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Το τμήμα
καθαρισμού
δρόμων θα έχει την
πλήρη ευθύνη της
απόσυρσής τους στον
Δήμο Ζωγράφου.
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[Editorial]
Του Γιάννη Αντωνόπουλου · http://johnantono.blogspot.gr

Editorial

κρίση θα μας απασχολήσει
H ενεργειακή
εντονότερα το χειμώνα καθώς όλες οι

μέθοδοι θέρμανσης είτε βασίζονται στο
πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο ή στο ρεύμα,
έχουν ακριβύνει. Αν και η τιμή του ρεύματος αυξήθηκε, σύμφωνα με την ένδειξη
του λογαριασμού της ΔΕΗ χωρίς την αυτόματη κρατική επιδότηση, το κόστος που θα
πληρώναμε, θα ήταν διπλάσιο. Αυτό ισχύει για μας τους ιδιώτες και ιδιαίτερα για
όσους έχουν ενταχθεί σε Κοινωνικό Τιμολόγιο. Τι ακριβώς ισχύει για τους Δήμους;
Για έναν Δήμο όπως ο Βύρωνας, η μη
λειτουργία υπηρεσιών όπως τα ΚΑΠΗ και
το κολυμβητήριο τον καιρό της πανδημίας
σήμαινε κάποια εξοικονόμηση ρεύματος,
Ωστόσο, πλέον, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης
δήλωσε στο στον Επικοινωνία 94 FM ότι
στο πρώτο εξάμηνο του 2022 το κόστος του
ρεύματος ήταν όσο όλο το 2021. Ο Δήμος,
μεταξύ άλλων, πληρώνει το ρεύμα όλων
των σχολικών κτιρίων. Άρα από 700.000
ευρώ πέρυσι, να αναμένουμε το διπλάσιο
κόστος;
Η παραπάνω αναφορά εμπεριέχει ενδεχομένως μια δόση υπερβολής καθώς θα
πρέπει να συνυπολογιστούν όλες οι επιδοτήσεις. Και πάλι όμως δεν καλύπτουν
τις ανάγκες του Δήμου. Τα 214.000 ευρώ
έκτακτη επιχορήγηση που έλαβε ο Βύρωνας από το Υπουργείο Εσωτερικών το
καλοκαίρι, έγιναν δεκτά με δυσαρέσκεια
από τον δήμαρχο, που περίμενε ένα ποσό
πιο αναλογικό σε σχέση με τον πληθυσμό
και την αύξηση του κόστους ενέργειας.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα με θέμα την
«Αύξηση του ενεργειακού κόστους στη
λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και
τρόποι αντιμετώπισης» στις 28/9 αναμένεται να δοθούν πιο αναλυτικά οικονομικά
στοιχεία. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Βύρωνα Δημήτρης Κόκκαλης, με δηλώσεις του στην «Ε» δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος
δεν θα αφήσει να κρυώσει κανένας μαθητής και ζήτημα αύξησης δημοτικών τελών
δεν τίθεται ούτε ως σκέψη.
Όμως θαύματα δεν γίνονται. Από κάπου θα πρέπει να τα βρει. Ήδη η κυβέρνηση πιέζει για μείωση της κατανάλωσης
ρεύματος κατά 10%. Μια λύση, η οποία
ήδη εφαρμόζεται, είναι ο περιορισμός του
νυχτερινού οδοφωτισμού. Το ερώτημα
βέβαια είναι ως ποιο σημείο μπορεί να
εφαρμοστεί μια τέτοια λύση ώστε ο δημότης να μην έχει την αίσθηση ότι θίγεται η
οδική ασφάλεια λόγω ελλιπούς φωτισμού.
Ιδιαίτερα σε δρόμους με λακούβες…

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Αρθρογραφία]

Η ΝΔ «κανακεύει» την ακροδεξιά

Η Ν.Δ. «αγκάλιασε» στελέχη του ακροδεξιού χώρου
όπως οι Θ. Πλεύρης, Μ. Βορίδης και Α. Γεωργιάδης.
Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3
Νοτίου Τομέα Αθήνας

A

νησυχούν» κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι, ορισμένα
ΜΜΕ, και η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (μέλος
του είναι η ΝΔ) για την άνοδο της
ακροδεξιάς στην Ιταλία. Καλά
κάνουν, αλλά μας κοροϊδεύουν
γιατί έχουν σοβαρές ευθύνες για
ό,τι συμβαίνει.
Η ακροδεξιά, για παράδειγμα,
είναι παρούσα και ισχυρή μέσα
στη κυβέρνηση του κ .Μητσοτάκη. “Εκλεκτά” στελέχη της διετέ-

Του Γιάννη Αντωνόπουλου • http://johnantono.blogspot.gr
λεσαν στο πρόσφατο παρελθόν
ηγέτες ακροδεξιών οργανώσεων ή υποστηρικτές ακροδεξιών
απόψεων. Το πιο επικίνδυνο
όμως είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη “νομιμοποίησε” και τους
ακροδεξιούς και την ακροδεξιά
πολιτική. Ας θυμηθούμε:
-Ο “τσεκουροφόρος” κ. Βορίδης διαδέχτηκε με τις ευλογίες
του δικτάτορα Παπαδόπουλου
τον Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής στην ηγεσία της νεολαίας της
χουντικής ΕΠΕΝ.

-Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης το
2006 καλούσε τους πολίτες να
αγοράσουν το φιλοχιτλερικό και
αντισημιτικό βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη «Οι Εβραίοι, όλη η
αλήθεια».
-Ο κ. Θανάσης Πλεύρης στις
10-4-2011 αναφερόμενος στους
μετανάστες δήλωνε: “Πρέπει να
περνάνε χειρότερα από τις χώρες
τους. Η κόλαση πρέπει να φαντάζει παράδεισος σε αυτό που θα
ζουν εδώ!». Ο κατάλογος μπορεί
να εμπλουτιστεί και με άλλα στε-

λέχη της ΝΔ...
Η ακροδεξιά είναι εδώ, παρούσα και με αξιώματα. Η
κυβέρνηση της ΝΔ υιοθέτησε
ακροδεξιά φρασεολογία και
πρακτικές απέναντι στους μετανάστες, εφαρμόζει πολιτική
βίας και καταστολής απέναντι σε
κάθε έναν που διαμαρτύρεται.
Οι παρακολουθήσεις πολιτικών
αντιπάλων και δημοσιογράφων
σίγουρα δεν είναι χαρακτηριστικό “φιλελευθέρων” πολιτικών...
Η ΝΔ συναντήθηκε με την
ακροδεξιά στα συλλαλητήρια
των “μακεδονομάχων” και στη
βία κατά οποιουδήποτε διαφωνούσε μαζί τους. Δίπλα-δίπλα

ήταν στα συλλαλητήρια. Αυτή την
“κανάκεψε”...
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε το 2017 ότι “η βία προέρχεται αποκλειστικά από την Aριστερά τα τελευταία χρόνια». Απλά
να σημειώσω ότι είχε προηγηθεί
η δολοφονία Φύσσα από τους
Χρυσαυγίτες...
Ο γραμματέας της ΝΔ κ. Παύλος Μαρινάκης έχει δηλώσει
«Τσίπρα αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα «πήγαινες»»...
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι “ο Τσίπρας είναι ό,τι πιο
χυδαίο και τοξικό μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο”.
Ο κ. Βορίδης ζήτησε να υπάρ-

ξει “στρατηγική ήττα των ιδεών
της Αριστεράς για να μην ξαναβρεθεί στην εξουσία με οποιαδήποτε μορφή της”.
Μετά από όλα αυτά, ηχεί σαν
ανέκδοτο η ρήση του κ. Μητσοτάκη για “εκτσογλανισμό της δημόσιας ζωής”...
Ευθύνες έχει και η ηγεσία
ΕΕ που λειτουργεί μεροληπτικά υπέρ των πλούσιων χωρών
και του μεγάλου κεφαλαίου.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρώτο
που επέβαλε στην Ελλάδα με τα
μνημόνια ήταν η σωτηρία των
τραπεζών... Ανάλογες πολιτικές έχει επιβάλλει σε βάρος της
Ιταλίας και άλλων χωρών. Έτσι
όμως ενισχύονται οι ευρωσκεπτικιστές...
Πλέον επιβάλλεται τα δημοκρατικά κόμματα να ορθώσουν
τείχος απέναντι σε ακροδεξιές
πολιτικές και φρασεολογία. Η
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
έχει σημαντική ευθύνη για το ότι
τέτοια μορφώματα παίζουν ρόλο
στην κεντρική πολιτική σκηνή
και απειλούν τη δημοκρατία.
Καλό είναι να “ανησυχούν”, αλλά
δεν φτάνει. “Τον ξέρουμε τον
ένοχο και είναι γνωστή η αιτία”...
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[Βύρωνας]

Ιστορικός περίπατος στο κέντρο του Βύρωνα

Ο

Δήμος Βύρωνα διοργάνωσε ιστορικό περίπατο στο κέντρο του Βύρωνα, με συμμετοχή
πολιτών όλων των ηλικιών και τη παρουσία του
δημάρχου Βύρωνα Άκη Κατωπόδη, την Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου.
Ο περίπατος πραγματοποιήθηκε με οδηγό 12
πινακίδες–αναλόγια που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πόλης. Οι
«Μνήμες καθ’ οδόν» είναι ένα πρόγραμμα που
υλοποιήθηκε από το Δήμο Βύρωνα και το Μουσείο
Ιστορίας της πόλης, το οποίο δίνει την δυνατότητα
στο επισκέπτη να μάθει την ιστορία του Βύρωνα με
τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και τη βοήθεια
των QR Codes.
Τα δώδεκα σημεία- στάσεις του περίπατου όπου
τοποθετήθηκαν οι στήλες με τα QR Codes είναι: Παλαιό Δημαρχείο (Μουσείο Ιστορίας Δήμου Βύρωνα),
Ταπητουργείο, 1ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα, Ιερός
Ναός Αγίας Τριάδας, Κέντρο Υγείας – Πολυϊατρείο,
Πλατεία Βαρουτίδη (Αγαλματάκια), A.O. «Νέοι Βύρωνος», Πλ. Αγίου Λαζάρου – Διοικητήριο, Παλιά
Αγορά, Πλατεία Ειρήνης - Μον Σινέ/Μαριάννα, Νηπιοκομείο «Μόργκενταου», Πλατεία Σμύρνης.
Ωστόσο, τίποτα δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο

H Μαριάννα Μαστροσταμάτη ξεναγεί τους περιπατητές έξω από τον χώρο όπου βρίσκονταν το Νηπιοκομείο «Μόργκενταου».

και ο ιστορικός περίπατος δεν θα είχε το ίδιο ενδιαφέρον χωρίς την ξενάγηση της Μαριάννας Μαστροσταμάτη, πρόεδρου της Ένωσης Μικρασιατών
Βύρωνα και του Απόστολου Κοκόλια, συγγραφέα
του βιβλίου «90 χρόνια Βύρωνας».
Οι περιπατητές συναντήθηκαν αρχικά στο Παλαιό Δημαρχείο. Τα σημεία που επισκέφτηκαν ήταν:
 Παλαιό Δημαρχείο (Μουσείο Ιστορίας Δήμου Βύρωνα)  Νηπιοκομείο «Μόργκενταου»  Πλατεία

Σμύρνης  Πλ. Αγίου Λαζάρου – Διοικητήριο.
Ο ιστορικός περίπατος δεν ολοκληρώθηκε αλλά
θα επαναληφθεί. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης, η περιφερειακή σύμβουλος Ελένη Βασιλοπούλου, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Πλακίδας, οι
αντιδήμαρχοι Λεμονιά Κλωνάρη, Μιχάλης Καραγιάννης και Χρήστος Σπυρόπουλος, οι επικεφαλής
δημοτικών παρατάξεων Αλέξης Σωτηρόπουλος,

Μια κοπέλα προσφέρει λουλούδια στον δήμαρχο
μπροστά στο Παλαιό Δημαρχείο. Αριστερά,
διακρίνεται ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
Βύρωνα Βασίλης Μουντοκαλάκης. Πηγή φωτό:
rogmistinenimerosi2.blogspot.com
Μαρία Μπικάκη και Τάσος Μαυρόπουλος καθώς
και οι δημοτικοί σύμβουλοι Πάνος Τριγάζης και
Βασίλης Μουντοκαλάκης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι νεαρή κοπέλα προσέφερε λουλούδια στο δήμαρχο της πόλης, θέλοντας να
τον ευχαριστήσει για την πρωτοβουλία αυτή.

Μελέτη ανάπλασης Κουταλά από τον Δήμο Βύρωνα

Σ

ε μια προσπάθεια να επισπευσθούν οι διαδικασίες
για τη συντήρηση και τη βελτίωση του χώρου δασικής αναψυχής στον Κουταλά, ο Δήμος Βύρωνα απέστειλε
στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών (ΦΕΑ) μια μελέτη που
εκπονήθηκε με δική του πρωτοβουλία και δαπάνη. Η μελέτη έγινε από εξειδικευμένο γραφείο δασοτεχνικών μελετών, με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Βύρωνα και
ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που προτείνονται
στην περιοχή, ανέρχεται σε 354.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα μελέτη που έστειλε ο Δήμο
Βύρωνα στη ΦΕΑ, έλαβε υπόψη την αρχική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής,
ώστε οι παρεμβάσεις που προτείνονται να περιοριστούν
στις απολύτως αναγκαίες, με την ελάχιστη όχληση για δασικό περιβάλλον, ώστε να αποκατασταθεί ο χώρος και να
είναι βιώσιμος αλλά και λειτουργικός για τους επισκέπτες.
Στη συνέχεια, επόμενο βήμα, είναι η αποδοχή από τη
ΦΕΑ της δωρεάς του Δήμου Βύρωνα, ώστε να προχωρή-

σουν άμεσα οι διαδικασίες αδειοδότησης του έργου από
το αρμόδιο Δασαρχείο Πεντέλης.
Εδώ και πολλές δεκαετίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Βύρωνα και εντός της παραχωρημένης κατά χρήση έκτασης στην Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, στη θέση
«Κουταλάς», είχε διαμορφωθεί χώρος υπαίθριας δασικής
αναψυχής από την Δ/νση Αναδασώσεων του τότε Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος περιλάμβανε 4 γήπεδα, πολλούς
τραπεζο-πάγκους για υπαίθριο γεύμα και πρότυπα -για
την εποχή τους- όργανα παιχνιδιού.
Ωστόσο, ο χώρος, πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των πολιτών. Τα γήπεδα που είχαν κατασκευαστεί χρήζουν συντήρησης, οι τραπεζόπαγκοι, είτε
έχουν καταστραφεί, είτε έχουν φθαρεί σε σημείο που
απαιτείται η αντικατάστασή τους. Το λυόμενο αναψυκτήριο έχει κριθεί κατεδαφιστέο και πρέπει να απομακρυνθεί, ενώ τα όργανα που υπήρχαν για δημιουργία παιδότοπου έχουν καταστραφεί.

Ανήλικοι μαχαίρωσαν 16χρονο στον
Βύρωνα για να του πάρουν το κινητό

Ε

πίθεση από δύο ανήλικους που
δεν δίστασαν να τον τραυματίσουν στο πόδι για να του αρπάξουν
το κινητό του τηλέφωνο, δέχτηκε ένας
16χρονος στον Βύρωνα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου.
Ο νεαρός περπατούσε στη οδό
Ηπείρου, περίπου στη 01:00, όταν είδε
ξαφνικά μπροστά του δύο άτομα ντυμένα με μαύρα ρούχα που φορούσαν
μάσκες, με τον έναν να κρατά μαχαίρι
και να του ζητά το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνος τότε αντιστάθηκε και ο ληστής δεν δίστασε να τον μαχαιρώσει
στο πόδι.
Ο 16χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρα-

σχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί
το Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα και διενεργεί έρευνα για το συμβάν.
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Η μελέτη του Δήμου έχει ενσωματώσει την απομάκρυνση του λυόμενου αναψυκτηρίου,
ωστόσο προβλέπει διατήρηση-συντήρηση των ξύλινων τραπεζόπαγκων.

Απατεώνες απέσπασαν 5.000 ευρώ από 78χρονη στον Βύρωνα

Ι

διαίτερα ευάλωτα στις απάτες αποδεικνύονται τα ηλικιωμένα άτομα, κάτι που οι
επιτήδειοι έχουν αντιληφθεί
για τα καλά και τα έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρο.
Τελευταίο θύμα μία 78χρονη
γυναίκα η οποία διαμένει
στην περιοχή του Βύρωνα και
βρέθηκε να δίνει 5.000 ευρώ
σε έναν απατεώνα.
Όλα ξεκίνησαν από ένα
τηλεφώνημα στο σπίτι της,
όπου άγνωστα άτομα παρουσιάστηκαν ως γιατροί
νοσοκομείου των Αθηνών
και της είπαν ότι η ανιψιά της
έχει εμπλακεί σε ατύχημα και

απαιτούνται άμεσα χρήματα
για να χειρουργηθεί και να
σωθεί. Μάλιστα, προς επίρρωση των ισχυρισμών τους,
οι επιτήδειοι είχαν βάλει και

μία γυναίκα να κλαίει και
φωνάζει παριστάνοντας την
ανιψιά της
Το περιστατικό συνέβη
λίγο μετά τις 19:00 το από-

γευμα της Πέμπτης (8/9), με
την 78χρονη να πείθεται και
να συμφωνεί να τους δώσει 5.000 ευρώ που είχε στο
σπίτι της. Γυναίκα συνεργός
του κυκλώματος εμφανίστηκε στην οδό Αττάλειας και η
ηλικιωμένη της πέταξε από το
μπαλκόνι, μέσα σε ένα τσαντάκι, τα χρήματα για να…
σώσει την ανιψιά της. Όταν
αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει
καλά ήταν αργά.
Ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ.,
ωστόσο, παρά τις έρευνες δεν
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της γυναίκας που πήρε
τις 5.000 ευρώ.

[Βύρωνας]

ΟΜΟΣΠ Ο Ν Δ Ι Α Π Ρ ΟΣΦΥ Γ ΙΚ ΩΝ Σ Ω Μ ΑΤ Ε Ι Ω Ν Ε Λ Λ Α ΔΟΣ

Μεγαλειώδης παράσταση «Τζιέρι μ’» στον Βύρωνα
Ό

νειρο ήτανε, δεν λησμονήσαμε»
βροντοφώναξε ο Βύρωνας!
Με τραγούδια και σκοπούς, από την
ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και
τα παράλια του Αιγαίου μας ταξίδεψαν
στις αλησμόνητες πατρίδες αλλά και στις
προσφυγικές γειτονιές του χθες, εκαντοντάδες χορευτές και μουσικοί.
Τη δωρεάν για το κοινό παράσταση
πραγματοποίησε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, η Ομοσπονδία
Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος στο
Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»
στο Βύρωνα στις 17/09 με τη χορηγία
της Περιφέρειας Αττικής.
Την βραδιά άνοιξε η γνωστή παρουσιάστρια Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία
συγκίνησε το πολυπληθές ακροατήριο
αναφερόμενη στις προσφυγικές της ρίζες μέσα από τα παιδικά της βιώματα.
Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό
εκ μέρους της ΟΠΣΕ ο αντιπρόεδρός
της Απόστολος Δαγδελένης τονίζοντας
πως η ιστορία δεν παραχαράσσεται και
συνεχίζει να μας διδάσκει. Αμέσως μετά

εκ μέρους του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη την εκδήλωση χαιρέτισε ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού
Τομέα Γιώργος Δημόπουλος. Το λόγο
πήρε στη συνέχεια ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χάρης Ρώμας ο οποίος
τόνισε την σημαντική συμβολή των προσφύγων στην πολιτιστική δημιουργία
και ανατροφοδότηση μέσα στο νέο ελληνικό κράτος.
Η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με διευθυντή τον
Γεώργιο Δεμελή, παρουσίασε τραγούδια που αναφέρονταν στις αλησμόνητες
πατρίδες τα οποία ερμήνευσαν υποδειγματικά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Σοφία
Μάνου, η Στέλλα Καρύδα, ο Χρήστος
Τσιαμούλης και ο Ηλίας Υφαντίδης.
Την όλη καλλιτεχνική επιμέλεια της
παράστασης και τη διεύθυνση της χορωδίας της Σχολής «Εν Ωδαίς» και του
Συνδέσμου Ηπειρωτών Ηπειρωτών Βύρωνα είχε ο Γεώργιος Ντόβολος ο οποίος ερμήνευσε με τρόπο υποδειγματικό
τραγούδια από την περιοχή της Καππαδοκίας, του Ικονίου και των Φαράσων

με το σεβασμό που τους πρέπει.
Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η αναφορά στη καταστροφή της Σμύρνης και
η ερμηνεία του τραγουδιού Τζιβαέρι μανές από τη Σοφία Μάνου, που συγκίνησε
τους Θεατές.
Την αφήγηση των κειμένων έκαναν ο
Λεωνίδας Κακούρης και η Βάνα Βάσιου
οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από το
κοινό.
Την παράσταση πλαισίωσαν 17 χορευτικά συγκροτήματα ξεπερνώντας
τους πεντακόσιους συνολικά χορευτές
με την επιμέλεια και καθοδήγηση του
Χρήστου Θεολόγου, λαογράφου, διευθυντή Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου και
ιδιαίτερα καταξιωμένου χοροδιδασκάλου.
Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης,
ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος καθώς και
αρκετοί περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι και φορείς της ευρύτερης
περιοχής.

ΠΛ ΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Μια βραδιά γεμάτη... Μικρά Ασία

Μ

ια βραδιά γεμάτη συγκίνηση με
μελωδίες, τραγούδια και χορούς της Μικράς Ασίας, διοργάνωσε
ο Δήμος Βύρωνα το βράδυ της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία
Εθνικής Αντίστασης (Ταπητουργείου), τιμώντας τα 100 χρόνια από την
Μικρασιατική Καταστροφή.
Το μουσικό σχήμα ΩΔΗΠΟΡΟΙ, υπό
την επιμέλεια και τη διεύθυνση του
μαέστρου και ιδρυτή τους, Δημήτρη
Πολυχρόνη και η ομάδα μελέτης Αρχαίας Όρχησης θεάτρου Δόρας Στράτου, σε σύμπραξη με το εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης
ΕΚΠΑ, υπό την επιμέλεια και τη διεύθυνση της
Άννας Λάζου, παρουσίασαν μία πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση, που γέμισε το κέντρο
του Βύρωνα με όμορφα τραγούδια και χορούς.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε η Αμαρυλλίς Ξενάκη και η Βενετία Χατζηνικολάου.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης ενώ παραβρέθη-

καν: η βουλευτής Νότιου Τομέα Ραλλία Χρηστίδου, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, και αντιδήμαρχοι Λεμονιά. Παρέστησαν επίσης, μεταξύ
άλλων, οι επικεφαλής των δημοτικών παράταξεων «Δύναμη Ελπίδας» και της Ριζοσπαστικής
Κίνησης Βύρωνα, αντίστοιχα, Α. Σωτηρόπουλος
και Τ. Μαυρόπουλος, καθώς και οι δημοτικοί
σύμβουλοι Π. Τριγάζης, Ι. Κιούπη Σ. Υφαντή, Ν.
Αποστολάκης και Ε. Τριανταφύλλου.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής
της παράστασης και χοράρχης
Γεώργιος Ντόβολος.

Οι Δήμοι Βύρωνας και Καισαριανής σε γραμματόσημα

Α

ναμνηστική σειρά γραμματοσήμων
με θέμα τη δημιουργία των τεσσάρων πρώτων, μετά το 1922, αστικών
προσφυγικών συνοικισμών της χώρας:
Βύρωνα, Καισαριανής, Νέας Κοκκινιάς
και Νέας Ιωνίας, παρουσίασαν τα ΕΛΤΑ
σε ειδική εκδήλωση.
Στην εκδήλωση, στην Παλαιά Βουλής των Ελλήνων, στις 14 Σεπτεμβρίου,
χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος των
Ελληνικών Ταχυδρομείων Πολυχρόνης
Γριβέας και οι δήμαρχοι Βύρωνα, Άκης
Κατωπόδης, Καισαριανής, Χρήστος Βοσκόπουλος, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη,
Γιώργος Ιωακειμίδης, Νέας Ιωνίας, Δέσποινα Θωμαΐδου.
Για τη δημιουργία των συνοικισμών μίλησε ο Λουκάς Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν.
Ιωνίας και της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας. Η διαδικασία δημιουργίας των γραμματοσήμων παρουσιάστηκε από τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών και την χαράκτρια-ζωγράφο
κΜυρσίνη Βαρδοπούλου. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαριλένα Κατσίμη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανοπαίκτης που αποτυπώνεται στο γραμματόσημο του Βύρωνα είναι ο
Κωνσταντινουπολίτης Γρηγόρης Ασίκης, ένας μεγάλος ρεμπέτης της περιόδου του μεσοπολέμου, που
έζησε στο Βύρωνα, όπως και πολλοί άλλοι σπουδαίοι μουσικοί, από την αρχή της δημιουργίας του συνοικισμού.
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[Καισαριανή]

ΜΙΚΡΑ Σ ΙΑΤΙΚΟΣ Σ ΥΛ ΛΟΓΟΣ Κ Α ΙΣ Α ΡΙΑΝΗΣ & ΚΕΜΙΠΟ

Με μεγάλη συμμετοχή εορτάστηκε το «Κεσκέκι»

Ο

Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής αναβίωσε για 17ηχρονιά το πατροπαράδοτο έθιμο «Κεσκέκι» σε συνεργασία με το ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ του Δήμου Καισαριανής. Το έθιμο έλαβε χώρο
στις 20 Σεπτεμβρίου με το μαγείρεμα του εδέσματος στον χώρο του δημοτικού αναψυκτηρίου «Ξύλινα» στο πάρκο του Άη Γιάννη, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ενώ το βράδυ της ίδιας
ημέρας, ακολούθησε εκδήλωση με το μοίρασμα του φαγητού, τη συμμετοχή των πολιτιστικών τμημάτων του Συλλόγου και γλέντι με τραγούδι και χορό.
Την επόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε συναυλία με τη Γλυκερία στο Ανοικτό θέατρο «Αντώνης Καλογιάννης»

Ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος
συμμετέχει στη διαδικασία βράσιμου του
κρέατος με το σιτάρι στα «Ξύλινα».

Χορευτικό Τμήμα του Μικρασιατικού Συλλόγου στα
«Ξύλινα» το βράδυ του εορτασμού.

Η πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου και δημοτική σύμβουλος
Στέλλα Λήλου-Σαρρηπαναγιώτου στο τραπέζι της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» με τον επικεφαλής και τέως δήμαρχο Ηλία Σταμέλο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στον Βλητικό Σταθμό Καρκίνος του μαστού: Η Μπεττίνα στη «μάχη»
Ο
ι κάτοικοι του Βλητικού Σταθμού εξέθεσαν στην αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής (Ηλίας Σταμέλος,
Κανέλλα Γεωργοπούλου και Βαγγέλης
Πλυτάς) που τους επισκέφτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, τα προβλήματά τους,
Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι επί δέκα μέρες,
βρέθηκαν σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν
τις βασικές τους ανάγκες, λόγω της διακοπής παροχής νερού εξαιτίας βλάβης στην
αντλία και της δεύτερης γεώτρησης. (η
πρώτη είχε χαλάσει από τον Μάη χωρίς να
έχει επισκευαστεί μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει η «Λαϊκή Συσπείρωση» στη σχετική
ανακοίνωσή της).

Οι κάτοικοι επίσης διαμαρτυρήθηκαν
επίσης για την ποιότητα του νερού που προμηθεύονται από την υδροφόρο μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, που σε κάθε
περίπτωση δεν επιτρέπεται να το πιούν ή να
το χρησιμοποιήσουν στο μαγείρεμα.
Επεσήμαναν και άλλα προβλήματα όπως
οι ανυπαρξία δρόμων, χώρων για αθλητισμό, αντιπυρικά μέτρα αλλά και η συνεχής
επιδρομή κουνουπιών.
Τέλος, υπέδειξαν σοβαρούς κινδύνους
που εγκυμονούνται από δέντρα που κρέμονται πάνω από τις στέγες των σπιτιών τους
και την ανάγκη άμεσων μέτρων πριν την
έλευση του χειμώνα.

Μ

ετά την πετυχημένη δράση του Οκτωβρίου
2021, η δημοτική παράταξη «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» της Μπεττίνας Γραφίδου, συμμετέχει και στηρίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά, την
προσπάθεια του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναι-

κών με καρκίνο του μαστού «Αλμα Ζωής».
Με προσυγκέντρωση στην πλατεία Καισαριανής
και αφετηρία το Ζάππειο, την Κυριακή 2
Οκτωβρίου 2022 στις 9.30 π.μ. καλεί άντρες,
γυναίκες και παιδιά για να ακουστεί το ηχηρό
μήνυμα, ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Σε
αυτό τον αγώνα καμιά/κανείς δεν είναι μόνη/ος!!
Δηλώσεις: Ειρήνη Βελισσάρη 69348595, Φάλια
Αντωνιάδου 6944517636, Κατερίνα Πυρομάγλου
6944738626

Στιγμιότυπο από την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που
διοργάνωσε η παράταξη τον Οκτώβριο του 2021 στους δρόμους της Καισαριανής.
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[Καισαριανή]

«ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»
Π Α ΡΟΥ ΣΙΑ Σ Η ΤΟΥ ΙΣ ΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Από αριστερά: Γιώργος Τσιμούρης, Χρήστος Βοσκόπουλος, Σπύρος Αγγέλης,
Σπύρος Τζόκας, Κωνσταντίνος Τζόκας, Αντώνης Καμπάκας, Νίκος Βερλέκης,
Ευδοκία Σούβατζη, και Ηλίας Σταμέλος.

Σ

τον κατάμεστο χώρο του κινηματογράφου «Αιολία» πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου
2022 η παρουσίαση του βιβλίου
του πανεπιστημιακού και συγγραφέα Σπύρου Τζόκα «Κάποτε.. στην
Καισαριανή. Ματιές στην ιστορική
διαδρομή μιας προσφυγικής συνοικίας από τη γέννηση της ως τη
δεκαετία του ‘80».
Άνθρωποι όλων των ηλικιών,
από μικρά παιδιά έως παππούδες,
βρέθηκαν στην «Αιολία».
Κατά την σύντομη ομιλία του, ο
συγγραφέας Σπύρος Τζόκας υπο-

Το εξώφυλλο του βιβλίου.

γράμμισε μεταξύ άλλων ότι: «Η
λέξη, που διατρέχει την ιστορία του
λαού της Καισαριανής τον 20ο αιώνα
και παράγει πλήθος εικόνων είναι
η λέξη «διωγμένος». Διωγμένοι από
τους Τούρκους, διωγμένοι από τους
Παλαιοελλαδίτες, διωγμένοι από το
Μεταξά, από τους Γερμανούς, τους
γερμανοτσολιάδες, τους παρακρατικούς, τους δεξιούς, τις δικτατορικές
κυβερνήσεις…» Συγκίνηση προκάλεσε η αφιέρωση του βιβλίου στον
αδελφό του Θοδωρή που έδινε
μάχη με την επάρατο νόσο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Όπως
πληροφορηθήκαμε, στο δρόμο για
το πιεστήριο, δυστυχώς απεβίωσε.
Το νέο βιβλίο, βασισμένο σε νέες
μαρτυρίες και έρευνες, περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία σε σχέση με
την έκδοση του 1998 «Καισαριανή
Η Φυσιογνωμία Μιας Πόλης» του
ίδιου συγγραφέα αλλά και πλούσιο
φωτογραφικό υλικό εποχής. Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις
που χρησιμοποίησε σύγχρονες
αντί για παλιές φωτογραφίες, ο κ.
Τζόκας επέλεξε σημεία και σκηνές
που παραπέμπουν στην ιστορία της
πόλης.
Στον πρόλογο του έργου, ο συγγραφέας απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παροχή στοιχείων

Οι μουσικοί Τάκη Κωνσταντακόπουλος, Βαγγέλης Κορακάκης και Βιβή Βουτσελά μάγεψαν το κοινό με τις ερμηνείες τους.
και υλικού, στο ΚΕΜΙΠΟ του Δήμου
Καισαριανής, στην ΠΕΑΕΑ (Παράρτημα Καισαριανής), στα Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
(ΑΣΚΙ), στον Κώστα Γαβριλάκη και
στην Σοφία Τριανταφυλλοπούλου.
Η παρουσίαση, διανθίστηκε από
τα αποσπάσματα του βιβλίου που
διάβασαν οι ηθοποιοί Νίκος Βερλέκης και Ευδοκία Σούβατζη αλλά
και το τραγούδι των Βαγγέλη Κορακάκη, Βιβή Βουτσελά και Τάκη
Κωνσταντακόπουλου, που συνόδευσε στο πιάνο ο Γιώργος Γουρζουλίδης.
Χαιρετισμούς απυήθυναν ο δήμαρχος και πρόεδρος του ΚΕΜΙΠΟ

Χρήστος Βοσκόπουλος, ο Γιώργος
Τσιμούρης, καθηγητής στο Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου, και οι
εκπρόσωποι των μικρασιατικών
φορέων της πόλης.
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης
που ένωσε τους Καισαριανιώτες
ήταν το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού & Ανάδειξης Σύγχρονης
Ιστορίας του Δήμου Καισαριανής
(ΚΕΜΙΠΟ), ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής, η Αδελφότητα Σιβρισαρίου, η Αδελφότητα Αλληλοβοήθειας «Ο Κουκλουτζάς Μικράς
Ασίας» και οι εκδόσεις Θεμέλιο.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων,

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης
Μπαλάφας, ο πρώην υπουργός
Δημήτρης Στρατούλης, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής
τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του
Πολιτικού Γραφείου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σπύρος Αγγέλης
και Θανάσης Πετράκος, ο στρατηγός Απόστολος Περβολαράκης, ο
δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος
Βοσκόπουλος, οι πρώην δήμαρχοι
της πόλης Γιώργος Κατημερτζής,
Αντώνης Καμπάκας και Γιώργος
Κοντόσταυλος, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων Μπεττίνα
Γραφίδου, Άννα Παραγυιού και
Μιχάλης Μιλτσακάκης.
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[Ζωγράφου]

Αποσύρονται από τους δρόμους τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Π

ολλοί από εμάς στο Δήμο Ζωγράφου όταν αναζητούμε απεγνωσμένα
παρκινγκ και αντικρίζουμε ένα αυτοκίνητο που έχει εγκαταλείψει ο ιδιοκτήτης
του σκεφτόμαστε πως αυτή η πολύτιμη
θέση ίσως και να μας έσωνε από την
ταλαιπωρία μας.
Παρότι το ζήτημα της στάθμευσης
είναι από τα πρώτα στη λίστα των προβλημάτων του Ζωγράφου, σχεδόν σε
κάθε οικοδομικό τετράγωνο, υπάρχει
ένα όχημα καλυμμένο από σκόνη και με
τα λάστιχα του να έχουν γίνει ένα σώμα
με το οδόστρωμα. Αυτοί οι ξωμάχοι των
δρόμων δεν απειλούν μόνο το θυμικό
των οδηγών που ταλαιπωρούνται προς
εύρεση χώρου στάθμευσης αλλά και την
δημόσια υγεία. Κάτω από το αμάξωμα
τους συσσωρεύονται μέρα με την ημέρα

πάσης φύσεως σκουπίδια και ακαθαρσίες δημιουργώντας επικίνδυνες εστίες
μικροβίων απειλώντας την υγεία των
πολιτών.
Ίσως όμως αυτή η εικόνα στο Δήμο
Ζωγράφου να αλλάξει σύντομα. Στο νέο
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που
κατατέθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22
Σεπτεμβρίου έγινε τροποποίηση στην
ευθύνη και την αρμοδιότητα εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
Η αρμοδιότητα φεύγει από το τμήμα συγκοινωνιών και σηματοδότησης
όπου σε συνεργασία με τμήμα καθαριότητας και τη δημοτική αστυνομία είχαν
από κοινού και την ευθύνη για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Προτάθηκε από τον Δημήτρη Αντω-

νιάδη, γενικό γραμματέα του Δήμου
Ζωγράφου, να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στο τμήμα καθαρισμού οδών και
δημοσίων χώρων σε συνεργασία με τη
Δημοτική Αστυνομία. Το τμήμα θα έχει
την ευθύνη για την πλήρη διαδικασία
απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων - δίκυκλων και πάσης φύσεως οχημάτων. Επίσης τη σήμανση και
ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών
και ιδιοκτητών για να γίνει οριστική διαγραφή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου
Ζωγράφου τον μήνα Σεπτέμβριο αποσύρθηκαν οκτώ εγκαταλελειμμένων
οχημάτων ελευθερώνοντας ισόποσες
θέσεις πάρκινγκ στους δημότες. Ευελπιστούμε σύντομα να προστεθούν ακόμα
περισσότερες.

Αρχηγείο Αστυνομίας: Η Πανεπιστημιακή
Αστυνομία εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά της

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι οι Ομάδες Προστασίας των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) εκτελούν
κανονικά τα καθήκοντά τους και στα τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΑΠΘ)
που έχουν οριστεί».
Με την παραπάνω ανακοίνωση το αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας διάψευσε τις φήμες και τα
δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που
αφορούσαν την απόσυρση της Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας ύστερα από τα επεισόδιά που έλαβαν
χώρα στις πανεπιστημιουπόλεις από την πρώτη
μέρα της παρουσίαςτης.
Από τις 5 Σεπτεμβρίου που η ΟΠΠΙ έκανε την
εμφάνιση της στις πύλες των campus του ΕΚΠΑ
και του ΕΜΠ στου Ζωγράφου οι αντιδράσεις των

φοιτητών όπως και των φοιτητικών παρατάξεων
ήταν ασταμάτητες,χωρίς να λείψουν οι συμπλοκές
με τα ΜΑΤ που είχαν ρόλο υποστήριξης της ΟΠΠΙ.
Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκαν σε εφημερίδες
και ιστοσελίδες δημοσιεύματα που αναφέρονται
σε «προσωρινό φρένο» των περιπολιών των
Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η διάψευση ήρθε από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία υπογραμμίζεται
πώς η παρουσία των δυνάμεων αυτών στους
χώρους των πανεπιστημίων «πραγματοποιείται
πάντα σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες πρυτανικές αρχές, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων ασφαλείας που έχουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια».

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζωγράφου

Ο

Δήμος Ζωγράφου προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του,
αλλά και την ενίσχυση τους προς τους φορείς και
τους πολίτες, προέβη στην τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Σκοπός και στόχος της τροποποίησης είναι η ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
και η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των
υπηρεσιών του Δήμου. «Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δήμοι της
χώρας, όταν έχουν πολύ καιρό να τροποποιήσουν
τον οργανισμό όπως είναι και ο δικός μας. Οι ανάγκες σε συνάρτηση με τις δεξιότητες των στελεχών
του Δήμου κατά τη κρίση μας πρέπει να τεθεί σε νέα
βάση και για αυτό το λόγο προχωρήσαμε στην προ-

σπάθεια τροποποίησης» τόνισε κατά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβούλιου που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας και πρόσθεσε ότι στο τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας δημιουργείται διεύθυνση πολεοδομίας, γίνεται τμήμα η
επικοινωνία, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, δημιουργείται τμήμα πολιτικής προστασίας κ.α.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο δήμαρχος Ζωγράφου «η συμπαράταξη που διοικεί το Δήμο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη νέα εποχή για το Δήμο
δείχνει ακόμα μία φορά ότι διέπετέ από την αρχή της
συνεργασίας και της συναίνεσης πάνω στα σοβαρά
ζητήματα όταν υπάρχουν βέβαια προτάσεις και όχι
καταγγελτικός λόγος χωρίς ουσία».

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας απέστειλε
συγχαρητήρια στην αθλήτρια του Ηλυσιακού Όλγα Καζάκου
Συγχαρητήρια απέστειλε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
στην αθλήτρια του Ηλυσιακού Όλγα
Καζάκου που διακρίθηκε στο Κύπελλο Ελλάδας Σπάθης Εφήβων
Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε
στο ΟΑΚΑ με το χάλκινο μετάλλιο.
Ο δήμαρχος έστειλε συγχαρητήρια επίσης και στα υπόλοιπα δέκα
παιδιά του συλλόγου που συμμετείχαν στους αγώνες καθώς και
στους προπονητές και τους ανθρώπους του Ηλυσιακού.
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Η αθλήτρια Όλγα
Καζάκου με τη
διάκριση ανά
χείρας

[Ζωγράφου]

Ο γραμματέας της Ν.Δ. με βουλευτές στον Δήμο Ζωγράφου

Τ

ον Δήμο Ζωγράφου επισκέφθηκε
στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 κλιμάκιο
της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο
από τον γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Παύλο Μαρινάκη, τον
γραμματέα οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Μπάμπη Σιάτρα, τους
Βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών Διονύση Χατζηδάκη, Χάρη Θεοχάρη, Άννα
Καραμανλή, Μπάμπη Παπαδημητρίου,
Βασίλη Σπανάκη αλλά και στελέχη του
κόμματος, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο
της ΔΕΕΠ Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών
Μίλτο Μπαντή, την επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας Ιωάννα Γκελεστάθη
και τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής Κατερίνα Καραβιώτη και Ντόρα Πάλλη.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο Ζωγράφου, όπου τα στελέχη του
κόμματος και οι Βουλευτές συναντήθηκαν με τον δήμαρχο της πόλης, Βασίλη
Θώδα. Ο κ. Θώδας καλωσόρισε τα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας τη σημα-

σία της ξεχωριστής αυτής συνάντησης. Ο
δήμαρχος Ζωγράφου αναφέρθηκε κυρίως στη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αλλά και τα ζητήματα που
έχουν προκύψει λόγω της ενεργειακής
κρίσης. «Η ενασχόληση με τα κοινά όλα
αυτά τα χρόνια, με έφερε να είμαι Δήμαρχος Ζωγράφου, στην πόλη που γεννήθηκα και ζω. Τα προβλήματα της Τ.Α. είναι
πολλά και προήλθαν από την δεκαετή και
πλέον περίοδο των μνημονίων. Αναφέρομαι κυρίως στη μείωση 65% των ΚΑΠ,
με αποτέλεσμα οι Δήμοι της χώρας να
στερούνται προσωπικό και δράσεις. Τα
τρία τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και από την κυβέρνηση και
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μας να
περιοριστούν οι απώλειες. Και πραγματικά μέσα στον κορωνοϊό βοήθησε όλους
τους Δήμους να δοθούν κάποιες έκτακτες
ΚΑΠ. Λόγω της ενεργειακής κρίσης, στον
Δήμο Ζωγράφου έχει τριπλασιαστεί το
κόστος της ενέργειας, παρά το γεγονός
ότι το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε τη διαδικασία τοποθέτησης νέων φωτιστικών

Από αριστερά στην πρώτη
σειρά: Παύλος Μαρινάκης,
Στέλιος Κονταδάκης, Θεόδωρος
Μετικαρίδης, Βασίλης Θώδας
και Μίλτος Μπαντής.

σωμάτων τύπου Led σε ολόκληρο τον
Δήμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ζωγράφου.
Ο Παύλος Μαρινάκης και τα στελέχη
του κόμματος είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα στην λαϊκή αγορά και τα
εμπορικά καταστήματα της πόλης και να
συνομιλήσουν με δημότες, καταστημα-

τάρχες, εργαζομένους και επιχειρηματίες της περιοχής.
Παρόντες στη συνάντηση και την
περιοδεία στον Δήμο Ζωγράφου ήταν
η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
και πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών
Αναστασία Μπότου, οι Αντιδήμαρχοι
Οικονομικών Υπηρεσιών Θεόδωρος

Μετικαρίδης, Κοινωνικής Πρόνοιας και
Παιδικών Σταθμών Ρένα Χαλκιαδάκη,
Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δημήτρης Δήμας, Τεχνικών
Υπηρεσιών και Επικοινωνίας Δήμος
Μπουλούκος, Εξυπηρέτησης Πολιτών,
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Λάμπρος Καλαρρύτης, Ψηφιακής Πολιτικής, Αποτελεσματικότητας και Πρασίνου
Δημήτρης Κολομπάτσος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. και
Αντιπρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ζωγράφου Αναστάσιος Τανταρούδας. Την
περιοδεία στην πόλη ακολούθησε και ο
Δημοτικός Σύμβουλος Λεωνίδας Κουφός.

ΜΙΑ ΝΕ Α ΕΙΔΥΛ ΛΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σ

Εγκαινιάστηκε το Πάρκο της Διστόμου

ε μία μικρή αλλά πολύτιμη όαση πρασίνου
έχουν πλέον πρόσβαση οι κάτοικοι του Ζωγράφου. Ο λόγος για τα νέο πάρκο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Δάφνης και Διστόμου και
εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες (20 Σεπτεμβρίου) παρουσία του δήμαρχου Ζωγράφου Βασίλη
Θώδα.
Πλέον οι δημότες έχουν την ευκαιρία να αναπαυθούν σε σύγχρονα καθίσματα σε ένα πρότυπο περιβάλλον με φυτά και δένδρα, τα οποία
προσφέρουν φυσική σκίαση για πιο ευχάριστη
και ειδυλλιακή παραμονή στο πάρκο. «Το πάρκο
«Διστόμου» πρόκειται για έναν νέο χώρο αναψυχής, που θα τον απολαύσουν όλοι» είπε ο κ. Θώδας

κατά τη διάρκεια των εγκαινίων.
Η ανάπλαση του πάρκου έγινε με δωρεά
από την ναυτιλιακή εταιρεία Bernhard Schulte
Shipmanagement (Hellas) SPLLC και υπό την
επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ζωγράφου. Όπως τόνισε σχετικά ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Μπουλούκος που
υλοποίησε την χορηγία: «Η ανάπλαση υλοποιήθηκε χωρίς ο Δήμος Ζωγράφου να βάλει ούτε
ένα ευρώ και χωρίς καμία άλλη δέσμευση και γι’
αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω την Bernhard
Schulte για την ευγενική χορηγία που αναβαθμίζει
τη ζωή των κατοίκων της συγκεκριμένης γειτονιάς».

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι, Οικονομικών Υπηρεσιών Θεόδωρος
Μετικαρίδης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων Λάμπρος Καλαρρύτης,
Ψηφιακής Πολιτικής, Αποτελεσματικότητας και
Πρασίνου Δημήτρης Κολομπάτσος, καθώς και ο
πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ, αντίστοιχα, Άγης Παπακωνσταντίνου
και Αναστάσιος Τανταρούδας. Παρέστησαν επίσης
οι εκπρόσωποι της εταιρείας «Bernhard Schulte
Shipmanagement (Hellas) SPLLC» Έλενα Πανταζίδου, Ζωή Γεωργίου και Τάσος Κενταύρης
αλλά και ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Τοπιοδομή» και σχεδιαστής του πάρκου Κώστας Τάτσης.

Σεμινάρια Ψηφιακού Εγγραμματισμού στον Δήμο Ζωγράφου

Π

ριν λίγα χρόνια η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τους πολίτες
ήταν προαιρετική σήμερα όμως είναι
επιτακτική. Πλέον όλες οι υπηρεσίες
έχουν ψηφιακή υπόσταση και οι ψηφιακά «αναλφάβητοι» αντιμετωπίζουν
προβλήματα προσαρμογής στο νέο
περιβάλλον της επικοινωνίας και των
συναλλαγών.
Θέλοντας να βοηθήσει όσους έχουν
μείνει «πίσω» στη γνώση της
ψηφιακής τεχνολογίας η Περιφέρεια
Αττικής, σε συνεργασία με το Δήμο
Ζωγράφου ξεκινάει τον Οκτώβριο στο
1ο Γενικό Λύκειο (Κρίνων 26) δια
ζώσης δωρεάν σεμινάρια τα οποία
πραγματοποιούνται πλαίσιο του έργου
«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης
και Ψηφιακού Εγγραμματισμού»
με ανοικτή πρόσκληση για όλες και
όλους τους ενήλικες δημότες.
Το γνωστικό πεδίο των σεμιναρίων

αφορά τις υπηρεσίες, τα εργαλεία
και τις μεθόδους για την ασφαλή
και αποτελεσματική χρήση του
διαδικτύου. Η παρακολούθηση των
θεματικών σεμιναρίων, δεν απαιτεί
καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία
ή εξοικείωση των ωφελούμενων σε
θέματα διαδικτύου.
Οι οκτώ Θεματικές Ενότητες που

αποτελούν έναν ολοκληρωμένο κύκλο
της δράσης είναι οι εξής: Βασικές
Δεξιότητες για τη χρήση του Διαδικτύου.
Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης,
Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης
πληροφοριών. Διαδικτυακές Απάτες,
Προστασία Ψηφιακών Συσκευών,
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών
Υπηρεσιών. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών
Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking).
Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και
συναλλαγών (e-commerce). Ψυχική
Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο και
Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο
και Κίνδυνοι.
Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων
όσες και όσοι το επιθυμούν, θα λάβουν
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Πληροφορίες και συμμετοχή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.
ptapatt.gr/el/node/427

Άποψη του πάρκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Μέσω τραπέζης οι πληρωμές
Προκειμένου να αποφευχθεί ο συντονισμός των πολιτών το Δημοτικό Κοιμητήριο
Ζωγράφου, σε πρόσφατη ανακοίνωση του, παρακαλεί όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές σχετικές με τις υπηρεσίες του να καταθέσουν το απαιτούμενο
χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει.
Όπως σημειώνεται με την συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να εξοφληθούν τα
κάτωθι: Καθαριότητα οικογενειακών τάφων και μαρμάρινης οστεοθήκης, φύλαξη
οστών, παράταση ταφής, κηδεία και ψυκτικός θάλαμος/νεκροθάλαμος. Ο λογαριασμός που αφορά το Δημοτικό Κοιμητήριο βρίσκεται στην Τράπεζα «Πειραιώς» με
αριθμό IBAN: GR60 0172 0570 0050 5701 8510 138
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[Ζωγράφου]

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕ ΝΤΡ Ο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ

Ανακατασκευή γηπέδων
μπάσκετ & βόλεϊ

Σ

το Αθλητικό Κέντρο
Αντώνης Φώτσης αποπερατώθηκαν οι εργασίες
αφαίρεσης των κατεστραμμένων
τμημάτων
ξύλινου δαπέδου στις δύο
πλευρές του γηπέδου μπάσκετ. Όπως σημειώνεται
από το ΝΠΔΔ Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου
Ζωγράφου το νέο «σύγχρονο, ασφαλές ξύλινο
δάπεδο που τοποθετήθηκε
διασφαλίζει την εύρυθμη
λειτουργικότητα στονχώρο
άθλησης».
Παράλληλα, και στο Το πρόσφατα ανακαινισθέν γήπεδο στο
Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Φώτσης
πίσω μέρος του κλειστού
γηπέδου μπάσκετ Αντώνης
Φώτσης στο ανοιχτό γήπεδο στα Ιλίσια, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή δύο νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, στο χώρο που υπέστη
σοβαρές καταστροφές από τη βαριά χιονόπτωση το φετινό χειμώνα.
Στόχος της διοίκησης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα «να έχει η
περιοχή μας αθλητικές εγκαταστάσεις μ εκατάλληλες σύγχρονες προδιαγραφές και ασφάλεια».
Τις εργασίας που εντάσσονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της συνολικής αναβάθμισης και αποκατάστασης για τα αθλητικά
κέντρα του Δήμου Ζωγράφου επέβλεψε ο πρόεδρος, του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Γιαννακόπουλος.

Ο Στέφανος Τζουμάκας μίλησε στην «Επικοινωνία»
στο περιθώριο εκδήλωσης της «Κοινωνικής Παρέμβασης
Δημοκρατικών Πολιτών Ζωγράφου»

Η

«Επικοινωνία» είχε μία μικρή αλλά
περιεκτική συνομιλία με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον σημαντικό πολιτικό που
στη πολύχρονη καριέρα του υπήρξε πολλές
φορές βουλευτής στο κοινοβούλιο αλλά και
διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του
Πα.Σο.Κ., του κόμματος που υπήρξε και
ιδρυτικό μέλος.
Ο Στέφανος Τζουμάκας που από το 2019
συνεργάζεται με το Συ.Ριζ.Α, είναι κάτοικος Ζωγράφου και βρέθηκε την Τρίτη 20
Σεπτεμβρίου στη σκηνή του δημοτικού κινηματογράφου «Αλέκα» ως ομιλητής στην
συζήτηση με θέμα «Οι ιδιωτικοποιήσεις στο
Δημόσιο και οι συνέπειες της».
Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε η «Κοινωνική παρέμβαση Δημοκρατικών Πολιτών Ζωγράφου» συμμετείχαν επίσης με την ιδιότητα του ομιλητή, ο
Θέμης Μπαλασόπουλος (πρώην πρόεδρος
της Εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ
και ο Τάσος Αντωνόπουλος (μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και
πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο).
Από το βήμα οι ομιλητές ανέλυσαν τον
αντίκτυπο στο ελληνικό κοινωνικό οικοδόμημα από τις ιδιωτικοποιήσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων. Υπήρξε μεγάλη
συμμετοχή του κοινού το οποίο και παρακολούθησε με ενδιαφέροντα λεγόμενα
τωνομιλητών.
Στη συνομιλία που είχε με την εφημερίδα

μας ο Στέφανος Τζουμάκας μας είπε ότι η
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη μέρες μας οφείλεται στην λάθος αξιολόγηση
των απαραίτητων αγαθών για την κοινωνία.
Για παράδειγμα η ενημέρωση των πολιτών και των κοινωνικών δυνάμεων από τα
Μέσα Ενημέρωσης «είναι δημόσιο ζήτημα
δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό ζήτημα ορισμένων ομάδων. Πρέπει να έχουμε όλοι πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως
μετην υγεία και την παιδεία,πράγμα που δεν
ισχύει.» Διότι όπως συνέχισε εξηγώντας
«έδωσαν ένα τίμημα και πήραν μία άδεια
που είναι δημόσια. Χρησιμοποιούν ένα δημόσιο σήμαγια ιδιωτικούς σκοπούς. Το ίδιο
σημαίνει σε μία σειρά από άλλους τομείς για

ƭǆǚǗƬǞǑǒǐǖ ƭǂǐǅǊǋǆǀǂǓƤǞǒǚǎǂǓ
ơǒǆǓǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
ƦǆǖǕƾǒǂƲǂǒǂǔǋǆǖƿ
ƴƽǃǃǂǕǐ
ƬǖǒǊǂǋƿǋǌǆǊǔǕƽ
ƵǈǌƾǗǚǎǐǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ
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παράδειγμα η αγορά ενέργειας. Παλαιότερα
ήταν κοινωφελής οι ενεργειακές εταιρείες
με την εποπτεία του δημοσίου. Τώρα ανήκουν στην αγορά είναι χρηματιστηριακές. Το
ίδιο συμβαίνει και με την υγεία».
Είναι θέμα όπως τόνισε κυβερνητικής
πολιτικής, υπογραμμίζοντας «για παράδειγμα η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε
να μην νοσηλευτούν ασθενείς από τον κορωνοϊό στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ήταν ένα
διεθνές θέμα. Τους απάλλαξε κυριολεκτικά
και του ευνόησε κυριολεκτικά».
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ηεπικεφαλής παράταξης Μαζί για την πόλη μας
Τίνα Καφατσάκη, η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α
του Νότιου Τομέα Αθηνών Ραλλία Χρηστίδου κ. α.

[Καισαριανή - Ιστορία]

Ο ΘΟΔ Ω ΡΟΣ ΙΩ Α Ν ΝΙΔ Η Σ Ε ΞΙΣ ΤΟ ΡΕ Ι ΤΙΣ

H Οδύσσεια μιας οικογένειας Μικρασιατών.
ΜΕΡΟΣ Α’

Γράφει ο Θόδωρος Ιωαννίδης,
τέως δημοτικός σύμβουλος Καισαριανής
Ο συνοικισμός Μουδανιών της Προύσας πριν το 1922.

Ο

πατέρας μου Σάββας Ιωαννίδης
γεννήθηκε το 1915 στην Προύσα
της Μ. Ασίας. Ήταν το δεύτερο παιδί του
Θεόδωρου και της Αθανασίας. Είχε δύο
αδελφές. Την Ανδρονίκη που ήταν μεγαλύτερη και την Αριάδνη που ήταν η
μικρότερη. Η οικογένειά τους ήταν πολύ
ευκατάστατη.
Όταν ήταν σε ηλικία 3 ετών, έχασε τον
πατέρα του και τον αδελφό του πατέρα
του Κωνσταντίνο από τις κακουχίες που
βίωναν ενώ βρίσκονταν στα καταναγκα-

στικά έργα που είχαν επιβάλλει οι Τούρκοι στους Έλληνες της Μ. Ασίας για την
διάνοιξη δρόμων πάνω στα βουνά.
Οι Γερμανοί, που ήταν σύμμαχοι της
Τουρκίας, δεν ήθελαν οι Έλληνες, που
στρατεύονταν από τους Τούρκους, να φέρουν οπλισμό μη τυχόν και επαναστατήσουν. Σύστησαν στους Τούρκους να τους
χρησιμοποιούν σε καταναγκαστικά έργα
για τη διάνοιξη δρόμων στα βουνά και
εκείνοι το εφάρμοσαν στην εντέλεια με
στόχο τον εξαπονδρισμό των Ελλήνων.

Ζούσε μαζί με την μητέρα του Αθανασία και τις αδελφές του στην περιοχή
Ντεμίρ Καπί της Προύσας. Το σπίτι τους
ήταν διώροφο στην πρόσοψη και τριώροφο στο πίσω μέρος. Μέσα σε αυτό
υπήρχε ένας αργαλειός στον οποίο η
μητέρα του ύφαινε τα φημισμένα μεταξωτά υφάσματα της Προύσας, τα οποία
εμπορεύονταν. Υπήρχε και ένα ιδιαίτερο
δωματιάκι που ήταν γεμάτο από εικονίσματα που τα φώτιζεένα καντήλι που
άναβε μέρα – νύχτα. Έμοιαζε με ένα

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
12 • Τεύχος #91, 71 • Σεπτέμβριος 2022

O Σάββας Ιωαννίδης, τα τελευταία
χρόνια της ζωής του.
μικρό εκκλησάκι. Σε τούτο το δωματιάκι η μητέρα του έκανε, καθημερινά, την
προσευχή της.
Στην περιοχή ζούσαν πολλοί Έλληνες.
Υπήρχαν και πολλές Ελληνικές εκκλησίες οι οποίες γέμιζαν με κόσμο τις Κυριακάτικες λειτουργίες και τις γιορτές.
Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα γιορτάζονταν στο Μπουρνάμπασι. Εκεί γινόταν
μεγάλο πανηγύρι. Μαζεύονταν εκατοντάδες κόσμου. Έλληνες και Τούρκοι και
γλεντούσαν μονιασμένοι.

Η συμβίωση των Ελλήνων με τους
Τούρκους, στην γειτονιά τους, ήταν αρμονική. Διαταρασσόταν, μόνο, κάθε
φορά που η Κυβέρνηση της Τουρκίας
έβγαζε φιρμάνια κατά των Ελλήνων που
έσπερναν το μίσος και τη διχόνοια.
Ήταν Μάιος του 1919 όταν οι Έλληνες,
κάτοικοι της περιοχής, έμαθαν ότι ο Ελληνικός Στρατός έκανε απόβαση στα παράλια της Μ. Ασίας.
Τα πατριωτικά συναισθήματα πλημμύρισαν τις καρδιές τους. Πίστεψαν ότι είχε
έλθει, η πολυπόθητη λευτεριά. Πως ο
θρύλος της Κόκκινης Μηλιάς πήρε σάρκα και οστά.
Οι καμπάνες των Ελληνικών Εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα. Όλοι οι
Έλληνες ξεχύθηκαν στους δρόμους, με
δάκρια στα μάτια, και πανηγύριζαν ψάλλοντας τον Εθνικό μας Ύμνο.
Υποδέχτηκαν με επευφημίες και
ζητωκραυγές τους έφιππους Έλληνες
στρατιώτες που μπήκαν στην πόλη.
Η χαρά αυτή, δυστυχώς, δεν έμελλε να
κρατήσει για πολύ. Τα μαύρα σύννεφα
δεν άργησαν να φανούν στον ορίζοντα.
Οι πολιτικοί στην Ελλάδα είχαν, δυστυχώς, διαφορετικές τοποθετήσεις για την
Μικρασιατική εκστρατεία.
Εν μέσω της εκστρατείας έγιναν εκλο-

[Καισαριανή - Ιστορία]

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Π ΑΤ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Σ Α Β Β Α

Πρόσφυγες από την Προύσα στην Καισαριανή

Έλληνες στρατιώτες στα Μουδανιά, 1920.
γές και άλλαξε η Κυβέρνηση. Την ίδια
στιγμή τα ελληνικά στρατεύματα είχαν
προχωρήσει σε μεγάλο βάθος στην Μ.
Ασία, και δεν είχαν τη δυνατότητα για
ανεφοδιασμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να μειωθεί πολύ το αξιόμαχό τους και
να σημειώνονται μεγάλες απώλειες στις
τάξεις τους.
Με αυτά τα δεδομένα άρχισε η οπισθοχώρηση του Ελληνικού Στρατού και,
στο τέλος, ήλθε η καταστροφική ήττα.

Η άσχημη τροπή που είχε πάρει ο
πόλεμος άρχισε να διαδίδεται στην
γειτονιά τους υπό μορφή ψιθύρου. Οι
Τούρκοι τους έλεγαν καθαρά ότι θα
φύγουν, σύντομα, από την Μ. Ασία. Οι
Έλληνες δεν τους άκουγαν.Πίστευαν ότι
είχε αρχίσει η υλοποίηση του μύθου της
Κόκκινης Μηλιάς.
Οι ψίθυροι, δυστυχώς, επαληθεύτηκαν. Μετατράπηκαν σε κραυγές απόγνωσης και απελπισίας όταν δόθηκε

Πανοραμική άποψη της Προύσας πριν το 1922.
εντολή στους Έλληνες κατοίκους της
Προύσας να αδειάσουν την πόλη και να
πάνε στα Μουδανιά που ήταν το επίνειο
για να φύγουν από την Μ. Ασία.
Στο πατρικό σπίτι τους είχαν μείνει η
μητέρα του μαζί με τα 3 ανήλικα παιδιά
της. Την Ανδρονίκη, τον Σάββα και την
Αριάδνη. Κοντά στο σπίτι τους έμενε
και η αδελφή της μητέρας του Θεοδώ-

ρα Πέρου, η οποία ήταν χήρα. Οι δύο
γυναίκες και τα 3 παιδιά, μάζεψαν ό,τι
μπορούσαν να πάρουν μαζί τους από το
σπίτι και επιβιβάστηκαν στο τραίνο με
προορισμό τα Μουδανιά.
Συνεχίζεται. Στο επόμενο: Η δραματική
φυγή με τη μαούνα ανάμεσα σε πτώματα.
Ο αγώνας για την επιβίωση στην Ελλάδα.

Το σπίτι του Σάββα Ιωαννίδη στην
Προύσα, όπως το φωτογράφισαν το
1972, οι Αναστάσης και Παναγιώτα
Καφετζή, γείτονες και φίλοι του
πατέρα του Θ. Ιωαννίδη, τόσο στην
Προύσα όσο και στην Καισαριανή.
Όταν ο τέως δημοτικός σύμβουλος
Καισαριανής επισκέφτηκε την πόλη
το 2010, το σπίτι δεν υπήρχε πιά.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στην Αγία Τριάδα, Καισαρείας και Μικράς Ασίας 13 σε καλή
κατάσταση, γωνιακό, διαμπερές και με ενιαίο χώρο. Κατασκευάστηκε το 1992 και ανακαινίστηκε το 2008. Είναι ενεργειακής κλάσης Δ και
ανήκει στην οικιστική ζώνη. Κατάλληλο για λογιστικό - φορολογικό γραφείο, γραφείο μηχανικού, κέντρο μελέτης, ιατρείο, και άλλες χρήσεις.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 - 9318869 και 6949103821.
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Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει
τους συμπολίτες μας ότι σύμφωνα
τις διατάξεις του άρθρου 66 του
Ν. 4961 / 2022 (ΦΕΚ Α΄/146 /
27.07.2022) προσφέρεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής κατ’ οίκον, για περιπτώσεις δημοτών
με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς
που αδυνατούν για διάφορους λόγους υγείας
να μεταβούν στις αρμόδιες αρχές.
Οι πολίτες θα καλούν τη Δημοτική Αστυνομία και ο δημοτικός αστυνομικός θα προσέρχεται κατ’ οίκον, για να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.
Συγκεκριμένα, η σχετική διάταξη του άρθρου
66 του Νόμου 4961/2022 ορίζει ότι: "Στην

περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3731/2008 (Α’ 263), προστίθεται δεύτερο εδάφιο αναφορικά με τη βεβαίωση γνησίου της
υπογραφής από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, και η περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την
έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα
του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και
συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση
βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
Επίσης, βεβαιώνει, κατ’ οίκον, το γνήσιο
της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.»"

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό ραντεβού,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό
213.2024.136 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:30 έως 13:00

