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«Το δίλημμα 
είναι σοβαρότητα 
και ανάπτυξη ή 
επιπολαιότητα και 
τυχοδιωκτισμοί»

Η αρχή έγινε με 
νέα δένδρα και 
θάμνους στην 
πλατεία Γαλήνης.

Με διαπλατύνσεις 
και κατασκευή 
νέων πεζοδρομίων, 
η οδός Βουτζά 
αλλάζει όψη.

Η Ν.Δ. του 
έδωσε το 
χρίσμα για να 
διεκδικήσει 
τον Δήμο.
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Η «Επικοινωνία» είναι ξανά 24σέλιδη. 
Παράλληλα, οι αναγνώστες θα έχουν 

αντιληφθεί ορισμένες μεταβολές στην 
ύλη. Βρισκόμαστε σε διπλή προεκλογική 
περίοδο. Αφενός σύντομα θα ανανεωθεί 
η Βουλή και αν δεν κερδίσει 151 έδρες 
το πρώτο κόμμα, θα έχουμε για δεύτερη 
φορά εθνικές εκλογές. Αφετέρου, παράλ-
ληλα, διεξάγεται η μάχη των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών, η οποία θα κρατήσει μέχρι 
τον Οκτώβριο.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες ο θεσμός της βα-
σιλόπιτας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στα 
χρόνια του Covid-19 είχε ατονήσει, αφού 
πολλές εκδηλώσεις κοπής πίτας δεν είχαν 
πραγματοποιηθεί ή είχαν γίνει σε περιορι-
σμένο κύκλο.  Φέτος, ξεσαλώσαμε.

Είχαμε καιρό να δούμε τόσους βουλευ-
τές και υποψήφιους δημάρχους σε μία 
πίτα. Οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων 
πρέπει να αισθάνονται ότι βρίσκονται στο 
επίκεντρο της προσοχής. Οι ίδιοι οι αιρε-
τοί πηγαίνουν ο ένας στην πίτα του άλλου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο βουλευτής 
της Ν.Δ. Χάρης Θεοχάρης, που πήγε στην 
κοπή πίτας του υποψήφιου δημάρχου Βύ-
ρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλου. Τι κι αν δεν 
ανήκουν στο ίδιον πολιτικό χώρο; Οι πε-
ρισσότερες αυτοδιοικητικές παρατάξεις 
διακηρύσσουν την ανεξαρτησία τους και 
είναι πολυσυλλεκτικές. Οι εν δυνάμει ψη-
φοφόροι βρίσκονται πλέον παντού.

Στην Καισαριανή, για παράδειγμα, ο 
πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθή-
νας επί θητείας Δούρου και πρώην δή-
μαρχος Καισαριανής Σπύρος Τζόκας κα-
τεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ 
στον Νότιο Τομέα Αθηνών. Ο τέως δήμαρ-
χος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το 
2015. Ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τηρούσε 
ανέκαθεν στάση σεβασμού προς το ΚΚΕ, 
όπως αντίστοιχα ο τέως δήμαρχος Καισα-
ριανής Αντώνης Καμπάκας. Παράλληλα, 
όμως, λόγω του ήπιου χαρακτήρα του είχε 
κερδίσει και τη συμπάθεια κεντροδεξιών 
ψηφοφόρων. Είναι γνωστό ότι στην Και-
σαριανή, ως δήμαρχο τον ψήφιζαν και 
Νεοδημοκράτες. Σήμερα, η κάθοδός του 
στις βουλευτικές εκλογές είναι πιθανό να 
πείσει αρκετούς από αυτούς τους Καισα-
ριανιώτες να ρίξουν ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ 
στην κάλπη. 

Η Ν.Δ. αποφάσισε τελικά να δώσει χρί-
σμα στην Καισαριανή, κάτι που δεν έκανε 
στις προηγούμενες δημοτικές. Ο πρόε-
δρος της Δημ.Τ.Ο. Σωτήρης Ιατρού είχε 
προτείνει στο κόμμα τον Ευγένιο Μαζα-
ράκη και εισακούστηκε. Θα δούμε πολλά 
ακόμη μέχρι τις εκλογές. Για παράδειγμα, 
είναι γνωστό ότι η Άννα Παραγυιού έχει 
δεχθεί κομματικές εισηγήσεις να στηρίξει 
τον δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο. Ωστόσο, 
η συγκεκριμένη προοπτική δεν προκαλεί 
ενθουσιασμό στα μέλη και τους φίλους της 
παράταξής της.

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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[Αρθρογραφία]

Ε ίναι ορισμένες ειδήσεις που 
“περνάνε” στα ψιλά, αν και δεν 

θα έπρεπε (εκτός και αν “δεν συμ-
φέρουν”)… Πολύ περισσότερο, δεν 
αναλύονται επαρκώς. Για παρά-
δειγμα ας μιλήσουμε για δημοσκο-
πήσεις:

Υπάρχει πρόσφατη έρευνα της 
PalmosAnalysis, σύμφωνα με την 
οποία στις ηλικίες 17-34 ο ΣΥΡΙΖΑ 
καταγράφει προβάδισμα έξι μονά-
δων έναντι της ΝΔ, συγκεντρώνο-

ντας ποσοστό 25% έναντι 19%. Ταυ-
τόχρονα το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 
το 9% των ερωτηθέντων, ενώ το 
ΜέΡΑ25 και η ακροδεξιά («Έλ-
ληνες για την Πατρίδα») φθάνουν 
στο 6%. Στο 5% βρίσκεται το ΚΚΕ, 
3% είναι το ποσοστό της Ελληνικής 
Λύσης, ενώ το 17% των νέων αν-
θρώπων που ρωτήθηκαν δηλώ-
νουν αναποφάσιστοι. Ορισμένοι 
αρθρογράφοι που στηρίζουν την 
κυβέρνηση αντέτειναν ότι ανάλογο 
ήταν το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε 
αυτές τις ηλικίες και στις εκλογές 
του 2019. Σωστό μεν, αλλά τους 
διέφυγε κάτι: Οι νέοι που το 2019 
ήταν 30-34 ετών, τώρα δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στην μέτρηση, 
έχουν αντικατασταθεί από νεότε-
ρους, οι οποίοι τότε δεν ψήφιζαν. 
Αντίθετα, αυτοί που σήμερα είναι 
35-39 ετών και το 2019 είχαν ψη-
φίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανό να 
ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας 
τα ποσοστά στην ακριβώς επόμε-
νη ηλικιακή ομάδα που τότε είχε 
αναδείξει τη ΝΔ ως πρώτο κόμμα. 
Επίσης, έχει αλλάξει και η σύνθεση 
όσων σήμερα είναι συνταξιούχοι 
οι οποίοι το 2019 είχαν ψηφίσει σε 
ποσοστό 45,2% τη ΝΔ, ενώ τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ψήφισε το 27,8%...

Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. 
Ενώ το 2019 αυτός που πολιτικά 
δεν είχε συμμαχίες ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 
σήμερα η ΝΔ είναι απολύτως απο-
μονωμένη στο πολιτικό σκηνικό. 
Έτσι, σε έρευνα της PRORATA (για 
το Ινστιτούτο ΕΝΑ) προκύπτει ότι η 
Ν.Δ. εμφανίζεται ως το πιο αντιπα-
θές πολιτικό κόμμα (38%), με μικρή 
διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ (36,5%). 
Πρόκειται για αντιστροφή του ευ-

ρήματος προηγούμενης έρευνας 
του ΕΝΑ με την Prorata (Ιούνιος 
2022), όπου ως πιο αντιπαθές κόμ-
μα προσδιοριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ (35%, 
έναντι 33% της Ν.Δ.).

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τους 
πλειστηριασμούς και το ΠΔ για την 
καλλιτεχνική παιδεία, δεν έχουν 
ακόμα αποτυπωθεί δημοσκοπικά. 
Η οργή και οι αντιδράσεις που προ-
κάλεσαν αυτές οι δύο ενέργειες 

της κυβέρνησης είναι δεδομένο ότι 
έχουν προκαλέσει νέα φθορά στην 
εικόνα της ΝΔ, η οποία θα αποτυ-
πωθεί και εκλογικά.

Τέλος υπάρχει και η ίδια η πραγ-
ματικότητα. Στην κοινωνία οι περι-
οδείες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
(και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα) 
γίνονται δεκτές με ενθουσιασμό. 
Αντιθέτως ο πρωθυπουργός στις 
δικές του περιοδείες συνοδεύεται 
πάντα από ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις ακόμα και στα λεγόμενα 
«κάστρα» της ΝΔ (όπως στην Κα-
στοριά). Η κυβέρνηση βρίσκεται 
διαρκώς απολογούμενη για μια 
σειρά ζητήματα (πρόσφατα και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ζητή-
ματα δημοκρατίας).

Επομένως και η «εικόνα της 
στιγμής» αλλά και η πολιτική δυ-
ναμική συνηγορούν στην αλλαγή 
των επιλογών των πολιτών. Εμείς 
είμαστε αισιόδοξοι ότι την Κυριακή 
των εκλογών η λαϊκή ετυμηγορία 
θα είναι τέτοια που θα μπορεί να 
σχηματιστεί άμεσα προοδευτι-
κή-δημοκρατική κυβέρνηση. Η 
συμπεριφορά της ΝΔ πιο πολύ 
δείχνει επιδίωξη για διαχείριση 
ήττας παρά για αισιοδοξία εν όψει 
εκλογών… 

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 
Νοτίου Τομέα Αθήνας

«Σημάδια των καιρών»…

Το Π.Δ. για την καλλιτεχνική παιδεία προκάλεσε τη δυναμική και δημιουργική 
κινητοποίηση χιλιάδων νέων (φωτό Άγγελος Καλοδούκας – left.gr)
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[Βύρωνας]

Τ ην πίτα της έκοψε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύ-
ρωνα, με επικεφαλής την υποψήφια δήμαρχο 

Βασιλική Σάρολα, στην καφετέρια Cocoon στις 11 
Φεβρουαρίου.

Η επικεφαλής, πλαισιωμένη από τους δημοτικούς 
συμβούλους Κοσμά Τσιάκαλο, Θανάση Παπαδημη-
τρίου και τους φίλους της παράταξης Σάρολα, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ότι είναι παρούσα στα ζητήματα 
που απασχολούν τους κατοίκους της πόλης και ευχα-

ρίστησε αυτούς που την στήριξαν και συνεχίζουν να 
στηρίζουν την Πρωτοβουλία Πολιτών.

Μεταξύ άλλων, παραβρεθήκαν ο δημοτικός σύμ-
βουλος Ευθύμης Τέγος εκ μέρους της δημοτικής αρ-
χής, ο Χρίστος Καραμάνος, περιφερειακός σύμβου-
λος εκπροσωπώντας τη «Δύναμη Ζωής» στον οποίο 
έτυχε και το φλουρί. Ο Βασίλης Μουντοκαλάκης, 
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αφιέ-
ρωσε το κομμάτι της πίτας στον αείμνηστο Σωτήρη 
Παπαμιχαήλ, πρώην δημοτικό σύμβουλο, υποψήφιο 
με την Πρωτοβουλία Πολιτών και εκδότη της τοπικής 
ηλεκτρονικής και έντυπης εφημερίδας Δήμος & Πο-
λιτεία.

Μ εγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην εκδήλωση κοπής πίτας της ΟΝΝΕΔ 
Βύρωνα στο Joy Square στην πλατεία Φατσέα στις 29 Ιανουαρίου. Παραβρέθη-

καν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Β3 ΔΕΕΠ Ν.Δ. και επικεφαλής της παράταξη «Μαζί 
για το Βύρωνα», Μίλτος Μπαντής, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία 
Βούλτεψη, οι βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρης Θεοχάρης, Διονύσης Χατζηδά-
κης, Γιάννης Καλλιάνος και Βασίλης Σπανάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος 
Γαϊτάνης, ο πρόεδρος της Β2 Νοτίου τομέα ΟΝΝΕΔ, μέλη της πολιτικής επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας, δημοτικοί σύμβουλοι και φυσικά τα μέλη της τοπικής ΟΝΝΕΔ.

Έ ντονη είναι η φημολογία το τε-
λευταίο διάστημα ότι ο Πανα-

γιώτης Κόνσουλας, αν. γραμματέας 
της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ 
Ανατολικής Αττικής, δέχεται πιέσεις να 
συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο παράταξης 
στις προσέχεις αυτοδιοικητικές εκλογές, 
αφού όπως έγινε γνωστό και σε πλήρη 
αντίθεση με το 2019, έλαβε την από-
φαση να μην είναι εκ νέου υποψήφιος 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς 
εθνικές εκλογές του 2023.

Για την ιστορία, ο Παναγιώτης Κόν-
σουλας ως υποψήφιος δήμαρχος του 
ΠΑΣΟΚ, είναι ο μοναδικός που έχει πά-
ρει στο Βύρωνα το 2006 το μεγαλύτερο 
ποσοστό στην ιστορία της Δημοκρατικής 
Παράταξης σε εκλογική αναμέτρηση 

πρώτης Κυριακής, το οποίο άγγιξε μάλι-
στα το 31% και τις 9.000 ψήφους.

Το 2014 στις δημοτικές εκλογές του 
Βύρωνα την πρώτη Κυριακή ο σημε-
ρινός δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης 
πήρε 5.491 ψήφους με ποσοστό 22% και 
την δεύτερη Κυριακή με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε 
«στα ντουζένια του» κέρδισε τον Δήμο, 
αφού εκτός των άλλων είχε και την στή-
ριξη του Παναγιώτη Κόνσουλα, λαμβά-
νοντας συνολικά 14.430 ψήφους και ένα 
μεγάλο ποσοστό 59,9%.

Μεγάλος χαμένος των εκλογών του 
2014 ήταν το ΠΑΣΟΚ αφού παρά την 
φθορά των μνημονίων και της οικονο-
μικής κρίσης, κατάφερε να έχει αθροι-
στικά την πρώτη Κυριακή μαζί και με 
τους δυο υποψήφιους του, Παναγιώτη 

Κόνσουλα και Αλέξη Σωτηρόπουλο, 
5.770 ψήφους και ποσοστό 23,2% με το 
οποίο θεωρητικά πέρναγε στην δεύτερη 
Κυριακή των δημοτικών εκλογών.

Οι δυο υποψήφιοι Κόνσουλας 11,6% 
και Σωτηρόπουλος 11,6% (προερχόμε-
νος από την παράταξη Κόνσουλα) με την 
διάσπαση αυτή, κατάφεραν να μοιρά-
σουν στη μέση τα ποσοστά τους και να 
μείνουν εκτός Β’ γύρου χάνοντας τον 
Δήμο για άλλη μια φορά!

Από τότε έχουν περάσει 8 χρόνια, τα 
οποία δεν γνωρίζουμε βέβαια εάν ήταν 
ικανά για να επουλώσουν τις «πληγές» 
αυτής της διάσπασης, όμως η ιστορία θα 
δείξει τι θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023 
και βεβαίως τι εκπλήξεις θα έχουμε έως 
την εκλογική μάχη!

Η βασιλόπιτα της Βασιλικής Σάρολα

Από αριστερά: Κατερίνα Τοπάλη, Δέσποινα Μώκου, Πωλίνα Αλατσατιανού 
(πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Βύρωνα), Μίλτος Μπαντής, Παύλος Μανιατάκος - Γρούμπας, 

Πηνελόπη Δάφνη (δημοτική σύμβουλος Βύρωνα).
Χαιρετισμός του περιφερειακού συμβούλου Χρίστου Καραμάνου ενώπιον της 

Βασιλικής Σάρολα, του Θανάση Παπαδημητρίου και του Κοσμά Τσιάκαλου.

Έντονες φήμες για συμμετοχή του Παναγιώτη Κόνσουλα στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές
Το 2014, ο Παναγιώτης Κόνσουλας στήριξε τον Άκη Κατωπόδη στο δεύτερο γύρο.

Κοπή πίτας ΟΝΝΕΔ Βύρωνα
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[Βύρωνας]

Σ ε μια μεγάλη παρέμβαση με διαπλατύνσεις 
και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, που 

αλλάζει άρδην την όψη και τη λειτουργικότητα 
της οδού Βουτζά (από Καισαρείας μέχρι και 
Χρ. Σμύρνης) και αναδιαμορφώνει το δημόσιο 
χώρο προς όφελος των πεζών και των ΑμΕΑ, 
προχώρησε η δημοτική αρχή Βύρωνα.  

Η ανάπλαση της περιοχής (Βουτζά – Μικράς 
Ασίας – παρκάκι Αγίας Σοφίας) εντάσσεται 
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου, τα «Ανοι-
κτά Κέντρα Εμπορίου» με προϋπολογισμό 
1.500.000 €, που εκτελείται κυρίως στο εμπο-
ρικό κέντρο του Βύρωνα και περιλαμβάνει:

●ανακατασκευή και διαπλάτυνση πεζοδρομί-
ων ●αντικατάσταση του υπάρχοντος φωτισμού 
με led ●θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ 
●διαμόρφωση μικρών ελεύθερων κοινό-
χρηστων χώρων (πάρκων τσέπης) όπως στη 
συμβολή Νέας Ελβετίας και Ουσακίου, το αδό-

μητο οικόπεδο επί της Αγίας Σοφίας, το παρ-

κάκι στην συμβολή Κρυστάλλη και Φορμίωνος 
●χωροθέτηση πεζοδιαβάσεων ●τοποθέτηση 
υπόγειων κάδων απορριμμάτων ●τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων για το κοινό, έξυ-
πνα παγκάκια (με wi-fi και δυνατότητα φόρτι-
σης συσκευών μέσων ηλιακών πάνελ).

Ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, 
ανέφερε σχετικά: «Το κέντρο του Βύρωνα, 
όπως γνωρίζουμε, είναι μια περιοχή που 
λόγω της πυκνής δόμησης με στενούς δρό-
μους και μικρά πεζοδρόμια, δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για ριζικές αλλαγές. Παρόλα αυτά 
κάνουμε ότι μπορούμε για να βελτιώσουμε 
την καθημερινότητα των κατοίκων του. Η πα-
ρέμβαση αυτή στην οδό Βουτζά, δείχνει την 
κατεύθυνση και το όραμα μας για το κέντρο 
της πόλης μας, που είναι ανοιχτοί και προ-
σβάσιμοι χώροι για τα παιδιά, τους διαβάτες, 
τις μητέρες με παιδικό καρότσι και φυσικά, τα 
ΑμΕΑ». 

Νέα πεζοδρόμια και διευθέτηση του δημόσιου χώρου στην οδό Βουτζά

Αυτοψία του δημάρχου Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη και του 
αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχάλη Καραγιάννη στη Βουτζά.

Δ Η Μ Ο Σ  Β Υ Ρ Ω Ν Α



6 • Τεύχος #96, 76 • Φεβρουάριος 2023

[Καισαριανή]

Σ ε κλίμα ενότητας και αισιο-
δοξίας, έκοψε την πίτα της η 

παράταξη «Πρώτη Φορά Καισα-
ριανή» της υποψήφιας δημάρχου 
Μπεττίνα Γραφίδου στην κατά-
μεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 
δημαρχείου της πόλης στις 12 Φε-
βρουαρίου.

«Η Καισαριανή είναι η ζωή μας, 
ο τόπος μας, η ιστορία μας! Είστε η 
δύναμή μας!» τόνισε η υποψήφια 
δήμαρχος προς τους φίλους της 
παράταξης.

«Η θητεία της τωρινής δημοτικής 
αρχής χαρακτηρίζεται από πρωτο-
φανή ασυνέπεια, πασιφανή αναπο-

τελεσματικότητα, αδιαφάνεια και 
σκιερές πλευρές, από εξυπηρέτηση 
των δικών τους παιδιών, πελατεια-
κές σχέσεις και κυρίως από στρεβλή 
και ανεπαρκή οικονομική διαχείρι-
ση. Η έλλειψη επαρκούς καθαριότη-
τας, είναι δείκτης της δημοτικής ανε-

πάρκειας. To ίδιο και η υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, η ανυπαρξία 
δημοτικής συγκοινωνίας».

 Η κυρία Γραφίδου έκανε επίσης 
ιδιαίτερη αναφορά στον αθλητισμό, 
αναφέροντας ότι Το δημοτικό 
γυμναστήριο Καισάρειον έκλεισε 
γιατί δεν εισακούστηκε από τη δη-
μοτική αρχή η λύση που πρότεινε 
η παράταξή της το δημοτικό στά-
διο Μιχάλης Κρητικόπουλος έχει 
παραχωρηθεί στην ΠΑΕ Κηφισιάς, 
έναντι ευτελούς τιμήματος ενώ 
κινδυνεύει να εξαφανιστεί, η εμ-
βληματική ομάδα της Καισαριανής 

«Εθνικός Αστέρας», η ιστορία της 
πόλη. Παράλληλα, τόνισε ότι η «η 
παράταξή μας είναι ουσιαστικά η 
μόνη ανεξάρτητη δημοτική παρά-
ταξη και το έχουμε αποδείξει. Δεν 
χρωστάμε σε κανέναν και δεν εξο-
φλούμε πολιτικά γραμμάτια!! Ας βα-
δίσουμε όλοι μαζί για την Καισαρια-

νή που μας ενώνει και μας αξίζει».
Η υποψήφια δήμαρχος δεν πα-

ρέλειψε να δώσει μια πολιτιστική 
διάσταση στην εκδήλωσή της, με 
δωρεάν συναυλία από τον πεντάκις 
βραβευθέντα μουσικό Χρήστο Τα-
μπουρατζή με την επταμελή μπά-
ντα του.

«Ας βαδίσουμε όλοι μαζί για την 
Καισαριανή που μας ενώνει και 
μας αξίζει, για την Καισαρια-
νή που ονειρευόμαστε, για την 
Καισαριανή της αξιοκρατίας και 
των ίσων ευκαιριών,  για την 
Καισαριανή που δε λογοδοτεί σε 
κόμματα  και παράγοντες, αλλά 
μόνο στο λαό της. Είστε η δύναμή 
μας για τη μεγάλη αλλαγή!»

Μ εγάλη αναστάτωση δημιουργήθη-
κε, στο Ειδικό Δημοτικό και στο 

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρόζα Ιμβριώτη 
στην Καισαριανή καθώς έμειναν χωρίς 
νερό για ώρες, στις 13 Φεβρουαρίου, 
όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος εκπαι-
δευτικών Π.Ε. Βύρωνα-Καισαριανής-
Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη».

Σύμφωνα με καταγγελία του, δεν 
υπήρξε καμία ενημέρωση για τις προ-
γραμματισμένες εργασίες, ενώ η λύση 
που βρήκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας 
του Δήμου Καισαριανής ήταν να ειδο-
ποιήσουν τους γονείς των παιδιών να 
έρθουν να τα πάρουν.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος «Ρόζα Ιμ-
βριώτη» αναφέρει μεταξύ άλλων : «Το 
πρωί της Δευτέρας 13/2, εκπαιδευτικοί 
και γονείς του Ειδικού Δημοτικού και του 
Ειδικού Νηπιαγωγείου Ρόζα Ιμβριώτη 

στην Καισαριανή ενημερώθηκαν ότι δεν 
υπάρχει νερό, όταν τα παιδιά έφτασαν 
στο σχολείο! Προκλήθηκε δίκαιη αγα-
νάκτηση!

Τα προβλήματα στην ύδρευση ήταν 
γνωστά στην Καισαριανή, ήδη τις προ-
ηγούμενες μέρες κάποιες γειτονιές δεν 
είχαν νερό και απ΄ ότι φαίνεται τη Δευτέ-
ρα υπήρχαν προγραμματισμένες κάποιες 
εργασίες επισκευής στο δίκτυο ύδρευ-
σης. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι 
γιατί δεν ενημέρωσαν εκπαιδευτικούς 
και γονείς νωρίτερα και γιατί δεν πήραν 
μέτρα για μια έστω προσωρινή λύση, 
ώστε να μη μείνουν τα Ειδικά Δημοτικό 
και Νηπιαγωγείο χωρίς νερό; Η λύση 
που βρήκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας 
του Δήμου Καισαριανής ήταν να ειδο-
ποιήσουν τους γονείς των παιδιών να 
έρθουν να τα πάρουν!

Ξέρουμε καλά ότι πολλοί γονείς δεν 
έχουν την δυνατότητα να πάρουν τα 
παιδιά τους γιατί είναι στις δουλειές 
τους και γιατί στηρίζονται στη μεταφο-
ρά με πούλμαν κλπ. Στην ουσία διαλύ-

σανε τον οικογενειακό και εργασιακό 
προγραμματισμό τόσων οικογενειών. 
Παρόλα αυτά, ως την ώρα που ήρθε το 
νερό, περίπου στις 11 π.μ., αναγκαστι-
κά και όπως μπορούσαν αρκετοί γο-

νείς είχαν πάρει τα παιδιά τους!
Τεράστιο πρόβλημα δημιουργήθηκε 

με τις τουαλέτες. Όσα δεν μπορούσαν να 
φύγουν, αναγκάστηκαν να χρησιμοποι-
ούν τουαλέτες που ήδη από την πρώτη 
ώρα ήταν βρώμικες, δε μπορούσαν να 
πλύνουν χέρια κλπ, κι όλα αυτά σε ένα 
ειδικό σχολείο όπου πολλά παιδιά φο-
ρούν πάνες ή λερώνονται συνεχώς ή 
πρέπει να χρησιμοποιούν πολύ συχνά 
την τουαλέτα.

Για να δοθεί κάποια διέξοδος άνοιξαν 
τις τουαλέτες του διπλανού καλοκαιρινού 
Δημοτικού Κινηματογράφου «Αιολία», 
όπου για να φτάσουν τα παιδιά με ειδι-
κές ανάγκες έπρεπε να βγουν έξω από 
το σχολείο, να κάνουν κύκλο, για να 
χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες του σινε-
μά, που είχαν να καθαριστούν από το …
καλοκαίρι!»

Τουαλέτες χωρίς νερό για ώρες
Α Ν Α Σ Τ Α Τ Ω Σ Η  Σ Τ Ο  Ε Ι Δ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο

Μπεττίνα Γραφίδου: «Η Καισαριανή είναι η ζωή μας! Είστε η δύναμή μας!»

Η Κωνσταντίνα μας υποψήφια με τη Μπεττίνα

«Μ ία νέα, δυναμική επιχει-
ρηματίας, που δραστηρι-

οποιείται στον χώρο του ελληνι-
κού ενδύματος, η Κωνσταντίνα 
Τουρλίδα, θα είναι υποψήφια με 
την παράταξή μας. Έχει σπουδά-
σει νηπιαγωγός και είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική 
Αγωγή.

Μαζί με τη νέα γενιά της πόλης 
μας, θα αγωνιστούμε για τη με-
γάλη αλλαγή. Για την Καισαριανή 
που μας ενώνει και μας αξίζει!!! 
Καλωσόρισες, Κωνσταντίνα!!!»

Με αυτή τη δημόσια δήλωση 
υποδέχτηκε την κόρη της εκδό-

τριας της «Ε» Γεωργίας Ζαπα-
ντιώτη, στο συνδυασμό της, εν 
όψει των δημοτικών εκλογών η 
υποψήφια δήμαρχος Καισαρια-
νής Μπεττίνα Γραφίδου.

Η Μπεττίνα Γραφίδου με μέλη της παράταξης της. Η κατάμεστη αίθουσα του δημαρχείου.
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[Βύρωνας]

Σ υγκινητική ήταν η παρουσία του κόσμου στην εκδήλωση 
για την κοπή της βασιλόπιτας της παράταξης «Νέα Εποχή 

Βύρωνα».
Ο κ. Χρήστος Γώγος, τόνισε ότι τα μέλη της παράταξης δη-

λώνουν παρόντες στην εκλογική αναμέτρηση διεκδίκησης 
του Δήμου, με τον ίδιο να ηγείται του εγχειρήματος αυτού, 
ως υποψήφιος Δήμαρχος Βύρωνα. 

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Γώγος, αναφέρθηκε στις σημα-
ντικότατες πρωτοβουλίες που έχει λάβει η παράταξη με γνώ-
μονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ενώ ση-
μείωσε ότι η προσπάθεια γίνεται συλλογικά και συνολικά από 
ανθρώπους που αγαπάνε και πονάνε πραγματικά και άνευ 
όρων τον Βύρωνα και επιθυμούν με όλη τους τη δύναμη 
αυτή η πόλη να βρει ξανά τη θέση που της αρμόζει. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευ-
τής και γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσε-
ων, πρώην Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζη-

δάκης, οι βουλευτές του Νοτίου Τομέα Άννα Καραμανλή και 
Βασίλης Σπανάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος 
Γαϊτάνης, καθώς και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Γ. 
Βαγενάς. 

Παρόντες ήταν επίσης, ο Δήμαρχος Δάφνης Υμηττού Τά-
σος Μπινίσκος και ο Αντιδήμαρχος Νίκος Αναστασόπουλος, 
ο Αντιδήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης εκπροσωπώντας 
τον Δήμαρχο Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Γιώργος Δημό-
πουλος, o Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού τομέα Γιώργος 
Βλάχος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θοδωρής Κουτσο-
γιαννόπουλος, οι Δημοτικοί σύμβουλοι Ιουλία Κιούπη, Σω-
τηρία Υφαντή, Διονύσης Βώβος και Γιάννης Αδαμόπουλος, 
οι πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Ζούμπος, Μ. Ρεϊ-
ζίδης, Γ. Διακουμόπουλος, Χ. Μαργαρίτης, Μ. Αδαμοπού-
λου, ο γραμματέας της παράταξης Μάκης Μπαρμπαρόσος, οι 
υπ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι. Παύλου, Γ. Μοναστηριώτης, Α. 
Βεργιάδη, Β. Στάσσης, το μέλος της ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ Βύρωνα 

Δήμητρα Τσίρου, τα μέλη της Β3 ΔΕΕΠ, Γιώργος Πετρόπου-
λος, Βασίλης Θεοδωρακόπουλος, η Πρόεδρος της Ένωσης 
Ηπειρωτών Βύρωνα Αλέκα Σιώζου, ο επίτιμος Πρόεδρος 
Συλλόγου Κρητών Βύρωνα- Παγκρατίου Αντώνης Γοναλά-
κης, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 2ου 
Συστήματος Βύρωνα κος Θ. Ριζόπουλος, Μαρία και Βάσω 
Μαννιμάνογλου και Γιάννης Ταμιωλάκης, ο επί σειρά ετών 
αγαπημένος Πρόεδρος του Αθηναϊκού και της ΕΠΑΕ Σπύρος 
Καλογιάννης, με τα ιστορικά στελέχη Τάσο Χατζηαγγελή, ο π. 
Πρόεδρος της Δόξας Βύρωνα Γιώργος Γερονικολός, ο Τε-
χνικός σύμβουλος Ανάπτυξης και επιμόρφωσης Ομ. Χειρο-
σφαίρησης Ελλάδος κ. Βαρελτζής και μέλος ΔΣ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ 
και πρόεδρος διοικούσας επιτροπής χαντμπολ του ΑΘΗΝΑ-
ΪΚΟΥ Γιάννης Φωτίου, ο Αντώνης Γλύκας παλαίμαχος Ποδ. 
ΟΣΦΠ και μέλος UNESCO για Αθλητισμό, η εκπρόσωπος της 
Κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» Ελένη Φιστου-
ρή, ο Πρόεδρος ΑΠΟΚ Καρπενησίου Π. Ρεσίτης, ο υπ. Ακα-
δημιών και προπονητής Αθηναϊκού Δ. Θανόπουλος.

Κοσμοσυρροή στο καλωσόρισμα της προεκλογικής χρονιάς 
« Ν Ε Α  Ε Π Ο Χ Η  Β Υ Ρ Ω Ν Α » 

Από αριστερά: εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος Γαιτάνης, οι βουλευτές 
Ν.Δ. Χάρης Θεοχάρης και Άννα Καραμανλή και ο Χρήστος Γώγος.

Ο κ. Γώγος τόνισε ότι η προσπάθεια 
γίνεται συλλογικά και συνολικά από 

ανθρώπους που αγαπάνε και πονάνε 
πραγματικά και άνευ όρων τον Βύρωνα.

Η Άννα Καραμανλή δήλωσε ότι στηρίζει Χρήστο Γώγο από τον πρώτο γύρο.

Την πίτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Κοτσίφης, 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Καισαρια-

νής Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.

Από αριστερά: Ιουλία Κιούπη, αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Βύρωνα, Χρήστος Γώγος 
και ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βύρωνα Κωνσταντίνος ΖούμποςΟ βουλευτής Βασίλης Σπανάκης τόνισε την ανάγκη ενότητας της Ν.Δ.
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[Ζωγράφου]

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολι-
τισμού και Αθλητισμού του 

Δήμου Ζωγράφου, Γιώργος Γιαν-
νακόπουλος, βραβεύτηκε στις 11 
Φεβρουαρίου για την προσφορά 
του στον αθλητισμό της πόλης του 
Ζωγράφου και τη στήριξη του στην 
ομάδα του Ηλυσιακού. Η τιμητική 
διάκριση αποδόθηκε από τον πρό-
εδρο του Ηλυσιακού, Παναγιώτη 
Οικονόμου στο πλαίσιο της ετήσιας 
κοπής της βασιλόπιτας των ποδο-
σφαιρικών Ακαδημιών του Ηλυσι-
ακού.

Ο δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης 
Θώδας, που ήταν παρών στην εκ-
δήλωση, απηύθυνε χαιρετισμό και 
βράβευσε την επί 20ετίας γραμμα-
τέα του συλλόγου Πένυ Ναζίμπι 
κόρη του αείμνηστου προέδρου 
του Ηλυσιακού Μπιζάν Ναζίμπι, 
για την προσφορά και συμβολή της 
στη λειτουργία και οργάνωση του 
συλλόγου.

Επίσης βραβεύτηκε ο παλαίμα-
χος ποδοσφαιριστής του Ηλυσια-
κού, πρώην προπονητής των ακα-
δημιών, και ιδρυτής της ομάδας 
των παλαίμαχων, Θεόδωρος Κυρι-
ακού, για την πολύτιμη και ανιδιο-
τελή προσφορά του. 

Στην εκδήλωση, παρέστησαν, 
επίσης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμος Μπουλούκος, 
ο αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, Δημοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων Λάμπρος Καλαρρύτης, ο 
αντιδήμαρχος Πρασίνου Δημήτρης 
Κολομπάτσος, ο αντιπρόεδρος του 
ΝΠΔΔ Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης 
Λένης, Παναγιώτης Ευθυμίου, 
Κωστής Παπαναστασόπουλος, 
Κώστας Πίτσιος, η πρώην δήμαρ-
χος Τίνα Καφατσάκη, ο πρόεδρος 
του Ηλυσιακού, Παναγιώτης Οικο-
νόμου, στελέχη, αθλητές και πα-
λαίμαχοι της ομάδας.

Ο Ηλυσιακός βράβευσε τον Γιώργο Γιαννακόπουλο

Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος τη στιγμή της 
βράβευσης από τον Παναγιώτη Οικονόμου Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας βραβεύει την Πένυ Ναζίμπι

Τ ο πνεύμα της αποκριάς μετέφεραν το πε-
ρασμένο Σάββατο στους δρόμους και τις 

πλατείες του Δήμου Ζωγράφου η Ένωση Ζα-
κυνθίων Αθήνας «Παυσίλυπον» και ο Σύλ-
λογος Κρητών Ζωγράφου ο «Καζαντζάκης». 

Οι σύλλογοι με αφετηρία τη πλατεία Γαρ-

δένιας σεργιάνισαν στους δρόμους της πό-
λης τραγούδησαν καντάδες, έστησαν γαϊτα-
νάκι και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς 
από τις περιοχές της Ελλάδας που εκπροσω-
πούν.  Το χαρούμενο πανηγύρι είχε αρωγό 
τον Δήμο Ζωγράφου. 

Καντάδες και γαϊτανάκι από τους 
συλλόγους Κρητών και Ζακυνθινών 
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[Ζωγράφου]

«Ο ι δύο ΤΟΜΥ (Τοπικές Ομά-
δες Υγείας) που βρίσκο-

νται στο Δήμο Ζωγράφου αντι-
μετωπίζουν τεράστιες ελλείψεις 
γιατρών, ειδικά μετά τις τελευταί-
ες αποχωρήσεις» ανακοίνωσε ο 
Δήμος Ζωγράφου για τις ΤΟΜΥ 
των οποίων η υποστελέχωση 
έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 
αδυναμία εξυπηρέτησης των 
υγειονομικών αναγκών των 
πολιτών. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα ο Δήμος να γίνεται συνεχώς 
δέκτης παραπόνων από πολίτες 
που δεν μπορούν να εξυπηρε-
τηθούν, ειδικά από τους μεγα-
λύτερους σε ηλικία που είναι 
δύσκολο να μετακινηθούν σε 
μεγάλες αποστάσεις. Όπως ση-
μειώνει με επιτακτικό τρόπο ο 

Δήμος Ζωγράφου «ο τομέας της 
Υγείας πρέπει να αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα για την Πολιτεία 
και η στελέχωση των ΤΟΜΥ 
Ζωγράφου με γιατρούς είναι 
θέμα ύψιστης προτεραιότητας. 
Κατά συνέπεια θεωρούμε απο-
λύτως επιβεβλημένη την άμεση 
πλήρωση των κενών θέσεων 
των γιατρών στις δύο ΤΟΜΥ που 

βρίσκονται στο Δήμο Ζωγράφου 
καθώς και στο Κέντρο Υγείας 
της Πόλης που αντιμετωπίζει 
παρόμοια προβλήματα». Τέλος 
στην ανακοίνωση του, καλεί το 
Υπουργείο Υγείας να «κατανο-
ήσει το τεράστιο πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί και να προ-
βεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες προς επίλυσης του». 

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζω-
γράφου «Η Ήπειρος», έκο-

ψε τη βασιλόπιτα του στις 29/1. 
Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης, εθιμοτυπικά, τιμά-
ται ένα εξέχον πρόσωπο με κα-
ταγωγή από την Ήπειρο. Φέτος 
το Δ.Σ. απένειμε τιμητικό έπαινο 
στον κ. Νικόλαο Κέφη – πρώην 
Δήμαρχο Βλαχερνών Άρτας & 
Στρατηγό ΕΛ.ΑΣ. ε.α.-, για την 
προσφορά του στον Σύνδεσμο, 
στον Πολιτισμό και την Πατρίδα 
μας. 

Την εκδήλωση «άνοιξε» η 
Χορωδία του Συνδέσμου, με 
τα παραδοσιακά ηπειρώτικα 
κάλαντα της Πρωτοχρονιάς 
και έβαλε τον επίλογο με το 
«Ξενιτεμένο μου πουλί» και 

το «Μαύρα μου Χελιδόνια», 
αφιερωμένα στους Απόδημους 
Ηπειρώτες, που αποτέλεσαν το 
κεντρικό θέμα της ομιλίας του 

τιμώμενου.
To φλουρί κέρδισε ο βουλευ-

τής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Τομέα, Γιάννης 
Μπαλάφας.

Ο Δήμος Ζωγράφου ζητά ενίσχυση με γιατρούς για τις ΤΟΜΥ Οι Ηπειρώτες του Ζωγράφου έκοψαν την βασιλόπιτά τους

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αλέξανδρος Γκούμας (αριστερά) και η 
γενική γραμματέας Ειρήνη Γαλαζούλα ανάμεσα στη χορωδία.

Η κύρια επίπτωση από την 
αλόγιστη οικοδομική 

ανάπτυξη στο Δήμο Ζω-
γράφου  τις δεκαετίες του 
1960 και του 1970 είναι ότι 
η πόλη ασφυκτιά από την 
έλλειψη  πρασίνου και δη-
μόσιων χώρων.   

Αυτή τη ζωτική ανάγκη 
των δημοτών επιχειρεί να 
καλύψει ο Δήμος Ζωγρά-
φου με  φυτεύσεις με είδη 
δέντρων και θάμνων που 
μπορούν να αναπτυχθούν 
στον αστικό περιβάλλον και 
να αλλάξουν εντέλει το αρ-
νητικό ισοζύγιο πρασίνου-
τσιμέντου της περιοχής.

Σε αυτό το πνεύμα την 
προηγούμενη εβδομάδα 
υπάλληλοι της υπηρεσίας 
Πρασίνου, παρουσία του 
Αντιδημάρχου Πρασίνου 
και Ψηφιακής Πολιτικής, 
Δημήτρη Κολομπάτσου φύ-
τεψαν συνολικά 18 νέα δέ-
ντρα και 20 νέους θάμνους 
βάζοντας ένα λιθαράκι στην 
αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των δημοτών. 

Τα δέντρα και τα σημεία 
που φυτεύτηκαν έχουν ως 
εξής: Στην πλατεία Γαλή-
νης:  δάφνη, χαρουπιά και 
μελικουκιά.  Στην πάνω 
πλατεία ανάμεσα στις οδούς 
Γρηγορίου Αυξεντίου και 
Αβύδου: τέσσερις  μελικου-
κιές, δύο μποχίνιες, τρεις 
δάφνες,  χαρουπιά και 1 πι-
κροδάφνη και  20 νέοι θά-
μνοι (αγγελικές).  Τέλος δύο 
μποχίνιες στην οδό Αβύδου.

Δεντροφυτεύσεις στον αστικό 
χώρο του Δήμου Ζωγράφου

Γιόρτασε τη Τσικνοπέμπτη ο Σύνδεσμος Παλαιών Ζωγραφιωτών

Η Κοινωνική Παρέμβαση Δημοκρατικών 
Πολιτών Ζωγράφου έκοψε την πίτα της

Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ψηφιακής 
Πολιτικής, Δημήτρης Κολομπάτσος 

επιτηρεί το έργο της δεντροφύτευσης. 

Μ ε τον πιο παραδοσιακό τρό-
πο γιόρτασε το έθιμο της 

Τσικνοπέμπτης ο Σύνδεσμος Πα-
λαιών Ζωγραφιωτών  στη Βίλα 
Παυλίνα.  Γαστρονομικά εδέσματα 
για το απαραίτητο τσίκνισμα  και 
μουσική συντροφιά από τον μαέ-
στρο Τάκη Ρούσσο δημιούργησαν 
το κατάλληλο περιβάλλον (υπό την 
«εποπτεία» πάντα του προέδρου 
του συλλόγου Δημήτρη Μπίστικα)  
για μία βραδιά που θα μείνει στη 
μνήμη για πολύ καιρό. Στη κεφά-
τη παρέα συμμετείχε  ο Δήμαρχος 

Ζωγράφου Βασίλης Θώδας και οι 
Θόδωρος Μετυκαρίδης, αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και αναπληρωτής δήμαρχος, 
Γιάννης Βούρτσης, Αντιδήμαρχος 
Εθελοντισμού και ΚΑΠΗ, Δημο-
σθένης Μπουλούκος, Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
επικοινωνίας, Βαγγέλης Τζανής, 
αντιδήμαρχος Εμπορικής Ανάπτυ-
ξης και Καταστημάτων και ο ανε-
ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής. Και 
του χρόνου! 

Φ ίλοι και συναγωνιστές ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα της «Κοινωνικής 

Παρέμβασης Δημοκρατικών Πολιτών 
Ζωγράφου» για την κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας της την  Παρασκευή 10 Φε-
βρουαρίου στο «Garden».  

Η ατμόσφαιρα απόλυτα γιορτινή πράγ-
μα  για το οποίο συνέβαλε πέρα από τη 
καλή διάθεση των παρευρισκόμενων η 

λαϊκή ορχήστρα που ερμήνευε αγαπημένα 
τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. 

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, ο  
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Γιάννης Μου-
ζαλας, η επικεφαλής της παράταξης «Μαζί  
Για Την Πόλη Μας» και πρώην δήμαρχος 
Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, και ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Αγαπώ Ζωγρά-
φου» Κωστής Παπαναστασόπουλος. 

Ο αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και ΚΑΠΗ Γιάννης Βούρτσης, 
ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας και ο ανεξάρτητος 

δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Αλεξανδρής.

Κοπή πίτας Τίνας Καφατσάκη στη Βίλα Ζωγράφου

Ο ι πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό παρόν  
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης 
Ζωγράφου «Μαζί Για Την Πόλη Μας» τη 
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στη Βίλα Ζωγρά-
φου.  

«Η Βίλα Ζωγράφου γέμισε, μέσα και 
έξω, από νωρίς με φίλες και φίλους γεγο-
νός που μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, δύναμη 

και ενέργεια εν όψει της εκλογικής χρονιάς 
που έχουμε μπροστά μας» επισήμανε η 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Τίνα 
Καφατσάκη για την εκδήλωση που παρευ-
ρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι κινήσε-
ων πολιτών και μέλη ΔΣ  και φορέων του 
Ζωγράφου.

«Το 2023 είναι μια χρονιά με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, μια χρονιά εκλογών που 
ευχόμαστε και θα αγωνιστούμε να φέρει τις 
θετικές αλλαγές που έχει ανάγκη η  πατρίδα 
μας,  η κοινωνία και η πόλη μας» τόνισε η 
κυρία Καφατσάκη που ελπίζει σε μια νι-
κηφόρα πορεία προς τις εκλογές της 8ης 
Οκτώβριου. 



10 • Τεύχος #96, 76 • Φεβρουάριος 2023

Η ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΝΕ 
διοργάνωσε τουρνουά 5x5 στη μνήμη 

του Άλκη Καμπανού, θύματος της οπαδικής 
βίας, στα γήπεδα του Σκοπευτηρίου της Και-
σαριανής με σύνθημα: «Για κάθε Άλκη θα κά-
νουμε τον κόσμο καλύτερο».

Η ανταπόκριση που έδειξαν μαθητές, νέοι 
από την περιοχή καθώς και τέσσερις αθλη-
τικοί σύλλογοι, ήταν τεράστια και ξεπέρασε 
τους 150 συμμετέχοντες.

Στο χώρο παρευρέθηκαν η Κανέλλα Γε-
ωργοπούλου, υποψήφια βουλευτής του 
ΚΚΕ στο Νότιο Τομέα και Γραμματέας της 
ΤΕ Ανατολικών Συνοικιών του ΚΚΕ, ο Αλέ-
ξανδρος Μπουγάς, υποψήφιος βουλευτής 
του ΚΚΕ στο Νότιο Τομέα, ο Ηλίας Σταμέ-
λος, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
Καισαριανής. Βραβεία στις νικήτριες ομάδες 
απένειμε ο Αλέξανδρος Μπουγάς, καθώς 
επίσης δόθηκαν και αναμνηστικά της ΤΟ σε 
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε η Ελένη 
Τσώνη, μέλος του ΣΠ Αττικής και Γραμματέ-
ας του ΤΣ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΝΕ, 
κάλεσε σε μαζική συμμετοχή των νέων της 
περιοχής στην μεγάλη πολιτική συγκέντρω-
ση της ΟΠ Αττικής της ΚΝΕ, το Σάββατο 4 
Μάρτη στον Νηαρ Ηστ στις 7.00 μ.μ για τα 

80 χρόνια από την ίδρυση της θρυλικής 
ΕΠΟΝ, η οποία όπως ανέφερε «πρωτοστά-
τησε στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό αλλά 
και με το όπλο στο χέρι και συνέβαλε στην 
ορμητική ανάπτυξη του αγώνα και της πάλης 
του εργατικού - λαϊκού κινήματος στην Ελλά-
δα εκείνη την περίοδο». Ομιλητής θα είναι ο 
νέος Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρής 
Κωτσαντής.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τους αθλητι-
κούς συλλόγους και τους νέους αθλητές που 
συμμετείχαν στο τουρνουά, τον Μικρασια-
τικό, τον Αθηναϊκό, την ΑΟ Βύρωνα και τη 
Δόξα Βύρωνα. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν 
με βραβεύσεις των νικητριών ομάδων, με 
πρώτους τους «Ντεπάντσος», από τις ομά-
δες μαθητών Γυμνασίων και τον Αθηναϊκό 
από τους αθλητικούς συλλόγους.

[Καισαριανή]

Ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα της 
Ν.Δ. Διονύσης Χατζηδάκης, 

υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Ν.Δ., αποκάλυψε στο πλαίσιο 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καισαριανής στις 18 
Φεβρουαρίου, ότι το κόμμα αποφά-
σισε να δώσει το χρίσμα στον Ευγέ-
νιο Μαζαράκη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο παρευ-
ρισκόμενος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β3 
Ν.Δ Μίλτος Μπαντής και ανακοίνω-
σε στη συνέχεια επίσημα ο πρόε-
δρος της Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καισαριανής 
Σωτήριος Ιατρού.

Όπως αναφέρει ο κ. Ιατρού, η 

απόφαση του κόμματος έγινε δεκτή 
με μεγάλο ενθουσιασμό αναμέσα 
στα μέλη της Τοπικής. Ο κ. Μαζαρά-
κης είναι μέλος του Δ.Σ. της Δημ..Τ.Ο 
Ν.Δ Καισαριανής, με την ιδιότητα του 
υπεύθυνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όταν έγινε η ανακοίνωση ήταν 
ακόμη εντενταλμένος δημοτικός 
σύμβουλος του δημάρχου Καισα-
ριανής Χρήστου Βοσκόπουλου, στον 
Τομέα Πληροφορικής & Εφαρμογών 
Έξυπνης Πόλης (Smart City). Στις 
20 Φεβρουαρίου κατέθεσε δήλω-
ση ανεξαρτητοποίησής του από την 
παράταξη «Καισαριανή Τώρα» του 
δημάρχου.

Yποψήφιος δήμαρχος Καισαριανής ο Μαζαράκης
Η  Ν.Δ.  ΤΟΥ Ε ΔΩΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ

Ε ίναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα στάθμευσης στην Καισα-

ριανή. Έτσι, είναι εύλογο να αγανακτούν 
οι δημότες όταν βλέπουν ότι υπάρχουν 
παρατημένα αυτοκίνητα με εμφανές 
φθορές και συσσώρευση φύλλων κάτω 
από αυτά σε κεντρικούς δρόμους. 

Η «Ε» σε αυτοψία της επισημαίνει 
δύο από αυτά. Και τα δύο βρίσκονται σε 
διασταυρώσεις της οδού Φορμίωνος, 
στα διοικητικά όρια της Καισαριανής. 
Το ένα μάλιστα, παρεμποδίζει την παρα-
λαβή εμπορευμάτων αλλά και τη στάση 
πελατών συνοικιακού μανάβικου.

Η ευαισθησία της δημοτικής αρχής 
Βοσκόπουλου για την καθημερινότητα 
των πολιτών πρέπει να αποδεικνύεται 
με πράξεις.

Παρατημένα
αυτοκίνητα

στην Καισαριανή

Tο εγκαταλελειμμένο Citroën εδώ και 3 
χρόνια, στη διασταύρωση Μ. Σεϊζάνη και 
Φορμίωνος, δυσχεραίνει τη λειτουργία 

του συνοικιακού μανάβικου.

Εδώ και δύο χρόνια είναι 
εγκαταλελειμμένο το Smart στη 

διασταύρωση Φορμίωνος και Αρήτης.

Τουρνουά 5x5 στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Η υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ Κανέλλα Γεωργοπούλου συγχαίρει τους συμμετέχοντες αθλητές.





12 • Τεύχος #96, 76 • Φεβρουάριος 2023

[Συνέντευξη]

Κύριε υπουργέ, είστε 
από τους πολιτικούς που 
κινούνται διαρκώς μέσα 
στην κοινωνία, που μιλάτε 
απευθείας με τους πολίτες. 
Επειδή κιόλας κατοικείτε 
στα Νότια Προάστια, τι 
νομίζετε πως έχει αλλάξει 
και τι πρέπει να αλλάξει 
στην περιοχή μας;
 Έχετε δίκιο, εγώ δεν ασχολή-
θηκα με την πολιτική για να βρί-
σκομαι σε ένα γραφείο, μακριά 
από τους συμπολίτες μου. Πι-
στεύω ότι η ουσία της ενασχό-
λησης με τα κοινά, η ουσία της 
δημοκρατίας, είναι ο διάλογος, 
η αλληλεπίδραση όσων καλού-
νται να εκπροσωπήσουν το λαό 
με τον ίδιο το λαό. Σε ό,τι αφορά 
στα Νότια Προάστια, βλέπω κα-
θημερινά το τοπίο γύρω μου να 
αλλάζει. Κατ’ αρχάς, η ανοικοδό-
μηση είναι άνευ προηγουμένου. 
Οι δήμοι, σε συνεργασία με την 
περιφέρεια και την κεντρική δι-
οίκηση, νομίζω πως φροντίζουν 
πολύ και με έμφαση στην ουσία 
την πόλη του ο καθένας. Αλλά 
το κομβικό γεγονός είναι ότι το 
μεγάλο έργο του Ελληνικού έχει 
ξεκινήσει και ανεβάζει ταχύτητα 
καθημερινά. Το Ελληνικό είναι 
εμβληματικό, γιατί συμβολίζει 
τη βασική φιλοσοφία της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρα-
τίας, αυτό το μεγάλο και ενθου-
σιώδες «ναι» στις επενδύσεις, 
στα έργα που δίνουν δουλειά 
σε χιλιάδες Έλληνες, που δημι-
ουργούν συνθήκες ανάπτυξης. 
Το Ελληνικό οδηγεί την κούρσα 
προς μια καινούργια όψη της 
Ελλάδας και γι’ αυτό το αγκα-
λιάσαμε. Εν αντιθέσει με τους 
προκατόχους μας, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο 
οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για 
να ματαιώσει το έργο, βάζοντας 
συνέχεια τρικλοποδιές. Τέλος, 
για να σας απαντήσω και στο τι 
πιστεύω πως πρέπει να αλλάξει 

στα Νότια, θα πω μόνο αυτό: Στη 
Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε 
αποδείξει, βαδίζουμε με πρό-
γραμμα και τα έργα που σχε-
διάζουμε απαντούν σε πραγ-
ματικές ανάγκες. Την επόμενη 
τετραετία, λοιπόν, προβλέπω 
ότι η περιοχή μας θα μεταμορ-
φωθεί, ακολουθώντας, φυσικά, 
ένα σύγχρονο, ανθρώπινο, φιλι-
κό προς το περιβάλλον πρότυπο 
ανάπτυξης.

 
Κατά τη γνώμη σας, 
ποιο είναι το ουσιαστικό 
διακύβευμα αυτών 
των εκλογών;
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» Είναι 
πάρα πολύ απλό. Διότι, μπορεί η 
επιλογή να εκφράζεται σαν μια 
σειρά από διλήμματα, αλλά στην 
ουσία του το διακύβευμα είναι 
πάντα το ίδιο: Θα πάμε μπροστά 
ή θα γυρίσουμε στα χρόνια της 
κρίσης; Θα επιλέξουμε τη σοβα-
ρότητα και την προσήλωση στην 
ανάπτυξη, ή την επιπολαιότητα 
και τους τυχοδιωκτισμούς των 
δημαγωγών; Θα συνεχίσουμε 
να εδραιώνουμε το κύρος και 
την αίγλη της Ελλάδας στην Ευ-
ρώπη και τον κόσμο ή θα γίνου-
με ξανά το «παράδειγμα προς 
αποφυγήν», το «μαύρο πρόβα-
το» της Δύσης;

 
Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει 
διαφορετικά το δίλημμα 
των εκλογών. Πώς 
σχολιάζετε τη φράση του 
κ. Τσίπρα «δημοκρατία 
ή Νέα Δημοκρατία»;
Ως αυθεντικός λαϊκιστής, ο κ. 
Τσίπρας σπέρνει διαρκώς το 
διχασμό και δηλητηριάζει το 
δημόσιο διάλογο με ψέματα και 
συκοφαντίες. Όταν όμως ο ίδιος 
κακοποιούσε τους θεσμούς με 
το άκυρο δημοψήφισμα, με τα 
βοσκοτόπια του Καλογρίτσα για 
να φτιάξει «ΣΥΡΙΖΑ-chanel», 

όταν έστηνε το σκάνδαλο 
Novartis για να εξοντώσει τους 
πολιτικούς αντιπάλους του, όταν 
μετέθετε ακόμη και τις εκλογές 
για να εξυπηρετήσει συγκεκρι-
μένα συμφέροντα, τι έκανε άρα-
γε; Προστάτευε τη δημοκρατία 
για την οποία τώρα κόπτεται; 
Όχι βέβαια. Ο κ. Τσίπρας επεν-
δύει στην αναταραχή, ελπίζο-
ντας ότι έτσι θα επαναφέρει στο 
σήμερα τις ανώμαλες συνθήκες 
του 2015, τις οποίες ο ίδιος και 
ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκαν για 
να παρασύρουν τον ελληνικό 
λαό στην πιο οδυνηρή περιπέ-
τεια της Μεταπολίτευσης. Άρα, 
στο ψευδοδίλημμα που θέτει ο 
κ. Τσίπρας, στο λεκτικό πυρο-
τέχνημά του με το οποίο επιχει-
ρεί να δημιουργήσει αρνητικές 
εντυπώσεις εις βάρος της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατί-
ας, εμείς απαντάμε «κυβέρνηση 
Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ;», «Πρωθυπουργός 
Μητσοτάκης ή Πρωθυπουργός 
Τσίπρας;» Και ακόμη πιο συγκε-
κριμένα: Εμείς οι Έλληνες και οι 
Ελληνίδες θέλουμε να παραδώ-
σουμε στην επόμενη γενιά μια 
Ελλάδα στραγγαλισμένη από 
τους φόρους, την καχυποψία 
για τις επενδύσεις, την υψηλή 
ανεργία και τη μιζέρια; Ή μια 

Ελλάδα που εντυπωσιάζει την 
παγκόσμια κοινότητα με τους 
ρυθμούς ανάπτυξης που επι-
τυγχάνει -και μάλιστα εν μέσω 
ενός εξαιρετικά αρνητικού διε-
θνούς περιβάλλοντος, με αλλε-
πάλληλες, βαθιές κρίσεις;

 
Πιστεύετε ότι οι εκλογές 
θα ανανεώσουν τη θητεία 
της Νέας Δημοκρατίας 
στην κυβέρνηση και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
πρωθυπουργία της χώρας;
 Έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη 
στην κρίση του ελληνικού λαού 
και είμαι βέβαιος ότι ελάχιστοι 
παρασύρονται πλέον από τις 
άναρθρες κραυγές στις οποίες 
έχει καταφύγει ο κ. Τσίπρας, 
ελλείψει πραγματικών επιχει-
ρημάτων. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, αποδεδειγμένα και βάσει 
του έργου που έχει επιτελέσει 
από το καλοκαίρι του 2019 έως 
σήμερα, είναι ο πιο ικανός κυ-
βερνήτης που είχε η Ελλάδα 
-τουλάχιστον από τη Μεταπολί-
τευση και εξής. Αρκεί να ανα-
λογιστεί κάποιος τα προβλήματα 
που κλήθηκε να ανταπεξέλθει, 
χωρίς το παραμικρό περιθώ-
ριο σφάλματος. Και παράλληλα 
να φανταστεί κανείς τι θα έκανε 

ο κ. Τσίπρας στη θέση του. Το 
δεύτερο, μεταξύ μας, δεν θέλω 
ούτε να το σκέφτομαι, έστω και 
σαν υποθετικό σενάριο.

 
Πιστεύετε ότι η Νέα 
Δημοκρατία έχει 
πιθανότητες να σχηματίσει 
αυτοδύναμη κυβέρνηση, 
βάσει του αποτελέσματος 
της δεύτερης Κυριακής;
 Ασφαλώς. Καθώς λοιπόν πάμε 
σε εκλογές με απλή αναλογική, 
θα πρέπει όλοι μας να έχου-
με κατά νου ότι η επερχόμενη 
εκλογική διαδικασία είναι ίσως 
η πλέον κρίσιμη σε σχέση με 
κάθε προηγούμενη. Η χώρα 
βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι 
και είτε θα παραμείνει σε τροχιά 
ανάπτυξης και θα απογειωθεί, 
είτε θα παραδοθεί στους ερα-
σιτεχνισμούς και τις θεσμικές 
ακροβασίες των τυχοδιωκτών 
και λαοπλάνων. Επομένως, το 
δικό μου μήνυμα προς κάθε 
συμπολίτη μου είναι ότι, ανε-
ξάρτητα από την επανάληψη της 
εκλογής τη δεύτερη Κυριακή, η 
κάλπη είναι μία. Μία και εθνική, 
στην οποίαν δεν χωρούν πει-
ραματισμοί και παιχνίδια. Την 
πρώτη Κυριακή των εκλογών 
οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα 

 Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Ν.Δ.:  «Το δίλημμα είναι
Η «Ε» δημοσιεύει συνέντευξη του Χάρη Θεοχάρη, 
Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου της Νέας Δημο-
κρατίας, Βουλευτή Β3 Εκλογικής Περιφέρειας Νο-
τίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας Προγράμμα-
τος Ν.Δ. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εξηγεί 
γιατί, κατά τη γνώμη του, οι πολίτες πρέπει να εμπι-
στευτούν ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

«Δεν μένω σε ένα γραφείο,
μιλώ απευθείας με τους συμπολίτες μου»
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[Συνέντευξη]

 σοβαρότητα και ανάπτυξη ή επιπολαιότητα και τυχοδιωκτισμοί»
αποφασίσουν ποιος θα είναι πρωθυ-
πουργός και με ποια πλειοψηφική παρά-
ταξη. Τη δεύτερη Κυριακή, πολύ απλά, 
θα επικυρωθεί το οριστικό αποτέλεσμα, 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη νικητή και 
τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση για 
δεύτερη συνεχόμενη τετραετία. Αυτό εί-
ναι κάτι που γνωρίζει ήδη πολύ καλά ο 
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Γι’ αυτό και τα 
παίζει όλα για όλα, χωρίς κανένα δισταγ-
μό και αναστολή στο να δηλητηριάσει το 
κλίμα, να πολώσει το λαό με κατασκευ-
ασμένα διλήμματα κ.λπ. Ο κ. Τσίπρας, 
για το δικό του, στενό συμφέρον, κάνει 
τα πάντα για να βρεθεί κοντά στο πο-
σοστό που απέσπασε στις εκλογές του 
2019. Ένα ποσοστό ήττας, βεβαίως, με 
την ματαιόδοξη προσδοκία να ηγηθεί ο 
ίδιος μιας κυβέρνησης ηττημένων. Αλλά 
πιστεύω ότι ο λαός δεν θα του κάνει τη 
χάρη, δεν θα δώσει δεύτερη ευκαιρία 
στον κ. Τσίπρα να επιβεβαιώσει την ανε-
πάρκειά του.

 
Ωστόσο, ο κόσμος «εκεί έξω» 
όπως λέμε, οι πραγματικοί πολίτες, 
μπορεί να μη θυμούνται πια πχ τι 
έγινε στη διάρκεια της πανδημίας 
και των lockdown. Τους απασχολεί 
το σήμερα και κυρίως το πρόβλημα 
της ακρίβειας. Πιστεύετε ότι η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
στηρίζει επαρκώς τα ελληνικά 
νοικοκυριά απέναντι στον 
ανεξέλεγκτο τιμάριθμο;
 Ναι, κατηγορηματικά ναι, πιστεύω πως 
καμία άλλη κυβέρνηση και κανένας άλλος 
πρωθυπουργός εκτός από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη δεν θα έπαιρνε τόσο γενναί-
ες αποφάσεις για να στηρίξει την ελληνική 
κοινωνία -και δη τους πιο ευάλωτους οι-
κονομικά- από την έκρηξη της ακρίβειας. 
Οι συνταξιούχοι πχ είδαν για πρώτη φορά 
αύξηση ύστερα από 10-12 χρόνια, ενώ με 
προσωπική φροντίδα του πρωθυπουργού 
οι αυξήσεις διευρύνθηκαν ώστε να συμπε-
ριληφθούν και όσοι συνταξιούχοι αδικού-
νταν από το νόμο Κατρούγκαλου. Το ίδιο 
και με τις 120 δόσεις, καθώς και με πολλά 
άλλα ευεργετικά μέτρα. Κατ’ αρχάς, όμως, 
θα πρέπει να επισημάνω ότι ποτέ άλλοτε, 
τουλάχιστον από το 1974 και εξής, καμία 
ελληνική κυβέρνηση δεν βρέθηκε στο μάτι 
του κυκλώνα τόσες φορές, μέσα σε λιγότερο 
από μια τετραετία και έχοντας απέναντι της 
τόσο σοβαρά προβλήματα. Επιγραμματικά 
θυμίζω τις παράνομες μεταναστευτικές ροές 
στον Έβρο και στο Αιγαίο, ενορχηστρωμένες 
από τον Ταγίπ Ερντογάν. Κατόπιν ενέσκηψε 
η διετής πανδημία της COVID-19. Ακολού-
θησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η 

οποία προκάλεσε μία πρωτοφανή ενεργεια-
κή κρίση και, ως παρενέργεια, ένα τσουνάμι 
ακρίβειας, που όμοιό του δεν είχε καταγρα-
φεί επί 40 και πλέον χρόνια. Παράλληλα, εί-
χαμε διαρκείς απειλές και προκλήσεις από 
τους Τούρκους, που θα «έρθουν νύχτα» 
κ.λπ.

Ποιες θεωρείτε σαν πιο 
σημαντικές παρεμβάσεις της Νέας 
Δημοκρατίας ως κυβέρνησης;
 Πρώτα από όλα, είχαμε δεσμευτεί ότι 
θα μειώσουμε φόρους και εισφορές, για 
όλους τους Έλληνες, ανεξαιρέτως. Σή-
μερα, μπορούμε να απαριθμήσουμε μία 
προς μία 68 διαφορετικές επιβαρύνσεις, 
από αυτές που επιβλήθηκαν κυρίως στα 
χρόνια των μνημονίων, τις οποίες εμείς 
καταργήσαμε ή μειώσαμε δραστικά. Φυ-
σικά, οι περισσότερες εξ αυτών επιβλή-
θηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα, 
ασχέτως εάν τώρα σφυρίζουν αδιάφορα 
και παριστάνουν τους προστάτες των ερ-
γαζομένων και των αδυνάτων. Την αφαί-
μαξη που υπέστη η μεσαία τάξη στην Ελ-
λάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ, την εμμονική δίω-
ξη της επιχειρηματικότητας και την απο-
θάρρυνση των επενδύσεων, κανείς δεν 

μπορεί να ξεχάσει. Αλλά πέραν αυτών, η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μεί-
ωσε κατά 35% τον ΕΝΦΙΑ (που θα κα-
ταργούσε ο κ. Τσίπρας μόλις αναλάμβανε 
καθήκοντα ως πρωθυπουργός, το 2015). 
Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης 
και ελαχιστοποιήσαμε τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Το κυριότερο είναι όμως ότι 
μειώσαμε την ανεργία κατά 6 ολόκλη-
ρες ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώ-
ντας σχεδόν 300.000 καινούργιες θέ-
σεις εργασίας. Επίσης διοχετεύσαμε 100 
εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, τη 
μεταποίηση και, οπωσδήποτε, στον του-
ρισμό. Και δεν θα πρέπει να παραγνωρί-
σουμε επίσης ένα επίτευγμα πραγματικά 
ιστορικής σημασίας: Για πρώτη φορά την 
τελευταία δεκαετία και πλέον, οι εθνικές 
εξαγωγές ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ 
συνολικά. Όσο για την ανάπτυξη, αρκεί 
να αναφέρω ότι ξεπεράσαμε κατά πολύ 
τις προσδοκίες μας, φτάνοντας το 5,6% 
για το 2022. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει 
προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 
2023. Και η Ελληνική Οικονομία ανα-
βαθμίστηκε 12 φορές. Απέχουμε ένα 
βήμα μόνο από την επενδυτική βαθμίδα. 

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ακούγε-
ται σε πολλούς από εσάς αρκετά τεχνι-
κό. Σας διαβεβαιώνω, όμως, ότι σε ένα 
περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, έχει 
τεράστια σημασία, προκειμένου να συ-
γκρατήσουμε το κόστος δανεισμού, όχι 
μόνο του κράτους, αλλά και των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων.

 
Καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση 
της τετραετίας, εσείς θεωρείτε ότι 
η Νέα Δημοκρατία έχει τηρήσει 
τις προεκλογικές δεσμεύσεις της;
 «Το είπαμε, το κάναμε» -αυτό είναι το 
σύνθημά μας στη Νέα Δημοκρατία και 
είμαστε περήφανοι που είμαστε σε θέση 
να το επαναλαμβάνουμε, ακριβώς διότι 
απηχεί την πραγματικότητα. Μια πραγ-
ματικότητα ασυνήθιστη για τα ελληνικά 
δεδομένα, όπου οι κυβερνήσεις αποτυγ-
χάνουν συστηματικά να υλοποιήσουν το 
πρόγραμμα που είχαν εξαγγείλει προ της 
εκλογής τους. Αντιθέτως, όμως, η Νέα 
Δημοκρατία κατόρθωσε να κάνει πράξη 
ό,τι υποσχέθηκε, σε ποσοστό 85-90%. 
Και το ίδιο θα κάνει, ελπίζουμε ακόμη 
καλύτερα, στην επόμενη τετραετία.

«Μειώσαμε την ανεργία κατά 6 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες, 
δημιουργώντας σχεδόν 300.000 καινούργιες θέσεις εργασίας»
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[Βύρωνας]

Ο Νότιος Τομέας Αθηνών έδωσε ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα συστράτευσης 

και νίκης για τις εθνικές εκλογές του 
2023, μέσα στο κατάμεστο Πολιτιστι-
κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην 
Αργυρούπολη, στην κοπή πίτας της Β3 
ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέα Αθηνών, των ΔΗΜ.
ΤΟ μας και της Ν.Ε Β Νότιου Τομέα Αθη-
νών ΟΝΝΕΔ παρουσία του Προέδρου 
μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους: Ο Γραμματέας Πολιτικής Επι-
τροπής της Ν.Δ Παύλος Μαρινάκης, ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης 

Θεοδωρικάκος, η Υφυπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, 
οι Βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών 
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Διονύσης 
Χατζηδάκης, Χάρης Θεοχάρης, Άννα 
Καραμανλή, Μπάμπης Παπαδημητρίου, 
Γιάννης Καλλιάνος, Βασίλης Σπανά-
κης, τον Γραμματέα Οργανωτικού και 
Διευθυντή Γραφείου Προέδρου Στέλιος 
Κονταδάκης που λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων ήταν εκτός Αθηνών εκ-
προσώπησαν ο Αν. Γραμματέας Οργα-
νωτικού Δημήτρης Αναστασόπουλος και 
οι τομεάρχες Μαριάννα Μαυραγάνη και 
Ιωάννης Παπαδάμ, τον Υπουργό Εξωτε-

ρικών Νίκος Δένδιας που βρισκόταν σε 
επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές από 
τον σεισμό στην Τουρκία εκπροσώπησε 
ο Κώστας Παπαθανασόπουλος. Ο Αντι-
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Γιάννης Φιτόπου-
λος, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος 
Γαϊτάνης, ο Διευθυντής της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της ΝΔ Μπάμπης Σιά-
τρας, η Επικεφαλής του Θεματικού το-
μέα της Προστασίας του Πολίτη Ιωάννα 
Γκελεστάθη, η Τομεάρχης Αθλητισμού 
Ντόρα Πάλλη, η Τομεάρχης Μετανά-
στευσης και Ασύλου Φαίη Κυριακίδου, 
ο Τομεάρχης Μεταφορών Αθανάσιος 
Βαμβίνης, ο Τομεάρχης Παιδείας Τάσος 
Κορίλλης, ο Τομεάρχης Ανώτατης Εκ-
παίδευσης Γιάννης Αναστασόπουλος, ο 
Τομεάρχης Εμπορίου Νίκος Λεβετσοβί-
της, ο Τομεάρχης Ενέργειας Αναστάσιος 
Θωμαΐδης τα μέλη της Πολιτικής Επιτρο-
πής Σάσα Πατεράκη, Ρένα Πιερρακά-
κου, Δανάη Δήμητρα Προκόβα, Ηλίας 
Θεοδωρακόπουλος, Αιμίλιος Βουγιου-
κλάκης (Αν. Διοικητής Ασκληπειού Βού-
λας), Γιάννης Μπάντος, Γιώργος Λέλος.

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρευ-
ρέθηκαν:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης, ο οικοδεσπότης Γιάννης 
Κωνσταντάτος Δήμαρχος Ελληνικού-
Αργυρουπολης και Βασίλης Θώδας, 
Δήμαρχος Ζωγράφου, οι αντιπεριφε-
ρειάρχες, Νότιου Τομέα Χρήστος Θεο-
δωρόπουλος, Κεντρικού Τομέα Γιώργος 
Βλάχος, Επιχειρηματικότητας και Καινο-
τομίας Ηλίας Γρηγορίου, Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή, ο Πρό-
εδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Γιώργος Δημόπουλος, οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι Τζίνα Αδαμοπούλου, Δήμη-
τρα Νάνου, καθώς και πλήθος αντιδη-
μάρχων, δημοτικών συμβούλων και 
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης του 
Νοτίου Τομέα. 

Στην εκδήλωση, ενισχύοντας το πνεύ-
μα ενότητας και συστράτευσης της Β3 
ΔΕΕΠ βραβεύθηκαν για την δράση και 
προσφορά τους οι πρώην Πρόεδροι των 
Νομαρχιακών Επιτροπών Παρασκευάς 
Γιαννόπουλος, Δημήτρης Χατζελένης, 
Βαγγέλης Κοκκώσης, Μιχάλης Κουμε-

ντάκος, Αλέξανδρος Σπύρου.
Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Δ.Σ της 

ΔΕΕΠ μας, τους Προέδρους και τα μέλη 
των Δ.Σ των ΔΗΜΤΟ μας και τον Πρόε-
δρο και τα μέλη της ΟΝΝΕΔ Νότιου Το-
μέα Αθηνών για τη συνεργασία και την 

πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματο-
ποίηση της εκδήλωσης!

Μίλτος Μπαντής,
Πρόεδρος Β3 ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέα 
Αθηνών Ν.Δ. 

Πιο ενωμένοι και πιο
δυνατοί από ποτέ!

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Β3 ΔΕΕΠ Ν.Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Συγκινητική αναφορά του
πρωθυπουργού για τον κ. Μπαντή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια συγκινητική αναφορά στον 
επί δεκαετίες Πρόεδρο της Τ.Ο. Ν.Δ. Φρυγίας Βύρωνα, Απόστολο 
Μπαντή και πατέρα του νυν Προέδρου της Β3 ΔΕΕΠ Ν.Δ. Μίλτου 
Μπαντή: «Χαίρομαι, αγαπητέ μου Πρόεδρε που βλέπω τον κομμα-
τικό μας μηχανισμό σε απόλυτη ετοιμότητα. Θέλω να σας πω ότι ο 
Πρόεδρος, το ξέρετε εξάλλου, έχει μια κομματική ιστορία, καθώς 
θυμάμαι –και δεν το ξεχνώ ποτέ- ότι όταν ήμουν απλός βουλευτής 
κάθε φορά που  ανέβαινα προς τον Υμηττό υπήρχε μία Τοπική, η 
οποία ήταν ανοιχτή. Και ήταν η Τοπική του πατέρα του και χαίρομαι 
που τώρα υπάρχει αυτή η συνέχεια και χαίρομαι που ο κομματικός 
μας μηχανισμός είναι σε απόλυτη εγρήγορση».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον 
Πρόεδρο της Β3 ΔΕΕΠ Ν.Δ. Μίλτο Μπαντή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης απευθύνει χαιρετισμό.

Από αριστερά: Βασίλης Σπανάκης, Βουλευτής, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
Πρόεδρος της Ν.Δ. και Πρωθυπουργός, Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος 

Ελληνικού-Αργυρούπολης και πρόεδρος ΣΠΑΥ, Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός 

Μετανάστευσης & Ασύλου και Βασίλης Θώδας, Δήμαρχος Ζωγράφου.

Ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. Β3 Δ.ΕΕ.Π. και Ν.Ε. Β’ Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ.

Πλήθος κόσμου και επίσημοι στην κοπή πίτας.
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[Καισαριανή]

Μ έσα σε κλίμα αισιοδοξίας για 
το 2023, πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή 10 Φεβρουαρί-
ου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της «Συνεργασίας Πολιτών 
Καισαριανής» στο Kayu Athens 
επί της Εθνικής Αντιστάσεως. 

Η επικεφαλής της παράταξης, 
Άννα Παραγυιού, καλωσορίζοντας 
τους προσκεκλημένους, έδωσε το 

στίγμα, μιλώντας για την παρουσία 
της Συνεργασίας Πολιτών Καισα-
ριανής στα δημοτικά δρώμενα της 
πόλης όλα αυτά τα χρόνια, ενώ πα-
ράλληλα έκανε αναφορά στις με-

γάλες προοπτικές που υπάρχουν 
για να μπορέσουμε να καλυτερεύ-
σουμε την καθημερινότητα και τη 
ζωή των πολιτών της Καισαριανής. 
Τόνισε πως η πόλη χρειάζεται αλ-
λαγές και ένα συνολικό σχέδιο για 
την επόμενη μέρα και το σίγουρο 
είναι πως η Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής θα έχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο σε αυτό. 

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλ-
λων οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης 
Μπαλάφας, Νίκος Παππάς, Θεα-
νώ Φωτίου, Γιάννης Μουζάλας, 
Ραλλία Χρηστίδου, ο διευθυντής 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
Θανάσης Θεοχαρόπουλος, οι δή-
μαρχοι Βύρωνα και Καισαριανής, 
αντίστοιχα, Άκης Κατωπόδης και 
Χρήστος Βοσκόπουλος, οι επι-

κεφαλής της παράταξης «Πρώ-
τη Φορά Καισαριανή» Μπεττίνα 
Γραφίδου και της Ανυπότακτης 
Καισαριανής Μιχάλης Μιλτσακά-
κης, ο τέως δήμαρχος Αντώνης 
Καμπάκας, η υποψήφια δήμαρχος 
Δάφνης- Υμηττού Όλγα Χρηστι-
νάκη, αντιδήμαρχοι Καισαριανής, 
δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσω-
ποι φορέων κ.ά.

Με χαμόγελα η κοπή πίτας της Άννας Παραγυιού

Η Άννα Παραγυιού με τον δήμαρχο Βύρωνα Άκη Κατωπόδη
Η επικεφαλής της Συνεργασίας Πολιτών με τον τέως 

δήμαρχο Καισαριανής Αντώνη Καμπάκα.
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[Βύρωνας]

Π αρουσία εκατοντάδων δημοτών, 
αλλά και βουλευτών της περιοχής 

(Τόνια Αντωνίου από ΠΑΣΟΚ, Χάρης 
Θεοχάρης από ΝΔ), δημάρχων (Ηλιού-
πολης Γιώργου Χατζηδάκη, Καισαρια-
νής Χρήστου Βοσκόπουλου), αυτοδιοι-
κητικών παραγόντων της Περιφέρειας 
(Νίκος Ανδρουλακάκης) και όμορων 
δήμων (επικεφαλής μείζονος αντιπο-
λίτευσης σε Δάφνη-Υμηττό Γιώργου 
Δαουλάρη, προέδρου δημοτικού συμ-
βουλίου Ηλιούπολης Παναγιώτη Βιδά-
λη, αντιδημάρχων Ηλιούπολης Κώστα 
Σεφτελή, Γιάννη Πούλου, Χριστίνας 
Σερέτη και Γιάννη Αντζινά, αντιδή-
μαρχου Καισαριανής Γιάννη Τσιροζίδη, 
αντιδήμαρχου Νέας Σμύρνης Πολύδω-
ρου Συρίγου, δημοτικών σύμβουλων 
Ηλιούπολης Χρήστου Καλαρρύτη, Μο-
σχάτου-Ταύρου Μαρίας Τσέλιου και 
Αλίμου Αναστασίας Σιμητροπούλου), 
του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή 
Νίκου Σαργκάνη, καθώς και εκπροσώ-
πων φορέων και συλλόγων της πόλης, 
η δημοτική κίνηση πολιτών Βύρωνα 
«Δύναμη Ελπίδας», έκοψε την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα της. 

Σε μια εκδήλωση που έσφυζε από 
ενθουσιασμό, αλλά και αποφασιστικό-
τητα, ο υποψήφιος δήμαρχος Βύρωνα 
Αλέξης Σωτηρόπουλος απηύθυνε κά-
λεσμα σε όλους τους δημότες για ανα-

τροπή του «φαύλου κύκλου της στασι-
μότητας»: «Ο Βύρωνας αλλάζει οριστικά 
σελίδα» τόνισε, καταχειροκροτούμενος 
από τους παρευρισκόμενους πολίτες 
που γέμισαν ασφυκτικά το δημοτικό 
αναψυκτήριο Άστρα την περασμένη 
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. 

Ο Αλέξης Σωτηρόπουλος, συγκινημέ-
νος, αφού ευχαρίστησε τους δημότες για 
«την μεγαλειώδη παρουσία τους» είπε: 
«Η παρουσία σας  αποτελεί για εμάς ένα 
ακόμη ξεκάθαρο μήνυμα ελπίδας και 
πράσινο φως για να συνεχίσουμε και να 
εντείνουμε την προσπάθεια μας στον ίδιο 
δρόμο. Μία πορεία που θα είναι νικηφό-
ρα και έχει έναν και μόνο αδιαπραγμά-
τευτο στόχο : Να αλλάξουμε τον Βύρωνα! 
Να υπηρετήσουμε την πόλη μας και τους 
δημότες της, με σχέδιο, ανιδιοτέλεια και 
εντιμότητα».

Ο Αλέξης Σωτηρόπουλος άσκησε 
στην ομιλία του σκληρή κριτική στην 
δημοτική αρχή: «Παρουσιάζει τον πιο 
ισχνό απολογισμό παραγωγής έργου απ` 
όσους μπορώ να ανακαλέσω στην μνή-
μη μου. Έχει αποτύχει» είπε χαρακτηρι-
στικά. Ανάφερε επίσης ότι «η πόλη μας 
παραμένει βρώμικη και ουραγός στην 
ανακύκλωση», ενώ «δεν έχει υπάρξει 
επί 8,5 χρόνια μείωση των ανταποδο-
τικών δημοτικών τελών ούτε κατά ένα 
ευρώ» τόνισε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σ` αυτά τα 
8,5 χρόνια ότι «δεν έχει διαμορφωθεί 
ούτε ένας νέος χώρος πρασίνου, ούτε 
μία νέα πλατεία. Δεν έχει δοθεί για χρή-
ση από τους πολίτες ούτε ένα τετραγω-
νικό μέτρο νέου ελεύθερου χώρου. Δεν 
έχει δημιουργηθεί ούτε μία νέα παιδική 
χαρά. Δεν έχει ανεγερθεί ή αγορασθεί 
ανάλογο κτίριο για να στεγάσει έστω 
και ένα νέο παιδικό σταθμό» 

Στη συνέχεια επισήμανε ότι «δεν 
είναι η λύση βέβαια η παλινόρθωση 
ανθρώπων και παρατάξεων που πλή-
γωσαν την πόλη μας με τις πολιτικές και 
την νοοτροπία τους και οδήγησαν τον 
Δήμο στην κατάσταση που βρισκόταν 
το 2014».

Τόνισε με εμφατικό τρόπο: «Ο ΒΥΡΩ-
ΝΑΣ έχει ανάγκη να αλλάξει σελίδα ορι-
στικά και αμετάκλητα. Και η ώρα να το 
κάνει είναι τώρα, φέτος. Ήλθε η ώρα να 
σπάσουμε οριστικά το φαύλο κύκλο της 
στασιμότητας και της αδράνειας».

Μάλιστα ανέφερε τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει μια νέα δημοτική 

αρχή: «Έχουμε ανάγκη όσο ποτέ μια 
δημοτική αρχή που θα πρωταγωνιστεί. 
Μια δημοτική αρχή που θα θέτει ψηλά 
τον πήχη και θα δίνει αυτή πρώτη το πα-
ράδειγμα. Με πρώτες αδιαπραγμάτευτες 
προτεραιότητες την διαφάνεια και την 
λογοδοσία. Μια δημοτική αρχή που θα 
έχει σχέδιο, γνώση, όραμα και έξυπνες 
ιδέες για την βελτίωση της καθημερινό-
τητας της πόλης, σε μια νέα εποχή υψη-
λών απαιτήσεων. Μια δημοτική αρχή 
που θα διαθέτει αντίληψη και νοοτροπία 
ανοιχτών οριζόντων, θα έχει διάθεση 
συνεργασίας και  αξιοποίησης όλων των 
δημιουργικών δυνάμεων που θέλουν να 
προσφέρουν, με αξιοκρατία. Και χρει-
αζόμαστε πάνω απ’ όλα μια δημοτική 
αρχή που θα ξέρει να διεκδικεί αυτά 
που αξίζει η πόλη μας από την κεντρική 
εξουσία».

Αναφερόμενος στην δημοτική πα-
ράταξη που ηγείται τόνισε ότι: «Δεν 
περιχαρακώνεται σε κομματικά πλαίσια. 
Αποτελείται από ανθρώπους με διαφορε-
τική πολιτική διαδρομή και ιδεολογικές  

θέσεις που τους ενώνει η αγάπη τους για 
την πόλη μας και η θέληση να την κάνουν 
καλύτερη. Τα σκουπίδια, ο φωτισμός ή οι 
λακκούβες δεν έχουν κομματικό πρόση-
μο ή χρώμα. Κινητήρια δύναμή μας είναι 
η αγάπη μας για την πόλη μας».

Αναφερόμενος στην αντιπολιτευτική 
στάση της παράταξης όλα αυτά τα χρό-
νια είπε: «Αναδεικνύαμε συνεχώς τα 
προβλήματα της πόλης μας και γι` αυτό 
σήμερα τα γνωρίζουμε, έχουμε απαντή-
σεις σ` αυτά και μπορούμε να σας κοι-
τάξουμε στα μάτια και να ζητήσουμε την 
εντολή για να τα επιλύσουμε».

Κλείνοντας την ομιλία του καταχει-
ροκροτούμενος είπε: «Η πόλη μας αξίζει 
μία καλύτερη τύχη, ένα καλύτερο αύριο. 
Και με την συμβολή όλων μας θα το 
έχει. Η αποψινή σας παρουσία αποτελεί 
ξεκάθαρη εντολή να το κάνουμε. Πάμε 
μαζί λοιπόν να αλλάξουμε τον Βύρωνα. 
Με σχέδιο, με όραμα, με εντιμότητα, με 
ανιδιοτέλεια. Γιατί ο Βύρωνας είναι το 
σπίτι μας. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑ-
ΦΕΡΟΥΜΕ».

Ηχηρό μήνυμα για αλλαγή σελίδας στον Βύρωνα 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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[Καισαριανή - Ιστορία]

Γράφει η Σοφία Τριανταφυλλοπούλου
sofiarose1900@gmail.com
Association of European Journalists

Σ το μοναστήρι θα σας ταξιδέψω σή-
μερα ή για να το πω πιο επίσημα, 

στην Μονή των Εισοδείων της Θεοτό-
κου που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 
350 μέτρων στον Υμηττό, λίγο πιο πάνω 
από την πόλη της Καισαριανής, σ΄ένα 
καταπράσινο ειδυλλιακό περιβάλλον.

Το παρεκκλήσι της μονής ονομάζεται 
Άγιος Αντώνιος, όπως κι ο Αντώνης 
Αμουργιανός της ιστορίας μας, που 
γεννήθηκε στη Μύκονο το 1885. Εκεί 
πέρασε τα παιδικά του χρόνια κι εκεί 
παντρεύτηκε τη Μαρία. Δούλευε ως 
επιστάτης στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου και ήταν παρών σε ιστορικές 
στιγμές του νησιού, όταν η Γαλλική Αρ-
χαιολογική Σχολή Αθηνών έκανε ανα-
σκαφές στη νησί. Για χρόνια φυλούσε τα 
πέτρινα λιοντάρια για να μην τα πάρουν 
βέβηλα χέρια όπως τόσες και τόσες ελ-
ληνικές αρχαιότητες. 

Η οικογένεια όμως μεγάλωνε, είχαν 
ήδη 6 παιδιά, για αυτό ζήτησε μετάθεση. 
Ήταν περίπου το 1935 όταν η υπηρεσία 
του τον έστειλε να φυλάει το βυζαντινό 
μοναστήρι της Καισαριανής. Έτσι, χαι-
ρέτησε για τελευταία φορά τα λιοντάρια 
του, κι από το άνυδρο και ξερό νησί της 
Δήλου και τους αέρηδες της Μυκόνου, 
βρέθηκε ανάμεσα στα πλατάνια και τις 
κελλαρυστές πηγές του Υμηττού

Στην Καισαριανή γεννήθηκε το 1936 
ο μικρότερος γιος του ο Θαλής, που το 
1981 διορίστηκε φύλακας στο μοναστή-
ρι αφού πρώτα υπηρέτησε στη Μονή 
Δαφνίου. 

Τα πρώτα χρόνια ο μπάρμπα Αντώνης 
εγκαταστάθηκε με τη γυναίκα του και τα 
παιδιά του στη νότια πλευρά του περι-
βόλου της μονής, στο κτίσμα απέναντι 
από την εκκλησία, (τον Πύργο των Μπε-
νιζέλων, εκεί όπου το 1682 στεγάστηκε 
η αρχοντική οικογένεια Μπενιζέλου - 
πρόγονοι της Αγίας Φιλοθέης της Αθη-
ναίας- για να σωθούν από την πανώλη 
που είχε πέσει στην Αθήνα).

 Ήταν η εποχή που η Καισαριανή είχε 
ήδη κατοικηθεί από Μικρασιάτες πρό-
σφυγες, που σε κάθε ευκαιρία ανέβαι-
ναν με τα πόδια από τον χωματένιο δρό-
μο στο μοναστήρι τους για προσκύνημα 
ή εκδρομή. Όταν ήρθε ο πόλεμος του 
‘40, νοίκιασε σπίτι στην οδό Σταματιά-

δου κι έφερε την οικογένειά του, όμως 
εκείνος συνέχισε να μένει στο μοναστή-
ρι τις περισσότερες φορές. Διέσωσε μά-
λιστα πολλά κειμήλια κρύβοντάς τα (τα 
κειμήλια εκτίθονται σήμερα στο μουσείο 
Μπενάκη)

Αγαπούσε και πρόσεχε όχι μόνο το 
μοναστήρι αλλά και το δάσος. Σ΄όσους 

περνούσαν από εκεί, αφού τους κερ-
νούσε ουζάκι και μεζέ, τους έδινε ένα 
χαρτί που έγραφε: 

«ΜΗ ΜΟΥ ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ, 
ΤΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ ΚΑΙ 
Τ’ ΑΛΛΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ. ΤΑ 
‘ΦΤΙΑΞΕ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑ-
ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ»

Σε άρθρο της στη μηνιαία εικονογρα-
φημένη επιθεώρηση ΗΟΣ (1965), η αρ-
χαιολόγος Δωρίδα Χρηστίδου-Frohe, 
γράφει:

«Ο μπάρμπα Αντώνης, βαρεμένος από 
τους πολλούς χειμώνες, θερμαίνεται στο 
πεζούλι του δίπλα στο καλαθάκι του με τα 
παστέλια και τα μυγδαλωτά. Σαν πιάσει 
την κουβέντα για το μοναστήρι, κατρα-
κυλά ο χρόνος ασταμάτητος. Μιλά για την 
Αφροδίτη, για τις τελευταίες ανασκαφές 
και τις διαφωνίες των αρχαιολόγων...»

Ο μεγάλος του γιος του ο Κωνστα-
ντής, διορισμένος φύλακας κι αυτός του 
μοναστηριού, συμμετείχε ως επιστάτης 
στη μεγάλη αναδάσωση του Υμηττού 
που έκανε η Φιλοδασική, με πρωτο-
βουλία της Καίτης Αργυροπούλου, μετά 
το 1947. Είναι γνωστό πως την περίοδο 
της Κατοχής ο Υμηττός είχε αποψιλω-
θεί τελείως, αφού όσοι κατοικούσαν 
στην Αθήνα έκοβαν τα δένδρα για να 
τα χρησιμοποιήσουν ως καύσιμη ύλη 
και έπιαναν ότι τρωγόταν για να επιβι-
ώσουν.

Ο Μπάρμπα Αντώνης δεν γύρισε ποτέ 
ξανά στο νησί του, τη Μύκονο. Το μονα-
δικό πράγμα που μαρτυρούσε πως ήταν 
νησιώτης ήταν το μυκονιάτικο παραδο-
σιακό ζωνάρι που είχε πάντα τυλιγμένο 
γύρω από τη μέση του. Μετά τη συντα-
ξιοδότησή του δεν εγκατέλειψε το αγα-
πημένο του μοναστήρι και πολλές φορές 
έμενε εκεί, σ΄ένα κελάκι. Είχε ριζώσει 

πάνω στο βουνό, παρέα με τις ανεράι-
δες και τα ξωτικά, τα κυπαρίσσια και τα 
πεύκα, ανάμεσα σε βυζαντινούς τοίχους 
και σε αρχαίες κολώνες.

Ήταν μια μορφή σαν αυτές που πε-
ριγράφει ο Κόντογλου στα βιβλία του, 
«παλαιός άνθρωπος», με τη σοφία εκεί-
νη που δεν μπορούν να δώσουν τα βι-
βλία, παρά μονάχα η αληθινή επαφή με 
τους ανθρώπους και τη φύση.

Ο μπάρμπα Αντώνης έφυγε από τη 
ζωή πριν 54 χρόνια. Κι όμως, θα τον 
συναντήσετε ανάμεσα στις φυλωσσιές 
των δέντρων να συνομιλεί με τα πουλιά, 
θα τον δείτε να γεμίζει το παγουράκι του 
με δροσερό νερό από πηγή του Κριού 
και καθισμένος κάτω από από τον γέρο 
πλάτανο να κοιτάζει λυπημένος τους 
απερίσκεπτους που κάθονται πάνω 
στ΄αρχαία μάρμαρα με τα χέρια τους γε-
μάτα κομμένα αγριολούλουδα...

Αντώνης Αμουργιανός
o φύλακας της Μονής Καισαριανής στον Υμηττό

Ο Μπάρμπα Αντώνης 
Αμουργιανός το 1935. Πίσω του 
το μοναστήρι της Καισαριανής.

Ο Κωσταντής Αμουργιανός φύλακας 
στο Μοναστήρι από το 1947 έως το 
1982. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 

‘80, όταν ιερόσυλοι προσπάθησαν να 
κλέψουν εικόνες. Στην προσπάθειά του 

να τους εμποδίσει, τραυματίστηκε.

Η Κατίνα (σύζυγος του Κωσταντή) 
δούλεψε κι εκείνη ως βοηθητικό 
προσωπικό στο μοναστήρι. Στη 
φωτογραφία τη βλέπουμε να 

φτιάχνει καφέ για τους επισκέπτες. 
Δίπλα της, η αδελφή της που εκείνη 

τη μέρα είχε ανέβει για βόλτα. 
Στο σημείο που έχει ληφθεί η 

φωτογραφία, σήμερα βρίσκεται η 
είσοδος που κόβουν τα εισιτήρια.

Παλιά φωτογραφία της Μονής

Πατέρας και γιος στον περίβολο του μοναστηριού
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Ο Σύλλογος Τριτέκνων Και-
σαριανής έκοψε την πίτα του 

στο δημαρχείο Καισαριανής την 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
τη βράβευση των επιτυχόντων 
στις εισιτήριες εξετάσεις στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτους 
2022, τη δημιουργική απα-
σχόληση των παιδιών από την 
ομάδα «Vera Festa - Αληθινή 
γιορτή» της ηθοποιού Βέρα 
Μακρομαρίδου και ψυχαγωγία 
από την Ακαδημία Ζεϊμπέκικου 
Κορυδαλλού  του Δημήτρη Πε-
τρόπουλου.

Το «παρών» στην εκδήλωση 
έδωσαν μεταξύ άλλων η βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεοφανώ Φω-
τίου και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Τώνια 
Αντωνίου καθώς και ο διευ-
θυντής της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεο-
χαρόπουλος. Επίσης παραβρέ-
θηκαν ο δήμαρχος, αντιδήμαρ-
χοι και επικεφαλής δημοτικών 
παρατάξεων.

Δ ύο εκδηλώσεις προγραμμάτισε για τις 
απόκριες ο Δήμος Καισαριανής. Η πρώτη 

πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 
19 Φεβρουαρίου στο δημοτικό πάρκο «Τα Ξύ-
λινα» με παντομίμα, μαριονέττες, μπαλονοκα-
τασκευές, face painting, και τον Μάγο Όσκαρ.

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023, ακο-
λουθεί νέα εκδήλωση στην κεντρική πλατεία 
της πόλης, στις 10:30. Αρλεκίνοι, μαριονέττες, 
μπαλονοκατασκευές, face painting, clown 
serpantina, bubble show, ζογκλέρ και πολ-
λές εκπλήξεις!

Απόκριες 2023 στην Καισαριανή

Η μικρή μαριονέτα του Francisco Brito 
προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα παιδιά

Ο Alex de Paris ψυχαγώγησε 
το κοινό με παντομίμα.

Κοπή πίτας με παρουσίαση χορού 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου. Από αριστερά: Γιάννης Φασουλάς, Ειρήνη 
Βελισσάρη, γραμματέας, Μαίρη Νερούτσου, πρόεδρος, Ευδοκία 

Χατζηαδάμ, αντιπρόεδρος και Ειρήνη Σταμάτη, ταμίας.

H Ακαδημία Ζεϊμπέκικου  του Δημήτρη Πετρόπουλου
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Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ 

Η προσφορά του δημάρχου
Τη συμπαράσταση της δημοτικής αρχής και του λαού του 
Βύρωνα για το φονικό σεισμό στην Τουρκία που είχε σαν 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και 
να τραυματιστούν δεκάδες χιλιάδες, εξέφρασε ο δήμαρχος 
Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης με επιστολή του προς τον 
Tunç Soyer δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης, 
με τον οποίο έχει αδελφοποιηθεί. 

Και επειδή η αλληλεγγύη εκφράζεται με πράξεις, στην επι-
στολή αναφέρει ότι ο Δήμος του Βύρωνα, συμμετέχει στην 
αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στο πλαίσιο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων της Ελλάδας και είναι έτοιμος να στηρίξει 
και αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Μητροπολιτικού Δήμου 
Σμύρνης κατά τον τρόπο που θα του υποδείξουν και τις ανά-
γκες που υπάρχουν.

Συνεισφορά δημοτικών παρατάξεων

Πλήθος Βυρωνιωτών ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα προσφο-
ράς της παράταξης «Νέα Εποχή Βύρωνα» για τους συναν-

θρώπους μας σε Τουρκία και Συρία που επλήγησαν από τον 
φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Το εκλογικό κέντρο της παράταξης «πλημμύρισε» από είδη 
πρώτης ανάγκης από το πλήθος κόσμου που ανταποκρίθηκε 
στην πρωτοβουλία της παράταξης, με σκοπό την ουσιαστική 
στήριξη των σεισμοπαθών.

Οι άνθρωποι της «Νέας Εποχής Βύρωνα» και ο επικεφα-
λής Χρήστος Γώγος, ευχαριστούν από τα βάθη της καρδιάς 
τους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την κίνηση αλληλεγγύης, 
η οποία δηλώνει την ειλικρινή και έμπρακτη συμπαράσταση 
των πολιτών του Βύρωνα στους λαούς που δοκιμάζονται από 
το ασύλληπτο «χτύπημα» του εγκέλαδου.

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η

Πλήθος πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου 
Καισαριανής για συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστική 
βοήθεια για τους σεισμόπληκτους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Και-
σαριανής έφερε ρούχα όλων των ηλικιών, κυρίως παιδικά, 
κουβέρτες, παιδικά είδη, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό.

Το 2ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο Καισαριανής παρέδω-
σαν μεγάλη ποσότητα διαφόρων ειδών ρούχα, τρόφιμα, πά-
νες, κουβέρτες κ.α.

Η Ομάδα Δράσης για την Καισαριανή, εκτός από τρόφιμα 
και ρούχα, παρέδωσε είδη ατομικής υγιεινής και Καθαριό-
τητας.

Η Αδελφότητα Αλληλοβοηθείας «Ο κουκλουτζάς» προσέ-
φερε πλήθος κούτες βοήθειας.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων σεισμόπληκτων από την Ιθάκη 
παρέδωσαν με δάκρυα στα μάτια μια κούτα πράγματα, λέγο-
ντάς μας πως βιώνει τον πόνο των συνανθρώπων μας.

Η παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή» της Μπεττίνας 
Γραφίδου, με σύνθημα «Κανείς μόνος του σε αυτό τον όλε-
θρο!» συγκέντρωσε επίσης ανθρωπιστική βοήθεια στο γρα-
φείο της στη λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης 70, στην Καισα-
ριανή, επιλέγοντας να παραδώσει τα είδη στις πρεσβείες των 
δύο σεισμοπαθών χωρών.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Δυναμικό «Παρών» στην Αλληλεγγύη
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στη 
συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Δήμο Ζω-
γράφου για τους σεισμόπληκτους λαούς της Τουρκίας και 
της Συρίας. Από το πρωί, δεκάδες δημότες κατέφθασαν στον 
Δημοτικό Πολυχώρο «Αλέκα», φέρνοντας κουβέρτες, ζεστά 
ρούχα, φάρμακα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, σκηνές και 
υπνόσακους. Τα είδη ήταν τόσο πολλά που χρειάστηκε να 
επιστρατευτούν αρκετά φορτηγά, προκειμένου να μεταφερ-
θούν στον χώρο συγκέντρωσης της Περιφέρειας Αττικής.

Αίσθηση προκάλεσαν τα μηνύματα και οι ζωγραφιές που 
είχαν αφήσει, μέσα στα τρόφιμα, μικρά παιδιά τα οποία ήθε-
λαν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα αγά-
πης και στήριξης στα δοκιμαζόμενα παιδιά της Τουρκίας και 
της Συρίας.

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας που βρέθηκε 
από νωρίς στον χώρο, μαζί με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών, Ρένα Χαλκιαδάκη η οποία 
συντόνισε τη δράση. Ο Δήμος Ζωγράφου συμμετείχε στο κά-
λεσμα της Κ.Ε.Δ.Ε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής 
και το Όλοι Μαζί Μπορούμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ - ΣΥΡΙΑ
Πλήθος Βυρωνιώτες,
Καισαριανιώτες και Ζωγραφιώτες
έσπευσαν να ανταποκριθούν
στο κάλεσμα των Δήμων μας
για αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας παραδίδοντας κυρίως
τρόφιμα μακράς διαρκείας
αλλά και είδη υγιεινής,
ιατροφαρμακευτικό υλικό ακόμα
και ρούχα για τους σεισμοπαθείς
της Τουρκίας και Συρίας.
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Σ την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του κέντρου «Το Μυστικό» πραγματοποιήθηκε η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής Πρωτοβουλίας «Στάση Βύρωνα».

Ο πανηγυρικός τόνος της γιορτής δόθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης, Δήμαρχο 
Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη, ο οποίος κατά τον σύντομο χαιρετισμό του δήλωσε πως 
«στα εννέα χρόνια που η παράταξή μας ηγείται του Βύρωνα, έχουμε υλοποιήσει έργο για 
το οποίο δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε υπερήφανοι. Καταβάλλαμε τιτάνιες προσπάθει-
ες για να ανατάξουμε τα οικονομικά της πόλης και τώρα πια ξεδιπλώνουμε το όραμά μας 
για το αύριο του Βύρωνα και του Καρέα», ενώ ευχαρίστησε για τη στήριξη τους παριστάμε-
νους, απευθύνοντας κάλεσμα νίκης για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Παππάς, Θεανώ Φωτίου (η οποία ήταν από τους τυχερούς της βραδιάς 
καθώς πέτυχε το φλουρί), Ραλλία Χρηστίδου και ο Γιάννης Μπαλάφας, ο διευθυντής της 
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκό-
πουλος, ο Πρόεδρος του ΔΣ Βύρωνα Γιώργος Πλακίδας, οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι της Στάσης Βύρωνα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη 
Ζωής» Σπύρος Αγγέλης, Ελένη Βασιλοπούλου, Χρίστος Καραμάνος και ο πρόεδρος της 
ΔΕΑΔΒ, Βασίλης Πάγκαλος.

Στην κοπή της πίτας της Στάσης Βύρωνα παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι από: το Δίκτυο 
Αλληλεγγύης Βύρωνα, η Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος, το Σύνδεσμο Μπάιρον, 
οι εθελοντές Δασοπροστασίας Βύρωνα, η εθελοντική ομάδα για την προστασία και φρο-
ντίδα των αδέσποτων ζώων του Βύρωνα, η Ένωση Παλαιών Προσκόπων, οι σύλλογοι 
Κρητών και Ηπειρωτών και το αθλητικό σωματείο Ένωση Βύρωνα.

Κοπή της πίτας με κάλεσμα νίκης!
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ»

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεμονιά Κλωνάρη

Η Βουλευτής Θεανώ Φωτίου 
κέρδισε το φλουρί.

Ο Δήμαρχος με τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Κρητών Βύρωνα  Στέλιο Παλάσσαρο

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Χρήστος Σπυρόπουλος.

Ο Δήμαρχος με την Πρόεδρο της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αλέκα Σιώζου

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών Βύρωνα 

Δημήτρης Κόκκαλης
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης με τον Βουλευτή Νίκο Παππά και τον 
διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Θεοχαρόπουλο.

Οι Δήμαρχοι Καισαριανής και Βύρωνα
Χρήστος Βοσκόπουλος και Γρηγόρης Κατωπόδης.

Ο Δήμαρχος ανάμεσα στους Περιφερειακούς Συμβούλους 
Ελένη Βασιλοπούλου, Σπύρο Αγγέλη και Χρίστο Καραμάνο.

Με τη Βουλευτή Ραλλία Χρηστίδου
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[Ζωγράφου]

Ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης 
Θώδας συμμετείχε στην Ημερίδα 

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου «Zero Waste Διοίκηση». Ο Δή-
μος Ζωγράφου είναι ένας εκ των δύο 
Δήμων της Ελλάδας που πρωτοπορούν 
και εφαρμόζουν το πιλοτικό αυτό πρό-
γραμμα ήδη από τον Οκτώβριο. 

«Είναι καιρός πια να συνειδητοποιή-
σουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε συνή-
θειες, γιατί την απειλή της κλιματικής 
αλλαγής τη βιώνουμε καθημερινά. Οι 
προσπάθειές μας στοχεύουν στο να 
φτιάξουμε “πράσινες πόλεις”» είπε ο 

Βασίλης Θώδας κατά τη διάρκεια της 
Ημερίδας εκφράζοντας τη ικανοποίησή 
του από την εφαρμογή του προγράμ-
ματος στα δημόσια κτήρια του Δήμου. 
Υπογράμμισε επίσης τη σημασία που 
είχε η εκπαίδευση των εργαζομένων 
στη διαχείριση αποβλήτων και την 
ανακύκλωση, καθώς έτσι μειώνεται, 
έστω και λίγο, το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα. Το έργο «Zero Waste Διοίκη-
ση» υλοποιήθηκε από την Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) σε συ-
νεργασία με τους Δήμους Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης και Ζωγράφου, με 

χρηματοδότηση ποσού 49.990€ από το 
Πράσινο Ταμείο και συγχρηματοδότη-
ση 12.400€ από το Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης.

Στόχος του έργου ήταν να εφαρμο-
στούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συ-
μπεριφοράς σε επιλεγμένα διοικητικά 
κτίρια των Δήμων Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης και Ζωγράφου, ώστε να αυ-
ξηθεί η Πρόληψη και η Διαλογή στην 
Πηγή (ΔσΠ) και να μειωθεί δραστικά η 
τελική παραγωγή αποβλήτων, αποτε-
λώντας, έτσι, παράδειγμα για το σύνολο 
της Διοίκησης στην Ελλάδα. 

Η συμμετοχή του Δήμου Ζωγράφου
ΕΡΓΟ «ZERO WASTE ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

Ε ννιά κιλά κοκαΐνης και όπλα 
κατάσχεσε στο Ζωγράφου η 

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 
στις 12 Φεβρουαρίου ύστερα από 
έφοδο που πραγματοποίησε στις οι-
κίες τριμελούς σπείρας διακινητών 
ναρκωτικών ουσιών. 

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας 
πληροφορίες ότι ένας 38χρονος από 
τη Γκαμπόν, ένας 51χρονος από τη 
Νέα Γουινέα και μια 52χρονη από 
τις Φιλιππίνες διακινούσαν ναρκω-

τικά σε περιοχές των βορείων και 
νοτίων προαστίων της Αττικής, τους 
εντόπισαν στου Ζωγράφου και τους 
συνέλαβαν. 

Μετά από έρευνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν στα σπίτια των τριών 
ατόμων, οι αστυνομικές αρχές εντό-
πισαν μεταξύ άλλων και κατασχέθη-
καν: 9 κιλά και κοκαΐνη, 92 γραμμ. 
ηρωίνη, 91γραμμ. κρυσταλλική με-
θαμφεταμίνη, 7 ζυγαριές ακριβείας, 
καραμπίνα, πιστόλι και αεροβόλο 

όπλο, 133 φυσίγγια και 2 αμπούλες 
αεροβόλου όπλου, σπαθί και ξιφίδιο, 
6 μαχαίρια,  4.200 ευρώ,  190.000 
φράγκα Γουινέας κ.α. Επισημαίνεται 
ότι ο 51χρονος και η 52χρονη έχουν 
απασχολήσει κατά το παρελθόν τις 
Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών με τις κατηγορίες για παρά-
βαση της νομοθεσίας περί εξαρτησι-
ογόνων ουσιών και περί όπλων.

Τρεις συλλήψεις αλλοδαπών στου Ζωγράφου για ναρκωτικά και όπλα

Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά και όπλα.




