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Ο τέως δήμαρχος 
προειδοποίησε 
για μεγάλη αδικία 
στην Καισαριανή 
αν κατοικίες 
απαλλοτριωθούν με 
την τιμή οικοπέδου.

Τα μαγαζιά ανοιχτά 
έως τη μία το πρωί 
στις 25 Ιουνίου και 
στις 9 Ιουλίου.

Ο Δήμος Βύρωνα, 
πόλος έλξης 
καλλιτεχνών για 
δημιουργία σε 
δημόσιους χώρους και 
δρόμους της πόλης.

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  STREET ART ∆ΗΜΟΥ  ΒΥΡΩΝΑ
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[Editorial]
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Του Γιάννη Αντωνόπουλου · http://johnantono.blogspot.gr

H πολιτική της Αττικό Μετρό αλλά και 
των Δήμων είναι να επιλέγονται δη-

μόσιοι χώροι για την κατασκευή σταθμών 
του Μετρό, ώστε να αποφεύγονται επώ-
δυνες απαλλοτριώσεις σε βάρος ιδιωτών 
και δη μικροιδιοκτητών.

Στην περίπτωση της Καισαριανής 
όμως, ο τέως δήμαρχος Αντώνης Καμπά-
κας έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της 
απαλλοτρίωσης οικοπέδου στη συμβολή 
της Εθνικής Αντιστάσεως και Φιλαδελ-
φείας, που μόνο ελεύθερο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί. Οι ιδιοκτήτες είχαν υπογράψει 
εργολαβικό παραδίδοντας προσφυγικές 
κατοικίες για να πάρουν με τη μέθοδο της 
αντιπαροχής, νέες κατοικίες. Όπως επε-
σήμανε ο πρώην δήμαρχος, θα ήταν με-
γάλη αδικία να αποζημιωθούν με τη χα-
μηλότερη αξία του αδόμητου οικόπεδου 
τη στιγμή που στερήθηκαν τις κατοικίες 
τους.

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις δεσμεύ-
τηκαν να σταθούν στο πλευρό των κατοί-
κων. Η υπόθεση θα κριθεί στα δικαστήρια 
ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει 
βαρύτητα τυχόν παρέμβαση του Δήμου.

Ως εφημερίδα καταγγέλουμε την από-
φαση του Δήμου Βύρωνα να σταματήσει 
τη ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριά-
σεων των Δημοτικών Συμβουλίων μέσω 
Youtube. Η συγκεκριμένη απόφαση που 
εγκαινιάστηκε με τη συνεδρίαση της 6ης 
Ιουνίου, δεν ανακοινώθηκε με αποτέλε-
σμα τον αιφνιδιασμό των πολιτών και του 
τοπικού τύπου. Από τις τρεις εφημερί-
δες που κυκλοφορούν στο Βύρωνα δεν 
υπάρχει καμία που να επικροτεί τη συ-
γκεκριμένη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
το κεκτημένο της αναμετάδοσης που είχε 
καθιερωθεί επί πανδημίας.

Αν και διατηρούμε κριτική προσέγγιση 
απέναντι στη δημοτική αρχή της Καισα-
ριανής για άλλα θέματα, οφείλουμε να 
αναγνωρίσουμε τη θετική στάση του προ-
έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καισα-
ριανής Δημήτρη Αντωνόπουλου, στο πα-
ραπάνω ζήτημα, επί θητείας του οποίου 
καθιερώθηκε και συνεχίζεται η ζωντανή 
αναμετάδοση των συνεδριάσεων.

Η δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήμα-
τα είναι αστεία όταν διατίθενται άνω των 
4,5 εκ. € για να γίνει ο Βύρωνας «έξυπνη 
πόλη». Το ίδιο ισχύει και για το επιχεί-
ρημα ότι ελάχιστοι παρακολουθούν τις 
συνεδριάσεις. Τα αναρτημένα βίντεο απο-
τελούν πολύτιμο αρχείο στο οποίο μπορεί 
να ανατρέξει ο καθένας. Με την ίδια λογι-
κή, θα έπρεπε να καταργήσουμε το κανά-
λι της Βουλής.

Editor ial

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)(
                    Πλατεία Δημάρχου Π. Μακρή 6α, Καισαριανή  •                 Υμηττού & Φορμίωνος

•                 Φιλολάου 62, Παγκράτι  •              Κολοκοτρώνη 1-3  
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πρέπει να αποφασίσουν τι θα κόψουν  για να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και 
φυσικού αερίου, να μειώσουν τις μετακινήσεις 
γιατί η βενζίνη έγινε είδος πολυτελείας, να κό-
ψουν τελείως νέες αγορές για κάποια αγαθά που 
«δεν είναι και τόσο απαραίτητα»… Επιπλέον ας 
μην τρώνε και πολύ γιατί «θα γίνουν 340 κιλά»…

Αν είσαι εργαζόμενος στη ΛΑΡΚΟ απολύθη-
κες γιατί «η επιχείρηση είναι ζημιογόνα». Αν 
είσαι η ΝΔ και χρωστάς 391 εκ. ευρώ, «δεν πει-
ράζει». Το ίδιο και αν είσαι ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Αν είσαι υπουργός (πχ. οικονομίας) θα υπε-
ρηφανευτείς ότι το πρώτο 5μηνο του 2022 τα 
έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20,6 δισ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2022.  

Αν είσαι πολίτης ξέρεις ότι μέσα σε αυτά τα 
επιπλέον 2,9 δις ευρώ, βρίσκονται τα χρήματα 
που λείπουν από εσένα γιατί πλήρωσες αυξημέ-
νους φόρους στα καύσιμα και αλλού. 

Αν είσαι προσεκτικός παρατηρητής και δεν 
αρκείσαι σε ότι σου «σερβίρουν» τα αναξιόπι-
στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, θα διαπιστώσεις ότι 
για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 το 
πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλ-
λειμμα ύψους 1.485 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 
για πρωτογενές έλλειμμα 3.913 εκατ. ευρώ και 
πρωτογενούς ελλείμματος 8.139 εκατ. ευρώ για 
την ίδια περίοδο το 2021. Ίσως μάλιστα αναρωτη-
θείς «πώς θα πληρωθούν αυτά τα ελλείμματα».

Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά όλο 
και περισσότεροι είναι αυτοί που προβλέπουν 

μεγάλες δυσκολίες για την ελληνική οικονομία 
τα επόμενα χρόνια. Με το spread των ελληνι-
κών ομολόγων στα ύψη και με ελλείμματα όλο 
και μεγαλύτερα, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα 
του ταμείου. Και η εμπειρία λέει πως όταν έρθει 
αυτή η ώρα, οι δεξιές κυβερνήσεις και οι «συ-
μπαραστάτες» τους ρίχνουν όλα τα βάρη στους 
πολίτες, ενώ οι πρώτες που σώζονται είναι οι 
τράπεζες…

Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά όταν 
έρθει η ώρα της ψήφου (όποτε έρθει, εμείς ευ-
χόμαστε το συντομότερο) οι πολίτες στην ουσία 

θα αποφασίζουν για το «ποιος θα πληρώσει τον 
βαρκάρη»… Μπορεί οι ίδιοι να νομίζουν ότι τα 
προεκλογικά διλήμματα είναι «νόμος και τάξη 
ή ανομία», «βιβλιοθήκες ή βαριοπούλες», «με 
τον Πούτιν ή με την Ουκρανία» ή ακόμα και «να 
τιμωρήσουμε τώρα τον Ερντογάν ή αργότερα»; 

Η αλήθεια είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλη-
μάτων, εμείς δεν υποτιμούμε κανένα. Οι πολίτες 
όμως που αποφασίζουν με κριτήριο την οικο-
νομία, ας σκεφτούν καλύτερα και ας θυμηθούν 
ποιος τους έστειλε τον λογαριασμό σπίτι…

[Αρθρογραφία]

A ς μιλήσουμε, λοιπόν, για την 
οικονομία. Εδώ έχει σημασία 

ποιος είσαι:
Αν είσαι υπουργός (πχ. ο Άδωνις) 

θα υπερηφανευτείς ότι η οικονομία 
πάει βζιιιν… Θα πεις ότι ο προϋ-
πολογισμός εκτελείται με επιπλέον 
έσοδα και ότι «όλα καλά».

Αν είσαι πολίτης ξέρεις ότι ο μή-
νας απλά «δεν βγαίνει». Πολλοί 

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Ποιος μας έστειλε τον λογαριασμό;

Πολλοί πρέπει να αποφασίσουν τι θα κόψουν για να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου.
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[Βύρωνας]

O λοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 29 Μαϊου 2022, το διήμερο 2ο Vironas Street 
Art Festival, στο σχολικό συγκρότημα, επί των οδών Ταταούλων & Μήδειας, με έργα 

εμπνευσμένα από τον πολιτισμό των Μικρασιατών προσφύγων, τιμώντας έτσι και την επέτειο 
των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Μια γιορτή για την τέχνη στο δημόσιο 
χώρο, προσιτή και ανοικτή σε όλες και όλους, χωρίς προϋποθέσεις και προκαταλήψεις.

Μια γιορτή που εκτός από εξαιρετικούς street artists, οι οποίοι δημιούργησαν ξεχωριστά 
έργα, περιλάμβανε, ζωντανή μουσική από νεανικά σχήματα και καλλιτέχνες, χορευτικές ομά-
δες και...άφθονη χαρούμενη διάθεση.

Μια γιορτή γεμάτη άνοιξη, χρώμα, νιάτα και ομορφιά, που ο Δήμος Βύρωνα διοργάνωσε 
για δεύτερη φορά, σε συνεργασία με την εταιρεία Awesome Athens Experiences.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βύρωνα της 6ης Ιουνίου, όπου συζητήθη-

κε εκτάκτως το θέμα της δασοπροστασίας, στον 
απόηχο της φωτιάς στον Υμηττό, σε Γλυφάδα και 
Βούλας, υπήρξε η πρώτη χωρίς δημόσια αναμε-
τάδοση, ύστερα από δύο χρόνια.

Για τη σημαντική αυτή αλλαγή δεν υπήρξε κα-
μία προειδοποίηση στην πρόσκληση που στάλ-
θηκε προς τους δημοτικούς συμβούλους και τον 
τοπικό τύπο.

Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα 
αντέδρασε έντονα, αναφέροντας μεταξύ άλλων 
(16/6/22): «Είναι απαραίτητο να υπάρχει ζωντανή 
αναμετάδοση των συνεδριάσεων των συμβουλί-

ων με τρόπο, ώστε να αποτυπώνονται σε εικόνα 
και ήχο οι τοποθετήσεις των παρατάξεων και των 
συμβούλων, η όλη συζήτηση και η συνολική εικό-
να και - να αναρτώνται στο κανάλι youtube του 
δήμου Βύρωνα τα βίντεο από όλες τις συνεδριά-
σεις των δημοτικών συμβουλίων (…) 

Είναι γνωστό ότι ως Αριστερή Παρέμβαση 
Βύρωνα καθιερώσαμε από το 2006 που δημι-
ουργήσαμε ιστοσελίδα, να δημοσιοποιούμε προ-
σκλήσεις, αποφάσεις και πρακτικά του δημοτικού 
συμβουλίου καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό. Μετά 
κάποια χρόνια η πολιτεία καθιέρωσε θεσμικά να 
υπάρχει δημοσιοποίηση των προσκλήσεων και 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Σήμερα 

τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια των μεγάλων 
δήμων αναμεταδίδουν ζωντανά τις συνεδριάσεις 
και υπάρχει δημόσια το πλήρες αρχείο με τα βί-
ντεο των συνεδριάσεων.

Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, ούτε οικονο-
μική πρόφαση για να μη γίνεται από το δημοτικό 
συμβούλιο Βύρωνα αυτή η αναμετάδοση με τεχνι-
κά άρτιο τρόπο με μέριμνα της ίδιας της δημοτικής 
αρχής. Δεν μπορεί, τον καιρό που υπάρχουν και 
διατίθενται άνω των 4,5 εκ. € για να γίνει ο Βύρω-
νας «έξυπνη πόλη», να μην υπάρχει σωστή τεχνικά 
αναμετάδοση και ανάρτηση των συνεδριάσεων η 
οποία είναι δωρεάν και είναι αδιανόητο να γίνεται 
επίκληση έλλειψης οικονομικών δυνατοτήτων».

Η Αριστερή Παρέμβαση θέτει θέμα διαφάνειας

Πλήθος κόσμου στην 81η επέτειο

ΑΝΑΜΕΤΑ ΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τοιχογραφίες και ζωντανή μουσική 2ο VIRONAS STREET ART FESTIVAL

Χρήση περιστρεφόμενης κάμερας και οθόνης με 
πολλαπλά παράθυρα για την αναμετάδοση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην Καισαριανή.

Ο Σύλλογος Κρητών Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρα-
τίου διοργάνωσε μία μεγάλη γιορτή υπό την αιγίδα του 

Δήμου Βύρωνα, στις 8 Ιουνίου, στην Πλατεία Εθνικής Αντί-
στασης (πρώην Ταπητουργείου) προκειμένου να τιμήσει την 
81η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του δημάρχου Βύρωνα 
Άκη Κατωπόδη, ενώ για την ιστορικότητα της επετείου 
μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μπάιρον και δημοτικός 
σύμβουλος, Πάνος Τριγάζης. Ακολούθησε μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια της Κρήτης.

Στη εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Ανδρέας Μιχαηλίδης 

βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο Παύλος Χρηστίδης μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, η αντιδήμαρχος Αλίμου, 
Αναστασία Σωτηροπούλου, οι αντιδήμαρχοι Βύρωνα  
Λεμονιά Κλωνάρη και Χρήστος Σπυρόπουλος, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι Χρήστος Γώγος, επικεφαλής της παράταξης 
«Νέα Εποχή Βύρωνα», Μίλτος Μπαντής επικεφαλής της 
παράταξης «Μαζί για τον Βύρωνα», Αλέξης Σωτηρόπουλος 
επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Μαρία Ζιώγα, 
Βασίλης Δεμπόνος και Γιώργος Ντόβολος. Παρέστησαν 
επίσης, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Παλάσσαρος πρόεδρος του 
Συλλόγου Κρητών, επίτιμος πρόεδρος Αντώνης Γοναλάκης.
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[Βύρωνας]

Συνεστίαση σε εγκάρδιο κλίμαΒ3 ΔΕΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σ τον ειδυλλιακό παραθαλάσσιο χώρο του 
Rubirosa Events στον Άλιμο, στις 16 Ιου-

νίου, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή συ-
νάντηση της Β3 ΔΕΕΠ Νότιου Τομέα Αθηνών 
της Ν.Δ., με πολλές προσωπικότητες από το 
Βύρωνα και όχι μόνο.

Ο Βυρωνιώτης πρόεδρος της Β3 ΔΕΕΠ Νό-
τιου Τομέα Αθηνών και οικοδεσπότης, Μίλ-
τος Μπαντής, υποδέχθηκε μεταξύ άλλων, 
τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τέως 
δήμαρχο Βύρωνα Νίκο Χαρδαλιά.  

Συμμετείχαν επίσης στην εκδήλωση, η 
υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 
Σοφία Βούλτεψη, οι Βουλευτές Νότιου Το-

μέα, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Χάρης Θε-
οχάρης, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Γιάννης 
Καλλιάνος και Βασίλης Σπανάκης, ο διευθυ-
ντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ 
Μπάμπης Σιάτρας, ο εκπρόσωπος τύπου την 
Ν.Δ Τάσος Γαϊτάνης, η επικεφαλής του θε-
ματικού τομέα προστασίας του πολίτη Ιωάν-
να Γκελεστάθη, ο επικεφαλής θεματικού το-
μέα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και ειδικής αγωγής Τάσος Κορίλλης, 
ο επικεφαλής θεματικού τομέα υποδομών 
και μεταφορών Αθανάσιος Βαμβίνης, ο Γε-
νικός Συντονιστής Οργανώσεων Α’ & Β’ Αθή-
νας Γιώργος Σαράφογλου, ο Γενικός Συντο-

νιστής Οργανώσεων Ανατολικής & Δυτικής 
Αττικής Λεωνίδας Πιλιλίτσης, η Τομεάρχης 
Νοτίου Τομέα Μαριάννα Μαυραγάνη, οι δή-
μαρχοι, Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστη-
ρόπουλος, Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, και 
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Παράλληλα, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, 
ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, οι αντιπεριφερει-
άρχες, Νότιου Τομέα Δήμητρα Νάνου και 
Κεντρικού Τομέα Γιώργος Δημόπουλος, η 
εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τζί-
να Αδαμοπούλου, επικεφαλής Δημοτικών 
Παρατάξεων, εκ των οποίων ο επικεφαλής 

της «Νέα Εποχή Βύρωνα» Χρήστος Γώγος, 
αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, εκ 
των οποίων από το Βύρωνα οι Ιουλία Κι-
ούπη, Πηνελόπη Δάφνη, Δημήτρης Ταρα-
ζώνας, Μαρία Ζιώγα, Γιώργος Λέλος,  μέλη 
της Πολιτικής Επιτροπής, πρόεδροι και μέλη 
ΔΣ των ΔΗΜΤΟ Νότιου Τομέα, πρόεδροι, 
μέλη ΟΝΝΕΔ Νότιου Τομέα εκ των οποίων 
ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Βύρωνα Ευθύμιος 
Παπακυριακόπουλος. Η ΔημΤ.Ο. Βύρωνα 
εκπροσωπήθηκε από τους Ανδρέα Λεκατσά, 
Βικτωρία Κυρκίνη και Ηλία Γούλα ενώ το 
«παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της ΔημΤ.Ο. 
Καισαριανής Σωτήριος Ιατρού.

Α υτοψία στο δάσος του Κου-
ταλά Βύρωνα στον Υμηττό, 

έκανε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προο-
δευτική Συμμαχία, με αφορμή την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. 
Όπως διαπίστωσαν οι Ν. Παππάς, 
Γ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας και Θ. 
Θεοχαρόπουλος, το κύριο θέαμα 
ήταν «πεσμένα δέντρα και κλειστοί 
δασικοί δρόμοι» και ολιγωρία στον 
καθαρισμό του δάσους.

Η αυτοψία έγινε παρουσία του 
δημάρχου Βύρωνα, Άκη Κατω-
πόδη, όπου κατέγραψαν συσσωρευμένη καύσιμη 
ύλη, όπως δέντρα που είχαν πέσει τα τελευταία δύο 
χρόνια και δεν είχαν απομακρυνθεί. Συναντήθηκαν 
με μέλη εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και της 
Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα, με τα οποία 
συζήτησαν ζητήματα ανεπαρκούς συντονισμού και 
έλλειψης αναγκαίων προληπτικών μέτρων, καθώς 

και την ανάγκη ίδρυσης δασαρχείου στον Υμηττό.
Στην αυτοψία συμμετείχαν, επίσης, οι αντιδή-

μαρχοι Βύρωνα, Μιχάλης Καραγιάννης και Χρή-
στος Σπυρόπουλος, ο συντονιστής της Ν.Ε. Ανατο-
λικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, 
Δημήτρης Καλαντίδης, το μέλος της Ο.Μ. Βύρωνα 
του κόμματος, Χριστίνα Αρβανίτη και συνεργάτης 
της βουλευτή Θ. Φωτίου.

Ο πρόεδρος της Β3 ΔΕΕΠ Νότιου 
Τομέα Αθηνώνμε τον υφυπουργό 
Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά.

Μίλτος Μπαντής – Χρήστος Γώγος: οι 
αντίπαλοι επικεφαλής παρατάξεων, 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές 
συναντήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα.

Ο Μίλτος Μπαντής με τον δήμαρχο 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδα.

«Πεσμένα δέντρα και κλειστοί δασικοί δρόμοι» «Να ανακληθεί η απέλαση μαθητών μας»
ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΑΚΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Σ ε δημόσια δήλωση δια-
μαρτυρίας προέβη στις 20 

Ιουνίου, ο δήμαρχος Βύρωνα 
Άκης Κατωπόδης πληροφορού-
μενος την απόφαση απέλασης 
τριών μαθητών ιρακινής κατα-
γωγής: Ali Hemin, Ali Doaa και 
Ali Rahma, που φοιτούν στο 4ο 
Γυμνάσιο Βύρωνα και μαζί με 
τη μητέρα τους Zhiyan Yousif 
Ahmed και τα άλλα δύο αδέλφια 
τους, καλούνται από τη Διεύθυν-
ση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 
να εγκαταλείψουν την Ελλάδα μέχρι την 1η Ιου-
λίου 2022.

Οι τρεις μαθητές φοιτούν εδώ και μια 5ετία σε 
ελληνικά σχολεία (από Δ’ δημοτικού έως Β’ γυ-
μνασίου) και σύμφωνα με ομόφωνη ανακοίνωσή 
του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου 
Βύρωνα, έχουν επιδείξει  εξαιρετική επιμονή 

και προσπάθεια να μάθουν την 
ελληνική γλώσσα και να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις του 
σχολείου, ενώ αυτό που θέλουν 
είναι να σπουδάσουν και να ζή-
σουν στην πατρίδα μας.

Σε αυτή την υπόθεση που 
θυμίζει εκείνη του μαθητή του 
1ου Λύκειου Αγίου Δημητρίου 
Σαϊντού Καμαρά από τη Νέα 
Γουινέα, ο κ. Κατωπόδης τονίζει 
ότι «Ως δήμαρχος Βύρωνα αλλά 
και ως εκπαιδευτικός, ενώνω τη 

φωνή μου με το ψήφισμά της Ζ’ ΕΛΜΕ και ζητώ κι 
εγώ από την πλευρά μου να ανακληθεί η απόφαση 
της απέλασης των τριών μαθητών και της οικογέ-
νειάς τους, για να μη γίνουν πρόσφυγες για δεύ-
τερη φορά. Καλώ επίσης τους συλλόγους γονέων 
και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να συμπαρα-
σταθεί σε αυτή την προσπάθεια.»



6 • Τεύχος #89, 69 • Ιούνιος 2022

[Καισαριανή]

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής συ-
νεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκε-

ψη στις 8 Ιουνίου με θέμα τα έργα του Μετρό 
στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε σύνδε-
ση με την Αττικό Μετρό Α.Ε., όπου δόθηκε 
στους δημοτικούς συμβούλους η δυνατότητα 
να κάνουν στους ειδικούς ερωτήσεις.

Όπως επισημάνθηκε, θα χρειαστούν 8 
χρόνια για να ολοκληρωθούν τα υπόγεια 
κυρίως έργα. Η κατασκευή δεύτερου σταθ-
μού στην Καισαριανή διεκδικήθηκε επί δη-
μαρχίας Αντώνη Καμπάκα (το υπενθύμισε 
η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ειρήνη 
Καγιαμπάκη) ενώ το 2017, η δημοτική αρχή 
του Ηλία Σταμέλου πέτυχε την αλλαγή χωρο-
θέτησης του συγκεκριμένου σταθμού από το 
γήπεδο τένις της Νηάρ Ηστ προς την Πανεπι-
στημιούπολη.

 Όσον αφορά στο σταθμό «Καισαριανή» η 
μια είσοδος-έξοδος θα είναι στη διασταύρω-
ση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με 
την οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και η άλλη 
επί της οδού Δαμάρεως, δηλαδή στα όρια 
του Παγκρατίου και της Κάτω Καισαριανής.

Η μια είσοδος-έξοδος του σταθμού «Πανε-
πιστημιούπολη» θα βρίσκεται στην απόληξη 
της οδού Οδεμησίου ενώ η άλλη θα είναι, 
επίσης στην Καισαριανή, πίσω από το Σού-
περ Μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος» (Ηρώων 
Πολυτεχνείου & Ομηρείου).

Η δημοτική αρχή του Χρήστου Βοσκόπου-
λου ήταν αντίθετη με την αλλαγή χωροθέτη-
σης του δεύτερου σταθμού ωστόσο μη μπο-
ρώντας να επαναφέρει τον αρχικό σχεδιασμό, 
εξασφάλισε ότι η δεύτερη είσοδος-έξοδος θα 
βρίσκεται στον οικιστικό ιστό της πόλης.

Για τις παραπάνω αλλαγές, ο δήμαρχος 
Χρήστος Βοσκόπουλος δήλωσε «Κληθήκαμε 
να συνεργαστούμε σε μια παγιωμένη κατά-
σταση. Υπάρχει ανάδοχος, υπάρχουν συγκε-
κριμένο πλαίσιο και κανόνες. Προσπαθήσαμε 
να παρέμβουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η 
λύση υπέρ της οποίας δεν είχαμε συνηγορή-
σει, θα είναι η βέλτιστη δυνατή. Με την Αττικό 
Μετρό έχουμε συνευρεθεί πάρα πολλές φο-
ρές όχι μόνο με την παρούσα διοίκηση αλλά 
και με την προηγούμενη». 

Αναφερόμενος στην αλλαγή εισόδου-εξό-
δου, που εξασφάλισε, σημείωσε: «Θυμίζω ότι 
υπήρχε μια προμελέτη η οποία ήταν διαφορε-
τική από αυτή που τελικώς εγκρίθηκε, η οποία 

προέβλεπε ένα τούνελ με διαφορετική κλίση 
σε σχέση με τον άξονα της λεωφόρου Πανεπι-
στημιούπολης».

Παρέμβαση Καμπάκα
Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Αντώ-
νη Καμπάκα υπέρ των ιδιοκτητών του 
οικοπέδου στη συμβολή της Εθνικής 
Αντιστάσεως και Φιλαδελφείας, όπου 
προβλέπεται κατασκευή εξαερισμού 
και σκάλας διεξόδου. Οι συγκεκριμένοι 
είχαν υπογράψει εργολαβικό παραδί-
δοντας προσφυγικές κατοικίες για να 
πάρουν με τη μέθοδο της αντιπαροχής, 
νέες κατοικίες. Επεσήμανε ότι θα ήταν 
μεγάλη αδικία να αποζημιωθούν με τη 
χαμηλότερη αξία του αδόμητου οικόπε-
δου τη στιγμή που στερήθηκαν τις κατοι-
κίες τους.

Η απάντηση της Αττικό Μετρό ήταν ότι 
το ύψος της αποζημιώσεως απαλλοτρί-
ωσης καθορίζεται από το δικαστήριο: 
«Εμείς θα πληρώσουμε το ποσό που θα 
επιδικαστεί». Μετά την παρέμβαση Κα-
μπάκα, όλες οι δημοτικές παρατάξεις 
συμφώνησαν ότι ο Δήμος πρέπει να 
σταθεί στο πλευρό των θιγόμενων ώστε 
να λάβουν δίκαια αποζημίωση.

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» Σίμος Πολυχρονάκης εξέφρα-
σε τον προβληματισμό του για τη στάθμευση 
αυτοκινήτων που εισέρχονται στην Αθήνα 

από την Αττική Οδό και πιθανόν θα επιλέξουν 
να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους κοντά 
στους δύο σταθμούς του Μετρό αλλά και για 
την ενδεχόμενη αύξηση του κυκλοφοριακού 
φόρτου στην Εθνικής Αντιστάσεως. Από την 
πλευρά της, η Αττικό Μετρό, επεσήμανε ότι 
το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
με την αναδρομολόγηση των λεωφορειακών 
γραμμών συγκοινωνίας.

Η επικεφαλής της παράταξης «Πρώτη 
φορά Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου, 
πρότεινε, μεταξύ άλλων, την υπογραφή μνη-
μονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών της Αττικό Μετρό 
και του Δήμου Καισαριανής, ώστε να μετρι-
αστούν τα προβλήματα στη λειτουργία της 
πόλης το χρονικό διάστημα της κατασκευής 
του έργου.

«Είναι απαραίτητο να υπάρξουν δεσμεύ-
σεις από όλες τις πλευρές, ότι: 1. Το έργο θα 
εκτελεστεί με τη μικρότερη δυνατή όχληση 
των κατοίκων. 2. Το οικιστικό περιβάλλον θα 
προστατευθεί και θα γίνουν οι απαραίτητες 
αναπλάσεις και διαμορφώσεις των κοινόχρη-
στων χώρων και της ευρύτερης περιοχής. 
3. Θα υπάρξει περιβαλλοντική και αισθητική 
συμβατότητα και λειτουργικότητα του έργου 
με την καθημερινότητα της πόλης. 4. Θα γί-
νουν κυκλοφοριακές μελέτες και ρυθμίσεις 
στη ζώνη επιρροής των σταθμών του Μετρό, 
για την αποσυμφόρηση της κεντρικής λεωφό-
ρου. 5. Το πράσινο της πόλης θα ενισχυθεί για 
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. 6. 
Θα τηρηθούν οι χρόνοι κατασκευής, απομά-

κρυνσης των υλικών εκσκαφής και αποκα-
τάστασης των χώρων των εργοταξίων και του 
αστικού εξοπλισμού. 7. Η Αττικό Μετρό Α.Ε. 
θα προσφέρει αντισταθμιστικά οφέλη στην 
Καισαριανή».

Η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών 
Καισαριανής» Άννα Παραγυιού τόνισε την 
ανάγκη γίνουν συζητήσεις με το Πανεπιστή-
μιο έτσι ώστε κάποιες ώρες και ειδικά τις 
πρωινές και τις απογευματινές που ο κό-
σμος, πάει και γυρνάει από τις δουλειές του, 
να παραμένει ανοικτή η δίοδος μέσω Πανε-
πιστημιούπολης ώστε να μπορέσει λίγο να 
αποσυμφορηθεί η Εθνικής Αντιστάσεως.

Τάχθηκε κατά τη διαμόρφωσης χώρων 
στάθμευσης γύρω από τους σταθμούς του 
Μετρό, που θα μπορούσαν λειτουργήσουν 
ως πόλος έλξης για επισκέπτες ώστε να αφή-
νουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και να παίρνουν 
το Μετρό, επιβαρύνοντας τους κατοίκους. 
Παράλληλα ζήτησε να γίνει σχεδιασμός της 
ανάπλασης του επιφανειακού περιβάλλοντα 
χώρου των σταθμών.

Ο επικεφαλής της Ανυπόταχτης Καισα-
ριανής Μιχάλης Μιλτσακάκης τόνισε ότι 
για να λειτουργήσουν ως κίνητρο να αφήσει 
κάποιος το αυτοκίνητό του στο σπίτι του, οι 
υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς θα έπρεπε να 
είναι δωρεάν. Σημείωσε την ανάγκη να τη-
ρηθούν τα συμφωνηθέντα όπως η δέσμευση 
ότι δεν θα κοπούν άλλα δένδρα στα εργοτά-
ξια και επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι δεν 
διαπραγματεύτηκε με την Αττικό Μετρό αντι-
σταθμιστικά οφέλη για την πόλη.

Αντώνης Καμπάκας: «Αδικία η απαλλοτρίωση κατοικιών»
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος

Η Άννα Παραγυιού Ο Μιχάλης Μιλτσακάκης Ο τέως δήμαρχος Αντώνης Καμπάκας

Η Μπεττίνα ΓραφίδουΟι Σίμος Πολυχρονάκης και Ηλίας Σταμέλος
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[Καισαριανή]

Τ ο διήμερο 3 & 4 Ιουνίου η Ένωση 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 

Καισαριανής διοργάνωσε την 20η Μα-
θητική Γιορτή με αφορμή τη λήξη του 
σχολικού έτους.

Οι μαθητές κ οι μαθήτριες της πόλης 
μας μάς παρουσίασαν, στη σκηνή και 

τον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού 
κινηματογράφου Αιολία, υλικό από τις 
εργασίες που έχουν εκπονήσει με τους 
δασκάλους/ες τους κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, έκαναν χειροτε-
χνίες κ κατασκευές, ζωγράφισαν, έπαι-
ξαν, χόρεψαν και γλέντησαν.

Ή ταν μια μεγάλη αντιπολεμική γιορτή που θα 
την θυμούνται για αρκετό καιρό οι φίλοι του 

Κόκκινου Αερόστατου. Εκατοντάδες παιδιά γέμι-
σαν από νωρίς το χώρο του Σκοπευτηρίου Και-
σαριανής, για να συμμετάσχουν στο Αντιπολεμικό 
Παιδικό Φεστιβάλ που διοργάνωσε στις 17 Ιουνίου, 
το «Κόκκινο Αερόστατο», το περιοδικό για παιδιά 
που επιμελείται η Διατμηματική Επιτροπή της ΚΕ 
του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες της νεολαίας.

Η βραδιά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με μια 

συναυλία γεμάτη κέφι, αλλά και πολλά μηνύματα... 
Στη σκηνή ανέβηκαν οι Αλέξανδρος Δάικος, Αλέ-
ξανδρος Κτιστάκης, Ράνια Μπαλή, Μιρέλα Πάχου 
και Θανάσης Χουλιαράς, οι οποίοι ξεσήκωσαν μι-
κρούς και μεγάλους. Την ενορχήστρωση έκαναν 
ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Χριστόφορος Φλυ-
τζάνης. Το Πάρκο του Σκοπευτηρίου είχε στολιστεί 
κατάλληλα για την περίσταση. Οι πολύχρωμες κα-
τασκευές εντυπωσίασαν τους φίλους του Κόκκι-
νου Αερόστατου.

Σ τις 8 Ιουνίου, οι απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Καισαριανής, του σχολικού έτους 2002, ξανασυνα-
ντήθηκαν μετά από 20 χρόνια. Μεταξύ αυτών διακρίνουμε τον δημοτικό σύμβουλο της «Πρώτη 

Φορά Καισαριανή» (παρ. Μπεττίνας Γραφίδου), Ανδρέα Καρατζά.

Ξέφρενο γλέντι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

20η Μαθητική Γιορτή Γιορτή αποφοίτων 2ου Λυκείου Καισαριανής

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ο Υ

O φρικτός θάνατος του ΦάτσαΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Η είδηση πέρασε στα ψιλά. Κι όμως, η θανάσιμη 

επίθεση δυό σκύλων Ακίτα στο δυόμιση χρό-
νων μικρόσωμο Γιορκσάιρ  Φάτσα, εντός του πάρ-
κου σκύλων του Σκοπευτηρίου Καισαριανής, στις 
19 Μαΐου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Ο Φάτσας ήταν δυστυχώς λυμένος και μπήκε 
από λάθος από μια σκαμμένη λακκούβα στην πε-
ρίφραξη μέσα στο χώρο που βρίσκονταν τα Ακίτα. 
Και δεν πρόλαβε να βγει. Τα Ακίτα ήταν ελεύθερα 
και χωρίς φίμωτρο. Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα. 
Ο κόσμος έπαθε σοκ. Το ίδιο και η ιδιοκτήτρια του 
Λένα Φ. Τον σκότωσαν.

Ο κηδεμόνας των Ακίτα παρέμενε ατάραχος. 
Αυτή τη σοκαριστική περιγραφή δίνει ο κόσμος. 

Ατάραχος με μια φίλη του και περίμενε την Αστυ-
νομία που είχαν καλέσει δύο φορές και δεν πήγε 
ποτέ. Σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είναι ήταν η πρώ-
τη φορά που τα Ακίτα είχαν σκοτώσει άλλο ζώο.

Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό, η Μυρτώ 
Τζώρτζου στη σελίδα Κυνόφιλοι Σκοπευτηρίου 
Καισαριανής στο Facebook, κατατάσσει τον ιδιο-
κτήτη των Ακίτα σ’αυτούς «που έχουν δημιουργή-
σει επιθετικά σκυλιά, προέκταση των προβλημα-
τικών και άρρωστων χαρακτήρων τους, οι οποίοι 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν 
φιλόζωοι». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «πολλοί, 
λόγω αυτού, κυρίως γυναίκες, έχουν σταματήσει να 
πηγαίνουν στο πάρκο».
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Με «ναι» κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στο 
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, του Δή-

μου Ζωγράφου, στις 9 Ιουνίου, η πρόταση του 
Εμπορικού Συλλόγου της πόλης να πραγμα-
τοποιηθούν για πρώτη φορά, στον δήμο μας 
«Λευκές Νύχτες» στις 25 Ιουνίου και στις 9 
Ιουλίου. 

Πρόκειται για τον θεσμό που πραγματοποι-
είται με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Κατά τη διάρ-
κεια της «Λευκής Νύχτας» τα καταστήματα 
παραμένουν ανοικτά έως τα μεσάνυχτα, προ-
σφέροντας στους καταναλωτές τα εμπορεύμα-
τα τους σε ειδικές τιμές. Παράλληλα πραγμα-
τοποιούνται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που δι-
ασκεδάζουν το κοινό. Σημειώνουμε ότι στους 
δρόμους που φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις 
σταματά η κυκλοφορία των οχημάτων έτσι 
ώστε το κοινό να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. 

«Η κοινωνία μας έχει επανέλθει μετά τη χα-
λάρωση των περιοριστικών μέτρων σε κανο-
νικούς ρυθμούς. Ο δήμος μας προτίθεται να 
προχωρήσει στον θεσμό της Λευκής Νύχτας 
όπως και άλλοι δήμοι της χώρας για την τόνωση 
κυρίως της τοπικής αγοράς» τόνισε ο δήμαρ-
χος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας κατά διάρκεια 
του δημοτικού συμβουλίου υποστηρίζοντας τη 
πρόταση του Εμπορικού και Επιχειρηματικού 
Συλλόγου Ζωγράφου.

Ο Ανδρέας Καραβίδας της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Ζωγράφου παίρνοντας τον λόγο είπε 
«πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
δεν τονώνουν καμία αγορά. Τον κόσμο απα-
σχολεί το ζήτημα της ακρίβειας και δεν πι-
στεύουμε ότι έχει πετύχει ο θεσμός όπου και 
να έχει εφαρμοστεί». Πρότεινε ότι το μέτρο της 

μείωσης των δημοτικών τελών θα πρόσφερε 
περισσότερα στους επαγγελματίες παρά οι εκ-
δηλώσεις. 

Ο Χρήστος Τουλιάτος, της κίνησης Ζωγρά-
φου – Ανυπότακτη Πόλη μίλησε στη συνέχεια 
θίγοντας το θέμα των εργαζομένων στα κα-
ταστήματα και για το αν οι εργοδότες φανούν 
συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους στις περαι-
τέρω ώρες εργασίας που απαιτούν οι «λευκές 
Νύκτες». 

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Αγγελό-
πουλος επικεφαλής του συνδυασμού Ζωγρά-
φου Μπροστά είπε «Χαίρομαι που με μεγάλη 
καθυστέρηση η πόλη του Ζωγράφου υιοθετεί 
τον θεσμό των Λευκών Νυχτών που στηρίζει 
τη κοινωνία και μπορεί να φέρει αγοραστικό 
κοινό από άλλες περιοχές και να αυξήσει το 
εισόδημα του επαγγελματία». Πρόσθεσε όμως 
ότι δεν φτάνει μόνο η λευκή νύχτα για να φέ-
ρει κόσμο από άλλες περιοχές η πόλη πρέπει 
να είναι καθαρή και να έχει φως. 

Ο Δήμαρχος απάντησε λέγοντας πως ισχύ-
ει το αντίθετο η πόλη είναι «και φωτεινή και 
καθαρή» 

*Οι «Λευκές Νύχτες» θα πραγματοποιηθούν 
από τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλο-
γος Ζωγράφου» σε συνεργασία με το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον 
δήμο Ζωγράφου το Σάββατο 25 Ιουνίου (στη 
Λεωφόρο Στρατηγού Αλεξάνδρου Παπάγου) 
και το Σάββατο 9 Ιουλίου (στη Λεωφόρο Γρη-
γόρη Αυξεντίου). Θα διαρκέσουν από τις 20:45 
έως την 01:00. Επίσης θα πραγματοποιηθεί 
λαχειοφόρος αγορά για την αγορά σύγχρονου 
λαπαροσκοπικού χειρουργικού εξοπλισμού 
για το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». 

Δύο «Λευκές Νύχτες» στον Δήμο Ζωγράφου 
ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η «Επικοινωνία» μίλησε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Επιχειρηματικού 
Συλλόγου Ζωγράφου Γεώργιο Κροκίδη και μας ενημέρωσε για το πρόγραμμα.

► Γιατί αποφάσισε ο σύλλογος να
διοργανώσει τις Λεύκες Νύχτες;
Επειδή θέλουμε ο συνδημότης μας να κα-
ταλάβει ότι πρέπει να μείνει στην αγορά
της πόλη μας. Αλλά για να έχουμε αυτή την
εξέλιξη θα πρέπει εμείς να τον κρατήσουμε.
Αυτό σημαίνει να έχουμε μία κοινή πορεία
δηλαδή να γίνουμε ανταγωνίσιμοι με το κέ-
ντρο.

► Τι περιμένει όσους έρθουν
στις λευκές νύχτες;
Θα υπάρχει dj που θα διαμορφώσει το μου-
σικό κλίμα. Επίσης θα μοιράζονται στους
παρευρισκόμενους δωρεάν αναψυκτικά και
χυμοί. Για τα παιδιά ψυχαγωγία με κλόουν
και δωρεάν pop-corn. Τα μαγαζιά θα πα-
ραμείνουν ανοικτά έως την 1 το πρωί και
κάποια θα έχουν δελεαστικές προσφορές.
Θέλω να επισημάνω ότι τα λεωφορεία που
διασχίζουν τους δρόμους που θα πραγμα-
τοποιηθούν οι εκδηλώσεις θα αλλάξουν τις
διαδρομές τους.

► Στη λαχειοφόρο αγορά
ποια θα είναι τα δώρα;
Θα είναι πολλά και διάφορα, προσφορές από 
τις τοπικές επιχειρήσεις. Θέλω να σημειώσω 
ότι το λαπαροσκοπικό μηχάνημα που ευ-
ελπιστούμε να αγοράσουμε για το νοσοκο-
μείο Παίδων «Αγία Σοφία» κοστίζει 100,000
ευρώ. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στο
νοσοκομείο στην εποχή μας. Πρέπει να «ξυ-
πνήσει» η Κυβέρνηση και να βοηθήσει για
την αγορά του μηχανήματος.

Γεώργιος Κροκίδης:
«Θέλουμε ο συνδημότης μας να καταλάβει ότι 
πρέπει να μείνει στην αγορά της πόλη μας.»

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας υποστήριξε ότι ο θεσμός της 
Λευκής Νύχτας θα συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς.

Ο Ανδρέας Καραβίδας αντιπρότεινε τη μείωση των 
δημοτικών τελών ως μέτρο τόνωσης της αγοράς.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τόνισε δεν φτάνει μόνο
η λευκή νύχτα για να φέρει κόσμο από άλλες περιοχές,

η πόλη πρέπει να είναι καθαρή και να έχει φως
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Σ ε «μια όμορφη βραδιά με live Μουσική και πολλές εκπλήξεις» προσκάλεσε ο Σύνδεσμος Παλιών 
Ζωγραφιωτών τους φίλους του και όχι μόνο το βράδυ της Παρασκευής 18 Ιουνίου, στο στέκι του, τη 

Βίλα Παυλίνα. Και η βραδιά όπως μας εξομολογήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Δημήτρης Μπίτσικας  
αποδείχθηκε καλύτερη από καλή λέγοντας «το χαρήκαμε όλοι, ήταν όλα έντονα και χαρούμενα είχε διάθεση 
ο κόσμος μετά τα 2 ½ χρόνια πανδημίας.  Εάν μεγάλο ευχαριστώ σε όλους». Η μουσική σίγασε τις πρώτες 
μικρές ώρες και ύστερα από… σύσταση της αστυνομίας. Ειδάλλως όπως είπε ο Δημήτρης Μπίτσικας «το 
γλέντι θα κρατούσε μέχρι το ξημέρωμα, τέτοια ήταν η διάθεση του κόσμου».  

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, 
ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊ-
τάνης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστασία Μπότου, οι αντιδήμαρχοι Θοδωρής Με-
τικαρίδης, Γιάννης Βούρτσης, Δήμος Μπουλούκος, Βαγγέλης Τζανής, Λάμπρος Καλαρρύτης και 
Δημήτρης Κολομπάτσος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Λεωνίδας Κουφός, Λάμπρος Γούμενος, Βασίλης 
Λένης, Κώστας Αλεξανδρής καθώς και η εκδότρια της «Επικοινωνίας» Γεωργία Ζαπαντιώτη.

Μ ε αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος την Παρασκευή 3 Ιουνίου, οι περίοικοι 

του Άλσους Ιλισίων αλλά και κάτοικοι της ευρύτε-
ρης περιοχής Ιλισίων-Ζωγράφου συμμετείχαν σε 
μια συμβολική δεντροφύτευση  στο Άλσος Ιλισίων 
και στα έξι στρέμματα  που ανήκει στο Δήμο Ζω-
γράφου.

Στο κάλεσμα της Επιτροπής πράσινου για το Άλ-
σος Ιλισίων ανταποκρίθηκαν πάνω από  100 δημό-
τες, συμμετείχαν  εκπρόσωποι φορέων  του Δήμου 
Ζωγράφου και  της Αθήνας, δημοτικές παρατάξεις, 
τοπικοί σύλλογοι, κινήματα όπως και η εκδότρια 
της «Επικοινωνίας» Γεωργία Ζαπαντιώτη.

Επίσης οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξε-
ων του Δήμου Ζωγράφου, Τίνα Καφατσάκη (Μαζί 
για την πόλη μας), Κωστής Παπαναστασόπουλος 

(Αγαπώ Ζωγράφου), Μηνάς Καραγιάννης ( Κίνημα 
στην πόλη του Ζωγράφου). Το «παρών» έδωσε και  
ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής Αποτελεσμα-
τικότητας και Πρασίνου Δημήτρης Κολομπάτσος.

Ο πρόεδρος των Παλαιών Ζωγραφιωτών 
Δημήτρης Μπίτσικας απευθύνει χαιρετισμό.

Όμορφη βραδιά στη Βίλα Παυλίνα
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ι Ω Τ Ω Ν

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΙΛΙΣΙΩΝ

Από αριστερά: Τάσος Γαϊτάνης εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Λάμπρος Γούμενος 
αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Δημήτρης Κολομπάτσος, 

Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής & Πρασίνου και ο δημοτικός σύμβουλος Λεωνίδας Κουφός

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος 
Γαϊτάνης και ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.

Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Δημήτρης Κολομπάτσος 
δίνει οδηγίες. Στο φόντο διακρίνεται ο δημοτικός 

σύμβουλος Κώστας Πίτσιος.Η Τίνα Καφατσάκη απευθύνει χαιρετισμό Οι πολίτες συμμετέχουν στη δενδροφύτευση

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώ-
δας βράβευσε τον Ολυμπιονίκη 

Στέλιο Αργυρόπουλο- Κανακάκη που το 
περασμένο καλοκαίρι με την Εθνική ομά-
δα πόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο του τουρ-
νουά πόλο που διοργανώνει ο Ηλυσιακός 
στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο, στη μνήμη της 
αδικοχαμένης αδελφής του Κωνσταντί-
νας Αργυροπούλου – Κανακάκη. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος- Κανακάκης παραλαμβάνει 

το βραβείο από τον δήμαρχο Βασίλη θώδα.
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Μεγάλη εκδήλωση μνήμης
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Μ ε μια μεγάλη εκδήλωση με έντονο παραδοσιακό χρώμα που οργανώθηκε από το Δήμο 
Βύρωνα, στις 29 Μαΐου, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», τιμήθηκαν οι Αλησμό-

νητες Πατρίδες με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Την εκδήλωση, που περιελάμβανε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από την Ήπειρο, 

την Ευρυτανία, την Κρήτη, τον Πόντο και την Αρμενία, τίμησε με την παρουσία του πλήθος 
κόσμου, ενώ στη διάρκεια της απονεμήθηκαν τιμητικά συλλεκτικό ημερολόγιο και ανθοδέσμη 
στους εκπροσώπους των παραπάνω συλλόγων και ενώσεων.

Συγκεκριμένα: ● Η Αντιδήμαρχος Λεμονιά Κλωνάρη έκανε απονομή στην Αρμενική Εθνική 
Επιτροπή Ελλάδος – Τ.Ο. Καρέα. ● Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κόκκαλης την Ένωση Ηπειρω-
τών Βύρωνα «Ο Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων». ● Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για 
τον  Βύρωνα» Μίλτος Μπαντής στην χορευτική ομάδα της Ένωσης απανταχού Ευρυτανισσών 
για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρυτανίας. ● Ο επικεφαλής της Παράταξης «Δημοτική Κίνηση 
Πολιτών Δύναμη Ελπίδας» Αλέξης Σωτηρόπουλος στον Σύλλογο Κρητών Βύρωνα. και η επι-
κεφαλής της Παράταξης «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα» Βασιλική Σάρολα στον Σύλλογο 
Ποντίων Καρέα – Βύρωνα.

Συγκέντρωση κατοίκων για
τη σχολάζουσα κληρονομιά

Εργαζόμενοι καθαριότητας διέσωσαν 
γατάκια από τα σκουπίδια

Τ ην 1η Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση κατοίκων του Βύρωνα με πρωτοβου-
λία της συλλογικότητας «Ενάργεια» στη συμβολή των οδών Ν. Αρώνη και Νικηφο-

ρίδη για το θέμα της σχολάζουσας κληρονομίας της οδού Νικφορίδη, έκτασης περίπου 
2.200 τ.μ.

Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη να συγκροτηθεί μια επιτροπή κατοίκων που θα 
αγωνιστεί με στόχο, όταν ο χώρος περάσει οριστικά στο δημόσιο, να περιέλθει στο Δήμο 
Βύρωνα για να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των κατοίκων και της πόλης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν όλοι οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημο-
τικοί σύμβουλοι που προσκλήθηκαν: Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Μπικάκη, Τάσος 
Μαυρόπουλος, Ιουλία Κιούπη, Βασίλης Δεμπόνος και Βασίλης Καλύβας.

Τ ιμητικές διακρίσεις απένειμε η Πα-
νελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλ-

λοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) σε έξι εργα-
ζόμενες και εργαζόμενους στην υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, για την 
διάσωση μικρών γατιών που βρέθηκαν 
μέσα κοντέινερ ανακύκλωσης χαρτιού, 
αφού πρώτα είχαν πεταχτεί σε κάδο στις 
26/4/2022.

Τα γατάκια έγιναν αντιληπτά όταν το 
απορριμματοφόρο άδειασε το χαρτί στο 
container που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο 
πριν ευτυχώς ξεκινήσει η συμπίεση. Αμέ-
σως οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τα πάντα, 
μπήκαν μέσα στο container και το άδεια-
σαν ολόκληρο με τα χέρια και κοπιώδη 
αναζήτηση πέραν του ωραρίου τους μέχρι 
να εντοπίσουν τα μικρά. Ευτυχώς ήταν 
μόνο δύο και δεν είχαν τραυματιστεί.

Οι τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν 

στους: Γιώτα Γεωργοπούλου,  Έφη Γκιό-
κα, Βασίλη Κόκλα, Παναγιώτη Παπαδό-
πουλο,  Πέπη Τράκα και Ελευθερία Τσι-
ολάκη.

Η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Βύ-
ρωνα, σέβεται τα αδέσποτα ζώα και φρο-
ντίζει γάτες στο χώρο του αμαξοστασίου, τις 
οποίες συστηματικά στειρώνει, σιτίζει και 
περιθάλπει.

Ο Γιώργος Ντόβολος και η Σταυρούλα Δαλιάνη ξεσήκωσαν το κοινό με τις ερμηνείες τους στα παραδοσιακά 
τραγούδια. Στον φόντο διακρίνεται η μικτή χορωδία της Σχολής «Εν Ωδαίς» και του Συλλόγου Ποντίων Καρέα-Βύρωνα.



[Βιβλιοπαρουσίαση]

Τ ο νέο μυθιστόρημα της Ρέ-
νας Ρώσση - Ζαΐρη «Αλ-

μύρα: Η ευτυχία αλλιώς» πα-
ρουσίασαν το βιβλιοπωλείο «Το 
Θέμα» στο Παγκράτι (Φιλολάου 
62) και οι Εκδόσεις Ψυχογιός 
την 1η Ιουνίου. Για το βιβλίο μί-
λησαν η συγγραφέας Δήμητρα 
Ιωάννου και η διοργανώτρια 
παρουσιάσεων βιβλίων, Ιωάν-
να Κουρέτα.

Πρόκειται για μία πολυπρό-
σωπη ιστορία, η οποία κυλά με 

γοργό και συνεχόμενο ρυθμό. 
Το κείμενο είναι χωρισμένο σε 
αρκετά μέρη, όπου στο καθένα 
πρωταγωνιστεί ένα πρόσωπο 
με δευτερεύουσα την παρουσία 
των λοιπών. 

Έξι ήρωες διαμορφώνονται 

από τη δύναμη του πάθους 
τους. Από τον ιδρώτα, τα δά-
κρυα, τη θάλασσα.

Η Στάμω, το υποταγμένο κο-
ρίτσι της Μάνης, μεταμορφώ-
νεται από τη δύναμη του έρωτα 
κι από ένα μωρό. Κάτω από τον 

ίσκιο του Ταΰγετου.
Μυστηριώδη εγκλήματα, με-

γαλοπρεπή βαλς και μια πυρκα-
γιά που σαρώνει τα πάντα. Στη 
ζωή του Οδυσσέα, στη Βιέννη.

Πολλά ανείπωτα μυστικά κι 
ένα καταραμένο περιδέραιο 
συγκλονίζουν την Κλοέ, στο 
Παρίσι.

Η Αντέλ, στην Αθήνα, δέχεται 
να γίνει παρένθετη μητέρα για 
χάρη της φίλης της. Μόνο που 
ερωτεύεται τον άντρα της.

Σκιές και χρώματα γίνονται 
ένα με τον Αχιλλέα, στο νησί του 
ήλιου, τη Ρόδο.

Η Ιουλία, η Νέα Υόρκη και το 
αμερικάνικο όνειρο. Τι θα μπο-
ρούσε να πάει στραβά;

Εξηγώντας τον τίτλο του βιβλί-
ου, η συγγραφέας Ρένας Ρώσ-
ση – Ζαΐρη τόνισε ότι «Η αλμύρα 
είναι για μένα το άλλο πρόσωπο 
της ευτυχίας. Η αλμύρα κρύβε-
ται μέσα στα δάκρυα της χαράς, 
στον ιδρώτα του έρωτα, στη θά-
λασσα που λατρεύω. Οπότε, ναι, 
είναι αλμυρή η ευτυχία!»

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ  - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: «Αλμύρα: Η ευτυχία αλλιώς»

Από αριστερά: Δήμητρα Ιωάννου, συγγραφέας, Γιάννης Τσουκανάρης, 
εκπρόσωπος «Ψυχογιός», Ρένα Ρώσση – Ζαΐρη, η συγγραφέας της 
«Αλμύρας», Ιωάννα Κουρέτα, υπεύθυνη εκδηλώσεων και Θεώνη 
Μωραΐτη συνιδιοκτήτρια των βιβλιοπωλείων «Το Θέμα».

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ

Η ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ,

ΣΤΙΣ 20:00

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΟ ΘΕΜΑ

(ΦΙΛΟΛΑΟΥ 62, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 
ΤΗΛ.: 210 7569400)
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[Αρθρογραφία]

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

Μ ετά τα τελευταία γεγονότα στη 
χώρα μας και στην περιοχή μας θα 

ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να κάνω 
μια μικρή αναφορά ως τομεάρχης εξω-
τερικών υποθέσεων και ως υποψήφιος 
βουλευτής του Νότιου Τομέα Β3 Αθη-
νών του στις θέσεις του κόμματος που 
εκπροσωπώ την Ελληνική Λύση. Η Ελ-
ληνική Λύση εκ στόματος του προέδρου 
μας Κυριάκου Βελόπουλου, σε όλες τις 
ομιλίες του στην ελληνική βουλή μιλάει 
πάντα σαν αρχηγός αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, αφού η πραγματική αντιπο-
λίτευση είναι ανύπαρκτη. Πάντα μιλάει 
για όλους και για όλα κατά του ανίκανου 
και επικίνδυνου πολιτικού προσωπικού 
που κυβερνά την χώρα. Τέλος στα παι-
χνίδια του μικροκομματισμού και επι-
κοινωνιακού εντυπωσιασμού εις βάρος 
του ελληνικού λαού.

Ο Υμηττός για άλλη μια φορά καίγε-
ται, κακοποιείται, καταστρέφεται. 5500 
στέμματα δάσους κάηκαν πρόσφατα. Η 

βιοποικιλότητα του βουνού αφανίζεται. 
Ένας από τους τελευταίους πνεύμονες 
πράσινου στην Αττική και στης περιοχή 
μας συρρικνώνεται. Το γεγονός αυτό 
πρέπει να μας προβληματίσει όλους 
μας ιδιαίτερα δεδομένης της μετέωρης 
κατάστασης που βρίσκεται το καθεστώς 
των χρήσεων γης στην περιοχή. Οι πλη-
γές του Υμηττού εδώ και πολλά χρόνια 
δεν προβλημάτισαν όπως φαίνεται τους 
κυβερνώντες. Οι ζημιές είναι ανεπα-
νόρθωτες. Το έγκλημα και οι ευθύνες 
του κράτους των δημοτικών αρχών, των 
καταπατητών, των μικρών και μεγάλων 
συμφερόντων είναι διαχρονικές.

Στον Υμηττό συμβαίνουν τα πάντα 
εκτός από αυτά που συνάδουν και 
προστατεύουν το δασικό και φυσικό 
χαρακτήρα του βουνού... πυρκαγιές, 
καταπατήσεις, χωματερές, παράνομες 
κατασκευές είναι ένα πολύ συχνό φαι-
νόμενο. Τους προηγούμενους μήνες 
κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ μελέτη με 

την οποία επιδιώκεται η νομιμοποίηση 
κάθε είδους οικιστικών αυθαιρεσιών 
από ιδιώτες και δημόσιους φορείς δηλ. 
απορριμάτων, αυθαίρετα κτίσματα, αυ-
θαίρετες περιφράξεις παράνομες χωμα-
τερές κλπ. 

Η φωτιές το καλοκαίρι και οι πλημμύ-
ρες το χειμώνα καθώς και όλα αυτά που 
ανάφερα παραπάνω αποδυναμώνουν 
το κράτος που χάνει την εμπιστοσύνη 
του πολίτη. Με την Ελληνική Λύση κομ-
μένα αυτά. Ότι καίγεται αναδασώνεται 
και δεν καταπατείται. Τελεία και παύλα. 

Η Ελληνική Λύση είναι το μέρος της 
λύσης και όχι του προβλήματος.

*Ο Νότιος Τομέας περιλαμβάνει της περι-
οχές: Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ηλιούπο-
λη, Υμηττός, Βύρωνας, Καισαριανή, Ζω-
γράφου, Ταύρος, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Αγ. 
Δημήτριος, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, 
Άλιμος.

Να μπει επιτέλους ένα τέρμα στην καταστροφή και λεηλασία του Υμηττού

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Χρίστος Θεσσαλονικεύς «Φύλακας άνθρωπος»

Πεταμένα ξηρά κλαδιά, δηλαδή 
εύφλευκτη βιομάζα στη Φασκομηλιά 

Βουλιαγμένης στον Υμηττό.

Τ ην Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 20.30 έγινε η πα-
ρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρίστου Θεσσαλο-

νικέως « Φύλακας άνθρωπος» από τις Εκδόσεις Αρμός 
στη «Βίλα Ζωγράφου» 

Για το βιβλίο μίλησαν: Έφη Ζωγράφου, συγγραφέας • 
Θανάσης Λάλας, συγγραφέας, δημοσιογράφος • Δημή-
τρης Βερύκιος, ηθοποιός, και ο συγγραφέας του βιβλίου 
& μουσικός Χρίστος Θεσσαλονικεύς.

Λίγο πριν το τέλος ο συγγραφέας πήρε την κιθάρα και 
τραγούδησε μαζί με τους παρευρισκόμενους κομμάτια 
του Μ. Θεοδωράκη και Μ. Χατζιδάκι.

Λίγα λόγια για το βιβλίο (Από το οπισθόφυλλο): «Όταν 

σταματήσουν οι αναγνώστες να μυρίζουν τις σελίδες του 
βιβλίου τότε τα τραγούδια θα βάλουν τα κλάματα. Τι σου 
λέω τώρα; Δεν τολμώ να το σκεφτώ. Φαντάσου μια κα-
λημέρα χωρίς καινούργια μέρα. Ένα σ’ αγαπώ χωρίς 
ανθρώπους. Ένα ριζίτικο δίχως λύρα. Πώς να σου μιλή-
σω; Τι να κάνω να μην πάψεις να με βλέπεις; Όταν σε γε-
λάει το κορίτσι που λέει πως πεθαίνει για σένα, σε ποια 
ανάσταση να πιστέψεις; Κι όμως. Τα βιβλία που έχουν 
φλέβες χτυπάνε στον ρυθμό της καρδιάς αυτού του κό-
σμου. Ακόμα δε χάθηκαν όλα. Φτιάχνω μια σχεδία στον 
ουρανό και πάω να βρω κεφάλαια και σελίδες που δε 
μου μοιάζουν. Ίσως έτσι σώσω την ψυχή μου».
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[Ζωγράφου]

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώ-
δας επισκέφτηκε την πλατεία Αόρ-

νου στα Ανω Ιλίσια, για να δει τις πρώτες 
εργασίες που γίνεται για την δημιουργία 
της Γραμμής 4 του Μετρό. Σε πρώτη 
φάση, περιφράσσονται, κλείνουν ως τα 
τέλη Ιουνίου και μεταβάλλονται σε εργο-
τάξια, τρεις πλατείες για τους ισάριθμούς 
σταθμούς του Μετρό στην πόλη του Ζω-

γράφου. Πρόκειται για την Πλατεία Αλε-
ξανδρή (Ζωγράφου), την Πλατεία Ελευ-
θερίας (Γουδή) και την Πλατεία Αόρνου 
(Ιλίσια) στις οποίες θα ξεκινήσουν τα 
πρώτα έργα μετακίνησης των δικτύων 
και του αστικού εξοπλισμού καθώς και 
οι πρώτες γεωτρήσεις.

Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται 
να κρατήσει περίπου ένα χρόνο και θα 

αφορά μόνο τις εργασίες στις συγκεκρι-
μένες πλατείες. 

Ο Βασίλης Θώδας που επισκέφτηκε τις 
πλατείες μαζί με τον αντιδήμαρχο Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Δήμο Μπουλούκο, δή-
λωσε: «Είναι μία ιστορική στιγμή καθώς 
ξεκινούν τα πρώτα βήματα για ένα έργο 
που θα αλλάξει το Δήμο Ζωγράφου. Με 
την ολοκλήρωση του, μετά από περίπου 

8 χρόνια, μία νέα εποχή θα ξεκινήσει για 
την πόλη μας βελτιώνοντας σημαντικά 
τις συνθήκες ζωής στο Δήμο Ζωγράφου. 
Θέλω να πιστεύω ότι η όποια ταλαιπωρία 
θα είναι παροδική και όχι σημαντική για 
τους πολίτες και η Αττικό Μετρό θα πράξει 
το καλύτερο δυνατό για να μην υπάρχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινό-
τητα μας».

Άρχισαν τα έργα του Μετρό στον Δήμο Ζωγράφου

Τ ην Παρασκευή 17 Ιουνίου, η  σκηνή φω-
τίστηκε στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου 

Ζωγράφου σηματοδοτώντας την έλευση του 
θεάτρου το φετινό καλοκαίρι. Και σε αυτό τον 
ξεχωριστό χώρο του Δήμου μας έδωσαν όλοι 
το παρών για να ψυχαγωγηθούν με τη μαγεία 
της υποκριτικής τέχνης. Στη σκηνή ανέβηκε 
η παράσταση «Γυναικών» από τη  θεατρική 
ερασιτεχνική ομάδα TAPIA (Teachers And 
Parents In Action) που δημιούργησε  ο ηθο-
ποιός Βαγγέλης Βαροτσάκης και στην οποία 
συμμετέχουν καθηγητές και γονείς του 1ου 
Γυμνασίου Ζωγράφου. 

Η παράσταση (τη σκηνοθεσία υπογράφει 
η Ιωάννα Μυλωνά ενώ το έργο είναι της 
Ελένης Γιαννάκη) εκτυλίσσεται στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 σε τουαλέτες γυναικών 
που βρίσκονται  σε έναν σταθμό ΚΤΕΛ της 
Εθνικής Οδού. Οι τυχαίες συναντήσεις έξω 
από αυτές δίνουν την αφορμή να ακουστούν 
προσωπικές ιστορίες της διπλανής πόρτας.

Τους ρόλους ερμήνευσαν οι: Νίκος Αν-
δρωνάς, Ελένη Γιαννάκη, Ιουλία-Λήδα Κα-
ρύδη, Νίκος Λιζάρδος, Κατερίνα Μπαμπα-
λή, Ιωάννα Ντζιου, Εύη Παπανικολάου και 
Γιώργος Πιπεράκης.

Αρχή με την εξαιρετική παράσταση «Γυναικών»
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Τα μέλη της ομάδας κατά την υπόκλιση μετά το πέρας της παράστασης.










