της
νέας αντιπυρικής περιόδου.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κολομπάτσος, ο ειδικός σύμβουλος του ΣΠΑΥ Νίκος
Κιούσης, ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας και ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δήμας.

Σε λειτουργία το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου
Τ
η δωρεάν χρήση του λογισμικού των ΚΕΠ
Υγείας έχει εξασφαλίσει για όλους τους
Δημότες, ο Δήμος Ζωγράφου σε συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Βασικός στόχος των
ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των
πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών
εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα( καρκίνοι
του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας,

του μαστού, του προστάτη, καρδιαγγειακός κίνδυνος, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, μελάνωμα, κατάθλιψη, οστεοπόρωση,
ΧΑΠ και άνοια), προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη
προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.
Το λογισμικό ενημερώνει αυτοματοποιημένα τους πολίτες,
μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, τις προληπτικές εξετάσεις
που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ηλικία

και το φύλο τους, καθώς και με την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους.
Η εγγραφή στο ΚΕΠ Υγείας γίνεται είτε με φυσική παρουσία στο
γραφείο του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου, στη διεύθυνση:
Ιωάννη Θεολόγου 22 (Παλιό Δημαρχείο) είτε ηλεκτρονικά από
τον ίδιο τον δημότη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://exetaseis.
kepygeias.org/identity/account/register. Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2107700945 και στο
email kepygeias@zografou.gr.
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[Βύρωνας]

Π Ρ Ε Μ Ι Ε ΡΑ Ι Σ Τ Ο ΡΙ ΚΟΥ Ν Τ Ο Κ Ι Μ Α Ν Τ Ε Ρ

«Ο Byron στην Αττική»

Σ

τις 18 Μαρτίου, στην αίθουσα Ολυμπία Β΄, του ξενοδοχείου Divani
Caravel, έγινε η πρώτη δημόσια προβολή του βραβευμένου ιστορικού ντοκιμαντέρ «Ο Byron στην Αττική» σε σκηνοθεσία Στάθη Ρέππα, που είναι βασισμένο
στο ομότιτλο βιβλίο του Πάνου Τριγάζη.
Η ταινία, που είναι αφιερωμένη στα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ήταν «ο μεγάλος νικητής του
βραβείου Καλύτερου ντοκιμαντέρ μεσαίου μήκους, στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ναυπλίου «Γέφυρες»
τον περασμένο Οκτώβριο» όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης
Κατωπόδης στον χαιρετισμό του.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βύρωνα Χρήστος Γώγος
είχε επικοινωνήσει με την Περιφέρεια
για την εξασφάλιση χρηματοδότησης
και πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
την παραγωγή του ντοκιμαντέρ από το
Δήμο, πρόταση που υπερψηφίστηκε
ομόφωνα. Από την πλευρά της παρά-

Από αριστερά: ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δημόπουλος, οι δήμαρχοι Βύρωνα
και Καισαριανής, αντίστοιχα, Γρηγόρης Κατωπόδης και Χρήστος Κατωπόδης, ο
σκηνοθέτης Στάθης Ρέππας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βύρωνα
Χρήστος Γώγος και η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βύρωνα Ιουλία Κιούπη.

ταξης του, ιδιαίτερη ήταν η οργανωτική
συμβολή των δημοτικών συμβούλων
Ιουλίας Κιούπη και Διονύση Βώβο.
Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
παρέστησαν μεταξύ άλλων: η Άννα
Καραμανλή βουλευτής Νότιου Τομέα

Αθηνών της Ν.Δ., ο εκπρόσωπος Τύπου
της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης,
ο Γιώργος Δημόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, ο δήμαρχος Καισαριανής,

Ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία

Ο

λοκληρώθηκε με σημαντική ανταπόκριση, η δράση του Συλλόγου «Δρώ–Ζώ», σε
συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με χορηγούς επικοινωνίας τις εφημερίδες «Δήμος και Πολιτεία» και «Επικοινωνία» Βύρωνα-Καισαριανής-Ζωγράφου, μία
σύμπραξη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Τα είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στην
Ουκρανία που συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 12 Μαρτίου στο Βύρωνα παραδόθηκαν σε
φορτηγό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την προσπάθεια στήριξαν η δημοτική παράταξη «Νέα Εποχή Βύρωνα» και ο Σύλλογος Καταναλωτών Βύρωνα «Αλληλεγγύη».

Από αριστερά: o εκδότης
της «Δήμος και Πολιτεία»
Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ο
Γιώργος Πιερράκος, η Έλντα
Δελληλάμπρου, ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης Βύρωνα
Χρήστος Γώγος, η εκδότρια
της «Επικοινωνίας» Γεωργία
Ζαπαντιώτη και έμπροσθεν ο
πρόεδρος του Συλλόγου Δρώ–Ζώ
Διονύσης Βώβος, δημοτικός
σύμβουλος Βύρωνα.
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Από αριστερά: ο δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Ορέστης Καππάτος, ο
δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, η εκδότρια της «Ε» Γεωργία
Ζαπαντιώτη και η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βύρωνα Ιουλία Κιούπη.

Χρήστος Βοσκόπουλος, ο Γιώργος
Πλακίδας, πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα, οι αντιδήμαρχοι
Βύρωνα Μιχάλης Καραγιάννης, Δημήτρης Κόκκαλης, Λεμονιά Κλωνάρη και
Χρήστος Σπυρόπουλος, η περιφερειακή σύμβουλος Ελένη Βασιλοπούλου,

ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Νέα Εποχή Βύρωνα», Χρήστος Γώγος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιουλία
Κιούπη, Σωτηρούλα Υφαντή, Ορέστης
Καππάτος και Βασίλης Καλύβας και η
πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου,
Χριστίνα Κουλούρη.

Κ ΑΘΑ Ρ Ι ΟΤΗ ΤΑ Δ Η Μ ΟΥ ΒΥ Ρ Ω Ν Α

Τέσσερα νέα απορριμματοφόρα & 925 καφέ κάδοι

Τ

έσσερα (4) νέα ειδικά απορριμματοφόρα &
πλυντήρια κάδων και 925 καφέ κάδους, που
θα αξιοποιηθούν για την έναρξη του πιλοτικού πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (υπολειμμάτων κουζίνας και κήπου), παρέλαβε στις 16
Μαρτίου, ο Δήμος Βύρωνα, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Τον εξοπλισμό παρέλαβε ο δήμαρχος Βύρω-

να Γρηγόρης Κατωπόδης από τον περιφερειάρχη
Αττικής, Γιώργο Πατούλη, τον αντιπεριφερειάρχη
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Γιώργο Δημόπουλο και
τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και
πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, Βασίλη Κόκκαλη. Παρόντες
ήταν οι αντιδήμαρχοι Βύρωνα Κώστας Αγγέλης,
Μιχάλης Καραγιάννης, Δημήτρης Κόκκαλης, Χρήστος Σπυρόπουλος, Λεμονιά Κλωνάρη και Θέμης
Τέγος.

[Καισαριανή]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΗ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΤΗ

Εις μνήμην...
Ό

λοι όσοι πήγαμε σχολείο στην Καισαριανή θυμόμαστε τον
Κώστα Μάντη ως τον επιστάτη που κρατούσε το κυλικείο
του Λυκείου αλλά και τα μυστικά των μαθητών όταν έπρεπε.
Σήμερα θα τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μέσα από μια
συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν λίγα χρόνια.

Γράφει η Σοφία Τριανταφυλλοπούλου
sofiarose1900@gmail.com
Δημοσιογράφος (Association of European
Journalists AEJ)

Κύριε Μάντη, που ζήσατε τα
πρώτα χρόνια της ζωής σας;
Κ.Μ. Γεννήθηκα το 1927 στο Νεοχώριο, ένα
όμορφο αλλά φτωχό χωριουδάκι της Ναυπακτίας. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια με πολλές στερήσεις, όπως άλλωστε και τα περισσότερα παιδιά της επαρχίας τότε. Τα παπούτσια
μου ήταν από δέρμα γουρουνιού, τα λεγόμενα
«γουρνοτσάρουχα» και η σάκα μου -μαρουδιά τη λέγαμε- ήταν φτιαγμένη στον αργαλειό.
Εκεί μέσα έβαζα την πλάκα και το κονδύλι,
χρήματα για πένα και μελανοδοχείο δεν υπήρχαν. Στο σχολείο είχαμε έναν δάσκαλο για 80
μαθητές. Το χειμώνα, κάθε μαθητής το πρωί
έφερνε από ένα ξύλο για την ξυλόσομπα για
να μην ξεπαγιάσουμε.

Σ.Τ. Την 1η Σεπτεμβρίου του
1940 αποχαιρετήσατε τον
μικρόκοσμο του χωριού σας και
τα πρόσωπα που αγαπούσατε και
ξεκινήσατε για την Αθήνα.
Κ.Μ. Ναι, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που
μπήκα στο τρένο και που είδα θάλασσα, όταν
κάναμε στάση στο Αιτωλικό! Φτάνοντας στην
Αθήνα έδωσα εξετάσεις και άρχισα να φοιτώ

Ο Κώστας Μάντης, το 1943, στα
σκαλιά της Εθνικής Βιβλιοθήκης
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στο Α’ Νυχτερινό Γυμνάσιο ενώ τα πρωινά
δούλευα κλητήρας σε ασφαλιστική εταιρία. Με
τα χρήματα που έβγαζα εξασφάλιζα στέγη και
φαγητό σ’ ένα σπίτι στον Κολωνό όπου έμενα
οικότροφος. Όλα αυτά μέχρι το πρωί της 28ης
Οκτωβρίου του 1940, όταν τα ξημερώματα άρχισαν να χτυπούν οι σειρήνες του πολέμου. Τα
σχολεία έκλεισαν, η δουλειά στην ασφαλιστική
συνεχίστηκε αλλά τι να το κάνεις; τα χρήματα
είχαν χάσει την αξία τους, πείνα και πάλι πείνα! Φάγαμε μέχρι και γαϊδούρια για να επιβιώσουμε. Το χειμώνα του ‘41 το χιόνι στην Αθήνα είχε φτάσει τους 50 πόντους. Μπροστά στα
μάτια μου είδα να πεθαίνουν άνθρωποι ζητώντας λίγο ψωμάκι. Και ποιός να δώσει; ποιος
είχε για να δώσει; Στις 27 Απριλίου του 1941,
ήμουν σε μια μικρή πλατεία κοντά στο Σταθμό
Λαρίσης όταν ξαφνικά ακούω θόρυβο, γυρίζω
και βλέπω μοτοσυκλέτες τρίκυκλες και φορτηγά. Οι Γερμανοί είχαν μπει στην Αθήνα και
κατευθύνονταν προς το κέντρο!
Ένα απόγευμα (το 1943) ήμουν κοντά στο
Ζάππειο και βλέπω να ανεβαίνουν εκατοντάδες Ιταλοί αιχμάλωτοι σε άθλια κατάσταση,
αιχμάλωτοι των Γερμανών. Ο κόσμος έλεγε
ότι ήταν 5.000, ίσως και περισσότεροι. Όσοι
δεν είχαν δυνάμεις για να προχωρήσουν τους
χτυπούσαν οι Γερμανοί. Οι Έλληνες τους έδιναν ψωμί, νερό, τσιγάρα ότι είχαν. Κάποιοι
Ιταλοί είχαν στο στήθος τους κρεμασμένες με
σπάγκο εικόνες τις Παναγίας.

Σ.Τ. Στην Καισαριανή πότε
ήρθατε για πρώτη φορά;
Κ.Μ. Ήρθα το 1942 κι έμενα με τη θεία μου τη
Μαγδαληνή, ενώ συνέχιζα το Γυμνάσιο στην
Κουμουνδούρου, έκανα 1 ώρα με τα πόδια και
ήταν επικίνδυνο γιατί το βράδυ που σχολούσα υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Ήμουν
τυχερός όμως, γιατί ο καθηγητής Σιμόπουλος
που είχε το ιδιωτικό σχολείο ΒΥΖΑΝΤΙΟ στην
Υμηττού στο Παγκράτι, με πήρε στο Γυμνάσιο
χωρίς δίδακτρα. Σιγά σιγά άρχισα να αποκτώ
φίλους στην Καισαριανή, με πρώτο τον Κώστα Κουλουμπή ο οποίος πριν τον πόλεμο
είχε ιδρύσει Σύστημα Ελλήνων Προσκόπων
στην Καισαριανή, το οποίο είχε μετονομάσει
σε Χριστιανική Ένωση Έφηβων, γιατί οι Γερμανοί είχαν απαγορεύσει τη λειτουργία του.
Τα μαθήματα προσκοπισμού γίνονταν σε ένα
σπίτι της οδού Χρυσ. Σμύρνης, που μας είχε
παραχωρήσει μια καλή κυρία. Κάθε φορά που
γράφαμε σ΄ένα τετράδιο τη λέξη «πρόσκοπος»
την αντικαθιστούμε με τη λέξη «έφηβος». Μια
άλλη κυρία που ονομαζόταν Πενθερουδάκη
πρόσφερε κάθε Κυριακή σε όλο το σύστημα,
ένα γεύμα σε μια ταβέρνα πίσω από την πλατεία, εκεί που τώρα βρίσκεται το ξυλουργείο.

Σ.Τ. Θυμάστε κάποιο περιστατικό
που σας έτυχε στην Κατοχή;
Κ.Μ. Την 25η Μαρτίου του ‘44, ακούμε τις
μπότες των Γερμανών να πηγαινοέρχονται
έξω από το σπίτι. Όταν άρχισαν να χτυπούν την
πόρτα για να τους ανοίξουμε, η θεία μου είχε
το μωρό κι έτσι αποφάσισα να πάω να ανοίξω
εγώ αλλά πριν προλάβω, ρίχνει μια κλωτσιά
ο Γερμανός και τη σπάει. Μου βάζει την κάνη
του όπλου στο στήθος αλλά παρόλη την ταραχή μου βάζω τα χέρια μου δίπλα στο μάγουλό
μου και με νοήματα του δείχνω να καταλάβει
ότι κοιμόμουν. Με νοήματα κι εκείνος ήθελε
να του δείξω που κοιμόμουν κι όταν του έδειξα, έβαλε το χέρι του στα στρωσίδια και είδε
ότι είναι ζεστά, άρα του έλεγα την αλήθεια κι
έφυγε. Έτσι γλύτωσα.
Ένα άλλο περιστατικό που μου έτυχε: Περ-

Ο Κώστας Μάντης το 1947
πατούσα μ΄έναν φίλο μου στην Πανεπιστημίου, εκεί που τώρα είναι το ΡΕΞ. Ξαφνικά, ένας
Γερμανός μας δίνει ένα δέμα, πάμε πιο πέρα,
το ανοίγουμε και τι να δούμε; ψωμί, τυρί και
μορταδέλλα! Κοιταζόμασταν με τον φίλο μου,
να τα φάμε ή είναι μήπως είναι δηλητηριασμένα; ήταν τέτοια η πείνα όμως που τα φάγαμε
και μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο γεύμα
που κάναμε σε όλη την Κατοχή!
Μια μέρα, βλέπουμε ένα γερμανικό φορτηγό γεμάτο πατάτες, να ανεβαίνει σ΄έναν δρόμο
του Λυκαβηττό. Ένας νεαρός πήδηξε επάνω,
έβγαλε τους πύρους της πόρτας κι άρχισαν να
κυλούν οι πατάτες σε όλο το δρόμο, μάζευε ο

[Καισαριανή]

Πρόσκοποι της Καισαριανής το 1944. Οικονομόπουλος,
Μοσχόβης, Μπόσογλου, Παπαδάκης, Παναγιωτόπουλος,
Γρηγοριάδης, Σουβατσόγλου, Μωραϊτης, Κωνσταντινίδης...
κόσμος όσες μπορούσα, μάζεψα κι εγώ, ήταν
ένα μικρό διάλλειμα από τα λούπινα και τα ξυλοκέρατα που έτρωγα!

Σ.Τ. Θυμάστε την απελευθέρωση;
Πώς δεν τη θυμάμαι! Στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, κι ενώ ετοιμαζόμουν να πάω στην
εκκλησία, άρχισαν να χτυπάνε οι καμπάνες κι
ο κόσμος να φωνάζει «έφυγαν οι Γερμανοί!»
Τρέχοντας, φτάνω στην πλατεία Καισαριανής
που ήταν γεμάτη από κόσμο που χόρευε από
τη χαρά του! Είχε γεμίσει η πλατεία με ελληνικές σημαίες που τόσο καιρό τις είχαν κρυμμένες και με χάρτινα σημαιάκια. Εκεί ήταν σταθμευμένο κι ένα φορτηγό γκαζοζέν, ανεβήκαμε
όσοι μπορούσαμε στην καρότσα και ξεκινήσαμε για το κέντρο της Αθήνας τραγουδώντας.
Στην Πατησίων βλέπουμε ξαφνικά ένα γερμανικό φορτηγό που στο καπώ του ήταν ένας
Γερμανός κρατώντας ένα πολυβόλο! Σκορπίσαμε και κρυφτήκαμε στα γύρω στενά κι
ύστερα ξανά πάνω στο γκαζοζέν κι επιστροφή
στην Καισαριανή. Καμιά δεκαριά της παρέας
αποφασίσαμε να πάμε στο σκοπευτήριο, στον
χώρο των εκτελέσεων, τα όσα είδαμε εκεί δεν
πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ! ο τοίχος ήταν γεμάτος αυλακιές από τις σφαίρες! Λίγες μέρες

Η λεωφόρος Καισαριανής (μετέπειτα Εθνικής Αντίστασης) κατά την
Απελευθέρωση (1944) Αρχείο Στέργιου Γκιουλάκη – Όμορφη Καισαριανή

πριν, είχαμε ακούσει πως οι Γερμανοί είχαν
εκτελέσει σε άλλο χώρο του σκοπευτηρίου
25 πατριώτες. Ψάχνοντας βρήκαμε το μέρος,
ήταν ακριβώς στη μάντρα που σήμερα χωρίζει
το 3ο Δημοτικό με το σκοπευτήριο κι αυτό που
είδαμε ήταν κάτι τραγικό! Το χώμα δεν είχε
απορροφήσει το αίμα των εκτελεσμένων και
και είχε σχηματίσει μια λάσπη 10 εκατοστών!
τα χόρτα τριγύρω γεμάτα αίμα! Κοιτούσαμε
συγκλονισμένοι και αμίλητοι το σημείο. Ήταν
το αίμα που πότισε το δένδρο της ελευθερίας!

Σ.Τ. Και μετά την Γερμανική Κατοχή;
18 Οκτωβρίου ήμουν στο Σύνταγμα κάτω από
τον εξώστη που μίλησε ο Γεώργιος Παπανδρέου ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων και
φτάνουμε την 3η Δεκεμβρίου, όπου γυρνώντας από την Αγία Ειρήνη και φτάνοντας στο
Σύνταγμα είδαμε τα αίματα από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο συλλαλητήριο.
Από την επόμενη μέρα οι Άγγλοι άρχισαν να
βομβαρδίζουν την Καισαριανή με όλμους!
1.500 έπεσαν σε μία μέρα! Έπεφταν πάνω
στα προσφυγικά που ήταν χτισμένα με χώμα,
τρυπούσαν τα κεραμίδια κι εκρύγνονταν μέσα
στα σπίτια σκοτώνοντας κόσμο και κοσμάκη!
Γι αυτό λοιπόν μαζί με τη θεία μου και την οικογένειά της φύγαμε και πήγαμε
να μείνουμε μαζί με άλλες 2 οικογένειες σ’ ένα διόροφο με τσιμεντένια πλάκα, στην οδό Πέλοπος,
που μας παραχώρησε ένας ζωέμπορος με το όνομα Ζωίδης. Εκεί
νιώθαμε περισσότερη ασφάλεια.
Τα βράδια στρώναμε στρωματσάδα και κοιμόμασταν στο πάτωμα
όλοι μαζί. Οι μέρες περνούσαν
και οι μάχες εξακολουθούσαν να
μαίνονται. Θυμάμαι να βλέπουμε
από την ταράτσα της οδού Πέλοπος όλη την Πανιωνίου να καίγεται από τους όλμους που έπεφταν.
Τρόφιμα προμηθευόμασταν μόνο
από τον Ερυθρό Σταυρό κι αυτό
αν προλαβαίναμε αφού όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά. Θυμάμαι
πως μοίραζαν τρόφιμα στο κτίριο
του ΕΚΛΑΙΡ και κοντά στον κινηματογράφο ΡΕΑ στο Παγκράτι.

Σ.Τ. Στο χωριό σας
ξαναπήγατε;

To κατάστημα της οδού Βρυούλων & Νέας Εφέσου.

Κ.Μ. Πήγα και ξαναγύρισα στην
Αθήνα με τον αδελφό μου και τη
μητέρα μου. Πιάσαμε ένα δωμά-

Eρείπια στην Καισαριανή μετά το βομβαρδισμό της
από τις βρετανικές δυνάμεις στις 29 Δεκεμβρίου 1944.
Τα περισσότερα πυρά δέχτηκε η περιοχή της Δεξαμενής
(σημερινό Δημαρχείο), όπως αναφέρει ο ιστορικός
Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Φωτό Dmitri Kessel.

τιο στην οδό Βρυούλων 32 που το νοίκιαζε η Σ.Τ. Για την οικογενειακή
κυρία Ηρώ Αξιώτου. Μέχρι να πάω φαντά- σας ζωή, δεν μας είπατε
ρος δούλεψα σ’ ένα μικρό εργοστάσιο που
Ο Θεός μου έδωσε μια υπέροχη οικογένεια.
έφτιαχνε μπαταρίες, στο Μεταξουργείο. Αφού
Με την σύζυγό μου Θεοδώρα είμαστε μαζί
τέλειωσα το στρατιωτικό μου, αποφασίσα να
από το 1957 που παντρευτήκαμε στον Προφήδουλέψω με τον αδελφό μου που ήταν έμποτη Ηλία Παγκρατίου. Το 1961 γεννήθηκε ο γιος
ρος στις γειτονιές, είμασταν δοσατζήδες δημας Γιώργος και το 1967 η κόρη μας η Βασιλαδή, πωλούσαμε τα εμπορεύματα και κάθε
λική. Ζούμε στην Καισαριανή αγαπημένοι και
μήνα πηγαίναμε να πληρωθούμε τις δόσεις.
χαιρόμαστε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Αργότερα ανοίξαμε ένα μικρό κατάστημα με
με ανδρικά γυναικεία και παιδικά είδη στην
* Ο Κώστας Μάντης έφυγε από τη ζωή στις 6
γωνία Βρυούλων και Νέας Εφέσου. ΠήραΙανουαρίου 2022 σε ηλικία 94 ετών.
με και μία μανταρίστρα για να μαντάρει τις
* Η οδός Μέτρων κι όχι Μετρών όπως είχαμε
κάλτσες. Επειδή όμως εκεί που είμασταν
συνηθίσει να τη λέμε, πήρε την ονομασία της
δεν είχε μεγάλη κίνηση, ο οικογενειακός
από την πόλη Μέτρα της Μικράς Ασίας.
μας φίλος Γιώργος Καζάντζας μας ειδοποίησε πως
ενοικιάζεται ένα κατάστημα λίγο πιο πάνω από την
πλατεία, εκεί που σήμερα
είναι το φαρμακείο του
Καρεκλά. Το είχε κάποιος
κουρέας που πήρε σύνταξη. Το νοικιάσαμε λοιπόν
και το δουλέψαμε μαζί
με τον αδελφό μου, μέχρι
που αποχώρησα γιατί διορίστηκα γραμματέας στη
ΣΕΛΕΤΕ. Μετά από λίγο
καιρό - τέλη Νοεμβρίου
1965- διορίστηκα επιστάτης στο Εξατάξιο Καισαριανής που βρισκόταν εκεί
που λειτουργεί σήμερα το
Τα αδέλφια Στέφανος και Κώστας Μάντης στο κατάστημα
1ο ΕΠΑΛ και ανέλαβα υπηπου βρισκόταν επί της κεντρικής λεωφόρου Καισαριανής.
ρεσία τον Ιανουάριο του 1966
με Λυκειάρχη των Κων/νο Βασιλάκη (εκείνη
τη χρονιά το Γυμνάσιο έγινε τριτάξιο και άλλες
3 τάξεις το Λύκειο). Διαχειριζόμουν το ταμείο
του σχολείου, ετοίμαζα τις μισθοδοτικές καταστάσεις για τις πληρωμές καθηγητών που
τις κατέθετα στο Δημόσιο Ταμείο και κάθε 1η
και 16η πλήρωνα τους καθηγητές. Πλήρωνα καθαρίστριες, λογαριασμούς και ήμουν
υπεύθυνος για τη γραφική ύλη και το σχολικό
ταμείο. Τον Φεβρουάριο του 1976 το Γυμνάσιο και το Λύκειο μεταφέρθηκαν στα νεα κτίρια της οδού Μέτρων. Εδώ πρέπει να πω ότι
η μετονομασία της οδού Μέτρων* σε Ηρώς
Κωνσταντοπούλου οφείλεται στον Λυκειάρχη
Δημήτριο Παπακωνσταντίνου που ερεύνησε
διάφορα αρχεία, βρήκε τη δράση της Η. Κωνσταντοπούλου και το πρότεινε στον Δήμο. Στο
Λύκειο δούλεψα μέχρι το 1989 που υπέβαλλα
την παραίτησή μου, δούλευα από 13 χρονών
Ο Κώστας Μάντης σε μία από τις
και είχα πια κουραστεί.
τελευταίες φωτογραφίες του.
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