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[Editorial]
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Κ αλωσορίζουμε τους αναγνώστες μας, 
οι περισσότεροι από τους οποίους επέ-

στρεψαν από διακοπές στο χωριό, το πρώ-
το καλοκαίρι χωρίς μάσκα (πλην εξαιρέ-
σεων όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς) 
ενώ κάποιοι λιγότερο τυχεροί παρέμειναν 
στην πρωτεύουσα.

Ο Αύγουστος θεωρείται νεκρός μήνας 
ειδησεογραφικά και διαφημιστικά, και 
κάποιες τοπικές εφημερίδες επέλεξαν να 
παρακάμψουν το συγκεκριμένο μήνα, για 
να κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο.  

Η «Επικοινωνία» ωστόσο επέλεξε να 
κυκλοφορήσει κανονικά αυτό το μήνα αν 
και δεν είχε βγει τον Ιούλιο. Η προσωρι-
νή διακοπή κυκλοφορίας λόγω θέρους, 
αποτελεί πρακτική που ίσχυε ακόμη και 
τις «εποχές των παχιών αγελάδων» όσον 
αφορά τα διαφημιστικά έσοδα. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, για παράδειγμα, 
τοπική εφημερίδα του Βύρωνα-Καισαρια-
νής, έβγαζε κοινό τεύχος Ιουλίου-Αυγού-
στου και το επόμενο φύλλο έπρεπε να βγει 
μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου λόγω των πολυά-
ριθμων διαφημίσεων των φροντιστηρίων. 
Στην περίπτωσή μας, βέβαια, το φύλλο 
Σεπτεμβρίου, θα κυκλοφορήσει προς το 
τέλος του μήνα.

Με το φθινόπωρο μας περιμένουν νέες 
προκλήσεις όπως η ενεργειακή κρίση και 
η άνοδος του πληθωρισμού σε επίπεδα 
παρόμοια της δεκαετίας του ‘90. Οι αυ-
ξήσεις των ενοικίων σε σχέση με το 2019 
φτάνουν το 25% χωρίς να υπάρχει αντίστοι-
χη αύξηση μισθών. Αυτό δεν αφορά μόνο 
τους Δήμους Ζωγράφου και Καισαριανής, 
που γειτνιάζουν με την Πανεπιστημιούπο-
λη, αλλά και τον Βύρωνα. Την ίδια στιγμή, 
οι κατοικίες στο Παγκράτι, παρά την έλ-
λειψη πρασίνου και χώρων στάθμευσης, 
έχουν γίνει περιζήτητες. Υπολογίστε 450€ 
για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. του 1970…  Μέ-
χρι και δωμάτιο εντός του διαμερίσματος 
του ιδιοκτήτη, που διατίθενταν έναντι 320€ 
βρήκαμε…

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) 
Στράτος Παραδιάς προειδοποίησε τους 
ιδιοκτήτες να προτιμούν τον «καλό ενοι-
κιαστή» από το «καλό μίσθωμα», δηλαδή 
να μην επιμένουν σε υψηλό ποσό ενοικίου, 
γιατί εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο αφερεγ-
γυότητας.

Το ποσοστό του μισθού του, που πρέπει 
να διαθέσει κάποιος για στέγαση, ξεπερ-
νάει κατά πολύ το 30% του διαθέσιμου μη-
νιαίου εισοδήματός του σε συνολικά έξοδα 
κατοικίας (ενοίκιο/δόση δανείου, λογαρια-
σμοί, κοινόχρηστα), που η Eurostat ορίζει 
ως «προσιτή κατοικία».

Το ταμπού της συγκατοίκησης υποχω-
ρεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αγγε-
λία δύο αναπληρωτριών εκπαιδευτικών 
που αναζητούσαν δυάρι στο Παγκράτι 
προκειμένου να μοιραστούν το ενοίκιο.

Editor ial
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[Αρθρογραφία]

αγωνίζεται να εξασφαλίσει τη στήριξη 
της δικής του παράταξης (η απουσία 
πρώην πρωθυπουργών και άλλων 
προσφέρονται για προβληματισμό).

Θα έβλεπαν έναν πρωθυπουργό 
ο οποίος ήταν σε απόλυτη αμηχανία 
και αμυνόταν με επιχειρήματα που 
δεν έπειθαν (αυτό το «δεν γνώριζα» 
αποτέλεσε έμπνευση για τους χρήστες 
των social media).

Θα έβλεπαν έναν πρωθυπουργό που 

έλεγε ψέματα για να υποστηρίξει το 
επιχείρημα ότι «όλοι τα ίδια έκαναν»…

Θα έβλεπαν και τα επιχειρήματα των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία 
κονιορτοποιούσαν την «εικόνα» του 
πρωθυπουργού και αναδείκνυαν την 
φαύλη πρακτική του Κ. Μητσοτάκη 
προσωπικά και του «συστήματος Μα-
ξίμου ΑΕ».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε σε 
κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα. 

Βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση 
όταν κλήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να 
απαντήσει γιατί παρακολουθούσαν τον 
(τότε υποψήφιο) πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και τον δη-
μοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Αυτός 
που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον προσωπικό 
του έλεγχο, δηλώνει ότι δεν γνώριζε τι 
έκαναν οι άμεσα υφιστάμενοί του! Η 
«θυσία» των Δημητριάδη-Κοντολέοντα 
δεν έφθανε για να αποσειστούν οι ευ-
θύνες του πρωθυπουργού. Ο «εγώ δεν 

γνώριζα» μας θύμισε την σκηνή από 
την αλησμόνητη ελληνική ταινία «Το 
ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» και 
την ατάκα «εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιά-
ρογλου που κοιτούσε την Πετροπού-
λου… που κοιτούσε την Πετροβασίλη». 
Είναι πλέον σαφές ότι προσωπικά  ο κ. 
Μητσοτάκης, αλλά και η κυβέρνησή 
του, έχουν μπει σε φάση αποδρομής.

Είναι δυστύχημα για τη συντηρητική 
παράταξη στο σύνολό της, αλλά είναι 
πλέον γεγονός: Αυτοί που διαφήμιζαν 
το «νόμος και τάξη» είναι υπόλογοι για 
μεθόδους παρακράτους και συμπερι-
φορά ολιγαρχίας.

Έρχεται η ώρα των εκλογών και της 
συγκρότησης μιας κυβέρνησης με ισό-
τιμη συμμετοχή όλων των αριστερών 
και δημοκρατικών πολιτικών δυνάμε-
ων που θέλουν να μπει ένα τέλος σε 
αυτή την ύβρι για τη δημοκρατία. Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη όχι απλά απέτυχε, 
αλλά εξευτέλισε κάθε έννοια φιλελεύ-
θερης διαχείρισης της εξουσίας.

Είναι ώρα να πηγαίνουν. Εμείς είμα-
στε έτοιμοι να συμβάλουμε ως υπεύ-
θυνη πολιτική δύναμη σε μια πορεία 
ανόρθωσης της οικονομίας και της 
κοινωνίας, με δικαιοσύνη και χωρίς 
αποκλεισμούς. Ο καθένας πλέον είναι 
μπροστά στις ευθύνες του.

Θα ήταν ευχής έργο αν όλοι οι Έλ-
ληνες παρακολουθούσαν την προ 

ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βου-
λή για τις υποκλοπές.

Θα έβλεπαν έναν πρωθυπουργό πο-
λιτικά απομονωμένο με όλα τα υπόλοι-
πα κόμματα να στέκονται έντονα επι-
κριτικά απέναντί του.

Θα έβλεπαν έναν πρωθυπουργό που 

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Υποκλοπές: «Εγώ κοιτούσα την Γιαδικιάρογλου»…

Ένας πρωθυπουργός πολιτικά 
απομονωμένος. Φωτό Άγγελου 

Καλοδούκα.Σκίτσο του John Antono (Γιάννη Αντωνόπουλου), Δημοσιεύτηκε
στο Καρέ Καρέ της «Εφημερίδας των Συντακτών», 12-11-2021
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[Βύρωνας]

Οι διαφωνίες της αντιπολίτευσης
Μ ετά το κλείσιμο του σχολικού συ-

γκροτήματος του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Βύρωνα για λόγους ακαταλ-
ληλότητας, δύο τμήματα του συστεγα-
ζόμενου 4ου Νηπιαγωγείου παρέμειναν 
στον ίδιο χώρο. Τα άλλα δύο μεταφέρ-
θηκαν ως παράρτημα στην οδό Ταύρου 
4, στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικί-
ας, που απέχει 30 μέτρα από βενζινάδι-
κο και έχει επίσης καταγγελθεί από την 
αντιπολίτευση ως ακατάλληλος χώρος.

Αν και προβλέπεται πλήρης ανακα-
τασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
στο ίδιο χώρο σε μερικά χρόνια, με τις 
νέες τεχνικές προδιαγραφές, ο χώρος 
δεν θα είναι επαρκής για τη συστέγαση 
του 4ου Νηπιαγωγείου.

Η λύση του ζητήματος της μόνιμης 
μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου 
έχει παραπεμφθεί στο μέλλον ενώ τον 
Ιούλιο η δημοτική αρχή παρουσίασε 
μια αμφιλεγόμενη λύση του θέματος 
της προσωρινής μεταστέγασης. 

Ο Δήμος προχώρησε σε διενέργεια 
δημοπρασίας, στ ην οποία κατάθεσε 
προσφορά προς το Δήμο, για την εκμί-

σθωση ακινήτου, μόνο μια ιδιοκτήτρια.
Βέβαια, το γεγονός ότι η αναγγελία 

της δημοπρασίας δημοσιεύτηκε σε δύο 
εφημερίδες με ανύπαρκτη ουσιαστι-
κά αναγνωσιμότητα στο Βύρωνα, την 
εβδομαδιαία Χτύπος Νέας Ιωνίας και 
τη Συνείδηση Μεταμόρφωσης Αττικής, 
με αποτέλεσμα να υπάρξει ελάχιστη 
δημοσιότητα, σχολιάστηκε δυσμενώς 

από την αντιπολίτευση.
Τα δύο μέλη από τα τρία μέλη της 

Επιτροπής Δημοπρασίας, ο δήμαρχος 
Βύρωνα Άκης Κατωπόδης και ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχα-
ήλ Καραγιάννης αποφάσισαν να κατα-
κυρώσουν στις 28 Ιουλίου, την μίσθω-
ση του ισόγειου 121,80 τ.μ, διώροφου 
ακινήτου επί της οδού Π. Τσαλδάρη 48 

και Αρύβου, υπέρ της ιδιοκτήτριας Φω-
τεινής Βουλγαρίδου, έναντι μηνιαίου 
μισθώματος 2300€ για δώδεκα χρόνια. 
Στο συγκεκριμένο χώρο στεγάζοταν 
παλιά ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός. 

Το τρίτο μέλος της Επιτροπής, αντίθε-
τα με τα άλλα δύο, ο δημοτικός σύμβου-
λος της αντιπολίτευσης (παρ. Γώγου) 
Ιωάννης Αδαμόπουλος, διαφώνησε με 
την συμφωνηθείσα τιμή και αρνήθηκε 
να προσυπογράψει το πρακτικό.

Σύμφωνα με τον κ. Αδαμόπουλο «το 
κτήριο που προορίζεται για τη στέγαση 
30 περίπου παιδιών είναι πάρα πολύ 
παλιό και το θεωρώ πολύ ακριβό το μί-
σθωμα 2.300 ευρώ το μήνα, για δώδεκα 
χρόνια. Δεν έχει ίχνος θερμομόνωσης 
για παράδειγμα, δεν εχει αλουμίνια 
κ.λπ. και θα εχει αυξημένο λειτουργικό 
κόστος. Πιθανά να μην καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις για τη στέγαση σχολικής 
μονάδας. Δεν συμφωνώ, δεν υπέγραψα 
το πρακτικό για να ενοικιαστεί για Νη-
πιαγωγείο αυτός ο χώρος. Αισθάνθη-
κα ότι τα δυο άλλα μέλη της επιτροπής 
«φερόντουσαν σαν να βρήκαν κάποιο 

κελεπούρι και φοβήθηκαν μην το χά-
σουν»! ». 

Στηρίζοντας τη στάση του συμβού-
λου της, η δημοτική παράταξη «Νέα 
Εποχή Βύρωνα» σχολίασε σε ανακοί-
νωσή της, «Κατανοούμε την πίεση της 
δημοτικής αρχής για εύρεση χώρου για 
το 4ο που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ 
αλλά δεν κατανοούμε γιατί 12 χρόνια 
και γιατί 2600 στην αρχή και 2300 μετά 
για κάτι που δεν αξίζει πάνω από 500. 
Τουλάχιστον ας ήταν για 2-3 χρόνια με 
1000 ευρώ. Θ εωρούμε πώς η κοροϊδία 
συνεχίζεται».

Εκφράζοντας επίσης τη διαφωνία 
της μέσω ανακοίνωσης, η Ριζοσπα-
στική Ενωτική Κίνηση (ΡΕΚ) Βύρωνα, 
σχολίασε «Θεωρούμε τραγική αυτή την 
επιλογή όπως και τη δικαιολογία ότι τα 
χρήματα αυτά (σ.σ.: το ενοίκιο) θα τα κα-
ταβάλλει το δημόσιο (σ.σ: η Κτ.Υπ. Α.Ε. 
(πρώην ΟΣΚ) και όχι ο Δήμος. Τα χρή-
ματα του δημοσίου δεν είναι άραγε δικά 
μας χρήματα που πληρώνουμε μέσω 
των φόρων;».

Τ ην ώρα που η αύξηση του κό-
στους των ενοικίων για τους 

φοιτητές αποτελεί αντικείμενο κά-
ποιων ρεπορτάζ, η πρόεδρος του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Βύρωνα-
Καισαριανής-Παγκρατίου «Ρόζα 
Ιμβριώτη» Θεοδώρα Δριμάλα επι-
σημαίνει ότι και οι δάσκαλοι, ιδιαί-
τερα οι νεοδιόριστοι και οι αναπλη-
ρωτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
εύρεσης στέγης. 

Το πρόβλημα υπήρχε ήδη από 
παλιά σε ορισμένα ακριβά νησιά 
και τουριστικές περιοχές. Ο Δήμος 
Μυκόνου, για παράδειγμα, είχε μι-
σθώσει και διαθέσει δημοτικούς 
κοιτώνες στους εκπαιδευτικούς 
εκείνους που το έχουν περισσότε-
ρο ανάγκη με βάσει τα εισοδημα-
τικά τους κριτήρια. Διαφορετικά, 
το πανάκριβο νησί κινδύνευε να 
μείνει χωρίς εκπαιδευτικούς αφού 
περίπου οι μισοί ήταν χαμηλόμι-
σθοι νεοδιόριστοι και αναπληρω-
τές.

Το κόστος της στέγασης στην 
Αθήνας έχει γίνει πλέον απαγορευ-
τικό για τον νεοδιόριστο δάσκαλο 
των 734 ευρώ ακόμη και για τον 
αναπληρωτή με 4 ετών προϋπηρε-
σίας των 925 ευρώ. Χαρακτηριστι-
κές είναι ορισμένες αγγελίες που 
είδαμε  στη σελίδα «Ακίνητα χω-
ρίς Μεσίτη»: Δύο αναπληρώτριες 
να αναζητούν δυάρι στο Παγκράτι 
προκειμένου να μοιραστούν το 

ενοίκιο, αφού ο μισθός δεν φτάνει 
για να μείνουν μόνες. Ένα δωμάτιο 
σε τριάρι (το δωμάτιο όχι το διαμέ-
ρισμα) στο Παγκράτι, ενοικιάζεται, 
έναντι του ποσού των 320 ευρώ…

Το συγκεκριμένο πρόβλημα σε 
συνδυασμό με την επανεμφάνιση 
του πληθωρισμού, εξηγεί γιατί ο 
Σύλλογος διεκδικεί πέρα από το 
αίτημα της αύξησης των μισθών 
και την λήψη πιο εξειδικευμένων 
μέτρων όπως «επιδότηση ενοικίου 
στα 300€ το μήνα. Αξιοποίηση δια-
θέσιμων διαμερισμάτων, δωματίων, 
εστιών και ξενοδοχείων για τη δω-
ρεάν στέγαση αναπληρωτών και νε-
οδιόριστων. Δωρεάν σίτιση για τους 
εκπαιδευτικούς σε στρατιωτικές και 
φοιτητικές λέσχες. Δημιουργία λε-
σχών σίτισης σε περιοχές με μεγάλη 
συγκέντρωση εκπαιδευτικών».

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος 
«Ρόζα Ιμβριώτη», «Παρά τους 8.487 

μόνιμους διορισμούς που πραγμα-
τοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, τα 
κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων παραμένουν τεράστια. 
Είναι ενδεικτικό ότι την προηγού-
μενη σχολική χρονιά (2021-2022) 
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 
50.000 προσλήψεις αναπληρωτών, 
για να «καλυφθούν» στοιχειωδώς οι 
ανάγκες».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
αναπληρωτές δεν λαμβάνουν 13ο 
και 14ο μισθό. Την ίδια στιγμή, οι 
ανάγκες σε διδακτικές ώρες έχουν 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω 
της καθιέρωσης της δίχρονης προ-
σχολικής αγωγής και φέτος λόγω 
της διεύρυνσης του ολοήμερου σχο-
λείου. Συγκεκριμένα, στις δύο ζώνες 
λειτουργίας του Ολοήμερου Δημο-
τικού (1η ζώνη 13:20 με 14:10, 2η 
14:10 με 15:5 προστίθεται άλλη μία 
3η από τις 15:55 έως 17:30.

Πρόβλημα στέγασης για νεοδιοριζόμενους και αναπληρωτές δασκάλους

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Βύρωνα-
Καισαριανής-Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη» Θεοδώρα Δριμάλα Πανοραμική όψη κατοικιών στο Βύρωνα. Φωτογραφία: Sooc/Vitsara

Είσοδος του κτιρίου που μίσθωσε ο Δήμος Βύρωνα για 12 χρόνια,
με σκοπό την προσωρινή μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου

Ακόμη μια μεγάλη τοιχογραφία δημιουργήθηκε στο Βύρωνα, επί της 
οδού Φλέμινγκ, με έμπνευση αυτή τη φορά από τα αγριολούλουδα 
και τα ευεργετικά βότανα του Υμηττού και της Αττικής γης. 

Ο τίτλος του νέου του έργου είναι “Prestigious goods” και δημι-
ουργός του είναι ο Jack Lack, ένας γερμανός καλλιτέχνης που αυτές 
τις μέρες βρέθηκε στη χώρα μας. Το έργο δημιουργήθηκε με την 
υποστήριξη της ομάδας Awesome Athens Experiences και των 
ανθρώπων του Δήμου Βύρωνα.

Νέα τοιχογραφία στο Βύρωνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑ ΣΤΕΓΑ ΣΗ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
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[Βύρωνας]

Έ νας πραγματικός κολυμβητικός άθλος, ολο-
κληρώθηκε επιτυχώς την Παρασκευή 29 

Ιουλίου, από ένα μέλος του Δημοτικού Κολυμβη-
τηρίου Βύρωνα «Χρήστος Ταμπαξής».

Η Ελεάνα Παπαφλωράτου, αθλούμενη στο τμή-
μα ενηλίκων, πραγματοποίησε επιτυχώς το διά-
πλου Κεφαλονιάς - Ζακύνθου, κολυμπώντας πάνω 
από 8 συνεχόμενες ώρες προκειμένου να διανύσει 
τα περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτής θάλασσας που 
χωρίζουν αυτά τα δύο νησιά.

Η Ελεάνα δεν είχε επαφή με την κολύμβηση και 
επέλεξε το Κολυμβητήριο του Βύρωνα το 2016, σε 
μία προσπάθεια αποκατάστασης ύστερα από ένα 
σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που της προκάλεσε ση-
μαντικά προβλήματα σε χέρι, ώμους και σπονδυ-
λική στήλη, καθώς επίσης και νευρομυϊκά. Αρχικά 
έμπαινε στην πρώτη διαδρομή με βοήθεια, όμως 

με συνέπεια και σταθερότητα στις προπονήσεις, 
παρά τις δυσκολίες κατόρθωσε σε λιγότερο από 
δύο χρόνια να συμμετέχει σε αγώνες ανοιχτής θα-
λάσσης.

Σχετικά σχετικά με το κολυμβητικό της κατόρ-
θωμα η ίδια δηλώνει πώς όταν βρίσκεται στο νερό 
νιώθει ζωντανή, και πως στο κολύμπι υπεραπο-
στάσεων μπορεί το σώμα να αποτελεί το όχημα 
αλλά σε αυτό το υπέροχο ταξίδι κινητήριος δύναμη 
είναι η ψυχή και η θέληση. 

Κλείνοντας ευχαρίστησε τον συν-κολυμβητή 
φίλο και ορθοπεδικό γιατρό Ιωάννη Λαφαζάνο, 
τον γιατρό του ΚΑΤ Φίλιππο Γιαννούλη, τον προ-
πονητή της Κωνσταντίνο Δαβερώνα, καθώς και 
τους συναθλούμενους και το προσωπικό του κο-
λυμβητηρίου για τη στήριξη και την βοήθεια στον 
αγώνα της.

Έ πειτα από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βύρωνα, πραγματοποι-

ήθηκε η απομάκρυνση τραπεζοκαθισμά-
των τα οποία παράνομα είχαν τοποθετηθεί 
σε κοινόχρηστους χώρους στην Πλατεία 
Αγίου Λαζάρου από κατάστημα της περι-
οχής.

Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή σε 
σχετικό δελτίο τύπου στις 25 Ιουλίου: 
«Κατόπιν της αυτοψίας της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου και σε συνεργασία με 
το Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, καθώς 
είχαν επίσης καταγγελθεί οχλήσεις από 
τους κατοίκους της περιοχής, οι υπηρεσί-
ες του Δήμου κινήθηκαν ταχύτατα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος που είχε 
δημιουργηθεί».

Σχολιάζοντας το γεγονός η αντιπολι-
τευόμενη Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση 
Βύρωνα (ΡΕΚΒ) με επικεφαλής τον Τάσο 
Μαυρόπουλο, εξέδωσε ανακοίνωση 
όπου αναφέρει:

«Αντί η δημοτική αρχή Βύρωνα, να 
απολογείται γιατί τόσο καιρό υπήρχαν πα-
ράνομα τραπεζοκαθίσματα συγκεκριμένου 
καταστήματος στο Άγιο Λάζαρο, με δελτίο 
τύπου πανηγυρίζει ότι κινήθηκε ταχύτατα 
και υλοποιώντας την απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου τα απομάκρυνε.

Φυσικά αποκρύπτει ότι τα τραπεζοκα-
θίσματα υπήρχαν παράνομα εκεί για πολ-
λούς μήνες, χωρίς το συγκεκριμένο κατά-
στημα να έχει άδεια από το δήμο, με την 
ανοχή και συναίνεση της δημοτικής αρχής. 
Επανειλημμένα είχαν γίνει καταγγελίες 
για την κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι 
κάτοικοι της οδού Ανακρέοντος στο δήμο 
και στις αστυνομικές αρχές. Που ήταν τό-
σους μήνες η δημοτική αρχή; Γιατί άφηνε 
τα τραπεζοκαθίσματα; Πως εισπράχθηκαν 
χρήματα από το δήμο για τα τραπεζοκαθί-
σματα ενώ δεν είχε δοθεί άδεια;

Η ταχύτατη αντίδραση που περιγρά-
φει, ήταν ένα μήνα μετά την απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου που έγινε στις 
27/6/22, στο οποίο εκπρόσωπος των κα-
τοίκων που μένουν στην οδό Ανακρέοντος 
περιέγραψαν την άσχημη και επικίνδυνη 
κατάσταση που επικρατούσε καταθέτοντας 
και την επιστολή που είχαν στείλει στον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τη ΓΑΔΑ, 
το δήμαρχο Βύρωνα και στο δημοτικό 
συμβούλιο Βύρωνα.

Οι κάτοικοι μετά την απραξία της δημο-
τικής αρχής επανήλθαν στο δημοτικό συμ-
βούλιο της 18/7/22 με παρουσία και επι-
στολή, ζητώντας να υλοποιηθεί η απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου της 27/6/22 
που μέχρι 18/7/22 δεν είχε υλοποιηθεί.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 18/7/22 
αναδείχθηκε η ένδεια, απραξία και πα-
ρελκυστική τακτική που ακολουθούσε η 
δημοτική αρχή σε αυτό το θέμα, η οποία 
κάτω από την πίεση των κατοίκων και δη-
μοτικού συμβουλίου αναγκάστηκε να τα 
απομακρύνει».

Δ ημοσιεύθηκαν τα επίσημα στοιχεία απο-
γραφής πληθυσμού για το 2021 από 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, ο μόνιμος 
αριθμός του πληθυσμού της Ελλάδας, ο 
οποίος καταγράφηκε, είναι 10.432.481, με 
μια μείωση της τάξεως του 3,5%, από τα 
στοιχεία του 2011.

Στην Αττική ο μόνιμος πληθυσμός φτάνει 
τα 3.792.469, αριθμός που παρουσιάζει μια 
μείωση της τάξεως του 0,9%, σε σχέση με τα 

στοιχεία του 2011. Ο αριθμός του ανδρικού 
πληθυσμού βρίσκεται στο 1.810.987, ενώ 
αυτός των γυναικών το 1.981.482.

Στα 59.134 άτομα ανέρχεται ο μόνιμος 
πληθυσμός του Βύρωνα, σύμφωνα με την 
απογραφή που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ, κα-
ταγράφοντας μείωση 3,55% (2.174 άτομα) σε 
μια δεκαετία.

Οι γυναίκες ανέρχονται σε 31.395 και απο-
τελούν το 53,09% του πληθυσμού, ενώ οι άν-

δρες είναι 27.739 και αποτελούν το 46,91%.
Συγκριτικά με την απογραφή του 2011, πα-

ρατηρείται μεγαλύτερη μείωση στους άνδρες 
κατά 4,32% (1.253 άτομα), ενώ αντίστοιχα οι 
γυναίκες μειώθηκαν κατά 2,85% (921 άτομα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ανα-
λυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο Διαδίκτυο, 
στο συγκεκριμένο σύνδεσμο: https://elstat-
outsourcers.statistics.gr/Census2022_
GR.pdf

Kολυμβητικός άθλος από μέλος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Βύρωνα

Απομακρύνθηκαν παράνομα τραπεζοκαθίσματα από την πλατεία Αγίου Λαζάρου

Απογραφή 2021: Μειωμένος κατά 3,5% ο πληθυσμός του Βύρωνα

Ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης παρέστη στην 
απομάκρυνση των παράνομων τραπεζοκαθισμέτων.
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Σ τις 12 Ιουλίου, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Καισαριανής συνεδρίασε με 

τηλεδιάσκεψη για να εγκρίνει την υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης ύψους 67.730 
ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού και 
υλικών για το Θυσιαστήριο της Λευτεριάς στο 
Σκοπευτήριο της Καισαριανής από το χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα του Ελληνογερμανικού 
Ταμείου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορί-
ες του δημάρχου, το αίτημα χρηματοδότησης 
έχει ήδη εγκριθεί από τους Γερμανούς, και 
εκκρεμούν οι προμήθειες.

Η πρόταση πέρασε με τις ψήφους της δη-
μοτικής αρχής (Χρήστος, Βοσκόπουλος, δή-
μαρχος, Δημήτρης Αντωνόπουλος, Ιωάννης 
Τσιροζίδης, Μάνος Κιτσέλλης,) ενώ κατα-
ψηφίστηκε από τους παρόντες εκπροσώ-
πους της αντιπολίτευσης (Σίμος Πολυχρονά-
κης (παρ. Σταμέλου) και Σπύρο Αλεξόπουλο 
(παρ. Παραγυιού).

O δήμαρχος εξήγησε ότι τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα του Ελληνογερμανικού Ταμεί-
ου για το Μέλλον, προωθούν πόρους του 
Γερμανικού Υπ. Εξωτερικών σε προγράμ-
ματα για την ενθάρρυνση των Ελληνογερμα-
νικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η προμήθεια της οποίας τη χρηματοδό-
τηση αιτήθηκε ο Δήμος, αποσκοπεί στην 
προστασία από βανδαλισμούς του ιστορικού 
χώρου του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς στο 
Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Περιλαμβάνει: 1Προμήθεια ηλεκτρικού 
οχήματος. 2Graffiti Guard μόνιμες και βα-
φικές εργασίες για λείες και τραχιές επιφά-
νειες. 3Σύστημα ασφαλείας και επίβλεψη 
του ιερού του Σκοπευτηρίου. 4Ηχητικό 
εξοπλισμό.

Το όχημα θα επιχειρεί στο Σκοπευτήριο 
και θα το χειρίζονται φύλακες και τεχνικοί 
που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο 
το πάρκο και υπηρεσίες επισκευής για τεχνι-

κά προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά 
στην περιοχή.

Επίσης, ο Δήμος θα αποκαταστήσει τη 
βαφή των τοίχων και θα εφαρμόσει μόνι-
μο προστατευτικό υλικό, για μακροχρόνια 
προστασία της ιστορικής, αισθητικής και συ-
ναισθηματικής αξίας του ιερού. Το υλικό θα 
καλύπτει συνολική επιφάνεια 700τ.μ. Μετά 
την αγορά του, θα τεθεί σε λειτουργία και το 
σύστημα ασφαλείας και επίβλεψης του ιερού 
του Σκοπευτηρίου.

Τέλος με την αγορά του ηχητικού εξοπλι-
σμού στον ιερό χώρο του Σκοπευτηρίου, ο 
Δήμος Καισαριανής θα πραγματοποιεί εκ-
δηλώσεις όπως αυτή της Πρωτομαγιάς στην 
μνήμη της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών, 
για να τιμήσει τη μνήμη όσων θυσίασαν τη 
ζωή τους, να σεβαστεί και να διατηρήσει την 
ιστορική μνήμη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση (παρ. Σταμέλου) 
τόνισε ότι την επίσκεψη της Γερμανίδας 
Υφυπουργού Πολιτισμού Κλαούντια Ροτ 
στον ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου στις 
10 Ιουλίου, «που τόσο διαφήμισαν η δημοτι-
κή αρχή και ο Τύπος (από ευρύ δε πολιτικό 
φάσμα), διαδέχτηκε η πρόταση “χορηγίας” 
ύψους μόλις 67.000 ευρώ από το Ελληνογερ-
μανικό Ταμείο για το Μέλλον».

Παράλληλα, εξήγησε το σκεπτικό της κατα-
ψήφισής της επισημαίνοντας ότι ο στόχος του 
Ελληνογερμανικού Ταμείου, είναι διπλός: 
Αφενός να υπονομεύσουν τη διεκδίκηση 
των γερμανικών πολεμικών επανορθώσε-
ων, τις οποίες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν 
διεκδικούν και οι γερμανικές κυβερνήσεις 
αρνούνται να πληρώσουν: «Και αφετέρου να 
φέρουν την Ιστορία και την ιστορική μνήμη 
στα μέτρα των σημερινών πολιτικών επιδιώ-
ξεων των δύο αστικών τάξεων, Ελλάδας και 
Γερμανίας, παρεμβαίνοντας στην Ιστορία του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με μεθοδολογία που 
ανοίγει το δρόμο αναθεώρησής της: «Κύρια 

στόχευση του προγράμματος «να κλείσουμε 
το τραύμα» που άφησε ο πόλεμος, “να δούμε 
με τα μάτια και των δυο πλευρών” (δηλαδή και 
με αυτά των ναζί), “στον πόλεμο όλοι κάνουν 
εγκλήματα” κ.ο.κ, εξισώνοντας θύματα και 
θύτες.

Και βέβαια χωρίς καμιά αναφορά για τα αί-
τια του ναζισμού, ποιος, πότε και γιατί στήριξε 
τον Χίτλερ. Τελικά αποσιωπάται ποιος θέλησε 
και μπόρεσε να τσακίσει το ναζισμό, ο ρόλος 
των λαϊκών κινημάτων και του πρώτου σοσι-
αλιστικού κράτους. Ο παιδαγωγικός χαρακτή-
ρας της ιστορίας απογυμνώνεται και μένει ένα 
φθηνό φολκλόρ, στην καλύτερη περίπτωση.

(…) Δεν θα δεχτούμε το Σκοπευτήριο και 
η Καισαριανή να γίνονται ντεκόρ για να ξανα-
γράφεται η ιστορία και να ξεπλένονται τα ναζι-
στικά εγκλήματα».

Αντιδρώντας με ανακοίνωσή του, ο δή-
μαρχος κατηγόρησε τη Λαϊκή Συσπείρωση 
ότι δεν ξυπνάει στο 2022 αλλά στο 1940, υι-
οθετώντας λογικές του τύπου «Μάλλον να 
διακόψουμε οποιαδήποτε διπλωματική σχέση 

με τη Γερμανία γιατί όλοι οι Γερμανοί σήμερα 
είναι ναζί». 

Υπογράμμισε ότι η χορηγία δεν έχει καμία 
σχέση με την επίσκεψη της Γερμανίδας υφυ-
πουργού Πολιτισμού, που έγινε κατόπιν δι-
κής της πρωτοβουλίας, για να αποτίσει φόρο 
τιμής σε όσους εκτελέστηκαν από τους Γερ-
μανούς Ναζί. Κατά την διάρκεια της επίσκε-
ψής της, ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος 
Βοσκόπουλος επιβεβαίωσε ότι έθεσε και το 
ζήτημα των Γερμανικών αποζημιώσεων. 

Ο εκπρόσωπος της «Συνεργασίας Πολιτών 
Καισαριανής» Σπύρος Αλεξόπουλος δήλω-
σε στην «Ε» ότι καταψήφισε την πρόταση 
στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί ο Δήμος 
ζήτησε χρηματοδότηση χωρίς σχεδιασμό: 
«Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι δεν θα αναθέ-
σουν την παρακολούθηση των καμερών σε 
ιδιωτική εταιρία, όμως δεν έχουν προβλέψει 
υπαλλήλους του Δήμου, για να αναλάβουν το 
συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια στην πράξη 
είναι δύσκολο να γίνει αφού αντιμετωπίζουμε 
έλλειψη προσωπικού ακόμη και για πιο ζωτι-
κές ανάγκες».

[Καισαριανή]

Η επίσκεψη της Γερμανίδας υφυπουργού Πολιτισμού Κλαούντια Ροτ στο Σκοπευτήριο, 
προηγήθηκε της χορηγίας ωστόσο ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος 
διέψευσε ότι τα δύο γεγονότα σχετίζονται μεταξύ τους.

Το Μνημείο πριν την είσοδο στον χώρο των εκτελέσεων 
του Σκοπευτηρίου Καισαριανής.

Αντιπαράθεση για τη χορηγία του Ελληνογερμανικού Ταμείου
Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
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[Καισαριανή]

Τ ο Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτι-
σμού και Ανάδειξης της Σύγχρονης 

Ιστορίας του Δήμου Καισαριανής (ΚΕ-
ΜΙΠΟ-ΑΣΙ) εξέδωσε λεύκωμα με τίτλο 
«Κι όμως Θυμάμαι: 100 χρόνια από τον 
Ξεριζωμό» στο πλαίσιο της επετείου 
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και της μετακίνησης των 
πληθυσμών από τις δύο πλευρές του 
Αιγαίου, με βάση τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 13 μικρά διη-
γήματα εμπνευσμένα από το φωτογρα-
φικό υλικό του Ιστορικού Αρχείου του 
ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ του Δήμου Καισαριανής.

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται 
σε ένα σύνολο δράσεων του Κέντρου 
με γενικό τίτλο «1922-2022: 100 Χρόνια 
Μνήμης και Δημιουργίας» και όπως 
τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Και-
σαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος: «Με 
αυτό το λεύκωμα κάνουμε λοιπόν την 
αρχή, σε μια νέα εποχή δημιουργίας».

Υπενθύμισε δε ότι «Η Καισαριανή 
ήταν ένας από τους τέσσερις πρώτους 
προσφυγικούς καταυλισμούς και προ-
σφυγικούς συνοικισμούς που δημιουρ-
γήθηκαν στην Ελλάδα. Η Μικρασιατική 
Καταστροφή αποτελεί για εμάς κομμάτι 

της τοπικής και συχνά της οικογενειακής 
μας ιστορίας». 

Χαιρετίζοντας την έκδοση, ο δήμαρ-
χος Χρήστος Βοσκόπουλος ευχαρίστησε 
προσωπικά τον εκδότη του περιοδικού 
δρόμου Η ΠΟΛΗ ΖΕΙ και ipolizei.gr Χρύ-
σανθο Ξάνθη για τη σύλληψη της ιδέας 
και την αφοσίωση με την οποία ανέλαβε 
την υλοποίησή της, την ομάδα των εκ-
δόσεων «Λογότυπο» αλλά και την Αστι-
κή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτιστι-
κού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» 
για την οικονομική υποστήριξή της.

Ο Δήμος Καισαριανής σε συνεργασία με την Περιπατητική Ομάδα Υμηττού και την εταιρία 
Cosmic Φ σχεδίασε και υλοποίησε κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 εκπαιδευτικό περι-

βαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο «Υμηττός: Πρόγραμμα Κλιματική Αλλαγή στα σχολεία».
Σκοπός του προγράμματος είναι να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών, των 

καθηγητών και των γονέων και μέσα από τις δράσεις του προγράμματος να συμμετέχουν ενεργά 
στην κοινή προσπάθεια για την σωτηρία του πλανήτη μας ενάντια στη Κλιματική Κρίση.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο άξονες: «Πεζοπορικές Διαδρομές» στον Υμηττό και Δημι-
ουργία του «Σχολικού Κήπου».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου, ξεκίνησαν τη δημιουργία του δικού τους σχολικού κήπου. Καθάρισαν, έσκαψαν, φύτε-
ψαν, έμαθαν για τους σπόρους και τη φύτευση, τη συντήρηση των φυτών και την φροντίδα τους.

«Κι όμως Θυμάμαι…
100 χρόνια από τον Ξεριζωμό»

«Υμηττός: Πρόγραμμα Κλιματική Αλλαγή στα σχολεία»
ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ: ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 4 ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

Το εξώφυλλο του λευκώματος

Η προσπάθεια των μαθητών του 4ου Δημοτικού Καισαριανής αποδίδει καρπούς
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Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστρο-
φα από τη στιγμή που θα χτυπή-

σει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία 
του Δήμου Ζωγράφου, καλώντας του 
μαθητές και εκπαιδευτικούς να επιτε-
λέσει ο καθένας το έργο του για τη νέα 
διδακτική χρονιά. 

Και αυτή τη στιγμή γεννάται το εύ-
λογο ερώτημα: τα κτήρια των σχολεί-
ων του δήμου Ζωγράφου βρίσκονται 
στην κατάλληλη κατάσταση, έτσι ώστε 
να μπορέσουν απρόσκοπτα παιδιά και 
καθηγητές να αφιερωθούν στα μα-
θήματα τους; Υπάρχουν προβλήματα, 
ελλείψεις, δυσκολίες; 

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με 
δύο εμπλεκομένους, λόγω της θέση 
τους για να μας μεταφέρουν την εικό-
να των σχολικών κτηρίων: τον αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ζωγράφου Δήμο Μπουλούκο 
και τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής 
και μέλος του Α΄ Συλλόγου Αθηνών 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Μάκη Μπαρμπέρη. Ο καθένας 
κατέθεσε την τεκμηριωμένη άποψη 
του τις οποίες και σας παραθέτουμε.

Δήμος Mπουλούκος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

«Πανέτοι	α και 
ανακαινισ	ένα τα σχολεία 
στο Δή	ο Ζωγράφου για τη 

νέα χρονιά» 

Η έναρξη της νέας σχολικής σηματοδο-
τεί την έναρξη μιας ελπιδοφόρας αρχής 
για τα παιδιά και ο Δήμος Ζωγράφου 
μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας δούλεψε 

εντατικά ώστε το πρώτο κουδούνι να 
βρει έτοιμες τις αίθουσες και τις σχολι-
κές εγκαταστάσεις να υποδεχθούν τους 
μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαι-
δευτικούς. 

 Στο 2ο Δημοτικό επισκευάστηκε το 
μικρό προαύλιο και μπήκαν τραπεζοπά-
γκοι, ενώ στο 3ο Δημοτικό αλλάχτηκαν 
οι φθαρμένοι τάπητες στα προαύλια και 
ανακαινίστηκε το κλειστό γυμναστήριο. 
Στο 5ο και 6ο Δημοτικό έγινε αντιολι-
σθητική επεξεργασία των δαπέδων και 
στο 8ο και 12ο Δημοτικό ανακαινίστη-
κε το πάνω και το κάτω προαύλιο ενώ 
ανακατασκευάστηκε ριζικά η αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων. 

 Νέος τάπητας σε όλα τα γήπεδα στο 
1ο Λύκειο και ακολουθεί η ανακαίνι-
ση του κλειστού γυμναστηρίου. Στο 4ο 
Γυμνάσιο και Λύκειο επισκευάστηκαν 
οι κερκίδες και ακολουθούν τα γυμνα-
στήρια. 

Στο Νηπιαγωγείο στην Μαικήνα, 
έργα στο προαύλιο, στην παιδική χαρά 
και νέος συνθετικός χλοοτάπητας όπως 
και στο Νηπιαγωγείο στην Κοκκινοπού-
λου που άλλαξε το προαύλιο και μπήκαν 
νέα παιχνίδια στην παιδική χαρά. Ριζική 
ανακαίνιση και στον παιδικό σταθμό της 
Κρίνων (πρώην ΙΒΣΑ) με νέο προαύλιο, 
παιδική χαρά, περιφράξεις και δάπεδα, 
όπως και στη Διακρίας που μπήκε προ-
αύλιο με νέο συνθετικό χλοοτάπητα. 

Στους γονείς των μαθητών θέλω να ευ-
χηθώ καλή δύναμη και να έχουν κου-
ράγιο στο δύσκολο δρόμο των παιδιών 
τους. 

Μάκης Μπαρμπέρης
Εκπαιδευτικός,

Α΄ Συλλόγος Αθηνών Π.Ε.,

«Χωρίς να υπάρχει 
κεντρικός σχεδιασ	ός για τη 
δη	ιουργία και συντήρηση 

σχολικής στέγης, η 
κατάσταση επιδεινώνεται»

Τα σχολικά κτίρια στο Δήμο Ζωγράφου, 
παρουσιάζουν αυτό που εκφράζεται και 
πανελλαδικά από τη χρόνια υποχρη-
ματοδότηση της Παιδείας αλλά και της 
ανυπαρξίας δημόσιου φορέα για την κα-
τασκευή-συντήρηση των σχολικών κτι-
ρίων (με την ουσιαστική κατάργηση του 
ΟΣΚ-σημερινής ΚΤΥΠ). Μιλάμε δηλαδή 
για σχολικές μονάδες που στην συντρι-
πτική τους πλειοψηφία ξεπερνούν τα 40-
50 έτη, έχουν κτιστεί δηλαδή πολύ πριν 
τη δημιουργία και των νέων κανονισμών 
αντισεισμικής θωράκισης αλλά και των 

σύγχρονων παιδαγωγικών αναγκών και 
βέβαια μέσα στον αστικό ιστό χωρίς τις 
απαραίτητες προβλέψεις για επαρκείς 
αύλειους χώρους και τις απαραίτητες 
προδιαγραφές για ασφαλή πρόσβαση 
και διαφυγή αν χρειαστεί από τις σχολι-
κές μονάδες. 

Επίσης τα φαινόμενα πλημμυρισμέ-
νων προαυλίων, σαθρών σοβάδων, 
αιθουσών με υγρασία αλλά και ακατάλ-
ληλων αιθουσών σε εισόδους πολυκα-
τοικιών, σε τσίγκινα κουτιά-προκατ (βλ. 
νηπιαγωγεία στο δήμο) δεν είναι εικόνες 
επιστημονικής φαντασίας αλλά πραγμα-
τικότητα εν έτει 2022. 

 Η κατασκευή ελάχιστών νέων σχο-

λικών μονάδων (βλ. νηπιαγωγείο Ιο-
κάστης-Μακρυγιάννη) με εμπλοκή ερ-
γολάβων, θυμίζει το Γιοφύρι της Άρτας 
καθώς ο παράγοντας κέρδος είναι αυτός 
που καθορίζει την εξέλιξη των έργων. Ο 
Δήμος Ζωγράφου δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στην ελάχιστη συντήρηση, 
χωρίς προσωπικό επί της ουσίας στις 
τεχνικές του υπηρεσίες, αλλά και χωρίς 
κανέναν συγκεκριμένο σχεδιασμό για 
εκτεταμένα έργα συντήρησης, αναθέ-
τοντας σε μικροεργολάβους και στους 
ελάχιστους υπαλλήλους των τεχνικών 
υπηρεσιών να μπαλώσουν τις «τρύπες» 
που προκύπτουν από τα αφημένα στη 
φθορά του χρόνου σχολεία.

[Ζωγράφου]

Το πρώτο κουδούνι στα σχολικά κτίρια του Δ. Ζωγράφου

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου μετά την ανακαίνιση του προαυλίου του Αποκατάσταση φθαρμένων κερκίδων στο 4ο Λύκειο Ζωγράφου.

Μήνυμα του δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη Θώδα 
για τη νέα σχολική χρονιά

Η έναρξη  της νέας σχολικής σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας ελπιδοφόρας αρχής για τα παι-

διά μας. Ένας νέος κύκλος ζωής αρχίζει γεμάτος 
όνειρα, αξίες και αισιοδοξία για μόρφωση και 
δημιουργία. 

Άλλωστε, η σημαντικότερη επένδυση για τον 
άνθρωπο είναι η Παιδεία και στην Παιδεία πρέ-
πει όλοι να επενδύσουμε. 

Εμείς ως Δημοτική Αρχή δώσαμε ιδιαίτερο 
βάρος στην ανακαίνιση και στην βελτίωση των 
σχολικών εγκαταστάσεων και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Στο νέο ξεκίνημα 
οι ευχές μου συνοδεύουν την προσπάθειά των μαθητών αλλά και των εκπαι-
δευτικών και είμαι σίγουρος ότι θα ευδοκιμήσει η συνεργασία τους. 

Τέλος θέλω να απευθυνθώ και στους γονείς, αντιλαμβανόμενος την αγωνία 
τους και να τους πω ότι ο Δήμος Ζωγράφου θα είναι στο πλευρό τους. Καλή 
σχολική χρονιά!
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[Ζωγράφου]

Ο ι 400 αστυνομικοί των 
νεοσύστατων Ομάδων 

Προστασίας Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), η επονομαζό-
μενη Πανεπιστημιακή Αστυνομία, 
αναμένεται να κάνει, την εμφάνιση τ η ς 
έως τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, στον χώρο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα ημερήσιας Αθηναϊκής Εφημε-
ρίδας υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη υπογραμμίζουν πως «Υπάρχει σχεδιασμός για 
την τοποθέτηση πλήρους περίφραξης στα πανεπιστημιακά 
campus στου Ζωγράφου και στη Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό 
θα καθυστερήσει σημαντικά, ενώ πιθανολογούνται προβλή-
ματα με οικοδομικές άδειες».

Ακόμα στα τέσσερα προαναφερόμενα ΑΕΙ, έχει καθυ-
στερήσει η εγκατάσταση του συστήματος καμερών και τα 
τουρνικέ για τον έλεγχο της πρόσβασης σε πανεπιστημια-
κούς χώρους.

Από φέτος διατίθενται σε ψηφιακή μορφή οι φοιτητικές 
ταυτότητες που θα χρησιμοποιούν για την είσοδό τους οι 
φοιτητές. Όμως έχουν εγκατασταθεί μόνο δύο από αυτά τα 
συστήματα πρόσβασης σε κτίρια του ΑΠΘ. Σχετικά με τις 
παραπάνω καθυστερήσεις, οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. υποστη-
ρίζουν πως οι σχετικές διαδικασίες θα επιταχυνθούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το προσωπικό των 
Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του εντός των 
χώρων έδρας των Α.Ε.Ι. 
αλλά  τον παρακάτω 
βασικό επιχειρησια-
κό εξοπλισμό: αστυ-
νομική ράβδο, χει-
ροπέδες, ασύρματο, 
αλεξίσφαιρο γιλέκο, 
αστυνομική σφυρί-
χτρα και φακό.

Μ ε πρόσφατη ανακοίνω-
ση του η Ένωση Φιλα-

θλητικού Αθλητικού Ομί-
λου Ζωγράφου (ΕΦΑΟΖ) 
προσκαλεί παιδιά (αγόρια 
και κορίτσια) γεννημένα 
από το 2008 μέχρι το 2016 
σε δωρεάν προπονήσεις. Η 
δράση θα πραγματοποιηθεί 
το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου στα ανοικτά 
γήπεδα του «Σ. Πέτρουλα» 
και «Αστέριου» και έχει 
ως απώτερο σκοπό να 
ενταχθούν τα παιδιά στην 
Ακαδημία του Συλλόγου. 
Περαιτέρω πληροφορίες 
στο τηλέφωνο της Γραμμα-
τείας 6937637456 και στο 
6948870613 (Κυριακόπου-
λος Κωνσταντίνος).

*Επίσης από το σύλλογο 
υπενθυμίζεται πως οι εγ-

γραφές νέων αθλητών και 
οι ανανεώσεις των παλιών 
πραγματοποιούνται στην 
Γραμματεία του Κλειστού 
Ζωγράφου (Ωρίωνος 2) 
τις εξής ημέρες και ώρες: 
Δευτέρα με Παρασκευή 17 
00- 21 00. Σάββατο και Κυ-
ριακή 09 00- 14 00.

Η ΕΦΑΟΖ, προέκυψε 

από τη συνένωση των δύο 
ιστορικών σωματείων του 
Δήμου Ζωγράφου του Φι-
λαθλητικού O.A και του Α.Ο 
Ζωγράφου. Ο Φιλαθλητι-
κός έχει αναδείξει τους με-
γάλους παίκτες της Εθνικής 
μας ομάδας μπάσκετ Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο  και Θα-
νάση Αντετοκούνμπο.

Οσονούπω τα σιντριβάνια του Δήμου Ζωγράφου 
θα επισκευαστούν και θα συντηρηθούν προσφέρο-
ντας μία μικρή αλλά καίρια αισθητική αναβάθμιση 
του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών. 

Πρόσφατα, στις 25 Αυγούστου, αναρτήθηκε 
στη «Διαύγεια» η πράξη όπου με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης εγκρίθηκαν οι τεχνικές  
προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου με τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή υδάτινων δεξαμενών 
(σιντριβάνια) του Δήμου Ζωγράφου». συνολικής 
προσυπολογιζόμενης αξίας 37.200 ευρώ.

Τον Οκτώβριο θα κάνει
την εμφάνισή της
η Πανεπιστημιακή 
Αστυνομία

Η στολή των 
Ομάδων Προστασίας 

Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων

Ε Φ Α Ο Ζ  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ 

Δωρεάν προπονήσεις για παιδιά 

Το πρόγραμμα φιλικών αγώνων του «Αστέρα Ζωγράφου»

Ανακαινίζονται
τα σιντριβάνια

στο Δήμο Ζωγράφου 

Ξ εκίνησε το πρόγραμμα των φιλι-
κών αναμετρήσεων του «Αστέρα 

Ζωγράφου» ενόψει της προετοιμα-
σίας της ομάδας  για τη νέα αθλητική 
σεζόν. Συγκεκριμένα το Σάββατο 27 
Αυγούστου η ομάδα είχε αντίπαλο τον 
ΓΣ Καισαριανής με την αναμέτρηση 
να λήγει σε ισοπαλία (1-1). Την τε-
λευταία μέρα του Καλοκαιριού, στις 
31 Αυγούστου, θα αναμετρηθεί με το  
«Πέρα Κλουμπ». Στις 3 Σεπτεμβρίου 
σειρά θα έχει το ματς με τον «Πανι-
ώνιο Καισαριανής».  Το πρόγραμμα 
των φιλικών παιχνιδιών θα λήξει με 
την αναμέτρηση της ομάδας του Δή-
μου μας με τον «Μικρασιατικό Εθνικό 
Αστέρα». 

Η εφημερίδα μας εύχεται καλή επι-
τυχία στον «Αστέρα Ζωγράφου» και 
πολλά… τέρματα στην νέα σεζόν.

Η ομάδα του «Αστέρα Ζωγράφου»
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Γράφει ο Σπύρος Τζόκας

Σ τις ματιές προς τα πίσω, στο παρελ-
θόν, σου μένουν εικόνες που εναλ-

λάσσονται στο μυαλό σου. Δίπλα στις 
εικόνες παρατάσσονται λέξεις.......Λέξεις 
βαριές με τεράστια συναισθηματική και 
βιωματική φόρτιση. Λέξεις, όπως ελ-
πίδα, διεκδίκηση, απειλή, αλληλεγγύη, 
αγώνας, αισιοδοξία, φιλία που χαρα-
κτηρίζουν το λεξιλόγιο των ανθρώπων 
της γειτονιάς μας. Η λέξη, όμως, που 
διατρέχει την ιστορία του λαού της Και-

σαριανής τον 20ο αιώνα και παράγει 
πλήθος εικόνων είναι η λέξη «διωγ-
μένος». Διωγμένοι από τους Τούρκους, 
διωγμένοι από τους Παλαιοελλαδίτες, 
διωγμένοι από το Μεταξά, από τους 
Γερμανούς, τους γερμανοτσολιάδες, 
τους παρακρατικούς, τους δεξιούς, τις 
δικτατορικές κυβερνήσεις… Ένας φαύ-
λος κύκλος διώξεων. Αναρωτιέται κα-
νείς πόσες λαθεμένες συνδέσεις έγιναν 
ανάμεσα στον Καισαριανιώτη πρόσφυ-
γα και ένα σωρό δαίμονες, στα μυαλά 

τόσο διαφορετικών ανθρώπων και για 
τόσες πολλές δεκαετίες. Στρατοδικεία, 
φυλακίσεις, εξορίες, δύσκολος βιοπο-
ρισμός λόγω πολιτικών φρονημάτων, 
νέες εξορίες κατά τη δικτατορία του 
Παπαδόπουλου, ενώ μικροί και μεγάλοι 
κάτοικοι της Καισαριανής ανεξαρτήτου 
προτέρου βίου βρίσκονται υπόλογοι και 
εκτεθειμένοι. 

Βίωμα είναι και η «ασφάλεια», η 
τρομοκρατία, οι φυλακίσεις, οι εξορίες. 
Στο στόχαστρο οι αγωνιστές, οι δημο-
κράτες, οι έντιμοι άνθρωποι. Στο στό-
χαστρο η αξιοπρέπεια. Στο στόχαστρο, 
όσοι αρνούνται να πουν το ποίημα στην 
«ασφάλεια». Στο στόχαστρο η Καισα-
ριανή, οι συνοικίες της αντίστασης. Το 
όνομα «ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΗΣ» από τα χρό-
νια του Εμφύλιου συνδέεται με έντονα 
αρνητική σημειολογία από το κυρίαρχο 
καθεστώς. Κάθε Καισαριανιώτης θεω-
ρείται «ύποπτος» ενώ η εν λόγω ιδιό-
τητα αποτελεί ένα παραπάνω λόγο, για 
να οδηγηθούν πολλοί στην Ασφάλεια με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την ταμπέλα 
του «πρόσφυγα» σε μια νέα ταμπέλα του 
«ύποπτου κομμουνιστή», πάντα στην 
προοπτική της υποτίμησης και περιθω-
ριοποίησης. 

Φαίνεται ότι ο κυνηγημένος πρό-
σφυγας της Μικράς Ασίας είναι το ίδιο 
πρόσωπο με τον κυνηγημένο της Κατο-
χής και τον αγωνιστή της εθνικής αντί-
στασης, είναι το ίδιο πρόσωπο με τον 

Αριστερό του εμφυλίου πολέμου, είναι 
το ίδιο πρόσωπο με τον εξόριστο και τον 
δεσμώτη της μετεμφυλιακής εποχής, 
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αγωνιστή 
της ύστερης περιόδου. Το πρόσωπο 
αυτό είναι το πρόσωπο της Καισαρια-
νής. Υπάρχει σήμερα αυτό το πρόσωπο; 
Ή, διαφορετικά, ενδιαφέρει κανέναν να 
υπάρχει;

Θα κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν 
με αγάπη, συγκίνηση και σεβασμό να 
πλησιάσουμε την απάντηση να μάθουμε 
για τον τόπο μας, για το σπίτι 
μας, για την οικογένεια μας. 
Εξάλλου είναι ο τόπος που 
μεγαλώσαμε, που περάσαμε 
την παιδική ηλικία. Αυτόν 
τον τόπο θέλουμε να γνωρί-
σουμε, που είναι η μεγάλη 
μας οικογένεια, το μεγάλο 
μας σπίτι. Ο τόπος που πλα-
νώνται τα όνειρα μας και δη-
μιουργούνται οι μύθοι μας, 
ο τόπος, δηλαδή, που μας 
αποπλανεί, μας παραπλανεί 
και μας περιπλανεί. Ας ανα-
ζητήσουμε, λοιπόν, την ιστο-
ρία της δικής μας πόλης, της 
Καισαριανής. Ο ξεριζωμός, 
η προσφυγιά, η εγκατάστα-

ση, ο μεσοπόλεμος, το 40, η Κατοχή, η 
Αντίσταση, το κίνημα του Δεκέμβρη, τα 
πρώτα βασανιστικά μεταπολεμικά χρό-
νια, η δικτατορία της 21ης Απρίλη, η απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας αποτελούν 
βιώματα των ανθρώπων της ιστορικής 
αυτής πόλης. Συνδέονται με την ιστορία 
και φυσιογνωμία της, την ιστορία που 
πλανάται παντού και βρίσκεται στο κάθε 
κομμάτι της. Μια ιστορία που διαπλάθει 
το χαρακτήρα μας και διαμορφώνει τη 
συνείδηση μας.

[Καισαριανή - Ιστορία - Βιβλιοπαρουσίαση]

Η «Επικοινωνία» δημοσιεύει κατ’ 
αποκλειστικότητα, μέσα από τα λόγια 
του πανεπιστημιακού – συγγραφέα 
Σπύρου Τζόκα, παρουσίαση του 
νέου του βιβλίου «Κάποτε… στην 
Καισαριανή» που έρχεται να φωτίσει 
περαιτέρω την ιστορία της πόλης 
- σύμβολο της προσφυγιάς του 
Μικρασιατικού Ελληνισμό και της 
Αντίστασης.

Ματιές στην ιστορική διαδρομή μιας προσφυγικής συνοικίας από τη γέννηση της ως τη δεκαετία του ‘80 
«ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η :  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  2 6  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 2 ,  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  « Α Ι Ο Λ Ι Α »

Ο συνοικισμός Καισαριανής το 1924.

Η σημερινή Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή στα τέλη του Δεκέμβρη 
1944, λίγες μέρες μετά τη βρετανική αεροπορική επίθεση. Φωτό Dmitri Kessel.
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[Ζωγράφου]

Ο ι δύο «Μετροπόντικες» που θα σκά-
ψουν στα βάθη της πόλης ακολου-

θώντας την σχεδιασμένη πορεία της νέας 
Γραμμής 4 του Μετρό, που θα περνάει από 
το Ζωγράφου έρχονται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα στην Ελλάδα από τη Γερμανία για 
να πιάσουν… δουλειά. 

Τα ΤΒΜ (μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων) 
όπως είναι η διεθνή ονομασία του «μετρο-
πόντικα» κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο 
της Herrenknecht AG στη Γερμανία εφαρ-

μόζοντας ότι πιο σύγχρονο έχει να παρου-
σιάσει η σχετική τεχνολογία. Ζυγίζουν 1.500 
τόνους, έχουν μήκος 100 μέτρα και διάμετρο 
πάνω από τα 9 μέτρα.

Σημαντική είδηση για όσους οι κατοικίες 
τους βρίσκονται κοντά στα σημεία της δι-
άνοιξη της σήραγγας της νέας Γραμμής 4 
είναι πως τα νέα μηχανήματα έχουν ειδικά 
διαμορφωμένες μηχανές ώστε να εξασφα-
λίσουν για πρώτη φορά μηδενική όχληση 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η  Γ ΡΑ Μ Μ Η Σ  4 

Έρχονται οι Μετροπόντικες 
Η χορευτική ομάδα της Ένωσης Ποντίων 

Ζωγράφου «ανοίγει» μία ξεχωριστή εκδήλωση

Μ ια ξεχωριστή παρουσία θα πραγματοποι-
ήσει η Ένωση Ποντίων Ζωγράφου αυτές 

τις μέρες. Συγκεκριμένα το χορευτικό τμήμα της 
Ένωσης θα δώσει το παρόν στην πολιτιστική εκ-
δήλωση αφιερωμένη στον Ποντιακό Ελληνισμό 
που διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου. Ειδικό-
τερα την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στην πλατεία 
Ηρώων ο Δήμος των Βορείων Προαστίων προ-
σκαλεί τους πολίτες σε ένα ταξίδι στη παράδοση 
με σκοπό να αναζωπυρώσει τις μνήμες από τις 
αλησμόνητες πατρίδες με χορό, θέατρο και μου-
σική με προέλευση από την πλούσια κληρονομιά 
του ποντιακού ελληνισμού. 

Το Πρόγραμμα θα ανοίξει το χορευτικό σχήμα 
της Ένωσης Ποντίων Ζωγράφου, συνοδευόμενο 
μουσικά από τους Χρήστο Συρανίδη (λύρα-τρα-
γούδι), Παντελή Νικολαϊδη (Αγγείο, Φλογέρα) και 
Κώστα Γεωργιάδη (Νταούλι). 

Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Ενε-
κα-Ζένεκα» του Δημήτρη Πιπερίδη σε σκηνο-
θετική επιμέλεια του Γιώργος Κωνσταντίνου σε 
σκηνικά – κοστούμια του Βασίλειου Κωστέτσου. 
Παίρνουν μέρος οι: Τάκης Βαμβακίδης, Αλέξης 
Παρχαρίδης και Τίσσα Βασιλάκη.

Η βραδιά θα κλείσει μελωδικά με συναυλία 
ποντιακής μουσικής. Τα τραγούδια που θα ερμη-
νεύσει ο Αλέξης Παρχαρίδης. 

Η συναυλία που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το Δήμο Αμαρουσίου στο πλαίσιο «διατήρησης 
και ανάδειξης της Ποντιακής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς» είναι με ελεύθερη είσοδο (ώρα 8.00 μ.μ.) 

Με αφορμή την εκδήλωση η Ένωση Ποντίων 
Ζωγράφου ανακοινώνει ότι σύντομα, μέσα στον 
Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα χορού 
όπως και οι δραστηριότητες της σεζόν 2022-
2023.

Αναμνηστική φωτογραφία των μελών  της Ένωσης Ποντίων ζωγράφου








