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Για πρώτη φορά, ο δήμαρχος Βύρωνα 
Άκης Κατωπόδης μας έδωσε την εντύ-

πωση ότι είναι αποφασισμένος να λύσει 
το θέμα της απαλλοτρίωσης του μικρού 
οικοπέδου της Νεράιδας Βύρωνα, επί των 
οδών Εμπεδοκλέους και Π. Τσαλδάρη, με 
σκοπό τη δημιουργία πλατείας σε μια πε-
ριοχή που «ασφυκτιά» από την έλλειψη 
πρασίνου. 

Ελπίζουμε να μην διαψευστούμε γιατί 
το θέμα εκκρεμεί από το 2001, όποτε πάρ-
θηκε η πρώτη απόφαση απαλλοτρίωσης 
χωρίς να εφαρμοστεί. Γεγονός όμως εί-
ναι ότι κάλεσε, με δική του πρωτοβουλία, 
τους αρχηγούς των παρατάξεων της αντι-
πολίτευσης για να συζητήσει μαζί τους την 
απόφασή του και να ζητήσει τη στήριξή 
τους.

Εκτός από τα γραφειοκρατικά προβλή-
ματα, το πολιτικό κόστος συνέτεινε στην 
καθυστέρηση μίας τόσο σημαντικής από-
φασης. Με την απαλλοτρίωση προβλέ-
πεται η οικονομική επιβάρυνση των πα-
ρόδιων ιδιοκτητών (πράξη αναλογισμού) 
λόγω της θεωρητικής αύξησης της αξίας 
της ακίνητης περιουσίας τους. Ουδείς 
γνωρίζει πόσοι είναι αυτοί και πόσο θα 
επιβαρυνθούν καθώς δεν έχει κατατεθεί 
αναλογιστική μελέτη. Το πιθανότερο είναι 
ότι έχει υπερτιμηθεί η οικονομική επιβά-
ρυνση των παρόδιων. Η πολυετής καθυ-
στέρηση όμως είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των αντικειμενικών αξιών και του 
κόστους για τον Δήμο. Μάταια οι δημοτικοί 
άρχοντες επεδίωξαν επί χρόνια να απο-
κτήσουν το οικόπεδο μέσω αγοράς καθώς 
η εν Καναδά ιδιοκτήτρια έχει διαμηνύσει 
ότι δεν ενδιαφέρεται. Η απαλλοτρίωση εί-
ναι η μόνη λύση. 

Ο δήμαρχος Βύρωνα δεν γνωρίζει αν θα 
επανεκλεγεί. Έχει όμως την ευκαιρία να 
αφήσει στο ενεργητικό του ένα σημαντικό 
έργο για τη Νεράιδα. Και η υστεροφημία 
έχει σημασία.

Άραγε δεν είχε πολιτικό κόστος ο δή-
μαρχος Νίκος Ρογκάκος όταν ανακατα-
σκεύαζε το αποχετευτικό δίκτυο και στη 
συνέχεια οι δημότες πλήρωναν τέλη συν-
δέσεων; Δεν έπρεπε να γίνει το έργο;

Ακόμα και αν ο Δήμος δεν καταφέρει 
να απαλλάξει πολίτες από τα τέλη επιμε-
ρισμού, λόγω της αύξησης της αξίας της 
περιουσίας τους, μπορεί να επιμηκύνει το 
χρέος, για παράδειγμα, σε 180 δόσεις. 

Στο τέλος, οι πολίτες θα επιβραβεύσουν 
αυτόν που τόλμησε να κάνει το έργο και 
όχι αυτόν που δεν το έκανε γιατί φοβόταν 
το πολιτικό κόστος ή αυτόν που θα επιλέ-
ξει να κάνει «αντιπολιτευτική σημαία» τη 
μη επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών.

Editor ial
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[Αρθρογραφία]

Ν ομίζουν ότι μπορούν να 
μας δουλεύουν όλους 

και για πάντα. Νομίζουν ότι 
όλοι αδυνατούμε να κατανο-
ήσουμε τι περιλαμβάνει ένας 
λογαριασμός ΔΕΗ ή τι πλη-
ρώνουμε στο βενζινάδικο. 

Ας τα πάρουμε όμως από 
την αρχή: Η κυβέρνηση 
περηφανευόταν ότι στις 7 
Οκτωβρίου και για 5 ώρες 
όλη η κατανάλωση ηλεκτρι-
κού στη χώρα καλυπτόταν 

από την παραγωγή ΑΠΕ. 
Εμείς χαιρόμαστε που συνέ-
βη αυτό και έχουμε συμβά-
λει καθοριστικά για να ωρι-
μάσουν και να υλοποιηθούν 
έργα ΑΠΕ. Αυτό όμως που 
δεν μας είπε η κυβέρνηση 
είναι γιατί συνεχίζουμε να 
πληρώνουμε πανάκριβα το 
ηλεκτρικό ρεύμα όταν η συ-
νολική συμβολή του ακριβού 
φυσικού αερίου στο ενεργει-
ακό μίγμα παραγωγής ηλε-
κτρικού στη χώρα μας έχει 
μειωθεί κατά πολύ; Η παρα-
γωγή ηλεκτρικού από ΑΠΕ 
εκτιμάται ότι κοστίζει περί-
που 140 ευρώ/MWH. Εμείς 
γιατί εξακολουθούμε να το 
πληρώνουμε πανάκριβα;

Πριν λίγες μέρες δόθηκαν 
στη δημοσιότητα και τα στοι-
χεία που αφορούν τις μέσες 
τιμές χονδρικής πώλησης 
ηλεκτρικού του Οκτωβρίου, 
με τον μέσο όρο να διαμορ-
φώνεται στα 266,73 ευρώ/
MWH. Ταυτόχρονα οι μέ-
σες τιμές λιανικής πώλη-
σης (αυτό που πληρώνουμε 
εμείς) ήταν 619,75 ευρώ/
MWH… Γιατί; Αν δεν είναι 

καθαρή κλοπή, τι είναι; Οι 
εταιρείες ενέργειας αναμέ-
νεται να έχουν «ουρανοκατέ-
βατα» κέρδη περίπου 500 εκ. 
ευρώ. Αυτά θα λείψουν από 
τον οικογενειακό προϋπολο-
γισμό του καθενός μας. 

Επίσης όλοι γνωρίζουμε 
ότι το πετρέλαιο θέρμανσης 
φέτος θα είναι κατά πολύ 
ακριβότερο από πέρυσι. Την 
ίδια στιγμή οι Όμιλοι που 
έχουν διυλιστήρια στη χώρα 
μας και ελέγχουν το σύνολο 

του κυκλώματος παραγω-
γής-εμπορίας, εμφανίζουν 
και αυτοί «ουρανοκατέβατα» 
κέρδη που για όλο το 2022 
υπολογίζονται στα 3,6 δισ. 
ευρώ… Και αυτά θα λείψουν 
από τον δικό μας οικογενεια-

κό προϋπολογισμό.
Και δεν έφθασαν αυτά: Τα 

γαλάζια στελέχη στη ΔΕΗ και 
αλλού, συνεχίζουν να δίνουν 
bonus στον εαυτό τους και να 
αυξάνονται και να πληθύνο-
νται… Ταυτόχρονα αποτυγ-
χάνουν και στη διαχείριση της 
εταιρείας. Όπως αποκάλυψε 
ο Αλέξης Τσίπρας στη Βου-
λή, το καθαρό χρέος της ΔΕΗ 
αυξήθηκε κατά 355 εκατομ-
μύρια σε έξι μήνες, από 1,890 
σε 2,245 δισεκατομμύρια. Το 
ταμείο μειώθηκε κατά 635 
εκατομμύρια, το σύνολο των 
δανείων 4,3 δισεκατομμύρια, 
εκ των οποίων το 35% με κυ-
μαινόμενο επιτόκιο, οι καθα-
ρές ταμειακές ροές παρουσι-
άζουν αρνητικό υπόλοιπο 1,3 
δισεκατομμύρια και αν δεν 
είχε πουλήσει η κυβέρνηση 
τον ΑΔΜΗΕ για περίπου 1,3 
δισεκατομμύρια, θα μιλάγα-
με για εξαΰλωση περίπου 
του ταμείου της εταιρείας.

Αυτή είναι η κατάσταση 
με την κυβέρνηση των «αρί-
στων managers»… Αυτούς 
πληρώνουμε όλοι μας. Μέ-
χρι πότε;

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Εμείς γιατί εξακολουθούμε να πληρώνουμε την ενέργεια πανάκριβα;

«Ηλεκτροσόκ» παθαίνουν οι πολίτες λαμβάνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος.
Του Γιάννη Αντωνόπουλου • http://johnantono.blogspot.gr
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Α ποφασισμένος να κόψει τον γόρ-
διο δεσμό της απαλλοτρίωσης του 

οικοπέδου της Νεράιδας Βύρωνα που 
εκκρεμεί εδώ και 21 χρόνια, φαίνεται 
να είναι, αυτή τη φορά ο δήμαρχος Άκης 
Κατωπόδης. Στο πλαίσιο αυτό, συγκά-
λεσε σύσκεψη επικεφαλής παρατάξεων 
στο δημαρχείο στις 24 Οκτωβρίου.

«Με θέμα που εισάγουμε στην Οι-
κονομική Επιτροπή προχωράμε στην 
απόφαση να καταθέσουμε στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων το ανά-
λογο ποσό (σ.σ. με βάση τις νέες αντι-
κειμενικές αξίες) έτσι ώστε να πληρωθεί 
η απαλλοτρίωση του οικοπέδου της Νε-
ράιδας επί των οδών Εμπεδοκλέους και 
Π. Τσαλδάρη και να γίνει ένας όμορφος 
χώρος πρασίνου για τα παιδιά και τους 
υπόλοιπους κατοίκους.

Μιλάμε για 453.000 ευρώ, τα 368.000 
υπήρχαν από το παρελθόν. Συμπλη-
ρώνουμε με αναμόρφωση το ανάλογο 
ποσό και με αυτό τον τρόπο καλύπτουμε 
το ποσό για να πάμε στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, να παρακατα-
θέσουμε τα χρήματα και στη συνέχεια 
να εγγράψουμε στο κτηματολόγιο το εν 
λόγω οικόπεδο. Από πληροφορίες που 
έχουμε, εκτιμούμε ότι, από την κατάθεση 
των χρημάτων μέχρι να γίνει η εγγραφή 
στο Κτηματολόγιο, μεσολαβεί ένα τετρά-
μηνο.

Δεν υπάρχει θέμα αδυναμία πληρω-

μής από πλευράς του Δήμου. Χρειάζεται 
απλή απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής ή του Δημοτικού Συμβουλίου» δή-
λωσε ο δήμαρχος στην «Ε».

Στη σύσκεψη των αρχηγών παρα-
βρέθηκαν εκτός από τον δήμαρχο και 
τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη 
Κόκκαλη, οι επικεφαλής παρατάξεων 
Μίλτος Μπαντής, Αλέξης Σωτηρόπου-
λος και Τάσος Μαυρόπουλος ενώ τις 
παρατάξεις Πρωτοβουλία Πολτών (Βα-
σιλική Σάρολα) και Αριστερή Παρέμβα-
ση (Μαρία Μπικάκη) εκπροσώπησαν οι 
κ. Κοσμάς Τσιάκαλος και Σταύρος Τζι-
ορτζιώτης.

Ένα από τα εύλογα ερωτήματα που 
προκύπτει είναι: εφόσον η απαλλοτρί-
ωση μπορεί να υλοποιηθεί με μια απλή 
απόφαση γιατί καθυστέρησε 21 χρόνια;

Μια από τις απαντήσεις είναι ότι στην 
πράξη, η δημοτική αρχή προέκρινε τη 
λύση της αγοράς έναντι της απαλλο-
τρίωσης. Η συγκεκριμένη λύση είχε το 
πλεονέκτημα της μη υποχρέωσης επι-
μερισμού κόστους από τον Δήμο στους 
περιοίκους λόγω της θεωρητικής αύξη-
σης της αξίας της ακίνητης περιουσίας 
τους από τη δημιουργία της πλατείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της 
20/9/2021, αποφάσισε ομόφωνα την εκ 
νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης. Ουσιαστικά αποτελού-
σε επικαιροποίηση των αποφάσεων του 

2006 και του 2001.
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο 

δήμαρχος Άκης Κωτόποδης είχε πει ότι 
θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να απο-
φευχθεί η οικονομική επιβάρυνση των 
παρόδιων ιδιοκτητών (πράξη αναλογι-
σμού) που συνεπάγεται η απαλλοτρί-
ωση λόγω αναβάθμισης της περιοχής. 
Απέφυγε ωστόσο να αναλύσει τις διαδι-
κασίες μέσω των οποίων θα μπορούσαν 
να γλυτώσουν τη συγκεκριμένη επιβά-
ρυνση.

Ο συγκεκριμένος προβληματισμός 
δεν απασχολούσε μόνο τη δημοτική 
αρχή. Ο Αλέξης Σωτηρόπουλος δήλωνε 
τότε ότι «Δεν έχω πεισθεί ότι εξαντλήθη-
καν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για 
απευθείας αγορά με την ιδιοκτήτρια». 
Σε αντίστοιχη τοποθέτηση είχε προβεί η 
Βασιλική Σάρολα. Ο Βαγγέλης Γείτονας 
είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην 
οικονομική επιβάρυνση των περιοίκων 
ενώ ο Τάσος Μαυρόπουλος είχε ζητήσει 
απαλλοτρίωση με παράλληλη δέσμευση 
του Δήμου που θα αποκλείει την επιβά-
ρυνση των περίοικων.

Όμως οι ψευδαισθήσεις για τη δυνα-
τότητα απευθείας αγοραπωλησίας από 
την ιδιοκτήτρια διαλύθηκαν οριστικά 
τον Μάιο του 2022. Τότε, στο πλαίσιο 
του συναινετικού κλίματος που υπήρχε 
με την παράταξη του Χρήστου Γώγου 
για το συγκεκριμένο θέμα, ο δήμαρχος 

εξουσιοδότησε τον δημοτικό σύμβουλο 
της «Νέας Εποχής Βύρωνα» Ιωάννη 
Αδαμόπουλο που θα μετέβαινε στον 
Καναδά να συναντήσει την ιδιοκτήτρια 
για λογαριασμού του Δήμου. 

Ο κ. Αδαμόπουλος κατάφερε να 
προσεγγίσει την ηλικιωμένη δικηγόρο 
μέσω κοινού γνωστού που την γνώριζε 
από μικρή ηλικία και πήγε στην πόλη 
Λόνδον όπου ζούσε στην επαρχία του 
Οντάριο. Στις τηλεφωνικές κλήσεις που 
έλαβε η ιδιοκτήτρια απαντούσε ότι είναι 
απασχολημένη και αρνήθηκε την πραγ-
ματοποίηση οποιαδήποτε συνάντησης 
με τον άνθρωπο που είχε έρθει να τη δει 
από τόσο μακριά. 

Ο κ. Αδαμόπουλος διαπίστωσε ότι η 
συγκεκριμένη διέθετε μεγάλη ακίνητη 
περιουσία την οποία δεν αξιοποιούσε 
παρά τον υψηλό καναδικό ΕΝΦΙΑ και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν την 
ενδιέφερε καθόλου το σεβαστό ποσό 
που ήταν διατεθειμένος να της κατα-
βάλλει ο Δήμος για ένα οικόπεδο στο 
οποίο απαγορεύεται να κτίσει οτιδήπο-
τε. Πράγματι, από το 2012, το ΣτΕ έχει 
απορρίψει την προσφυγή της ιδιοκτή-
τριας κατά της αλλαγής χρήσης σε κοι-
νόχρηστο χώρο πλατείας.

Στη δε γειτονιά της Νεράιδας άνθρω-

ποι αναφέρουν ότι σοκαρίστηκε τόσο 
από την αρχική πράξη απαλλοτρίωσης 
του 2001 που από τότε υιοθέτησε ως 
προσωπική θέση την άρνηση οποιαδή-
ποτε συναλλαγής με τον Δήμο Βύρωνα.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ο Χρήστος 
Γώγος με τον ενεργό πολίτη Νίκο Βούρ-
τση επισκέφτηκαν τον περιφερειάρχη 
Αττικής Γιώργο Πατούλη για το θέμα της 
Νεράιδας. Εκεί, η προϊσταμένη χωρικού 
Σχεδιασμού Ευαγγελία Μικράκη, τους 
αποκάλυψε ότι η τελευταία απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (20/9/2021) 
δεν ήταν απαραίτητη με τη ενυπόγραφη 
φράση «ότι οίκοθεν ενέργεια του Δήμου 
προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις που 
δεν συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν 
τη διατήρηση του ακινήτου ή μέρους 
αυτού ως κοινοχρήστου ή κοινωφελούς 
χώρου» και σύστησε την κατάθεση των 
χρημάτων για να προχωρήσει η διαδι-
κασία.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος και ο αντι-
δήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών επισκέ-
φτηκαν με τη σειρά τους, την Περιφέρεια 
και η διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρε-
σιών της Περιφέρειας, κυρία Μικράκη, 
που τους υπέδειξε το πώς μπορούν να 
χειριστούν την υπόθεση, από εδώ και 
πέρα.

[Βύρωνας]

«Φως» μετά από 21 χρόνια στασιμότητας
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ

Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης (δεξιά) με τον εκπρόσωπο της 
Αριστερής Παρέμβασης Σταύρο Τζιορτζιώτη (αριστερά) στη 
σύσκεψη των αρχηγών παρατάξεων της 24ης Οκτωβρίου.

Η παράταξη Γώγου βοήθησε τη δημοτική αρχή στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης. 
Εδώ, στιγμιότυπο από τη συνάντηση των Χρήστου Γώγου και Νίκου Βούρτση με 

τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη με θέμα το οικόπεδο της Νεράιδας.
Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη των αρχηγών παρατάξεων της 24ης Οκτωβρίου. Διακρίνονται από 
αριστερά οι: Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μίλτος Μπαντής, Τάσος Μαυρόπουλος και Κοσμάς Τσιάκαλος.
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Ε ίναι μόλις 15 ετών. Ωστόσο έχει έναν πλουσιό-
τατο φάκελο στην ασφάλεια, εξαιτίας της αμεί-

ωτης παραβατικής του συμπεριφοράς.
Είναι ο νεαρός που στα τέλη Σεπτέμβρη, μαχαί-

ρωσε έναν 16χρονο μαθητή έξω από τα σχολεία 
της Καισαριανής, ο ίδιος νεαρός που τον περα-
σμένο Ιούνιο χτύπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 
έναν 73χρονο άνδρα στον Βύρωνα, γιατί του ζήτη-
σε να φύγει από την πυλωτή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του in.gr, o ίδιος νεαρός 
είχε επιτεθεί σε τουλάχιστον άλλους τρεις κατοί-
κους στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου στον Βύρω-
να, επειδή… τόλμησαν να ζητήσουν σε εκείνον και 
την παρέα του να απομακρυνθούν από τις πυλωτές 
των σπιτιών τους, τις οποίες μετέτρεπαν σε σκου-
πιδότοπους.

Ξύλο, μαχαίρια, απειλές
Το θράσος του 15χρονου είναι ανήκουστο. Λίγες 
ημέρες μετά την επίθεση στον 73χρονο, ο νεαρός 
τον βρήκε στον δρόμο και τον απείλησε. Ο ηλικι-

ωμένος άνδρας πήγε ξανά στην αστυνομία και 
κατέθεσε εκ νέου μήνυση… Στο τέλος του ίδιου 
μήνα, ο 15χρονος ομολόγησε ότι έφερε επάνω του 
ένα κατσαβίδι και ένα μαχαίρι, τα οποία πρόλαβε 
να κρύψει σε μια ζαρντινιέρα, όταν αστυνομικοί τον 
σταμάτησαν για έλεγχο.

 «Το συγκεκριμένο άτομο έκρυψε ένα μαχαίρι 

40 πόντων περίπου στη ζαρντινιέρα μίας πολυ-
κατοικίας… Οι κάτοικοι το βρήκαν, το πήγαν στην 
Ασφάλεια και την επομένη τον είδαν να ψάχνει να 
το πάρει από εκεί. Η Ασφάλεια ζήτησε τις κάμερες, 
τον κάλεσαν στην Ασφάλεια, αυτός απ’ ότι ξέρουμε, 
ομολόγησε…».

Ο 15χρονος και η παρέα του, είχαν γίνει ο φόβος 
και ο τρόμος στην περιοχή. Σε σημείο να κλέβουν 
φανερά και προκλητικά πράγματα από καταστήμα-
τα, χωρίς κανείς να τολμά να τους πει το παραμι-
κρό. Όποιος τους ζητούσε τον λόγο, συνήθως, τον 
πλάκωναν στο ξύλο.

«Ένας πελάτης, έτρωγε εκεί με την παρέα του και 
είχε αφήσει τη μηχανή του 10 μέτρα από το τραπέζι. 
Είδε δύο άτομα από την παρέα να «σκαλίζουν» τη 
μηχανή, σηκώθηκε επάνω και τους ζήτησε τον λόγο, 
τους είπε «φύγετε είναι δικιά μου η μηχανή» και 
βγήκαν άλλα οκτώ πίσω από τον Άγιο Λάζαρο και 
τον πλάκωσαν στις μπουνιές, τον χτύπησαν άσχημα 
και ο κόσμος μπήκε στη μέση να τους χωρίσει, γιατί 
αυτοί πάντα επιτίθενται σε ομάδες».

Σα να μην έχει γίνει τίποτα
Δύο ημέρες μετά το μαχαίρωμα του 16χρονου μα-
θητή έξω από τα σχολεία της Καισαριανής και τον 
ξυλοδαρμό του από την παρέα του 15χρονου, ο 
ανήλικος δράστης αφέθηκε ξανά ελεύθερος… με 
τον φάκελό του να «στολίζει» μία ακόμη επίθεση.

«Διαβάσαμε ότι πήγε με αυτόφωρη διαδικασία 
στον εισαγγελέα, δύο μέρες μετά, ήταν καθισμέ-
νος στην πλατεία, σα να μη συμβαίνει τίποτα. Και 
αναρωτιόμαστε πώς και τι. Με όλο αυτή τη προϊ-
στορία την οποία έχουμε στείλει στον εισαγγελέα, 
είναι ενήμεροι οι εισαγγελείς, να τον αφήνουν έξω, 
είναι κίνδυνος για εμάς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να συμβεί κάτι που δεν θα έχουμε προβλέψει. Δι-
ότι, περιμένοντας να πάει σε τακτική δικάσιμο ή να 
ξεκαθαρίσει η υπόθεση μπορεί να έχει μαχαιρώσει 
άλλους πέντε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος βρίσκε-
ται υπό δικαστική εποπτεία εδώ και αρκετούς μή-
νες για άλλο περιστατικό, χωρίς ποτέ ωστόσο, να 
έχει παρουσιαστεί στον επόπτη του.

Αναστάτωση από συμμορία 15χρονου στον Βύρωνα

Σ ε προσαγωγή στο Α.Τ Βύ-
ρωνα δύο μελών της Αρι-

στερής Παρέμβασης Πολιτών 
Βύρωνα προχώρησαν στις 19 
Οκτωβρίου αστυνομικοί της 
ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Αριστερής Παρέμβασης, τα 
μέλη της προσπάθησαν να τοπο-
θετήσουν ένα πανό στην περιοχή 
της σχολάζουσας κληρονομιάς 
επί της οδού Νικηφορίδη, για 
την απόδοση του χώρου στο 
δημόσιο και τη χρήση του για τις 
ανάγκες των κατοίκων.

Τότε εμφανίστηκαν μηχανές 

της ομάδας ΔΙΑΣ, ένα αυτοκίνητο 
της ασφάλειας και ένα περιπο-
λικό. Οι αστυνομικοί ζήτησαν τα 
στοιχεία τους, τους έκαναν σω-
ματικό έλεγχο και τους προσή-

γαγαν στο Α.Τ. Βύρωνα.
Στο αστυνομικό τμήμα με-

τέβησαν αμέσως οι δημοτικοί 
σύμβουλοι, Μαρία Μπικάκη, 
Τάσος Μαυρόπουλος, Βασιλική 

Σάρολα και στη συνέχεια ο δή-
μαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπό-
δης, οι αντιδήμαρχοι Χρήστος 
Σπυρόπουλος και Μιχαήλ Καρα-
γιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος 

Βασίλης Μουντοκαλάκης και 
ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι 
οι δυο προσαχθέντες.

Οι αστυνομικοί αφού συνομί-

λησαν με τους ανωτέρους τους 
και διαπίστωσαν ότι δεν έχει τε-
λεσθεί κάποια παράνομη πράξη 
τους άφησαν ελεύθερους.

Προσαγωγές πολιτών για ανάρτηση πανό!
Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Η  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  Β Υ Ρ Ω Ν Α

Το επίμαχο πανό για το οποίο προσήχθησαν τα δύο μέλη της Αριστερής Παρέμβασης. Ο Σταύρος Τζιορτζιώτης, μέλος της Αριστερής Παρέμβασης, 
διαμαρτυρόμενος στους αστυνομικούς για την άδικη προσαγωγή.

Ο Δήμος Βύρωνα μετά ήδη 
14 σημεία στα οποία οι 

κάδοι έχουν αντικατασταθεί 
από υπογειοποιημένα συστή-
ματα. 

Ο σχεδιασμός της Διεύθυν-
σης Καθαριότητας υλοποιείται 
σε συνεργασία με την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα 
λκαι συνεχίζεται η εγκατάσταση 

συστημάτων υπογειοποιημέ-
νων (βυθιζόμενων) κάδων σε 
νέα σημεία της πόλης. Το αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα 
τα σημεία θα αυξηθούν σε 18, 
ενώ προβλέπονται ακόμα δύο 
τοποθετήσεις, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθμό σε 20 σημεία 
σε όλη την πόλη, συμπερι-
λαμβανομένου του Καρέα, με 

εγκατεστημένους υπογειοποιη-
μένους κάδους απορριμμάτων. 

Σημειώνεται πως στα σημεία 
που έχουν τοποθετηθεί βυθι-
ζόμενοι κάδοι, απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση και 
οι δημότες πρακαλούνται να 
διευκολύνουν την αποκομιδή 
των απορριμμάτων και να μην 
εμποδίζουν με τα οχήματά τους, 

τους εργαζόμενους της Καθα-
ριότητας. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι 
πριν κατεβάσουν ογκώδη 
απορρίμματα στο δρόμο, οι 
Βυρωνιώτες πρέπει πρώτα 
να έχουν συνεννοηθεί για την 
αποκομιδή τους με την Υπηρε-
σία Καθαριότητας στο τηλέφω-
νο 210 7640512.

Είκοσι σημεία υπογειοποιημένων κάδων στο Βύρωνα

Εν λειτουργία υπογειοποιημένο σύστημα τεσσάρων 
κάδων στην περιοχή Νεράιδας – Αγ. Αρτεμίου.
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Επεισοδιακή συνεδρίαση για τα γήπεδα της πόλης
Δ Η Μ Ο Τ Ι ΚΟ  Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ι Ο  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

Τ ο θέμα της παραχώρησης των 
δημόσιων αθλητικών χώρων της 

πόλης σε ιδιώτες συζητήθηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Καισαριανής της 
18η Οκτωβρίου, με αφορμή τη συλλο-
γή 423 υπογραφών κατοίκων με αίτη-
μα το γηπεδάκι της γειτονιάς στην οδό 
Δερβενακίων και Σεβαστοπούλου, να 
μείνει ανοιχτό και να μην παραχωρηθεί 
σε αθλητικό σύλλογο, εν προκειμένω 
στο Γ.Σ. Καισαριανής. Το αίτημά τους, 
όπως θα δούμε, υπερψηφίστικε, ερή-
μην όμως της δημοτικής αρχής.

Παράλληλα, το Σώμα συζήτησε και 
το θέμα της εκ νέου παραχώρησης του 
δημοτικού γηπέδου «Μιχάλης Κρη-
τικόπουλος» στην ΠΑΕ Κηφισιάς, με 
απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ).

Η διαδικασία που ακολούθησε η 
δημοτική αρχή του Χρήστου Βοσκό-
πουλου, χαρακτηρίστηκε «μεθόδευση» 
από τον επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης Ηλία Σταμέλο. Διότι λόγω 

απλής αναλογικής, η δημοτική αρχή δεν 
διαθέτει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Διαθέτει ωστόσο απόλυτη πλει-
οψηφία στην Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου, βάσει του Νόμου Θεοδωρικά-
κου καθώς και τον έλεγχο της ΚΕΔΗΚ. 
Η Οικονομική Επιτροπή είχε παραχω-
ρήσει στην ΚΕΔΗΚ τα γήπεδα της πόλης, 
η οποία πέρα από τη διαχείριση έκρινε 
σκόπιμο να προχωρήσει σε παραχωρή-
σεις ακόμη και σε ομάδες εκτός Καισα-
ριανής, όπως στην περίπτωση της ΠΑΕ 
Κηφισιάς με κύριο αντάλλαγμα χρονο-
μίσθωση, την συντήρηση του δημοτικού 
γηπέδου, και την εκτέλεση εργασιών. 
Μάλιστα αποφασίστηκε ο χώρος να πα-
ραχωρηθεί μέχρι τον Μάιο του 2024. Η 
συγκεκριμένη συμφωνία ήταν συμφέ-
ρουσα σύμφωνα με τον δήμαρχο διότι 
η ΠΑΕ Κηφισιάς χρειάζεται το γήπεδο 
μόνο για μερικές ώρες και είναι φερέγ-
γυα στις πληρωμές της.

Η συζήτηση εκτροχιάστηκε όταν κά-
τοικος, ο οποίος είχε διατελέσει αντιδή-
μαρχος του Γιώργου Κατημερτζή, τέως 
δημάρχου Καισαριανής και νυν δημο-
τικού συμβούλου της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης», ύψωσε τους τόνους. Παρά την 
προσπάθεια άλλων μελών της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» να αποσοβήσουν την 
ένταση, έδωσε αφορμή στον δήμαρχο, 
να σηκωθεί όρθιος και οργισμένος από 
το έδρανο και εν τέλει να αποχωρήσει. 

Ο δήμαρχος «άρχισε να γίνεται σχολι-

αστής και των σχολίων που γινόντουσαν 
από μερίδα πολιτών. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα να ακούσουμε εκφράσεις πρωτά-
κουστες στα χρονικά των συνεδριάσεων 
των Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης 
μας» αναφέρει σχετικά ανακοίνωση 
της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής 
(παρ. Παραγυιού).

Ύστερα από αυτό, ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Αντω-
νόπουλος δήλωσε κώλυμα να συνεχίσει 
τη συνεδρίαση και σύσσωμη η δημοτική 
αρχή αποχώρησε άτυπα με εξαίρεση 
τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΚ Γιώργο Λειβα-
δίτη, που επέλεξε να παραμείνει για να 
απαντήσει σε ερωτήσεις ενώ ο αντιδή-
μαρχος Γιώργος Φασκιώτης παρέμεινε 
στην αίθουσα χωρίς να συμμετέχει στη 
διαδικασία.

Η αντιπολίτευση αποφάσισε τη συνέ-
χιση της συνεδρίασης με προεδρεύοντα 
τον αντιπρόεδρο και δημοτικό σύμβου-
λο της «Πρώτη Φορά Καισαριανή» (παρ. 
Γραφίδου) Νίκο Ζαρκαδούλα. 

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
αποφάσισαν όμοφωνα την αποδοχή του 
αιτήματος των κατοίκων για ελεύθερη 
πρόσβαση και τη μη παραχώρηση του 
γηπέδου της Δερβενακίων. Παράλληλα, 
υιοθετώντας τις προτάσεις των επικεφα-
λής παρατάξεων Μπεττίνας Γραφίδου 
και Άννας Παραγιού υπερψήφισαν δέ-
σμευση του Συμβουλίου να υιοθετήσει 
ένα κανονισμό-πλαίσιο που θα καθορί-
ζει όρους για τη χρήση και παραχώρηση 
των γηπέδων (Απόφαση 96/2022).

Τα θέματα της αναίρεσης του δικαι-
ώματος της ΚΕΔΗΚ να παραχωρεί γή-
πεδα και της αναδρομικής άρσης της 
παραχώρηση του δημοτικού σταδίου 
στην ΠΑΕ Κηφισιάς, αναβλήθηκαν για 
τη συνεχιζόμενη συνεδρίαση της 25ης 

Οκτωβρίου, καθώς η αντιπολίτευση θέ-
λησε να ενημερωθεί για το νομοτεχνικό 
πλαίσιο πριν λάβει τις παραπάνω απο-
φάσεις.

Η κυρία Παραγυιού έκρινε ότι θα 
μπορούσε να προσβληθεί η νομιμότητα 
της απόφασης παραχώρησης στην ΠΑΕ 
Κηφισιάς στο βαθμό που η ΚΕΔΗΚ είχε 
διαχειριστικό δικαίωμα μέχρι τις αρχές 
του 2024 και προχώρησε σε παραχώ-
ρηση μέχρι τον Μάιο του 2024. Από την 
πλευρά του, ο κ. Ζαρκαδούλας, θέλο-
ντας να προλάβει την παραγωγή έννο-
μων αποτελεσμάτων, τόνισε ότι η παρα-

χώρηση δεν είναι υλοποιήσιμη εφόσον 
τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν υπο-
γράψει ακόμα νέα σύμβαση.

Οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Φασκιώτης 
(Κοινωνικών Υπηρεσιών), Γιάννης 
Τσιροζίδης (Περιβάλλοντος, Ζωής 
και Αθλητισμού) και ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΗΚ Γιώργος Λειβαδίτης. Οι δύο 
τελευταίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο του 
θέματος παραχώρησης των γηπέδων 
λόγω αρμοδιοτήτων.

Η στιγμή που ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Δημήτρης Αντωνόπουλος 
δηλώνει κώλυμα να συνεχίσει 
την συνεδρίαση. Την προεδρία 

αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος 
Νίκος Ζαρκαδούλας (αριστερά).

«Πηγαδάκι» μεταξύ δημοτικών 
συμβούλων μετά την διακοπή 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σε 
μια προσπάθεια να αποσοβήσουν 

οι εντάσεις. Διακρίνονται μεταξύ 
άλλων, οι επικεφαλής δημοτικών 

παρατάξεων Ηλίας Σταμέλος και 
Άννα Παραγυιού και στο βάθος ο 

δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος.
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«Β ρεθήκαμε προ εκπλήξεως βλέπο-
ντας το ασυντήρητο επί δεκαετίες γη-

πεδάκι μπάσκετ της Δερβενακίων και Σεβα-
στοπούλου, μέσα σε χρόνο ρεκόρ να αλλάζει 
λειτουργία, να φράζεται και να κλειδώνεται με 
λουκέτο, από την αρχή της πόλης μας.

Τη χαρά μας στη θέα του συνεργείου που 
νομίζαμε ότι επιτέλους ξεκίνησε έργα συντή-
ρησης και ανάπλασης ενός διαχρονικά ελευ-
θέρου δημοτικού χώρου άθλησης, διαδέχτη-
κε η οργή για το λουκέτο που κλείδωσε τους 
δημότες από έξω!

Γνωρίζαμε ότι ο Δήμος του μέσω του έργου 
Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ, θα είχε την ευκαιρία 
να επισκευάσει, να συντηρήσει, ακόμα και να 
φτιάξει ωραίους χώρους άθλησης. Αλλά, αυτό 
δεν δικαιολογεί το να στερήσει από τους δη-
μότες μας έναν ήδη υπάρχοντα, ελεύθερο επί 
δεκαετίες, χώρο!»

Με αυτά τα λόγια περιγράφουν τις εργασίες 
στο περιφραγμένο γήπεδο και την επικείμε-
νη παραχώρησή του σε αθλητικό σωματείο 
της πόλης (τον Γ.Σ. Καισαριανής), οι κάτοικοι 
στο κείμενο που κατέθεσαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, με 423 υπογραφές.

«Η μετατροπή του γηπέδου μπάσκετ της 
Δερβενακίων σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 
και το σχέδιο της δημοτικής αρχής να το παρα-
χωρήσει για αποκλειστική εκμετάλλευση σε 
αθλητικό σωματείο, εμποδίζοντας την ελεύθε-
ρη πρόσβαση των κατοίκων και της νεολαίας 
της περιοχής στο χώρο, αποτελεί ακόμα έναν 
κρίκο στην αλυσίδα εμπορευματοποίησης 
των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης» 
υπεθερμάτισε με ανακοίνωσή της η Λαϊκή 
Συσπείρωση του Ηλία Σταμέλου.

Η απάντηση του αντιδημάρχου Γιάννη Τσι-

ροζίδη ήταν ότι το γήπεδο έκλεισε προσω-
ρινά γιατί εκ του Νόμου, ο εργολάβος ήταν 
υποχρεωμένος να περιφράξει τον χώρο, 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η παρα-
χώρηση στο Γ.Σ. Καισαριανής δεν αφορά σε 
αποκλειστική χρήση αλλά για κάποιες απο-
γευματινές ώρες, το πρωί ο χώρος θα είναι 
στη διάθεση των σχολείων, όπως του παρα-
κείμενου 2ου Δημοτικού Σχολείου, με κλειδί.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος δήλωσε 
ότι η μετατροπή σε γήπεδο 5Χ5 βασίστηκε 
σε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και είχε 
ενταχθεί ήδη σε πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης. 

Πάντως στην ανακοίνωση των κατοίκων 
δεν εκφράζεται επί της αρχής αντίθεση στην 
αλλαγή χρήσης, ούτε στις παραχωρήσεις 
γηπέδων σε σωματεία, μόνο στην παραχώ-
ρηση του συγκεκριμένου: «Δεν έχει καμία 
σημασία αν το γήπεδο θα είναι διαμορφωμένο 
για το άθλημα του μπάσκετ η του ποδοσφαί-
ρου, η εναντίωση μας δεν έγκειται σε αυτό. 
Ούτε είμαστε εναντίοι στην υποστήριξη του 
σωματειακού αθλητισμού της Καισαριανής. 
Υπάρχουν τόσοι και τόσοι χώροι που παραμέ-
νουν αναξιοποίητοι ή που θα μπορούσαν να 
κατανεμηθούν καλυτέρα, ακόμα να φτιαχτούν 
και νέοι, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες του». 

Στο ίδιο κείμενο, οι κάτοικοι εκφράζουν 
τις ανησυχίες για τα παρελκόμενα της πα-
ραχώρησης: «δηλ. οικίσκους αποδυτηρίων, 
αποθήκες, κυλικείο κ.α. που θα «ξεφυτρώ-

σουν» μέσα σε δασική έκταση» αλλά και για 
την άσκοπη επιβάρυνση της περιοχή από 
τα αυτοκίνητα που θα ανεβοκατεβαίνουν τη 
Δερβενακίων.

Μετά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. 
που διακόπηκε με την αποχώρηση της δη-
μοτικής αρχής σε κλίμα έντασης και τη συ-
νέχιση για λίγο της συνεδρίασης, η παράταξη 
του δημάρχου έβγαλε ανακοίνωση κάνοντας 
λόγο για «πολιτικό πραξικόπημα»: «Οι τέσ-
σερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με επι-
κεφαλής και καθοδηγητή τον επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ηλία Σταμέ-
λο, που επιθυμεί να διεκδικήσει ξανά τη θέση 
του Δημάρχου ενεργώντας με «πληγωμένο 
πολιτικό εγωισμό», αφού μιλούσαν επί τρεις 
ολόκληρες ώρες, ενωμένοι, σαν μία γροθιά, 
κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή, κατάφεραν, 
με συστηματικές παρεμβολές την ώρα που 
μιλούσε ο Δήμαρχος, να ακυρώσουν τον ρόλο 
του Προέδρου, να αφαιρέσουν το λόγο από 
τον Δήμαρχο και να διαλύσουν τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ανάγκασαν, με τις συνεχείς παρεμβολές 
τους, «φιμώνοντας» ουσιαστικά την άποψη 
του Δημάρχου, τη Δημοτική Αρχή να αποχω-
ρήσει αφού δεν υπήρχε μέσα στην αίθουσα 
πρόσφορο έδαφος για διάλογο και άκουσον-
άκουσον ανέλαβαν να συνεχίσουν τη συνε-
δρίαση του Δ.Σ. μόνοι τους, με προεδρεύοντα 
τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και μέλος της παράταξης «Πρώτη φορά Και-
σαριανή» Νίκο Ζαρκαδούλα.

Τραμπούκοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ οι οποίοι αφού παρέσυραν 
και χρησιμοποίησαν πολίτες για τους σκοπούς 
τους, δημιούργησαν ασφυκτικό κλίμα στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δημι-
ουργώντας εστίες έντασης με χυδαίες ύβρεις, 
τσαμπουκά και απειλές».

Απαντώντας με ανακοίνωσή της, η Λα-
ϊκή Συσπείρωση άφησε να εννοηθεί ότι ο 
δήμαρχος αποχώρησε λόγω του δυσμενή 
συσχετισμού και της απροθυμίας του να πε-
ράσουν οι θέσεις της αντιπολίτευσης: «μετά 
από αήθη επίθεση ενάντια στην παράταξη, 
στην επιτροπή δημοτών -που ήδη έχει συ-
γκεντρώσει 500 υπογραφές διαφύλαξης των 
δημόσιων αθλητικών χώρων και κάθε άλλου 
που τολμούσε να διαφωνήσει μαζί του, τελικά 
...αποχώρησε από την αίθουσα!!».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής απο-
φάσισε όμοφωνα, ερήμην της δημοτικής 
αρχής, τη μη παραχώρηση του γηπέδου της 
Δερβενακίων και τη διατήρηση της ελεύθε-
ρης πρόσβασης για τους κατοίκους.

Τα αιτήματα των πολιτών και η ανακοίνωση περί «πολιτικού πραξικοπήματος»
Π Α ΡΑ Χ Ω ΡΗ Σ Η  Γ Η Π Ε ΔΟΥ  ΟΔΟΥ  Δ Ε ΡΒ Ε Ν Α ΚΙΩ Ν 

Παρέμβαση κάτοικου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για το ζήτημα του 

γηπέδου της Δερβενακίων.

Το γηπεδάκι 5Χ5 επί της οδού 
Δερβενακίων, που θα παραχωρούταν 
σε αθλητικό σωματείο, παραμένει 
προσβάσιμο στους κατοίκους. Η  Ένωση 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 
Καισαριανής έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη 
που πέτυχαν γονείς και κάτοικοι της Άνω 
Καισαριανής».
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Τ ο 5ο Φεστιβάλ παραδο-
σιακής μουσικής, χορών 

και γεύσεων Εθνικοτοπικών 
Συλλόγων Δήμου Ζωγρά-
φου που ήταν αφιερωμένο 
στην εκατονταετηρίδα που 
συμπληρώνεται φέτος από 
τον βίαιο ξεριζωμό του ελ-
ληνισμού από την Μικρά 
Ασίας ήταν από όλες τις από-
ψεις επιτυχημένο. Τόσο από 
πλευράς προγράμματος και  
εκδηλώσεων όσο και προσέ-
λευσης αλλά και συμμετοχής 
των δημοτών. Για ένα τετρα-
ήμερο  στο Άλσος Στρατού 
μουσική και τραγούδι  από 
όλες τις περιοχές του ελληνι-
σμού, θεατρικές παραστάσεις 
και ομιλίες απότισαν φόρο 
τιμής στις αλησμόνητες πα-
τρίδες και στους Μικρασιάτες 
που άλλαξαν την χώρα με τον 
ερχομό τους. 

Την πρώτη μέρα των εκ-
δηλώσεων στις 6 Οκτωβρίου 
έδωσε το παρόν ο ελληνικής 
καταγωγής πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα Τζωρτζ Τσούνης 
και ο εκτελεστικός διευθυντής 
του Συμβουλίου Ελληνοαμε-
ρικανικής Ηγεσίας Έντι Ζε-
μενίδης, οι οποίοι, συνοδευ-
όμενοι από τον δήμαρχο Ζω-
γράφου Βασίλη Θώδα και τον 

Αντιδήμαρχο Δημοσίων και 
Διεθνών Σχέσεων Λάμπρο 
Καλαρρύτη, επισκέφθηκαν τα 
περίπτερα των εθνικοτοπικών 
συλλόγων της πόλης και συ-
νομίλησαν με τα μέλη τους για 
τις παραδόσεις του τόπου μας 
που διατηρούνται μέχρι και 
σήμερα σε άπταιστα ελληνικά.  

Το «παρών» στην εκδήλω-
ση έδωσαν μέλη της κυβέρ-
νησης και του Ελληνικού κοι-
νοβουλίου όπως ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Τά-

κης Θεοδωρικάκος, η υφυ-
πουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος της ΝΔ και βουλευτής 
Νοτίου Τομέα Χάρης Θεοχά-

ρης, και οι βουλευτές  Νοτίου 
Τομέα Άννα Καραμανλή και 
Τόνια Αντωνίου. Στην εκδή-
λωση παραβρέθηκε επίσης ο 
εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ 
Τάσος Γαϊτάνης.

Κ ονδύλι ύψους 2.350.000 ενέκρινε το Ταμείο Ανάκαμψης και 
αφορά  παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία 

Άνοιξης αλλά και στις παρακείμενες κεντρικές οδούς Ξηρογιάν-
νη, Μπισκίνη και  Αμφιτρίτης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με 
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Στόχος του Δήμου Ζωγράφου όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση είναι ο επανασχεδιασμός και η πλήρης ανάπλαση της 
Πλατείας, η ενοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, η 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και η δημιουργία 
μίας ασφαλούς και θελκτικής πορείας για πεζή μετακίνηση. 

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, όπως σημειώνεται από 
τις υπηρεσίες του Δήμου «αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον και 
προσφέρεται σε κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Ζωγράφου 
ένας σύγχρονος, άρτια εξοπλισμένος και καλαίσθητος κοινόχρηστος 
χώρος που θα παρέχει πολλές δυνατότητες για υπαίθρια αναψυχή, 
ανάπαυση και εκτόνωση και θα αποτελεί ένα σημείο συγκέντρω-
σης για όλες τις ηλικίες και τα άτομα με αναπηρίες, σε ένα κεντρι-
κότατο σημείο της πυκνοδομημένης πόλης μας».

5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ η έναρξη
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Χρηματοδότηση 2,35 εκατ. 
ευρώ για ανάπλαση

Από αριστερά:
Έντι Ζεμενίδης, Τζωρτζ 

Τσούνης και Βασίλης Θώδας
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«Σ υμμαχία Δημιουργίας», αυτό είναι το 
νέο όνομα της διευρυμένης και ενι-

σχυμένης παράταξης του νυν δημάρχου Ζω-
γράφου Βασίλη Θώδα. Το όνομα, το έμβλημα 
οι νέες συνεργασίες και κυρίως το πρόγραμ-
μα παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας 
24 Οκτωβρίου στον δημοτικό κινηματογράφο 
«Αλέκα». Στο κατάμεστο από το κοινό χώρο, 
ήταν παρόντες και παρούσες, πρώην και νυν 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δήμαρχοι, 
πρόεδροι οργανισμών και κυρίως πολλοί 
δημότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. 

Πέντε λοξές γραμμές στους χρωματισμούς 
του μπλε του πράσινου και του κόκκινου 
συνθέτουν το σήμα της παράταξης. Ένας 
συνδυασμός που αντανακλά και τις προθέ-
σεις του δημοτικού συνδυασμού: μία παρά-
ταξη που δεν δίνει προτεραιότητα στη κομ-
ματική ταυτότητα και προέλευση του, αλλά 
στη διάθεση για προσφορά, με κύριο μέλημα 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημο-
τών σε κάθε της παράμετρο. «Ο βασικός στό-
χος ήταν και παραμένει ένας: Να κάνουμε τον 
Δήμο μας καλύτερο» όπως είπε ο δήμαρχος 
Ζωγράφου. 

Η «προίκα» της «Συμμαχία Δημιουργίας» 
είναι η πορεία του συνδυασμού του Βασίλη 
Θώδα στις δημοτικές επάλξεις από το 2019. 
«Πέρασαν τρία χρόνια σκληρής δουλειάς, τρία 
χρόνια ενότητας και κοινών προσπαθειών, 
χρόνια γεμάτα με το θετικό αποτύπωμά μας 
στην πόλη. Για αυτό ακριβώς το θετικό απο-
τύπωμα, την προσφορά στους συμπολίτες μας 
συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σήμερα» τόνισε 
σχετικά ο δήμαρχος Ζωγράφου στην ομιλία 
του. 

Αλλά για αυτή τη τριετή διαδρομή δεν μίλη-
σαν μόνο ο Βασίλης Θώδας και οι συνεργάτες 
του αλλά από το βήμα οι δήμαρχοι και προ-
εδρεύοντες σημαντικών οργανισμών όπως
οι πρόεδροι της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔΑ και του 
ΣΠΑΥ. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικ-
καίων Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε «Ο 
Δήμος ζωγράφου είναι από τους Δήμους που 
έχουν προτάσεις έτοιμες και μεγάλο όραμα. 
Να φέρουν την πόλη εκεί που αξίζει». 

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και δήμαρχος Γαλα-
τσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος υπογράμμισε 
«βλέπω τη δουλειά που κάνετε δεν θέλω να 
ευχηθώ τύχη αλλά υπομονή και καλή δύναμη 
για τη νέα πενταετία που έρχεται»

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος δήμαρχος Ελ-
ληνικού – Αργυρούπολης και πρόεδροςτου 
ΣΠΑΥ είπε «Θέλω να ξέρετε ότι ο Βασίλης 
Θώδας, είναι πολύ έντιμος άνθρωπος. Πι-
στεύω ότι και σε 8 χρόνια πάλι εδώ θα πανη-
γυρίζουμε την επανεκλογή του». 

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο δήμαρχος 
όπου και υπογράμμισε: «επιταχύνουμε στον 
ένα χρόνο που απομένει την ολοκλήρωση του 
πρώτου μέρους του έργου μας, το οποίο είμα-
στε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε και την επό-
μενη πενταετία» υπενθυμίζοντας ότι η θητεία 
εξελίχθηκε σε αντίξοες συνθήκες εν μέσω 
πανδημίας και ενεργειακής και γεωπολιτι-
κής κρίσης. 

Ευχαρίστησε τον Άγη Παπακωνσταντίνου 
και τον Γιώργο Γιαννακόπουλο επειδή «έκα-
ναν το συμφέρον της πόλης απόλυτη προτε-
ραιότητα». Όπως και τους δημοτικούς συμ-
βούλους Γ. Καππή και Π. Ευθυμίου και τους 
ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους που 

συμμετέχουν στη Διοίκηση: Λ. Καλαρρύτη, 
Β. Τζανή, Β. Λένη, Κ. Αλεξανδρή, Δ. Κολο-
μπάτσο. Τους οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους 
που εκλέχθηκαν με την παράταξη «Ώρα για 
Δουλειά»: Α. Μπότου, Ρ. Χαλκιαδάκη, Θ. 
Μετικαρίδη, Δ. Δήμα, Γ. Βούρτση, Λ. Κου-
φό, Λ. Γούμενο και Δ. Μπουλούκο. 

«Η δράση συνεχίζεται» τόνισε στη συνέχεια 
ο Βασίλης Θώδας ανακοινώνοντας τα μελλο-
ντικά σχέδια και πρότζεκτ του Δήμου. Ειδι-
κότερα: έργο πνοής για τον Δήμο χαρακτήρι-
σε τη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου 
στο κέντρο της πόλης «Δεσμεύομαι ότι την 
άνοιξη αυτή θα υπάρχει ολοκληρωμένη με-
λέτη για την ενοποίηση του πάρκου Ειρήνης 
και της πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου με τον 
περιβάλλοντα χώρο της βίλας Ζωγράφου, με 
στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της βίλας και 
την αναβάθμιση του χαρακτήρα της πόλης. 
Μία Βίλα που αγοράστηκε επί δημαρχίας Κα-
ζάκου με συναίνεση της αντιπολίτευσης Πέτ-
τα» τόνισε ο δήμαρχος, παρουσία των δύο 
ενδιαφερομένων.

Επίσης την άνοιξη θα ξεκινήσουν να υλο-
ποιούνται τα πρώτα έργα αναπλάσεων πρα-
σίνου, στα 17 στρέμματα στα Ιλίσια και στα 

49 στρέμματα στο Πάρκο Γουδή. Ακόμα 
εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για παρεμ-
βάσεις που αφορούν στο αστικό μικροκλίμα 
της περιοχής γύρω από την πλατεία Άνοιξης. 
Νομιμοποιήθηκαν τα υπόγεια πάρκινγκ. 
Προχωρούν οι διαγωνισμοί: για την επανα-
λειτουργία του Ιλισίου Αθλητικού Κέντρου 
και για την επαναλειτουργία των κυλικείων. 

Ακόμα ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι κατα-
βάλλεται μεγάλη προσπάθεια να «συνεννοη-
θούμε με την Αττικό Μετρό και το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ώστε να απο-
δοθεί στο Δήμο αντισταθμιστικό όφελος, όπως 
ένα υπόγειο πάρκινγκ. Ταυτόχρονα, και σε συ-
νεννόηση με τη ΜΑΞΙΑΔΗΖ, προσπαθούμε να 
αυξήσουμε τις θέσεις στάθμευσης στην πόλη 
μας. Τέλος, σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε 
συστήσει ενεργειακή εταιρεία για την παρα-
γωγή ενέργειας με γεωθερμικά και φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα». 

Στη συνέχεια θύμισε τα έργα που έγιναν 
από το 2019 μέχρι σήμερα όπου και ανακοί-
νωσε ότι εντός του 2023 ανακαινίζεται η επί 
10ετίας κλειστή παιδική χαρά στην Ούλωφ 
Πάλμε και ετοιμάζεται ένας νέος παιδικός 
σταθμό στο οικόπεδο της βίλας Αγλατζιά. 

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια οι επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης «Εδώ Ζω – Βιώ-
σιμη Πόλη» Άγης Παπακωνσταντίνου όπου 
και είπε «η εποχή της κομματικής υστερίας 
πέρασε, οι πολίτες πλέον ζητούν πρακτικές 
λύσεις. Εφαρμόστηκε αποτελεσματική κοινω-
νική πολιτική στο σύνολο του πληθυσμού. Στη 
Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ την άλλη Παρασκευή δημοπρα-
τούμε τον «Ρυθμό». Θα γίνει στολίδι υπερτο-
πικού χαρακτήρα… δηλώνω ηχηρά παρών 
δίπλα στον δήμαρχο». 

Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος επικεφαλής 
της παράταξης «Πολίτες σε Δράση, νέα πο-
ρεία» τόνισε για τη σύμπραξη «το πείραμα 
της συμπαράταξης πέτυχε. Έπρεπε να συνερ-
γαστούμε για το καλό της πόλης μας να έχου-
με ξεκάθαρη θέση. Προσφέρουμε όραμα στον 
πολίτη». 

«θα δείτε ακόμα πολλά»: κρατάμε αυτή τη 
υπόσχεση του δημάρχου και περιμένουμε 
την επιβεβαίωση.

Ο δήμαρχος Ζωγράφου με νέα δυναμική
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

«Ο βασικός στόχος ήταν και παραμένει ένας: Να κάνουμε τον Δήμο μας καλύτερο» τόνισε ο δήμαρχος.

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα ξεχώριζαν, μεταξύ άλλων, οι παρουσίες των δημάρχων Γαλατσίου Γιώργου 
Μαρκόπουλου, Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, Ραφήνας Βαγγέλη Μπουρνούς, Παιανίας Ισίδωρου Μάδη, 

Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου καθώς επίσης του τέως δημάρχου Ζωγράφου Γιάννη Καζάκου.

Αναδεικνύοντας τα στελέχη Άγη Παπακωνσταντίνου και Γιώργο Γιαννακόπουλο στην 
εκδήλωση, ο δήμαρχος υπενθύμισε με έμμεσο τρόπο ότι η παράταξή του, εκτός από 

την Κεντροδεξιά, περιλαμβάνει πλέον και ένα κομμάτι της Κεντροαριστεράς.
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[Καισαριανή - Ιστορία]

H Οδύσσεια μιας οικογένειας Μικρασιατών. Πρόσφυγες από τα Μουδανιά στην Καισαριανή
Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΜΕΡΟΣ B’

Γράφει ο Θόδωρος Ιωαννίδης, 
τέως δημοτικός σύμβουλος Καισαριανής

Στο φύλλο Σεπτεμβρίου, δημοσιεύσαμε 
το Α’ μέρος της αφήγησης όπου ο Θόδω-
ρος Ιωαννίδης αναφέρεται στον πατέρα 
του Σάββα Ιωαννίδη, που γεννήθηκε το 
1915 στην Προύσα της Μ. Ασίας και κα-
τέληξε πρόσφυγας στην Καισαριανή. Το 
1922, μπροστά στην προέλαση του τουρ-
κικού στρατού, ο μικρός Σάββας επιβιβά-
ζεται μαζί με τις δύο αδελφές του Ανδρο-
νίκη και Αριάδνη και τη χήρα μητέρα του, 
Αθανασία, σε τραίνο με προορισμό τα 
Μουδανιά, με σκοπό να διαφύγουν από 
το λιμάνι.

Ό ταν έφθασαν εκεί κατευθύνθη-
καν, με τα πόδια, προς την πα-

ραλία για να επιβιβαστούν στα πλοία. 
Ο δρόμος, από τον Σταθμό του τραίνου 
μέχρι την παραλία, ήταν γεμάτος από 
μπόγους και μπογαλάκια, που πετούσαν 
οι Έλληνες που είχαν προπορευθεί, για 
να ελαφρύνουν το βάρος το οποίο κου-
βαλούσαν. 

Στην παραλία κάθισαν περισσότερο 
από μία εβδομάδα, περιμένοντας για 
να επιβιβαστούν στα πλοία που θα τους 
έφερναν στην Ελλάδα. 

Οι εικόνες που αντίκρυζαν, καθημε-
ρινά, ήταν εφιαλτικές. Η θάλασσα ήταν 
γεμάτη από πτώματα πνιγμένων αν-
θρώπων. 

Ένα πρωϊνόακούστηκαν πυροβολι-
σμοί. Ο ήχος ερχόταν από μακριά. Όσο 
προχωρούσε η ώρα ακουγόταν όλο 
και πιο δυνατά. Όλο και πιο κοντά τους. 
Μέχρι τη στιγμή που έφτασε δίπλα τους. 
Τότε είδαν Έλληνες στρατιώτες να τρέ-
χουν, ανεμίζοντας άσπρα μαντήλια που 
κρατούσαν στα χέρια τους, σημάδι ότι 
παραδίνονταν. Παρά ταύτα οι Τούρκοι 
στρατιώτες, αγνοώντας το σινιάλο πα-
ράδοσης, συνέχιζαν να τους πυροβο-
λούν και να τους κυνηγούν. 

Κυνηγημένοι οι Έλληνες στρατιώτες 
έφθασαν στην παραλία και στριμώχτη-
καν μαζί με το πλήθος των Ελλήνων που 
περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοία 
για την Ελλάδα. 

Όταν ξημέρωσε το πρωί της επόμενης 
μέρας όλοι οι Έλληνες στρατιώτες είχαν 
εξαφανιστεί. Είχαν σφαγιαστεί τη νύχτα 
από τους Τούρκους οι οποίοι πετούσαν 
τα πτώματά τους στην θάλασσα. Το νερό 
είχε γίνει κόκκινο από το αίμα τους 
και η θάλασσα είχε γεμίσει με πτώμα-
τα. Στα βάρβαρα ένστικτα της Τουρκιάς 
δεν υπήρχε θέση για τους αιχμαλώτους 
πολέμου. Μόνον σφαγές υπήρχαν. Ανά-
μεσα στους σφαγιασθέντες ήταν και ο 
αδελφός του πατέρα του Αλέξανδρος, ο 
οποίος ήταν αξιωματικός του Ελληνικού 
Στρατού.

Μετά από αυτό δόθηκε η εντολή να 
περάσουν οι πολίτες για έλεγχο. Συντά-
χθηκαν όλοι σε μία σειρά. Τον έλεγχο 
έκαναν δύο τσέτες. Ο ένας πλησίασε τη 
μητέρα του και της είπε με πολύ έντο-
νο και βλοσυρό ύφος: Μπρακ μποξά 
(άφησε το δέμα). Αδυνατώντας να κάνει 
διαφορετικά, άφησε εκεί το τελευταίο 
δέμα που είχε το οποίο περιείχε όλα τα 
χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα 
που υπήρχαν στο σπίτι. Μαζί με αυτά η 
μητέρα του άφησε, ουσιαστικά, εκεί και 
τη ζωή της.

Επιβιβάστηκαν στην μαούνα που τους 
μετέφερε στο πλοίο που ήταν αγκυρο-
βολημένο σε απόσταση από το λιμάνι. 
Η Οδύσσεια του ξεριζωμού μόλις είχε 
ξεκινήσει χωρίς προορισμό. 

Το πλοίο τους μετέφερε στην Ραιδε-
στό. Εκεί παρέμειναν, κάτω από άθλιες 
συνθήκες, μια εβδομάδα. Κάποια στιγ-
μή τους ενημέρωσαν ότι η Ραιδεστός θα 
παραχωρούταν στην Τουρκία και πως 
έπρεπε να φύγουν από εκεί. 

Έτσι, υποχρεώθηκαν και επιβιβάστη-
καν σε άλλο πλοίο το οποίο τους μετέ-
φερε στην Θεσσαλονίκη. 

Οι κουκουχίες, η μεγάλη στεναχώ-
ρια για τον βίαιο ξεριζωμό από την πα-
τρογονική εστία, σε συνδυασμό με την 
αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν για την 

επόμενη μέρα, κλόνισαν επικίνδυνα την 
υγεία της μητέρας του. Έτσι, μόλις έφθα-
σαν στην Θεσσαλονίκη, έβαλε τον Σάβ-
βα στο Ορφανοτροφείο «Η Μέλισσα». 

Ήταν η δεύτερη προσφυγιά που 
βίωνε. Ξεκομμένος τελείως από την 
οικογένεια βρέθηκε άγνωστος μεταξύ 
αγνώστων, σε ένα τελείως άγνωστο, για 
εκείνον, περιβάλλον. Η στεναχώρια και 
η απελπισία τον κυρίευσαν. Έκλαιγε με 
σπαραγμό για πολλές ημέρες και ανα-
ζητούσε την μητέρα του. Από την στενα-
χώρια του γέμισε το σώμα του με εξαν-
θήματα. Οι υπεύθυνοι του Ορφανοτρο-
φείου τον έβαλαν στην απομόνωση και 
κάλεσαν την μητέρα του. Εκείνη πήγε 
στο Ορφανοτροφείο, τυλιγμένη σε μία 
κουβέρτα. Του ζήτησε να ηρεμήσει και 
του είπε πως εκεί ήταν το νέο σπίτι του 
και ότι έπρεπε να παραμείνει σε αυτό.

Ήταν η τελευταία φορά που την είδε. 
Χρόνια αργότερα πληροφορήθηκε 

πως η μητέρα του, μόλις τον έβαλε στο 
Ορφανοτροφείο, μπήκε στο Νοσοκο-
μείο γιατί ήταν βαριά άρρωστη. Για να 
τον επισκεφθεί στο Ορφανοτροφείο είχε 
βγει, για λίγες ώρες, με άδεια από το 
Νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Μετά 
από λίγες ημέρες πέθανε.

Οι αδελφές του Ανδρονίκη και Αρι-
άδνη, μετά τον θάνατο της μητέρας τους, 

ακολούθησαν στην Αθήνα την θεία τους 
Θεοδώρα Πέρου, η οποία έπιασε δου-
λειά ως τραπεζοκόμος στο Νοσοκομείο 
«Σωτηρία». Έχτισε ένα παράπηγμα στην 
περιοχή του Νοσοκομείου Συγγρού. Σε 
αυτό εγκαταστάθηκε με τα δύο ορφανά 
κορίτσια.

Εκεί εγκαταστάθηκε και ο Σάββας το 
1928 όταν τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο 
και αποχώρησε από το Ορφανοτροφείο.

Μουδανιά, επιβίβαση προσφύγων τον Αύγουστο του 1922.
Φωτογραφία από τα αρχεία της Εταιρείας Φίλων του Λαού. Βάρκα με πρόσφυγες από τα Μουδανιά.

Ο Σάββας Ιωαννίδης σε μια πιο 
ευτυχισμένη στιγμή της ζωής 
του με τη γυναίκα του Στέλλα.



[Βιβλιοπαρουσίαση]

Τ ο νέο μυθιστόρημα της Θεο-
φανίας Ανδρονίκου–Βασι-

λάκη «Μαύροι Κύκνοι» παρουσί-
ασαν το βιβλιοπωλείο «Το Θέμα» 
στο Παγκράτι (Φιλολάου 62) και οι 
Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη το καλο-
καίρι (20/7/20). Για το βιβλίο εκτός 
από τη συγγραφέα, μίλησαν επίσης 
ο ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος, 
η Διονυσία Ζαπατίνα, Lifestyle 
Editor at Dpg Digital Media και η 

συγγραφέας Κατερίνα Τσεμπερλί-
δου ενώ την παρουσίαση συντό-
νισε ο δημοσιογράφος Ιωάννης 
Βίτσας.

Το βιβλίο αποτελεί ατμοσφαιρικό 
αστυνομικό θρίλερ, με ευφάνταστη 
και καταιγιστική πλοκή, ήρωες που 
μένουν χαραγμένοι στη μνήμη και 
απρόσμενη εξέλιξη, η οποία ικα-
νοποιεί και τον πιο απαιτητικό ανα-
γνώστη.

Λίγες μέρες πριν τα Χριστού-
γεννα του 2019, η αστυνόμος Ιόλη 
Νάτσιου φτάνει στο Τέγκερνζι της 
Γερμανίας για τον γάμο της μικρό-
τερης ξαδέλφης της. Το γραφικό 
τοπίο της λίμνης, τα παραδοσια-
κά κτίσματα περιμετρικά της και 
οι επιβλητικές, χιονοσκέπαστες 
βαυαρικές Άλπεις φαντάζουν σαν 
ειδυλλιακή τοποθεσία για τις γιορ-
τινές μέρες.

Η Ιόλη –έχοντας αφιερωθεί ολο-
κληρωτικά στην καριέρα της και 
στην πάταξη του εγκλήματος– ανα-
γκάζεται να επιστρέψει στη χώρα 
όπου γεννήθηκε, αντιμετωπίζοντας 
επώδυνες αναμνήσεις και τραύμα-
τα του παρελθόντος που δεν έχουν 
επουλωθεί.

Την παραμονή των Χριστουγέν-
νων και του γάμου ανασύρεται 
από τη λίμνη νεκρή μία γυναίκα. 
Δίπλα της επιπλέει ένα νυφικό. Οι 
Μυστικές Υπηρεσίες του Μονάχου 
αναλαμβάνουν την εξιχνίαση της 
υπόθεσης, ενώ επικεφαλής τίθεται 

ο χαρισματικός αστυνόμος Φέντε-
ρικ Χάουζ. Λόγω της ιδιότητάς της 
ως αστυνομικού και της σχέσης 
της με την οικογένεια, η Ιόλη γίνε-
ται το δεξί χέρι, η συνεργάτιδα του 
Γερμανού αστυνόμου. Στόχος τους 
η ανακάλυψη του δολοφόνου. 

Ανείπωτα μυστικά, ανόσια πάθη, 
ανολοκλήρωτοι έρωτες και ατιμώ-
ρητα εγκλήματα του παρελθόντος 
θα αναδυθούν στην επιφάνεια, 
απειλώντας να καταστρέψουν το 
παρόν και απαιτώντας δικαίωση. Οι 
δύο αστυνόμοι θα ενώσουν τις δυ-
νάμεις τους, επιδιώκοντας να φέ-
ρουν στο φως τους πραγματικούς 
ενόχους, χωρίς όμως να μπορούν 
να διανοηθούν πως οι απροσδόκη-
τες αποκαλύψεις θα αγγίξουν και 
τους ίδιους.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ  - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεοφανία Ανδρονίκου -Βασιλάκη: «Μαύροι Κύκνοι»

Από αριστερά: η συγγραφέας 
Θεοφανία Ανδρονίκου–
Βασιλάκη, Κατερίνα 
Τσεμπερλίδου, συγγραφέας, 
Μαρία Κατσιφή, υπεύθυνη 
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 
«Χάρτινης Πόλης», Θεώνη 
Μωραΐτη, συνιδιοκτήτρια του 
«Θέματος», Διονυσία Ζαπατίνα, 
Lifestyle Editor at Dpg Digital 
Media, Αντώνης Λουδάρος, 
ηθοποιός, Ιωάννης Βίτσας, 
δημοσιογράφος, Χριστίνα 
Πάγκαλη, ηθοποιός.
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[Ζωγράφου]

«Η Φοιτητική Εστία Ζω-
γράφου πρόκειται 

να ανακαινισθεί εκ βάθρων 
και για αυτό αναμένεται να 
εκκενωθεί μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους».  Την παρα-
πάνω δήλωση για τη πολύ-
παθη παλιά φοιτητική εστία 
στην Πολυτεχνειούπολη του 
Δήμου Ζωγράφου, έκανε ο 
πρύτανης του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, Αν-
δρέας Μπουντουβής σε ρα-
διοφωνική του συνέντευξη. 

Υπογράμμισε ότι έχει 
ολοκληρωθεί η σχετική με-
λέτη, που έγινε με δωρεά 
του Ιδρύματος Ωνάση και η 
χρηματοδότηση οδεύει προς 
έγκριση. Επισήμανε πως 
«έχουν ωριμάσει οι συνθή-
κες και όλοι οι συναρμόδιοι 
υπουργοί συμφωνούν να γί-
νει το έργο με Σύμπραξη Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ). Ο προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται περίπου 

στα 25 εκατ. ευρώ και ευελπι-
στούμε εντός του Νοεμβρίου 
να πέσουν οι υπογραφές». 

Όσο για τους φοιτητές που 
κατοικούν στην Εστία ο Αν-
δρέας Μπουντουβής είπε 
πως «οι φοιτητές οι οποίοι 
μένουν εκεί αυτή τη στιγμή, 

ουδείς εκ των οποίων είναι 
φοιτητής του ΕΜΠ αλλά άλ-
λων πανεπιστημίων κυρίως 
του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, πρόκειται να μετα-
κομίσουν και να μεταστεγα-
στούν σε ξενοδοχεία ή σε 
άλλη στέγη».

ΠΑΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Εκκενώνεται έως το τέλος της 
χρονιάς λόγω ανακαίνισης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ασφάλεια, εξοικονόμηση & ποιότητα με τα νέα LED 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & Ε.Ε.Α.
Εκδήλωση με θέμα την τόνωση του τοπικού επιχειρείν

Η παλιά φοιτητική εστία στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος 
Ζωγράφου διοργάνωσε εκδήλωση σε συ-

νεργασία με το Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (ΕΕΑ), με στόχο την ανάδειξη των τρό-
πων τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, 
την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στον Δημοτικό Κινη-
ματογράφο Αλέκα. 

Το παρών στις συζητήσεις έδωσαν επιχειρη-
ματίες και επαγγελματίες της περιοχής αλλά και 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά τη 
διάρκεια των ομιλιών ακούστηκαν απόψεις που 
αφορούσαν τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ 
του Επιμελητηρίου Αθηνών, του Εμπορικού Επι-
χειρηματικού Συλλόγου Ζωγράφου και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. 

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος 
του Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε «Όλοι 
στεκόμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού, οπό-
τε μπορούν να υπάρξουν πολλές προϋποθέσεις 
συνεργασίας σε πάρα πολλά πεδία. Το Επαγγελ-

ματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι εδώ, πρόθυμο 
να εξετάσει κάθε πρόταση, δράση ή πρωτοβουλία 
που μπορεί να ενισχύσει τους μικρομεσαίους και 
την κοινωνία».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιχειρηματικού 
Συλλόγου Ζωγράφου Γιώργος Κροκίδης εξέ-
φρασε τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των 
κοινών δράσεων προς όφελος του επιχειρείν και 
της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Με αφορμή το ζήτημα της επέκτασης του με-
τρό στην περιοχή του Ζωγράφου, ο αντιπρόε-
δρος του Ε.Ε.Α. Νίκος Γρέντζελος αναφέρθηκε 
στην ανάγκη βελτίωση των υποδομών και στη 
σημαντική συμβολή που μπορεί να έχουν στην 
τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενώ 
ανέδειξε τη δημιουργία των Ανοιχτών Κέντρων 
Εμπορίου (OpenMall) στους Δήμους Νέας Σμύρ-
νης και Αγίας Βαρβάρας με τη στενή συνεργασία 
με το Ε.Ε.Α., μία πρωτοβουλία που θα μπορούσε 
να βρει εφαρμογή και στου Ζωγράφου.

«Α κόμα και οι πιο σκοτεινές 
γωνιές της πόλης μας 

φωτίστηκαν αναβαθμίζοντας το αί-
σθημα ασφάλειας των κατοίκων και 
των περαστικών» επισημαίνεται 
στο σχετικό δελτίο Τύπου με αφορ-
μή την ολοκλήρωση του έργου αλ-
λαγής λαμπτήρων με νέους τύπου 
LED στους δρόμους του Δήμου 
Ζωγράφου. 

Το έργο ξεκίνησε αμέσως μετά 
την υπογραφή σύμβασης με την 
ανάδοχη εταιρεία DASTERI A. E. τον Σεπτέμβριο 
του 2021 και αφορούσε την αντικατάσταση 3.753 
φωτιστικών σημείων με νέα φωτιστικά σώματα 
τύπου LED, συμπεριλαμβανομένης της 10ετούς 
εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης που 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Σημειώνεται πως προ της υλοποίησης του έργου 
τα έξοδα λειτουργίας ήταν 120.000 ευρώ ανά έτος 
και επιβάρυναν τον Δήμο. Με τα νέα φωτιστικά 
μέσα συντελείται σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του Δήμου εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά 
το 60%, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. Επίσης η ετήσια κατανάλωση του φω-
τιστικού συστήματος του Δήμου μειώθηκε μετά την 
εγκατάσταση των LED, από 3.980.000 κιλοβατώρες 
ανά έτος σε 1.170.000 κιλοβατώρες. 

Εξίσου υψηλό είναι και το ποσοστό μείωσης ελ-
κυόμενων ρύπων, με το περιβαλλοντικό όφελος να 
ξεπερνά το 70%, εφόσον οι ελκυόμενοι στην ατμό-
σφαιρα ρύποι διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν 
από 3.939,07 τόνους σε 1.222,95 τόνους Co2 ανά 

έτος. Η επένδυση στοίχησε 2.5 εκατ. ευρώ, και εξο-
φλείται σε ετήσιες δόσεις. 

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασί-
λης Θώδας «θα αποσβεστεί πλήρως από το όφελος 
της εξοικονόμησης, που ξεπερνά το 60%, ενώ στα 
ταμεία του Δήμου θα περισσέψουν και άλλα 5. 5 
εκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας». 

Συγκεκριμένα η προμήθεια των φωτιστικών 
σωμάτων έγινε με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδό-
τησης μέσω πολυετούς αποπληρωμής, εξοικονο-
μώντας πάνω από 1.000.000 σε τόκους συγκριτικά 
με το σχέδιο της προηγούμενης διοίκησης (δανει-
σμός μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών) και κατά 
τουλάχιστον 130% φθηνότερη από το εναλλακτικό 
σχέδιο μέσω Σ. Ε. Α. (Σύμβασης Ενεργειακής Από-
δοσης).

Επίσης με την εγκατάσταση των νέων LED, η δι-
οίκηση του Δήμου Ζωγράφου, έχει ήδη εξασφαλί-
σει επιβράβευση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
καθώς και την προοπτική ένταξης σε χρηματοδοτή-
σεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών. 

Στιγμιότυπο από 
την εκδήλωση, 
από αριστερά: 

Οι αντιπρόεδροι 
του Ε.Ε.Α. Νίκος 

Γρέντζελος και Νίκος 
Κογιουτσής, ο πρόεδρος 

της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας 

Ανθοπωλών Μάριος 
Βαλλιάνος, και 

ο πρόεδρος του 
Ε.Ε.Α. Γιάννης 

Χατζηθεοδοσίου.
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[Καισαριανή]

Καρκίνος του μαστού: Πορεία με τη Μπεττίνα
Η Δημοτική Παράταξη «Πρώτη φορά 

Καισαριανή» με επικεφαλής τη Μπετ-
τίνα Γραφίδου συμμετείχε και στήριξε για 
τέταρτη συνεχή χρονιά, την προσπάθεια 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με 
καρκίνο του μαστού «Αλμα Ζωής».

Με προσυγκέντρωση στην πλατεία Καισαριανής και αφετηρία το Ζάππειο, την Κυριακή 
2 Οκτωβρίου, βάδισαν όλοι μαζί, άντρες, γυναίκες και παιδιά για να ακουστεί το ηχηρό 
μήνυμα, ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Στο Ζάππειο, ενώθηκαν με τις χιλιάδες γυναίκες 
που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης που διοργάνωσε ο 
Σύλλογος «Αλμα Ζωής» σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

Μουσική εκδήλωση Μνήμης 
Η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής, με 

επικεφαλής της Άννα Παραγυιού, δι-
οργάνωσε εκδήλωση τιμής και μνήμης για 
τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή «Η στάχτη που ταξίδευε...» την Κυ-
ριακή 2 Οκτωβρίου στο δημαρ-
χείο Καισαριανής.

Τραγούδησε η Βιβή Βουτσε-
λά, συνοδεία των μουσικών 
Γιάννη Καραμάνη (κιθάρα), Κώ-
στα Γεωργούλη (βιολί), Στέλιου 
Βαρβέρη (ούτι, μπουζούκι) και 
Νίκου Μουργελά (κανονάκι).

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι 
Ηλίας Μολυνδρής και Μαριάν-
να Σταύρου ενώ μαρτυρίες προ-
σφύγων ανέγνωσαν οι Γιώργος 
Ζωγράφος, Μαριάννα Καμπά-
νταη, Σίσσυ Κολλάρου, Ιωάννα 
Μιχαλοπούλου, Άγγελος Πάνου 
και Αντώνης Ραζής. Την εκδή-
λωση επιμελήθηκε η δημοτική 
σύμβουλος Βούλα Κουφού.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλ-
λων, ο διευθυντής Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ - 
Π.Σ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 
οι βουλευτές Νίκος Παππάς και 
Γιάννης Μπαλάφας, ο τέως δή-
μαρχος Καισαριανής Γιώργος 
Κοντόσταυλος και η επικεφα-
λής της δημοτικής παράταξης 
«Πρώτη Φορά Καισαριανή» 
Μπεττίνα Γραφίδου.Οι βαδίζοντες από την Καισαριανή, με φόντο το Παναθηναϊκό στάδιο, λίγο πριν φτάσουν στο Ζάππειο.

Η Βιβή Βουτσελά με τους μουσικούς συνεργάτες της.

Η Άννα Παραγυιού με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο.
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[Καισαριανή]

Μετά την επίσκεψη αντιπροσω-
πεία της Λαϊκής Συσπείρωσης 

Καισαριανής (Ηλίας Σταμέλος, Κα-
νέλλα Γεωργοπούλου και Βαγγέ-
λης Πλυτάς) στον Βλητικό Σταθμό 
στις 11/9 και τα παράπονα κατοίκων 
ότι βρέθηκαν σε αδυναμία να εξυ-
πηρετήσουν τις βασικές τους ανά-
γκες, λόγω της διακοπής παροχής 
νερού εξαιτίας βλάβης στην αντλία 
και της δεύτερης γεώτρησης, ο Δή-
μος Καισαριανής έκανε γνωστό ότι 
από τα τέλη Σεπτεμβρίου «η γεώ-
τρηση στο Βλητικό Σταθμό δουλεύει 
2,5 ώρες ημερησίως και δίνει 55 
κυβικά νερό, καλύπτοντας πλήρως 
τις ανάγκες του Βλητικού. Πριν τη 
αναβάθμιση, η ανλτία λειτουργού-
σε 6 ώρες, παρέχοντας 360 κυβικά 
νερό, ενώ ο Βλητικός χρειαζόταν 

μόνο 60. Χάρη στη νέα τεχνολογία, 
η αντλία λειτουργεί λιγότερες ώρες, 
καταναλώντας έτσι πολύ λιγότερο 
ρεύμα, το κόστος του οποίου έχει 
εκτιναχθεί, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 
ακριβώς την ποσότητα νερού που 
χρειάζεται ο σταθμός». 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοί-
νωση, μετά την αναβάθμιση της 
γεώτρησης πλησίον της Κατεχάκη, 
η οποία ήδη αποδίδει καρπούς, 
αναβαθμίζεται και η γεώτρηση επί 
της οδού Δερβενακίων, η οποία 
μέχρι τώρα τροφοδοτεί το πάρκο 
του Σκοπευτηρίου μέχρι το ύψος 
του μνημείου και το αντλιοστάσιο 
κοντά στο πάρκιγνκ του γηπέδου 
«Μιχάλης Κρητικόπουλος», συ-
ντηρώντας έτσι το πράσινο επί της 
οδού Ανατολικής Θράκης. 

Απώτερος σκοπός, είναι η ανα-
βάθμιση των δύο γεωτρήσεων της 
πόλης και η ανάπτυξη του τροφο-
δοτικού τους δικτύου μειώσουν 
δραστικά τα 80 ρολόγια της ΕΥΔΑΠ 
που τόσες δεκαετίες χρησιμοποι-
ούνται για την ύδρευση δημοτικών 
κτιρίων και πάρκων, με δυσβάστα-
χτο κόστος στο δημοτικό προϋπο-
λογισμό. 

Μέσω των δύο αυτών γεωτρή-
σεων υδροδοτούνται το Νεκροτα-
φείο Καισαριανής, η περιοχή του 
Βλητικού Σταθμού, το Δημοτικό 
Στάδιο «Μιχάλης Κρητικόπουλος», 
η Μονή του Αγίου Ιωάννη, το Δη-
μοτικό Πάρκο «Τα Ξύλινα», το 
Πάρκο της οδού Ανατολικής Θρά-
κης και εν μέρει το Πάρκο του Σκο-
πευτηρίου.

Αναβάθμιση γεωτρήσεων Δήμου Καισαριανής

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Συνοικιακό γλέντι
Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής πραγ-

ματοποίησε εκδήλωση  αφιερωμένη στη 
γευστική παράδοση της Μ. Ασίας στις 23 Οκτώ-
βρη, σε ένα από τα τετράγωνα που διατηρούν 
ακόμα το χρώμα της προσφυγικής Καισαριανής, 
ανάμεσα στους δρόμους Μοσχονησίων – Βρυού-
λων – Νέας Εφέσου – Λεωνίδα Μανωλίδη.

Στο γλέντι συμμετείχαν πλήθος πολίτες ακού-
γοντας και χορεύοντας παραδοσιακά τραγούδια 

από το μουσικό συγκρότημα «Δήθεν» και τη χο-
ράρχη του Συλλόγου Βιβή Βουτσελά.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων οι εκ-
πρόσωποι των παρατάξεων Λαϊκή Συσπείρωση 
Καισαριανής με επικεφαλής τον Ηλία Σταμέλο, 
Πρώτη Φορά Καισαριανή (Μπεττίνα Γραφίδου), 
Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής (Άννα Παρα-
γυιού) και Ανυπότακτη Καισαριανή (Μιχάλης 
Μιλτσακάκη).

Η χοράρχης Βιβή Βουτσελά στο γλέντι (φωτό: Μιχάλη Μιλτσακάκη)




