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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Διχογνωμίες
των κατοίκων
για το μπόλιασμα
των νεραντζιών.

σελ. 13

σελ. 16

Με 815.300 ευρώ
χρηματοδοτείται
η ενεργειακή
αναβάθμιση του 3ου
Γυμνασίου - Λυκείου
Ζωγράφου.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΤΕΑ, ΤΑΡΑΖΩΝΑ & ΝΤΟΒΟΛΟΥ
Οι πρώτες αντιδράσεις μετά
την ανεξαρτητοποίηση των
δημοτικών συμβούλων της
παράταξης Γώγου στον Βύρωνα.
σελ. 4

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8 Απριλίου 1944: Πώς η ανατίναξη της
σκάλας απέτρεψε την εγκατάσταση των
Γερμανοτσολιάδων στην Καισαριανή.
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ

σελ. 12

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

Editorial

έκδοσή μας ξανακυκλοφορεί 24σέλιδη
καθώς οι πασχαλινές διαφημίσεις μας
έδωσαν μια νέα ανάσα παρά την αλματώδη
άνοδο της τιμής του δημοσιογραφικού χάρτου, που «συναγωνίζεται» το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο.
Η «Επικοινωνία» με το σκίτσο της, τις ειδήσεις της και τα άρθρα τοπικής Ιστορίας
έχει κερδίσει την αγάπη ενός σημαντικού
αριθμού ανθρώπων της γειτονιάς, είτε αυτοί μένουν στο Βύρωνα, στην Καισαριανή ή
στου Ζωγράφου.
Στη σελίδα 4, δημοσιεύουμε τη δήλωση
ανεξαρτητοποίησης 3 δημοτικών συμβούλων της παράταξης Γώγου, την απάντηση
του επικεφαλής αλλά και 26 στελεχών της
«Νέα Εποχή Βύρωνα» που επιβεβαιώνουν
την εμπιστοσύνη τους στον αρχηγό και επικρίνουν τη στάση των «3».
Τα παραπάνω αναδεικνύουν τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροδεξιάς όπου η
αδυναμία συναίνεσης σε κοινά αποδεκτή
υποψηφιότητα, λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, αφήνει περιθώρια επανεκλογής του
δημάρχου Βύρωνα Άκη Κατωπόδη παρά τη
φθορά της διοίκησης του.
Αυτό το μήνα δημοσιεύουμε δύο άρθρα
τοπικής Ιστορίας. Ο Σπύρος Τζόκας φέρνει
στο φως νέα στοιχεία για την ανατίναξη της
σκάλας του Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής. Ήταν μια αντιστασιακή πράξη που
απέτρεψε την εγκατάσταση των δοσολογικών Ταγμάτων ασφαλείας στην πόλη. Για
πρώτη φορά, δημοσιεύονται όλα τα ονόματα των πρωταγωνιστών και σχεδόν όλες οι
φωτογραφίες τους. Το δεύτερο άρθρο, του
αείμνηστου Μανώλη Μπούρμπουλα, που
περιέχει όμορφες φωτογραφίες εποχής του
Βύρωνα, έχει ξαναδημοσιευθεί στο παρελθόν στον «Δημοτικό Αντίλογο» αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό.
Θα ήταν ευχής έργο να είχαμε τέτοια
άρθρα και για την ιστορία του Δήμου Ζωγράφου. Όμως παρά το γεγονός ότι έχουν
εκδοθεί κάποια αξιόλογα βιβλία όπως του
αλησμόνητου Ιωάννη Ζώρζου για τα «Κουπόνια», ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο για την ιστορική έρευνα και
για σχετική αρθρογραφία στον τοπικό τύπο.
Άλλωστε, οι προδιαγραφές της εφημερίδας
που απαιτούν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών
σε σχέση με ένα ιστορικό βιβλίο, καθιστούν
μια τέτοια προσπάθεια ακόμα πιο δύσκολη.
Όποιος Ζωγραφιώτης θέλει να συμβάλλει
στην καταγραφή της τοπικής μνήμης μέσω
άρθρου στην εφημερίδα, καλοδεχούμενος.
Λόγω του Πάσχα, η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφορεί ιδιαίτερα νωρίς και δεν
ήταν εφικτό να παρουσιάσουμε ρεπορτάζ
από Δημοτικά Συμβούλια που συνέπεσαν
με το κλείσιμο της ύλης. Επιφυλασσόμαστε
να επανέλθουμε για οποιοδήποτε σημαντικό
θέμα, κατά την κρίση μας, έχει προκύψει.

H

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Ζωγράφου - Αρθρογραφία]

Ο Δήμος Ζωγράφου ανανέωσε ριζικά το στόλο των απορριμματοφόρων

Γράφει ο Δήμος Μπουλούκος,
αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών &
εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Επικοινωνίας

Σ

ε νέα εποχή μπήκε ο Δήμος Ζωγράφου με την ριζική ανανέωση του στόλου των
οχημάτων με ιδιαίτερο βάρος σε
οχήματα για την καθαριότητα.
Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας παρέλαβε και
επίσημα τα οχήματα που αγόρασε ο Δήμος Ζωγράφου με τη
διαδικασία leasing και ήδη τα
απορριμματοφόρα επιχειρούν
στους δρόμους, συνεισφέροντας
στη γενική προσπάθεια για μία
πιο καθαρή πόλη.

Από αριστερά: Δημήτρης Δήμας, Βασίλης Θώδας και Δήμος Μπουλούκος

O Δήμος Ζωγράφου αγόρασε και ήδη χρησιμοποιεί οκτώ
απορριμματοφόρα
κλειστού
τύπου, ένα ανοικτό απορριμματοφόρο, ένα βυτιοφόρο 10.000
λίτρων, δύο τετραξονικά οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και δύο ανατρεπόμενα
φορτηγά.
Όλα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μειώνουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν
γίνει στην ιστορία του Δήμου
Ζωγράφου, με μεγάλο όφελος
για την Πόλη, αντικαθιστώντας
παλιά και γερασμένα οχήματα
που πρέπει να αποσυρθούν.

Ο κ. Βασίλης Θώδας δήλωσε:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να
παρουσιάζουμε επίσημα τα νέα
απορριμματοφόρα του Δήμου
Ζωγράφου υλοποιώντας τη διαδικασία για ανανέωση του στόλου, με νέα μηχανήματα έργου
και καθαριότητας. Είμαι σίγουρος
ότι θα συνεισφέρουν στη μεγάλη
προσπάθεια που κάνουμε για
είναι ο Δήμος πιο καθαρός αλλά
και στη δέσμευση προς τους
εργαζόμενους, να τους προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Η υπόσχεση μας γίνεται πράξη, η Πόλη αλλάζει!»
Μαζί με το δήμαρχο Ζωγράφου στην επίσημη παραλαβή
των νέων οχημάτων ήταν ο αντι-

δήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Δήμας και ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας Δήμος Μπουλούκος.
Επίσης, ο Δήμος Ζωγράφου
έγινε δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα που εφαρμόζει το πιλοτικό
πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής απορριμμάτων στα κτίρια
της διοίκησης.
Οι νέοι κάδοι ξεχωριστής συλλογής πλαστικών, μεταλλικών,
χάρτινων, γυάλινων συσκευασιών και οργανικών αποβλήτων,
τοποθετήθηκαν στο Δημαρχείο
Ζωγράφου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Zero Waste Διοίκηση» για τη δραστική μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος

και της παραγωγής αποβλήτων.
Ανάλογοι κάδοι τοποθετούνται
σε ακόμα δύο Δημοτικά Κτίρια
και συγκεκριμένα το κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιωάννου
Θεολόγου και Αμφιτρίτης) και το
κτίριο Καθαριότητας Πρασίνου
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
(Αγίου Νικολάου 49 και Κουσίδου).
Στο πρόγραμμα «Ζerο Waste
Διοίκηση»
περιλαμβάνονται
δράσεις που αφορούν σε:
 Πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στα κτίρια
 Εφαρμογή της Διαλογής στην
Πηγή, συλλογή και ανακύκλωση  Χωριστή συλλογήτων
οργανικών υλικών και κομπο-

στοποίηση  Πρόληψη χρήσης
πλαστικών και αντικατάσταση
της χρήσης των πλαστικών μίας
χρήσης  Πράσινες συμβάσεις
και προμήθειες  Ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων  Παραγωγή ενημερωτικού υλικού.
Στο πλαίσιο της ευαισθησίας
για την ανακύκλωση, έγινε με
επιτυχία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου η δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης,
τόσο των μαθητών όσο και τωνεκπαιδευτικών τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης «THE
GREEN CITY» που διενεργεί η
Περιφέρεια Αττικής, παρουσία
του δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη Θώδα.
Τα παιδιά, τα οποία έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά όλες τις λεπτομέρειες του
προγράμματος, κάνοντας ερωτήσεις και ανακυκλώνοντας
στην πράξη συσκευασίες από
γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί ώστε
να κατανοήσουν τη σημαντική
αξία της ανακύκλωσης και να
αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.

άσχα!
Π
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Κ
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[Βύρωνας]

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης
Μπαστέα, Ταραζώνα & Ντόβολου

Η

δήλωση ανεξαρτητοποίησης
τριών δημοτικών συμβούλων από την παράταξη «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος»
προκάλεσε την αντίδραση τόσο
του επικεφαλής όσο και στελεχών
της παράταξης:
«Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
φίλες και φίλοι, Βυρωνιώτισσες
και Βυρωνιώτες,
Μετά από αρκετά χρόνια ενασχόλησης μας με την τοπική αυτοδιοίκηση από θέσεις ευθύνης και τα
τελευταία χρόνια στο πλάι του Χρ.
Γώγου, ως δημοτικοί σύμβουλοι,
αποφασίσαμε με αίσθημα ευθύ-

νης, έχοντας επίγνωση του ρόλου
και της αποστολής μας και αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες των συμπολιτών μας την ανεξαρτητοποίησή μας από την παράταξη «Νέα
Εποχή Βύρωνα».
Με αυτό τον τρόπο, ελπίζουμε να απελευθερωθούν οι υγιείς
πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας
έτσι ώστε να γίνουν εφικτές οι
απαραίτητες συγκλίσεις με στόχο
την αναγκαία αλλαγή που χρειάζεται η Δημοτική αρχή στο Βύρωνα.
Πάνω από όλα στέκεται ο Βύρωνας μας, το σπίτι των προσφύγων
προγόνων μας, η γειτονιά που μεγαλώσαμε που διάγει μια παρατεταμένη περίοδο παρακμής. Χρέος

μας είναι να δημιουργήσουμε τις
συνθήκες οι οποίες μπορούν να
δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις
και ανάγκες των δημοτών.
Θα εξακολουθούμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για
την ενότητα και την αλλαγή μέσα
από δημοκρατικές διαδικασίες και
παραμένουμε πάντα ενεργοί στις
γειτονιές που μεγαλώσαμε, γνωριστήκαμε και ζούμε, πιστοί στη
λαϊκή εντολή που λάβαμε.
Με τιμή,
Πετρούλα (Μπέττυ) Μπαστέα,
Γεώργιος Ντόβολος, Δημήτριος
ΑΘ.Ταραζώνας»

Απάντηση Χρήστου Γώγου στους
«3» ανεξαρτητοποιημένους

«Τ

ην 1η Απριλίου 2022 -οποία
ειρωνεία- έλαβα σε μέηλ
την παραίτηση των δημοτικών συμβούλων Γ.Ντόβολου-Πετρούλας
Μπαστέα- Δ. Ταραζώνα. Η παραίτησή τους γίνεται αποδεκτή. Η παράταξη και γώ προσωπικά, τούς ευχαριστούμε αφενός μεν για την όποια
συμμετοχή τους και συνδρομή τους,
καθώς λάμψανε δια της απουσίας
τους από όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της παράταξης, με αποκορύφωμα τις τελευταίες δημαιρεσίες
όταν καταψήφισαν ή απείχαν από
την γραμμή της. Αφετέρου δε διότι
είχαν διαγραφεί ήδη στην συνείδηση των μελών, αιρετών και μη,
ακριβώς λόγω της μη ενεργού παρουσίας τους και της μη εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.

Η παράταξη και εγώ προσωπικά
δεν υποκύπτουμε σε προσωπικά
συμφέροντα, ούτε εκβιαζόμαστε.
Έχει συγκεκριμένες δημοκρατικές
αρχές που δεν υποβάλλονται σε
εκπτώσεις. Κάθε μέλος που δεν
συμφωνεί, είναι αναφαίρετο δικαίωμά του να αποχωρεί και να παραδίδει την έδρα του.
Δηλώνω ως επικεφαλής, ότι η
«Νέα Εποχή Βύρωνα», συνεχίζει
άοκνα και με συνέπεια την ενασχόληση με τα κοινά, με σκοπό την ευρυθμία του Δήμου. Τέλος αλλά και
αρχή όλων, ένα μεγάλο Ευχαριστώ, σε όλα τα μέλη της παράταξης
«Νέα Εποχή Βύρωνα», αλλά και
τούς φίλους αυτής για την αμέριστη
υποστήριξή τους».

Ανακοίνωση Στελεχών - Μελών Παράταξης «Νέα Εποχή Βύρωνα»

«Οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι να παραδώσουν τις έδρες τους»

Η

«Νέα Εποχή Βύρωνα», παράταξη η
οποία έχει επιλεγεί από τους δημότες
Βύρωνα κατά τις δυο τελευταίες εκλογικές
αναμετρήσεις ως η πρώτη τους επιλογή
στον πρώτο γύρο, συνεχίζει να υποστηρίζει τον κ. Χρήστο Γώγο, δίνοντας μάχες
καθημερινά στα δημοτικά συμβούλια, στις
επιτροπές, στις γειτονιές του δήμου μας,
με ήθος, αξιοπρέπεια και αμέριστο σεβασμό προς τους συμπολίτες, προκειμένου να
αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους και να
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Βασική αρχή μας είναι ότι, ο Δημοτικός
Σύμβουλος ασκεί λειτούργημα και σε καμία
περίπτωση επάγγελμα. Ο ρόλος και ο στόχος
του είναι πολύ σημαντικός, γιατί το κέντρο
της δράσης του είναι ο άνθρωπος – δημότης από τον οποίο έχει επιλεγεί και σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί το εφαλτήριο για
«Δημόσιες Σχέσεις» και κατά προέκταση το
«Ατομικό Συμφέρον» του.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος, έχει ευθύνες και
υποχρεώσεις τόσο απέναντι στην παράταξη
στην οποία εντάσσεται αφού αποτελεί τον
καθρέπτη αυτής, αλλά ακόμα περισσότερο
απέναντι σε όλους τους δημότες που τον τίμησαν και τον εμπιστεύθηκαν με την ψήφο
τους.
Έχει υποχρέωση, να κινείται και να δρα-
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στηριοποιείται συλλογικά με υπευθυνότητα
και ειλικρινή διάθεση για την αντιμετώπιση
και δραστική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει στον δήμο μας. Ταυτόχρονα, έχει την ηθική υποχρέωση να αντιμετωπίζει με σεβασμό και εκτίμηση την παράταξη χάρη στην οποία εκλέχθηκε αλλά και
τα μέλη τα οποία την απαρτίζουν.
Με μεγάλη μας χαρά, γιατί σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε έκπληξη για εμάς,
πληροφορηθήκαμε την πρόθεση / δήλωση
ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «Νέα
Εποχή Βύρωνα» των εκλεγμένων και κατά
συνέπεια δεσμευμένων με τις αρχές και τις
αξίες του επικεφαλής κ. Χρήστου Γώγου και
του συνδυασμού του – των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Πετρούλας (Μπέττυ) Μπαστέα,
Γεώργιου Ντόβολου και Δημητρίου Αθ, Ταραζώνα.
Όλοι εμείς λοιπόν, που είμαστε συνεπείς
στις αρχές αλλά κυρίως στις αξίες της παράταξής μας αναρωτιόμαστε τα εξής:
1. Οι εν λόγω Δημοτικοί Σύμβουλοι με
ποιον συνδυασμό εκλέχθηκαν; Εκλέχθηκαν
μόνοι; Mε άλλο συνδυασμό; Αποδέχθηκαν
τις αρχές, τις αξίες και μοιράστηκαν το ίδιο
όραμα με τον Χρήστο Γώγο;
2. Τα τρία αυτά χρόνια από την εκλογική
τους διαδικασία έως και σήμερα, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και ζουν

όπως δηλώνουν στον Βύρωνα, το σπίτι των
προσφύγων προγόνων τους – μπορούν να
ενημερώσουν τους συνδημότες τους για τον
αριθμό των ομαδικών δράσεων που έκανε
η παράταξη και σε ποιες από αυτές συμμετείχαν ενεργά;
3. Γνωρίζουν σε πόσες συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου απουσίασαν με ή
χωρίς δικαιολογία;
4. Μπορούν να μας πουν με λεπτομέρειες πώς αφουγκράζονται τις ανησυχίες των
συμπολιτών μας; Ήταν εδώ; Ποιες είναι οι
προτάσεις τους;
5. Είναι οι ίδιοι που δήλωναν ότι σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης, ο εκλεγμένος
πρέπει να παραδίδει την έδρα του γιατί δεν
είναι δική του αλλά την κέρδισε και με το
εκτόπισμα του αρχηγού, με το πρόγραμμα
της παράταξης αλλά και με τη βοήθεια των
συνυποψήφιων;
6. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που με έπαρση
και αλαζονεία που προκαλεί έκπληξη, θεωρούν τους απόντες εαυτούς τους «υγιείς
πολιτικές δυνάμεις του Βύρωνα», αποκλείοντας ουσιαστικά όλους τους συνυποψήφιους τους;
7. Δεν είναι οξύμωρο κάποιοι επιδιώκοντας την ενότητα να προκαλούν διάσπαση; Τι
εμπιστοσύνη δημιουργούν;
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, οι

απλοί άνθρωποι του συνδυασμού και όχι
τόσο σημαντικοί σαν τους τρεις υγιείς, καθαρούς και ενωτικούς σωτήρες του Βύρωνα, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία με όμορφα και απάνεμα ταξίδια στις θάλασσες που
αρμενίζουν, παραδίδοντας τις έδρες τους
όπως είχαν δεσμευθεί μπροστά στους συνυποψήφιους τους.
Από τη μεριά μας, υποσχόμαστε ότι θα
συνεχίσουμε απερίσπαστα να αγωνιζόμαστε
με «αξιοπρέπεια – σεβασμό – δικαιοσύνη
και αλληλεγγύη» για τον συνάνθρωπό μας
γιατί αυτά χαρακτηρίζουν τη «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΒΥΡΩΝΑ».
 Κωνσταντίνος Λεράκης  Λούης Βρυώνης  Θεόδωρος Λουκόπουλος  Νίκος
Ραμαντάνης  Γεώργιος Πιερράκος  Κωνσταντίνος Πολυζώης  Νεκτάριος Μπανάκας  Χρυσούλα Ταρασή  Ελευθερία
Πλουσίου  Αθανάσιος Αντωνίου  Ξενοφώντας Στάϊκος  Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος  Νικόλαος Στεργίου  Λουκάς Θάνος  Νικόλαος Σιδηρόπουλος  Γεώργιος
Σελιμάς  Ιωάννης Τσουκαλάς  Ελντα Δεληλάμπρου  Σοφία Γκότση  Σοφία Γεωργιλάκη  Ελένη Μελέα  Νικόλαος Κορρές
 Σοφία Δημητρίου  Γεώργιος Καμπανέλλης  Φωτεινή Ζάχου  Μάκης Μπαρμπα-

ρόσος.

[Βύρωνας]

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΤΣΕΑ: Οι λόγοι της καθυστέρησης

Ε

ξηγήσεις για την καθυστέρηση της ανάπλασης της πλατείας Φατσέα Βύρωνα
ζήτησε η παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» του
Αλέξη Σωτηρόπουλου στις 29 Μαρτίου.
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχάλης Καραγιάννης απάντησε ότι η καθυστέρηση των εργασιών στην πλατεία Φατσέα
οφείλεται σε τρεις λόγους, που στοιχειοθέτησαν την απόφαση παράτασης του έργου
στην Οικονομική Επιτροπή:  Σαράντα (40)
ημέρες επιπλέον για τη διευκόλυνση της
λειτουργίας των καταστημάτων.  Τριάντα
(30) ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών και
κρουσμάτων covid.  Διακοπή σαράντα εφτά
(47) ημερών λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού από το Πράσινο Ταμείο.
Οι εργασίες προχωρούν κανονικά και η
δημοτική αρχή ευελπιστεί ότι μέχρι το τέλος

Απριλίου, με αρχές Μαΐου, θα έχουν στρωθεί οι σκληρές επιφάνειες (κυβόλιθοι), ώστε
να λειτουργήσουν τα καταστήματα.
Δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή της αρχικής μελέτης, έχουν όμως γίνει
προσαρμογές κατά την εκτέλεση του έργου,
οι οποίες ήταν απαραίτητες για τεχνικούς
και αισθητικούς λόγους, όπως:  Η μία κεντρική πέργκολα αλλάζει θέση και τοποθετείται απέναντι για να αποφευχθεί η κοπή
δέντρων.  Οι κάθετοι στύλοι των περγκολών από ογκώδεις τσιμεντένιοι, κατασκευάζονται από κοιλοδοκούς για λόγους καλαισθησίας και όγκου.  Οι χώροι έμπροσθεν
των καταστημάτων που προβλέπονταν να
κατασκευαστούν σε διαφορετικά επίπεδα,
για την καλύτερη ασφάλεια των πεζών γίνονται ενιαίοι.

Το υπό ανακατασκευή κέντρο της πλατείας

Το άνω τμήμα της πλατείας (φωτογραφία από το Blog Βύρωνας, η Πόλη
μας vironasipolimas.blogspot.com, τραβηγμένη την 12η Απριλίου 2022)

Ένα πράσινο δίκτυ διαχωρίζει τον χώρο των εργασιών από τα
τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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[Καισαριανή]

Ο Δήμος Καισαριανής τίμησε την προσφορά της Ένωσης
Γερμανοελληνικών Συλλόγων (VDGG) προς την πόλη
Κ
ατά τα έτη 2008 – 2012, η
Ένωση Γερμανοελληνικών
Συλλόγων (VDGG) πραγματοποίησε μια σειρά από δωρεές:
ένα πυροσβεστικό όχημα, 2011
βελανιδιές με σκοπό την αναδάσωση στην καμένη περιοχή του
Αλεποβουνίου του Υμηττού (λόφος Αράπη), καθώς και ένα ποσό
για την αγορά αυτοκινήτου προς
κάλυψη των αναγκών της Εθελοντική Δασοπροστασίας του Δήμου
Καισαριανής.
Η αναδάσωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20/2/2011,
σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής, την Εθελοντική Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής και εθελοντικές ομάδες του
ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ, της Βάρης, της Γλυφάδας, της Βούλας, του Παπάγου,
καθώς και πολίτες και μαθητές
των σχολείων της Καισαριανής
και Βύρωνα.
Το Σάββατο, 2/4/2022, έγινε
παρουσίαση αναθηματικής πλά-

Γερμανοί και Έλληνες στον χώρο της αναθηματικής πλάκας
προς τιμήν της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συλλόγων (VDGG).

κας προς τιμήν του Συλλόγου
και της επίτιμης προέδρου του,
Dr. Sigrid Skarpelis – Sperk.
Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό η Dr. Sperk
και ο δήμαρχος Καισαριανής,
Χρήστος Βοσκόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σύλλογο και
την Dr. Sperk προσωπικά για την
προσφορά τους.
O δήμαρχος σχολίασε τη σημα-

σία αυτής της συνεργασίας, ιδιαίτερα αυτή την δύσκολη περίοδο,
ως εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Λαών για την προάσπιση οικουμενικών αξιών όπως η προστασία
του περιβάλλοντος.
Στην εκδήλωση του Σαββάτου συμμετείχαν εκπρόσωποι
της Ένωσης Γερμανοελληνικών
Συλλόγων, μεταξύ αυτών η επί-

Από αριστερά: Stella Kirgiani Efraimidou, Μάνος Κιτσέλλης,
Dr. Sigrid Skarpelis – Sperk, Χρήστος Βοσκόπουλος,
Αντώνης Καμπάκας, Σπύρος Τζόκας και Άκης Λυκούδης.

τιμη πρόεδρος της Ένωσης, Dr.
Sperk, η αντιπρόεδρος Stella
Kirgiani Efraimidou, οι κυρίες
Άννα Μαρία Διακάκη και Βrigitte
Χαιρετάκη, ο εκπρόσωπος του
Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφειας, Γιοακίμ Κέχλινγκ,
οι aντιδήμαρχοι Μαρία Βουρλου, Αγγελική Γαβρίλη, Μάνος
Κιτσέλλης, Γιάννης Τσιροζίδης,

Γιώργος Φασκιώτης, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Αντωνόπουλος, οι πρώην
δήμαρχοι, Αντώνης Καμπάκας
και Σπύρος Τζόκας, ο πρώην
αντιδήμαρχος Άκης Λυκούδης και
μέλη της Ομάδας Εθελοντικής Δασοπροστασίας Καισαριανής.
Την Κυριακή, 3/4/2022, υλοποιήθηκε στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του δημαρχείου μικρή
εκδήλωση με θέμα «Η Κλιματική αλλαγή και ο Υμηττός».
Στην εκδήλωση μίλησαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Οικολογίας και Τουρισμού Καισαριανής, Μάνος Κιτσέλλης, ο τοπογράφος – αγρονόμος
ΕΜΠ, Δημήτρης Θεοδοσόπουλος,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μπάιρον για τον Φιλελληνισμό και τον
Πολιτισμό, Πάνος Τριγάζης και ο
καθηγητής στο Τμήμα Θερμοδυναμικής του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άαχεν,
Dr. Σπύρος Αλεξόπουλος.
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο
δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος
Βοσκόπουλος απένειμε στην Dr.
Sigrid Skarpelis – Sperk τιμητική
πλακέτα και ανακοίνωσε την εκκίνηση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Άαχεν σε θέματα που
αφορούν την δασοπροστασία, την
διαχείριση υδάτων και ζητήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Σειρά δημιουργικών δράσεων

Τ

η Δευτέρα 21 και 28 Μαρτίου 2022, ο Δήμος Καισαριανής φιλοξένησε δύο εκδηλώσεις του 2ου
Γυμνασίου Καισαριανής, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus + στο οποίο συμμετέχουν
για μία ακόμη χρονιά και μαθητές του 2ου Γυμνασίου.
Στο πλαίσιο της πρώτης εκδήλωσης και τελετής
έναρξης του προγράμματος, στο δημαρχείο της πόλης,
η διευθύντρια του σχολείου Μαρία Μπάκου και οι καθηγητές του 2ου Γυμνασίου, υποδέχθηκαν τους μαθητές
Μαθήτριες επί σκηνής δοκιμάζουν την ενδυμασία των αρχαίων Αθηναίων
και τους συνοδούς καθηγητές τους από τέσσερις χώρες: Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβενία.
Μετά την τελετή υποδοχής ακολούθησε παρουσίαση
των συμμετεχόντων σχολείων για την αναγκαιότητα
της ανακύκλωσης, εργασία με τίτλο «Dress the model
of the Athenian woman of Classical Era» (Φορέστε το
μοντέλο της Αθηναίας γυναίκας της Kλασικής εποχής)
και γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους.
Οι μαθητές-επισκέπτες είχαν την ευκαιρία, μαζί με
τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου, να γνωρίσουν τον
ελληνικό πολιτισμό και να επισκεφτούν από κοινού
μνημεία ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας αλλά και
περιοχές φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού ενδιΜαθητές επισκέπτονται το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής.
αφέροντος, όπως ο Υμηττός και το Αισθητικό Δάσος της
του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής ενώ στη δεύτερη το «παρών»
Καισαριανής.
Στην πρώτη και δεύτερη εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δή- έδωσαν επίσης, o πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θεόδωρος Τσούχλος
μαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μά- και ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕνος Κιτσέλλης, το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ Γιώργος Ανδρινόπουλος.

Ο

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής του 2ου Καισαριανής αποδείχθηκε πολύ δραστήριος καθώς στις αρχές Απριλίου, ανέλαβε να διακοσμήσει
με τοιχογραφίες τον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Η τοιχογραφία με παιδιά όλων των
φυλών και μήνυμα υπέρ της Ειρήνης αποτελεί αναμφίβολα την πιο πετυχημένη από τις
εικαστικές παρεμβάσεις.
Όμως ο Σύλλογος είχε επίσης ενεργό ρόλο στη διοργάνωση περιβαλλοντικής εκδρομής στον Υμηττό. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 9 Απριλίου, μαθητές και γονείς, περπάτησαν στα ίχνη του μονοπατιού προκειμένου να έρθουν από κοντά με τη φύση και
την ιστορία του τόπου τους.

άσχα!
Καλό Π
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[Καισαριανή]

Νέο όχημα για το ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δράσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Τ
ην Δευτέρα 28 Μαρτίου, κυκλοφόρησε το νέο αυτοκίνητο στην υπηρεσία
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
το οποίο αντικατέστησε παλαιότερο όχημα που υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη.
Ο Δήμος Καισαριανής και η Κοινωνική Υπηρεσία ευχαρίστησαν δημόσια
τους παρακάτω εθελοντές που διέθεσαν
τα οχήματά τους για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε (24/1/22 - 28/3/22)
μέχρι να αντικατασταθεί το όχημα: Άννα
Δημάκη, Πάνος Οικονομίδης, Υβόννη
Πατακίδου, Γιώργος Τερτίκας και Ευτυχία Φασκιώτη.

Η πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου
Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου – Λήλου.
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Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής
διοργάνωσε σεμινάρια για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή και την
εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων
στην Καισαριανή για τους μαθητές του 1ου
και 2ου Γυμνασίου, στο δημαρχείο της πόλης.
Συγκεκριμένα οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου έδωσαν το «παρών» στις 29 και 30
Μαρτίου και οι μαθητές του 2ου, την πρώτη
εβδομάδα του Απριλίου.
Χαιρετισμό στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς απηύθυνε η πρόεδρος του Μι-

Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Καισαριανής παρακολουθούν το σεμινάριο του Σπύρου
Τζόκα για την ιστορία της πόλης τους, με προβολή σχετικού φωτογραφικού υλικού.

κρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής Στέλλα
Σαρρηπαναγιώτου – Λήλου ενώ εισηγητής ήταν ο πανεπιστημιακός – συγγραφέας
και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συλλόγου Σπύρος Τζόκας. Με μεγάλο ενδιαφέρον μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την ομιλία, που συνοδεύτηκε από
πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι,
όπως αναφέρει ο Σύλλογος, «να συμβάλουμε στο να έρθουν οι νέες γενιές σε επαφή με
τα ιστορικά συμπεράσματα της περιόδου, την
ώρα που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος μαίνεται,

που τα διδάγματα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής είναι πιο επίκαιρα από
ποτέ».
Στη συνέχεια οι μαθητές με τη βοήθεια
των εκπαιδευτικών θα προχωρήσουν στην
υλοποίηση ατομικών και ομαδικών εργασιών, αξιοποιώντας και το αρχειακό υλικό του
Συλλόγου.
Οι εργασίες που θα ξεχωρίσουν θα βραβευθούν και θα διοργανωθεί έκθεση με το
σύνολο των εργασιών, καθώς και με αντικείμενα και φωτογραφίες από το οικογενειακό αρχείο των μαθητών.
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[Ζωγράφου]

Μ Α Ζ Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ο Λ Η Μ Α Σ – Τ Ι Ν Α Κ Α Φ ΑΤ Σ Α Κ Η

«Μ

Εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Ουκρανίας

ε πολύ μεγάλη επιτυχία έκλεισε ο
κύκλος των εκδηλώσεων που διοργανώσαμε τρεις φορείς στο Δήμο Ζωγράφου (Μαζί Για Την Πόλη Μας – Ανεξάρτητη
Δημοτική Παράταξη Ζωγράφου, Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου, Κοινωνική Παρέμβαση Ζωγράφου) για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τον ουκρανικό λαό.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και
βοήθησαν!». Με αυτή την ενθουσιώδη ανακοίνωση η πρώην δήμαρχος Ζωγράφου και
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επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
του Δήμου Τίνα Καφατσάκη εξέφρασε την
ικανοποίηση της για το τριήμερο δράσεων
που πραγματοποιήθηκε με στόχο να συγκεντρωθούν υλικά πρώτης ανάγκης για τον
μαστιζόμενο από τον πόλεμο λαό της Ουκρανίας.
Οι δράσεις με «βαθύ αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην τεράστια ανθρωπιστική κρίση»
όπως σημειώθηκε διήρκησαν από τις 7 έως
τις 9 Απριλίου με κεντρικό σύνθημα «Όχι

Η Τίνα Καφατσάκη με την ουκρανή
σκηνοθέτη Ιρίνα Μπόικο.

Στιγμιότυπο από την παράσταση
«Ο Λύκος και τα Επτά Κατσικάκια» .

στον Πόλεμο, Όχι στη Ρωσική Εισβολή, Ναι
στην Ειρήνη». Ειδικότερα στα γραφεία της
δημοτικής παράταξης «Μαζί για την πόλη
μας» από τους πολίτες του Δήμου συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων
μακράς διάρκειας όπως όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, γάλατα, κονσέρβες,
πάνες είδη ατομικής υγιεινής κ.α. Επίσης ιατροφαρμακευτικό υλικό: γάζες, γάντια αποστειρωμένα, οινόπνευμα, οροί, παυσίπονα,
παιδικά σιρόπια, αντιβηχικά κ.α.
Το Σάββατο 9 Απριλίου στη Βίλα Ζωγράφου η ουκρανή σκηνοθέτης Ιρίνα Μπό-

ικο παρουσίασε με την ομάδα κούκλας
«WhitePuppet» τη παράσταση κουκλοθεάτρου «Ο Λύκος και τα Επτά Κατσικάκια»
για παιδιά 2,5-6 ετών βασισμένη στο γνωστό
παραμύθι των αδελφών Γκριμ. «Ελάτε να
περάσουμε πανέμορφα, χαρούμενα όλοι μαζί
για να κερδίσουμε το σκοτάδι! Για έναν κόσμο
ελεύθερο, γεμάτο ευτυχισμένα παιδιά!» σημείωνε η σκηνοθέτης της παράστασης. Η είσοδος ήταν δωρεάν με μόνη προαίρεση από
τους διοργανωτές οι θεατές να προσφέρουν
ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες
και τους αμάχους της Ουκρανίας.

[Ζωγράφου]

Το Ζωγράφου, η πρώτη πόλη στην Ελλάδα
με δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων 200 Mbs
ολοκλήρωσε το έργο. Κατά τη διάρκεια
της συζήτησης τονίστηκε η μεγάλη
αλλαγή που φέρνει η παρέμβαση αυτή
σε οικιακούς χρήστες και επαγγελματίες.
Παρών στη συνάντηση ήταν επίσης και
ο αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών,
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του
Δήμου Ζωγράφου Λάμπρος Καλαρρύτης.

Από τη πλευρά της εταιρείας συμμετείχαν
στη συζήτηση: η Σύμβουλος Εταιρικής
Επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ Κική Ζανιά,
η εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου
εταιρικής επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ
Κάντια Χαρδαλιά και το στέλεχος της
Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας του
Ομίλου ΟΤΕ Γιάννης Μήτσιος.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Βασίλη Θώδα με εκπροσώπους της Cosmote.

Ο

πρώτος Δήμος σε όλη τη χώρα που
όλοι ανεξαιρέτως, οικογένειες και
επιχειρήσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εγγυημένο και υψηλών ταχυτήτων
Internet 200 Μbs είναι ο Δήμος Ζωγράφου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών υψηλών ταχυτή-

των σε όλες τις πολυκατοικίες και τα κτίρια
του Δήμου Ζωγράφου δημιουργώντας
νέες προοπτικές στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης.
Με αφορμή το γεγονός, ο δήμαρχος της
πόλης, Βασίλης Θώδας συναντήθηκε με
στελέχη της Cosmote, της εταιρείας που
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[Βύρωνας]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Βράβευση εθελοντών δασοπυροσβεστών και υποστηρικτών

Ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς ανάμεσα στους ομαδάρχες της Ομάδας Άμεσης
Επέμβασης Γιώργο Δημόπουλο (αριστερά) και Στέφανο Ζερβό. Στα δεξιά τους διακρίνεται ο
πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Δασών Βύρωνα Σταύρος Σαλαγιάννης που απένειμε βραβείο.

Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες του Βύρωνα που βραβεύθηκαν για την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Μ

εγάλη ανταπόκριση είχε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα για τη βράβευση των
εθελοντών αλλά και των υποστηρικτών τους, πολιτικών και θεσμικών προσώπων όπως και χορηγών.
Σκοπός της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
στον Πολυχώρο «Άστρα» του Δήμου Βύρωνα στις 2
Απριλίου, ήταν η αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφορά των εθελοντών καθώς και όσων στήριξαν, τις
προσπάθειες που κατέβαλε το Κ.Π.Δ.Φ.Π. Βύρωνα
σε μια δύσκολη χρονιά όπως εξελίχθηκε η περσινή.
Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν οι εθελοντές του Κέντρου Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Βύρωνα, για την σημαντική προσφορά τους το 2021,
ενώ την τιμητική διάκριση του εθελοντή της χρονιάς
πήρε ο Στέφανος Ζερβός, επικεφαλής της ομάδας
Άμεσης Επέμβασης.Βραβεύθηκαν ακόμα για την
προσφορά τους ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, τέως δήμαρχος Βύρωνα, ο δήμαρχος
Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, η γενική γραμματέας του Δήμου Νατάσα Πέτρου - Βαρουχάκη, ο εν
αποστρατεία αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
Στέφανος Κολοκούρης και ο δασοφύλακας του Δασαρχείου Πεντέλης, Γεώργιος Παπαδιάς, ενώ αναμνηστική πλακέτα έλαβε και o δημοτικός σύμβουλος
Θέμης Τέγος ως πρόεδρος της Α΄ βάθμιας σχολικής
επιτροπής Δήμου Βύρωνα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης: οι βου-

λευτές της Ν.Δ. Χάρης Θεοχάρης και Κωνσταντίνος
Κυρανάκης, η βουλεύτρια και υπεύθυνη Πολιτικής
Προστασίας του ΚΙΝ.ΑΛ., Τόνια Αντωνίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργος
Δημόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.
Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησε ο διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών Χρήστος Συμιακάκης, το παρόν έδωσε
και ο διοικητής του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού
Αθηνών, Δημήτρης Τζαμάλης.
Επιπλέον στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: οι αντιδήμαρχοι Βύρωνα, Μιχάλης Καραγιάννης, Δημήτρης Κόκκαλης, Χρήστος Σπυρόπουλος, Κώστας Αγγέλης, Θέμης Τέγος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Μίλτος Μπαντής (επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για
τον Βύρωνα»), Αλέξης Σωτηρόπουλος (επικεφαλής
της παράταξης «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Βύρωνα
– Δύναμη Ελπίδας»), Βασιλική Σάρολα (επικεφαλής
της παράταξης «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα»),
Γεώργιος Λέλος, Πηνελόπη Δάφνη, Μαρία Ζιώγα,
Νεκτάριος Αποστολάκης, Βασίλειος Δεμπόνος και
Βασίλειος Μουντοκαλάκης.
Τη βράβευση τίμησαν με την παρουσία τους οι
εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας Ηλιούπολης,
Βάρης, Παπάγου Χολαργού, Εκάλης, Ροδοπόλεως,
Αγίου Στεφάνου καθώς και τη Ομάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών Μεσσηνίας.

O δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης απευθύνει χαιρετισμό πριν
παραλάβει το βραβείο του από το Κέντρο Προστασίας Δασών Βύρωνα.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Δασών Βύρωνα Σταύρος Σαλαγιάννης (δεξιά) ενώ
ετοιμάζεται να απονείμει τιμητική πλακέτα στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Βύρωνα
και χορηγό της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα Βασίλη Μουντοκαλάκη (αριστερά).

ÁÁ¾ÀƏƑº¾ÃÀ±Á¼©¶¯
06:00 - 00:00
DELIVERY
07:00 - 00:00
ÁÁ¾ÀƏ¼¾¶ƏÃ¾¯ƏƐÁ§¬º¯
17:00 - 00:00
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[Καισαριανή - Ιστορία]

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε Λ ΑΣ ΣΤΟ Σ ΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ

8 Απριλίου 1944: Η ανατίναξη της σκάλας

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας
Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας

Τ

ο αντιστασιακό κίνημα που
συνεχώς αυξανόταν στις ανατολικές συνοικίες ανησυχούσε
τους κατακτητές και τους ντόπιους
συνεργάτες τους. Αυτός ήταν και ο
λόγος που αυξήθηκαν οι στυγνές
εκτελέσεις και η δημόσια προβολή
αυτών. Η επίθεση του ΕΛΑΣ των
Ανατολικών Συνοικιών στη πλατεία
με τους Πέντε Κρεμασμένους, στις
5 του Απρίλη ενέτειναν την ανησυχία τους.
Έτσι με υπόδειξη των γερμανοτσολιάδων αποφάσισαν να εγκαταστήσουν το βράδυ της 18ης του
Απρίλη του 1944 ένα λόχο των Ταγμάτων Ασφαλείας και μια δύναμη
της Ειδικής Ασφάλειας στο Σχολείο
του Βενιζέλου, το οποίο ήταν άδειο
από τον Φλεβάρη του 1944 που
αποσύρθηκαν οι Γερμανοί.
Η πληροφορία αυτή έφτασε στον
ΕΛΑΣ στην Καισαριανή τη Δευτέρα
17 Απρίλη του 1944. Αργότερα την
επιβεβαίωσε και ο διορισμένος δήμαρχος Καισαριανής, Θεμιστοκλής
Καρακάσης που έστειλε το παρακάτω μήνυμα. «Την Κυριακή θα
έρθουν και θα εγκατασταθούν στο
σχολειό του Βενιζέλου δύο τάγματα
ή δύο λόχοι!!! τσολιάδων. Όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα σας χαρίζονται.
Από δω και πέρα όμως οι ένοπλες
εμφανίσεις, οι περιπολίες, τα χωνιά,
τα γραψίματα στους τοίχους κλπ θα
τιμωρούνται με θάνατο επί τόπου.»
Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, καθώς ο
στρατωνισμός των γερμανοτσολιά-

Λεωνίδας Σιδέρης, καπετάνιος
του 2ου λόχου (Ανω Καισαριανής)
και σύνδεσμος του ΕΛΑΣ

Το Δημοτικό Σχολείο Βενιζέλου Καισαριανής το 1929.

δων στην καρδιά της Καισαριανής
θα ήταν καίριο πλήγμα όχι μόνο για
την αντιστασιακή Καισαριανή, αλλά
και για τις υπόλοιπες συνοικίες της
Ανατολικής Αθήνας.
Την σοβαρότητα της εξέλιξης αυτής δίνει και ο Ορέστης Μακρής:
«Αν πράγματι κατόρθωναν να εγκαταστήσουν αυτές τις δυνάμεις στο
σχολείο μόνιμα, τότε θα ήταν πλέον
αδύνατο να αναπτυχθεί ένοπλος και
μαζικός αγώνας στη συνοικία. Με
την πρώτη επίθεση των εχθρικών
δυνάμεων μέσα κι έξω από την Καισαριανή, θα παρέλυε κάθε αντίστασή μας.»
Η πληροφορία διαδίδεται στην
Καισαριανή και τα χωνιά καλούν
τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Σε λίγες
ώρες οργανώνεται μεγάλη διαδήλωση μπροστά στο Αστυνομικό
Τμήμα, στην είσοδο της Καισαριανής. Ο λαός της συνοικίας διαμαρτύρεται, δεν θέλει τους γερμανοτσολιάδες στην περιοχή του
και εκδηλώνει την απόφασή του
να τους εμποδίσει. Οι αποφάσεις
όμως έχουν ληφθεί. Το απόγευμα
της 18ης Απριλίου επιθεωρούν το
σχολείο αξιωματούχοι των Γερμανών και των ταγμάτων ασφαλείας
με σκοπό την άμεση εγκατάσταση,
όπως ακριβώς είχε σχεδιασθεί.
Ο ΕΛΑΣ, συνεπώς, έπρεπε να
αντιδράσει άμεσα. Σε σύσκεψη
προτάθηκε η ανατίναξη του σχολείου. Εξαιρετικά οδυνηρό γεγονός
για ένα ιστορικό κτίριο, αλλά κρίθηκε ως αναγκαίο κακό.

Σπύρος Μήλας
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Το Δημοτικό Σχολείο Βενιζέλου Καισαριανής σήμερα.

Ο Διοικητής του 1ου Συντάγματος
Ευζώνων Αθηνών, Συνταγματάρχης
Ιωάννης Πλυτζανόπουλος, αριστερά, και
ο κατοχικός «πρωθυπουργός» Ιωάννης
Ράλλης, δεξιά, στο Σύνταγμα.

Ο καπετάνιος του 2ου λόχου
(Ανω Καισαριανής), ο Μπαλωμένος (Λεωνίδας Σιδέρης) προτείνει
μια ομάδα από ΕΛΑΣίτες η οποία
ανέλαβε την επιχείρηση, ώστε να
ακυρώσουν στην πράξη τον σχεδιασμό των Γερμανών και των συνεργατών τους. Το επιχειρησιακό
κέντρο και το ορμητήριο ήταν πάντα το καφενείο του Κιορπέ, όπου
άτυπα ήταν ο σταθμός διοίκησης
του ΙΙΙου Τάγματος του ΕΛΑΣ. Στην
ομάδα των ΕΛΑΣιτών μετείχαν οι
Σπύρος Μήλας, Στέλιος Διαμαντόπουλος, Νίκος Μαραμπότας,
Σπύρος Μπούσιας και Βαγγέλης
Κουρμούλης που περιγράφει και
το γεγονός. Ο φοιτητής Μιχάλης
Ντέρης μαζί με την Ξένη Βαρδάκη
περιφρουρούν την επιχείρηση απ’
έξω.

Στέλιος Διαμαντόπουλος

Στις 11 τη νύχτα πήγαν στο σχολείο. Ενημέρωσαν τον επιστάτη, ο
οποίος δεν έφερε καμία αντίρρηση
ή αντίσταση, τον απομάκρυναν και
τοποθέτησαν τον δυναμίτη κάτω
από τη σκάλα που ενώνει το ισόγειο με το πρώτο πάτωμα. Βάλανε
πάνω του όσες πέτρες βρήκαμε για
αντίσταση. Οι σκοποί στις θέσεις
τους. Περιπολία στους τριγύρω
δρόμους. Η συγκοινωνία σταματούσε στις έντεκα. Στις δώδεκα η
ώρα ακριβώς βάλανε φωτιά στο
φυτίλι. Ο κρότος της έκρηξης που
πολλαπλασιαζόταν από το γεγονός
πως το σχολειό ήταν άδειο, ήταν
μεγάλος. Ακούστηκε ως κάτω στην
Αθήνα. Μισογκρεμίστηκε η σκάλα
και όλα τα τζάμια του σχολειού έγι-

Ο καφενές του Κιορπέ, «Η
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», στο τέρμα της οδού
Πανιωνίου προς το ρέμα του Ηριδανού,
Σταθμός Διοίκησης του ΙΙΙου τάγματος
του ΕΛΑΣ Καισαριανής. (φωτό από το
«Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας», σελ. 39)

ναν θρύψαλα.
Οι ταγματασφαλίτες και ο Πλυτζανόπουλος
πληροφορήθηκαν
την έκρηξη αμέσως. Ο φόβος ότι ο
ΕΛΑΣ είχε υπονομεύσει με εκρηκτικά ολόκληρο το σχολείο, τους
οδήγησε να ματαιώσουν τα σχέδιά
τους για εγκατάσταση λόχου των
Ταγμάτων Ασφαλείας, εκείνη τη
νύχτα, στην καρδιά της Καισαριανής. Το σχέδιο τους ματαιώθηκε
στη γέννηση του.

ΠΗΓΕΣ:
1. «Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας», Ορέστη Μακρή, εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» – 1985.
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 1981.
3. Ανδρέας Δενεζάκης Ο ΕΛΑΣ ματαιώνει την εγκατάσταση των γερμανοτσολιάδων» στην Καισαριανή, «Ημεροδρόμος», 18 Απριλίου 2020 και «18 Απριλίου
1944: Η ανατίναξη της σκάλας του σχολείου της Καισαριανής», 18 Απριλίου
2021.

Νίκος Μαραμπότας

Σπύρος Μπούσιας

Ξένη Βαρδάκη - Ροδοπούλου

[Βύρωνας]

ΜΠΟΛΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ ΣΕ ΛΕΜΟΝΙΕΣ

Διχογνωμίες των κατοίκων στο Βύρωνα

Σ

το Δήμο Βύρωνα υπάρχουν πάνω
από 6.000 νερατζιές. Η δημοτική
αρχή έχει αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία
από το 2019 την παροχή της υπηρεσίας
για τον εμβολιασμό δένδρων νεραντζιάς
σε λεμονιάς. Η συγκεκριμένη δράση έχει
πιλοτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην
ικανοποίηση εκφρασμένων αιτημάτων
πολιτών του δήμου, σε 200 δέντρα νεραντζιάς επί συνόλου 6.500 δέντρων
του δήμου (ήτοι ποσοστό 3%) όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα «Ρωγμή στην
Ενημέρωση
(rogmistinenimerosi2.
blogspot.com).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.929,00€.
Η συνέχιση της δράσης προκαλεί την
αντίδραση κατοίκων καθώς νεραντζιές
15 και πλέον ετών, κόβονται και μπολιάζονται σε λεμονιές.
Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση
της δημότισσας Βύρωνα Άννα Σταυράκη, στα κοινωνικά δίκτυα, στις 7 Απριλίου: «Ντρέπομαι που είμαι δημότης
του Δήμου Βύρωνα. Πήγα σήμερα στην
πλατεία Σουλίου, Αναλήψεως και Τζαβέλα και έμεινα άφωνη. Η περιβόητη

Το κλάδεμα και μπόλιασμα των
νεραντζιών στην πλατεία Σουλίου,
δυσαρέστησε αρκετούς κατοίκους.

Νεραντζιά επί της οδού Μεσολογγίου.
Τα κλαδιά της έχουν κοπεί εξολοκλήρου.

Η προειδοποίηση κατοίκου να μην μπολιάσουν τα δένδρα μπροστά στην οικία της.

υπηρεσία πρασίνου του Δήμου μας, είχε
κατακρεουργήσει όλες τις νεραντζιές
της πλατείας» (…) Ευτυχώς που δεν θα
μπορέσουμε για 4 χρόνια να κάτσουμε
στα παγκάκια κάτω από τη σκιά από τις
ανθισμένες νεραντζιές!! Τοσο χρειάζεται
για μεγαλώσουν οι λεμονιές. Θα πω στη
μητέρα μου που είναι 84 χρονών να περιμένει 4 χρόνια για να ξανακαθίσει στον
ίσκιο στο παγκάκι!»
Για «πετσόκομμα των δένδρων στην

πλατεία Σουλίου» κάνει λόγο και η Δήμητρα Κυριακίδου.
Η Δήμητρα Δουρούδα κόλλησε χαρτί
στη νερατζιά έξω από το σπίτι της επί της
οδού Κερκύρας επισημαίνοντας ότι δεν
επιθυμεί το μπόλιασμα των δένδρων
μπροστά στην οικία της.
Φυσικά υπάρχουν και κάτοικοι που
έχουν αντίθετη άποψη όπως ο Λύσανδρος Σαρρίδης: «Απ’ ότι γνωρίζουμε γίνεται μπόλιασμα για να γίνουν λεμονιές

ώστε να αξιοποιούνται οι καρποί από τους
πολίτες. Νομίζω είναι μια πολύ σωστή
κίνηση του δήμου καθώς οι νεραντζιές
υπήρχαν άσκοπα και σάπιζαν οι καρποί
στα πεζοδρόμια» ή η Άννα Αναστασιάδη: «Πολλοί ζητήσαμε να μπολιάσουν τις
νεραντζιές έξω από τα σπίτια μας. Και το
έκαναν. Σε λίγο χρόνο θα ξαναμεγαλώσουν. Ζητήσαμε να τα κλαδέψουν και μας
ρώτησαν αν θέλουμε να τα μπολιάσουν.
Για όσους το ζήτησαν, έγινε».

Για το ζήτημα αυτό έχει ενδιαφέρον
η τοποθέτηση της Διεύθυνσης Πάρκων
και Κηποτεχνίας του Δήμου Κορυδαλλού όπου υπάρχουν 13.250 νεραντζιές:
«Ο εμβολιασμός λεμονιάς πάνω σε νεραντζιά αντενδείκνυται διότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποτυχίας, με αποτέλεσμα
το δέντρο να ξεραίνεται. Αυτό σημαίνει
ότι σε περίπτωση μαζικών εμβολιασμών,
η πόλη μας κινδυνεύει να μείνει χωρίς
πράσινο. Εξάλλου, πριν από λίγα χρόνια,
ο Δήμος μας προχώρησε σε πιλοτικό εμβολιασμό νεραντζιών σε πάρκο, χωρίς τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.
– Η νεραντζιά ενδείκνυται για δεντροστοιχίες πόλης. Ζει περισσότερο από όλα
τα εσπεριδοειδή. Το πλούσιο φύλλωμα
της απορροφά τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης.
-Είναι το πιο ανθεκτικό σε ασθένειες
ανθεκτικό εσπεριδοειδές δέντρο. Αντέχει
σε δυσμενείς συνθήκες, στην έλλειψη
νερού και δεν χρειάζεται λίπασμα. Έχει
μαλακά αγκάθια, ενώ η κόμη της είναι
σχετικά μορφοποιημένη και δεν παρουσιάζει την άναρχη ανάπτυξη των άλλων
εσπεριδοειδών και ειδικά της λεμονιάς».

Τίμησαν τον Τεό Σαλαπασίδη

Ε

κδήλωση προς τιμήν του ποιητή και συγγραφέα Τεό Σαλαπασίδη (1924 - 1983)
προκειμένου να τιμηθεί ο σημαντικός λογοτέχνης του ποντιακού ελληνισμού από το Βατούμ,
οργάνωσαν με επιτυχία -για πρώτη φορά από
κοινού- ο Σύλλογος Ποντίων Καρέα-Βύρωνα και ο Σύνδεσμος Μπάιρον, στις 27 Μαρτίου
2022. Για τη ζωή και το έργο του τιμωμένου
μίλησε ο δημοσιογράφος Κώστας Βούλγαρης,
ενώ ποιήματα του διάβασε ο Αλέξης Μάινας.
Το δήμαρχο Βύρωνα Άκη Κατωπόδη εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Λεμονιά
Κλωνάρη, ενώ παρέστη και ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα Γιώργος Πλακίδας. Παραβρέθηκαν ακόμα η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Βύρωνα Ιουλία Κιούπη, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Αδαμόπουλος και Γιώργος Ντόβολος, καθώς και η
πρόεδρος της ΕΕ του συνδέσμου Μπάιρον, Μάρω Αδαμοπούλου. Από τον χώρο του ταξικού συνδικαλισμού

παρέστη ο Ζαχαρίας Τριγάζης.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε η πρόεδρος των
Ποντίων Σιμέλα Αντωνιάδη και ακολούθησε ο Πάνος
Τριγάζης, που τοποθέτησε στο τραπέζι της εκδήλωσης
σημαία ειρήνης-μήνυμα προς την μαρτυρική Μαριούπολη, τελευταία μεγάλη ποντιακή εστία στη Ρωσία.
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[Ζωγράφου]

Ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Ζωγράφου

Τ

α δύο κτήρια που στεγάζουν το
3ο Γυμνάσιο – Λυκείο Δήμου
Ζωγράφου, επί 3 της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 3, θα αλλάξουν
με σκοπό να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους
χώρους τους, τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.
Σύντομα θα ξεκινήσει η ενεργειακή αναβάθμιση του ύστερα από
τo «πράσινο» φως που δόθηκε
για την έναρξη των σχετικών έργωνμε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Η αναβάθμιση
τους «σφραγίστηκε» στις 11 Απρίλιου με την υπογραφή της σχετικής
πράξης από τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη Θώδα.
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 815.300 ευρώ εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση
της ενεργειακής απόδοσης της
χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης (ΕΤΠΑ).
Η δημοτική αρχή της πόλης αξιολόγησε τις ενεργειακές καταναλώσεις των σχολικών υποδομών
και επέλεξε τα δυο ανωτέρω κτίρια που στεγάζουν το 3ο Γυμνάσιο
– Λύκειο για άμεσες παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των: παλαιών συστημάτων
θέρμανσης, όλων των φωτιστι-
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κών σωμάτων και λαμπτήρων με
νέα τεχνολογίας LED και αυτοματισμούς φωτισμού, όλων των
παλαιών κουφωμάτων με καινούργια. Επίσης την εξωτερική
θερμομόνωση δώματος.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενεργειακή
αναβάθμιση των ανωτέρω κτιρίων προκειμένου να μειωθούν οι
ενεργειακές τους καταναλώσεις,

να εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες κλπ) και εμμέσως
να συμβάλλουν στην ελάττωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Η υπογραφή της πράξης από τον
κ. Πατούλη, έγινε στα γραφεία της
Περιφέρειας Αττικής παρουσία
του αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού
Τομέα Γιώργου Δημόπουλου, του
αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζωγράφου Δημοσθένη

Μπουλούκου και του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόση.
«Με υπευθυνότητα και όραμα μια
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους
πολίτες, βάζουμε ψηλά τον πήχη,
ώστε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν μια εκπαιδευτική διαδικασία
σε ασφαλή και ανθρώπινα σχολεία
με σεβασμό στο περιβάλλον», τόνισε με αφορμή την υπογραφή
της σχετικής πράξης ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε «η
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία
με τους Δήμους αξιοποιώντας όλα
εκείνα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με κεντρικό στόχο τη
βελτίωση το περιβαλλοντικού ισοζυγίου των τοπικών κοινωνιών και
τη στενή συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, έχει τη βούληση
και εργάζεται προκειμένου η Αττική
να είναι μια Περιφέρεια – Πρότυπο
σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας
των πολιτών».
Ο δήμαρχος Ζωγράφου από την
πλευρά του ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη συνεργασία και
για τη συμβολή της Περιφέρειας
Αττικής σε έργα και υποδομές, με
ισχυρό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Οι Άγιες ημέρες που έρχονται ας μας δώσουν το Φως
για να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας.
Ας βοηθήσουν να ζήσουμε χωρίς βία, με περισσότερη κατανόηση,
αλληλεγγύη, σεβασμό και αγάπη για τον συνάνθρωπό μας!
Το φετινό Πάσχα βρίσκει την ανθρωπότητα και πάλι
τραυματισμένη, με έκδηλο τον πόνο που φέρνει ο
πόλεμος. Ας ευχηθούμε να αναστηθεί κάθε ευγενές
συναίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αγάπης και ελπίδας
που θα μας θωρακίσει απέναντι σε κάθε δυσκολία!

Αναστάσιμες ευχές για παγκόσμια ειρήνη,
υγεία, αισιοδοξία, αδελφοσύνη, ευημερία!!

Χρόνια σας πολλά! Καλό Πάσχα!

Μπεττίνα Γραφίδου
Με Πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, γιορτάζουμε
τσουγκρίζοντας κόκκινα αυγά, μοιράζοντας αγάπη και
ευχές για Υγεία, Ειρήνη και προκοπή σε όλο τον κόσμο.

Νίκος Ζαρκαδούλας
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Δημοτικός Σύμβουλος «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Εύχομαι το φως της Ανάστασης να σηματοδοτήσει την
αρχή μιας νέας προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο
με αισιοδοξία και σεβασμό στον συνάνθρωπο.
Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα!

Δέσποινα Παρασκευά
Δημοτική Σύμβουλος

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις Καισαριανιώτισσες
και όλους τους Καισαριανιώτες, Καλή Ανάσταση
με υγεία, ειρήνη και προσωπική ευτυχία.

Κώστας Μπλάνας

Όταν το Αναστάσιμο Φως ανάψει και φωτίσει τις ψυχές μας,
εύχομαι κάθε αχτίδα του να γίνει χαρά και ελπίδα!
Καλή Ανάσταση!

Ρένα Ιντζίδου-Κατσιέρη
Στέλεχος Τεχνικής Κατασκευαστικής Εταιρείας

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, ας μας
φέρει ελπίδα, αγάπη, πίστη και παγκόσμια ειρήνη.
Καλή Ανάσταση! Χρόνια πολλά με υγεία και αισιοδοξία για εσάς και
τις οικογένειές σας!

Γιώργος Μπεχλιούλης
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους συμπολίτες μου!
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση με υγεία και ελπίδα για έναν
καλύτερο κόσμο χωρίς βία και πολέμους!

Αντώνης Πατσέλλης

Οικονομολόγος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής (2011-2014)

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, ευτυχία,
ευημερία και καλή Ανάσταση!

Εύχομαι το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου
αναστήσει κάθε καλό στην ψυχή μας. Να μας δώσει πίστη, αγάπη,
ελπίδα και δύναμη για νέα όνειρα. Το Άγιο Φως να γίνει φάρος
αισιοδοξίας για μία καλύτερη ζωή σε όλον τον κόσμο!

Μύρων Μυσιρλάκης
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Ειρήνη Βελισσάρη
Παιδαγωγός προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

[Καισαριανή]

Η ΚΝΕ ΙΔΡΥΣΕ ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Κ ΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Ξεκίνησε η λειτουργία του δίπλα στο Σκοπευτήριο

Μεταξύ των θεατών της συναυλίας εγκαινίων διακρίνονται οι τέως δήμαρχοι
Καισαριανής, Γιώργος Κατημερτζής, Ηλίας Σταμέλος και Σπύρος Τζόκας.

Τ

α εγκαίνια του Στεκιού Πολιτισμού και
Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ «Ανδρέας Λυκουρίνος» στην Καισαριανή (Ερυθρού Σταυρού 29) πραγματοποιήθηκαν την
Κυριακή 10 Απρίλη από την Τομεακή Ανατολικών Συνοικιών της Οργάνωσης.
Το νέο Στέκι πήρε το όνομά του από τον
14χρονο ΕΠΟΝίτη μαθητή Ανδρέα Λυκουρίνο, που εκτελέστηκε στις 5 του Σεπτέμβρη 1944 από τους χιτλερικούς καταχτητές

στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, μαζί με
τη μαθήτρια Ηρώ Κωνσταντοπούλου και
άλλους 48 αγωνιστές που κρατούνταν στο
στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
Η εκδήλωση εγκαινίων άνοιξε με χαιρετισμό από τον Παναγιώτη Κοσκινά, μέλος
του ΣΠ Αττικής και γραμματέα της ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΝΕ στον χώρο του
Σκοπευτηρίου. Στη συνέχεια το λόγο για την
κεντρική ομιλία πήρε ο Ιάσονας Φανός,

Το καθιστικό του νέου Στεκιού Πολιτισμού «Ανδρέας Λυκουρίνος».

μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ και
γραμματέας της ΟΠ Αττικής. Ακολούθησε
συναυλία-αφιέρωμα στο αντιπολεμικό τραγούδι, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με hip-hop
live στο οποίο συμμετείχαν οι Retro, Φρανκ,
Drugitiz, Rhyme Riot, Ravius και Μπόμπιρας.
Το νέο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής
Δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αττική, είναι το
τέταρτο στην Αττική μετά από αυτά στη Βι-

κτώρια, το Μενίδι και τον Πειραιά.
Ήδη στο Στέκι λειτουργούν οι ομάδες
φωτογραφίας, πεζοπορίας, κινηματογράφου, εκμάθησης μουσικών οργάνων, χορού
φλαμένγκο, θεατρική ομάδα και χορωδία. Η
εγγραφή στις δραστηριότητες και τις ομάδες
είναι δωρεάν (για περισσότερες πληροφορίες στο χώρο του Στεκιού, στο τηλέφωνο
6985814588 και στο email steki.kaisariani@
gmail.com).
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[Ζωγράφου]

Συνελήφθη ο κλέφτης των καντηλιών
του κοιμητηρίου Ζωγράφου

Σ

το κοιμητήριο του Δήμου Ζωγράφου συνελήφθη την Τρίτη 12 Απριλίου ο δράστης που αποσπούσε παρανόμως από τους
τάφους καντήλια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα τα οποία και πουλούσε σε χυτήρια,
προφανώς κλεπταποδόχων, ως μέταλλο. Ο
άνδρας «πιάστηκε» επ’αυτοφώρω με τα κλοπιμαία ανά χείρας ύστερα από τη ψύχραιμη
επέμβαση τον υπάλληλου του κοιμητηρίου Νικόλαο Κουμανιώτη. Στην κατοχή του
συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια,
μεταλλικοί κόφτες κ.α.). Την είδηση μετέδωσε από την προσωπική του σελίδα στο FB, o
αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και ΚΑΠΗ του
Δήμου Ζωγράφου, Γιάννης Βούρτσης. «Τα
τελευταία κρούσματα κλοπής καντηλιών στο
κοιμητήριο τού Δήμου Ζωγράφου, αλλά και η
δικαιολογημένη αγανάκτηση συγγενών, ευαισθητοποίησε την διοίκηση του Δήμου και με
απόφαση του δημάρχου ενισχύθηκε η φύλαξης τού χώρου τού κοιμητηρίου και ιδού το

αποτέλεσμα» σημειώνει στην ανάρτηση του
ο κ. Βούρτσης. Ο δράστης παραδόθηκε στην
αστυνομία όπου και θα του αποδοθούν οι
κατηγορίες.

Μερικά από τα αντικείμενα που είχε μαζί του ο δράστης.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Οι μαθητές φύτεψαν δένδρα στην αυλή τους
Μ
αθητές της Δ’ Τάξης
του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Ζωγράφου συμμετείχαν στη δενδροφύτευση στον εξωτερικό χώρο
του σχολείου τους στην οδό
Κρήτης. Τη δράση διοργάνωσε ο Δήμος Ζωγράφου
τη Δευτέρα 28 Μαρτίου σε
συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό
οργανισμό We4all και την
Περιφέρεια Αττικής.
Οι μαθητές φύτεψαν συνολικά 17 δένδρα και ενημερώθηκαν για το πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή
το περιβάλλον αλλά και
τις βλάβες που προκαλεί
η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Παρόντες ήταν η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
και πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Αναστασία
Μπότου και ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής,
Αποτελεσματικότητας και
Πρασίνου Δημήτρης Κολομπάτσος.

Τρία πετυχημένα χρόνια διοίκησης Β. Θώδα
Τ
ρία χρόνια έκλεισε η διοίκηση επί Β.
Θώδα και εύλογα λοιπόν έχει τεθεί το
ερώτημα για το πρόσημο της εν λόγω θητείας. Μία θητεία που κανείς δεν πρέπει
να λησμονεί τις τεχνικές αγκυλώσεις που
προκύπτουν από το δυσανάλογο των συμβούλων που προέκυψε από τον εκλογικό
νόμο, ο οποίος έφερε τη διοίκηση με μειοψηφικό αριθμό συμβούλων από την αντιπολίτευση. Κάπου εκεί ξεκινάει το πρόβλημα της υλοποίησης του αυτούσιου προεκλογικού σχεδιασμού και των αρχικών
προεκλογικών δεσμεύσεων της νεοεκλεγμένης διοικούσας αρχής. Μία διοίκηση
που είναι αναγκασμένη κάνοντας υποχωρήσεις για να καταφέρει να συνεργαστεί με
έταιρους συνδυασμούς προσπερνώντας τη
σκόπελο της ακυβερνησίας προς όφελος
των πολιτών της. Παρ’όλα αυτά τρία χρόνια τώρα τεράστιας ζωτικής σημασίας έργα
έχουν υλοποιηθεί και μεγάλο μέρος των
προεκλογικών μας δεσμεύσεων έχουν γίνει πράξη. Από την άλλη πλευρά, εκεί που
η μειοψηφία κάμπτεται εκ του νόμου είναι
εμφανής και αλματώδεις οι δραστηριότητες που Ν.Π. Πολιτισμού και Αθλητισμού,
οι δράσεις των κοινωνικών υπηρεσιών σε
όλες τις εκδηλώσεις, η θεαματική επέμβαση στην κτηριακή και λειτουργική παρουσία των σχολείων της πόλης μας, δημιουργία αιθουσών για παιδικούς σταθμούς με
αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση του πο-

σοστού των παιδιών μας που έμεναν εκτός
όλα τα τελευταία χρόνια, ο καινούριος
φωτισμός led σε όλες τις γειτονιές μας, η
ανανέωση του στόλου των οχημάτων του
δήμου μας είναι τα εμφανή σημάδια και
φέρουν τη σφραγίδα της ανανέωσης και
της προόδου της σημερινής διοίκησης.
Προσωπικά εγώ παραμένω αθεράπευτα
ιδαλγός του ωραίου και του εφικτού, υπηρετώντας από οποιοδήποτε μετερίζι το κοινό καλό έχοντας σαν αρχή μου το λατινικό
“non ministari sed ministare” που σημαίνει να μην υπηρετείσαι αλλά να υπηρετείς.
Με απεριόριστο σεβασμό προς όλους
ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ελεύθερος επαγγελματίας,
τακτικό μέλος Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ζωγράφου

Όπως σημειώνεται ο Δήμος Ζωγράφου θα «συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που
έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών
σε θέματα ανάδειξης και
προστασίας του αστικού περιβάλλοντος».
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[Ζωγράφου]

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μουσική παράσταση «Ο Θοδωρής του ‘21»

Ο Γιώργος Ντόβολος τραγουδά με φόντο την ορχήστρα.

Ε

νθουσιώδη υποδοχή είχε η μουσική παράσταση «Ο Θοδωρής του ‘21» που διοργάνωσε Δήμο Ζωγράφου.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου
στον Δημοτικό Πολυχώρο Αλέκα και ήταν
αφιερωμένη στη ζωή και στη δράση του
ήρωα της ελληνικής επανάστασης του 1821
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στη σκηνοθεσία
και αφήγηση ο γνωστός ηθοποιός Λεωνίδας
Κακούρης καθήλωσε το κοινό απαγγέλλοντας παραδειγματικά τα απομνημονεύματα
του Γέρου του Μωριά. Σκοπούς και τραγούδια απέδωσαν με ξεχωριστό και πιστό στην

Από αριστερά: ο αντιδήμαρχος Λάμπρος Καλαρρύτης, ο
βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας
και ο Γιώργιος Ντόβολος επί σκηνής με πολύ κέφι.

παράδοση τρόπο η Βασιλική Κίκιλη και ο
Γιώργος Ντόβολος, καταξιωμένοι ερμηνευτές της νέας γενιάς μαζί με την πολυμελή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής «Εν Ωδαίς». Έπαιξε ορχήστρα
με κορυφαίους δεξιοτέχνες αποτελούμενη
από τους: Γιώργο Κωτσίνη, κλαρίνο, Κωνσταντίνο Κίκιλη, βιολί, Θωμά Κωνσταντίνου,
λαγούτο και Μιχάλη Μπακάλη, κρουστά. Την
παράσταση πλαισίωσε το χορευτικό συγκρότημα του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού με
δασκάλα την Σπυριδούλα Λύτρα.
Την βραδιά άνοιξε ο αντιδήμαρχος πολι-

Εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες από την ελληνική παράδοση.

τισμού Γιώργος Γιαννακόπουλος, ο οποίος
μίλησε για την σημασία διατήρησης της συλλογικής μνήμης στους καιρούς που διάγουμε και κάλεσε στο βήμα τον Δήμαρχο. Με τη
σειρά του ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας, αναφέρθηκε στη σημασία επικαιροποίησης των
μηνυμάτων της επανάστασης του 1821 όπως
αυτά έφτασαν ως τις μέρες μας μέσα από τα
απομνημονεύματα των αγωνιστών καθώς
και από τη λαϊκή μας παράδοση.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
ο αιδεσιμολογιώτατος π. Χρήστος Χριστιανάκης εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρ-

χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερωνύμου, οι βουλευτές του Νοτίου Τομέα
Χάρης Θεοχάρης και Άννα Καραμανλή, ο
εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Τάσος Γαϊτάνης καθώς και ο Πρόεδρος της
Β3 ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέας Μίλτος Μπαντής.
Στο τέλος της παράστασης ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας εκφράζοντας όλους
τους παρευρισκόμενους ευχαρίστησε τους
συντελεστές για την εξαιρετική απόδοση η
οποία συγκίνησε και αποτέλεσε φόρο τιμής
και μνήμης σε όλους εκείνους στους οποίους χρωστάμε την ελευθερία μας.
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[Βύρωνας]

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 2022 στο Βύρωνα
Μ

Μερικοί από τους επισήμους πριν την παρέλαση. Διακρίνονται μεταξύ άλλων
από αριστερά, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ντόβολος, η αντιδήμαρχος
Λεμονιά Κλωνάρη, η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Ραλλία Χρηστίδου, ο δήμαρχος Άκης
Κατωπόδης, ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Εποχή Βύρωνα» Χρήστος
Γώγος και οι δημοτικές σύμβουλοι Ιουλία Κιούπη και Πηνελόπη Δάφνη.

Οικογενειακή φωτό του δημοτικού συμβούλου Γεώργιου Ντόβολου μετά την
παρέλαση με την Μαρία Ντόβολου, σημαιοφόρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα.

ε τη λαμπρότητα και το σεβασμό
που ταιριάζει στην ημέρα, αλλά και
την απαραίτητη λήψη ατομικών μέτρων
προστασίας για τη μη διασπορά του κορονοϊου, γιορτάστηκε η εθνική επέτειος της
25ης Μαρτίου 2022 στο Δήμο Βύρωνα.
Μετά τη δοξολογία στον καθεδρικό ναό
της Αγίας Τριάδας, έγινε η επιμνημόσυνη
δέηση στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης και
ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από
το δήμαρχο Βύρωνα Άκη Κατωπόδη,
τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους εκπροσώπους της Πολιτείας,
της Περιφέρειας και τοπικών συλλόγων.
Εκπροσώπησαν: την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία, η βουλεύτρια του Β3 Νότιου
Τομέα Αθηνών, Ραλλία Χρηστίδου, την
κοινοβουλευτική ομάδα Ελληνική Λύση
- Κυριάκος Βελόπουλος, ο πολιτευτής
Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Μιχαήλ Χριστοφίδης και την Περιφέρεια Αττικής
η αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας, Αικατερίνη Αδαμοπούλου.
Στην καθιερωμένη παρέλαση, συμμετείχαν μόνο 6μελείς αντιπροσωπείες μαθητών, τοπικών και αθλητικών φορέων
με τη σημαία και το λάβαρο τους, λόγω
της νέας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού το τελευταίο διάστημα και ύστερα από σχετικό αίτημα των διευθυντών
όλων των σχολείων του Βύρωνα.

Ο δήμαρχος Βύρωνα καταθέτει στεφάνι.

Το 1ο Λύκειο Βύρωνα.

Η εμπροσθοφυλακή του 8ου Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακές φορεσιές.

25η Μαρτίου:
O εκπρόσωπος
της Ελληνικής Λύσης
στο Βύρωνα
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την φετινή επέτειο της 25η Μαρτίου στο Βύρωνα, μεταξύ άλλων, στεφάνι κατέθεσε ο υποψήφιος
βουλευτής Νότιου Τομέα και εκπρόσωπος του κόμματος
Ελληνική Λύση (Κυριάκος Βελόπουλος) Μιχάλης Χριστοφίδης.
«Στην φετινή επέτειο της 25η Μαρτίου με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά κατέθεσα στεφάνι ως ελάχιστο φόρο
τιμής στους αγωνιστές του 1821 τιμώντας με αυτόν τον
τρόπο τον δίκαιο και πατριωτικό αγώνα τους για την ελευθερία της πατρίδας μας», δήλωσε ο κ. Χριστοφίδης.

σχα!
ά
Π
ό
λ
Κα

2022 Απρίλιος • Τεύχος #87, 67 • 21

[Βύρωνας - Ιστορία]

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η

Σ ΤΟ Ν

Π Α ΛΙΟ

ΒΥ Ρ Ω Ν Α

Η Κυρά Τριανταφυλλιά

Ο Μανώλης Μπούρμπουλας
(1926-2010), ήταν ένας
Βυρωνιώτης που άφησε
σημαντικότατες γραπτές
μαρτυρίες για την ιστορία
της πόλης. Ιστορίες για τον
Βύρωνα του Μεσοπολέμου
και της Κατοχής, γραμμένες
σε γλαφυρό ύφος, που θα
άξιζε να δημοσιευθούν σε
Του Μανώλη Μπούρμπουλα
βιβλίο. Η «Επικοινωνία»
τιμώντας τον αγωνιστή
ρέθηκε στον Βύρωνα από το
της Εθνικής Αντίστασης
1924, στα δεκαέξι της χρόνια,
νόστιμη, λυγερή από μεγάλη προ- (ήταν μέλος της ΕΠΟΝ) και
σφυγική οικογένεια. Ο πατέρας αρθρογράφο, αναδημοσιεύει
της ήταν ξυλουργός, που γρήγο- μια από τις ιστορίες του.

Β

ρα έδειξε το πόσο μάστορας ήταν
στις ξύλινες κατασκευές και έγινε
το δεξί χέρι του μηχανικού Σούλη
στον οποίο είχε ανατεθεί ο σχεδιασμός του Συνοικισμού Βύρωνα.
Το 1925 ένα μαστορόπουλο στην
δούλεψη του Μάστρο Κυριάκου, ο
Σπύρος Αγγελής, ζήτησε την μικρή
κόρη του, την Τριανταφυλλιά.
Ο άνδρας της Τριανταφυλλιάς,
ήταν γκάγκαρος (Αθηναίος) και
μάλιστα είχε δικό του σπίτι στην
Αθήνα, στην οδό Λέοντος Σγουρού,
στα Κουρελάδικα. Τα Κουρελάδικα
ήταν η μεριά του Άνω Κολωνακίου, όπου έκαναν κονάκι (γειτονιά),
οι ρακοσυλλέκτες και σήμερα ζουν
πλούσιοι Αθηναίοι.
Η μικρή προσφυγοπούλα, προτού γίνει μητέρα, όλο στους ντερέδες (αλάνες) του Βύρωνα γυρνούσε. Γρήγορα, απέκτησε τρεις γιούς,
τον Βαγγελάκη, τον Σιδέρη και
τον μικρό Χριστόφορο. Μα κάθε
μέρα από το ύψωμα της οδού Σίνα
έβλεπε τον Βύρωνα, θυμόταν τη
Σμύρνη και αναστέναζε. Στα μέσα
του Μεσοπολέμου, πέφτοντας από
μια σκαλωσιά, ο Μαστρο-Αγγελής
σκοτώθηκε. Τον έκλαψε όλος ο

Ο προσφυγικός Βύρωνας το 1924. Επιχρωματισμένη φωτογραφία από τον Μιχάλη Καμπανάρη.

Βύρωνας. Η Τριανταφυλλιά μόνη,
νέα, με τρία παιδιά πήρε τον Γολγοθά της ζωής και έγινε η πιο καλή
συμαζεύτρα της περιοχής. Και η
ζωή έτρεχε και τα παιδιά μεγάλωναν.
Ο πόλεμος και η Κατοχή έμελλαν να της ρημάξουν τη ζωή. Στην
γειτονιά της είχε δημιουργηθεί μια
αντιστασιακή ομάδα από νέους
ενταγμένους στο ΕΑΜ. Την απάρτιζαν οι αδελφοί Μανουσέλη, Δεκάριστη, Αραζή, ο Πετρουκάκης,
ο Αστράκης και ο γιος της Τριανταφυλλιάς, Βαγγελάκης. Στο σχολείο,
στο τέρμα της οδού Σινά, υπήρχε μια μεγάλη γερμανική δύναμη
με πολυβολεία. ‘Ένα βράδυ του
1944, έκαναν έρευνες στα σπίτια
της γειτονιάς, καθώς τρόφιμα και
οπλισμός είχαν εξαφανιστεί από τις
αποθήκες τους. Στο σπίτι της Δόξας Πατρή, στο σπίτι των αδελφών
Μανουσέλη, οι Γερμανοί βρήκαν
προκηρύξεις του ΕΑΜ. Τότε, συνέλαβαν τα τρία αδέλφια.
Ο Βαγγέλης στάλθηκε σε στρατόπεδο στη Γερμανία, ο Πέτρος στις

φυλακές Αβέρωφ ενώ ο Γεράσιμος λόγω της εκ γενετής του αρρώστιας, μετά από έξι μήνες αφέθηκε
ελεύθερος. Γρήγορα μαθεύτηκε ότι
ο σπιούνος ήταν μια γυναίκα της
γειτονιάς ελευθέρων ηθών. Ο γιός
της Τριανταφυλλιάς, ο Βαγγελάκης,
της έκοψε τα μαλλιά. Σε μπλόκο
της περιοχής όμως τον έπιασαν και
έστειλαν στο Χαϊδάρι. Όσα παιδιά
της ομάδας είχαν γλιτώσει βρήκαν
καταφύγιο στον Βύρωνα, όπου ο
προσφυγικός κόσμος προσέφερε
στους διωγμένους μία ζεστή αγκαλιά και σχετική ασφάλεια.
Μια μέρα, ο Ερυθρός Σταυρός,
έφερε τα ρούχα του Βαγγελάκη
στην μάνα του. Τον είχαν εκτελέσει
ως επικίνδυνο κομμουνιστή στα 18
του χρόνια στο Χαϊδάρι. Και από
τότε η ζωή της Τριανταφυλλιάς, μετατράπηκε σε κόλαση. Έψαχνε στο
3° Νεκροταφείο της Κοκκινιάς για
να τον βρει, μα ήταν αδύνατον διότι
οι τάφοι ήταν ομαδικοί. Αν και τα
αγόρια της, ο Σιδέρης και ο Χριστόφορος, στάθηκαν στην μάνα τους, ο

1936. Ο Βύρωνας του Μεσοπολέμου έσφυζε από ζωή. Εδώ, παιδάκια θαυμάζουν ένα ποδήλατο στη Βουτζά.
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καημός για τον χαμό του Βαγγελάκη δεν περνούσε.
Ο γιατρός της γειτονιάς, ο χειρούργος Πάγκαλος, της συνέστησε να πάει στο ΠΙΚΠΑ και να γίνει
ανάδοχη μητέρα κάποιου αζήτητου
παιδιού, που στην μεταπολεμική
περίοδο ήταν αρκετά. Στις ανάδοχες μητέρες έδιναν γάλα σε κουτιά, κρέμες, ρουχαλάκια και ένα
μικρό επίδομα. Την επόμενη μέρα
το πρωί, με τις δύο γειτόνισσες με
τις κυρίες Φλώρα και Κλειώ και
με την επιστολή του γιατρού, πήγαν
στην οδό Ιπποκράτη 3 στο ΠΙΚΠΑ.
Στην μεγάλη αίθουσα, οι βρεφοκόμοι κρατούσαν παιδάκια σε μια
γωνιά. Στο βάθος, μια βρεφοκόμος κρατούσε ένα χαζοχαρούμενο προσωπάκι που από το στόμα
του δεν έβγαλε ούτε μια στιγμή το
μεγάλο του δάκτυλο. Της γέλασε.
Ρώτησε πώς το λένε. «Βαγγελάκη» είπε η βρεφοκόμος. Μια σιγή
και μετά μια κραυγή ακούστηκαν:
«Μάτια μου, Βαγγελάκη μου, ψυχούλα μου, γύρισες πίσω στην

μανούλα». Ο πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ
ο γιατρός Σαρόγλου, χρόνια το διηγούταν και σπάραζε η ψυχή του.
Η βοήθεια των αδελφών Χάπα Βυρωνιωπαγκρατιωτών προσφύγων,
για την αποκατάσταση αυτών των
παιδιών, ήταν μεγάλη. Τον πήρε
τον Βαγγελάκη, η Τριανταφυλλιά
και τον γύριζε. Και με καμάρι έλεγε: «Ο Βαγγελάκης ήρθε ξανά».
Περνούσαν τα χρόνια, το χαζοχαρούμενο πρόσωπο έμεινε (μα πώς
να το κάνουμε, ήταν το καμάρι της
γειτονιάς). Πέρασαν τα σκληρά και
αγύριστα χρόνια και ο Βαγγελάκης
έχασε την μάνα του. Τον έχασα και
εγώ τον Βαγγελάκη και ένα βράδυ,
τον καιρό της Χούντας τον βρήκα
στο προαύλιο της εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου Πευκακίων, με
στρατιωτική στολή. Με πλησίασε,
λέγοντας «Κυρ Μανώλη, ήσουν και
εσύ με τον θείο μου τον Βαγγέλη στο
ΕΑΜ»; -«Ναι, ήμουν και εγώ μαζί»
του απάντησα. ‘Έφυγε χαρούμενος,
κλώτσησε μπροστά του ότι βρήκε
και χάθηκε στο δρόμο του.

1936. Μία ομάδα νέων παίζουν ανέμελοι στην αλάνα της Βουτζά.

Ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου
για ογκώδη απορρίμματα και μπάζα
Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου για τα αδρανή-οικοδομικά υλικά (μπάζα) και τα ογκώδη
απορρίμματα, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, η
Υπηρεσία Καθαριότητας παρακαλεί τους δημότες να ενημερώνουν εγκαίρως και να έρχονται σε συνεννόηση
μαζί της, προκειμένου να γίνεται η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον.
Στην περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη απόρριψη οικοδομικών υλικών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων
σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, οι παραβάτες θα υποχρεούνται στην πληρωμή προστίμου και των
αντιστοίχων τελών ανά κυβικό απορριφθέντων απορριμμάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Για την Καθαριότητα:
210-7770383
Για το Πράσινο (κλαδιά): 210-7485295

άσχα!
Καλό Π
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ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ!
Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας:
6989 716 228
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