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[Editorial]

Editorial
Δ

ειλά – δειλά, κάποιοι σύλλογοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στο πατροπάραδοτο έθιμο της κοπής βασιλόπιτας μέσα
στον Φεβρουάριο: Ο Α.Ο. Ηλυσιακός στου
Ζωγράφου, η Πανιώνιος Στέγη στο Βύρωνα
και η Περιπατητική Ομάδα Υμηττού (Π.Ο.Υ).
στην Καισαριανή, η οποία έχει το πλεονέκτημα του ανοικτού χώρου καθώς επιλέγει το
δάσος για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
Κάποιο άλλοι σύλλογοι δεν τόλμησαν. Ο
Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής, για
παράδειγμα, με τα εκατοντάδες μέλη και τις
εντυπωσιακές χορευτικές επιδείξεις προτίμησε να απέχει. Ωστόσο, είναι ισχυρή η
προσδοκία ότι το Πάσχα θα επιστρέψουμε
σε μια κανονικότητα αν και δεν προβλέπεται να απαλλαγούμε σύντομα από τις μάσκες,
τουλάχιστον στους κλειστούς χώρους.
Παρακολουθώντας κάποιος τη συζήτηση
για την παραχώρηση των Παιδικών Χαρών
της Καισαριανής στον ΣΠΑΥ για να τις αναβαθμίσει αλλά και για το σχέδιο ανάπλασης
της κεντρικής πλατείας της πόλης, καταλήγει σε μια διαπίστωση: Όταν η αντιπολίτευση
δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων, οι
πιθανότητες να καταψηφίσει μια πρόταση
είναι μεγαλύτερες.
Έτσι ακόμα και αν η δημοτική αρχή έχει
καλές προθέσεις, ο αιφνιδιασμός, η εντύπωση ότι δεν υπολογίζει τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης δημιουργεί εύλογα αντιδράσεις. Ακόμα και η «Συνεργασία Πολιτών
Καισαριανής» (παράταξη Άννας Παραγυιού)
που έδωσε θετική ψήφο στην πρόταση της
δημοτικής αρχής Βοσκόπουλου, εξέδωσε
ανακοίνωση επικρίνοντας τη στάση της: «Η
απόφαση για την υποβολή πρότασης από
τον ΣΠΑΥ στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
πάρθηκε πολλούς μήνες πριν. Παρότι προέβλεπε τη συμμετοχή της Καισαριανής, το
Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή ποτέ δεν ενημερώθηκαν. Ούτε καν
τον Οκτώβριο του 2020 (!!) που εκδόθηκε
και η απόφαση ένταξης του έργου. Πότε
ενημερώθηκε το ανώτατο όργανο της πόλης; Μόλις στην προηγούμενη συνεδρίαση
στις 10/2/2022. (…) Αλλά προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για τον κ. Βοσκόπουλο ένα όργανο που απλά πρέπει να προσυπογράφει τις δικές του αποφάσεις χωρίς
να χρειάζεται να γνωρίζει τι υπογράφει».
Δυστυχώς παρά την ύπαρξη της Διαύγειας όπου αναρτούνται οι αποφάσεις έστω
και με καθυστέρηση κάποιων ημερών, η
διαφάνεια παραμένει ζητούμενο. Για παράδειγμα, το δικαίωμα της εφημερίδας μας
να λάμβάνει μέσω email τις εισηγήσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι καθόλου
αυτονόητο. Για να τις εξασφαλίζουμε πρέπει
να απευθυνόμαστε σε φίλους δημοτικούς
συμβούλους.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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«Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας»…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

E
Η

ίναι πολλά μαζεμένα για να είναι τυχαία:

κυβέρνηση έχει προχωρήσει
σε απευθείας αναθέσεις που φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ. Τους πρώτους
18 μήνες της δεξιάς διακυβέρνησης οι αναθέσεις έφθαναν τα 5
δισεκατομμυρίων ευρώ. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες όμως,

«επιτάχυναν» και πλησίασαν τα 7 δισ. ευρώ. Τέσσερα δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς
και 2,7 δισ. σε απευθείας αναθέσεις για τις οποίες
η κυβέρνηση είχε φροντίσει να νομοθετήσει την
αύξηση του ορίου από τις 20.000 στις 60.000 ευρώ,
καθώς και την άρση κάθε ορίου για αναθέσεις που
έχουν να κάνουν με την πανδημία.
 Η κυβέρνηση νομοθέτησε την πρόσληψη 256
διευθυντών στον ΕΦΚΑ με μισθούς που φθάνουν
τα 8.100 ευρώ μηνιαίως.
 Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη «παρέλαβε» τη ΔΕΗ το 2019 με 7 γενικές διευθύνσεις και
τις έκανε 15! «Παρέλαβε» 27 διευθυντές και τους
έκανε 105 (με 70 νεοφερμένους από την «αγορά»)
ενώ οιβοηθοί διευθυντές από 60 έγιναν 250! Σημειώστε ότι ταυτόχρονα οι απολαβές του διευθύνοντας συμβούλου μπορούν να φτάσουν έως 350.000
ευρώ ετησίως (περίπου 29.166 ευρώ μηνιαίως
για 12 μήνες) - χωρίς να συνυπολογίζονται αμοιβές για συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές,
υπερπολυτελή αυτοκίνητα, προγράμματα ιδιωτικής
ασφάλισης κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απολαβές του προηγουμένου Διευθύνοντος Συμβούλου το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ (του Μανώλη Παναγιωτάκη) ήταν
68.100 ευρώ…
Ταυτόχρονα αυτή η κυβέρνηση αρνείται να αυξήσει τον
βασικό μισθό στα 800 ευρώ. Αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αρνείται να στηρίξει ουσιαστικά όσους πλήττονται από τις ανατιμήσεις.
Είναι μια κυβέρνηση πλουσιοπάροχη στα «δικά της παιδιά» και αδίστακτα κυνική για όλους τους άλλους. Είναι μια

Η κυβέρνηση νομοθέτησε την πρόσληψη 256 διευθυντών στον ΕΦΚΑ
με μισθούς που φθάνουν τα 8.100 ευρώ μηνιαίως.
κυβέρνηση η οποία χαρακτηρίζει «μίζερους» όσους διαμαρτύρονται για την ακρίβεια. Ανιστόρητα και χυδαία προσπαθεί να
μεταθέσει τις ευθύνες της στην αριστερά
για την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα…
Είναιμια κυβέρνηση η οποία πρέπει να
φύγει το συντομότερο γιατί κάθε μέρα που
περνάει «κοστίζει πανάκριβα» σε όλους

τους πολίτες της χώρας μας.
Είναι μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης της χώρας και εμάς μας
θεωρεί υποζύγια τα οποία εύκολα ελέγχονται επικοινωνιακά…
Μόνο που πλέον έχει κάνει μεγάλο λάθος. Οι «τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» πρέπει να φύγουν άμεσα…
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[Βύρωνας]

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Βύρωνα

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλεί με μια Βυρωνιώτισσα στην Αγορά της οδού Ιθώμης. Στο βάθος
διακρίνονται ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας και ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδη.

Τ

ην τοπική αγορά του Βύρωνα επισκέφτηκε την Τετάρτη
23 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τους βουλευτές του Β’3 Νότιου Τομέα Αθήνας,
όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και κατοίκους.Τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους βουλευτές υποδέχθηκε ο δήμαρχος

Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης, στη
Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου, όπου
με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Σπυρόπουλο, τον ενημέρωσαν για το
έργο της δομής.
Στην περιοδεία που ακολούθησε κάτοικοι, εργαζόμενοι και
καταστηματάρχες μετέφεραν την
αγωνία τους για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οποία επιβα-

ρύνεται ακόμα περισσότερο από
τις εκρηκτικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Τόνισαν ότι
στις ήδη συσσωρευμένες από την
πανδημία οικονομικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν, προστέθηκαν
οι συνέπειες από τη συνεχή αύξηση του κόστους των προϊόντων και
τη γενικευμένη ακρίβεια. Μάλιστα,
πολλοί καταστηματάρχες μίλησαν
για οριακή επιβίωση των επιχει-

Περιοδεία Μπαλάφα στον ΕΦΚΑ Παγκρατίου
Ο

βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας πραγματοποίησε
περιοδεία στη Δομή Υγείας
του ΕΦΚΑ Παγκρατίου επί της
Κόνωνος, συνοδευόμενος από
στελέχη του της οργάνωσης
μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βύρωνα, στις 24 Φεβρουαρίου. Το
παράρτημα Παγκρατίου καλύπτει επίσης καλύπτει την Καισαριανή και τον Βύρωνα.
Ο κ. Μπαλάφας συζήτησε
εκτενώς με τη νέα διευθύντρια
του παραρτήματος Παναγιώτα Μπάλλα τις επιπτώσεις
του νέου νόμου Χατζηδάκη, ο
οποίος ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί τον ΕΦΚΑ.
Συζητήσαμε, επίσης, με εργαζόμενους οι
οποίοι ανησυχούν από τις προβληματικές
αυτές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
Δεσμευτήκε ότι θα συζητήσουμε για όλα

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη Τσίπρα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βύρωνα.
ρήσεών τους, ζητώντας άμεσες και
ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Μετά το τέλος της περιοδείας ο
Αλέξης Τσίπρας δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι
κλεισμένος σε ένα γυάλινο κλουβί.
Δεν τολμά να περπατήσει σε καμιά
συνοικία, σε καμιά αγορά, εκτός αν
έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη...
Εξαιτίας των πολιτικών επιλογών
του, έχει δημιουργηθεί μία κατά-

Νυχτερινοί φύλακες για την
προστασία των σχολείων του Βύρωνα

Σ
τα παραπάνω με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων προκειμένου να κάνει ό,τι είναι
δυνατόν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αντεργατικού νόμου στις διαδικασίες απονομής των συντάξεων, καθώς και
στην εργασία των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.

τις αρχές Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη πέντε φυλάκων (από πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους) οι οποίοι, αξιοποιούνται για την νυχτερινή φύλαξη
των σχολικών συγκροτημάτων της πόλης
μας.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Δήμου Βύρωνα, οι πέντε νυχτερινοί φύλακες
θα κατανέμονταν ως εξής: δύο στα σχολεία

Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε μαθητές στον Βύρωνα
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μία «άγουρη συμμορία»
στον Βύρωνα αποσπούσε δια της βίας κινητά τηλέφωνα και
χρήματα από τα ανήλικά θύματά τους.
Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Από τις Έξι», θύματα της
επίθεσης, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Φεβρουαρίου, τρεις 16χρονοι έγιναν στόχος των ανήλικων
δραστών, οι οποίοι με γροθιές και απειλές τους έκλεψαν 20
ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Τα παιδιά έχουν δώσει κατάθεση στην αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.
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σταση απελπιστική. Τόσο στους
λογαριασμούς του ρεύματος, όσο
και στην τρομακτική ακρίβεια των
ειδών βασικής κατανάλωσης για
το κάθε νοικοκυριό... Άλλη επιλογή δεν υπάρχει από τη στήριξη της
κοινωνίας. Τον καλώ εφόσον δεν το
κατανοεί αυτό, να συνειδητοποιήσει
ότι είναι καλύτερο και για τον ίδιο, η
άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.»

της Εργάνης και από ένας στα σχολεία της
Ανάληψης, της Αγίας Τριάδας και του Καρέα.
Σύμφωνα με τον Δήμο, η πρόσληψη αυτή
σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του φωτισμού των σχολικών προαυλίων, που ξεκίνησε πέρυσι και συνεχίζεται, αποσκοπεί
στη θωράκιση των σχολεία του Δήμου Βύρωνα από βανδαλισμούς και παραβατικές
συμπεριφορές.

[Βύρωνας]

Π Α ΡΑ Χ Ω Ρ Ε Ι ΤΑ Ι Σ Τ Ο Ν Σ Π ΑΥ Γ Ι Α 5 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Ανάπλαση του Πάρκου Κουγιά στον Καρέα
Τ

ην παραχώρηση χρήσης
στον Σύνδεσμο Προστασίας
& Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)
του δημοτικού πάρκου αναψυχής «Κατερίνα Κουγιά» που
δημιουργήθηκε το 2009, στην
περιοχή του Καρέα (τοποθεσία
Κλεισούρα), σε μία έκταση 2900
τ.μ, ενέκρινε κατά πλειοψηφία
το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα
στις 9 Φεβρουαρίου.
Η παραχώρηση έχει ισχύ για
πέντε χρόνια μετά την οριστική
παραλαβή του έργου, στο πλαίσιο
του έργου «Δράσεις Θωράκισης
και Ανάδειξης Υμηττού», του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
Η συγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης αποτελούσε όρο για
την υλοποίηση από τον ΣΠΑΥ
της ανάπλασης της κοινόχρηστης έκτασης, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης». Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο ΣΠΑΥ έχει λάβει έγκρι-

Το σιντριβάνι έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό.
ση συνολικής χρηματοδότησης
5.744.107,10€ για την υλοποίηση
έργων παρόμοιων έργων στους
δέκα Δήμους – μέλη του, μεταξύ
των οποίων συμπεριλαμβάνονται επίσης η Καισαριανή και ο
Δήμος Ζωγράφου.
Στην αρχική υποβολή προκειμένου να ενταχθεί ο ΣΠΑΥ
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», ο χώρος
που είχε προταθεί εμβαδού
2850 τμ περίπου, ήταν το Πάρκο

της Νέας Ελβετίας Βύρωνα. Ο
Δήμος όμως προχώρησε στην
ανάπλαση του και στην ανακατασκευή της υπάρχουσας παιδικής
χαράς στα πλαίσια άλλης εργολαβίας. Συνεπώς προτάθηκε εκ
νέου χώρος και συγκεκριμένα
το δημοτικού πάρκου αναψυχής
«Κ. Κουγιά» που περιλαμβάνει
και παιδική χαρά.
Στο εν λόγω ακίνητο προτείνεται: η προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων δασικής αναψυχής,

Η πινακίδα που φέρει το όνομα της αείμνηστης προέδρου του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρέα Κατερίνα Κουγιά, έχει υποστεί βανδαλισμό.
οργάνων παιδικής χαράς, οργάνων γυμναστικής, πιγκ-πογκ
και σκάκι εξωτερικού χώρου,
πάρκου σκύλων και συστήματος
εξυπηρέτησης ζώων, πέργκολας
και ξύλινων τραπεζόπαγκων,
αστικού εξοπλισμού, δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και
μικρών πράσινων σημείων με

ξύλινους κάδους διαφορετικών
υλικών συλλογής κ.α.
Η απόφαση πάρθηκε κατά
πλειοψηφία καθώς καταψήφισαν οι επικεφαλής των παρατάξεων «Αριστερή Παρέμβαση»
Μαρία Μπικάκη και «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα»
Τάσος Μαυρόπουλος.

Η κυρία Μπικάκη επέκρινε
το σχέδιο τοποθέτησης πλαστικού χλοοτάπητα και περγκόλων
σε δασική έκταση και έκρινε
ότι εφόσον γίνει παραχώρηση
στον ΣΠΑΥ θα είναι δύσκολο να
ασκηθεί έλεγχος από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς «είναι μια
υπόθεση που κρίνεται σε κλειστά
κονκλάβια».
Ο κ. Μαυρόπουλος δήλωσε ότι
δεν έχει εμπιστοσύνη στον ΣΠΑΥ.
«Πού ήταν ο ΣΠΑΥ όταν κτίζαν
πρόσφατα το στρατόπεδα Σακκέτα
μέσα στο δάσος; Που ήταν ο ΣΠΑΥ
όταν αναγνωρίστηκε η κυριότητα
ιδιωτών στον λόφο Κοπανά; Ο τίτλος περί “Ανάπτυξη Φιλοδασικής
Συνείδησης” δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα. Η περιγραφή του έργου δεν μας δίνει
καμία εγγύηση για το τι θα γίνει
και μάλιστα με την παραχώρηση
του χώρου από τη συγκεκριμένη
δημοτική αρχή».

Δωρεά απινιδωτή από τον Χρήστο Γώγο
Σ
ε δωρεά απινιδωτή στο Δήμο Βύρωνα, προέβη πρόσφατα η παράταξη «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος
Γώγος». Πρόκειται για εξειδικευμένο
μηχάνημα το οποίο μπορεί να σώσει
ζωές αν κάποιος άνθρωπος πάθει
καρδιακή ανακοπή. Μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση 5 ωρών περίπου, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να
δώσει τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα

και με οδηγίες που δίνει το ίδιο το μηχάνημα.
Η ανωτέρω δωρεά, αποτελούσε
προεκλογική δέσμευση της παράταξης αλλά και υποστηρικτική πράξη στα
πλαίσια κάλυψης όλων των δημόσιων
χώρων που συνωστίζονται πολίτες,
μαθητές και αθλητές. Τα χρήματα προέρχονται από δράσεις της παράταξης.
Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα καλύ-

ψει τις ανάγκες των εργαζομένων και
του κοινού, τοποθετούμενο στο δημαρχείο Βύρωνα.
Η παράδοση πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου, παρουσία του
δημάρχου Άκη Κατωπόδη καθώς και
των αντιδημάρχων κ.Κόκκαλη και
κ.Σπυρόπουλου, αρμόδιους για τον
Αθλητισμό και την Κοινωνική πολιτική.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΒΥΡΩΝΑ: Κοπή πίτας

Τ

ην πίτα της έκοψε η Πανιώνιος Στέγη Βύρωνα στα γραφεία
της στις 20 Φεβρουαρίου, παρουσία του προέδρου της Δημήτρη
Σάρολα. Το φλουρί κέρδισε ο Ξενοφώντας Στάικος. Τα μέλη είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις
ευχές τους αλλά και τις απόψεις
τους σχετικά με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της φετινής χρονιάς στο Δήμο μας, για τον
εορτασμό των 100 χρόνων από τη
Μικρασιατική Καταστροφή.

Από αριστερά διακρίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι: Βασιλική Σάρολα,
Τάσος Μαυρόπουλος, Βαγγέλης Γείτονας, Αλέξης Σωτηρόπουλος,
Ιουλία Κιούπη, Χρήστος Σπυρόπουλος και Ιουλία Κιούπη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χ.Γώγος (επικεφαλής), Ι.Αδαμόπουλος, Ι.Κιούπη., Σ.Υφαντή και τα μέλη
Μ.Μπαρμπαρόσσος (γραμ.παράταξης), Ν.Ραμαντάνης (εκπρ.στην Αθλητική επιτροπή), Α.Γώγος. Οι
υπηρεσιακοί παράγοντες: Π/νος Αθλητισμού Δ.Στραβομύτης- Υπεύθυνη της δράσης Θ.Ξυλογιάννη.

Δενδροφυτεύσεις στο Βύρωνα
Η
Υπηρεσία Πράσινου
του Δήμου Βύρωνα
προχωράει σε φυτεύσεις
δέντρων και καλλωπιστικών θάμνων σε άλση και
πάρκα του Βύρωνα, ύστερα και από τις καταστροφές που προκλήθηκαν και
από τις πρόσφατες χιονοπτώσεις.
Στις 16 Φεβρουαρίου
φυτεύτηκαν στο παρκάκι
απέναντι από το σχολείο
Χαραλαμπόπουλου, 6 δέ-

ντρα (3 ελιές και 3 ψευδοπιπεριές) και 21 μπλε ή
κινέζικα γιασεμιά (πλουμπάγκο).
Την επόμενη μέρα φυτεύτηκαν στο πάρκο Καραολή & Δημητρίου (από
Δαυλείας έως Γρηγορίου
Ε’) 17 δένδρα και συγκεκριμένα 9 ελιές, 5 φωτίνιες, 2 ψευδοπιπεριές και 1
κουτσουπιά. Οι δενδροφυτεύσεις θα συνεχιστούν και
σε άλλα σημεία του Δήμου.
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[Καισαριανή]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ

Πολλές επιφυλάξεις εξέφρασαν

Μακέτα που απεικονίζει την ενοποίηση των δύο πλατειών στο κέντρο της πόλης.

Η

δημοτική αρχή Καισαριανής παρουσίασε ένα
φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης της κεντρικής
πλατείας της πόλης, με αρχιτεκτονική ενοποίηση
της Πλατείας Παναγιώτη Μακρή με την Πλατεία
Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 10ης Φεβρουαρίου.
Τη μελέτη εκπόνησε ο ομότιμος καθηγητής του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, Κωνσταντίνος
Μωραΐτης, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου του Δήμου «εμπνευστής της

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος
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ανάπλασης είναι ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος
Βοσκόπουλος, ο οποίος με την επιστημονική του
ιδιότητα (σ.σ.: είναι Αρχιτέκνων Μηχανικός) παρακολούθησε όλα τα στάδια της μελέτης».
Βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης είναι τα
εξής:  Πεζοδρομούνται οι δρόμοι κάθετα και οριζόντια της πλατείας, καθώς και η Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, με στόχο αφενός την ενοποίηση
των χώρων, αφετέρου τη μείωση της ταχύτητας
των διερχόμενων αυτοκινήτων. Όπως διευκρινίστηκε το τμήμα της λεωφόρου ανάμεσα στις δύο
πλατείες θα μετατραπεί σε μειωμένης ταχύτητας.

Τα στέγαστρα των καταστημάτων στην πλατεία Παναγιώτη Μακρή.
«Tη στιγμή που ο αυτοκινητιστής αντιλαμβάνεται
άλλο δάπεδο, αλλάζει συμπεριφορά, είναι προφανές» υποστήριξε ο δήμαρχος.  Απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα από τις προσόψεις
των κτιρίων της πλατείας με στόχο την ανάδειξή
τους, καθώς τα κτίρια της πλατείας είναι διατηρητέα και έχουν πολιτισμική και ιστορική σημασία.
 Στο δάπεδο της Πλατείας Παναγιώτη Μακρή θα
εμφανίζεται σχέδιο με τα παράλια της Μικράς
Ασίας και στο δάπεδο της Πλατείας Κοιμήσεως της
Θεοτόκου σχέδιο με τα παράλια της Προποντίδας.
Ο φωτισμός του εδάφους θα είναι τοποθετημένος

έτσι ώστε να σηματοδοτεί τις πόλεις και τα χωριά
προέλευσης των Μικρασιατών προσφύγων.
 Στα σημεία φωτισμού θα υπάρχει μεταλλική πλακέτα που θα φέρει ένα QRcode, μέσω του
οποίου ο επισκέπτης θα μπορεί να διαβάσει στο
κινητό ή το tablet πληροφορίες για την πόλη, να
μάθει μια ιστορία σχετικά με αυτήν, να ακούσει
μουσική της από της κάθε περιοχή και να δει φωτογραφίες.  Το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης
μεταφέρεται στην Πλατεία Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε υπερυψωμένη θέση, με στόχο να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί με φόντο τον ναό.  Ο

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Ηλίας Σταμέλος, Μπεττίνα Γραφίδου, Άννα Παραγυιού και Μιχάλης Μιλτσακάκης.

[Καισαριανή]

Κ Ε Ν Τ ΡΙΚ Η Σ Π Λ ΑΤ Ε Ι Α Σ Κ ΑΙΣ Α ΡΙ Α Ν Η Σ

οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Η πλατεία Παναγίτσας μετά την πεζοδρόμηση των πέριξ οδών, τη μεταφορά
του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης και τη δημιουργία συντριβανιού.
ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου αποκτά περίβολο
και ράμπα που θα επιτρέπει την είσοδο σε άτομα
με δυσκολία στην κίνηση (αμαξίδια, παιδικά καρότσια, βοηθήματα κίνησης κ.α.).  Τα στέγαστρα
των καταστημάτων όπως και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που θα στεγάσουν τα περίπτερα
φέρουν ομοιογενή αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.
Ο διάκοσμος των σχεδίων προέρχεται από Μικρασιατικά κεντήματα.  Η φύτευση της πλατείας είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένη με τη χλωρίδα των
παραλίων. Τα δέντρα και τα φυτά έχουν επιλεγεί
από τους τόπους προέλευσης των Μικρασιατών
προσφύγων.
Η φιλόδοξη μελέτη έγινε δεκτή με επιφυλάξεις
από την αντιπολίτευση.
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηλίας
Σταμέλος επέκρινε το γεγονός ότι η δημοτική αρχή
δεν είχε δώσει αντίγραφο της μελέτης στις παρατάξεις πριν την παρουσίαση. Τόνισε την ανάγκη το
Δημοτικό Συμβούλιο να έχει λόγο στην τελική διαμόρφωση, έτσι ώστε η θέλησή του να αποτυπωθεί
στον σχεδιασμό των μελετητών.
Εξέφρασε τη διαφωνία της παράταξης του στη
μεταφορά του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης της
πλατείας για ιστορικούς λόγους. Υπογράμμισε ότι
δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, ούτε απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου δύο μίνι λωρίδων κατά μήκος της
Εθνικής Αντιστάσεως (στο ρεύμα προς Αθήνα).
Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά Καισαριανή»
Μπεττίνα Γραφίδου χαρακτήρισε το έργο «όμορφο
αλλά αποσπασματικό και ξεκομμένο από την πόλη.

Θα θέλαμε να γίνουμε συμμέτοχοι στη γνώση της
κυκλοφοριακής μελέτης του έργου». Υπενθύμισε
ότι σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια η παράταξή της είχε ρωτήσει αν υπάρχει κυκλοφοριακή
μελέτη για το πώς θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα
το χρονικό διάστημα μέχρι να κατασκευαστεί το
Μετρό, και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της πλατείας. «Αυτή η μελέτη θα έπρεπε να αποτελεί κομμάτι ενός ολόκληρου σκεπτικού για το πώς θέλουμε
την πόλη μας». Όπως και ο κ. Σταμέλος κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι δεν έδωσε τη μελέτη στις παρατάξεις πριν την παρουσίαση, στερώντας τους τη
δυνατότητα να προετοιμαστούν και να υπάρξει πιο
εποικοδομητικός διάλογος.
Η επικεφαλής της «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού, τόνισε ότι η δημιουργία
ποδηλατόδρομου στη λεωφόρου Εθνική Αντιστάσεως θα αφαιρέσει πολλές θέσεις πάρκινγκ σε
μία πόλη που έχει σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης.
Εξέφρασε ιδιαίτερο προβληματισμό για το ετήσιο
κόστος της συντήρησης της πλατείας αναφέροντας
ενδεικτικά το ποσό των 30.000 ευρώ. Σημείωσε ότι
το συντριβάνι της πλατείας Χαλανδρίου έχει μετατραπεί σε βρώμικη γούρνα ενώ στην πλατεία των
Διακοσίων του Σκοπευτηρίου Καισαριανής, έχει
μετατραπεί σε κενό σημείο. Τόνισε ότι προβλήματα
συντήρησης θα προκύψουν τόσο για τη διατήρηση
των QR codes όσο και για το μάζεμα των φύλλων
των φυλλοβόλων δένδρων καθώς ο Δήμος αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού.
Ο δημοτικός σύμβουλος της «Ανυπότακτης
Καισαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης υποστήριξε

Ο ποδηλατόδρομος δύο λωρίδων στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως.
ότι με βάση τις μακέτες δεν προβλέπεται αύξηση
του ελεύθερου χώρου για τους πολίτες ωστόσο η
διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Βάσω Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι θα μειωθεί ο χώρος
των τραπεζοκαθισμάτων. Ο κ. Μιλτσακάκης υπογράμμισε επίσης ότι ακόμα και με τη δημιουργία
του ποδηλατόδρομου και τον περιορισμό της ταχύτητας, δεν θα είναι ενιαίος ο χώρος των δύο
πλατειών όπως παρουσιάζεται καθώς θα συνεχίσει να υφίσταται σημαντική κίνηση αυτοκινήτων
και λεωφορείων.
Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης,
ο δήμαρχος τόνισε ότι η μελέτη έγινε με σεβασμό
στη διπλή Μικρασιατική και Αντιστασιακή ιστορική

ταυτότητα της Καισαριανής. Δήλωσε ότι το Μνημείο θα αναδειχθεί καλύτερα καθώς σήμερα είναι
κυκλωμένο από τραπεζάκια ενώ δεσμεύτηκε ότι η
πινακίδα που μνημονεύει τον Παναγιώτη Μακρή
θα επανατοποθετηθεί σε περίοπτη θέση. Ανέφερε
ότι συντάσσεται κυκλοφοριακή μελέτη αν και το
κυκλοφοριακό ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί μόνο
εντός των ορίων του Δήμου Καισαριανής. Έθεσε
όρια στη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στη μελέτη
σημειώνοντας ότι «υπάρχουν ειδικοί. Δεν γίνεται να την κάνουμε όλοι μαζί». Τέλος, είπε ότι με
τους ρυθμούς του Ελληνικού δημοσίου, αδυνατεί
να δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του έργου.
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[Ζωγράφου]

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ ΟΥ Δ Η Μ Ο Τ Ι ΚΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥΛ ΙΟΥ

Να παραμείνει η ΙΒ’ ΔΟΥ στου Ζωγράφου
Έ

να σημαντικό ζήτημα που αφορά
όλους τους δημότες του Ζωγράφου, η συγχώνευση και μεταφορά της
ΙΒ’ ΔΟΥ Αθηνών που τους εξυπηρετεί,
με την ΙΖ’ ΔΟΥ στο Παγκράτι, απασχόλησε έντονα το Δημοτικό Συμβούλιο
στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε
στον κινηματογράφο «Αλέκα» την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συγχωνεύει τις Εφορίες
με σκοπό την ορθολογικότερη αναδιάρθρωση τους. Η διαδικασία συντελείται ήδη εδώ και δύο χρόνια με πολλές
ΔΟΥ στην Αθήνα και την περιφέρεια να
έχουν συγχωνευτεί.
Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ψήφισμα στο οποίο γίνεται λόγος στο να
παραμείνει η ΙΒ Εφορία στη χωρική
αρμοδιότητα του Δήμου Ζωγράφου, είτε
με αναβάθμισή της σε ΔΟΥ Α’ τάξης, είτε
διατηρώντας την στο σημερινό της καθεστώς.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας «έχουμε οχλήσει για το
ζήτημα τη διευθύντρια της ΔΟΥ. Έχουμε κάνει παραστάσεις προκειμένου να
αποφευχθεί αυτή η μετακίνηση της ΔΟΥ
Ζωγράφου». Υπογράμμισε πως δεν
υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη
μεταφορά της εφορίας, αλλά «θεωρούμε ότι πρέπει να προκαταλάβουμε αυτήν
την ιστορία επειδή γνωρίζοντας ακριβώς
τι σημαίνει η ΙΒ για όλη την περιοχή που
καλύπτει». Για την ανάγκη παραμονής
της ΔΟΥ στο Δήμο Ζωγράφου, ο Βασίλης
Θώδας μίλησε, και με τον πρύτανη του
ΕΚΠΑ ο οποίος είναι θετικός στο αίτημα.
Ο δήμαρχος Ζωγράφου υπογράμμισε
ακόμα ότι «έχει εκπονηθεί μία μελέτη
από την τεχνική υπηρεσία ώστε να είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθεί ο Δήμος Ζωγράφου άλλη ΔΟΥ αν υπάρχουν

συγχωνεύσεις και για αυτόν τον λόγο
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο
ψήφισμα».
Παράλληλα θέλοντας να δώσει μία
πιο επιτακτική διάσταση στο ζήτημα
πρόσθεσε τη φράση στη τελευταία παράγραφο του ψηφίσματος «απαιτούμε
την παραμονή της ΔΟΥ ΙΒ στο Δήμο Ζωγράφου».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η πρώην
δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη
και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί
για την Πόλη Μας». Αφού δήλωσε ότι
συμφωνεί με το ψήφισμα υπογράμμι-

σε στη συνέχεια πως «Δεν πρέπει να
φύγει η ΔΟΥ από τον Δήμο Ζωγράφου.
Είναι απαραίτητη για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τα πανεπιστήμια και
τα νοσοκομεία. Για όλο τον κόσμο που
δεν έχει τη δυνατότητα να λύσει αλλού
τα προβλήματα του και επιβάλλεται να
προσέλθει με φυσική παρουσία στην
Εφορία».
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος επικεφαλής της κίνησης «Ζωγράφου Μπροστά» πήρε τον λόγο και με έντονο ύφος
είπε ότι το ψήφισμα έρχεται με μεγάλη
καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας πως

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο
αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
«ξέραμε ότι θα φύγει η ΙΒ και θα μεταφερθεί σε ΔΟΥ Α Τάξεως όπως λέγονται
οι εφορίες που έχουν πλήρη τμήματα.
Η ΔΟΥπου προτάθηκε πριν από πέντε
χρόνια και συνεχίζει να είναι αυτή που
θα απορροφήσει την προς περαίωση ΙΒ
Αθηνών είναι η ΙΖ στο Παγκράτι. Θεωρώ
ότι γνωρίζεται ότι έχετε καθυστερήσει.
Εμείς θα συνταχθούμε με το ψήφισμα.
Όχι στο “απαιτούμε” αλλά ζητάμε να παραμείνει η ΔΟΥ».

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης «Μαζί για την Πόλη Μας» Τίνα Καφατσάκη, «Ζωγράφου Μπροστά»
Παναγιώτης Αγγελόπουλος και «Αγαπώ Ζωγράφου» Κωστής Παπαναστασόπουλος (φωτό αρχείου).

Διευκρινήσεις σχετικές με το θέμα
της μετακίνησης της εφορίας έδωσε
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου
Ζωγράφου Θόδωρος Μετικαρίδης λέγοντας: «Ξεκινήσαμε τις προσπάθειες να
αποφευχθεί η μετακίνηση εδώ και ένα
χρόνο σε συνεργασία με την έφορο και
με τον δήμαρχο. Κάνουμε προσπάθειες
με έντονο ρυθμό ούτως ώστε να παραμείνει η εφορία εδώ».
Όπως πρόσθεσε «Δεν έχει λήξει το
θέμα» επειδή «δημιουργούνται οκτώ
Ελεγκτικά Κέντρα κάτω από τα οποία
τουλάχιστον μέχρι και το 2030 θα είναι
δύο εφορίες. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα
ελεγκτικό κέντρο που θα είναι στην αρμοδιότητα της περιοχής μας να είναι και
η εφορία Ζωγράφου». Παρουσίασε επίσης και μία σχετική ευνοϊκή εξέλιξη για
το ζήτημα. «Πριν από ένα μήνα άλλαξε
μία απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΔΕ
που αφορά τη ΔΟΥ Καλαμαριάς η οποία
παρόλο είναι Β τάξης βγήκε απόφαση
και παραμένει έως έχει. Εμείς ζητάμε
εάν μπορούμε να γίνουμε Α τάξης και να
έρθει και το δικαστικό τμήμα στην εφορία
μας».
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης
«Αγαπώ Ζωγράφου», Κωστής Παπαναστασόπουλος χαρακτήρισε το θέμα σοβαρό και πρότεινε να γίνει παράσταση
διαμαρτυρίας «από όλες τις δημοτικές
παρατάξεις συγκεκριμένη μέρα και ώρα
έξω από την εφορία ώστε να λάβει διάσταση το θέμα».
Ο Βασίλης Θώδας απάντησε στη πρόταση του πως εάν θα προκύψει θέμα
«θα δούμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις».
Το κείμενο για την παραμονή της ΙΒ
Εφορίας στο Ζωγράφου ψηφίστηκε
ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ. του Δήμου.

Αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ στους εργαζομένους του Δήμου Ζωγράφου
M

Ο βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας συνομιλεί με εργαζόμενους στην Καθαριότητα.
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ε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον τομέα
Καθαριότητας, Πρασίνου και τεχνικών συνεργείων
στο Δήμο Ζωγράφου συναντήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου
αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου και Ιλισίων.
Συμμετείχαν οι βουλευτές Νότιου Τομέα Νίκος Παππάς, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μουζάλας και Ραλλία Χρηστίδου καθώς και η πρώην δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη.
Στη συνάντηση τονίστηκε η αναγκαιότητα απόκρουσης, από τους εργαζόμενους και τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης που
επιχειρεί η κυβέρνηση όπως και δήμαρχοι προσκείμενοι στο κυβερνών κόμμα.
Επίσης, συζητήθηκαν η υποστελέχωση και η ανάγκη
προσλήψεων στους συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς
αλλά και ο κίνδυνος περικοπής του επιδόματος βαρέων
και ανθυγιεινών, αντί ενίσχυσης όσων εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας
και των φυσικών καταστροφών.

[Ζωγράφου]

Π Ρ ΩΤΟ Β ΟΥΛ Ι Α Τ.Ο. Κ Ι Ν . Α Λ . Ζ Ω Γ ΡΑΦ ΟΥ & Κ Α ΙΣ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

Συζήτηση και δράσεις ενάντια στην ομαδική βία

Μ

ε αφορμή το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη οι Τοπικές Οργανώσεις ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
Ζωγράφου και Καισαριανής προέβησαν σε
κοινή δήλωση, που υπογράφουν η γραμματέας Τ.Ο. Ζωγράφου Σμαράγδα Αρβανίτη και
ο γραμματέας Τ.Ο. Καισαριανής Μπάμπης
Παγουλάτος.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο εδώ και
δύο χρόνια «οι τοπικές οργανώσεις έχουν
αναδείξει το φαινόμενο της οπαδικής, αλλά
και διασχολικής βίας και της αυξανόμενης
παραβατικότητας σε παιδιά και εφήβους».
Όμως τα προβλήματα διογκώνονται, η βία

κλιμακώνεται, τα περιστατικά αυξάνονται και
μεγεθύνονται, τόσο ώστε να μετατρέπονται
πλέον σε ποινικά αδικήματα. Βιώσαμε και
στην περιοχή μας καταστάσεις άσχημες με
οπαδικά ραντεβού για “επίλυση” διαφορών
μεταξύ ομάδων, αλλά και κόντρες ανάμεσα
σε παρέες “αντίπαλων” γειτονιών». Η μόνη
ενέργεια της Κυβέρνησης, όπως σημειώνεται, πέρα από βαρυσήμαντες δηλώσεις για
την καταστολή των παραβατικότητας, είναι
η ίδρυση ειδικής αστυνομίας για τα Πανεπιστήμια, προκαλώντας νέα προβλήματα
και αντιδράσεις. Προτάσεις υπάρχουν από
τις τοπικές οργανώσεις όπου σχεδιάζουν,

μόλις επιτραπεί από τις υγειονομικές συνθήκες,«να αναλάβουμε πρωτοβουλία για
διοργάνωση συζήτησης και προγραμματισμό
δράσεων σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Καισαριανής, με τους αντίστοιχους τομείς του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
και με τη συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων, των αθλητικών Σωματείων
και Συνδέσμων, των σχετικών θεσμικών
φορέων των Δήμων και ειδικών επιστημόνων. Είναι ευθύνη όλων να πιέσουμε την
Κυβέρνηση για να ασχοληθεί επιτέλους με το
ζήτημα αυτό και να λάβει μέτρα, τώρα, πριν
θρηνήσουμε τον επόμενο Άλκη».

Κοπή πίτας του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Ηλυσιακού
Τ

η σιγουριά του ότι η ομάδα βόλεϊ γυναικών
του Ηλυσιακού Αθλητικού Ομίλου θα «παραμείνει στην Α1 κατηγορία και θα διακριθεί στο
finalfour του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται
στις 11 Μαρτίου 2022» εξέφρασε ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.
Αυτή του τη πεποίθηση του εκδήλωσε ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του τμήματος
βόλεϊ γυναικών του Α.Ο. Ηλυσιακού που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου.

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
κατά την κοπή της πίτας του συλλόγου.

Ο Βασίλης Θώδας επίσης αναφέρθηκε στο
ζήτημα των επιπλέον χώρων προπόνησης στην
πόλη που είναι ζητούμενο, λέγοντας ότι «η διοίκηση του Δήμου, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Πανεπιστήμιο
προκειμένου να δοθούν ώρες προπόνησης στο
κλειστό που βρίσκεται πίσω από την Πανεπιστημιούπολη». Οι συνομιλίες όπως είπε, βρίσκονται
σε «καλό δρόμο» και το αίτημα ενδέχεται να
τελεσφορήσει ακόμη και εντός της τρέχουσας
χρονιάς.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Συναντήσεις με τις Δημοτικές Παρατάξεις

Ο

Εμπορικός Σύλλογος Ζωγράφου
«έκρουσε τη θύρα» τόσο της δημοτικής αρχής όσο και των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων του Δήμου
για να τους ενημερώσει για τα κρίσιμα
προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η μικρομεσαία
επιχείρηση. «Ομιχλώδες» περιγράφουν
τα μέλη του συλλόγου το περιβάλλον του
μικρομεσαίου επιχειρηματία που έχει να
αντιμετωπίσει σύμφωνα με την ανακοίνωση τους «επιπτώσεις πανδημίας, παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, επιπτώσεις
ειδικών φόρων κατανάλωσης, μειωμένη
καταναλωτική ζήτηση στις τοπικές αγορές,
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, κρατικές
ενισχύσεις, ύπαρξή καρτέλ, κ.τ.λ.».
Τα προβλήματα του δημοτικού επι-

χειρήν απαρίθμησαν στον δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα σε συνάντηση
που είχαν στις αρχές Φεβρουαρίου. Στη
συνέχεια το ΔΣ του συλλόγου απέστειλε πρόσκληση τόσο για να γνωριστούν
αλλά και να συζητηθούν τα ίδια θέματα
και με όλες τις δημοτικές παρατάξεις που
συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο (κ.
Καφατσάκη, κ. Αγγελόπουλο, κ. Παπαναστασόπουλο, κ. Καραβίδα, κ. Τουλιάτο)
και αναμένουμε την απάντηση τους».
Η αρχή των επαφών εγένετο με τη συνάντηση στο γραφείο του συλλόγου της
πρώην δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη και τον Γιούργα την Πέμπτη 17
Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
συλλόγου στη συνάντηση ανταλλάχτηκαν

«απόψεις για το επιχειρείν της πόλης μας
και οι θέσεις σε συνδυασμό με την εμπειρία της Τίνας Καφατσάκη και του Κ Γιούργα μας βρίσκει σύμφωνους στα περισσότερα σημεία της κουβέντας μας»

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Ζωγράφου Γιώργος Κροκίδης

Το παρών στη κοπή έδωσαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής δήμαρχος Θόδωρος Μετικαρίδης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας, Δημοσθένης Μπουλούκος, ο αντιδήμαρχος
Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων, Λάμπρος Καλαρρύτης, ο υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου Ηπειρωτών
Ζωγράφου «Η Ήπειρος», Γιώργος Τάσσης και ο
πρόεδρος της νεολαίας του Συνδέσμου Παλαιών
Ζωγραφιωτών Κώστας Κορμάς.

Ο αντιδήμαρχος Ε. Τζανής στη Λαϊκή Αγορά
Δυναμικά δίνει το παρών δίπλα στους δημότες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
ο νέος αντιδήμαρχος Εμπορικής Ανάπτυξης, Καταστημάτων και Δημοτολογίου
Ευάγγελος Τζανής.
Στις 10 Φεβρουαρίου επισκέφτηκε την
Λαϊκή Αγορά στην οδό Γαλήνης όπου
συζήτησε με τους καταναλωτές ρωτόντας
τους τη γνώμη τους για την λειτουργία της
αγοράς. Αλλά και με τους παραγωγούς οι
οποίοι του κατέθεσαν τα προβλήματα που
απασχολούν τόσο τους ίδιους όσο και τον
κλάδο τους. Επίσης συναντήθηκε με τον
πρόεδρο των παραγωγών Χρήστο Μπουλά και όπου και συζήτησε ποιες κινήσεις
πρέπει να γίνουν από κοινού ώστε οι λαϊκές αγορές του Ζωγράφου και των Ιλισίων να γίνουν πρότυπο για όλη την Αττική.

Aλλαγές στους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Πρασίνου

Σ

ε σημαντικές αλλαγές αντιδημάρχων
προέβη ο δήμαρχος ΖωγράφουΒασίλης
Θώδας, μετά και την αποδοχή της παραίτησης του αντιδημάρχου Καθαριότητας και
ΠρασίνουΛεωνίδα Κουφού, λόγω προβλημάτων στη διαχείριση του χιονιά «Ελπίδα».

Ειδικότερα ο κ. Θώδας αποφάσισε να ορίσει ως αντιδημάρχους του Δήμου Ζωγράφου, με θητεία έως 7 Νοεμβρίου 2022, τους
εξής:  Δημοσθένης Μπουλούκος, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας  Δημήτριος Δήμας, αντιδήμαρχος Κα-

θαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 Δημήτριος Κολομπάτσος, αντιδήμαρχος
Ψηφιακής Πολιτικής Αποτελεσματικότητας
και Πρασίνου  Ευάγγελος Τζανής, αντιδήμαρχος Εμπορικής ανάπτυξης, Καταστημάτων και Δημοτολογίου.

Οι αντιδήμαρχοι Δημοσθένης Μπουλούκος, Δημήτρης Δήμας, Δημήτρης Κολομπάτσος και Ευάγγελος Τζανής.
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[Καισαριανή]

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΠΑΥ

Γιατί η αντιπολίτευση ψήφισε κατά

Η Παιδική Χαρά κοντά στο Μουσείο Εθνικής ΕΑΜικής Αντίστασης στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

«Μ

ε πόνο καρδιάς ενημερώθηκα για
την κατά πλειοψηφία απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής να απορρίψει την αναβάθμιση δυο παιδικών χαρών
στο Δήμο σας με το ποσό των 300.000 ευρώ
από τον ΣΠΑΥ». Με αυτή την ασυνήθιστη
φράση ξεκινά η επιστολή του προέδρου του
Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού
Γιάννη Κωνσταντάτου, δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης προς τον δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Γιάννης Κωνσταντάτος, σχολιάζοντας την απόφαση καλεί το
Δημοτικό Συμβούλιο να αναθεωρήσει την
απόφασή του, επισημαίνοντας τα εξής:
 Είναι η πρώτη φορά που ο ΣΠΑΥ εξασφαλίζει μια τόσο υψηλή χρηματοδότηση για
έργα εντός των Δήμων – μελών του και επισημαίνει ότι τα έργα ανήκουν αποκλειστικά
στους Δήμους που θα τα υποδεχθούν.
 Τονίζει ότι μέσω της χρηματοδότησης
που εξασφάλισε ο ΣΠΑΥ από το ίδιο πρόγραμμα (Αντώνης Τρίτσης), ο Δήμος Καισαριανής θα παραλάβει στο επόμενο χρονικό
διάστημα δύο ηλεκτρικά λεωφορεία, πυροσβεστικό όχημα, πλούσιο εξοπλισμό για τους
εθελοντές και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης του αντιπυρικού σχεδίου της πόλης.
Στις 22 Φεβρουαρίου, οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» (Ηλίας Σταμέλος), «Πρώτη Φορά Καισαριανή» (Μπεττίνα

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος
με τον δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο.
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Γραφίδου) και «Ανυπόταχτη Καισαριανή»
(Μιχάλης Μιλτσακάκης) καταψήφισαν την
πρόταση Παραχώρησης χρήσης των παιδικών χαρών που βρίσκονται στο πάρκο του
Σκοπευτηρίου (θέσεις: «Μουσείο» και «Παιδιατρικό») στο ΣΠΑΥ για τουλάχιστον πέντε
έτη μετά και την οριστική παραλαβή του από
την υλοποίηση του Υποέργου 2, προκειμένου
να υλοποιηθεί το έργο της αναβάθμισης των
παιδικών χαρών, στο πλαίσιο της δράσης
«Αστική Αναζωογόνηση» (ΑΤ06) του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Παρά το γεγονός ότι η πρόταση υπερψηφίστηκε από την παράταξη του δημάρχου
«Καισαριανή Τώρα», τη «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής»(Άννα Παραγυιού) και την
ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο Ειρήνη Καγιαμπάκη, απορρίφθηκε με 14 ψήφους κατά
και 12 υπέρ.
Η καταψήφιση είχε ως αποτέλεσμα η
δημοτική αρχή να εκδώσει ένα οργισμένο
δελτίο τύπου με τίτλο «Πόσο θα συνεχίζει να
κοστίζει στην Καισαριανή η «επανάσταση» και
το μίσος;» Στην ανακοίνωση (24.2.22) αναφέρεται ότι: «Οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση
Καισαριανής» και «Ανυπόταχτη Καισαριανή»
καταψήφισαν το έργο με βασικό επιχείρημα
την αναχαίτιση της επέλασης του καπιταλιστικού κεφαλαίου στην πόλη μας. Η επικεφαλής
της παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή» Γεσθημανή Γραφίδου, απέρριψε ένα έργο αξίας
300.000€ χωρίς κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο,
αιτιολογώντας την αρνητική της ψήφο
με βασικό επιχείρημα μια υποτιθέμενη
«Μακιαβελική στάση» του δημάρχου, ο
οποίος κατά την κυρία Γραφίδου αιφνιδιάζει διαρκώς το Δημοτικό Συμβούλιο
με προτάσεις της τελευταίας στιγμής.

Η Παιδική Χαρά απέναντι από το Κέντρο Υγείας του Παιδιού στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.
Οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί μια εβδομάδα πριν το ΔΣ για το έργο». Παράλληλα, η
δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να
επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην τοποθέτησή του στο Δ.Σ. ο Ηλίας Σταμέλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για
την πολιτική σύνθεση και την κατεύθυνση
του ΣΠΑΥ, σημειώνοντας ότι τον θεωρεί προπομπό γενικότερων σχεδίων για τον Υμηττό
που υπάρχουν στο πλαίσιο του πάρκου του
Ελληνικού, όπου ο δήμαρχος είναι υπέρ της
ιδιωτικοποίησης. Επισήμανε ότι οι δύο Παιδικές Χαρές είναι λειτουργικές και πιστοποιημένες και χρήζουν απλώς συντήρησης.
Εξήγησε ότι δεν μπορεί να ψηφίσει την εισήγηση εφόσον δεν υπάρχουν ξεκάθαροι όροι
παραχώρησης και αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν ο ΣΠΑΥ διαχειρίζονταν τους χώρους
με τέτοιους τρόπους που να διαφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, θα παραμείνουν ανοικτοί όπως σήμερα; Παράλληλα,
η παράταξη του ζήτησε νομική γνωμάτευση
σε σχέση με το συμβατό της παραχώρησης
με το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο
χώρος.
Η Μπεττίνα Γραφίδου ανέφερε ότι ο αντιδήμαρχος Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης
συναίνεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΠΑΥ σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης
με ειδικούς όρους δηλαδή την παραχώρηση,
χωρίς να ενημερώσει ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, το θέμα έρχεται στο Δ.Σ. με την
ετικέτα του κατεπείγοντος: «Ένας τρίτος φορέας αναλαμβάνει ένα έργο στην Καισαριανή
προκειμένου να καλυφθεί η δική σας κακοδιαχείριση και ανεπάρκεια» υποστήριξε αμφισβητώντας ότι το πραγματικό όφελος για το
Δήμο θα ανέλθει στα 300.000 ευρώ που είπε

ο δήμαρχος. «Θα μπορούσατε να είχατε φτιάξει οι ίδιοι αυτές τις παιδικές χαρές, εξοικονομώντας από τα τουλάχιστον 10.000 ευρώ το
μήνα που δίνετε για τις στρατιές των συμβούλων σας και να μη χρειάζεται να τις παραχωρήσετε σε κανέναν. Δεν μπαίνουμε σε κανένα
ηθικό δίλημμα και καταψηφίζουμε τους όρους
της παραχώρησης που ούτε καν γνωρίζουμε».
Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος
της παράταξης της Νίκος Ζαρκαδούλας αναρωτήθηκε ποιος θα έχει την αστική ευθύνη
σε περίπτωση ατυχήματος.
Η Άννα Παραγυιού αν και αναγνώρισε ότι
η παραχώρηση στον ΣΠΑΥ αποτελεί όρο για
τη χρηματοδότηση εξέφρασε την απορία αν ο
Σύνδεσμος θα έχει τους πόρους για να συντηρήσει τις παιδικές χαρές επί πέντε χρόνια.
Επίσης επισήμανε ότι αν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ενημερωθεί εξαρχής για τη δυνατότητα χρηματοδότησης, θα μπορούσε να
θέσει άλλη προτεραιότητα στον ΣΠΑΥ όπως
για παράδειγμα τη δημιουργία «πάρκου τσέπης».
Ο Μιχάλης Μιλτσακάκης σημείωσε ότι τα
προγράμματα χρηματοδότησης έργων δεν
σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες των πολιτών αλλά εξυπηρετούν πρωτίστως την
κερδοφορία επιχειρήσεων όπως αυτές που
έχουν εξειδίκευση στην λεγόμενη πράσινη
οικονομία. Αυτή την φιλοσοφία εξυπηρετεί
και ο ΣΠΑΥ. Η λογική της αντικατάστασης παλαιών οργάνων και περίφραξης αντί της συντήρησης αποτελεί κατασπατάληση πόρων
και υλικών. Είναι ενδεικτικό της φιλοσοφίας
του ότι ενώ ο ΣΠΑΥ δημιουργήθηκε στο όνομα της προστασίας του Υμηττού «δεν τόλμησε
να βγάλει μια ανακοίνωση για τον λόφο του
Κοπανά Βύρωνα που πέρασε σε ιδιώτες».

Οι κ.κ. Ηλίας Σταμέλος, Μπεττίνα Γραφίδου και Μιχάλης Μιλτσακάκη μπλόκαραν την παραχώρηση των Παιδικών Χαρών στον ΣΠΑΥ με τη ψήφο τους.

[Καισαριανή]

Επικίνδυνα παιχνίδια στην Καισαριανή

Ο τέως δημοτικός σύμβουλος
Θόδωρος Ιωαννίδης περιγράφει
τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια που
έπαιζαν τα πιτσιρίκια της Άνω
Καισαριανής (περιοχή Αγ. Νικολάου), τις δεκαετίες του 1950
και του ’60.

Μέσα στον υπόνομο

Το πιο επικίνδυνο και τολμηρό
παιχνίδι που παίζαμε ήταν η είσοδός μας μέσα στον υπόνομο.
Μπαίναμε από το στόμιο του υπονόμου που ξεκινούσε από την
οδό Θεαγένους, σε ομάδες 5 έως
δέκα ατόμων, κρατώντας δαδιά
με φωτιά για να βλέπουμε και να
διώχνουμε τους αρουραίους που
συναντούσαμε και βγαίναμε στο
Παναθηναϊκό Στάδιο.
Το νερό που έτρεχε στην κοίτη
του αγωγού ήταν, συνήθως, βρώμικο και την κάλυπτε ολόκληρη.

Η συνοικία του Αγίου Νικολάου Καισαριανής τη δεκαετία του ’50. Αριστερά διακρίνεται
η είσοδος του αγωγού του υπόνομου που έφτανε μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Βαδίζαμε πατώντας στις πλευρές
του αγωγού, ο οποίος ήταν στρογγυλός. Πατούσαμε το ένα πόδι στη
δεξιά και το άλλο αριστερά πλευρά. Αυτό έκανε την διάβαση πολύ
δύσκολη και αργή. Οι περισσότεροι γλιστρούσαμε και πέφταμε στα
βρομόνερα του αγωγού.
Κυκλοφορούσαν, μέσα, πολλοί
αρουραίοι οι οποίοι έτρεχαν δεξιά
και αριστερά, μόλις έβλεπαν το
φως. Για να βγούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο θέλαμε περίπου μία
ώρα βαδίσματος μέσα στον αγωγό.
‘Ολα αυτά γίνονταν ερήμην,
ασφαλώς, των γονιών μας οι οποίοι αγνοούσαν τις κινήσεις αυτές. Ο
κίνδυνος που διατρέχαμε ήταν τεράστιος. Δεν είχαμε καμία επαφή,
όσο ήμασταν μέσα στον αγωγό, με

το εξωτερικό περιβάλλον. Μπορούσε να είχε ξεσπάσει κάποια
μπόρα να κατέβαζαν τα ρέματα
νερό το οποίο μπορούσε να μας
παρασύρει.
Αυτά, όμως, ήταν, τότε, για μας
ψιλά γράμματα. Είχαμε πλήρη
άγνοια κινδύνου. Αποτελούσε τίτλο
τιμής για όποιον διέσχιζε τον αγωγό και καμάρωνε για το επίτευγμά
του.

Το κουτί με την ασετιλίνη

Ανοίγαμε μια λακκούβα, σχετικά
μικρή, στην οποία ρίχναμε νερό.
Μέσα εκεί ρίχναμε ένα κομμάτι
ασετιλίνη, η οποία έβραζε. Είχαμε
ένα κουτί από γάλα του εβαπορέ,
το οποίο, από την κάτω πλευρά
ήταν τελείως ανοικτό ενώ, στο

Π Ε Ρ Ι Π ΑΤ Η Τ Ι Κ Η Ο Μ Α Δ Α Υ Μ Η Τ Τ Ο Υ

Κοπή πίτας μέσα στο δάσος
Σ

το Αισθητικό Δάσος Υμηττού δίπλα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου
Καισαριανής, έκοψε τη βασιλοπίτα της η Περιπατητική Ομάδα Υμηττού (Π.Ο.Υ). παρουσία
πολλών Αθηναίων περιπατητών εκτός από τους Καισαριανιώτες.
Την κοπή πραγματοποίησε στις 20 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Π.Ο.Υ. και αντιδήμαρχος
Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης. Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Ηλίας Σταμέλος.

Στέκι πολιτισμού της ΚΝΕ στην Καισαριανή
Τ

ο στέκι πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας Ανατολικών Συνοικιών της
ΚΝΕ ανοίγει τις πύλες του στη Καισαριανή
για να υποδεχτεί νέους που αναζητούν να
εκφραστούν μέσω των τεχνών. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:
Θεατρικό εργαστήρι, flamengo, χορωδία
– φωνητική, σκάκι, aerial yoga, φωτογραφία, πεζοπορία και κινηματογράφου. Συμμετοχές στο τηλέφωνο: 6985814588.
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πάνω μέρος του, είχε μία μικρή
τρύπα. Το κουτί αυτό το τοποθετούσαμε στο κέντρο της λακκούβας και το στερεώναμε τοποθετώντας, περιφερειακά χώμα. Μόλις
ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία
ξαπλώναμε όλοι κάτω, μπρούμυτα, και ένας κρατώντας ένα μακρύ ξύλο, στην άκρη του οποίου
υπήρχε ένα αναμμένο πανί, το
έβαζε στην τρύπα του κουτιού και
γινόταν μια μικρή έκρηξη. Το κουτί
πεταγόταν στον αέρα και οι λάσπες
στα πλάγια. Όσο πιο ψηλά πήγαινε
το κουτί, τόσο πιο πετυχημένη ήταν
η προσπάθεια. Πολλοί ήταν εκείνοι
από εμάς που γινόμασταν χάλια
από τις λάσπες που πετάγονταν
από την εκτόξευση του κουτιού.

Οδός Χίου στην Καισαριανή. Αρχές δεκαετίας του 1960. Ο
Θόδωρος Ιωαννίδης καθήμενος στη βέσπα του Σταύρου Ρασιδάκη
(αριστερά) ανάμεσα στην Ειρήνη Ρασιδάκη και τον Νίκο Σίμο.

Οι παγίδες

Το παιχνίδι με την ασετιλίνη και
αυτό με τις παγίδες το παίζαμε στο
πρώτο βουνό, δηλαδή στο χώρο
μεταξύ της ποτοποιίας Χατζημιχάλη, την Δράκοντος μέχρι 10 μέτρα
μετά τη Θήρωνος.
Στο πρώτο βουνό, την εποχή
εκείνη, επικρατούσε ερημιά. Δεν
υπήρχαν σπίτια παρά οι δύο κτιστές μάντρες. Το έδαφος ήταν πολύ
επικλινές και κακοτράχαλο. Υπήρχαν μονοπάτια από τα οποία περνούσε ο κόσμος. Εκεί «παίζαμε»
με την παιδική ανευθυνότητα και

ανωριμότητα που μας χαρακτήριζε, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι.
Στα μονοπάτια αυτά ανοίγαμε
μία μεγάλη λακκούβα την οποία
γεμίζαμε με νερό. Στο πάνω μέρος
της λακκούβας, λίγο πριν το χείλος,
τοποθετούσαμε ξύλα και πάνω
από αυτά χαρτί. Πάνω στο χαρτί
τοποθετούσαμε χώμα. Φροντίζαμε
το σημείο να μην διαφέρει καθόλου από το υπόλοιπο μονοπάτι.
Οι πεζοί περπατώντας αμέριμνα,
πατούσαν το σημείο που είχαμε
στήσει παγίδα και έπεφταν μέσα
στη λακκούβα.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Προς υποψήφιους δημάρχους Βύρωνα της Κεντροδεξιάς

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου
Βύρωνος

Κ

ύριοι... Για εσάς αναφέρομαι από τον χώρο της
Κεντροδεξιάς παράταξης που
πρεσβεύετε... Ασχοληθείτε σαν
αντιπολίτευση με τον Δήμο, με
τους δημότες, με όποια προβλήματα προκύπτουν, με ό,τι τέλος
πάντων θα μπορούσατε να κάνετε πολιτική...

Και μην ασχολείστε με εμάς
τον «Έξυπνο Βύρωνα»... Γιατί
κατεβαίνουμε; Ποιοι είμαστε;
Τι επιδιώκουμε;... Και πολλά
άλλα...
Κανένας δεν μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα μέσα σ’ένα
δημοκρατικό πολίτευμα, όπου
είτε είναι δημοτικές, είτε νομαρχιακές, είτε βουλευτικές εκλογές, να κατέβει συνδυασμός,
προκειμένου μέσα στις εκλογικές αυτές αναμετρήσεις να διεκδικήσει τη δική του ελπίδα και
πιθανότατα....
Μας έχετε πραγματικά κουράσει... Αλλά κυρίως, τους συμπολίτες μας, κρατώντας τους
ομήρους στο να αποφασίσουν
και να επιλέξουν τη δική τους
παράταξη...
Σας γίναμε εφιάλτης όταν...
Εσείς έχετε χάσει στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις... Κ δεν σταματάτε εκεί,
συνεχίζετε να είστε εμμονικοί,
στο κομμάτι της διοίκησης του

Δήμου μας! (Με το ζόρι να γίνετε Δήμαρχοι... Ε δεν γίνεται...
Δυστυχώς ή ευτυχώς σ αυτό το
κομμάτι αποφασίζει μονάχα ο
Λαός)! Αφού λοιπόν επιθυμείτε
να κατεβείτε για 3η φορά... Θα
σας έδινα μία συμβουλή...
Παλέψετε για το πώς θα γίνει
ο Δήμος μας καλύτερος, παλέψετε για τα δικαιώματα των
εργαζομένων, παλέψετε να έρθουν κονδύλια μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, παλέψετε για
αυτόν τον κόσμο όπου αρχίζει
να υποφέρει λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων ή ανατιμήσεων εξαιτίας της παγκόσμιας
πολιτικής κατάστασης!
Βγείτε και γίνετε καλύτεροι,
βγείτε και αφουγκραστείτε τον
σφυγμό, την καρδιά του καθενός πολίτη... Και μην περιμένετε 6 μήνες πριν από τις εκλογές
να τους πείτε εδώ είμαστε για
εσάς...
Σας τα έγραψα με πολλή αγάπη...

Με τον επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Έξυπνος Βύρωνας» Βασίλη Δεμπόνο.
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