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Η «Επικοινωνία» κυκλοφορεί ξανά 
24σέλιδη, ωστόσο, οι διαφημιστικές 

καταχωρήσεις, λόγω και των ευχών αιρε-
τών προς τους αναγνώστες μας, ξεπέρα-
σαν κάθε προσδοκία.

Το 2023 θα είναι χρονιά εκλογών. Αν ο 
πρωθυπουργός επιμένει στην εξάντληση 
της τετραετίας, οι βουλευτικές θα πρέ-
πει να πραγματοποιηθούν το αργότερο 
τον Ιούλιο του 2023, αν όχι το πιθανότερο 
σενάριο είναι τον Απρίλιο. Οι αυτοδιοικη-
τικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν 
στις 8 και 15 Οκτωβρίου. Η «Επικοινωνία» 
πιθανότατα θα κυκλοφορήσει προεκλογι-
κά με ξεχωριστές εκδόσεις για Βύρωνα-
Καισαριανή και Ζωγράφου, προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες που θα καλύψουν 
από την εκλογική αναμέτρηση.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι που θα δίνουν 
συνεντεύξεις, θα στέλνουν τακτικά, δελ-
τία τύπου στα Μ.Μ.Ε, θα αναδεικνύουν 
τοπικά προβλήματα, θα καλούν σε συγκε-
ντρώσεις τα μέλη της παράταξης τους, θα 
διοργανώνουν πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δράσεις και θα περιοδεύουν 
στους δρόμους, έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να λάβουν ψήφους. 

Αντίθετα, αυτοί που θα επιλέξουν να εμ-
φανίζονται μόνο στα Δημοτικά Συμβούλια, 
χωρίς κατάθεση ξεκάθαρων θέσεων, χω-
ρίς να φαίνονται στην κοινωνία, θα έχουν 
χαμηλές …αποδόσεις. Οι ψηφοφόροι δεν 
επιβραβεύουν την αδράνεια. 

Οι δήμαρχοι ευνοούνται από τη θέση 
τους. Έχουν καλύτερη γνώση των θεμά-
των του Δήμου αφού τα διαχειρίζονται οι 
ίδιοι και μπορούν εμμέσως να χρησιμο-
ποιήσουν τον μηχανισμό του Δήμου για 
την προβολή τους. Είναι η λεγόμενη «πρι-
μοδότηση των απερχόμενων». Ωστόσο, 
κρίνονται και αυτοί από τους πολίτες για το 
έργο τους. Στην Καισαριανή, για παράδειγ-
μα, υπάρχουν παραδείγματα δημάρχων 
που δεν επανεκλέχτηκαν. Δεν αρκεί το θε-
σμικό κύρος για την επανεκλογή.

Σε αυτό το φύλλο, φιλοξενούμε μια 
συνέντευξη του πρώην δημάρχου Ζω-
γράφου Γιάννη Καζάκου όπου μιλάει για 
πρώτη φορά για την δημαρχιακή του θη-
τεία (1970-1974) ως διορισμένου επί Χού-
ντας. Ο επανεκλέγεις επί Μεταπολίτευσης 
δήμαρχος, καταθέτει τη μαρτυρία του, με 
την απόσταση που τον χωρίζει πλέον από 
την ενεργό πολιτική, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο του στην καταγραφή της Ιστο-
ρίας της πόλης του. Ο πρώην δήμαρχος 
μας έδωσε πρόσβαση στο αρχείο του. Για 
λόγους χώρου, δεν κατέστη δυνατή η δη-
μοσίευση περισσότερων φωτογραφικών 
ντοκουμέντων και λεπτομερειών, ωστόσο, 
όσα περιέχονται στη συνέντευξη είναι εν-
δεικτικά και άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Editor ial

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

•         Φιλολάου 62, Παγκράτι •       Κολοκοτρώνη 1-3 

Η Καισαριανιώτικη επικαιρότητα Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr
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[Αρθρογραφία]

Υ πάρχει κρίση ταυτότητας 
σε μεγάλο τμήμα της δε-

ξιάς και του ακραίου νεοφιλε-
λευθερισμού. Αυτοί που είχαν 
αυτοχαρακτηριστεί «Μένουμε 
Ευρωπαίοι», τώρα υπερασπίζο-
νται απόψεις και πρακτικές που 
βρίσκονται στον αντίποδα των 
ευρωπαϊκών κεκτημένων. Πα-
ραδείγματα:

-Υπερασπίζονται τα «ουρανο-
κατέβατα» κέρδη των εταιρειών 
ενέργειας και μας κοροϊδεύουν 

θεσπίζοντας μια αναιμική φορολογία για 
μικρό μέρος των κερδών αυτών. Αυτό, 
όταν με απόφασή της η ΕΕ καλεί τις χώ-
ρες-μέλη να φορολογήσουν με υψηλούς 
συντελεστές τα υπερκέρδη των εταιρει-
ών… Επίσης όταν (πχ. Γαλλία και Γερ-
μανία) κρατικοποιούν ενεργειακούς κο-
λοσσούς, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
χαρίζει τη ΔΕΗ σε ιδιώτες…

-Υπερασπίζονται τις υποκλοπές ως κάτι 
«περίπου φυσιολογικό» (όταν το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο στέλνει την  PEGA  να 
το διερευνήσει και βγάζει πόρισμα-κατα-
πέλτη κατά της κυβέρνησης).  

-Υπερασπίζονται τον ασφυκτικό έλεγχο 
των ΜΜΕ επίσης ως φυσιολογικό, όταν 
πλέον η χώρα μας κατατάσσεται παγκο-
σμίως στη θέση 108 για την ελευθερία του 
Τύπου και τα σοβαρότερα διεθνή ΜΜΕ 
δημοσιεύουν επικριτικά άρθρα για την 
ελευθεροτυπία στην Ελλάδα.

-Οι υπερασπιστές του δόγματος «νό-
μος και τάξη» παρανομούν όποτε δεν 
τους βολεύει. Πρόσφατα το ΣτΕ έβγαλε 
αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου 
Θεοδωρικάκου (που μετατρέπει δημο-
τικές μειοψηφίες σε πλειοψηφίες) και 
αυτοί δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να 
παρανομούν επειδή «περιμένουν να 
τους επιδοθεί η απόφαση» και «για όλα 
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ»… Το ίδιο με άλλη από-

φαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους 
υγειονομικούς. Ο αρμόδιος υπουργός κ. 
Πλεύρης δήλωσε «θα σεβαστούμε και 
θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣτΕ 
για την επιστροφή όλων των διαθέσιμων 
υγειονομικών στο ΕΣΥ, αλλά δεν θα επι-
τρέψουμε να γίνει δυναμίτιδα στη δημό-
σια υγεία»… Δηλαδή;;;

-Πολλοί από αυτούς στο πλαίσιο του 
αντι-αριστερού τους μένους, φθάνουν στο 
σημείο να επικρίνουν μια γνωστή αριστε-
ρή τραγουδίστρια για το ντύσιμό της και το 
ότι φωτογραφήθηκε στο «καπιταλιστικό 
Λονδίνο»... Έχει ενδιαφέρον το ότι ταυ-

τόχρονα οι ίδιοι επικρίνουν το Ιράν που 
επιβάλλει την μαντήλα στις Ιρανές! Ώρα 
είναι να ζητήσουν και «αστυνομία ηθών» 
στην Ελλάδα…

Σίγουρα τα καμώματα αυτής της με-
ρίδας στελεχών και   υποστηρικτών της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη αντιμετωπίζεται 
με (τουλάχιστον) σκεπτικισμό από την 
πλειοψηφία των συντηρητικών ψηφο-
φόρων της ΝΔ και σκωπτικά από όλους 
τους αριστερούς και δημοκρατικούς πο-
λίτες. Αυτό όμως δεν αναιρεί την κρίση 
ταυτότητας της «δεξιάς πολυκατοικίας» 
(έτσι για να θυμηθούμε και τον Καρατζα-

φέρη). Χαρακτηριστική είναι η αμηχανία 
υποστηρικτών του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν την 
επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού 
πετρελαίου…

Η κυβέρνηση της ΝΔ και το «επιτελικό 
κράτος-ιδιοκτησίας» του κ. Μητσοτάκη, 
ολοένα και διολισθαίνει προς τον αυταρ-
χισμό. Από τα παραδείγματα άσκησης 
εξουσίας στην Ευρώπη φαίνεται ότι προ-
τιμά τον Όρμπαν και την Πολωνία. Οι πα-
ραδοσιακοί όμως ψηφοφόροι της ΝΔ δεν 
έχουν την «πολιτική ευελιξία» του κ. Οι-
κονόμου για να μπορούν να δικαιολογούν 
όσα καταδίκαζαν τόσα χρόνια. Δυσκο-
λεύονται να αποδεχτούν το «ψιλό-γαζί» 
που τους επιφυλάσσουν τα κάθε είδους 
καφενεία (από τα φυσικά καφενεία έως 
τα social media).

Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες 
αυτό το ιδεολογικό vertigo, στο οποίο έχει 
πέσει η ΝΔ, αποτελεί έναν ακόμα λόγο για 
να ξεμπερδεύουμε με τη κυβέρνηση του 
κ. Μητσοτάκη. Με απλά λόγια, η ομάδα 
που μας κυβερνά βλάπτει τη δημοκρατία, 
κοστίζει στην οικονομία και υπονομεύει 
την ευρωπαϊκές αρχές που για χρόνια τη-
ρούνταν στην χώρα μας. Και επιπλέον οι 
ιδεολογικές «γυροβολιές» της έχουν ζα-
λίσει ακόμα και τους δικούς της. Ας κάτσει 
λίγο να ξεκουραστεί…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Συντηρητικοί ψηφοφόροι σε vertigo…
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[Συνέντευξη]

Κύριε Σπανάκη ποια είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά του 
Προϋπολογισμού του 2023 
που ψηφίστηκε πρόσφατα;
Όπως είπα και στην ομιλία μου στη 
Βουλή, ο προϋπολογισμός του 2023 
ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα και στις ανάγκες νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων. Με τον Προϋπο-
λογισμό του 2023 δίνεται έμφαση 
στην ενίσχυση της άμυνας και της 
ασφάλειας, καθώς και στην κοινω-
νική πολιτική. Στα πολύ σημαντικά, 
είναι η αναπροσαρμογή των συντά-
ξεων από 1/1/2023 με αυξήσεις, οι 
οποίες μετά από πολλά χρόνια αγ-
γίζουν το 8%. Επίσης οι φορολογι-
κές και ασφαλιστικές παρεμβάσεις, 
όπως η μόνιμη κατάργηση της ει-
δικής εισφοράς αλληλεγγύης και οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία 
για τις εκλογές. Πώς πιστεύετε 
ότι αξιολογούν το έργο της 
Κυβέρνησης οι πολίτες;
Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, 
οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να 
αξιολογήσουν το έργο που έχει γί-
νει την τετραετία σε σχέση και με τα 
όσα δεσμευτήκαμε προεκλογικά. 
Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση, παρά 
τις μεγάλες κρίσεις που κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει, την υγειονομική 
και την ενεργειακή, ανταποκρίθηκε 
με αποτελεσματικότητα στις προ-
κλήσεις. Επιπλέον, ισχυροποίησε 
τη χώρα μας υπογράφοντας αμυ-
ντικές συμφωνίες και εξασφαλί-

ζοντας ισχυρές συμμαχίες, ενώ 
με την πολιτική μας η οικονομία 
σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης και η Ελλάδα προσελκύει 
σημαντικές επενδύσεις. Από όλα 
αυτά και άλλα, όπως η ψηφιοποί-
ηση του Κράτους, θα κριθούμε σε 
λίγους μήνες και πιστεύω ότι οι 
πολίτες θα εμπιστευτούν ξανά τη 
Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Το καλάθι του νοικοκυριού 
πέτυχε τελικά τον στόχο του 
ή ήταν ένα επικοινωνιακό 
τρικ όπως ισχυρίζεται 
η αντιπολίτευση;
Παρά τις προσπάθειες κάποιων 
να αμφισβητήσουν, ακόμη και να 
υπονομεύσουν την πρωτοβου-
λία «Καλάθι του νοικοκυριού», 
η πραγματικότητα τους εκθέτει, 
καθώς η μέση αξία του καλαθιού 
είναι περίπου 30% κάτω από την 
πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του. 
Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία 
που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνη-
ση παίρνει συνεχώς μέτρα για την 
αντιμετώπιση της εισαγόμενης 
ενεργειακής ακρίβειας. Στόχος 
μας είναι να περιορίσουμε, όσο 
περισσότερο μπορούμε, τις επι-
πτώσεις από την αύξηση του πλη-
θωρισμού που έχει ανατρέψει τους 
προϋπολογισμούς νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων. Με το ξέσπα-
σμα της κρίσης λάβαμε εγκαίρως 
μέτρα και συνεχίζουμε με μέτρα 
όπως το έκτακτο βοήθημα των 250 
ευρώ σε 2,3 εκατ. συμπολίτες μας, 

τη διεύρυνση των δικαιούχων του 
επιδόματος θέρμανσης, το έκτακτο 
δώρο Χριστουγέννων 600 ευρώ σε 
ένστολους της ΕΛ.ΑΣ. και του λιμε-
νικού, την αύξηση, ύστερα από 10 
χρόνια, κοντά στο 8% στις αποδο-
χές 2.500.000 συνταξιούχων, την 
οριστική κατάργηση από 1/1/2023 
της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας 
οι σημαντικότερες προκλήσεις 

και ευκαιρίες για τους Δήμους 
του Νοτίου Τομέα Αθηνών;
Οι γειτονιές μας στα νότια αλλάζουν 
προς το καλύτερο. Το έργο του Ελ-
ληνικού αλλάζει σημαντικά το τοπίο 
και αναβαθμίζει τις περιοχές μας. 
Δεν είναι όμως μόνο το Ελληνικό. 
Τα έργα στον Φαληρικό όρμο, στο 
ύψος του Μοσχάτου και της Καλλι-
θέας, το έργο της αστικής σήραγγας 
Ηλιούπολης και άλλα σημαντικά 
έργα υποδομής για την αξιοποίηση 
του Υμηττού και του παραλιακού 
μετώπου θα βελτιώσουν την καθη-
μερινότητά μας στο προσεχές μέλ-
λον. Οι αλλαγές που έρχονται και το 
αυξημένο ενδιαφέρον για τα νότια 
ενδεχομένως να προβληματίζουν 
κάποιους συμπολίτες μας. Προσω-
πικά είμαι αισιόδοξος ότι η ανάπτυ-
ξη των περιοχών μας θα είναι προς 
όφελος των πολλών με ευκαιρίες 
απασχόλησης για όλους και βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής ιδιαίτερα 
των μελλοντικών γενεών. Προσω-
πικά δεσμεύομαι και στην επόμενη 
θητεία μου στη Βουλή να συνεχίσω 
να διεκδικώ νέα έργα πνοής ιδίως 
για πυκνοκατοικημένες περιοχές 
όπως Βύρωνας, Καισαριανή και 
Ζωγράφου και να προτείνω λύσεις 
για τα μικρά και μεγάλα προβλήμα-
τα της καθημερινότητάς μας. 

Για την αντιμετώπιση 
των μεγάλων σημερινών 
προβλημάτων χρειάζονται 
ευρύτερες συναινέσεις. 

Μήπως μία Κυβέρνηση 
συνεργασίας είναι περισσότερο 
αποτελεσματική;
Προσωπικά θεωρώ καλύτερο η 
χώρα να έχει μία μονοκομματική 
Κυβέρνηση, ώστε να μπορεί να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα για το 
οποίο την εξέλεξε ο λαός. Αυτό δε 
σημαίνει, όπως είπε και ο Πρωθυ-
πουργός, ότι αποκλείουμε συνερ-
γασίες. Άλλωστε με το σύστημα της 
απλής αναλογικής είμαστε υποχρε-
ωμένοι να τις αναζητήσουμε. Στό-
χος μας, όπως είπε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, είναι πρωτίστως η σταθε-
ρότητα. Ο λαός θα υποδείξει αν θα 
κυβερνηθεί από ένα ή περισσότερα 
κόμματα. Η αίσθησή μου είναι ότι 
όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης οι 
πολίτες θα σταθμίσουν τα αντικειμε-
νικά δεδομένα, θα κρίνουν και θα 
επιλέξουν τη συνέχεια και την πρό-
οδο έναντι της οπισθοδρόμησης, 
δίνοντας ισχυρή πλειοψηφία στη 
Νέα Δημοκρατία. Ισχυρή Κυβέρνη-
ση σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα. Σε 
κάθε περίπτωση θα ζητήσουμε και 
θα διεκδικήσουμε καθαρή εντολή 
από τον ελληνικό λαό. Βλέποντας τις 
άλλες ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, 
καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα που 
έχει μία μονοκομματική Κυβέρνη-
ση έχει και ένα μεγάλο συγκριτικό 
πλεονέκτημα, το οποίο είναι ισχυρή 
και σταθερή Κυβέρνηση. Άλλωστε 
η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης διασφαλίζουν αυτήν 
την πολιτική σταθερότητα. 

«Η Νέα Δημοκρατία διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

«Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας και της 
ασφάλειας, καθώς και στην κοινωνική πολιτική»

«Ισχυρή Κυβέρνηση σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα»
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[Βύρωνας]

Χριστούγεννα στο Βύρωνα
Οι δύο πρώτες γιορτές

Ο Δήμος Βύρωνα ξεκίνησε νωρίς τις 
εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χρι-

στούγεννα, με ταχυδακτυλουργική παρά-
σταση, ξυλοπόδαρους, αγγέλους και μασκότ 
των Χριστουγέννων στην πλατεία Αγίου Λα-
ζάρου στις 4 Δεκεμβρίου.

Από νωρίς το απόγευμα οι μικροί μας φί-
λοι διασκέδαζαν, έγραφαν γράμματα στην 
γωνιά του Άη Βασίλη ζητώντας τα δώρα 
τους, φωτογραφίζονταν μπροστά στο Φω-

τεινό Αστέρι τρώγοντας Μαλλί της Γριάς και 
πίνοντας ζεστή σοκολάτα από την Κοινωνική 
Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα».

Η εκδήλωση άνοιξε επίσημα, με το χαιρε-
τισμό του δημάρχου Βύρωνα Άκη Κατωπό-
δη που καλωσόρισε το κοινό και έδωσε το 
σήμα για την φωταγώγηση του άστρου των 
Χριστουγέννων στην είσοδο της πλατείας.

Τη γιορτή επένδυσαν μουσικά η Μιρέλλα 
Πάχου με το ακορντεόν και το τραγούδι της 

καθώς και οι Δημήτρη Σινογιάννη (ηλεκτρι-
κή κιθάρα), Δημήτρη Μουτάφη (μπάσο) και 
Δημήτρη Χριστοδουλάκη (τύμπανα) ερμη-
νεύοντας αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες 
αλλά και τραγούδια των Χριστουγέννων.

Ακολούθησε Χριστουγεννιάτικο πάρτι 
στο Πάρκο Καραολή & Δημητρίου στις 11 
Δεκεμβρίου με αγαπημένα τραγούδια από 
το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, από τον 
Δημήτρη Ζαφειρέλη με την κιθάρα του και 

τους New Group (Άκης Πετρινιώτης - κό-
ντρα μπάσο, Κώστα Αναστασόπουλο – πιά-
νο και Δημήτρης Βαρζαμπετιάν – ντραμς, 
Παντελής Κατσάμπας, βαρύτονος, Τζοάννα 
Παπουτσή, σοπράνο και Στράτος Καράχος, 
τενόρος.

Για πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου 
Βύρωνα, δείτε το οπισθόφυλλο της εφημε-
ρίδας.
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§. ¶A¶A°OY 135, Zø°PAºOY, 15772
TH§. & FAX: 210 77.79.777

e-mail: opticaklados@yahoo.gr, www.klados-optika.gr

∂ÂÈ‰‹ Ë ˘ÁÂ›· ÚÔ¤¯ÂÈ…
∏ ÂÙ·ÈÚ›· Medi First Aid Â›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, Î·ÈÓÔÙfiÌÔ È·ÙÚÈÎfi ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi

Î¤ÓÙÚÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó Î‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÌÈ·
ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ˘ÁÂ›·˜ Î¿ıÂ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Î¿ıÂ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˘ ‹ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ËÏÈÎ›·˜. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÛ‚·-
ÛË ÛÙÔ ·Á·ıfi ÙË˜ ˘ÁÂ›·˜ Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÚÔÛÈÙ‹
ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¢›ÓÔ˘ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÌÂÈÚÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÌÂ
Û‡Á¯ÚÔÓ· È·ÙÚÈÎ¿ ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ. H Medi First Aid Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘ÁÂ›·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¤˜ È·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜. Œ¯ÂÙÂ ÙËÓ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤Ó· ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ· fiÔÈÔÓ ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
È·ÙÚfi ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ˘ Ì·˜ ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ.

¢IA£E™IMOI ™E O§H THN E§§A¢A 24 øPE™ TO 24øPO
TÔ ÙËÏÂÊˆÓÈÎfi Ì·˜ Î¤ÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Ó¤¯ÂÈ·

°IATI MEDI FIRST AID
✓ ÕÚÙÈ· Î·Ù·ÚÙÈÛÌ¤ÓÔÈ Î·È

Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿-
ÙÂ˜ π·ÙÚÔ› Î·È ¤ÌÂÈÚÔ ÓÔÛË-
ÏÂ˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi.

✓ªË‰ÂÓÈÎ¤˜ ·Ó·ÌÔÓ¤˜!
™Â‚fiÌ·ÛÙÂ Ù· Ú·ÓÙÂ‚Ô‡

Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û·˜

✓ ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·!
Œ¯Ô˘ÌÂ ·ÊÈÂÚˆıÂ› ÛÙÔ

Ó· ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ ·‰È¿ÏÂÈÙ·
È·ÙÚÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ˘„ËÏ‹˜
ÔÈfiÙËÙ·˜.

✓ ∂ÎÙÂÏÔ‡ÌÂ Î·Ù' Ô›ÎÔÓ
ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜!

™YNEP°AZOMENE™ EI¢IKOTHTE™ IATPøN
OÚıÔ·È‰ÈÎÔ›, ¶·È‰›·ÙÚÔÈ, ¶·ıÔÏfiÁÔÈ, K·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ,
°˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ, O˘ÚÔÏfiÁÔÈ, ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ, ¶Ï·ÛÙÈ-
ÎÔ›, AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔÈ, °ÂÓÈÎÔ› XÂÈÚÔ‡ÚÁÔÈ.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ Ì·˙› Ì·˜
Δ∏§∂ºø¡O: +30 210 6740424

EMAIL: info@medifirstaid.gr 
øƒ∂™ §∂πΔOÀƒ°π∞™: 

¢Â‡ÙÂÚ· – ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 
10:00 – 21:00, 

™¿‚‚·Ùo: 10:00 – 14:00
¢π∂À£À¡™∏: 

∞ÂÚÔfiÚÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 6,
∞ı‹Ó·, 15773

IATPIKH ETAIPEIA ¶PøTOBA£MIA™ ¶EPI£A§æH™
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[Καισαριανή]

Χριστούγεννα στην Καισαριανή
Φωταγώγηση Δένδρου

Ο Δήμος Καισαριανής φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης στην κατάμε-
στη κεντρική πλατεία «Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή» στις 10 Δεκεμβρίου 2022.

Η βραδιά εξελίχθηκε υπό τους ήχους της χορωδίας ενηλίκων και της παιδικής χορωδίας 
του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καισαριανής, συνοδεία της 25μελούς Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τις δραστηριότητες, την ομάδα καλ-
λιτεχνών που ήταν εκεί για να ψυχαγωγήσει τα παιδιά με εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, face 
painting, δώρα και εκπλήξεις.

Οι χριστουγεννιάτικες δράσεις συνεχίζονται, καθώς την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, ο 

Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής διοργανώνει το 1ο Santa Run Καισα-
ριανής με φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Αγώνας Δρόμου απευθύνεται σε όλους, με ελάχιστη συμβολική οικονομική συμμετοχή 
1€ υπέρ της ενίσχυσης του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», 
μεταφέροντας παράλληλα και μήνυμα ελπίδας τις μέρες των γιορτών σε όλους τους συναν-
θρώπους μας.

Η εκκίνηση του Αγώνα 1.300 μ. θα δοθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2022, στις 12:00, στο ύψος της 
Κεντρικής Πλατείας Καισαριανής, στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, 
με τερματισμό στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο πάρκο «Τα Ξύλινα».
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[Ζωγράφου]

Μ ε μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε το 
κοινό, στις 7 Δεκεμβρίου 2022, στο Μου-

σείο «Μαρίκα Κοτοπούλη», την παρουσίαση 
του βιβλίου της  Έφης Ανδρεουλάκου «Το 
παζλ» από τις εκδόσεις Key Books, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων «Χαρτογραφήματα» που δι-
οργανώνει το ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού 
του Δήμου Ζωγράφου. 

Για το βιβλίο μίλησε η συγγραφέας Έφη Αν-
δρεουλάκου, η οποία παρουσίασε τρόπους για 
να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για μια καλύ-
τερη ζωή, παρουσία του δημάρχου Ζωγράφου 
Βασίλη Θώδα. Στην παρουσίαση του βιβλίου 
παρέστη και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και Επικοινωνίας Δήμος Μπουλούκος 
και το μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του 
Δήμου Ζωγράφου, Ανδρέας Τσιμπούκης.

ΜΟΥΣΕΙΟ Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Παρουσίαση βιβλίου

«Το παζλ»

Η συγγραφέας Έφη Ανδρεουλάκου και 
ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας

Τ α συνεργεία του Δήμου Ζω-
γράφου δουλεύουν πυρετω-

δώς τις στιγμές που γράφονται αυ-
τές οι λέξεις στο πάρκο Γουδή για 
να ετοιμάσουν το κεντρικό σκηνικό 
των πλούσιων χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων που θα μεταγγίσουν 
με το δικό τους τρόπο το πνεύμα 
των γιορτών σε όλους τους δημότες.

Το φετινό πρόγραμμα, για πα-
ραπάνω από τρεις εβδομάδες, από 
την 15η Δεκεμβρίου 2022 έως και 
την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, με 
επίσημη έναρξη την Κυριακή 18 Δε-
κεμβρίου που θα ανάψει το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο στο πάρκο Γουδή, 
περιέχει πολλές και διαφορετικού 
τύπου εκδηλώσεις που απευθύνο-
νται σε όλα τα ηλικιακά φάσματα. 

Αυτή η μεγάλης κλίμακας γιορτή 
που διοργανώνει ο Δήμος Ζωγρά-
φου σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει 
«εστίες» σε πολλά σημεία της πόλης 
μεταμορφώνοντας από τις γιορτές 
των Χριστουγέννων μέχρι και τα 
Φώτων, τα πάρκα και τις πλατείες 
του Δήμου Ζωγράφου. Συγκεκρι-
μένα θα πραγματοποιηθούν στην 
Πλατεία Τερζάκη, στο πάρκο στο 
Γουδή, στην πλατεία Άνοιξης, στη 
Βίλα Ζωγράφου, στον Δημοτικό 
Πολιτιστικό Πολυχώρο «Αλέκα». 

Επίσης και στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης.

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στο 
πάρκο Γουδή θα πραγματοποιη-
θεί η κορυφαία εκδήλωση για την 
περίοδο των εορτών. Την αυλαία 
θα ανοίξει στις 7 το απόγευμα η 
Στρατιωτική Μουσική Μπάντα της 
Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης 
Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» 
όπου και θα παρουσιάσει γιορτινές 
μουσικές. Θα ακολουθήσει το άναμ-
μά του εντυπωσιακού δέντρου από 
τον δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη 

Θώδα. Αμέσως μετά τη φωταγώγη-
ση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, 
η διάσημη ερμηνεύτρια Τάμτα θα 
παρουσιάσει ένα ανατρεπτικό σόου.

Όμως το πάρκο Γουδή μέχρι 
και τις 8 Ιανουαρίου αλλάζει… 
όνομα και ονομάζεται προσωρι-
νά «Zografou Christmas Park». 
Μικροί και μεγάλοι μπορούν να 
διασκεδάσουν με παγοδρόμιο, κα-
ρουζέλ, τρενάκι, φουσκωτά παι-
χνίδι και πολλές ακόμα εκπλήξεις. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν πολ-
λές εκδηλώσεις, ενδεικτικά: Την 

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου εορ-
ταστικά τραγούδια και κάλαντα θα 
παρουσιάσει το πολυφωνικό σχήμα 
«ΣυνΩΔΗπόροι» ( Ώρα 6 μ.μ.) Το 
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου θα ακου-
στούν Αιγαιοπελαγίτικα Κάλαντα 
από τη Στέλλα Κονιτοπούλου (Ώρα 
5 μ.μ.) Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρί-
ου τα μέλη της μικτής χορωδίας και 
ορχήστρας του Πολιτιστικού Συνδέ-
σμου Παλαιών Ζωγραφιωτών, υπό 
την καθοδήγηση του μαέστρου Τάκη 
Ρούσσου, τραγουδούν χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες (Ώρα 6:00 μ.μ.) 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Ζωγράφου

Στολισμοί στο Πάρκο Γουδή. Από τις 15 Δεκεμβρίου ως τις 8 Ιανουαρίου, 
λειτουργεί το Χριστουγεννιάτικο Χωριό με πίστα για δωρεάν πατινάζ και καρουζέλ.
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[Βιβλιοπαρουσίαση]

¶IT™APH™ ¶ANA°IøTH™
XÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ O‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜
¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘ 27, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘
TËÏ¤ÊˆÓÔ: 210 - 77.55.542

KÈÓËÙfi: 6946 642920

Η πρώτη χριστουγεννιάτικη ιστορία, 
που θίγει το θέμα της ενεργειακής 

κρίσης είναι γεγονός!
Ο Άγιος Βασίλης, εμφανίζεται στο όνει-

ρο της Μαρίνας και της ζητά βοήθεια, 
για να σώσει τη μαγεία των Χριστουγέν-

νων από το σκοτάδι, που επικρατεί στην 
καρδιά των μεγάλων. Τελικά, η Μαρίνα 
θα καταφέρει να μεταδώσει το φως και 
την αισιοδοξία των Χριστουγέννων σε 
όλους; Σε αυτή την παράξενη αποστολή, 
θα έχει μαζί της, τη Ζωή, τη Ζαχαρένια 
και φυσικά τον Άγιο Βασίλη.

«Τα πιο παράξενα Χριστούγεννα της 
Ζωής μου ΙΙ», είναι ένα χριστουγεννιά-
τικο παραμύθι για μικρούς και μεγά-
λους, δοσμένο με πολλή τρυφερότητα 
και αγάπη από τη συγγραφέα, Ευαγγελία 
Κακούρου σε μία ακόμα μοναδική εικο-
νογράφηση του Βασίλη Σελιμά.

Όπως και το πρώτο βιβλίο, με ομώνυ-
μο τίτλο, που αφορούσε στα Χριστούγεν-
να εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, έτσι 
και το δεύτερο, είναι ανατρεπτικό, αλη-
θινό και άμεσο, σχολιάζοντας αριστοτε-
χνικά και εύστοχα την επικαιρότητα μέσα 
από τον κόσμο των παιδιών…

Η συγγραφέας 
Η Ευαγγελία Κακούρου, γεννήθηκε το έτος 
1983 και μεγάλωσε στο Δήμο Υμηττού, ένα 
μικρό μα πολύ όμορφο Δήμο! Αποφοίτησε 
το 2001 από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Υμηττού και 
σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, 
όπου αποφοίτησε το έτος 2007. Από το έτος 
2009 έως σήμερα, διατηρεί δικό της δικηγο-
ρικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με ειδί-
κευση σε θέματα Αστικού Δικαίου και Δικαί-
ου Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αγάπη της στα 
παιδιά και τα βιβλία, την οδήγησε στη συγ-
γραφή παιδικών παραμυθιών και ποιημά-
των. Συστήθηκε πρώτη φορά στο αναγνωστι-
κό κοινό με το χριστουγεννιάτικο βιβλίο της, 
Τα πιο Παράξενα Χριστούγεννα της Ζωής 
μου 1 και έπειτα με το «Ο Καπετάν Τερηδονιξ 
και οι Ιππότες της Στρογγυλής Βούρτσας». 
Μετρά ήδη πολλές παρουσιάσεις σε σχολεία, 
βιβλιοπωλεία και πολυχώρους, μεταδίδο-
ντας το μήνυμα της αγάπης, της προσφοράς 
και της αλληλεγγύης. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την παι-
δική ιστοσελίδα της, valiasbooks.gr 

Τρόποι επικοινωνίας:
E-mail: valia_kakourou@hotmail.com
Facebook: evangeliakakourou
Instagram:valiakakourou

«Τα πιο παράξενα Χριστούγεννα της Ζωής μου ΙΙ»
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ
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[Συνέντευξη - Ζωγράφου - Ιστορία]

Δήμαρχε, μπορείτε να μας μιλήσετε για 
τη σχέση σας με τον Δήμο Ζωγράφου;
Γεννήθηκα στον Πύργο Ηλείας το 1936. Το 
1961 τέλειωσα τη Νομική Αθηνών και πήγα 
στρατιώτης. Υπηρέτησα στο Κιλκίς και στη 
Λάρισα. Το 1963 απολύθηκα και άσκησα το 
επάγγελμα του δικηγόρου. Ο Ζωγράφος ήταν 
μία αναπτυσσόμενη μεσοαστική πόλη δομη-
μένη σε πλαγιά, με πολύ καλό κλίμα χωρίς 
υγρασία. Μου άρεσε ως περιοχή και έκανα 
πολλούς φίλους.

Πως γίνατε δήμαρχος το 1970;
Ήμουν πολιτικοποιημένος αλλά ποτέ κομ-
ματικοποιημένος. Τη δεκαετία του ’60, είχα 
αδυναμία στον συντοπίτη μου Στέφανο Στε-
φανόπουλο, γεγονός που με έφερνε εγγυτέ-
ρα στην Ένωση Κέντρου του Γιώργου Πα-
πανδρέου.

Συνδέθηκα με τον πρόεδρο της Νεολαίας 
Ενώσεως Κέντρου του Ζωγράφου τον Αν-
δρέα τον Μεϊδάση, πολιτικό μηχανικό, με 
τους φίλους και ορισμένους συγγενείς του. 
Κάναμε παρέα τα βράδια. Ο Ανδρέας, είχε 
φίλη τη Ρόζα την κόρη του Παττακού, πριν 
την 21η Απριλίου 1967, με την οποία πα-
ντρεύτηκε στη συνέχεια, επί Δικτατορίας. Ο 
Ανδρέας Μεϊδάσης, προερχόταν από αριστε-
ρή οικογένεια. Ο έρως δεν κοιτά παρατάξεις.

Ο Στυλιανός Παττακός, υπουργός Εσωτε-
ρικών (1967-1971), μετέπειτα αντιπρόεδρος 
της κυβερνήσεως (1971-1973), αναζητούσε 
ένα νέον άνθρωπο για να διοικήσει τον Δήμο 
Ζωγράφου. Ο Ανδρέας με πρότεινε για τη 
δημαρχία. 

Όταν με κάλεσε ο Παττακός πριν αναλάβω 
δήμαρχος, του είπα «Κύριε πρόεδρε, είμαι 
πρόθυμος να βοηθήσω αλλά θέλω να μου 
λύσετε τα χέρια. Δεν θα επέμβει κανένας στη 
δουλειά μου. Αν χρειαστεί θα με προστατέ-
ψετε από κάποιους ανώτερους που μπορεί 
να επέμβουν». Μου λέει: «Εντάξει. Μόνο ένα 
πράγμα, πήγαινε να δεις τον Λαδά». Ο Λαδάς 
ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Εσωτερικών. Μάλιστα έμενε στου Ζωγρά-
φου, στον Άγιο Γεράσιμο.

Μου λέει ο Παττακός «Δεν θέλω να θεωρη-
θεί ότι είσαι δικός μου, ότι βάζω ανθρώπους 
χωρίς να συνεργάζομαι με άλλους» και ο ίδιος 
μου έκλεισε ραντεβού με τον Λαδά. «Δεν τον 
ξέρω» του λέει. «Μου τον συστήσανε. Δες τον». 

Ο Λαδάς ήταν ωραίος τύπος, αλέγκρος. 
Του λέω «Κύριε Γενικέ, επειδή μένετε στην 
περιοχή ξέρετε τα προβλήματα». Μου λέει 
«Δεν έχουμε χώρους. Δεν μπορούμε να ανα-
πνεύσουμε». 

-«Θα κάνω απαλλοτριώσεις. Μην μου πείτε: 
«Αυτός είναι δικός μου, ο άλλος είναι δικός 
μου».» Μου απαντάει «Θα κάνεις ότι θέλεις. 
Δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει κανένας».

Πριν αναλάβω δήμαρχος τον Σεπτέμβριο 
του 1970, διορίστηκα δημοτικός σύμβουλος 
για τρεις μήνες. Η χούντα μέχρι τότε είχε δι-
ορίσει δήμαρχο τον εν αποστρατεία αντισυ-
νταγματάρχη της χωροφυλακής Χαράλαμπο 
Μπαχτή. Ήταν σοβαρός και ευγενέστατος 
άνθρωπος αλλά μεγάλος σε ηλικία και είχε 
κουραστεί.

Η πρώτη επιτυχία που είχα ήταν η ανατρο-
πή της απόφασης του Δήμου Αθηναίων που 
είχε συμπεριλάβει την Πανεπιστημιούπολη 
και Πολυτεχνειούπολη στη δικαιοδοσία του. 
Με την παρέμβασή και τα υπομνήματά μου 
πέτυχα, με απόφαση του υπουργού Εσωτε-
ρικών, να δοθούν οι πανεπιστημιουπόλεις 
στον Δήμο Ζωγράφου, όπου πλέον ανήκουν.

Θεωρείτε τις απαλλοτριώσεις ως το πιο 
σημαντικό έργο της τότε θητείας σας;
Ναι. Το 1973 απαλλοτρίωσα το οικόπεδο 
μιας μεγάλης οικογένειας και δημιούργησα 
την πλατεία Τερζάκη που ήταν το όνειρο των 
Ιλισιωτών.

Σε άλλες περιπτώσεις αποζημίωσα ιδι-
οκτήτες ολοκληρώνοντας απαλλοτριώσεις 
που είχαν μείνει ανενεργές. Τότε, υπήρχε ο 
Νόμος 5269 του 1959 έλεγε ότι αν εντός 90 
ημερών δεν έχει αποζημιωθεί, ο ιδιοκτήτης 
μπορεί να κτίσει. Επειδή δεν τολμούσαν όλοι 
να κάνουν απαλλοτρίωση, το αφήναν, έτρε-

χαν οι μέρες και άρχιζαν να κτίζουν.
Τον Απρίλιο του 1967 είχαν μπει εργολά-

βοι και σκάβανε στον Άγ. Γεράσιμο. Το πρωί 
της 21ης Απριλίου είχαν εξαφανιστεί. Οι ερ-
γασίες είχαν σταματήσει από το 1967. Δεν 
τολμούσαν να κτίσουν με τον Λαδά απέναντι. 
Ωστόσο, αποζημίωσα τους ιδιοκτήτες και έτσι 
σώθηκε οριστικά η πλατεία.

Στη Γαρδένια, οι Ζωγραφαίοι δεν επιχεί-
ρησαν να κτίσουν τον υπό απαλλοτρίωση 
χώρο της πλατείας, αλλά και εκεί τους απο-
πλήρωσα την αποζημίωση για να παραμείνει 
η πλατεία. Γκρέμισα τα υπόγεια της πλατείας 
και έκτισα ισόγεια, σούπερ μάρκετ και ζαχα-
ροπλαστείο, με διαμόρφωση της πλατείας για 
αναψυχή.

Επίσης, η πρώτη προσπάθεια απαλλοτρί-
ωσης του Κτήματος Ζωγράφου, της Βίλλας 
Ζωγράφου ξεκίνησε επί της πρώτης θητείας 
μου. Το πρώτο διάταγμα ακυρώθηκε από το 

ΣτΕ χωρίς τεκμηρίωση. Επανήλθα και πάλι 
και εγκρίθηκε. Τον Σεπτέμβριο του 1974, που 
έφυγα, άφησα έτοιμη και νόμιμη την τροπο-
ποίηση του σχεδίου της Βίλλας για πράσινο 
και την απαλλοτρίωσή της. Οι συμπολίτες και 
τότε δημοτικοί σύμβουλοι των προηγούμε-
νων Δημοτικών Συμβουλίων μου απυήθυ-
ναν επαίνους δημόσια δια του τύπου. 

Αυτή ανατράπηκε από τις επόμενες διοι-
κήσεις του Δήμου αφού αναγνώρισαν σχέ-
διο πόλεως και εντός σχεδίου, την ιδιοκτη-
σία των Ζωγραφαίων, εκτάσεως 9 περίπου 
στρεμμάτων γύρω από το όριο των οποίων 
προβλέποντο τρεις δρόμοι με 4ο τη Γεωργίου 
Ζωγράφου. Έγινε δηλαδή κανονικό οικοδο-
μικό τετράγωνο στα χαρτιά.

Η απαλλοτρίωση με σκοπό τη δημιουργία 
της πλατείας Κύπρου, ουσιαστικά ματαιώθη-
κε, με ευθύνη της διοίκησης του μετέπειτα 
δημάρχου Δημήτρη Μπέη. Έγινε μόνο μια 
μικρή πλατεία σε σχέση με τη μεγάλη που 
είχα σχεδιάσει.

Είχα απαλλοτριώσει όλο το οικοδομικό 
τετράγωνο πλην μίας καινούργιας πολυκα-
τοικίας στη γωνία. Τότε, ο Καστριώτης, ένας 
ιδιοκτήτης που ήθελε να γλυτώσει την απαλ-
λοτρίωση άρχισε να με συκοφαντεί ότι ο Κα-
ζάκος ευνοεί τους κομμουνιστές κ.λπ.

Έστειλε αναφορές στον Παττακό και πήγε 
και στον Λαδά. Με καλεί ο Λαδάς και μου 
λέει: «Εσένα σε βάλαμε για να ξεπουλήσεις 
τις περιουσίες των εθνικοφρόνων;»

Του λέω, «ποιος στο ‘πε; Ο Καστριώτης; »
«Που το ξέρεις μου λέει;» Του λέω το και 

το. «Είπαμε ότι θα κάνω απαλλοτριώσεις; Ότι 
θα κάνω πλατείες που δεν υπάρχουνε; Υπήρ-
χε το οικόπεδο και μια πολυκατοικία. Αν την 
έκτισε αριστερός που να το ξέρω; Έχει 20 αν-
θρώπους μέσα. Να τη ρίξουμε;» «Όχι» μου 
λέει. «Α, έτσι είναι; Κάνε τη δουλειά σου».

Αργότερα, ο Μπέης ανέτρεψε τη δουλειά 
μου. Κτίστηκαν όλα τα άλλα πλην του Κα-

Συνέντευξη στον Φλοράν Σελάϋ, αρχισυντάκτη

Ο πρώην δήμαρχος Ζωγράφου Γιάννης Καζάκος, ο μόνος διορισμένος δήμαρχος 
επί Χούντας που εκλέχτηκε ξανά δήμαρχος μεταπολιτευτικά σε μεγάλο Δήμο, 

σε τρεις συνεχείς εκλογές (1998, 2002 και 2006), μιλάει για πρώτη φορά και χωρίς 
ταμπού, για τις αναμνήσεις του από την πρώτη του θητεία επί Δικτατορίας. Μια μαρ-
τυρία-κατάθεση για την τοπική Ιστορία, που θα συζητηθεί.

«Οι αναμνήσεις μου από την πρώτη
Ο  Π Ρ Ω Η Ν  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

25η Μαρτίου 1974. Δημοτικοί σύμβουλοι και δήμαρχος. Από αριστερά: Δημήτριος 
Μπουντούρης, Παύλος Μακρανδρέου, Ιωάννης Τασόπουλος, Γιάννης Καζάκος, ο 

εκπρόσωπος του στρατοπέδου Γουδίου και οι Εμμανουήλ Μοτάκης και Ιωάννης Τσιρόπουλος.

Κατασκευή καταστημάτων στη Γαρδένια και στη πλατεία (1972)
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στριώτη, γιατί όταν πήγε στο νέο 
Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στον 
φάκελο βρήκαν τα υμνολόγια που 
έκανε στη Χούντα. Έτσι, δεν του 
χαριστήκανε και στο συγκεκριμένο 
οικόπεδο στη Μούσκου, στεγάζεται 
σήμερα η ΜΑΞΙΑΔΗΖ.

Όταν ανέλαβα δήμαρχος Ζωγρά-
φου, οι περισσότεροι δρόμοι ήταν 
χωματόδρομοι. Τα ρέματα περνά-
γανε από τη Μπισκίνη, η Εθνικής 
Αντιστάσεως ήταν ποταμός, τη λέ-
γανε ρέμα Δουνάβεως.

Κλείσαμε το ρέμα Μπισκίνη από 
τη Γεωργίου Ζωγράφου μέχρι την 
Ούλωφ Πάλμε. Η Πάλμε είναι η 
συνέχεια της Γεωργίου Παπανδρέ-
ου. Η Γεωργίου Παπανδρέου που 
τότε λεγότανε «21ης Απριλίου» και 
η Πάλμε ήταν ρέμα. Το ρέμα αυτό 
κλείστηκε επί των ημερών μου. 
Έκανα τροποποίηση σχεδίου και το 
έκανα χώρο κοινόχρηστο.

Όλα τα Άνω Ιλίσια μέχρι το νέο 
τέρμα ήταν λασποχώρια. Έγω τα 
ασφαλτόστρωσα, τους έβαλα φω-
τισμό και τα ενέταξα στον πολεο-
δομικό ιστό της πόλεως. Τα Ιλίσια 
που είναι αριστερή περιοχή, εμένα 
με εκτιμούν ιδιαίτερα και λόγω του 
Ηλυσιακού που τον στήριξα πολύ. 

Η πλατεία Ελευθερίας ήταν ένα 
ρέμα από την μία άκρη μέχρι την 
άλλη. Ούτε δρόμοι δεν υπήρχαν 
για να περάσεις μόνο κάτι σοκάκια. 
Την πλατεία Ελευθερίας την έφτια-
ξα τότε. Το ρέμα κλείστηκε έως το 
στρατόπεδο όπου βρίσκεται σή-
μερα το κολυμβητήριο του Δήμου 
Αθηναίων.

Τα πιο σημαντικά έργα εκείνης 
της περιόδου ήταν οι απαλλοτριώ-
σεις, οι ασφαλτοστρώσεις ολόκλη-
ρου του Δήμου, ο ηλεκτροφωτι-
σμός, το κλείσιμο των ρεμάτων, οι 
παιδικές χαρές όπως της Ούλωφ 
Πάλμε, Συγγρού, Σεβαστείας, Πλ. 

Εευθερίας κλπ). και οι δενδρο-
φυτεύσεις κυρίως νεραντζιές που 
υπάρχουν ακόμη. Επιλέξαμε νε-
ραντζιές γιατί είναι πετρώδες το 
έδαφος και είναι ανθεκτικές στο 
κρύο.

Ως δήμαρχος επί 
Μεταπολίτευσης, δεχθήκατε 
κριτική για τη συμμετοχή 
σας στη διοργάνωση της 
επιμνημόσυνης δέησης τριών 
πεσόντων στα γεγονότα 
του Πολυτεχνείου, που 
έχουν ενταφιαστεί του 
Δήμου Ζωγράφου. Κάποιοι 
θεώρησαν ότι λόγω της 
προηγούμενης ιδιότητας σας 
ως διορισμένου δημάρχου 
επί Χούντας, δεν ήσασταν 
κατάλληλος να τους τιμήσετε.
Πρόκειται για νέους, οι οποίοι δεν 
ήταν Ζωγραφιώτες αλλά ενταφιά-
στηκαν υπό συνθήκες μυστικότη-
τας μετά τα γεγονότα του Πολυτε-
χνείου προφανώς λόγω του φόβου 
των συγγενών τους για τη δικτατο-
ρία. Τότε δεν το γνώριζα ούτε εγώ. 
Στη Μεταπολίτευση καθιερώθηκε 
ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη τους. 
Ως δήμαρχος και θεσμικός παρά-
γοντας είχα υποχρέωση να φροντί-
σω για τη τέλεσή του. 

Το Πολυτεχνείο το έζησα. Ως 
δήμαρχος είχα πολύ καλή σχέση 
με τον τότε νομάρχη τον Κόλλια. 
Εκπρόσωπος του νομάρχου στο 
Πολυτεχνείο απέξω ήταν ο Σταυ-
ρόπουλος, τμηματάρχης τότε και 
μετέπειτα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 
Μέσα στο Πολυτεχνείο, ήταν ο 
αδελφός της πρώτης γυναίκας μου, 
ο οποίος είναι καθηγητής στο Πο-
λυτεχνείο. 

Τη μέρα που έγινε η εκκένωση 
του Πολυτεχνείου (17.11.1973), ο 

Σταυρόπουλος με ενημέρωσε ότι 
«όσοι πάνε αριστερά προς τη Στουρ-
νάρα, η αστυνομία τους τσακώνει. 
Όσοι πάνε δεξιά, ο στρατός δεν τους 
πειράζει». Ανέβηκα στη Στουρνά-
ρα με το δημαρχιακό αυτοκίνητο 
και περίμενα. Παίρνω από ‘κει τον 
κουνιάδο μου και άλλα δύο παι-
διά που τρέμανε. Τα πήγα προς το 
Μαρούσι και κατευθύνθηκα προς 
Ζωγράφου.

Έχω ζήσει τις δίκες του Πολυτε-
χνείου και ως δικηγόρος. Υπερα-
σπίστηκα τον βοηθό του οδηγού 
του τανκ που έριξε την πύλη του 
Πολυτεχνείου ανθυπασπιστή Λά-
μπρο Κωνσταντέλλο, ο οποίος και 
αθωώθηκε.

Μέσα στο Πολυτεχνείο δεν 
υπήρξαν νεκροί. Υπήρξαν όμως σε 
άλλα σημεία της Αττικής, ελεύθεροι 
σκοπευτές οι οποίοι πυροβόλησαν 
πολίτες με σφαίρες ντουμ-ντουμ. 
Κατά τη γνώμη μου, αυτοί ήταν 
βαλτοί από τον Ιωαννίδη ή ξένους 
παράγοντες, για να προκαλέσουν 
αναταραχή και να πέσει ο Παπα-
δόπουλος. Ελάχιστες μέρες μετά 
άλλωστε, ο Ιωαννίδης ανέτρεψε με 
πραξικόπημα τον Παπαδόπουλο.

Πώς παραμείνατε δήμαρχος 
μετά την ανατροπή του 
Παπαδόπουλου;
Τότε άλλαξαν πολλοί δήμαρχοι. 
Έγινε πρωθυπουργός ο Αδαμάντι-
ος Ανδρουτσόπουλος και υπουρ-
γός Εσωτερικών ήταν ο στρατηγός 
Βασίλειος Τσούμπας, ο τέως αρ-
χηγός του ΓΕΣ. Ειδοποιήθηκα από 
τον Μιχάλη Νικολαράκο, διευθυ-
ντή του Υπουργείου Εσωτερικών 
ότι έχω εντολή από τον Τσούμπα να 
παραιτηθώ για να αντικατασταθώ. 
Ξέρω από ποιους αλλά δεν λέω. Ο 
ένας από τους δύο, ζει ακόμα. 

Τους απάντησα: «Εντάξει, όποτε 
θέλετε πες να υποβάλλω την πα-
ραίτησή μου». Πέρασε ένας μήνας, 
πήρα τηλέφωνο και με ενημέρωσε 
ότι ρώτησε τον υπουργό και του 
απάντησε «Καλά, άστο αυτό». Οι δι-
ευθυντές του Υπουργείου, με τους 
οποίους είχα καλή σχέση, παρέ-
μειναν παρά τη μεταβολή του κα-
θεστώτος.

Τι συνέβη μετά την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας;
Ο Καραμανλής επέστρεψε στις 
24 Ιουλίου, παρέμεινα δήμαρχος 
μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 1974. 
Βγήκε διάταγμα ότι φεύγουμε και 
φύγαμε. Δεν υπέβαλλα παραίτηση. 
Στη Μεταπολίτευση, οι πολιτικοί 
μου αντίπαλοι, με πρωτοστάτη τον 

Μπέη, με κατηγόρησαν για τερατώ-
δη πράγματα. Ότι έθαψα κρυφά 500 
νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ανέθε-
σαν σε εργολάβο με μηχανήματα 
να βρουν τους νεκρούς στο νεκρο-
ταφείο, που φυσικά δεν βρέθηκαν.

Επίσης, κάνανε επιτροπή για να 
μετρήσουν το πάχος της ασφάλτου, 
να δούνε αν τα χιλιοστά ήταν αυτά 
που έλεγε η μελέτη, μήπως μου 
βρουν μισό πόντο για να μου πουν 
ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. 
Στην επιτροπή ήταν ο Σωτήρης 
Παπακωνσταντίνου, ο Γεράσιμος 
Μαρκάτος και ο Γιάννης Απόκης, 
φανατικός του ΠΑΣΟΚ. Έτυχε να 
μην λείπει τίποτα. Ίσως επειδή ήταν 
δικτατορία και φοβόντουσαν οι ερ-
γολάβοι να κλέψουν.

Αργότερα, βέβαια γίναμε φίλοι. 
Ο Μαρκάτος διετέλεσε και αντιδή-

μαρχος μου.
Συμμετείχα στις δημοτικές εκλο-

γές του 1975, και δεν κατάφερα 
να εκλεγώ δημοτικός σύμβουλος 
παρά το γεγονός ότι πήρα 14,10%. 
Τότε, κατέβηκα ως ανεξάρτητος, 
έχοντας απέναντι μου και το ΠΑ-
ΣΟΚ και τη Ν.Δ.

Εκλέχτηκα δημοτικός σύμβου-
λος για πρώτη φορά το 1982, με 
επικεφαλής τον υποστηριζόμενο 
από τη Ν.Δ. Χρήστο Μοσχανδρέου. 
Το 1986, έγινα επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης και το 1998, 
δήμαρχος Ζωγράφου.

Εκλέγοντας με τρεις φορές δή-
μαρχο, ο λαός έσβησε την πολε-
μική που αφορούσε στον διορισμό 
μου από τη Χούντα. Με ψήφισε 
με κριτήριο τη δουλειά που έκανα 
στον Δήμο και δικαιώθηκα.

[Συνέντευξη - Ζωγράφου - Ιστορία]

μ ο υ  θ η τ ε ία  ε π ί  Δ ι κ τ α τ ο ρ ία ς»
Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Ζ Α Κ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  « Ε »

Η εφημερίδα «Δημοτικός Κόσμος» αναφέρεται στην πρώτη προσπάθεια 
απαλλοτρίωσης του Κτήματος Ζωγράφου, της Βίλλας Ζωγράφου (19.1.1972).

Ο Γιάννης Καζάκος αγορεύει στη δίκη του Πολυτεχνείου υπερασπιζόμενος 
τον αξιωματικό του τανκ Λάμπρο Κωνσταντέλο, ο οποίος και αθωώθηκε.

Ο Στυλιανός Παττακός με τον Γιάννη Καζάκο σε ομιλία για το 
δημοψήφισμα με θέμα το νέο Σύνταγμα της Χούντας (1973).







Το Μεσιτικό Γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!



Φίλες και φίλοι μου, 
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και περιμένο-
ντας να ολοκληρωθεί μια ακόμη χρονιά μεγάλων 
δοκιμασιών, η περίοδος των γιορτών μάς προ-
σφέρει στιγμές χαράς και ανθρώπινης επαφής, 
που όλοι έχουμε ανάγκη. 
Με θυσίες, αγωνίες, απώλειες, διαψεύσεις και αμφιβολίες που πλήττουν τον καθένα μας, 
ποιος και πώς μπορεί να συμφιλιωθεί με αυτήν την πραγματικότητα, με αυτό το άσχημο σή-
μερα; Κάποιοι ίσως μας υποδεικνύουν ότι οφείλουμε να προσαρμοστούμε, να συμβιβαστού-
με, με το λίγο και τη μετριότητα, περιορίζοντας τους ορίζοντές και το όραμά μας. 
Με το μήνυμα των Χριστουγέννων οδηγό, που είναι μήνυμα ζωής, έχουμε όλοι την υποχρέ-
ωση να προστατέψουμε τη ζωή μας και τα όνειρά μας. Να τους δώσουμε με τη συμπεριφορά 
μας, την αξία που τους αρμόζει. 
Κάθε μέρα του καινούριου χρόνου πρέπει να είναι ένα νέο ξεκίνημα, μία αφετηρία για να 
γίνουμε πιο δυνατοί, καλύτεροι, δημιουργικοί. Να βλέπουμε πιο ψηλά και πιο μακριά. 
Η Δημοτική μας Παράταξη, «Πρώτη Φορά Καισαριανή», θα σταθεί δίπλα σας και το 2023. 
Με αποφασιστικότητα, θα διεκδικήσουμε κάθε δυνατότητα, για να υλοποιήσουμε τα κοινά 
μας όνειρα για την Καισαριανή. Για να γίνει η Καισαριανή ένας φάρος αισιοδοξίας και πίστης 
ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 
Είμαι βέβαιη ότι με τη συνεργασία όλων μας, ενεργοποιώντας τις δημιουργικές αρετές μας 
και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός χαρισματικού τόπου που δυστυχώς μα-
ραζώνει, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πόλη που αξίζει να ζεις! Η Πόλη μας Μπορεί! 
Εμείς Μαζί με εσάς, Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε! 
Από αυτό τον δύσκολο αγώνα πρέπει να βγούμε νικητές παραμένοντας ευαίσθητοι, αλληλέγ-
γυοι, συμπαραστάτες και αρωγοί με κάθε έννοια στους συμπολίτες μας! 
Ευχές από καρδιάς για εσάς και τις οικογένειές σας!! 
Καλά Χριστούγεννα!! 
Το 2023 να προσφέρει απλόχερα σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, ελπίδα, δύναμη, ευημερία!! Μπεττίνα Γραφίδου

Με τη γέννηση του Χριστού, ας γεννηθεί η ελπίδα και η πίστη, για 
ένα κόσμο χωρίς βία, γεμάτο υγεία, δύναμη, αγάπη, δικαιοσύνη 
και ειρήνη. Αυτό που θα πρέπει να μας ενώσει, είναι ένα όραμα για 
καλύτερες συνθήκες ζωής για τα παιδιά μας και εμάς. 
Εύχομαι ολόψυχα για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, χρόνια 
πολλά και το 2023 να φέρει επαγγελματική, προσωπική και 
οικογενειακή ευημερία και πρόοδο.

Κώστας Αναγνωστάκης, 
Δημοτικός Σύμβουλος

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023 για εσάς και τις 
οικογένειές σας! Ας είναι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, αφετηρία μιας 
δημιουργικής εποχής! Χρόνια πολλά με υγεία!

Δέσποινα Παρασκευά, 
Δημοτική Σύμβουλος

Καλές γιορτές με προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία!
Το 2023 να φέρει ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο!

Κώστας Μπλάνας
Οικονομολόγος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής (2011-2014)

Εύχομαι το νέο έτος να γεμίσει τις ζωές μας, υγεία ,αγάπη ευτυχία, 
αλληλεγγύη, δύναμη σωματική και ψυχική! Η κάθε μέρα να είναι 
καλύτερη από την προηγούμενη με πολλά χαμόγελα. Εύχομαι να 
δημιουργηθεί  ένα γόνιμο έδαφος για το πιο δημιουργικό μέλλον των 
παιδιών μας!! Καλά Χριστούγεννα, Καλή χρονιά!

Ειρήνη Βελισσάρη, 
Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής

Υγεία, αγάπη, ευτυχία, όνειρα, χαμόγελα, δημιουργικότητα, επιτυχίες!
Καλά Χριστούγεννα, ελπιδοφόρα και αισιόδοξη η νέα χρονιά 2023, για 
εσάς και τις οικογένειές σας!

Ρένα Ιντζίδου-Κατσιέρη, 
Στέλεχος Τεχνικής Εταιρείας

Η γέννηση του Χριστού μάς υπενθυμίζει ότι μπορούμε και πάλι να 
βλέπουμε τη ζωή με αισιοδοξία. Τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
και η απομόνωση των ανθρώπων δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο 
στο ωραίο ταξίδι της ζωής. Ας χαρούμε με τους οικείους και τους 
φίλους μας και ας σταθούμε αλληλέγγυοι στους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη αυτές τις εορταστικές ημέρες. Οι Χριστουγεννιάτικες Ευχές και 
οι ευχές για τον καινούριο χρόνο 2023, ας μας γεμίζουν με αισιοδοξία, 
ελπίδα και πίστη ότι κάτι καλύτερο έρχεται. Χρόνια πολλά!

Νίκος Ζαρκαδούλας, 
 Δημοτικός Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, ανθρωπιά, ενότητα και αλληλεγγύη!
Ας είναι το 2023, δημιουργικό και ελπιδοφόρο για όλο τον κόσμο!
Χρόνια πολλά!!

Γιώργος Μπεχλιούλης, 
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Τα φετινά Χριστούγεννα ας φέρουν ξανά το χαμόγελο στα χείλη των 
ανθρώπων, ας ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές και ας χαρίσουν 
σε όσους αγωνίζονται μια καλύτερη προοπτική. Χρόνια πολλά και 
ευτυχισμένος ο νέος χρόνος 2023 με υγεία και προκοπή!

Κατερίνα Μανιατέα, 
Τεχνολόγος Βιοχημικών Εργαστηρίων
Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η  (2011-2014)
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[Καισαριανή]

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Καισαριανής
σας εύχεται ολόψυχα οι φετινές γιορτές

να είναι για όλους λαμπερές
και χαρούμενες.

Η νέα χρονιά να μας φέρει
Υγεία, Αγάπη, Δύναμη και Αισιοδοξία.
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο

το 2023 με την ελπίδα για ένα 
καλύτερο μέλλον.

Το Δ.Σ.
Έδρα Συλλόγου:
Δημαρχείο Καισαριανής

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστα-
σίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) 

Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελ-
ληνικού – Αργυρούπολης και ο δήμαρ-
χος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος 
εγκαινίασαν τα πρώτα 15 χλμ. του μο-
νοπατιού με την ονομασία «Καισαριανή 
Trail» στην καρδιά του δάσους, μέρους  
του «Υμηττός Trail», της Καισαριανής στις 
25 Νοεμβρίου.

Το «Υμηττός Trail» αποτελεί ένα εμβλη-
ματικό έργο στο χώρο του πεζοπορικού 
και ποδηλατικού κινήματος, καθώς στό-
χος του ΣΠΑΥ και των 11 Δήμων γύρω 
από τον Υμηττό είναι να πιστοποιηθούν 
110 χιλιόμετρα μονοπατιών που θα ενώ-
σουν όλους τους Δήμους περιμετρικά του 

Υμηττού, θα αναδείξουν τον φυσικό του 
πλούτο και τα πολιτιστικά του μνημεία, και 
θα προωθηθούν οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως η ορεινή πεζοπορία, 
η ποδηλασία και ο επιστημονικός τουρι-
σμός για τη μελέτη της χλωρίδας και της 
πανίδας.

Το πρώτο τμήμα που παραδόθηκε στους 
λάτρεις του Υμηττού έχει συνολικό μήκος 
15 χιλιομέτρων, με συνολικό εκτιμώμενο 
χρόνο 4,5 ώρες και με σημείο εκκίνησης 
και τερματισμού τον σταθμό της λεωφο-
ρειακής γραμμής 224 στο κοιμητήριο Και-
σαριανής.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν μεταξύ άλ-
λων, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, ο αντιπρόε-
δρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Ζωγράφου 
Βασίλης Θώδας, οι ολυμπιονίκες Λευτέ-
ρης Πετρούνιας, Παναγιώτης Μάντης και 
Παύλος Καγιαλής, ο πρόεδρος της Περι-
πατητικής Ομάδας Υμηττού και αντιδήμαρ-
χος Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης καθώς 
και η δασάρχης Πεντέλης κ. Κύρκου.

Εξάλλου, στις 2-4 Δεκεμβρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε η 5η Πανελλήνια Συνάντηση 
Μονοπατιών στην Καισαριανή στο δημαρ-
χείο Καισαριανής. Στο τέλος των εργασιών 
του Συνεδρίου, πολλοί από τους συμμετέ-
χοντες πεζοπόρησαν, σε μέρος του τμήμα-
τος της διαδρομής του Υμηττός Trail.

Εγκαινιάστηκε το μονοπάτι «Καισαριανή Trail»

Ο ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας ανάμεσα στον 
δήμαρχο Καισαριανής και τον πρόεδρο του ΣΠΑΥ.
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[Ζωγράφου]

«Π έρασαν δύο χειμώνες, 
λό γω covid που ο Σύν-

δεσμος Παλιών Ζωγραφιωτών 
δεν έκανε εκδηλώσεις. Ήμα-
σταν όλοι διψασμένοι για μία 
μεγάλη συνάντηση όπως η ση-
μερινή που μας έλειπε. Ευχα-
ριστούμε για την τεράστια συμ-

μετοχή σας. Μας δίνετε δύναμη 
και χαρά να συνεχίσουμε, ακό-
μα πιο ενεργά τις κοινωνικές 
και πολιτιστικές δράσεις μας». 
Με αυτά τα λόγια και εμφανώς 
φορτισμένος από συναισθή-
ματα χαράς, ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Παλαιών Ζωγρα-

φιωτών Δημήτρης Μπίτσικας 
χαιρέτησε όλους όσους έδω-
σαν το παρόν στη χειμερινή 
εκδήλωση του Συνδέσμου την 
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στο 
«Σχολαρχείο». 

Και ήταν όλοι εκεί και το εν-
νοούμε. Στην πρόσκληση του 
Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν 
άπαντες. Εκεί ήταν ο δήμαρχος 
Βασίλης Θώδας με αντιδήμαρ-
χους και μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Η επικεφαλής 
της παράταξης «ΜΑΖΙ για την 
πόλη μας» Τίνα Καφατσάκη. 
Βουλευτές του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου: η Αννα Καραμαν-
λή της ΝΔ και ο Γιάννης Μπα-
λάφας του ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλοί, 
πάρα πολλοί άλλοι, που δεν θα 
έφτανε αυτή η σελίδα για να 
γράψουμε τα ονόματα τους. 
Στη γιορτή που οι μουσικοί 
έπαιξαν αγαπημένα ελληνικά 

τραγούδια χωρίς φραγές στο 
ρεπερτόριο, το τσακίρ κέφι δεν 
άργησε να πάρει το πάνω χέρι. 

Η πίστα γέμιζε και άδειαζε 
από Ζωγραφιώτες και Ζωγρα-
φιώτισες που ξόρκιζαν τις πά-
λαι ποτέ μέρες της απομόνω-
σης και της καραντίνας.

Η γιορτή κράτησε έως αργά 
το απόγευμα και όποιος έφευ-
γε χαιρετώντας έλεγε από ψυ-
χής «πάντα τέτοια». 

«Ν α ανασυγκροτηθούν νόμιμα οι Επιτρο-
πές, σε συμφωνία με την απόφαση του 

ΣτΕ» ζητούν με επιστολή τους προς τον δή-
μαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα, η επικεφα-
λής Τίνα Καφατσάκη, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης «Μαζί για την Πόλη 
μας» 

Όπως υπογραμμίζει στο κείμενο της με 
την οριστική και αμετάκλητη υπ’ αριθμόν 
2377/2022 απόφασή της, η ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντι-
συνταγματικές τις διατάξεις των νόμων 
(4623/2019 και 4625/2019) με τις οποίες θε-
σπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας ζωής των Δήμων. Κατόπιν 
τούτου, όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή 
«σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην έκ-
δοση αποφάσεων από τα εν λόγω όργανα, οι 
οποίες με τη σημερινή τους σύσταση πάσχουν 
και υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθούν, είτε κα-
τόπιν προσφυγής, είτε κατόπιν άσκησης ελέγ-
χου νομιμότητας».

Επίσης ανακοινώνεται πως «δεν μπορούμε 
να συμμετέχουμε εφ’ εξής στις συνεδριάσεις 
των οργάνων αυτών, μέχρις ότου αποκαταστα-
θεί η νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία τους». 

Σημειώνεται οι δύο προαναφερόμενες Επι-
τροπές δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις 
για συγκεκριμένα θέματα αντί του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Απόσυρση εκπροσώπων Καφατσάκη 
από τις Επιτροπές του Δήμου

Με πολύ κέφι ο χειμερινός χορός
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ι Ω Τ Ω Ν

Η εκδότρια της εφημερίδας «Επικοινωνία» με τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Θρακιωτών Ζωγράφου Δημήτρη Δελληγιαννίδη.
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[Βύρωνας]

Η Ειρεσιώνη... Το δικό μας χριστουγεννιάτικο δέντρο
Ό λοι γνωρίζουμε σήμερα ότι 

το έθιμο του χριστουγεννιά-
τικου δέντρου των  νεότερων χρό-
νων προέρχεται από την Γερμανία. 
Οι Γερμανοί έστηναν δέντρο του 
Παραδείσου μέσα στα σπίτια τους 
στις 24 Δεκεμβρίου, θρησκευτική 
γιορτή του Αδάμ και της Εύας. Αρ-
χικά κρεμούσαν πάνω του λεπτά 
μπισκότα, τα οποία αντικαταστά-
θηκαν αργότερα από μπισκότα σε 
διάφορα σχήματα και κεριά.  

Μέχρι τον 18ο αιώνα το έθιμο είχε 
διαδοθεί ευρέως στον χώρο των 
Γερμανών Προτεσταντών, αλλά 
η παράδοση αυτή απέκτησε βα-
θιές ρίζες στην Γερμανία μόνο τον 
επόμενο αιώνα. Στην Αγγλία ει-
σήχθη στις αρχές τού 19ου αιώνα. 
Στην Βόρεια Αμερική τα χριστου-
γεννιάτικα δέντρα εισήχθησαν 
από τους Γερμανούς αποίκους 
στις αρχές τού 17ου  αιώνα και έγι-
ναν ιδιαίτερα δημοφιλή τον 19ο αι-
ώνα. Εξίσου δημοφιλή ήταν στην 

Αυστρία, την Ελβετία, την Πολω-
νία και την Ολλανδία. Κατά τον 19ο  
και τον 20ο  αιώνα οι Αμερικανοί 
ιεραπόστολοι εισήγαγαν τα χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα στην Κίνα 
και την Ιαπωνία, όπου επικράτησε 
η διακόσμησή τους με σχέδια από 
χαρτί.

Το έθιμο χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου εισήχθη στην Ελλάδα επί 
Βαυαροκρατίας, όταν τα Χριστού-
γεννα του 1834 στολίστηκε με δέ-
ντρο η κατοικία του Όθωνα στο 
Ναύπλιο. Ωστόσο, ο πρόγονος του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου στην 
Ελλάδα δεν ήταν το έλατο, αλλά 
ένα κλαδί ελιάς.

Ένα παρόμοιο έθιμο επικρατούσε 
στην αρχαία Αθήνα στην εορτή 
των Πυανεψίων, αφιερωμένη στον 
Απόλλωνα, όταν παιδιά (παίδες 
αμφιθαλείς) περιφέρονταν στους 
δρόμους της Αθήνας με ένα κλα-
δί ελιάς στολισμένο με λευκό και 

κόκκινο μαλλί και τους πρώτους 
καρπούς της φθινοπωρινής σο-
δειάς (καρύδια, αμύγδαλα, κάστα-
να, ρόδια κλπ.) και μικρές σφαί-
ρες από μέταλλο που παρίσταναν 
τον Ήλιο και την Σελήνη. Με την 
Ειρεσιώνη, σύμβολο γονιμότητας 
και ευφορίας, από την λέξη είρος 
που σημαίνει μαλλί,  τα παιδιά 
περνούσαν από σπίτι σε σπίτι τρα-
γουδώντας τις καλένδες (κάλαντα) 
προσπαθώντας να επιτύχουν ένα 
καλό κέρασμα. Με αυτό τον τρόπο 
ευχαριστούσαν τον θεό Απόλλωνα 
για την καλή σοδειά και εύχονταν 
και ο ερχόμενος χρόνος να είναι 
ευνοϊκός. 

Σοφία Σαγιά
Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΙΓΜΑ 

Ε πίθεση στα εκλογικά γραφεία δημο-
τικών παρατάξεων του Βύρωνα, σε 

μια τράπεζα και στα γραφεία της ΔΥΠΑ/
ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην οδό Χρυσο-
στόμου Σμύρνης, εξαπέλυσαν άγνωστοι 
τo βράδυ της Τρίτης 13/12, προκαλώντας 
σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι δράστες χτύπησαν με βαριοπούλες 
τις τζαμαρίες στα γραφεία των υποψη-
φίων δημάρχων, Βασίλη Δεμπόνου και 
Αλέξη Σωτηρόπουλου, του διαγνωστι-
κού  κέντρου «Βιοκυτταρική», της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ 
– ΟΑΕΔ), και προκάλεσαν ζημιές στα 
αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρη-
μάτων ΑΤΜ της τράπεζας Eurobank.

Την επίθεση καταδίκασε με δημόσια 
δήλωση ο δήμαρχος Βύρωνα, Άκης Κα-
τωπόδης.

Επίθεση
σε εκλογικά

γραφεία,
ATΜ και

στον ΟΑΕΔ 
Το εκλογικό γραφείο του Αλέξη Σωτηρόπουλου υπέστη τη μεγαλύτερη ζημιά.

Το σπάσιμο της τζαμαρίας του ΟΑΕΔ Οι δράστες έθεσαν εκτός λειτουργίας τα δύο ΑΤΜ της Eurobank.

Τη μικρότερη ζημιά λόγω ανθεκτικότητας των 
κρυστάλλων υπέστη το γραφείο του Βασίλη Δεμπόνου.



2022 Δεκέμβριος • Τεύχος #94, 74 • 21

[Οδοιπορικό]

Α πό ό,τι γνωρίζουμε 
υπάρχουν πολλοί συν-

δημότες μας που έλκουν 
την καταγωγή τους από 
την Αιτωλοακαρνανία και 
την Ήπειρο. Αυτό υπήρξε η 
αφορμή για να παρουσιάσει 
η «Επικοινωνία» έναν ελ-
ληνικό «θησαυρό» που μας 
προσκαλεί να τον ανακαλύ-
ψουμε στα παρθένα δάση 
της Αιτωλοακαρνανίας και 
στα σημεία που τα διατρέ-
χει ο θεοποιημένος από του 
αρχαίους ποταμός Αχελώ-
ος. Πρόκειται για το χωριό 
Βρουβιανά, που βρίσκεται 
στο βόρειο άκρο της Αιτω-
λοακαρνανίας, απέναντι από 
την οροσειρά των Αγράφων.

Το τοπίο που το περιβάλει 
επιβάλλεται με την ξεχωρι-
στή ομορφιά του στο οποίο 
κυριαρχούν το βαθύ πράσι-
νο του δάσους και οι κυανές 
αποχρώσεις των νερών του 
ποταμού. Ανάμεσα σε αυτή 
τη πανδαισία εικόνων βρί-
σκεται σε απόλυτη αρμονία 
με το περιβάλλον το γραφικό 
πετρόχτιστο χωριό. 

Ξεχωριστό είναι και το γε-
φύρι-μνημείο της Τέμπλας, 
που ενώνει με τα τόξα του 

τις δύο πλευρές του ποτα-
μού, προσφέροντας στο πα-
ρελθόν την σχεδόν αποκλει-
στική οδό πρόσβασης στους 
κατοίκους των Βρουβιανών 
με τον «έξω» κόσμο. 

Κάποτε η διαδρομή προς 
το χωριό λόγω του μεγά-
λου υψόμετρου αλλά και της 
στενότητας του μοναδικού 
δρόμου ήταν όχι μόνο πο-
λύωρη, αλλά και επικίνδυνη 
για τους αρχάριους οδη-
γούς. 

Σήμερα με τον νέο δρόμο 
η κατάσταση βελτιώθηκε 
αισθητά, κάνοντας την από-
σταση των Βρουβιανών από 
το κέντρο της Αθήνας να εί-
ναι μόλις τέσσερις ώρες και 

την επίσκεψη στη περιοχή 
ιδανική, ακόμα και για μο-
νοήμερη εξόρμηση. 

Το χωριό είναι μία απο-
κάλυψη για τον επισκέπτη. 
Καταρχήν τα γραφικά δρο-
μάκια ανάμεσα σε παρα-
δοσιακά κτήρια, δίνουν μία 
αίσθηση άλλης εποχής. Η 
θέα, που από πολλά σημεία 
του οικισμού προς το ποτάμι 
είναι συγκλονιστική. Επίσης 
επιβάλλεται ο επισκέπτης 
να περάσει κάποιες χαλα-
ρές στιγμές στο καφέ της 
πλατείας το οποίο στεγάζε-
ται στο ίδιο κτήριο που στις 
αρχές του 1900 λειτούργη-
σε το πρώτο καφενείο του 
χωριού. Στο ανακαινισμένο 

χώρο μπορεί να παραγγείλει 
καφέ στη χόβολη αλλά και 
να γευτεί τοπικά γλυκά. Δεν 
πρέπει να αμελήσει κανείς 
το να περάσει το κατώφλι 
της λιθόχτιστης εκκλησίας 
του χωριού που είναι αφιε-
ρωμένη στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου. 

Επίσης άξιο προσοχής εί-
ναι και το πέτρινο σπίτι, του 
Γιώργου-Μπατζούλα- Γαζή 
το οποίο χτίστηκε αμέσως 
μετά τον εμφύλιο πόλεμο 

ίσως το τελευταίο με τον πα-
ραδοσιακό τρόπο. 

Τέλος το χωρίο προσφέρει 
και γαστρονομικές απολαύ-
σεις. Έχει τα δικά του τυρο-
κομεία που κατασκευάζουν 
αγνά και εξαιρετικής ποιό-
τητας τυροκομικά προϊόντα 
(φέτα, γραβιέρα, τσαλαφούτι 
κ.α.) Επίσης κρέας από ζώα 
που μεγαλώνουν σε αυτό το 
μοναδικό περιβάλλον.

Για το τέλος υπάρχει μία 

έκπληξη: μπορείτε να θαυ-
μάσετε το μεγαλείο του γε-
φυριού με το καραβάκι που 
κάνει δωρεάν δρομολόγια 
σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα χαρίζοντας στους επισκέ-
πτες μία σπάνια και αξέχα-
στη εμπειρία.

Τα Βρουβιανά σας περιμέ-
νουν για μοναδικές εμπειρί-
ες σε ένα περιβάλλον αναλ-
λοίωτο από τον χρόνο. Βάλτε 
τα στο πρόγραμμα σας!

Βρουβιανά: ένα χωριό σε αρμονία με τη φύση τέσσερις ώρες από την Αθήνα

Το γεφύρι της Τέμπλας

Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Βρουβιανά
Το καφέ της πλατείας








