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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Β

Υ

Ρ

Ω

Ν

Α

Ελλείψεις σε Μέσα
Ατομικής Προστασίας
και προσωπικό

Σ

Υπέροχες τοιχογραφίες στο κέντρο της πόλης

σελ. 8

ΕΚ∆ΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΟΠΑΝΑ

σελ. 5

σελ. 4

Οι δημοτικοί άρχοντες
Βύρωνα και ΔάφνηςΥμηττού μετέβησαν στον
Άρειο Πάγο για την
υπεράσπιση της δημόσιας
περιουσίας.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Η ιστορική ομάδα
ανέβηκε από την Α’ ΕΣΚΑ
Ανδρών στη Γ’ Εθνική
Κατηγορία.
σελ. 7

Άρθρο της Ιουλίας Κιούπη, αντιπροέδρου του ΔΣ Βύρωνα
για την σχολάζουσα κληρονομιά του Βύρωνα / σελ. 12
Ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου που ενώνει
ώνει
τα νιάτα και την τρίτη ηλικία / σελ. 100

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ HIGH TV
«Η λύση για τον Δήμο Ζωγράφου είναι ο πολεοδομικός
ανασχεδιασμός με ευκαιρία τα έργα του Μετρό».
Παρακολουθήστε τον στην εκπομπή «Η Αλήθεια να λέγεται 11/05/22»,
πληκτρολογώντας: https://www.youtube.com/watch?v=2HaX19BGDJU.

[Editorial]

Editorial

E κοινωνία» συνεχίζει την προσπάθεια

νώ μπαίνουμε στο καλοκαίρι, η «Επι-

ισότιμης ενημέρωσης μεταξύ των τριών
Δήμων που καλύπτει. Το σκίτσο αυτού
του μήνα έχει και πάλι τοπική θεματολογία: Ο Δήμος Ζωγράφου, ο πλουσιότερος από τους τρεις –ποιος να το
έλεγε;- έχει έλλειψη προσωπικού στην
καθαριότητα και παρέχει ελλιπή Μέσα
Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους του, τη τελευταία τριετία.
Τούτο προκύπτει από το ρεπορτάζ
του Γιάννη Σίνα που παρακολούθησε
τη σχετική συζήτηση στο Δ.Σ. Ένας από
τους τρόπους κάλυψης των κενών είναι η απασχόληση μέσω προγράμματος
του ΟΑΕΔ εργαζομένων που βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης
και έχουν ανάγκη να συμπληρώσουν
ένσημα.
Πόσο άδικο έχει γίνει ένα σύστημα
όπου κάποιοι πρέπει να παλέψουν για
να πάρουν μια μικρή σύνταξη στα 67
όταν άλλοι έχουν βγει στα πενήντα; Θα
μπορέσει ο εργάτης των άνω των 60 να
ανταποκριθεί σε μια σκληρή χειρονακτική εργασία είναι το άλλο ερώτημα;
Και αν ο Δήμος μπορεί να δικαιολογηθεί ότι δεν διέθετε ελευθερία κινήσεων
όσων αφορά τις προσλήψεις λόγω των
κυβερνητικών πολιτικών, δεν ισχύει το
ίδιο για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας,
για την προμήθεια των οποίων οι διαδικασίες είναι πιο απλές και λιγότερες
δαπανηρές.
Αυτό το μήνα νιώσαμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Οι μάσκες φοριούνται ελάχιστα στους εξωτερικούς
χώρους, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
Δήμων και Συλλόγων είναι πλέον πολύ
περισσότερες. Αναμένουμε την τυπική
κατάργηση της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους πλην εξαιρέσεων την
1η Ιουνίου.
Στα ελάχιστα θετικά που μας κληροδότησε ο κορωνοϊός, συμπεριλαμβάνεται η ζωντανή αναμετάδοση των δημοτικών συμβουλίων μέσω Youtube και
ελπίζουμε αυτή η πρακτική διαφάνειας
να συνεχίσει και μετά την πανδημία.
Δυστυχώς, ισχύει μόνο για τους Δήμου
Βύρωνα και Καισαριανής καθώς δεν υιοθετήθηκε στην περίπτωση του Δήμου
Ζωγράφου.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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Του Γιάννη Αντωνόπουλου · http://johnantono.blogspot.gr
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[Αρθρογραφία]

Μετά τα συνέδρια…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Μ

ε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που διεξήχθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν τα συνέδρια που είχαν
προγραμματίσει για την άνοιξη του
2022 τα περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εύλογες και αναγκαίες οι συγκρίσεις:
 Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανανεώθηκε, μεγάλωσε,

ενισχύθηκε και απέκτησε ακόμα
πιο σαφή προσανατολισμό. Εκατοντάδες χιλιάδες νέα μέλη, μια
Κεντρική Επιτροπή στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά οι ηλικίες, οι
περιφέρειες όλης της Ελλάδας και
(για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό
κόμμα) το 50% είναι γυναίκες! Είμαστε μάλιστα περήφανοι που στις
πρώτες θέσεις εξελέγησαν πολλές
νέες γυναίκες. Στη διάρκεια των
εργασιών του συνεδρίου ο διάλογος υπήρξε έντονος και δημιουργικός. «Αναμετρήθηκαν» οι ιδέες και
όχι η διαπλοκή και τα συμφέροντα.
Στο τέλος η ενότητα και η αισιοδοξία ήταν διάχυτη και μας φορτώνει
με νέες ευθύνες για να ανταποκριθούμε στη στήριξη που μας παρείχε η ελληνική κοινωνία.
 Στο συνέδριο της Ν.Δ. ξεχείλιζε, κατά την άποψη μου, η αλαζονεία της εξουσίας και η απόσταση
από τις αγωνίες της ελληνικής
κοινωνίας. Τίποτα καινούργιο δεν
ακούστηκε, καμία νέα ιδέα. Για
όλα έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν
εμφανής η ακροδεξιά ρητορική
από μερίδα των στελεχών, αλλά
και κομμάτι της παλαιάς ηγεσίας.
Και πάνω απ’όλα ένας ηγέτης που
ενδιαφερόταν μόνο για την προσω-

πική του εικόνα…
 Στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακόμα τα
πράγματα είναι θολά. Από τη μια
η εικόνα ανθρώπων από το παρελθόν με αρνητικό πρόσημο στην
κοινωνία και με μεγάλες ευθύνες
για τη σημερινή κατάσταση της χώρας, να κάθονται δίπλα-δίπλα στην
πρώτη σειρά. Από την άλλη ένας
νέος ηγέτης αλλά και πολλά νέα
πρόσωπα που δεν «κουβαλούν»
παλιές αμαρτίες και δηλώνουν διατεθειμένα να προτάξουν ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ο χρόνος θα δείξει…
Νομίζω ότι πλέον στην κοινωνία
τα πράγματα είναι σαφή: Υπάρχει η
πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία μας έχει σωρεύσει
ακρίβεια, βία, αδιέξοδα, αλαζονεία,
«βόλεμα» και εξυπηρετήσεις ημετέρων. Υπάρχει και η ανάγκη για
μια άλλη πολιτική την οποία εμείς
την έχουμε περιγράψει με σαφήνεια και την υπερασπιζόμαστε.
Χρειάζεται να στρατευθούν ισότιμα
όλες οι αριστερές και δημοκρατικές δυνάμεις. Εμείς ψηφίζοντας
την απλή αναλογική γνωρίζαμε
καλά ότι αυτό το εκλογικό σύστημα
απαιτεί συγκλίσεις. Το ΚΙΝΑΛ δεν
την ψήφισε και συνέβαλε με τον

τρόπο του στο να έχουμε σήμερα
μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της
δεξιάς... Ο καθένας κουβαλάει την
ιστορία και τις ευθύνες του.

Όμως το αύριο δεν θα γραφεί με
συνθήκες παρελθόντος, αλλά με το
βλέμμα στο μέλλον… Και εκεί όλοι
θα κριθούμε!
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[Βύρωνας]

Εκδικάστηκε στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης
της απόφασης του Εφετείου για το λόφο Κοπανά

Ε

ντός τουλάχιστον έξι μηνών αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για την αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου, η οποία παραχωρεί σε ιδιώτες, μεγάλη έκταση του Δημοσίου
στην περιοχή του Λόφου Κοπανά.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε στις
4 Μαΐου, παρουσία των δημάρχων Βύρωνα και
Δάφνης – Υμηττού, Άκη Κατωπόδη και Τάσου
Μπινίσκου αντίστοιχα, αλλά και δεκάδων κατοίκων των δύο περιοχών.
Μετά το τέλος της διαδικασίας ο κ. Κατωπόδης,
είπε προς τους συγκεντρωμένους, που βρίσκονταν έξω από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο:
«Είχαμε την ευκαιρία από την πλευρά μας να αναπτύξουμε τα επιχειρήματα του Δήμου Βύρωνα και
το ίδιο έγινε και από την πλευρά του Δήμου Δάφνης
– Υμηττού. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτόν το βαθμό
δεν κρίνεται η υπόθεση επί της ουσίας. Το αρμόδιο

πενταμελές τμήμα του Αρείου Πάγου, με βάση και
τις γραπτές εισηγήσεις που καταθέσαμε, θα αποφασίσει αν η απόφαση του Εφετείου ήταν σωστή ή

αν θα πρέπει να κριθεί και πάλι από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η απόφαση αναμένεται μέσα σε
ένα διάστημα από έξι μήνες έως ένα χρόνο. Παρά

το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, είμαστε
αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό
αποτέλεσμα που θα μας ικανοποιήσει όλους και θα
είναι προς όφελος της κοινωνίας των δήμων μας,
αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς ο χώρος
του λόφου Κοπανά αποτελεί μια όαση αθλητισμού,
αναψυχής και πολιτισμού για ολόκληρη της Αττική».
Από το πρωί μετέβησαν στον Άρειο Πάγο ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης, οι αντιδήμαρχοι, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
δημοτικοί σύμβουλοι, οι βουλευτές Νότιου τομέα
του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπαλάφας, Θεανώ Φωτίου, Νίκος Παπάς, Ραλλία Χρηστίδου και Γιάννης
Μουζάλας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι του Βύρωνα και εργαζόμενοι από το
Δήμο, που έμεινε κλειστός για να μπορούν όσοι το
επιθυμούσαν να μεταβούν στη συγκέντρωση έξω
από τον Άρειο Πάγο με τα λεωφορεία του Δήμου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 970 ψηφίσαντες στο Βύρωνα

Ο

ι εσωκομματικές εκλογές του «ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής», όπως είναι πλέον η νέα του ονομασία παραγοντοποιήθηκαν και στο Βύρωνα, όπου 970 ψηφοφόροι προσήλθαν στην κάλπη στο δημαρχείο στις 9 Μαΐου.
Ψήφισαν για την εκλογή των μελών της Δημοτικής Οργάνωσης Ζωγράφου, της Νομαρχιακής Οργάνωσης
Νοτίου Τομέα, την εκλογή αντιπροσώπων στο 3ο Συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ και για το νέο όνομα της παράταξης.
Ως μέλη της επταμελούς συντονιστικής επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης Καισαριανής εκλέχτηκαν κατά
σειρά ψήφων οι: 1 Παπαντζίμας Στέφανος: 306, 2 Καππάτος Ορέστης: 293, 3 Πρεντζίπα Ελένη: 256, 4
Θειακογιάννη Ελένη: 186, 5 Χρυσανθακοπούλου Ζηνοβία: 158, 6 Σφυρής Σπυρίδων: 155, και 7 Παπόγλου
Μηνάς: 133. Ακολουθεί: 8 Κοτσάνης Θεόδωρος 122
Ο δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Αθανάσιος Κλειάσιος εκλέγεται στη Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίου Τομέα
(Β1) του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής με 406 ψήφους δεύτερος στο Βύρωνα μετά τον Μάνο Ζαρμάλη (443) και
πρώτος σε όλους τους Δήμους της εκλογικής περιφέρειας του Νοτίου Τομέα Αθηνών με συνολικά με 2009
ψήφους. Με τέτοιο αποτέλεσμα αναμένεται να αναλάβει τη κρίσιμη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής.

Στιγμιότυπο από τη ψηφοφορία στο δημαρχείο Βύρωνα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»

Ετήσιος χορός στα Άστρα

Τ

ο Σάββατο 14 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου
Κρητών Βύρωνα Παγκρατίου Καισαριανής - «Η αλληλοβοήθεια»
Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολυχώρου ΑΣΤΡΑ Βύρωνα, ο πρόεδρος και
τα μέλη του ΔΣ, υποδέχτηκαν παράγοντες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μελών Πολιτιστικών οργανώσεων, φορέων και πλήθος κόσμου σε μιά βραδυά γεμάτη γεύσεις, ακούσματα και χορούς της Κρήτης.
Με συγκίνηση, ο πρόεδρος του Συλ-

λόγου Στ. Παλάσσαρος, απένειμε τον
τίτλο του προέδρου επι τιμή, στον επι
30ετία πρώην πρόεδρο Αντώνη Γοναλάκη.
Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν
(11/05), ο πρόεδρος και το ΔΣ του Συλλόγου είχαν εκφράσει δημόσια τις
θερμές τους ευχαριστίες προς τον συμπατριώτη τους και τακτικό μέλος, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Βύρωνα
Βασίλη Μουντοκαλάκη, για τη δωρεάν
διάθεση κλιματιστικού και ψυγείου, στα
γραφεία του Συλλόγου.

Ο Βασίλης Μουντοκαλάκης, ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα, μέλος και
χορηγός του Συλλόγου με τη Ρένα Βασιλάκη,
υποψήφια πρόεδρο της Παγκρήτιας Ένωσης.

Μέλη Δ.Σ. του Συλλόγου. Στη μέση, ο επίτιμος πρόεδρος Αντώνιος Γοναλάκης,
που έπελεξη κόκκινη γραβάτα για την περίσταση, αγκαλιάζει τον νυν πρόεδρο
Στέλιο Παλάσσαρο (αριστερά του) και τον δήμαρχο Βύρωνα (δεξιά του).

Στον Βύρωνα η κινηματογραφική παραγωγή «Melina’s Dream»
Ξ
εκίνησαν τα γυρίσματα της ελληνοαμερικανικής παραγωγής αισθηματικής κομεντί
«Melina’s Dream», με πρώτη στάση τον Βύρωνα.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις αρχές
Μαΐου εβδομάδα στον πεζόδρομο της αγοράς
του Βύρωνα.
Το σενάριο της ταινίας, που είναι εμπνευσμένη από τη Μελίνα Μερκούρη και τις δράσεις της
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για την επιστροφή των μαρμάρων, θέλει έναν
Αμερικανό, που φτάνει σε ένα ελληνικό χωριό
αποφασισμένο να διεκδικήσει την αγαπημένη
του. Ως αποτέλεσμα της ερωτικής περιπέτειας ο
Αμερικανός έρχεται σε επαφή με τον ελληνικό
πολιτισμό.
Στο πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον
ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρένο Χαραλαμπίδη,

ενώ παραγωγός είναι ο ιδρυτής της αμερικανικής εταιρίας διεξαγωγής ταινιών ODYSSEY
ENTERTAINMENT LLC, ο Ελληνοαμερικανός Λεωνίδας Δήμας, του οποίου η μεγάλη μήκους ταινία αποτελεί προσωπικό στοίχημα.
Στην παραγωγή θα συμπρωταγωνιστούν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί, με τα γυρίσματα να
ολοκληρώνονται στα μέσα του καλοκαιριού.

[Βύρωνας]

Τοιχογραφίες για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

T

o 2022 αποτελεί ένα έτος με μεγάλο συμβολικό και συναισθηματικό φορτίο, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την
Καταστροφή της Σμύρνης και από τον βίαιο τερματισμό της τρισχιλιετούς Ελληνικής παρουσίας στον ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας.
Ο Δήμος Βύρωνα, ως ο πρώτος αστικός προσφυγικός συνοικισμός της χώρας, τιμά την ιστορική επέτειο προγραμματίζοντας ποικίλες δράσεις μέσα στο 2022. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων
Μνήμης, ο Δήμος, υλοποιεί μια σειρά θεματικών τοιχογραφιών.
Η αρχή έγινε με την αποτύπωση της επίσημης αφίσας της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας, σε μεγάλης κλίμακας
τοιχογραφία, στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και
Παναγή Τσαλδάρη, στην καρδιά του προσφυγικού συνοικισμού.
Το έργο υλοποίησαν σε συνεργασία οι γνωστοί καλλιτέχνες της
street art, Αχιλλέας (Mister.Achilles) και Πλάτων.
Πάραλληλα, ο γνωστός street artist, Wild Drawing δημιούργησε στην καρδιά της πόλης (Χρυσοστόμου Σμύρνης & Βουτζά), μια
εντυπωσιακή τοιχογραφία μεγάλης κλίμακας, που όπως και η προηγούμενη αποτελεί φόρο τιμής στους πρόσφυγες, που δημιούργησαν το Βύρωνα με αφορμή και στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή.

Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου «Μυρακτής»

Σ

υνεχίζονται οι εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Βύρωνα (Μυρακτής) με προϋπολογισμό
600.000 € , που χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το γυμναστήριο ανακατασκευάζεται πλήρως
και οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν
είναι:  Αντικατάσταση πάνελ οροφής  Τοποθέτηση νέου ξύλινου αθλητικού δαπέδου
(παρκέ)  Απομάκρυνση παλιών κερκίδων και
τοποθέτηση νέων με μεταλλικό σκελετό και
νέα καθίσματα  Αντικατάσταση υαλοστασίων

περιμετρικών φεγγιτών, με νέα αλουμινίου και
διπλούς υαλοπίνακες  Αντικατάσταση θυρών
 Τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού
(μπασκέτες, πάγκοι, στρώματα)  Πλήρης ανακατασκευή αποδυτηρίων και wc  Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη)
 Εγκατάσταση συστήματος αερισμού  Εγκατάσταση παροχής ζεστού νερού  Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογίας (led)
Μετά το τέλος των εργασιών από τον Δήμο
Βύρωνα, θα παραδοθεί στα παιδιά και στα σωματεία ένα ασφαλές και σύγχρονο κέντρο για
τις ανάγκες άθλησης της νέας γενιάς.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ

Πηγή φωτογραφίας: rogmistinenimerosi2.blogspot.com

Γιορτή για τα παιδιά στο θέατρο «Βράχων»
Μ

αζική ήταν η ανταπόκρισή παιδιών
και γονέων των δημοτικών παιδικών
σταθμών στην 1η συνάντηση, που οργανώθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου το απόγευμα από τους παιδαγωγούς και όλους τους
εργαζομένους στους σταθμούς στο «Θέατρο
των Βράχων».Πλημύρισαν από τις παιδικές
φωνές οι «γωνιές» του κάθε σταθμού, που
είχαν δημιουργήσει με μεράκι και κόπο οι
παιδαγωγοί όλων των παιδικών σταθμών.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το θίασο
«Μορφές έκφρασης», παρουσιάζοντας στα

παιδιά την διαδραστική μουσικοθεατρική
παράσταση «Ο δράκος των χρωμάτων»,
στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος κ. Κατωπόδης,
οι αντιδήμαρχοι κα Κλωνάρη, υπεύθυνη
των παιδικών σταθμών, οι επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Γώγος, Μπαντής, Γείτονας, Μαυρόπουλος, δημοτικοί
σύμβουλοι καθώς και ο πρώην πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων Χρήστος Παναγιωτόπουλος.
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[Καισαριανή]

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Γ Ι Α ΤΟ Ν Π Ρ ΟΫ Π ΟΛΟ Γ ΙΣ Μ Ο

«Εθισμένος» στις προκαταβολές ο Δήμος Καισαριανής

M

ε αφορμή τη συζήτηση για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στις 19 Απριλίου, ο
δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Σίμος Πολυχρονάκης, η επικεφαλής της «Πρώτη
Φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου και της
«Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού, επισήμαναν την κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Πριν καλά καλά εξοφληθούν οι δόσεις από την
προκαταβολή που είχε λάβει ο Δήμος Καισαριανής,
το 2021 για το 2022, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), βλέπουμε ότι στις 30 Μαρτίου
2022, το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη λήψη και νέας προκαταβολής, ύψους 325.000 ευρώ, για να ανταποκριθεί στα άμεσα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα
μισθοδοσίας του προσωπικού του. Η προκαταβολή
αυτή, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του
ΥΠΕΣ, θα εξοφληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις των
65.000,00 ευρώ η μία, αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2022.
«Ακόμη όμως και αν δοθούν και νέες προκαταβολές, λόγω του ότι το 2023 είναι προεκλογική
χρονιά, η οποιαδήποτε νέα δημοτική αρχή θα παραλάβει «καμένη» ή ο δήμος θα τεθεί σε καθεστώς
οικονομικής επιτήρησης από το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» όπως υποστηρίζει
σε άρθρο του στο ergasianet.gr ο Καισαριανιώτης
συνδικαλιστής Γιώργος Χαρίσης.
Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος δεν αμφισβήτησε τα παραπάνω στοιχεία ωστόσο ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος παρέλαβε διαλυμένες υπηρεσίες
από τη δημοτική αρχή Σταμέλου, σημείωσε ότι
αντιμετώπισε τη διετή πανδημία που απομείωσε τα
έσοδα κυρίως από τα καταστήματα, ενώ υπερασπίστηκε έντονα συγκεκριμένες επιλογές του.

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος
Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε
στην κατηγορία της κυρίας Γραφίδου ότι επιβάρυνε
τον προϋπολογισμό με στρατιά συμβούλων, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είχα το δικαίωμα εκ του Νόμου να προσλάβω πέντε εξειδικευμένους εργαζόμενους για συγκεκριμένες δουλειές συν μία γενικό
γραμματέα. Πρώτος σύμβουλος: Μιχάλης Γρύλλης,
γέννημα-θρέμμα Καισαριανιώτης, οικονομολόγος,
το μοναδικό του έγκλημα ήταν ότι τον προσέλαβα
προσωπικά. Πέρα από τις μελέτες που κάνει, πέρα
από τα πράγματα που κάνει στο Πολιτιστικό, πέρα
από το ότι είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΚ και έχει το
άγχος της καθημερινότητας, με τα πενιχρά χρήματα των 12.000 το χρόνο, έχει φέρει αύξηση 100.000
ευρώ αύξηση εσόδων στο Νεκροταφείο. Τα ‘βγαλε
τα λεφτά του ο Γρύλλης; Επίσης έχουμε έλλειψη
προσωπικού στο Νεκροταφείο, κάνει και πρωινή
σκοπιά: 6-10. Επειδή, δεν έχουμε φύλακες. Έχουμε 204 εργαζομένους στο Δήμο όταν ο αείμνηστος
δήμαρχος Μπαρτσώκας είχε 650 για την ίδια πόλη».

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Σίμος Πολυχρονάκης, Μπεττίνα Γραφίδου και Άννα Παραγυιού.
Ο Σίμος Πολυχρονάκης τόνισε ότι ο νυν προϋπολογισμός περιλαμβάνει διαθέσιμα (για δαπάνες)
κατά 350.000 ευρώ λιγότερα χρήματα από αυτά
που υπήρχαν το 2019.
«Για να βγει ο προϋπολογισμός, ξυρίζονται πρακτικά τα πάντα από τα ελάχιστα έργα που υπήρχαν εγγεγραμμένα, μειώνονται μέχρι μηδενισμού
σχεδόν προμήθειες σε εξοπλισμό, ηλεκτρολογικό
υλικό, αναλώσιμα που αφορούν τη λειτουργία της
υπηρεσίας και βέβαια δε χωράνε καν οι δαπάνες για
τη συντήρηση των σχολείων, για το δάνειο, για την
αύξηση στην ενέργεια και μια σειρά άλλες δαπάνες
που δεν έχουν ήδη προβλεφθεί».
Πέρα από τον προβληματισμό της για το ζήτημα
των προκαταβολών που εισέπραξε ο Δήμος έναντι
μελλοντικών εσόδων, η κυρία Γραφίδου επέκρινε
το γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμενοι στο Πολιτιστικό
Κέντρο είναι απλήρωτοι και ανασφάλιστοι τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί του
δημάρχου για απασχόλησή τους μέσω ΚοινΣΕΠ,

αφού έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη λύση αντί κανονικών προσλήψεων. (Σημειώνεται ότι για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτού του σχήματος θα
πρέπει να προηγηθεί σύμβαση μεταξύ του ΚΕΜΙΠΟ
και της Κοιν.ΣΕΠ.) Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχει ταμειακό έλλειμμα 32.000 στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου «Μανωλίδης», ζητώντας περαιτέρω
διερεύνηση.
«Εμείς όταν συναντάμε υπουργούς πρέπει να
διεκδικούμε όχι προκαταβολές αλλά αυτά που έχει
χάσει όλα αυτά τα χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η
μόνη προτεραιότητα πλέον είναι να πληρώνονται οι
μισθοί των εργαζομένων. Εκεί έχουμε φτάσει. Μειώσαμε τα χρήματα για το κοινωνικό συσσίτιο. Μικρά
έργα πάνε στον βρόντο» υποστήριξε και η Άννα Παραγυιού.
Η αναμόρφωση καταψηφίστηκε από την πλειοψηφούσα αντιπολίτευση παρόλα αυτά αποτελεί
έγκυρη απόφαση σύμφωνα με τον Νόμο Θεοδωρικάκου.

Γρηγορίου Θεολόγου: έργο ενίσχυσης αντιπλημμυρικού δικτύου ομβρίων

Ο

δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος Βοσκόπουλος και ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη
Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλου,
υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση
υλοποίησης ενός σπουδαίου έργου
για την Καισαριανή, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους
715.434.00 €.
Πρόκειται για έργο ενίσχυσης
του αντιπλημμυρικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Γρηγορίου Θεολόγου, το οποίο προβλέπει την τοπική
τροποποίηση του υφιστάμενου δικτύ-

ου ομβρίων και την ενίσχυσή του με
επιπλέον φρεάτια υδροσυλλογής, σε
όσα σημεία έχει διαπιστωθεί συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού, καθώς και τις απαραίτητες παρεμβάσεις
σε κάθετους δρόμους.
Πέραν των αποχετευτικών εργασιών, το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα εργασιών, μεταξύ αυτών συνολική ανάπλαση της οδού Γρηγορίου Θεολόγου με νέα ασφαλτόστρωση, ανακατασκευή των πεζοδρομίων με οδεύσεις για ΑμΕΑ και διαβάσεις πεζών, περαιτέρω ενίσχυση του
οδοφωτισμού με τοποθέτηση φωτι-
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στικών νέας τεχνολογίας, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και τόνωση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις. Παράλληλα,
θα δημιουργηθούν ζώνες στάθμευσης
οχημάτων, καθώς με την ανάπλαση
των πεζοδρομίων θα μετατοπισθούν
και τα ρείθρα της δεξιάς πλευράς της
ανόδου της Γρ. Θεολόγου.
Ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος
Βοσκόπουλος, κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, επισήμανε τη σημασία
της υλοποίησης αυτού του τόσο αναγκαίου έργου για την Καισαριανή, με
πολλαπλά οφέλη για την ασφάλεια
των πολιτών και το περιβάλλον.

Ο δήμαρχος Καισαριανής με τον περιφερειάρχης Αττικής.

[Καισαριανή]

Ε Κ ΛΟΓ Ε Σ Π Α ΣΟΚ – ΚΙΝΗ Μ Α Α Λ Λ ΑΓ ΗΣ

314 ψηφίσαντες στην Καισαριανή

Ο

ι εσωκομματικές εκλογές του «ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής», όπως είναι πλέον η νέα του
ονομασία παραγοντοποιήθηκαν και στην Καισαριανή, όπου 314 ψηφοφόροι προσήλθαν στην κάλπη στο δημαρχείο στις 9 Μαΐου.
Ψήφισαν για την εκλογή των μελών της Δημοτικής Οργάνωσης Ζωγράφου, της Νομαρχιακής Οργάνωσης Νοτίου Τομέα, την εκλογή αντιπροσώπων
στο 3ο Συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ και για το νέο όνομα
της παράταξης.
Ως μέλη της επταμελούς συντονιστικής επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης Καισαριανής εκλέχτηκαν κατά σειρά ψήφων οι: 1 Λυκούδης Παναγιώτης:138, 2 Νιαουνάκης Μανούσος: 84, 3 Αναστασίου Γεώργιος: 77, 4 Δούσκαρη Ειρήνη:
55, 5 Κουτσουπιά Χριστίνα: 34, 6 Αντωνοπούλου

Μαρία: 27, και 7 Μακρής Ανέστης: 9.
Αντιπρόσωποι στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εκλέχτηκαν οι: 1 Παγουλάτος
Μπάμπης: 51, 2 Συκαμιάς Γεώργιος: 46, 3 Λυκούδης Παναγιώτης: 40,
4 Δούσκαρη Ειρήνη: 29, 5 Νιαουνάκης Μανούσος: 28, 6 Παπαδόπουλος Θεόδωρος: 27,
7 Σιαπέρας Γεώργιος: 25, 8 Καγιαμπάκη Ειρήνη:
13 και 9 Κουτσουπιά Χριστίνα: 10.
Ο απερχόμενος Γραμματέας της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Μπάμπης Παγουλάτος εκλέγεται
στη Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίου Τομέα (Β1) του
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής με 178 ψήφους στη Καισαριανή και συνολικά με 1019 ψήφους σε όλους
τους Δήμους της εκλογικής περιφέρειας του Νοτίου
Τομέα Αθηνών.

4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ
Μικρασιατικού Συλλόγου
Φ
εστιβάλ Χορωδιών Μικρασιατικού τραγουδιού πραγματοποίησε στο θερινό κινηματογράφο «Αιολία» ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής με την υποστήριξη του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Καισαριανής στις 22 Μαΐου.
Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαν οι χορωδίες Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες»,
Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, Μικρασιατικού
Συλλόγου Αναβύσσου και Ευρύτερης Περιοχής,

Γονέων και Φίλων Χ.Α.Ν Νίκαιας και φυσικά η χορωδία του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής
υπό την καθοδήγηση της Βιβής Βουτσελά.
Η εκδήλωση προέλκυσε πολλούς θεατές. Ωστόσο, παρά την ομόφωνη έγκριση κονδυλίου από το
Δήμο για την πραγματοποίησή, αίσθηση προκάλεσε η απουσία της δημοτικής αρχής πλην της διακριτικής παρουσίας του συνεργάτη του δημάρχου
σε θέματα Πολιτισμού Γιώργου Γουρζουλίδη.

Οι εκπρόσωποι των φιλοξενούμενων χορωδιών και του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής. Από
αριστερά: Κατερίνα Χατζημιχάλογλου, Σπύρος Παπαδάτος, Αναστασία Αγκιστριώτη, Μαρίνα Αρτοποιάδου,
Βασίλης Καπετανάκης, Ανδρέας Πριονάς, Βαγγέλης Κίτσου, Βιβή Βουτσελά, Σαββούλα Παλταλίδη, Στέλλα
Λίλου-Σαρρηπαναγιώτου (πρόεδρος Μικρασιατικού Συλλόγου Καισ.) και Κώστας Γαβριλάκης.

Στιγμιότυπο από τη ψηφοφορία στο δημαρχείο Καισαριανής.

Επίσκεψη προέδρου ΚΙΝΑΛ, Νίκου
Ανδρουλάκη, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς
Τ
ην Κυριακή 1 Μαΐου, ανήμερα της
επετείου της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος
Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με τον δήμαρ-

χο Καισαριανής, Χρήστο Βοσκόπουλο, το
μνημείο των εκτελεσθέντων και κατέθεσε
στεφάνι τιμώντας τη θυσία, τον αγώνα και
το θάρρος όσων έδωσαν τη ζωή τους για
την ελευθερία της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Σκοπευτήριο,
δεξιά του διακρίνεται ο δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Α θανάσιος Κλειάσιος.

Η Νήαρ Ήστ ανέβηκε στα σαλόνια
της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
Η
Νήαρ Ηστ πέτυχε την άνοδο στην Γ’ Εθνική
Κατηγορία μετά από 7 χρόνια στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ Ανδρών. Συγκεκριμένα, στον Τελικό
Γύρο Play Offs, στις 10 Μαΐου, επικράτησε επί του
Α.Ο. Γαλατσίου με σκορ 78 – 56 και την άνοδό της
από την Α’ ΕΣΚΑ Ανδρών στη Γ’ Εθνική Κατηγορία.
Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία του αγώνα έχουν
ως εξής:
Διαιτητές: Τσολάκος, Θεονάς, Ζακεστίδης
Δεκάλεπτα: 15-14, 30-23, 53-40, 78-56

Νήαρ Ηστ (Καραμπάς, Σκέντζος): Τζόκας 8 (2),
Πανταζής, Παναγιωταράς 3, Τηλιόπουλος 12 (2),
Πασσάς, Ρουμπέας 15 (4), Κουπίδης 11 (2), Οικονόμου, Νικολαϊδης 10 (1), Σαρακασίδης, Αγγελόπουλος 2, Φουστέρης 17
Γαλάτσι (Κουμαράς, Λάγιος): Ζέρβας 3, Κρίνος,
Κεφαλάς 9 (1), Παπαδόπουλος 7, Κολογγιός 11,
Λίτσος 7, Ταταλιάς-Λίτσος, Κολοκυθάς, Μαλούνας
6, Καρούμπης, Ηλιόπουλος- Οντοεμελαμ, Οικονομάκης 13 (2).
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ΕΛΛΙΠΗ & ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αντιπαράθεση για την ασφάλεια
των εργαζομένων στην Καθαριότητα

Μ

ετά από δύο χρόνια, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου συγκλήθηκε, στο δημαρχείο της πόλης, στις 19 Μαΐου, επαναφέροντας το σημαντικότερο όργανο της πόλης στο φυσικό του χώρο. Λίγο
πριν ξεκινήσει η διαδικασία η Αναστασία
Μπότου, πρόεδρος του ΔΣ, κάλεσε τα μέλη
να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων
με αφορμή την επέτειο της.
Το θέμα που κατανάλωσε κυριολεκτικά το
90% του χρόνου του Δημοτικού Συμβουλίου,
χωρίς να λείψουν οι εντάσεις, ήταν το έκτακτο επί των ζητημάτων των εργαζομένων
του Δήμου Ζωγράφου και αφορούσε στη μη
παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) στους εργαζόμενους στην καθαριότητα στο Δήμο.
Η αντιπαράθεση υπήρξε έντονη σε αρκετές περιπτώσεις. Μάθαμε επίσης ότι τις κενές θέσεις στην καθαριότητα της πόλης θα
τις αναπληρώσουν το καλοκαίρι εργαζόμενοι
από προγράμματα του ΟΑΕΔ του ηλικιακού
φάσματος από 55 έως 67 ετών. Εργαζόμενοι
στο τομέα της καθαριότητας που ήταν παρόντες στο Δ.Σ. αμφέβαλλαν αν θα καταφέρουν
να προσαρμοστούν σε αυτή τη σκληρή συνθήκη εργασίας.
Για το ζήτημα κλήθηκε να μιλήσει η πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων Μαρία
Βουρνά.
«Οι εργαζόμενοι δουλεύουν με ακατάλληλα ρούχα ή φθαρμένα ρούχα. Στο κοιμητήριο δουλεύουν με τα ίδια ρούχα εδώ και τρία
χρόνια και φοράνε σκάρτα γάντια που έχουν
προμηθευτεί από άλλες υπηρεσίες. Επίσης
οι οδοκαθαριστές και οι οδηγοί των απορριμματοφόρων που δεν έχουν τα στοιχειώδη
ρούχα προστασίας δουλεύουν παράνομα»
είπε η εκπρόσωπος τονίζοντας πως εδώ
και τρία χρόνια έχουν να λάβουν οι δικαιούχοι τα απαραίτητα ενδύματα εργασίας.
Επίσης πρόσθεσε πως δεν έχουν γίνει ποτέ
στο προσωπικό τα προβλεπόμενα εμβόλια
ηπατίτιδας. Ακόμα επειδή το προσωπικό
είναι ελλιπές δεν μπορούν οι 12 οδηγοί στα
απορριμματοφόρα και οι 24 στα πληρώματα δεν μπορούν να πάρουν την άδεια τους
κανονικά. «Η διοίκηση μας λέει βάλτε πλάτη
για να μαζευτούν τα σκουπίδια χωρίς μέτρα
προστασίας για άλλη μία φορά κάτι που είναι
παράνομο. Αν συμβεί κάτι σε ένα υπάλληλο
ποιος θα πάρει την ευθύνη;» ρώτησε η Μαρία
Βουρνά τον δήμαρχο και τα μέλη του ΔΣ. «Η
διοίκηση προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημα»
είπε κλείνοντας.
Το πρόβλημα ως προς την έλλειψη προσωπικού είπε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας ότι οφείλεται στην κινητικότητα
των υπαλλήλων που θεσπίστηκε με νόμο το
2016. Με το «παραθυράκι» του νόμου εγκαταλείπουν αυτό το διάστημα, τον Δήμο 12
διοικητικοί υπάλληλοι και δύο από την καθαριότητα. «Οι υπάλληλοι φεύγουν από μάχιμες
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Ο χώρος όπου συνεδρίασε ξανά το Δ.Σ. μετά από δύο χρόνια πανδημίας (φωτό αρχείου)
δομές και πάνε σε υπουργεία με καλύτερους
μισθούς και δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις» τόνισε ο δήμαρχος που θεωρεί πως
είναι σωστότερο η κινητικότητα να γίνεται
μεταξύ Δήμων. Αυτή ήταν άλλωστε η πρόταση του όπως και της ΚΕΔΕ. Όσο για τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας, τόνισε πως γίνονται
προσπάθειες να βρεθούν και ο διαγωνισμός
είναι σε εξέλιξη.
Ειδικότερα, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Θόδωρος Μετικαρίδης είπε πως από το 2021
έχουν γίνει δύο αναθέσεις επειδή δεν έτρεξε ο διαγωνισμός. Τρέχει διαγωνισμός για το
2022 (198.000 ευρώ) και για το 2023 (150.000
ευρώ).
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δημήτρης Δήμας
ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες θα έρθουν
εργαζόμενοι για να δουλέψουνστη καθαριότητα από το ΟΑΕΔ από 55 εώς 67 χρόνων
για την βραδινή αποκομιδή. Υπογράμμισε επίσης ότι «πρέπει να υπάρξει πίεση στο
Υπουργείο Εσωτερικών για να προσλάβουμε
κόσμο». Όσο αφορά τα ΜΑΠ είπε πως «η
ασφάλεια του εργαζομένου είναι το νούμερο
ένα. Είναι ηθικό ζήτημα και όχι νομικό»
Ο Δημοσθένης Μπουλούκος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας
υποστήριξε πως «το ενιαίο σύστημα κινητικότητας αποτελεί τη ταφόπλακα των ΟΤΑ και
ειδικά των δήμων της Αττικής. Ένας τρόπος
να καλύψει το κεντρικό κράτος τις ανάγκες του
χωρίς να προβεί σε νέες προσλήψεις».
Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ζωγράφου Χάρης

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας απέδωσε την έλλειψη προσωπικού στην κινητικότητα των υπαλλήλων
(μετατάξεις προς υπηρεσίες εκτός Δήμου) που θεσπίστηκε με νόμο το 2016 (φωτό αρχείου).
Σταματάκης υπενθύμισε ότι τη κινητικότητα
την είχε καταδικάσει όταν ψηφίστηκε. «Η κινητικότητα δείχνει που έχουν γραμμένη την
αυτοδιοίκηση και ότι η ΚΕΔΕ δεν παλεύει εκεί
που πρέπει. Φοβάμαι ότι η στο μέλλον θα γίνει
ανάθεση σε εργολάβους να κάνουν βασικές
δουλειές του δήμου».
Ο επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά» Παναγιώτης Αγγελόπουλος
παίρνοντας το λόγο είπε «δεν τολμάτε κύριε
δήμαρχε, η πόλη βρομάει γιατί θέλουμε να
πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Προχωρήστε
στην ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού για να
σωθεί ο δήμος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δη-

μόσιος ο υπάλληλος ή ιδιωτικός».
Η θέση του προκάλεσε την αντίδραση τον
Ανδρέα Καραβίδα επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης, ο οποίος και απάντησε «η
πρόοδος που ευαγγελίζεστε δεν είναι προς το
συμφέρον του λαού που πληρώνει». Ακολούθησαν έντονοι λεκτικοί διαξιφισμοί ανάμεσα
στους δύο δημοτικούς σύμβουλούς. «Πρέπει
να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι χρειάζεται.
Και όχι γάντια μίας χρήσεως που είχαν μέσα
στο ψύχος του χειμώνα. Δεν έχουν γίνει διορισμοί σε κανένα δήμο και δεν φταίει η κινητικότητα. Αλλά οφείλεται σε κυβερνητική τακτική» ανέφερε ο Ανδρέας Καραβίδας.

[Ζωγράφου]

Ανοιξιάτικη γιορτή του Συλλόγου Παλαιών Ζωγραφιωτών με εκλεκτές παρουσίες

«Τ

αλαιπωρηθήκαμε από την
πανδημία, χάσαμε τον βηματισμό μας. Όμως σταθήκαμε όρθιοι και αλληλέγγυοι σε όσους είχαν
ανάγκη» είπε συγκινημένος ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών Δημήτρης Μπίτσικας
κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου
«Τσουγκρίσματος των Αυγών» που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
9ης Μαΐου στην έδρα του συλλόγου,
την μαγευτική Βίλα Παυλίνα.
Η ατμόσφαιρα ήταν ξεχωριστή με
γιορτινό χαρακτήρα και οι θέσεις
που είχε παρατάξει ο Σύλλογος γύρω
από τα τραπέζια αποδείχθηκαν λίγες
για να φιλοξενήσουν όλους όσους
έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα του.
Στην εκδήλωση προσήλθε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
όπως και αντιδήμαρχοι και μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεχωριστή
ήταν η παρουσία στην εκδήλωση
του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη.
Στυλοβάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης τον χαρακτήρισε ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας λέγοντας
«υπηρέτησε για μία εικοσαετία ως τη
Δάφνη Υμηττό. Αρωγός να αναπτύξουμε το Δήμο μας. Έχουν ξεκλειδώσει 21 εκατομμύρια από τις χρηματοδοτήσεις προς τον Δήμο Ζωγράφου.
Περιμένουμε και άλλα ακόμα» αποκάλυψε ο δήμαρχος.
Στον λόγο του ο Δημήτρης Μπίτσικας έκανε έναν απολογισμό του
έργου που επιτέλεσε ο Σύλλογος
κατά τη διάρκεια της καραντίνας
«μοιράσαμε και μοιράζουμε τρόφιμα
σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

Σταθήκαμε αρωγοί στις οικογένειες
από την Ουκρανία που ζήτησαν βοήθεια με τρόφιμα και χρήματα. Σύντομα θα ανακοινώσουμε ένα νέο κύκλο
σχετικών ενεργειών».
Ανακοίνωσε πως στις 4 και στις
5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από
τον σύλλογο ημερήσια εκδρομή.
Ενώ στις 19 Ιουνίου θα λάβει χώρα
η καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια
εκδήλωση με δείπνο και ζωντανή
μουσική. Τέλος ευχαρίστησε για την
συμπαράσταση του το απερχόμενο
ΔΣ επειδή σε λίγες μέρες από σήμερα θα προκηρυχθούν εκλογές.
Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία
του Δήμου που έψαλε το Χριστός
Ανέστη. Μετά τις ομιλίες οι ώρες κύλησαν ξένοιαστα με ευχάριστες συζητήσεις με τη συνοδεία ζωντανής
μουσικής.

Από αριστερά: Μπάμπης Κουκούτσης (πρώην δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου), Βασίλης Θώδας (δήμαρχος Ζωγράφου), Δημήτρης Μπίτσικας (πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών), Μιχάλης
Σταυριανουδάκης (Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών), Γεωργία Ζαμπαντιώτη (εκδότρια της
εφημερίδας Επικοινωνία), Γιάννης Βούρτσης (αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και ΚΑΠΗ Δήμου Ζωγράφου).

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

915 ψηφίσαντες στου Ζωγράφου

Π

λήθος πολίτες συμμετείχαν στις νέες
εσωκομματικές εκλογές του «ΠΑΣΟΚ –
Κίνημα Αλλαγής», όπως είναι πλέον η νέα του
ονομασία.
Ξεπέρασαν τις 180.000 σε όλη την Ελλάδα
ενώ 915 ψηφοφόροι συμμετείχαν στη δημοκρατική διαδικασία στο Δήμο Ζωγράφου.
Η «Επικοινωνία» βρέθηκε το Σάββατο 9
Μαΐου στη Βίλα Ζωγράφου για να διαπιστώσει ιδίοις όμματί τη απρόσμενη προσέλευση
που έδινε την εντύπωση μία γιορτής χαράς
και ελπίδας. Ένα κοινό κάθε ηλικίας με τους
νέους να δίνουν πλειοψηφικά το παρόν βρισκόταν μέσα και έξω από το ιστορικό κτήριο
του Δήμου.
Ψήφισαν για την εκλογή των μελών της Δημοτικής Οργάνωσης Ζωγράφου, της Νομαρχιακής Οργάνωσης Νοτίου Τομέα, την εκλογή
αντιπροσώπων στο 3ο Συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ
και για το νέο όνομα της παράταξης.
Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Οργάνωση
έλαβαν:  ΣΤΕΡΓΙΟΥ Νίκος 247  ΤΖΑΜΑΛΗΣ Γεώργιος 195  ΓΚΟΥΒΑΣ Ιωάννης 190
 ΜΠΕΛΛΟΣ Ξενοφών 162  ΠΟΛΙΤΗΣ Θω-

Μαζική συμμετοχή στις
εκλογές ανάδειξης προέδρου
και Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Μ
Ενσταντανέ από την κοσμοσυροή στη βίλα Ζωγράφου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
μάς 112  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία 106  ΜΑΝΟΣ Ευάγγελος 102  ΓΚΟΡΟΥ Κυπαρισσία
68  ΣΙΟΓΚΑΣ Ζώης 56  ΣΕΡΓΗ Σοφία 55
 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ευάγγελος 29  ΛΙΟΝΑΚΗΣ

Δημήτριος 27  ΑΓΓΕΛΗ Νικολέτα 23  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκ. 21  ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ Τριανταφυλλιά 20  ΔΙΠΛΑΡΟΣ Γεώργιος 15  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος 4.

ε αθρόα συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκαν στις
15 Μαΐου στον Δήμο Ζωγράφου, οι εκλογές ανάδειξης
Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Στην εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του δημοτικού κινηματογράφου «Αλέκα»
συμμετείχαν συνολικά 1133 μέλη, εκ των οποίων τα 714 εγγράφηκαν κατά την ψηφοφορία και ψήφισαν για την ανάδειξη
του Προέδρου. Τα υπόλοιπα 419 παλαιότερα μέλη, συμμετείχαν επιπλέον στις εκλογές ανάδειξης νέας Κ.Ε. του κόμματος.
Υπέρ της υποψηφιότητας του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου,
ψήφισαν 1127 μέλη, ή ποσοστό 99.5%. Όπως σημειώνεται από
την οργάνωση οι εκλογές «διεξήχθησαν κατά άριστο τρόπο, με
διαδικασίες εγκυρότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας».
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[Ζωγράφου]

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

Β Ο Υ Ρ Τ Σ Η Σ

Ο αντιδήμαρχος που φέρνει κοντά νέους και παλιούς

Ο

νυν αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και
ΚΑΠΗ Γιάννης Βούρτσης. Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου από το 1982
και χαίρει εκτίμησης από μεγάλη μερίδα των
συνδημοτών του καθώς και από το προσωπικό του Δήμου για την προσφορά του στο συνάνθρωπο αλλά και στα κοινά του Δήμου επί
σειρά πολλών ετών.
Εδώ και καιρό η αλλαγή αρμοδιοτήτων
των αντιδημάρχων τον βρίσκει να συνεχίζει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τις γνώσεις
του και την πολύτιμη εμπειρία του στα ΚΑΠΗ
και στον Εθελοντισμό.
ΚΑΠΗ: Το γεγονός και μόνο της ανάληψης
από τον Γιάννη Βούρτση των ΚΑΠΗ σκόρπισε
μεγάλη χαρά στα μέλη τους γιατί δεν ξέχασαν
ποτέ την ποιοτική αναβάθμιση των παροχών
στα περήφανα γηρατειά. Αναφέρουμε επιγραμματικά: αξέχαστες εκδρομές- όπως η
αλησμόνητη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη-διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία. Επίσης διασκεδάσεις, γλέντια, καθώς και άλλες
παροχές που δίνουν την ποιότητα του βίου
που αρμόζει στους απόμαχους της εργασίας.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Είναι μία δράση που
για πρώτη φορά κάνει την παρουσία της στο
Δήμο. Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης
αυτής της ευθύνης ο Γιάννης Βούρτσης ξεκίνησε τις δράσεις με πρώτη αυτής της συγκέντρωσης φαρμάκων, τροφίμων καιρουχισμού για τον πολύπαθο λαό της Ουκρανίας. Η
καλά συντονισμένη δράση είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον λαό του Δήμου Ζωγράφου
σκορπίζοντας συγκίνηση στους αδερφούς
Ουκρανούς (ο Δήμος Ζωγράφου είναι αδελφοποιημένος με τον Δήμο Σαρτανά Ουκρανίας) οι οποίοι απέστειλαν τις ευχαριστίες τους.
Σήμερα αυτή η εθελοντική ομάδα μέρα με
τη μέρα στελεχώνεται όλο και περισσότερο
από συνανθρώπους μας κάθε ηλικιών και
κυρίως φοιτητές, σπουδαστές ακόμα και από
μαθητές. Μεταγγίζοντας τη διάθεση προσφοράς στον συνάνθρωπο, στο περιβάλλον και
στηφύση.
Η εθελοντική ομάδα του Δήμου όπως μας
πληροφόρησε ο Γιάννης Βούρτσης αριθμεί 67
άτομα πρόθυμα να αναλάβουν δράση.

Ο Γιάννης Βούρτσης σε μία πρόσφατη δράση του (15/4) όπου σπουδαστές του Δημόσιου
ΙΕΚ Κομμωτικής Ζωγράφου πρόσφεραν ύστερα από παρότρυνση του τις υπηρεσίες τους
στους φιλοξενούμενους της Στέγης γερόντων τού Αγίου θεράποντα στην οδό Γαλήνης.

Η κολυμβήτρια του Ποσειδώνα Θεοδώρα Ψωμιάδη
διακρίθηκε στη παγκόσμια Γυμνασιάδα

Έ

να λαμπρό εύγε από όλους τους Ζωγραφιώτες στη νεαρή κολυμβήτρια
της ομάδας του «Κολυμβητικού Ομίλου
Ποσειδώνα Ιλισίων» Θεοδώρα Ψωμιάδη
που κατέκτησε στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα την 5η θέση στα 200 μέτρα Ύπτιο
Νεανίδων. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από τις 17 μέχρι και τις 20 Μαΐου στο
στάδιο Ελίτας στην πόλη Καν που βρίσκεται στη περιοχής της Νορμανδίας. Την
ευθύνη για την ελληνική αποστολή είχε το
υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

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

¾Ɛ½»ÀÁ©¹½ƏƏ ƏǧÁ®ƒ¶¯

½Ƒ ƏƏ
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Η σχολάζουσα κληρονομιά της οδού Νικηφορίδη
Γράφει η Ιουλία Κιούπη,
Χειρούργος Οδοντιατρος,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Βύρωνα

Ε

δώ και πολλά έτη, ένα πέπλο μυστηρίου
καλύπτει τη «σχολάζουσα κληρονομία
Μανούσου», έκτασης περίπου 2.200 τ.μ., η
οποία βρίσκεται επί των οδών Νίκου Νικηφορίδη, Ν. Αρώνη και Τιμοθέου και η οποία
περιλαμβάνει το παλαιό Συμβολαιογραφείο,
τον θερινό Κινηματογράφο «Λάουρα» και το
πρώην βενζινάδικο.
Τι σημαίνει ομως «σχολάζουσα κληρονομιά»; Σχολάζουσα κληρονομιά είναι αυτή
που βρίσκεται σε αναμονή μέχρις
ις ότου
βρεθεί κληρονόμος. Αν ο κληρονόμος
νόμος
είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιοο αν
αποδέχεται την κληρονομία, το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου της
τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του
αποβιώσαντος διορίζει ένα κηδεμόνα
όνα
της κληρονομίας.
Είναι διαρκές αίτημα των κατοίκων της περιοχής και πολλές
συγκεντρώσεις πολιτών έχουν
πραγματοποιηθεί κατά καιρούς
για να συζητηθούν οι προοπτικές αξιοποίησης του χώρου
αυτού προς όφελος του Δήμου,
αλλά πάντα προσέκρουαν στο
αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς και μια σειρά δικαστι-

κών ενεργειών που έπρεπε να ολοκληρωθούν για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
Στις 23-7-2021 όμως εκδόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που έδωσε τέλος
στο θέμα διεκδικήσεων από δήθεν κληρονόμους της σχολάζουσας κληρονομιάς και
άνοιξε ο δρόμος για να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Παρά ταύτα η Δημοτική αρχή αποδείχθηκε
ανεπαρκής και ανενημέρωτη για τις τρέχουσες εξελίξεις
Μόλις πριν ένα μήνα, υπό την πίεση των
πολιτών και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, συζήτησε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να καταθέσει
πρόταση η συγκεκριμένο
καμία π
σχέδιο,
σχέδ
δ για την διεκδίκηση της
σχολάζουσας
κληρονομιάς
σχο
ο
καιι τη μεταβίβαση των ακινήτων της στο Δήμο προς
νή
όφελος
των Βυρωνιωτών.
όφ
φ
Είναι γεγονός ότι στην
πόλη
πό
ό μας υπάρχει τεράστια
έλλειψη
σε κοινόχρηστους
έλ
λ
και
κα
α κοινωφελείς χώρους.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι
Ε
οι υπάρχοντες ελεύθεροι και χώροι πρασίνου
είναι μόλις 1,34 τ.μ. ανά
κάτοικο, ενώ θα έπρεπε
να είναι τουλάχιστον 8
τ.μ. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η πόλη
σ

διαθέτει 85,2 στρέμματα ελεύθερων χώρων πρασίνου και υπάρχει έλλειμμα 401,52
στρεμμάτων, δηλαδή έχουμε μόνο το 17,5%
των αναγκαίων χώρων
Επομένως η σχολάζουσα κληρονομιά θα
μπορούσε να αποτελέσει σημείο και χώρο
ανέγερσης σημαντικών υποδομών που λείπουν από την πόλη μας
Η δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης, χώρου πράσινου αλλά και ενός διατηρητέου Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου είναι μερικές προτάσεις αξιοποίησης των κτισμάτων
και του οικόπεδου της κληρονομιάς αυτής.
Όμως υπάρχει πραγματικά όραμα για κάτι

τέτοιο από τη σημερινή Δημοτική Αρχή;
Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται επαγρύπνηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ώστε να
γίνουν χωρίς καθυστέρηση οι απαιτούμενες
νομικές ενέργειες, οι οποίες θα οδηγήσουν
στην οριστική κατοχύρωση του χώρου.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα και
σταθερή προσήλωση στην κατάθεση όλων
των δυνάμεων μας προς αυτή την κατεύθυνση, ευελπιστούμε στη θετική έκβαση των
πραγμάτων, ώστε η Σχολαζουσα Κληρονομιά να αποτελέσει ένα μελλοντικό σημείο πολιτισμού και μια πράσινη γωνία για τα παιδιά
και τους δημότες της πόλης μας.

Τι θα πει δεξιός ή αριστερός; Έλληνας δεν είσαι;

Μ

ε βάσει τα τελευταία γεγονότα και τις
εξελίξεις στη χώρα μας και διεθνώς
θα ήθελα να ενημερώσω τον ελληνικό λαό
σαν υπεύθυνος πολίτης και σαν υποψήφιος Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Β3 του
Νοτίου Τομέα ότι το κόμμα που υπηρετώ η
Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου
είναι ένα κόμμα καθαρά πατριωτικό, δημοκρατικό με σεβασμό στον πολίτη με αρχές
και αξίες που βασίζονται στις παραδόσεις
μας την ιστορία μας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και στα ιδεώδη του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.
Η Ελληνική Λύση στις εκλογές που έρχονται διεκδικεί και πάλι μια ισχυρή θέση στο Ελληνικό κοινοβούλιο για το καλό της πατρίδας και όλων μας αντιδρώντας έντονα στα σχεδία της
παγκοσμιοποίησης και το ξεπούλημα της χώρας μας σε ξένα συμφέροντα. Πρέπει όλοι μας να
πλαισιώσουμε αυτή την προσπάθεια ισότιμοι συνοδοιπόροι για μια Ελλάδα με ιδανικά, μια Ελλάδα ελεύθερη με αξιοπρέπεια και σεβασμό από όλους. Η κατάσταση όπως γνωρίζετε έχει ξεφύγει τελείως από τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τα προβλήματα μεγάλα.
Δεν τάζουμε στον ελληνικό λαό λαγούς με πετραχήλια, ούτε κήπους της Εδέμ, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις. Την Ελλάδα μας θέλουμε πίσω με τα ιδανικά της, τις αξίες της, μια Ελλάδα
ελεύθερη και δουλειά για όλους τους έλληνες. Μια Ελλάδα με αυτάρκεια, με ισχυρή άμυνα,
ανεξάρτητη και οικονομικά εύρωστη.
Μια Ελλάδα με αναβαθμισμένα Νοσοκομεία, οικογενειακό γιατρό, πρωτοβάθμια περίθαλψη, με φροντίδα στους ηλικιωμένους και δημιουργία κράτους πρόνοιας για όλους τους έλληνες. Ολική αναδιάρθρωση του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Διαρκεί φύλαξη των
συνόρων για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και άμεση απέλαση όλων όσων
εισέρχονται παράνομα. Ριζική αναδιάρθρωση της παιδείας μας για μόρφωση υψηλού επιπέδου, με έμφαση στα ιδεώδη του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.
Για μια Ελλάδα στην οποία θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας, τα 600.000 με 700,000 ελληνόπουλα η αφρόκρεμα της χώρας. Για μια Ελλάδα χωρίς κλέφτες και εγκληματίες, χωρίς
φόβο και ελεύθεροι στα σπίτια μας, για μια Ελλάδα με λιγότερους φόρους και με αξιοπρεπείς
μισθούς και συντάξεις. Ταυτόχρονα θα πολεμήσουμε την φτώχεια την ανεργία και θα στηρί-
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εις. Στόχος μας μια καθαρή
ξουμε τις μικρομεσαίας επιχειρήσεις.
ολιτικούς.
Ελλάδα με καθαρούς και τίμιους πολιτικούς.
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για λάθη. Οι Έλληνες
πρέπει πλέον να ψηφίσουν με τηνν λογική και όχι με το
ακός δεξιός η είμαι πασυναίσθημα ---ότι είμαι παραδοσιακός
λάζω —συγγνώμη Έλραδοσιακός αριστερός και δεν αλλάζω
ληνας πότε είσαι; Συνέλληνές μου στις ερχόμενες εκλογές όποτε κι αν έρθουν διάλεχτε τι θα ψηφίσετε Ελλάδα
μη με την ψήφο σας να
η Ελλαδιστάν. Δώστε μας την δύναμη
αλλάξουμε την Ελλάδα.
μισμα το ίδιο, χωρίς αξία.
Ν.Δ.-ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα νόμισμα
ατα αυτά κι ας αλΑς δώσουμε ένα χαστούκι στα κώματα
λάξουμε επιτέλους σελίδα. Το ακριβό
ιβό πετρέλαιο,
τα ακριβά καύσιμα το ακριβό φυσικό
υσικό αέριο,
οι φουσκωμένοι λογ/μοι της ΔΕΗ κλπ έχουν
ονοματεπώνυμο: Ν.Δ. – ΚΙΝΑΛ – ΣΥΡΙΖΑ.
Όλοι αυτοί μη γελιόμαστε έβαλαν το χέρι
ίσουν
τους. Μαυρίστε τους γιατί θα μαυρίσουν
λους
την ζωή μας. Στείλτε τους επιτέλους
ριν
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας πριν
είναι αργά για όλους μας. Ψηφίστεε
Ελληνική Λύση το μόνο πατριωτικό κόμμα που αγαπά πραγματικά
την Ελλάδα και τους Έλληνες.

*Ο Νότιος Τομέας περιλαμβάνει
της περιοχές: Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Υμηττός, Βύ-ρωνας, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ταύρος,
Μοσχάτο, Καλλιθέα, Αγ. Δημήτριος, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Άλιμος.

Γράφει ο Μιχάλης Χριστοφίδης
Υποψήφιος Βουλευτής Β3 Νότιος Τομέας*
Ελληνική Λύση

[Καισαριανή]

Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της πόλης

Ο Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας Σπύρος Τζόκας που υλοποιεί
Πρόγραμμα του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία μας αφηγείται την εμπειρία του
από τα μαθήματα ιστορίας και κυρίως τους εκπαιδευτικούς περιπάτους
με τα Δημοτικά Σχολεία της Καισαριανής. Ο πιο πρόσφατος ιστορικός
περίπατος πραγματοποιήθηκε με το 7ο Δημοτικό στις 20 Μαΐου.
αραφράζοντας τον ποιητή θα λέγαμε
Π
ότι το ταξίδι αξίζει, το ταξίδι μετράει. Εννοώ ένα μικρό ταξίδι στις γνωστές
- άγνωστες γειτονιές μας: περπατήσαμε σε μέρη της Καισαριανής στα οποία
υπάρχουν μέχρι σήμερα ίχνη της παλιάς
Καισαριανής, περιηγηθήκαμε στην πόλη
μας, ανάμεσα σε προσφυγικές αυλές και
πολλές προσφυγικές κατοικίες. Μια βουτιά στη ιστορία μας.......
Πριν ξεκινήσουμε το οδοιπορικό οι
μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν
στις αίθουσες εκδηλώσεων του Δη-

μαρχείου και των Δημοτικών σχολείων
μαθήματα ιστορίας για τη μικρασιατική
τραγωδία, αλλά και την ιστορία της Καισαριανής, με ήχο και εικόνα.
Στη συνέχεια ξεκινήσαμε: αφετηρία
ήταν τα δυο ιστορικά κτίρια της Καισαριανής, το σχολείο του Βενιζέλου που
εγκαινιάσθηκε το 1929 και το Γυμναστήριο της ΝΗΑΡ ΗΣΤ που εγκαινιάσθηκε το
1932. Ακολουθήσαμε την Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου σταματήσαμε στις διώροφες κατασκευές που ακόμα υπάρχουν
και, κυρίως, κατοικούνται. Μπήκαμε στα
στενά δρομάκια που ήταν οι είσοδοι των

τετραγώνων, εκεί όπου το Μάιο του 1923
ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή
1.000 πλινθόκτιστων δωματίων. Η κατασκευή αυτή ήταν προσαρμοσμένη σ’ αυτή
των τετραγώνων. Συγκεκριμένα, κάθε 10
ή 12 σπίτια αποτελούσαν ένα τετράγωνο.
Στο κέντρο κάθε τετραγώνου, που ήταν
ένα είδος αύλειου χώρου, βρίσκονταν οι
κοινές τουαλέτες.
Εντυπωσιακή ήταν η επίσκεψη στον
λεγόμενο «οντά της Μαρίτσας», όπου τα
παιδιά ενθουσιάστηκαν. Το σπίτι είναι από
το 1928 και διέμεναν σ΄ αυτό 7 άτομα. Με
την πρόθυμη συμβολή της Μαρίτσας οι
μαθητές ξεναγήθηκαν σε ένα χώρο όπου
το μικρασιάτικο πνεύμα συναντιέται και
δένεται με το καισαριανιώτικο.
Περιηγηθήκαμε στις προσφυγικές
πολυκατοικίες και τα παιδιά έπαιξαν στο
μεγάλο εσωτερικό του τετραγώνου. Καταλήξαμε στις ιστορικές πυροβολημένες
πολυκατοικίες και στην Κάτω Καισαριανή. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι
πρωτόγνωρη ακόμα και για έναν δάσκαλο με αποτυπωμένη την κιμωλία στα
χέρια του. Έχουμε δρόμο ακόμα, καθώς
προγραμματίζουμε ιστορικές επισκέψεις
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, στο
Μοναστήρι της Καισαριανής, το οποίο βάπτισε την πόλη μας κ.ο.κ Αυτή η χαρά των
παιδιών είναι η αμοιβή μας.
Στα δρομάκια και στα ελάχιστα προσφυγικά που κατοικούνται υπάρχει
ακόμη μια κουλτούρα μόχθου, μια ζωή
κερδισμένη. Κάποια από αυτά τα σπίτια
στέκουν σαν βωμοί, εστίες μιας νοικο-

κυροσύνης που άνθησε με κόπο. Αυτός ο
κόπος πότισε τη γη. Αυτή η Ιστορία και τα
κομμάτια της, τα σπαράγματα ίσως, οφείλουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στις νε-

ότερες γενιές.
Σπύρος Τζόκας
Πανεπιστημιακός - Συγγραφέας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
• ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ /
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ / ΔΑΠΕΔΩΝ
• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΒΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΙΝ. 6943 29 28 14 - ΜΠΕΤΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 , ΜΑΡΟΥΣΙ
email: betkas@novarealestate.gr
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[Βύρωνας - Ζωγράφου]

Οριστικό: ο Χρ. Γώγος μέλος του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ

Ο

Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) επιβεβαίωσε ότι ο Χρήστος
Γώγος είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της
δημοτικής αντιπολίτευσης του Δήμου Βύρωνα
στον Σύνδεσμο.
Αυτό προκύπτει από την 62263/13-5-2022
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Θητεία αντιπροσώπων Δήμου
Βύρωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ)»
Η απόφαση αναφέρεται στην υπ’ αριθ.
248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
περί ορισμού αντιπροσώπων Δήμου Βύρωνα
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.),

όπου προκύπτει ότι διενεργήθηκε, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, η κλήρωση μεταξύ
των μελών που ισοψήφισαν, του κ. Γώγου και
του κ. Μπαντή.
«Παρά την εσφαλμένη συνεννόηση, επικοινωνία, πεποίθηση ή ερμηνεία η οποία ενδεχομένως να έγινε ως προς την (κατά άλλα μη
σύννομη) λεγόμενη εναλλαγή της θητείας, η
κλήρωση διενεργήθηκε ορθώς και δεν αναιρείται ως γεγονός. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ήταν υπέρ του κ. Γώγου και αυτός είναι ο
δημοτικός σύμβουλος ο οποίος θα πρέπει να
κατέχει τη θέση του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου με όλες τις έννομες
συνέπειες και για όλη τη διάρκεια της θητείας»,
όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Συμβολική δεντροφύτευση στο Άλσος Ιλισίων

Π

άνω από εκατό πολίτες από την ευρύτερη περιοχή Ιλισίων και Ζωγράφου ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα για δεντροφύτευση, στο Άλσος Ιλισίων
που διοργάνωσαν από κοινού ο «Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος ο Ιλισός» και η «Επιτροπή Πρασίνου για το Άλσος Ιλισίων» το Σάββατο 7 Μαΐου.
στα ξέφωτα του Άλσους, έκτασης 156 στρεμμάτων,
εκ των οποίων 150 στρέμματα ανήκουν στο Δήμο
Αθηναίων και 6 στρέμματα στο Δήμο Ζωγράφου.
Με δαπάνες των κατοίκων της περιοχής και με την
επιστασία και καθοδήγηση των γεωπόνων Δημήτρη
Γερονίκου και Βαγγέλη Μπαρζάμη, κατά τη διάρκεια
της δράσης φυτεύτηκαν, στα ξέφωτα του Άλσους, 28
ορθόκλαδα κυπαρίσσια ύψους δύο περίπου μέτρων.
Η δράση αυτή σηματοδότησε, όπως υπογραμμίζει
ο σύλλογος, σε ανακοίνωση του, την «κλιμάκωση
των αγώνων των κατοίκων, που ξεκίνησαν πριν ενάμισι χρόνο» και ουσιαστικά αποτελεί την υλοποίηση
μιας απόφασης που «είχαμε πάρει σε προηγούμενη
ανοικτή συνέλευση κατοίκων και συγχρόνως μια δυναμική απάντηση στην αδιαφορία του Δήμου Αθήνας,
για την επαναφύτευση των δέντρων που καταστράφηκαν από τις κακοκαιρίες».
Από τον Δήμο Ζωγράφου, συμμετείχαν ενεργά
η πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Τίνα Καφατσάκη με τη δημοτική
σύμβουλο Βασιλική Στρακαντούνα. Από την παράταξη «Ανυπότακτη πόλη» ο επικεφαλής δημοτικός
σύμβουλος Χρήστος Τουλιάτος. Παρουσία έδωσε και
ο επικεφαλής της παράταξης «Αγαπώ Ζωγράφου»
Κώστας Παπαναστασόπουλος. Συμμετείχαν επίσης
η ανεξάρτητη βουλευτής Αγγελική Αδαμοπούλου,

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Δήμου Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη
συμμετέχει στη δενδροφύτευση.
οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αθήνας Νάσος
Ηλιόπουλος, Γιώργος Αποστολόπουλος και ο διαμερισματικός σύμβουλος Κώστας Δεκαβάλλας. Ενεργή
συμμετοχή στη δράση είχε και η εκδότρια της εφημερίδας μας Γεωργία Ζαπαντιώτη.
«Πιστεύουμε ότι η συνεχής ανταπόκριση των κατοίκων και οι αγώνες τους ,θα φέρουν σύντομα τα
επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί το Άλσος Ιλισίων είναι
ένας υπερπολύτιμος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου,
αναψυχής και περιπάτου για όλη την περιοχή μας»
σημείωσε με αφορμή τη δράση ο «Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος ο Ιλισός» και η «Επιτροπή Πρασίνου για το Άλσος Ιλισίων».
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Με την έκδοση της υπ’αριθμ. Α.1289/22.12.2020 (ΦΕΚ 5855/Β΄/31.12.2020)
απόφασης της ΑΑΔΕ καταργείται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι 31.12.2020,
η ΠΟΛ 1062/2016 (ΦΕΚ/Β΄/1744) με την οποία οριζόταν ότι επιτρέπεται η είσπραξη δημοσίων εσόδων με μετρητά, εφόσον το προς καταβολή – ανά ημέρα – ποσό δεν υπερβαίνει συνολικά τα εκατό ευρώ (100€).
Με την εκδοθείσα απόφαση επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν
συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία είσπραξης με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών, καθώς και στις περιπτώσεις ύπαρξης επείγουσας
ανάγκης, επιτρέπεται η είσπραξη με μετρητά για ποσό καταβολής που δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100€), κατόπιν έγγραφης έγκρισης της προϊσταμένης
και ειδικής ταμία του Ταμείου μας.
Η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται ως εξής:
Α) με ηλεκτρονικές πληρωμές απομακρυσμένα:
1. Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ζωγράφου «zografou.gov.gr» στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxis.
2. Μέσω κωδικού ΔΙΑΣ σε όλες τις Τράπεζες.
3. Μέσω web banking στους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, κατόπιν συνεννοήσεως με τα ανάλογα τμήματα.
Β) στα Ταμεία του Δήμου με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή με Τραπεζική επιταγή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τμήμα Ταμείου στα τηλέφωνα: 213.2024.138 και 139.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

