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Η επιλογή μας να δημοσιεύσουμε συνέ-
ντευξη του τέως δημάρχου Ζωγράφου 

Γιάννη Καζάκου, στο φύλλο Δεκεμβρίου 
2022 με τίτλο  «Οι αναμνήσεις μου από την 
πρώτη μου θητεία επί Δικτατορίας» προκά-
λεσε έντονες αντιδράσεις. Σε αυτή, αναφέ-
ροταν στην πρώτη δημαρχιακή θητεία του 
στου Ζωγράφου ως διορισμένος επί Χού-
ντας (1970-1974) πριν εκλεγεί αργότερα, 
στην ίδια θέση, επί Μεταπολίτευσης (1998, 
2002 και 2006). 

Η συνέντευξη είχε ως αποτέλεσμα να 
βγάλουν κοινή ανακοίνωση (μπορείτε να 
τη διαβάσετε στη σελίδα 9) οι δημοτικές 
παρατάξεις της Αντιπολίτευσης των Τίνα 
Καφατσάκη, Παναγιώτη Αγγελόπουλου, 
Κωστή Παπαναστασόπουλου και  Χρί-
στου Τουλιάτου, ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Ζωγράφου Γιώργος Γρίβας 
καθώς και οι φορείς Εξωραϊστικός Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Ιλισός, Εμπορικός-
Επιχειρηματικός Σύλλογος Ζωγράφου, 
Κοινωνική Παρέμβαση Δημοκρατικών 
Πολιτών Ζωγράφου και Δίκτυο Αλληλεγ-
γύης Ζωγράφου, ασκώντας κριτική στον 
τέως δήμαρχο αλλά και στο νυν, καθότι ο 
κ. Καζάκος τυγχάνει συνεργάτης του.

Πιο σκληρές ήταν οι ανακοινώσεις των 
Τ.Ο. του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. To 
KKE Ανατολικών Συνοικιών επέκρινε την 
εφημερίδα ότι δέχτηκε να προβάλλει τις 
ανεκδιήγητες προσβολές του τέως δημάρ-
χου προς τους αγωνιστές. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ έθεσε τα ερωτήματα «Πού αποσκο-
πεί αυτή η συνέντευξη; Γιατί επελέγη η 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή; Ποιον εξυ-
πηρετεί;» σημειώνοντας ότι «Η συνέντευξη 
αυτή, όμως, είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα: 
μας υπενθύμισε πως η Δημοκρατία δεν 
ήταν και δεν είναι πάντα αυτονόητη». 

Ως απάντηση θα δανειστώ τα λόγια του 
δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά που κα-
τηγορήθηκε ότι πήρε συνέντευξη από τον 
Παττακό, τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο 
και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (για τα γε-
γονότα του 1965): «Σκοπός δεν είναι αυτοί 
οι άνθρωποι να κάνουν προπαγάνδα για τις 
θέσεις τους, αλλά να καταθέσουν υπό πίεση, 
τη δική τους ιστορική μαρτυρία… Εξίσου 
σημαντικό είναι να μιλήσεις με τον Μάρ-
κο Βαφειάδη, γιατί η Ιστορία είναι απλώς… 
Ιστορία».

Και είναι πάντα πιο εύκολο για κάποιον 
που άσκησε εξουσία, να απαντήσει με 
ειλικρίνεια σε μια συνέντευξη, μετά την 
αποχώρησή του, από την ενεργό πολιτική. 

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 

Του Γιάννη Αντωνόπουλου · http://johnantono.blogspot.gr
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[Βύρωνας]

Γράφει ο Αλέξης Σωτηρόπουλος, 
υποψήφιος δήμαρχος Βύρωνα

Σ ύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 
του Ερευνητικού Ινστιτούτου 

Παγκόσμιας Υγείας σε 1.000 πό-
λεις από 33 ευρωπαϊκά κράτη, 
χιλιάδες κάτοικοι ευρωπαϊκών 
αστικών κέντρων χάνουν ετησί-
ως πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας 
της έλλειψης χώρων πρασίνου. Η 
ίδια μελέτη καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι θα μπορούσαν να απο-
τραπούν 43.000 πρόωροι θάνατοι 
ετησίως, αν τα κράτη εφάρμοζαν 
τις συστάσεις του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  για την κά-
λυψη των αστικών κέντρων με 
πράσινο. Σύμφωνα δε με αυτές, 
πρέπει να υπάρχει ένας χώρος 
πρασίνου πέντε στρεμμάτων σε 
ευθεία απόσταση 300 μέτρων από 
κάθε κατοικία.

Τα ανωτέρω έρχονται να προ-
στεθούν στα ήδη γνωστά οφέλη 
του αστικού πρασίνου, που απο-
τελεί ανάσα δροσιάς, βελτιώνει 
την ποιότητα του αέρα, συμβάλλει 
στη μείωση της θερμοκρασίας 
στην εποχή της κλιματικής αλ-
λαγής, απορροφά θορύβους και 
συμβάλει στην ψυχική υγεία των 

κατοίκων.
Τι γίνεται όμως με το αστικό 

πράσινο στην πόλη μας, στον Βύ-
ρωνα;

Σύμφωνα με την προσφάτως 
εγκεκριθείσα Μελέτη Τροποποί-
ησης του ΓενικούΠολεοδομικού 
Σχεδίου του Δήμου (Β1 Στάδιο) 
ο Βύρωνας διαθέτει μόλις 1,34 
τ.μ. ελεύθερων χώρων  πρασί-
νου ανά κάτοικο, ενώ θα έπρεπε 
να διαθέτει 8 τ.μ.. Η πόλη διαθέ-
τει 85,2 στρέμματα ελεύθερων 
χώρων πρασίνου και υπάρχει 
έλλειμμα 401,52 στρεμμάτων, δη-
λαδή έχουμε μόνο το 17,5% των 
αναγκαίων χώρων.

Και τι κάναμε όλα αυτά τα χρό-
νια για να ενισχύσουμε το αστικό 
πράσινο;

Στα 8,5 σχεδόν έτη της ση-
μερινής δημοτικής αρχής δεν 
προστέθηκεμέχρι σήμερα στους 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς 

χώρου αστικού πρασίνου σχεδόν 
ούτε ένα τ.μ.

Προστέθηκε μόνοένα μικρό οι-
κόπεδο στη συμβολή των οδών 
Τμώλου και Βοσπόρου που απαλ-
λοτριώθηκε για να διαμορφωθεί 
στην περιοχή κόμβοςκαι να απο-
κατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία 
στο σημείο αυτό, γιατί τμήμα από 
το οποίο διέρχεται σήμερα η οδός 
Τμώλου ανήκει σε ιδιώτη. 

Αντιθέτως, δύο πολύπαθες 
απαλλοτριώσεις που εκκρεμού-
σαν ήδη όταν ανέλαβε η σημερινή 
δημοτική αρχή παραμένουν ακό-
μη σ` εκκρεμότητα. Το οικόπεδο 
στην Νεραϊδα το μοναδικό που 
μπορεί να γίνει χώρος πρασίνου 
στην πυκνοδομημένη αυτή περι-
οχή (που στερείται τέτοιων χώ-
ρων) έχει γίνει σύγχρονο γεφύρι 
της Άρτας, ενώ η δίκη στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας έχει λή-
ξει υπέρ του Δήμου από το 2012. 

Ήδη η δημοτική αρχή επέλεξε να 
προχωρήσει στην απαλλοτρίωση 
με μία διαδικασία που εγείρει νο-
μικά ζητήματα και κινδύνους και 
προβλέπει τον επιμερισμό του 
τιμήματος αυτούς του δύσκολους 
καιρούς στους περίοικους, κάτι 
που μας βρίσκει κάθετα αντίθε-
τους.

Η απαλλοτρίωση στο οικόπεδο 
στη συμβολή Βουτζά και Κων-
σταντιλιέρη(η πράξη απαλλο-
τρίωσης είναι του 2008) έχει και 
αυτή βαλτώσει. 

Τέλος, για την σχολάζουσα κλη-
ρονομία της οδού Νικηφορίδη 
στις 23-7-2021 δημοσιεύθηκε η 
απόφαση του Αρείου Πάγου που 
έκλεισε αμετάκλητα το θέμα δι-
εκδικήσεων από δήθεν κληρονό-

μους. Αυτό που απαιτείται πλέον 
είναι η δημοτική αρχή να διεκ-
δικήσει από το Δημόσιο, έχοντας 
συγκεκριμένο σχέδιο, την μεταβί-
βαση των ακινήτων αυτών. 

Είναι προφανές ότι χρειαζόμα-
στε μία δημοτική αρχή που θα 
θέτει σε προτεραιότητα την ενί-
σχυση του πρασίνου. Και αυτή 
δεν μπορεί να αποτελείται από 
ανθρώπους που απέτυχαν στον 
συγκεκριμένο τομέα τόσο επί της 
σημερινής όσο και επί των προ-
ηγουμένων δημοτικών αρχών. 
Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους 
στη διοίκηση του Δήμου για να 
τον καταστήσουμε μία πόλη που 
αξίζει να ζεις και να δημιουργείς. 
Χρειαζόμαστε την Δύναμη Ελπί-
δας !!!

Α Σ Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο  Κ Α Ι  Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Κ Ο Π Η  Π Ι Τ Α Σ  Δ Η Μ .  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ»

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  «ΤΑ ΑΣΤΡΑ»
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01/2023, ΩΡΑ 19.00 Μ.Μ.

Το πάρκο της Αγίας Τριάδας, πνεύμονας πρασίνου κοντά στο κέντρο του Βύρωνα.
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[Βύρωνας]

Δ εκαοκτώ (18) νέα συστήματα υπόγειων 
κάδων απορριμμάτων έχουν ήδη το-

ποθετηθεί στο Βύρωνα και στον Καρέα, υλο-
ποιώντας το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής 
για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 
της καθαριότητας στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα έχουν ήδη τοποθετηθεί 
15 νέα συστήματα κάδων στο Βύρωνα και 3 
νέα στον Καρέα. Τα υπόγειασυστήματα δια-
θέτουν τέσσερις (4) ή δύο (2) κάδους απορ-
ριμμάτων των 1.100 lt,ενώ μετά την τοποθέ-
τηση τους έγινε αποκατάσταση και διαμόρ-
φωση του δημόσιου χώρου με πλακόστρω-
ση και ανακατασκευή των γύρω παρτεριών. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα τοποθε-
τηθούν τρία (3) ακόμα πιο εξελιγμένα συστή-
ματα υπόγειων κάδων, στο πλαίσιο υλοποί-

ησης του προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα 
Εμπορίου». Οι κάδοι αυτοί θα διαθέτουν και 
μηχανισμό συμπίεσης των απορριμμάτων 
τριπλασιάζοντας την χωρητικότητα τους. 

Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Μιχάλης Καραγιάννης: «Η Δη-
μοτική Αρχή Βύρωνα καταβάλλει μεγάλες 
προσπάθειες, παρά τη μείωση προσωπικού, 
για να αναβαθμίσει το επίπεδο καθαριότητας 
της πόλης. Η εγκατάσταση συστημάτων υπό-
γειων κάδων απορριμμάτων είναι ένα βήμα 
σε αυτήν την κατεύθυνση που συμβάλλει στην 
προστασία και ανάδειξη του αστικού περιβάλ-
λοντος, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο αποκο-
μιδής των απορριμμάτων,ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Ένα στολίδι για τη γειτονιά η νέα πλατεία Φατσέα

σ τ ο ν  Β ύ ρ ω ν α  κ α ι  σ τ ο ν  Κ α ρ έ α

Προς την ολοκλήρωση 
της βαίνει η πλήρης 

ανάπλαση της Πλατείας Φα-
τσέα,η οποία χρηματοδοτή-
θηκε από το Πράσινο Ταμείο, 
κόστισε 250.000 € και απο-
τελεί, πλέον, ένα στολίδι για 
τη συγκεκριμένη γειτονιά της 
πόλης μας. 

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που έγιναν στην Πλατεία Φατσέα, αφορούσαν: 
Την τοποθέτηση ψυχρών επιστρώσε-
ων στις επιφάνειες της πλατείας.
Ανεμπόδιστη πρόσβαση στα ΑμεΑ.
Διαμόρφωση καθιστικών με επένδυση 
ξύλου για τους πολίτες, με ενσωματω-
μένα φωτοβολταϊκά πάνελ.
Τη δημιουργία τεσσάρων υποδαπέδι-
ων σιντριβανιών. 

Νέα φωτιστικά LED σε όλη την πλατεία 
για καλύτερο φωτισμό και εξοικονόμη-
ση ενέργειας.
Τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμ-
μάτων.
 Τοποθέτηση αυτοματοποιημένου συ-
στήματος υπόγειων κάδων για τα απορ-
ριμμάτων των περίοικων.

Ο δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης, δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Στόχος της ανάπλασης της Πλατείας Φατσέα, είναι η αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση του δημοσίου χώρου με τις αρχές του 
σύγχρονου αστικού σχεδιασμού,ώστε να γίνει πιο ελκυστικός για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Το έργο αυτό, που εγκαινιάστηκε 
με τον εντυπωσιακό στολισμό του την περίοδο των εορτών,αποτελεί 
οδηγό για τις μεγάλες παρεμβάσεις, που ήδη εκτελούνται ή προετοι-
μάζονται και θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και την 
εικόνα της πόλης μας». 

Νέα σύγχρονα συστήματα υπόγειων κάδων απορριμμάτων



6 • Τεύχος #95, 75 • Ιανουάριος 2023

[Καισαριανή]

Τ ις παλιές καλές μέρες προ κορωνοϊού, με 
πολύ κόσμο και ελάχιστες μάσκες, θύμισε η 

εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας του Μικρασιατικού 
Συλλόγου Καισαριανής. Πέρα από τους παραδοσι-
ακούς Μικρασιατικούς χορούς, εντυπωσιακές ήταν 
οι χορευτικές επιδείξεις με τους χορούς από τη 
Θράκη, με τις κόκκινες φορεσιές και από την Ερυ-
θραία Ιωνίας με τα μαύρα και χρυσά φορέματα. 
Πρωταγωνιστής ο δάσκαλος Γιάννης Γκούλτας με 
τους ενθουσιώδεις Καισαριανιώτες μαθητές του.

Η χορωδία του συλλόγου τραγούδησε τα κάλα-
ντα χωρίς την καθοδήγηση της αγαπημένης χο-
ράρχη Βιβή Βουτσελά, η οποία δεν στάθηκε δυνα-
τό να παραβρεθεί. Παρόλα αυτά, το κοινό άκουσε 
το τραγούδι της με συγκίνηση.

Τ ο βιβλίο «Το Σιβρισάρι 
της Ιωνίας» του Θοδω-

ρή Κοντάρα παρουσιάστηκε 
στο δημαρχείο Καισαριανή, 
σε κοινή εκδήλωση του Μι-
κρασιατικού Συλλόγου της 
πόλης και των εκδόσεων 
Μπαλτά στις 16 Ιανουαρίου. 

Την εκδήλωση άνοιξε η 
πρόεδρος του Μικρασιατι-
κού Συλλόγου Καισαριανής 
Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου 
Λήλου αναφερόμενη συνο-

λικά στο πλούσιο έργο του 
συγγραφέα καθώς και στην 
πολυετή συνεργασία του με 
τον Σύλλογο.

Για το βιβλίο μίλησε o 
πρώην δήμαρχος Καισα-
ριανής Γιώργος Κατημερ-
τζής, ο οποίος επεσήμανε 
τη συμβολή της έκδοσης 
στη συγκέντρωση πλούσιου 
λαογραφικού υλικού για τον 
πολιτισμό των μικρασιατών 
προσφύγων.

Στη συνέχεια ο συγγρα-
φέας Θοδωρής Κοντάρας 
παρουσίασε το υλικό που 
με πολύ κόπο συγκεντρώ-
θηκε για τη συγγραφή του 
βιβλίου από πρωτογενείς 
κατά κύριο λόγο πηγές, και 
το οποίο σε συνδυασμό με 
το έργο του Καισαριανιώτη 
συγγραφέα Γιάννη Κουβά 
συνθέτουν το σύνολο των 
στοιχείων που διαθέτουμε 
για το Σιβρισάρι.

Κοπή πίτας με πολύχρωμους χορούς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: «Το Σιβρισάρι της Ιωνίας»

Μ Ι Κ ΡΑ Σ Ι ΑΤ Ι ΚΟΣ  Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΣ  Κ Α Ι Σ Α ΡΙ Α Ν Η Σ

Θρακιώτικος χορός από το χορευτικό του Συλλόγου

Τα έξι από τα επτά μέλη του Δ.Σ. του Μ Μικρασιατικού Συλλόγου: 
Σταυρούλα Κουφού, Κώστας Γαβριλάκης, Βαγγελίτσα Καραμπέτσου, 

Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου-Λήλου, Βάσω Βασιλείου και Κατερίνα 
Βασιλάκη (το 7ο μη εικονιζόμενο μέλος είναι ο Γιώργος Κοντόσταυλος).

Το εξώφυλλο του βιβλίου
Οι Γιώργος Κατημερτζής, Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου Λήλου

και Θοδωρής Κοντάρας.

Η επικεφαλής της παράτα-
ξης «Πρώτη Φορά Και-

σαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου 
κατήγγειλε ότι ένας υπέροχος 
χώρος αναψυχής και πρασίνου 
της Καισαριανής μας (το πάρκο 
του Αη Γιάννη όπου βρίσκονται 
τα «Ξύλινα», έχει μετατραπεί σε 
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, 
εξαιτίας της αμέλειας, της αδι-
αφορίας και της έλλειψης βού-
λησης της δημοτικής αρχής του 
Χρήστου Βοσκόπουλου.

«Οι επισκέπτες πρέπει να 
μπορούν να απολαμβάνουν το 
δημόσιο αγαθό, χωρίς να κινδυ-
νεύει η ζωή η δική τους και των 
παιδιών τους, αλλά και να μην 
καταστρέφεται ο χώρος!» ση-
μειώνει η υποψήφια δήμαρχος 
Καισαριανής.

Θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι φέρουν ευθύνη 
και οι πολίτες που δεν σέβονται 
τον χώρο τη στιγμή που έχουν 
τη δυνατότητα να παρκάρουν 

δωρεάν ακριβώς απέναντι. Ναι, 
όμως και το υπαίθριο πάρκινκ 
του Δήμου χρήζει συντήρησης. 
Σε πολλά σημεία, το τσιμέντο έχει 
ξηλωθεί και έχουν σχηματιστεί 
χωμάτινες λακκούβες.

«Η δημοτική αρχή αδιαφορεί 
και δεν φροντίζει για την απο-

κατάσταση του χώρου» τονίζει η 
κυρία Γραφίδου και παραφράζο-
ντας προεκλογικό σύνθημα του 
δημάρχου τονίζει ότι «Δυστυχώς 
η Καισαριανή δεν αλλάζει, αλλά 
βουλιάζει από την αδιαφορία και 
την αναποτελεσματικότητα της 
δημοτικής αρχής».

Σ τις 29 Δεκεμβρίου είχαμε δημοσι-
εύσει στην ιστοσελίδα μας https://

epikoinonia.info/koimitirio-kaisarianis-
chomateri καταγγελία για την ύπαρξη χω-
ματερής δίπλα στο οστεοφυλάκιο.

«Εκεί κοντά στη χωματερή είναι και το 
μνήμα της μητέρας μου, που ετάφη τον  
Ιούνιο.Όλες οι προσπάθειές μου μέχρι τώρα 
(mail στον Δήμο, διαμαρτυρίες προφορικά) 
δυστυχώς δεν έφεραν αποτέλεσμα και η 

κατάσταση χειροτερεύει»
H Eρασμία Παπαδοπούλου επικοινώ-

νησε μαζί μας για να ενημερώσει ότι η 
κατάσταση από τότε δεν βελτιώθηκε. Αντί-
θετα, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου πήγε στο 
Δημοτικό Κοιμητήριο και είδε ένα βανάκι 
να πετάει μπάζα δίπλα στο οστεοφυλάκιο. 
Όταν ζήτησε εξηγήσεις, της απάντησαν ότι 
είναι από ανακαίνιση σπιτιού και ότι «μας 
αφήνει ο υπεύθυνος».

Καταγγελία Μπεττίνας για τη στάθμευση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:
Καταγγελία για χωματερή δίπλα στο οστεοφυλάκιο

Πολλοί σταθμεύουν στο πάρκο του Αη Γιάννη, επειδή τους βολεύει, 
παρά την ύπαρξη εναλλακτικού δωρεάν πάρκινγκ.

Μία από τις πολλές χωμάτινες λακούβες στο υπαίθριο δημοτικό πάρκινγκ.

29/12/22: Τα μπάζα κυριολεκτικά πίσω από το μνήμα…
23/1/23: Η εικόνα
δεν έχει αλλάξει.
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1) Ζητήθηκε να γίνει διάνοιξη ώστε να εξοικονομηθούν τουλάχιστον 3 κάθετες θέσεις πάρ-
κινγκ (χρώμα γκρί).

Κάτω από την ράμπα να γίνει διάνοιξη φρεατίου (έχει σημανθεί με χρώμα μπλε) το οποίο 
μπαζώθηκε και θα δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα (έγινε υπόδειξη και σε δεύτερο το 
οποίο έχει τσιμεντωθεί η διατομή του).

1) Η συγκεκριμένη παρέμβαση στενεύει τον δρόμο και δημιουργεί επικίνδυνη στροφή και 
ζητήθηκε να μειωθεί αφού δεν εξυπηρετεί με το μέγεθός της σε κάτι συγκεκριμένο και οι 
οδηγοί πρέπει να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Ήδη στα κράσπεδα υπάρχουν σημάδια από 
ρόδες αυτοκινήτων που προσέκρουσαν πάνω.

2) Ειδικά για την Καισάρειας και Βουτζά εξηγήθηκε ότι πρέπει να γίνουν επεμβάσεις μόνο 
στις άκρες του έργου διατηρώντας τις κάθετες θέσεις στάθμευσης αφού ήδη τα πεζοδρόμια 
ξεπερνούν τα 2 μέτρα.

Σημειώνουμε ότι αν δεν προχωρήσουν σε τροποποιήσεις θα χαθούν πολλές θέσεις στάθ-
μευσης.  

Επιπλέον πρέπει να γίνει παρέμβαση στην στροφή για πλημμυρικά φαινόμενα (εξηγήθηκε 
ακριβώς που δημιουργείται συσσώρευση υδάτων) και για την επικινδυνότητα που δημιουρ-
γείται από την απότομη στροφή για τους οδηγούς.

Τέλος ζητήθηκε το οικόπεδο επί της Μικράς Ασίας να δοθεί πρόχειρα στους δημότες να παρ-
κάρουν μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα.

[Βύρωνας]

Η «Νέα Εποχή Βύρωνα» 
με τεχνικό σύμβουλο 

και προσωπική παρέμβαση 
του επικεφαλής Χρήστου 
Γώγου έκανε παρέμβαση 
στις 28 Δεκεμβρίου στη δη-
μοτική αρχή μετά από έντονη 
διαμαρτυρία από τους δημό-
τες της περιοχής. Ακολού-
θησε συνάντηση στις 29/12 
του τεχνικού συμβούλου 

της Νέας Εποχής Βύρωνα 
με τον αντιδημάρχο Μιχάλη 
Καραγιάννη και τον διευ-
θυντή Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αναστάσιο Βαλιανάτο, στα 
σημεία που κατασκευάζο-

νται τα έργα επιδεικνύοντας 
τροποποιήσεις προς όφελος 
των δημοτών, κακοτεχνίες η 
ελλείψεις στα έργα και τέθη-
καν τα παρακάτω ερωτήμα-
τα με ανάλογες υποδείξεις.

Παρέμβαση παράταξης «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος»
για τους δρόμους του Βύρωνα 

Π Α ΡΑΘ Ε ΤΟΥ Μ Ε  Σ Χ Ε ΤΙΚ Ε Σ  Ε ΙΚΟ Ν Ε Σ :

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

Νέα Εποχή Βύρωνα

Χρήστος Γώγος

οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη της,

σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

στο Coco’s Urban Coffee & Bar (Καραολή και Δημητρίου 26),

την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, στις 18:00.

Θα χαρούμε να σας δούμε και να τα πούμε από κοντά.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΩΓΟΥ

Προμηθευτείτε το δωρεάν!
Η δημοτική παράταξη «Νέα 
Εποχή Βύρωνα – Χρήστος 
Γώγος» εξέδωσε μεγάλο 
ημερολόγιο τοίχου με 
τους 12 μήνες του 2023. 
Το ημερολόγιο το οποίο 
διατίθεται δωρεάν στους 
πολίτες που το ζητούν, 
περιέχει φωτογραφίες και 
δημοσιεύματα σχετικά με τις 
δράσεις της παράταξης και 
του υποψήφιου δημάρχου 
Βύρωνα Χρήστου Γώγου.
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[Ζωγράφου]

Μ ε τη δημοσίευση ενός ΦΕΚ οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων του Δήμου Ζωγρά-

φου έγιναν… πλουσιότεροι, μόνο για την 
Εφορία, από 36% έως 64%. Ο λόγος για τις 
νέες αντικειμενικές αξίες που αφορούν 
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξί-
ας των ακινήτων -η αύξηση ισχύει ανα-
δρομικά από 1/1/2022- και θα επιφέρει 
πολλές επιπτώσεις σε πολίτες που είναι 
ιδιοκτήτες αλλά έχουν χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα. 

Ειδικότερα, αρκετοί είναι αυτοί που θα 
χάσουν επιδόματα, τη δυνατότητας έντα-
ξης στο κοινωνικό – οικιακό τιμολόγιο 
της ΔΕΗ. Επηρεάζονται επίσης αυτόματα 
και άμεσα: το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδη-
μα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης ακινήτου. Το τεκμαρτό εισόδημα 

ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέ-
γης. Την αντικειμενική δαπάνη «τεκμήριο 
διαβίωσης» σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’ 
και β’ κατοικία, αναλόγως εμβαδού και 
τιμής ζώνης. Τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοι-
χείο κ.α. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις 
που θα έχουν άμεση και δυσμενή επίπτω-
ση στο βιοτικό επίπεδο ενός σημαντικού 
ποσοστού συμπολιτών μας, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 12 
Ιανουαρίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η 
πρόταση του δημάρχου Βασίλη Θώδα για 
μείωση των αντικειμενικών αξιών στον 
Δήμο. «Η αύξηση στην πόλη μας με τις 
νέες αντικειμενικές αξίες κυμαίνεται από 
36% έως 64%, αύξηση που δεν λαμβάνει τα 

δεδομένα της περιοχής και την οικονομική 
δυνατότητα των νοικοκυριών. Εμείς προ-
τείνουμε μία μείωση στις ισχύουσες αντι-
κειμενικές αξίες ανά ζώνη που κυμαίνεται 
από 10% έως 30% που είναι και δίκαιη και 
αφουγκράζεται τις ιδιαιτερότητες της πόλης 
μας» τόνισε σχετικά ο δήμαρχος κατά τη 
διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε ανακοίνωση της η Επικεφαλής της 
παράταξης «Μαζί για την πόλη μας» Τίνα 
Καφατσάκη υπογραμμίζει «Με δεδομένο 
ότι στην πόλη μας κατοικούν πολίτες με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και εκτιμώ-
ντας την οικονομική κατάσταση και το γε-
νικευμένο κύμα ακρίβειας που πλήττει την 
κοινωνία μας, προτείναμε οι αντικειμενικές 
αξίες να παραμείνουν σταθερές ως είχαν 
31/12/2021».

Η ξαφνική και δυσανα-
πλήρωτη απώλεια του 

πυροσβέστη και ενεργού 
δημότη Ζωγράφου Γιάννη 
Κούτλα σκόρπισε θλίψη σε 
όλους όσους τον γνώριζαν. 
Ειδικότερα ο Γιάννης Κούτλας 
εκτός από μάχιμος πυροσβέ-
στης, υπηρετούσε στις Υπηρε-
σίες της Περιφέρειας Αττικής, 
είχε συμμετοχή στην τοπική 
αυτοδιοίκηση του Δήμου Ζω-
γράφου. Υπήρξε υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με την 
παράταξη του νυν δημάρχου 
το 2019 και αναπληρωματι-
κό μέλος του NΠΔΔ Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού Δήμου 
Ζωγράφου. «Έφυγε από κοντά 
μας ο Γιάννης Κούτλας, ο φί-
λος, ο συνεργάτης με μεγάλη 
προσφορά στα κοινά του Δή-

μου μας» υπογράμμισε στο 
συλλυπητήριο σημείωμα του 
ο αναπληρωτής δημάρχου 
και αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών του Δήμου Ζωγράφου, 
Θεόδωρος Μετικαρίδης. 
Ανακοίνωση εξέδωσε και η 
πρωτοβάθμια συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση των Πυροσβε-
στών, στην οποία αναφέρεται: 
«Η Ένωση Υπαλλήλων Πυρο-
σβεστικού Σώματος Περιφέ-
ρειας Αττικής αποχαιρετά τον 
φίλο και συνάδελφο Κούτλα 
Ιωάννη και εκφράζει τα θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους 
του. Καλό ταξίδι φίλε Γιάννη».

Τ ο Ζωγράφου αποχαιρέτησε 
τον Λάζαρο Κυρίτση, έναν 

από τους τελευταίους ήρωες που 
έζησαν ίσως τις πιο μαύρες στιγ-
μές της ελληνικής ιστορίας: την 
κατοχή, τον εμφύλιο, τη λευκή 
τρομοκρατία, την δικτατορία. Και 
σε αυτές τις εποχές, ο Λάζαρος 
Κυρίτσης φόρεσε το φωτοστέ-
φανο του ήρωα. Αγωνίστηκε 
και βασανίστηκε για τα πιστεύω 
του στρατευμένος στις τάξεις του 
ΚΚΕ. Πέρασε το κολαστήριο της 
Μακρονήσου και φυλακίστηκε 
κατά τη διάρκεια της απριλιανής 
χούντας. Η ζωή του χάρισε χρόνια 
απλόχερα. Έφυγε υπεραιωνόβιος 

σε ηλικία 103 χρονών την Τρίτη 
27 Δεκεμβρίου. 

Ο Λάζαρος Κυρίτσης, δικηγό-
ρος στο επάγγελμα, υπήρξε από 
το 1964 και για χρόνια μετά την 
Μεταπολίτευση, δημοτικός σύμ-

βουλος και αντιδήμαρχος Ζω-
γράφου. Από τη θέση του αγω-
νίστηκε για την προστασία των 
κοινωνικών και δημοκρατικών 
δικαιωμάτων. 

Η πολιτική κηδεία του Λάζα-
ρου Κυρίτση έγινε την Πέμπτη 
29 Δεκέμβρη, στις 3 το μεσημέρι, 
στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, πα-
ρουσία του Γ.Γραμματέα του ΚΚΕ 
Δημήτρη Κουτσούμπα.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγρά-
φου κατέθεσε αίτημα προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου, 
ώστε να παρθεί απόφαση για να 
μετονομαστεί δρόμος του Δήμου, 
προς τιμή του Λάζαρου Κυρίτση.

Αυξήθηκαν δραματικά οι Αντικειμενικές αξίες στο Δήμο Ζωγράφου 

«Έφυγε» από τη ζωή ο πυροσβέστης Γιάννης Κούτλας Στερνό αντίο στον Αγωνιστή Λάζαρο Κυρίτση 

Στιγμιότυπο από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12 Ιανουαρίου
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[Ζωγράφου]

Η συνέντευξη του τέως δημάρχου Ζωγρά-
φου Γιάννη Καζάκου στο φύλλο Δεκεμ-

βρίου 2022 με τίτλο  «Οι αναμνήσεις μου από 
την πρώτη μου θητεία επί Δικτατορίας» προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σε αυτή, ανα-
φέροταν στην πρώτη δημαρχιακή θητεία του 
στου Ζωγράφου ως διορισμένος επί Χούντας 
(1970-1974) πριν εκλεγεί αργότερα, στην ίδια 
θέση, επί Μεταπολίτευσης (1998, 2002 και 
2006).

Η «Ε» έχει δημοσιεύσει όλες τις σχετικές 
ανακοινώσεις στο site της epikoinonia.info, 
συμπεριλαμβανόμενων αυτών του Τ.Ο. Ανα-
τολικών Συνοικιών του ΚΚΕ και Τ.Ο.  ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ζωγράφου. Στο παρόν έντυπο 
φύλλο, για λόγους χώρου, θα περιοριστούμε 
στην αναδημοσίευση της Κοινής απάντη-
σης Δημοτικών Παρατάξεων και Φορέων 
Δήμου Ζωγράφου στη συνέντευξη αλλά και 
στην ανταπάντηση του ιδίου του τέως δη-
μάρχου. Αναφορικά με τη θέση της εφημε-
ρίδας, σας παραπέμπουμε στο κύριο άρθρο 
(Editorial).

Η Κοινή ανακοίνωση των Φορέων, συ-
μπεριλάμβανε τις δημοτικές παρατάξεις της 
Αντιπολίτευσης «Μαζί για την Πόλη μας» 
(Τίνα Καφατσάκη),  «Ζωγράφου Μπροστά 
και Ακομμάτιστη Δημοτική Ένωση» (Πανα-
γιώτης Αγγελόπουλος), Αγαπώ Ζωγράφου 
(Κωστής Παπαναστασόπουλος),  Ανυπότα-
χτη Πόλη (Χρίστος Τουλιάτος), τον ανεξάρ-
τητο δημοτικό σύμβουλο Ζωγράφου Γιώργο 

Γρίβα, τους φορείς, Εξωραϊστικός Πολιτι-
στικός Σύλλογος Ιλισός, Εμπορικός-Επιχει-
ρηματικός Σύλλογος Ζωγράφου, Κοινωνική 
Παρέμβαση Δημοκρατικών Πολιτών Ζωγρά-
φου και Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου.

Κοινή απάντηση Δημοτικών 
Παρατάξεων και Φορέων Δήμου 
Ζωγράφου στη συνέντευξη 
Καζάκου στην «Ε»
«Η ιστορία, όσο και αν προσπαθούν 
ορισμένοι δεν ξαναγράφεται»
 
Ζωγραφιώτισσες – Ζωγραφιώτες,

Ο τέως Δήμαρχος και τωρινός σύμβου-
λος του Δημάρχου Βασίλη Θώδα, Γιάννης 
Καζάκος, με συνέντευξη του στο τεύχος 94, 
Δεκέμβριος 2022 της   Εφημερίδας “Επικοι-
νωνία”, ξεπέρασε κάθε όριο θράσους και 
εξυμνεί τόσο τα έργα   της χούντας των συ-
νταγματαρχών, όσο και και τα έργα και τις 
ημέρες της δικής του δημαρχιακής θητείας 
εκείνη τη σκοτεινή περίοδο.

Ο άνθρωπος που διορίστηκε από τους 
Παττακό-Λαδά δήμαρχος Ζωγράφου, την 
ώρα που ο εκλεγμένος Δήμαρχος Δ. Μπέης 
και οι δημοτικοί σύμβουλοι Λ. Κυρίτσης και 
Γ. Παπανικολάου κλείστηκαν στις φυλακές, 
προκαλεί το δημοκρατικό αίσθημα κάθε πο-
λίτη του Ζωγράφου, ανεξάρτητα από την ιδε-

ολογική ή κομματική του τοποθέτηση.
Είναι σαφές, ότι ο τέως δήμαρχος, προσπα-

θεί να ξεπλύνει τα εγκλήματα της χούντας και 
περηφανεύεται, που την υπηρέτησε πιστά, 
φθάνοντας στο σημείο να είναι συνήγορος 
υπεράσπισης του αξιωματικού του τανκ, στη 
δίκη του Πολυτεχνείου.

Η ιστορία όμως, όσο και αν προσπαθούν 
ορισμένοι δεν ξαναγράφεται. Τα εγκλήματα 
δεν παραγράφονται. Οι πολίτες έχουν μνήμη 
και θυμούνται. Υπάρχουν οι τάφοι των αγωνι-
στών του Πολυτεχνείου στην πόλη μας  και το 
μνημείο του πεντάχρονου Δημήτρη Θεοδωρά 
στη Γαρδένια, για να μας  θυμίζουν τις φυλα-
κές, τις διώξεις και τα βασανιστήρια στη διάρ-
κεια της επτάχρονης δικτατορίας. Είναι επίσης 
και η προδοσία της Κύπρου.

Θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι υπάρ-
χουν σοβαρές ευθύνες του Δημάρχου Βασίλη 
Θώδα, που έχει διορίσει σύμβουλο του τον 
Γιάννη Καζάκο, προκαλώντας την οργή όλων 
των δημοκρατικών πολιτών του Ζωγράφου.

Ζωγράφου 22/12/2022

Η απάντηση του Γιάννη Καζάκου 
στους επικριτές του 
«Ο λαός του Ζωγράφου εμίλησε»

Περάσανε 52 χρόνια από τότε. Τέτοιο μίσος 
και τέτοια χολή είναι απίστευτη.

Εν τούτοις οι άνθρωποι, δηλαδή οι συ-
μπολίτες μου που έζησαν τότε στο δήμο 
μας, έχουν για μένα εκφέρει άλλη γνώμη 
και έχουν άλλα συναισθήματα εκτίμησης και 
αποδοχής.

Αυτοί οι συμπολίτες μου το 1994 με ψή-
φισαν για Δήμαρχο σε ποσοστό 49,5%!

Στις επόμενες τρεις εκλογικές αναμε-
τρήσεις  ήτοι το  1998  με ανέδειξαν Δήμαρ-
χο με  56%  το  2002  με ανέδειξαν Δήμαρχο 
με  52%  και το  2006  με ανέδειξαν Δήμαρχο 
με 42,20% από τον πρώτο γύρο!!!

Αυτοί οι συμπολίτες μου, που με έζησαν 
και με γνώρισαν, είχαν τιμητική γνώμη για 
μένα και με αποδέχονται ως Δήμαρχό τους 
επί σειρά ετών.

Αυτοί οι συμπολίτες μου και αυτή η πόλη, 
εδικαίωσε κάθε παρουσία, εργασία και δρά-
ση μου στο Δήμο μας στα χρόνια της δικτα-
τορίας και δεν με απασχολεί η στρατευμένη 
γνώμη μερικών κυρίων, που βρήκαν δήθεν 
ευκαιρία να κάνουν την παρουσία τους γνω-
στή. Ο μόνος δικαστής στην πολιτική είναι ο 
Λαός και αυτός εμίλησε.

Λυπάμαι που προκάλεσα τόσο πόνο και 
θα είμαι πιο προσεκτικός στο μέλλον.

Θα πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τους 
συνανθρώπους μας και την αλήθεια. Αυτή 
καθορίζει την προοπτική του μέλλοντος. Και 
όσοι γυρίζουν πίσω δεν έχουν μέλλον. Είναι 
κανόνας.

§. ¶A¶A°OY 135, Zø°PAºOY, 15772
TH§. & FAX: 210 77.79.777

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

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασί-
λης Θώδας συνεχάρη τους 

μικρούς αθλητές του Ποσειδώνα 
και του Ηλυσιακού που βούτη-
ξαν για τον Σταυρό δίνοντας του 
αναμνηστικά φυλαχτά για να θυ-
μούνται αυτή την τόσο ξεχωριστή 
ημέρα. Ωστόσο, ξεχωριστή μνεία 
έκανε για τον στον κολυμβητή 
του Ποσειδώνα Ιλισίων Από-
στολο Μάνθο, ο οποίος ανέσυρε 
πρώτος τον Τίμιο Σταυρό.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Ο Απόστολος Μάνθος ανέσυρε τον Σταυρό

Αντιδράσεις προκάλεσε η συνέντευξη Καζάκου στην «Ε»
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[Βύρωνας]

Δ ύο πολυμελείς εγκλη-
ματικές συμμορίες που 

είχαν απλώσει τα δίκτυα της 
στις περιοχές μας (Βύρω-
να, Καισαριανή, Ζωγράφου) 
εξαρθρώθηκαν από την αστυ-
νομία ύστερα από εκτεταμέ-
νες επιχειρησιακές δράσεις 
που έγιναν με σκοπό την αντι-
μετώπιση των «εγκλημάτων 

δρόμου».
Συγκεκριμένα στις 17 και 

στις 18 Ιανουαρίου η Υποδι-
εύθυνση Ασφάλειας Αθηνών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής κατά την διάρκεια των 
επιχειρήσεων που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε Καισαριανή, 
Παγκράτι, Βύρωνα, Ζωγρά-
φου, Σεπόλια και Καλλιθέα, 

συνέλαβε 17 μέλη των συμ-
μοριών, που δραστηριοποι-
ούνταν στη διακίνηση ναρκω-
τικών και στη διάπραξη κλο-
πών, ληστειών και αρπαγών.

Τα μέλη της  πρώτης συμ-
μορίας, διακινούσαν ναρκω-
τικές ουσίες σε Ζωγράφου, 
Καισαριανή, Παγκράτι καθώς 
και σε γειτονικές περιοχές.

Παράλληλα εξιχνιάστηκαν 
3 ληστείες ιδιαίτερης σκλη-
ρότητας, μια αρπαγή, 17 κλο-
πές καθώς και 2 περιπτώσεις 
απάτης όπου το οικονομικό 
όφελος των κακοποιών ξε-
περνάει τις 120.000 ευρώ. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθη-
καν στην αρμόδια εισαγγελι-
κή Αρχή.

Ε μπλουτίζεται και διευρύνεται συ-
νεχώς η λίστα των ανακυκλώσι-

μων υλικών στο Δήμο Βύρωνα. Μετά 
από τους ειδικούς καφέ κάδους για 
τη συλλογή βιοαποβλήτων, 20 ειδικοί 
κάδοι τηγανέλαιων τοποθετήθηκαν σε 
διάφορα σημεία της πόλης με σκοπό 
την ανακύκλωσή τους.

Το χρησιμοποιημένο λάδι (τηγανέ-
λαιο) είναι ακατάλληλο για διατροφή 
ενώ όταν πετιέται ρυπαίνει το περιβάλ-
λον. Είναι πολύ σημαντικό να συλλέ-
γουμε και να ανακυκλώνουμε το τηγα-
νέλαιο, όχι μόνο για την αποφυγή της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος αλλά και 
για την παραγωγή καυσίμου. 

Μετά το τηγάνισμα συλλέγουμε το 
λάδι σε πλαστικές φιάλες έως 1,5 lt και 
στη συνέχεια τις απορρίπτουμε στους 
ειδικούς κάδους.  Προσοχή! Δεν συλλέ-
γουμε λάδια με υπολείμματα τροφίμων 
όπως π.χ. τα λάδια από σαλάτες ή λάδια 
με σάλτσες. Επίσης δεν απορρίπτουμε 
ορυκτέλαια και λάδια αυτοκινήτου.

Τα 20 σημεία ανακύκλωσης τηγανέ-
λαιων στο Βύρωνα 

Τα σημεία συλλογής των τηγανέ-
λαιων όπως αποφασίστηκαν από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απόφ. 
24/2022) του Δήμου Βύρωνα είναι τα 
παρακάτω:

1Κοιμητήριο Δήμου, Αρχιεπισκό-
που Αθηνών Χρυσοστόμου 17, 2Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο, Ανθίμου Γαζή, 
3Έναντι Δημαρχείου, Καραολή και 
Δημητρίου 34, 4Πλατεία Γράμμου, 
Σεβδικίου & Βοσπόρου, 5Ουσακίου 
& Κολοκοτρώνη, 6Κέντρο Υγείας, 
Κορυτσάς & Καισαρείας, 7Ναός Άγι-
ου Δημήτριου, Αγίου Δημητρίου 36, 
8Εμπεδοκλέους & Παναγή Τσαλδά-
ρη, 9Ενώπης & Αδριανουπόλεως, 

10Παιδική Χαρά Ανάληψης, Αναλή-
ψεως 48, 11Καρέα Έναντι Άλσους, 
Λεωφόρος Καρέα & Ελλήνων Πατρι-
ωτών, 12Πλατεία Καρέα, Θυμάτων 
Πολέμου και 28η Οκτωβρίου, 13Λ. 
Καρέα & Δάφνης, (Πλατεία), 14Με-
ταμόρφωση, Μεταμορφώσεως 1, 
15Πύρρου και Κύπρου,  16Πλα-
τεία Φατσέα, (Έρμου & Φλέμινγκ), 
17Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, 
(Αγίου Λαζάρου), 18Πλατεία Μαρτά-
κη, (Δεληολάνη), 19Πλατεία Σουλίου 
και 20Πλατεία Κολλημένου, (Τσιρα-
κοπούλου).

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που «κτυπούσαν» Βύρωνα, Καισαριανή και Ζωγράφου

Ανακύκλωση τηγανέλαιων σε 20 σημεία στο Δήμο Βύρωνα

«Σαρώνει» η εγκληματικότητα σε βάρος ανηλίκων στον Βύρωνα
Σ υνολικά διερευνήθηκαν 169 υποθέσεις – ποινικές δικο-

γραφίες που διαβιβάστηκαν από τις κατά τόπον αρμόδιες 
εισαγγελικές Αρχές προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης 
στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Ατ-
τικής το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος του 2022. 
Πρόκειται για στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο έπει-
τα από επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Τόνιας 
Αντωνίου και Χαράς Κεφαλίδου, μετά την αποκάλυψη της υπό-
θεσης βιασμού και μαστροπείας του 12χρονου κοριτσιού από 
τον Κολωνό.

Στην επίκαιρη ερώτηση ζητούνταν αναλυτικά στοιχεία και για 
την εγκληματικότητα-παραβατικότητα στους δήμους των νοτί-
ων προαστίων και συγκεκριμένα της Β3’ Εκλογικής Περιφέρει-
ας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, Βύρωνας, Άλιμος, Άγιος 
Δημήτριος και Μοσχάτο Ταύρος έχουν στο οκτάμηνο του 2022 
τα περισσότερα περιστατικά με θύματα ανήλικους, με τα πιο 

πολλά θύματα αγόρια ηλικίας 9-15 ετών, ενώ υπάρχουν περι-
στατικά που προσέφυγαν στις Αρχές οι γονείς, καθώς τα παιδιά 
φοβόντουσαν να μιλήσουν. Από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται 
πόσο σημαντική ήταν η έναρξη λειτουργίας γραφείων ενδοοι-
κογενειακής βίας, καθώς αυξάνονται τα καταγγελλόμενα περι-
στατικά και τα ανήλικα θύματα.

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαβι-
βάστηκαν στη Βουλή, τo 8μηνο του 2022:

– Από το Τμήμα Ασφάλειας Βύρωνα καταγράφηκαν 14 υπο-
θέσεις με θύματα 25 ανήλικους. Στη συντριπτική πλειονότητα 
τα θύματα που έχουν καταγραφεί είναι ημεδαποί, αγόρια και 
ήταν ηλικίας 15 έως 18 ετών. Οι υποθέσεις αφορούσαν έκθεση, 
απλή σωματική βλάβη, κλοπές, ληστείες.

– Από το Τμήμα Ασφάλειας Καισαριανής καταγράφηκαν 7 
υποθέσεις με θύματα 12 ανήλικους, Τα θύματα που καταγρά-
φηκαν ήταν όλοι τους ημεδαποί και αγόρια. Στη συντριπτική 
πλειονότητα, τα θύματα ήταν 9 έως 14 ετών. Οι υποθέσεις αφο-
ρούσαν σε απλή σωματική βλάβη, απόπειρα κλοπής, ληστεία.

Ειδικός κάδος τηγανέλαιου στην 
Πλατεία Φατσέα, (Έρμου & Φλέμινγκ)
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[Καισαρινή - Ιστορία]

στα πω όλα! Ύστερα πήρε σύνταξη μα δεν μπο-
ρούσε να κάτσει στο σπίτι, πήγαινε λοιπόν και 
φρόντιζε τα λουλούδια στην πλατεία...

-Ποια πλατεία;
-Την κεντρική σε λέω, όχι της Παναγίτσας, 

εκεί που είναι τώρα τα μεζεδοπωλεία. Τότε 
υπήρχαν μεγάλα παρτέρια γεμάτα λουλούδια 
και δένδρα. Όλη μέρα εκεί ήταν, σκάλιζε και πό-
τιζε τα λουλούδια του Δήμου αμισθί. 

-Για τον γιο του τον Μιλτιάδη πες μου, τι κάνει;
-Μπρε, λωλάθηκες! ο Μιλτιάδης έχει πεθάνει 

εδώ και έξι χρόνια (Θεός σχωρέσ’ την ψυχούλα 
του). Είχε κουρέψει κόσμο και κοσμάκη. Δι-
πλωματούχος κουρέας κι αν τύχαινε σου ‘βγαζε 
και κανένα δόντι! στην αρχή κούρευε τους πε-
λάτες του στην αυλή του σπιτιού, πάνω σε δυο 
τελάρα. Το 1960 παντρεύτηκε μια Λαμιώτισσα 
που ήταν ίδια Αμαζόνα στη λεβεντιά, ξύπνια κο-
πέλα, τη Σωτηρία, που ήξευρε από κρασιά και 
στο υπόγειο του κουρείου φτιάχναν το κρασάκι 
τους -νέκταρ σου λέω- και το πουλούσαν. Κου-
ρευόσουν, αρωματιζόσουν -γιατί στο μεταξύ ο 
Μιλτιάδης έφτιαξε κανονικό κουρείο στο μπο-
στινό μέρος του σπιτιού, με τις κολώνιες του, 
τις πούδρες του, τις μπριγιαντίνες του κι όλα τα 
συμπράγκαλα που είχε ένα καθώς πρέπει κου-

ρείο- έπαιρνες και τη ρετσίνα σου και γυρνού-
σες στο σπίτι σου άρχοντας! 

-Εγώ θυμάμαι που πουλούσαν και χαρταε-
τούς

-Καλά τα θυμάσαι. Μέρες πριν την Καθαρά 
Δευτέρα κατέβαινε η Σωτηρία στην Αθήνα, αγό-
ραζε τα χρειαζούμενα, έβραζε την αλευρόκολλα 
κι έτσι βγάζανε το κατιτίς τους κι από εκεί. Πο-
λυτεχνίτης ο Μιλτιάδης, βλέπεις το κλουβί που 
‘χω στη γωνία;

-Ε, το βλέπω! Τι σχέση έχει με αυτά που λέμε;
-Έχει και παραέχει αλλά εσύ ξεκούτιανες! Δεν 

θυμάσαι που του Μιλτιάδη του άρεσε να φτιά-
χνει κλουβιά; Με καλαμάκια από σουβλάκια 
έφτιαχνε κάτι περίτεχνα κλουβιά, καλλιτεχνή-
ματα! Και τα στόλιζε έξω από τα μαγαζί του και 
καμάρωνε.  Αυτό που βλέπεις στη γωνία είναι 
φτιαγμένο από τα χέρια του, μου το ‘φερε στο 
γάμο μου δώρο, για να κλείσω λέει τον γαμπρό 
μέσα. Ήταν και καλαμπουρτζής ο μακαρίτης!

Γράφει η
Σοφία Τριανταφυλλοπούλου
Association of european 
journalists
sofiarose1900@gmail.com

-Μπρε, θυμάσαι τον κυρ Γιάννη 
τον Φαναρτζή και τη γυναίκα του 
την Γαρυφαλλιά;

-Πως να τους θυμάμαι καλέ; δεν 
είμαι και διακοσίων χρόνων! Από 
τη νενέ μου ήξερα ότι ήταν μανα-
βάκι στα Βουρλά, μάζευε σκόρ-
δα και τα πουλούσε στις γειτονιές 
μέσα σε μία καλαθούνα. Το μανα-
βάκι λοιπόν αυτό, που δεν το ‘πιανε 
το μάτι σου, όταν άρχισε ο Μικρα-
σιατικός Πόλεμος τα κατάφερε και 
κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό, 
ζώστηκε και τα φυσεκλίκια κι έγινε 
φόβος και τρόμος των Τούρκων. 

-Και στην Καισαριανή πως έφτα-
σαν;

-Κάτσε ντε, που βιάζεσαι, και θα 
σου πω όσα ξέρω. Μετά την Κα-
ταστροφή του ‘22, μπήκαν σ΄ένα 
καράβι που τους έβγαλε στην Κρή-
τη, όμως κι εκεί δεν ησύχασαν. 
Όπου φτωχός κι η μοίρα του! Σε 
μια μεγάλη πλημμύρα  έχασαν για 
δεύτερη φορά όλο το βιός τους κι 
αποφάσισαν να έρθουν στην Και-
σαριανή. Εδώ κουτσά στραβά τα 
κατάφεραν.  Έκαναν δύο παιδιά, 
τον Βαγγέλη και τον Μιλτιάδη κι 
έπιασε δουλειά στον Δήμο ο Γιάν-
νης, σκούπιζε τους δρόμους. Μετά 
πήρε και προαγωγή, αμέ! έγινε 
κλειδοκτράτορας! Κρατούσε το 
κλειδί κι άνοιγε τις δημόσιες βρύ-
σες για να γεμίζουν τους τενεκέδες 
οι νοικοκυράδες. Εκεί να διείς! 
Αυτό Μαρίτσα μου το πρόλαβα και 
το θυμάμαι σαν να ‘ναι τώρα! Η μία 
πίσω από την άλλη με τα τενεκέδια 
τους και πολλές φορές βάνανε και 
πέτρες στη θέση τους για να κρα-
τούν τη σειρά. Και να τα μαλλιοτρα-
βήγματα και να οι τσακωμοί με τον 
κυρ Γιάννη στη μέση να προσπαθεί 
να τις χωρίσει και να τρώει κι αυ-
τός κάμποσες ξυλιές!

-Κι ύστερα; 
-Εεε κι εσύ! με μια ανάσα θες να 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ο κυρ Γιάννης Φαναρτζής στα Βουρλά

Ο Μιλτιάδης και η Σωτηρία

Το κουρείο «Ο Μίλτος» άνοιξε το 1953 και έκλεισε το 1998.

Ο Μιλτιάδης Φαναρτζής στην είσοδο του κουρείου του. 

Η είσοδος του υπογείου όπου ο Μιλτιάδης έφτιαχνε κρασί.

Η Σωτηρία
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«Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες και συνεχίζουμε»
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ»

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση κοπής πίτας της παράταξης «Μαζί για τον 

Βύρωνα» την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στον πολυχώρο 
εστίασης Coco’s Urban Coffee & Bar. Την πίτα ευλό-
γησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστό-
δουλος Κοτσίφης. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Μίλτος Μπαντής, επικε-
φαλής της παράταξης δίνοντας έμφαση στην προσπά-
θεια ενότητας για την οποία αγωνίζεται σε συλλογικό 
επίπεδο και συνάμα απηύθυνε προσκλητήριο σε όλες 
τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της πόλης. Σε 
κάθε περίπτωση ο ίδιος δήλωσε παρόν στην διαδικα-
σία καθώς και στην διεκδίκηση της επόμενης ημέρας 
για το Δήμο Βύρωνα. Τέλος ευχήθηκε σε όλους υγεία 
και ευτυχία για το νέο έτος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η υφυ-
πουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, 
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ Χάρης Θεο-
χάρης, οι βουλευτές του Νότιου Τομέα Κωνσταντίνος 
Κυρανάκης και Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο δήμαρχος 
Δάφνης Υμηττού Τάσος Μπινίσκος και ο Αντιδήμαρχος 
Νίκος Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής Γιώργος Δημόπουλος, οι 
περιφερειακοί Σύμβουλοι Μαίρη Κουρή και Θοδωρής 
Κουτσογιαννόπουλος και η σύμβουλος του Περιφερι-
άρχη Αττικής Χριστίνα Γαλανοπούλου, ο εκπρόσωπος 
τύπου της Ν.Δ Τάσος Γαϊτάνης, η τομεάρχης αθλητι-
σμού Ντόρα Πάλλη, η τομεάρχης προστασίας του πο-
λίτη Ιωάννα Γκελεστάθη, ο τομεάρχης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Τάσος Κορίλλης, ο Πρόεδρος στον Οίκο 
Ναύτου Παρασκευάς Γιαννόπουλος, ο αναπληρωτής 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ Μάκης Θεοχάρης, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης Γιώργος Λέλος, Πηνελόπη 
Δάφνη, Ηλίας Βαλμάς, Κατερίνα Σφακιανάκη, Γιώρ-
γος Αλμύρας, Μαρία Ζιώγα, ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Γιώργος Ντόβολος, ο αντιπρόεδρος της 
πρωτοβάθμιας επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βύρω-
να Γιάννης Τέγας, ο επικεφαλής της εθελοντικής ομά-
δας δασοπροστασίας Βύρωνα Σταύρος Σαλαγιάννης, 
εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας για τα αδέσποτα 
Βύρωνα Μαρία Ποδαρά, οι πρώην δημοτικοί σύμβου-
λοι Μάρω Αδαμοπούλου, Κώστας Ζούμπος, Μπάμπης 
Μαργαρίτης, Θοδωρής Ξαρχογιάννης, ο πρόεδρος της 
ΔΗΜ.ΤΟ Ηλιούπολης Στάθης Ευσταθόπουλος, τα μέλη 
της ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ Βύρωνα Ανδρέας Λεκατσάς, Γιάννης 
Τσουκαλάς, Βικτωρία Κυρκίνη, Ηλίας Γούλας, Δήμη-
τρα Τσίρου, τα μέλη της Β3 ΔΕΕΠ Γιώργος Τάσσης, 
Γιώργος Πετρόπουλος, Βασίλης Θεοδωρακόπουλος, 
Γιώργος Καράμπελας, Γιώργος Τσέτσος, ο πρόεδρος 
της Νομαρχιακής Νότιου Τομέα Ο.Ν.ΝΕ.Δ Πέτρος Να-
σιμπιάν, η γραμματέας Παναγιώτα Καντά, ο πρόεδρος 
της Ο.Ν.ΝΕ.Δ Υμηττού Δημήτρης Καρακώνης και σύσ-
σωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ Βύρωνα 
Πολυτίμη Αλατσατιανού, Παύλος Γρούμπας, Κατερίνα 
Τοπάλη, Δέσποινα Μώκου και Παυλίνα Ρέλλια.

O Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος 
Κοτσίφης ευλόγησε την πίτα.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη

Ο Χάρης Θεοχάρης, κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος και γραμματέας Προγράμματος Ν.Δ.

Ο Τάσος Μπινίσκος, δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού

Οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής 
Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ. και Τάσος 

Γαϊτάνης, εκπρόσωπος Τύπου Ν.Δ.

Ο Γιώργος Δημόπουλος, πρόεδρος 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου,
βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών

Ο Κώστας Ζούμπος, πρώην αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Βύρωνα

Ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης, διευθυντής 
Κέντρου Υγείας Βύρωνα και πρώην 

δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα
Ο Θεόδωρος Ξαρχογιάννης, ιατρός, 

πρώην δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Το Δ.Σ. της ΟΝΝΕΔ Βύρωνα έδωσε το «παρών»
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΒΥΡΩΝΑ 

Ξεκίνησε η εκπαίδευση των εθελοντών

Τ ο Κέντρο Προστασίας Δα-
σών & Φυσικού Περιβάλ-

λοντος Βύρωνα ξεκίνησε την 
ετήσια εκπαίδευση νέων εθελο-
ντών δασοπυροσβεστών  στις 22 
Ιανουαρίου.

Νέοι άνθρωποι των δύο φύ-
λων ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα του Κέντρου για να προσφέ-
ρουν μέσω ενός οργανωμένου 
εθελοντικού φορέα όπου είναι 
ενταγμένος στην πολιτική προ-
στασίας της χωράς μας, λαμβά-
νοντας δωρεάν εκπαίδευση.

Το τμήμα εκπαίδευσης του 
Κέντρου σε συνεργασία με τους 
ομαδάρχες της Ομάδας Άμεσης 
Επέμβασης Βύρωνα έχει εκ-
πονήσει ένα πρόγραμμα για το 
2023 που περιλαμβάνει θεωρη-
τικές και πρακτικές εκπαίδευσης 
σε ολες τις δράσεις που συμμε-
τέχει η εθελοντική ομάδα όπου 
οι εθελοντές επιμορφώνονται 
με ειδικά σεμινάρια σε θέματα 
πρόληψης, καταστολής πυρκα-
γιών ,πρώτον βοηθειών , τηλεπ/
νιων, χάρτες, πεζοπόρα τμήματα 

κ.α., με αποτέλεσμα να ενισχύ-
ουν τις δεξιότητές τους ώστε να 
προσφέρουν αποτελεσματικά 
και με ασφάλεια τις εθελοντικές 
υπηρεσίες τους.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσε-
ως έχουν άνδρες και γυναίκες 
18 έως 65, με διάθεση για προ-
σφορά στον συνάνθρωπο και το 
περιβάλλον 

Μην μένεις θεατής γίνε εθελο-
ντής στην εθελοντική ομάδα του 
Βύρωνα www.fireman.gr, τηλ 
210 76 444 86.




