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[Editorial]

Editorial

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διανέμεται δωρεάν
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 58 

Φλοράν Σελάϋ,
αρχισυντάκτης

Του Γιάννη Αντωνόπουλου, http://johnantono.blogspot.gr

Οι εκλογές τελείωσαν, τα προβλήματα 
των πολιτών όχι. Προβλήματα δεν είναι 
μόνο τα μεγάλα όπως η ανεργία και η 
φτώχεια, αλλά και τα μικρά. Τέτοιο πα-
ράδειγμα αποτελεί η εγκατάλειψη τριών 
Παιδικών Χαρών που καταγγέλλει η συλ-
λογικότητα «Πολίτες του Βύρωνα» στην 
πόλη. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι η 
δημοτική αρχή έχει ανακατασκευάσει 11 
Παιδικές Χαρές και προβεί σε επισκευ-
ές σε άλλες τρεις. Μένουν όμως άλλες 
δέκα σύμφωνα με το ιστολόγιο Βύρω-
νας και τριγύρω... (https://vironastrigiro.
blogspot.com/) Οι επικριτές της δημο-
τικής αρχής είναι υπερβολικοί; Όχι και 
τόσο αν αναλογιστούμε ότι όπως υπάρ-
χουν χειρότερα, υπάρχουν και καλύτερα. 
Όσοι έχουν επισκεφτεί παιδικές χαρές σε 
Δήμους όπου οι δήμαρχοι εκλέχτηκαν με 
πάνω από 70% από τον α’ γύρο, καταλα-
βαίνουν τι εννοούμε…
Παρά την έλλειψη αρχείων στους Δήμους 
Βύρωνα και Καισαριανής, το γεγονός ότι 
κάποια ιστορικά ντοκουμέντα «κοιμού-
νται» σε συρτάρια ιδιωτών και είναι μη 
προσβάσιμα, εμείς συνεχίζουμε. Και σε 
αυτό το φύλλο με τη συνεργασία του Νί-
κου Σάμιου, δημοσιεύουμε μια σελίδα το-
πικής ιστορίας για την Καισαριανή.
Στο Βύρωνα, η ιστορική έρευνα είναι πιο 
δύσκολη. Πρακτικά δεκαετιών του Δημο-
τικού Συμβούλιου έχουν χαθεί. Δημοτική 
βιβλιοθήκη που θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει και ως ιστορικό αρχείο της πόλης 
όπως στην Ηλιούπολη, δεν υπάρχει.
Δημοσιεύουμε μια μαρτυρία του Θόδω-
ρου Κυριακίδη για το Μπλόκο του Βύ-
ρωνα που κατέγραψε ο Απόστολος Κο-
κόλιας. Γνωρίζουμε ότι δεν συμφωνούν 
όλοι ως προς τα ιστορικά γεγονότα. Το 
παράρτημα Βύρωνα της Εθνικής Αντί-
στασης (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) υποστηρίζει ότι ο 
Ιταλός αντιφασίστας Marcello Baravalle 
σκοτώθηκε από τους Γερμανούς σε άλλο 
σημείο και όχι στο Μπλόκο. Είμαστε στη 
διάθεσή τους για τη δημοσίευση της θέ-
σης τους.
Μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική στο 
βιβλίο του Απόστολου Κοκόλια «90 χρό-
νια Βύρωνας» για τυχόν ελλείψεις η 
ακόμα και λάθη, όμως μέχρι τώρα, είναι 
η μοναδική ολοκληρωμένη προσπάθεια 
καταγραφής της τοπικής ιστορίας της πό-
λης, σε μια μακρά χρονική περίοδο, από 
την ίδρυση της. Η αξιολογότατη έρευνα 
του Μενελάου Χαραλαμπίδη για την Αντί-
σταση στο Βύρωνα δεν αφορά αποκλει-
στικά τον συγκεκριμένο Δήμο όπως το βι-
βλίο του κ. Κοκόλια, αλλά εντάσσεται σε 
μια γενικότερη προσπάθεια καταγραφής 
της Ιστορίας της Αντίστασης στις Ανατο-
λικές Συνοικίες και στο Παγκράτι.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές δε 

δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία 

τύπου, ανακοινώσεις ή επιστολές τρίτων, 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της 

εφημερίδας.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727,
Κιν.: 697 2997912
epikoinonia2016@gmail.com

www.epikoinonia.info
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Ομάδα εννέα Γερμανών 
συνδικαλιστών συμμετέ-

χοντες σε πρωτοβουλία αλλη-
λεγγύης προς τους Έλληνες 
εργαζόμενους, από συνδι-
κάτα όπως του μετάλλου (IG 
Metall) και των δημοσίων 
υπαλλήλων (Ver.di), επισκέ-
φτηκαν το Βύρωνα στις 29 Σε-
πτεμβρίου.
Οι συνδικαλιστές κατάθεσαν 
λουλούδια στον τόπο του 
Μπλόκου του Βύρωνα, όπου 
οι Γερμανοί εκτέλεσαν πατριώ-
τες, κατά τη διάρκεια της Κατο-
χής (7 Αυγούστου 1944).
Ο πρόεδρος του σωματείου 
εργαζομένων του Δήμου Βύ-
ρωνα Χρήστος Παναγιωτό-
πουλος εξήγησε το ιστορικό 
του Μπλόκου, κάνοντας πα-
ράλληλα γενικότερη αναφορά 
στο ρόλο της Αντίστασης κατά 
του φασισμού στο Βύρωνα. Οι 
συνδικαλιστές εξέφρασαν την 
υποστήριξή τους στο ελληνικό 
αίτημα υπέρ των πολεμικών 
αποζημιώσεων από τη Γερμα-

νία και τόνισαν την ανάγκη να 
διδάσκεται καλύτερα η Ιστορία 
στην πατρίδα τους.
Στη συνέχεια, οι επισκέπτες 
παρακολούθησαν στο Κοινω-
νικό Πολιτιστικό Κέντρο 
Βύρωνα «Λαμπηδόνα», στο 
πάρκο της Αγίας Τριάδας, πα-
ρουσίαση του ιστορικού της 
κατάληψης και των δραστηρι-
οτήτων του Κέντρου.
Το μέλος της συνέλευσης της 
«Λαμπηδόνα» Νίκος Γρέτος 
εξήγησε στους Γερμανούς ότι 
η «Λαμπηδόνα» ήταν ένα εγκα-
ταλελειμμένο δημοτικό αναψυ-
κτήριο που κινδύνευε με ιδιω-
τικοποίηση και έτσι το 2011, 
ομάδες κατοίκων αποφάσισαν 
να το καταλάβουν για να το 
μετατρέψουν σε ένα Κέντρο 
ανοιχτό στην Τοπική Κοινωνία. 
Στην αρχή, όπως είπε, επί δη-
μαρχίας Χαρδαλιά, η δημοτική 
αρχή πολέμησε την κατάληψη 
ωστόσο στη συνέχεια έκανε 
πίσω. Σκληρή θέση στο ζήτημα 
διατήρησε ωστόσο ο κεντρο-

δεξιός υποψήφιος δήμαρχος 
Χρήστος Γώγος. Ανεξάρτητα 
από αυτό, ο κ. Γρέτος σημεί-
ωσε ότι το Κέντρο δεν έδωσε 
«γραμμή» ψήφου στις δημοτι-
κές εκλογές. Η «Λαμπηδόνα» 
διακρίθηκε για τις δραστηρι-
ότητές τις όπως τα μαθήματα 
χορού, ξένων γλωσσών, την 
κοινωνική κουζίνα αλλά και τα 
φεστιβάλ της, με μαζικές συμ-
μετοχές από το Βύρωνα και όχι 
μόνο.
Οι επισκέπτες εντυπωσια-
σμένοι από την παρουσίαση 
τόνισαν ότι η κατάληψη της 
«Λαμπηδόνας» τους θυμίζει 
αντίστοιχες πρωτοβουλίες που 
έλαβαν χώρο στη Γερμανία, 
κυρίως τη δεκαετία του 1970. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων, οι επικεφαλής 
των παρατάξεων «Αριστερή 
Παρέμβαση Βύρωνα» Παύλος 
Αναστούλης και «Ριζοσπαστι-
κή Ενωτική Κίνηση Βύρωνα» 
Τάσος Μαυρόπουλος.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ
Τίμησαν τους Πεσόντες του Μπλόκου

Γερμανοί και Έλληνες μπροστά στο μνημείο των πεσόντων του Μπλόκου του Βύρωνα.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των συνδικαλιστών στη «Λαμπηδόνα»
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Η δημοτική αρχή Βύρωνα του Άκη 
Κατωπόδη, προχωρεί σε μια σειρά 

αλλαγών στο υπό εξέλιξη έργο ανά-
πλασης των Προσφυγικών του Καρέα 
μετά από αντιδράσεις των κατοίκων. Οι 
αλλαγές ανακοινώθηκαν από τον αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ 
Καραγιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 23ης Σεπτεμβρίου, κατά τη συζή-
τηση του θέματος, που έγινε μετά από 
αίτημα της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύ-
ρωνα της Βασιλικής Σάρολα.
Το έργο προϋπολογισμού σχεδόν 4 
εκατ. ευρώ (με Φ.Π.Α) αφορά την ανά-
πλαση της περιοχής που περικλείεται 
από τις οδούς Λ.Καρέα – Δάφνης – 
Γαρδένιας – Κισσού και Γαζίας, στις 
προσφυγικές πολυκατοικίες του Δήμου 
Βύρωνα και έχει συνολική έκταση 25 
στρεμμάτων.
Η διαδικασία ξεκίνησε το 2006, δηλα-
δή επί δημαρχίας Χαρδαλιά. Υπήρξαν 
προβλήματα χρηματοδότησης και εν-
στάσεων. Η δημοτική αρχή Κατωπόδη 
εξασφάλισε χρηματοδότηση από την 
περιφέρεια. 
Το έργο είναι πολύπλευρο ωστόσο η 
κατασκευή νέου αποχετευτικού δι-

κτύου εκτιμώμενου κόστους 270.000 
ευρώ, αποτελεί το μείζον. Το αποχετευ-
τικό δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί 
αυτοτελώς αλλά έπρεπε να ενταχθεί σε 
έργο με βιοκλιματικά στοιχεία (όπως 
μικρές ανεμογεννήτριες). Αυτό απο-
τέλεσε τον βασικότερο λόγο για την 
πραγματοποίηση της ανάπλασης, όπως 
παραδέχτηκε ο αντιδήμαρχος κ. Καρα-
γιάννης: «Δεν θέλαμε να επιβαρυνθούν 
οικονομικά οι κάτοικοι για την κατασκευή 
αποχέτευσης». 
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα 
ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι δεν εντάχθηκε 
στο συγκεκριμένο έργο και η κατασκευή 
δικτύου οβριών υδάτων.
Το έργο περιλαμβάνει εξάλλου διαμόρ-
φωση των πλατειών, κατασκευή πεζο-
δρομίων, ενεργειακή αναβάθμιση του 
ηλεκτροφωτισμού της περιοχής (LED), 
καθώς και αναδιαμόρφωση του περι-
βάλλοντος χώρων πρασίνου και ανα-
ψυχής.
Προβλέπει ακόμα: ●τοποθέτηση «ψυ-
χρών» υλικών σε οδούς και πεζοδρό-
μια, ●ολοκλήρωση τοποθέτησης γεωε-
ναλλακτών (σύστημα «ψυχρού» αέρα), 

●δημιουργία παιδικής χαράς στο χώρο 
της πλατείας, ●τοποθέτηση ανεμογεν-
νητριών μικρού ύψους στο όριο της πε-
ριοχής, ●υπόγειους κάδους απορριμ-
μάτων, ●τοποθέτηση 120 νέων δέν-
δρων και 11670 θάμνων. Καθησυχα-
στικός όσον αφορά τις αφαιρέσεις δέν-
δρων κατά τις εργασίες, ο αντιδήμαρχος 
έκανε λόγο για 60 μεταφυτεύσεις. 
Η δημοτική αρχή πραγματοποίησε ενη-
μερωτική συνάντηση με τους κα-
τοίκους στο ΚΕΦΟ Καρέα, στις 10 
Σεπτεμβρίου, παρουσία του δημάρχου, 
του αρμόδιου αντιδημάρχου, εκπροσώ-
που της κατασκευάστριας εταιρείας και 
δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευ-
σης και της αντιπολίτευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή δέ-
χτηκε κριτική από την αντιπολίτευση, 
για την κακή οργάνωση και έλλειψη μι-
κροφωνικής εγκατάστασης που είχε ως 
αποτέλεσμα να δυσχεράνει τη συζήτη-
ση. Τελικά, προς το τέλος της συζήτη-
σης, ένας πολίτης έφερε μικρόφωνο.
Σημαντικότατο ρόλο στην εκπροσώπη-
ση των κατοίκων είχε ο Σύλλογος Κα-
ρέα ο οποίος παρουσίασε γραπτό υπό-
μνημα με συγκεκριμένες προτάσεις. Οι 
προτάσεις του Συλλόγου δεν κάλυψαν 
κατά 100% τους παρευρισκόμενους 
κατοίκους (ακούστηκαν παράπονα για 
κοπές δένδρων, κατάργηση θέσεων 
στάθμευσης κ.ά) ωστόσο συνέβαλλαν 
αναμφισβήτητα στη βελτίωση του έρ-
γου.
Πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η συνά-
ντηση με τους κατοίκους, η δημοτική 
αρχή είχε φροντίσει να γκρεμίσει τοιχία 
στους παρόδιους δρόμους, όπως στη 
συμβολή της Ναρκίσσου με τη Λεω-
φόρο Καρέα. Τα τοιχία που ύψωσε η 
διοίκηση, αποσκοπούσαν στο να απο-
θαρρύνουν την κυκλοφορία οχημάτων 

τρίτων μέσα στη γειτονιά όμως τελικά 
θεωρήθηκαν εμπόδια για την κυκλοφο-
ρία των ίδιων των κάτοικων.
Οι αλλαγές που ανακοίνωσε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο η δημοτική αρχή αντα-
ποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα αιτή-
ματα του Συλλόγου Καρέα. Σύμφωνα με 
τον αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη δεν θα 
έχουν επιπτώσεις στο κόστος και στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου.
Ειδικότερα περιλαμβάνουν: ●Τροπο-
ποίηση του σχεδιασμού με στόχο την 
αύξηση των θέσεων στάθμευσης ●Δι-
απλάτυνση της οδού Ακακίας προκειμέ-
νου αυτή να φιλοξενήσει επιπλέον χώ-
ρους στάθμευσης και έξοδο της οδού  
στην οδό Δάφνης  προκειμένου να  δι-
ευκολύνεται η διέλευση οχημάτων.
●Βελτίωση στο ζήτημα των υδάτινων 
στοιχείων με στόχο την κατάργηση των 
σημείων στάσιμου ύδατος (λιμνούλες).
●Αλλαγή στη χωροθέτηση  και επανα-
σχεδιασμός της Παιδικής Χαράς έπειτα 
από την διαπλάτυνση της οδού Ακακίας 
και την εξέταση κατάργησης  του υδάτι-
νου στοιχείου – λίμνη
●Διατήρηση της λωρίδας πρασίνου κο-
ντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
και επανασχεδιασμός των χώρων στάθ-
μευσης στο εν  λόγω σημείο. (λουπ)
●Επίσπευση της αντικατάστασης των 
στύλων ηλεκτρικού ρεύματος σε συ-
νεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Ωστόσο κάποια από τα αιτήματα του 
Συλλόγου παραμένουν σε εκκρεμότητα. 
Για παράδειγμα, ο Σύλλογος ζήτησε «Να 
υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία της 
περιοχής από πυρκαγιά και ιδιαίτερα στην 
οδό Κισσού που είναι σε επαφή με το δά-
σος, να τοποθετηθούν πυροσβεστικοί 
κρουνοί».  Ο κ. Καραγιάννης διευκρί-
νισε ότι δεν προβλέπεται από τη  μελέτη 
και επιφυλάχθηκε να ζητήσει τη συν-

  Αλλαγές στο έργο        μ ε τ ά  α π ό  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α τ ο ί κ ω ν
 Α Ν Α Π Λ Α Σ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ     Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ρ Ε Α

Η οδός Ακακίας θα διατηρηθεί με επιπλέον διαπλάτυνση της 
προκειμένου να φιλοξενήσει περισσότερους χώρους στάθμευσης.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρέα Ελένη Παπαμιλτιάδου καταθέτει προτάσεις αλλαγών της μελέτης του έργου, 
ενώπιον της δημοτικής αρχής, της αντιπολίτευσης και κατοίκων, σε συζήτηση της 10ης Σεπτεμβρίου.

O υποσταθμός υψηλής τάσης στη συμβολή των οδών Δάφνης και Κισσού, την 
απομάκρυνση του οποίου ζητούν οι κάτοικοι.
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[Βύρωνας]

  Αλλαγές στο έργο        μ ε τ ά  α π ό  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α τ ο ί κ ω ν
 Α Ν Α Π Λ Α Σ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ     Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ρ Ε Α

δρομή της ΕΥΔΑΠ για την τοποθέτηση.
Εξάλλου, ο Σύλλογος ζήτησε την απο-
μάκρυνση του Κέντρου Υψηλού Τάσης 
(ΚΥΤ) από τη μέση του οδοστρώμα-
τος, στη συμβολή των οδών Δάφνης 
και Κισσού. Ο κ. Καραγιάννης υποσχέ-
θηκε να στείλει σχετικό ερώτημα στον 
ΔΕΔΔΗΕ καθώς η απομάκρυνση του 
υποσταθμού δεν είναι εφικτή χωρίς τη 
συναίνεσή του.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης Χρήστος Γώγος τόνισε ότι είναι 
υπέρ του έργου, το οποίο είχε ξεκινήσει 
από τη διοίκηση Χαρδαλιά με προμελέ-
τη. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του 
για την απομάκρυνση των τοιχίων που 
θα εμπόδιζαν την είσοδο πυροσβεστι-
κών και ασθενοφόρων σε παρόδιους 
δρόμους.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για 
το Βύρωνα» Μίλτος Μπαντής επεσή-
μανε ότι η ανάπλαση σε μια παραμελη-
μένη περιοχή όπως ο Καρέας είναι ανα-
γκαία, εκφράζοντας ένσταση για τη μη 
πρόβλεψη πυροσβεστικών κρουνών και 
επιφύλαξη για τη μελλοντική συντήρηση 
των υποδομών: «Οι κάτοικοι ζήτησαν να 
μην υπάρχουν σιντριβάνια θεωρώντας 

ότι δεν θα συντηρηθούν και θα γεμίσουν 
κουνούπια».
Ο επικεφαλής της «Δύναμη Ελπίδας» 
Αλέξης Σωτηρόπουλος χαρακτήρισε 
το έργο ζωτικό για την πόλη, σημειώ-
νοντας ότι ανεξάρτητα από ενδεχόμενες 
αστοχίες, η μελέτη προσαρμόστηκε στις 
απαιτήσεις των κατοίκων: «Πολλές φο-
ρές ξέρουν περισσότερα από μας, πρέπει 
να τους συμβουλευόμαστε». Ζήτησε να 
υπάρξει επικοινωνία με την εταιρία φυ-
σικού αερίου, ώστε να γίνουν παράλ-
ληλα εργασίες επέκτασης του δικτύου 
φυσικού αερίου.
Ο Βαγγέλης Γείτονας από τη «Λαϊκή 
Συσπείρωση», ζήτησε να τροποποιηθεί 
η μελέτη ώστε να συμπεριλάβει έργα 
πυροπροστασίας όπως η τοποθέτηση 
κρουνών.
Η Βασιλική Σάρολα έκρινε θετικά τις 
αλλαγές στη μελέτη του έργου «αν και 
η καταγραφή τους στη σχετική εισήγηση 
ήταν γενικόλογη». Παράλληλα, σημεί-
ωσε ότι προκείμενου να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση δικτύου αποχέτευσης 
αξίας 270.000 ευρώ, ο Δήμος ανέλαβε 
να εκτελέσει έργο αξίας 4 εκατ. ευρώ: 
«Τα χρήματα των δημόσιων έργων δεν 

κατευθύνονται στις πιο σημαντικές ανά-
γκες».
Ο Παύλος Αναστούλης από την 
«Αριστερή Παρέμβαση», τόνισε ότι αν 
εξαιρέσουμε την αποχέτευση, το έργο 
εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα 
των εργολάβων με «αύξηση του τσιμέ-
ντου και πλακοστρώσεις». Εξέφρασε την 
απορία του για το γεγονός ότι προβλέ-
πονται βιοκλιματικά στοιχεία δίπλα στο 

δάσος αλλά όχι πυροσβεστικοί κρουνοί.
Ο Τάσος Μαυρόπουλος από την 
«Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση Βύ-
ρωνα» επεσήμανε ότι η δημοτική αρχή 
άκουσε την άποψη των κατοίκων με 
καθυστέρηση και ζήτησε να λαμβάνεται 
περισσότερο υπόψιν για τα μελλοντικά 
έργα του Δήμου.

Ναρκίσσου & Λ. Καρέα,  τοιχείο που τελικά γκρεμίστηκε.

Το Σκάκι και τα Οφέλη του...

« Πανάρχαιο κι όμως συνεχώς νέο. Περιορισμένο σε ένα Τετράγωνο, αλλά με απεριό-
ριστους συνδυασμούς. Εξελίσσεται συνέχεια, αλλά πάντα είναι στείρο. Μια σκέψη 

που δεν οδηγεί κάπου, μια άλγεβρα που δεν υπολογίζει κάτι, μια τέχνη χωρίς έργα, μια αρχι-
τεκτονική χωρίς υλικό. Και όμως ζωντανό στο πέρασμα των αιώνων περισσότερο από κάθε 
γνωστό βιβλίο ή έργο τέχνης. Ο Βασιλιάς των παιχνιδιών που ανήκει σε όλους τους λαούς και 
εποχές, για το οποίο ουδείς γνωρίζει ποιος θεός το έφερε στην γη για να σκοτώσει την πλήξει 
και να οξύνει το πνεύμα και να ευφραίνει την ψυχή. Που είναι η αρχή και που το τέλος του; 
Ακόμη και ένα παιδί μπορεί εύκολα να μάθει τους κανόνες του και ένας αγράμματος μπορεί 
να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Και όμως σε αυτό το παιχνίδι γεννιούνται μοναδικοί ήρωες 
που διαφέρουν απ’ όλους τους άλλους. Γιατί αυτοί δοξάζονται με το πνεύμα. Τα οφέλη του : 
1, Αυξάνει την Νοημοσύνη, 2 Βοηθά στην πρόληψη κατά του Αλτσχάϊμερ. 3. Εξασκεί και τα 
δυο ημισφαίρια του εγκεφάλου. 4. Βελτιώνει την μνήμη και την δημιουργικότητα. 5. Βελτιώνει 
την συγκέντρωση και την επίλυση προβλημάτων. 7. Αναπτύσσει την ικανότητα μελέτης και 
στρατηγικής σκέψης. 
Τελικά το σκάκι δεν είναι τίποτε άλλο από την Εικόνα της ΖΩΗΣ!»

Σορώτος Νικόλαος
Τηλ. 2103234771
Κιν.: 6955317107
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ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΣΚΕΚΙ
Δέσμευση του δημάρχου για ανάδειξη της 

«Μικρασιατικής ταυτότητας»

Για 14η χρονιά το  Κέντρο Μικρασιατικού 
Πολιτισμού  και Ανάδειξης της Σύγχρονης 

Ιστορίας του Δήμου Καισαριανής σε 
συνεργασία με τον Μικρασιατικό Σύλλογο 
Καισαριανής  αναβίωσαν το έθιμο Κεσκέκι .
Το πρωί της Τετάρτης 25/9 στα «Ξύλινα» 

ξεκίνησε η διαδικασία της παρασκευής του 
παραδοσιακού φαγητού. Με την παρουσία 
τους κόσμησαν την έναρξη του εθίμου οι 
μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου και 2ου 
Δημοτικού σχολείου Καισαριανής της  Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξης.

Το βράδυ της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε 
η εκδήλωση στην πλατεία Διακοσίων 
Ηρώων στο Σκοπευτήριο  με τη χορωδία του 
Μικρασιατικού Συλλόγου υπό τη διεύθυνση 
της Βιβής Βουτσελά, το χορευτικό του 
Συλλόγου  (χοροδιδάσκαλος Γιάννης 
Γκούλτας). Ακολούθησε το παραδοσιακό  
μουσικό σχήμα «Δήθεν».
«Όπως κάθε φθινόπωρο, εδώ και πολλά 
χρόνια, έτσι και φέτος, το Κέντρο 
Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου μας 
σε συνεργασία με το Μικρασιατικό Σύλλογο 
Καισαριανής ξαναστήσανε καζάνι, παρά τις 
προεκλογικές φήμες ότι η νέα δημοτική αρχή 
θα το καταργήσει» δήλωσε ο νέος δήμαρχος 

Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος στον 
χαιρετισμό του.
Ο δήμαρχος τόνισε η ανάδειξη της 
Μικρασιατικής ταυτότητας της πόλης 
αποτελεί κύριο μέλημα: «Γιατί πρωτίστως 
είμαστε μια πόλη που δημιουργήθηκε από 
Μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι Μικρασιάτες 
φημιζόμαστε, για το καλό μας γούστο, για 
τη γενναιοδωρία και την ανοιχτή μας καρδιά 
και βέβαια για την κουζίνα μας. Έθιμα όπως 
το Κεσκέκι, μπορούν να προσελκύσουν 
επισκέπτες από όλη την Αθήνα. Να μας 
επισκεφθούν και να μάθουν περισσότερα για 
τον πολιτισμό μας, ενώ τρώμε και πίνουμε 
όλοι μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια».

Χορός με κεριά. Φωτό Γκογκόπουλος

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Μάνος 
Καλαλής στο καζάνι με τον δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο 

Βοσκόπουλο.

Από αριστερά: οι δημοτικοί σύμβουλοι Μάνος Καλαλής, 
Άννα Παραγυιού (επικεφαλής Συνεργασίας Πολιτών) και 

Ηλίας Σταμέλος (τέως δήμαρχος).

Η πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου Στέλλα Λήλου- 
Σαρρηπαναγιώτου με μικρή μαθήτρια συμμετέχουσα στην 

ετοιμασία του φαγητού.

Το τραπέζι της Δημ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καισαριανής. 
Αριστερά μπροστά ξεχωρίζει ο πρόεδρος της Σωτήρης Ιατρού.

Το τραπέζι της «Πρώτη φορά Καισαριανή». Στο βάθος δεξιά διακρίνεται η 
επικεφαλής της παράταξης Μπεττίνα Γραφίδου, ο επιχειρηματίας Ευστάθιος 

Παρασκευάς, η διαχειρίστρια του site «Όμορφη Καισαριανή» Σοφία Τριανταφύλλου. 
Έμπροσθεν αριστερά βλέπουμε τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Καρατζά.

[Kαισαριανή]

Το γυναικείο χορευτικό τμήμα του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.
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«ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – 40 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ»
Συνεργασία δημάρχων Καισαριανής και Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος Βοσκό-
πουλος, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του 

δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Γιώργου Ιωα-
κειμίδη, να παραβρεθεί στην κεντρική εκδήλω-
ση τιμής και μνήμης για τους εκτελεσμένους του 
μαρτυρικού Μπλόκου της Κοκκινιάς «40 μέρες 
μετά…», που διοργάνωσε ο Δήμος Νίκαιας – Αγί-
ου Ιωάννη Ρέντη στις 22 Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Βοσκόπουλος συμμετείχε στη συζήτηση που 
διοργανώθηκε για το μέλλον και τις προοπτικές 
δράσης του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων 
και Χωριών περιόδου 1940-1944: «Ελλη-
νικά Ολοκαυτώματα».
Ο δήμαρχος Καισαριανής τοποθετήθηκε, χαιρε-
τώντας την πρόταση η Καισαριανή να γίνει μέλος του Δικτύου, καθώς μέχρι σήμερα δεν είναι.
Αναφέρθηκε στην προγραμματική του θέση να ιδρύσει στην Καισαριανή, με έδρα το Σκοπευτήριο, ένα 
Πανευρωπαϊκό Κέντρο Αντιφασιστικού Αγώνα, το οποίο θα φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνέδρια, 
συναυλίες κ.α. με συμμετοχή πόλεων από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να διατηρηθεί η ιστορική 
μνήμη αλλά και να παραχθεί επιστημονικό & ιστορικό έργο που θα συνεισφέρει στον παγκόσμιο διά-
λογο για το φαινόμενο του φασισμού.

Με πρωτοβουλία των παλαίμαχων πο-
δοσφαιριστών του Εθνικού Αστέρα, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία 
του σωματείου, εκπροσώπων των παλαίμα-
χων και της διοίκησης του Γ.Α.Ο Εθνικός 
Αστέρας.
Οι διοικούντες αναφέρθηκαν στην διοικητική 
και αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται το 
σωματείο μετά την πολυετή κρίση που αντι-
μετώπισε και εξ αιτίας της οποίας η ομάδα 
οδηγήθηκε στις μικρές κατηγορίες του 
αθηναϊκού ποδοσφαίρου.
Οι εκπρόσωποι  των παλαίμαχων ποδοσφαι-
ριστών κ.κ. Μαστρογιάννης, Λυκούδης, 
Μάλλιαρης, Ορφανίδης και Βαρδάκης, 
μίλησαν για τις επετειακές εκδηλώσεις για 
τα 92χρονα του Γ.Α.Ο Εθνικός Αστέρας, που 
διοργανώνονται το 2019 και την επιθυμία 
τους να συμβάλλουν στην ομαλή και δημο-
κρατική λειτουργία του σωματείου, με στόχο 
να επανέλθει η ομάδα μας στο επίκεντρο του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Επισήμαναν δε, την 
επιθυμία των Καισαριανιωτών να ενταχθούν 
ως μέλη στο σωματείο για να ενισχύσουν ηθι-
κά, διοικητικά και οικονομικά την προσπάθεια 
ανασυγκρότησης του Εθνικού Αστέρα.
Διοικούντες και παλαίμαχοι συμφώνησαν να 
συνεργασθούν το επόμενο διάστημα στην κα-

τεύθυνση να συσπειρωθεί ο κόσμος και οι το-
πικές αρχές στο σωματείο και να ξεπεραστεί η 
κρίση  που αντιμετωπίζει ο Εθνικός Αστέρας, 
το άλλοτε καμάρι της  Καισαριανής.
Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων 
για τα 92χρονα του Γ.Α.Ο Εθνικός Αστέρας, 
στις 21 Οκτωβρίου στο δημαρχείο Καισα-
ριανής στις 19.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση με τίτλο «Ενας ισπανός φιλέλ-
ληνας ποιητής στην ποδοσφαιρομάνα 
Καισαριανή». Τιμώμενος ποιητής θα είναι ο 
Alberto Garcia Hernandez.

Ο δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης «Πρώτη Φορά 

Καισαριανή» (Μπεττίνα Γρα-
φίδου) Ανδρέας Καρατζάς 
ζήτησε και έλαβε από τη Διεύ-
θυνση Τροχαίας Αττικής στατι-
στικά στοιχεία για τα ατυχήματα 
επί της οδού Δημητρίου Κα-

ραμολέγκου στην Καισαριανή. 
Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει 
επιβαρυνθεί μετά την λειτουργία 
των διοδίων της Αττικής Οδού. 
Τα επίσημα στοιχεία της τροχαί-
ας κάνουν λόγο για 22 τραυμα-
τισμούς πολιτών εκ των οποίων 
δύο ήταν σοβαρότατοι, τους τε-

λευταίους 24 μήνες.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
23ης Σεπτεμβρίου, ο κ. Καρα-
τζάς υπενθύμισε ότι υπάρχει μια 
παλιά μελέτη της Περιφέρειας η 
οποία χρήζει επικαιροποίησης 
καθώς έχουν αλλάξει οι συντελε-
στές ασφαλείας. Το τελευταίο δι-

άστημα βελτιώθηκε η σηματοδό-
τηση του δρόμου χωρίς ωστόσο 
να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. 
Ενδεικτικό στοιχείο της επικινδυ-
νότητας του διπλής κυκλοφορίας 
και χωρίς νησίδα δρόμου, είναι 
το βαθύ χαντάκι στην άκρη του. 
Eξάλλου, ο δρόμος βρίσκεται κο-

ντά σε ρέμα.
Τόνισε δε πως τα μεγάλα προ-
βλήματα στην Καισαριανή, π.χ. 
Σκοπευτήριο Καισαριανής, λύ-
νονται με δυναμικό τρόπο και 
κινητοποιήσεις, υποδεικνύοντας 
έτσι τρόπο δράσης σε περίπτωση 
κώφευσης των αρμόδιων.

Ο τέως δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέ-
λος παρευρισκόταν κάθε χρόνο στον αγια-

σμό του συγκροτήματος Δημοτικών Βενιζέλου 
(1ο-2ο), για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
Ο νέος δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος, φέ-
τος, επέλεξε να παραστεί στους αγιασμούς στα 
1ο και 2ο Λύκεια Καισαριανής, που τέλεσε ο 
Μητροπολίτης κ. Δανιήλ στις 11 Σεπτεμβρίου. 
Οι εκπαιδευτικοί τον υποδέχτηκαν με ενδιαφέρον 
και διάθεση να τον ενημερώσουν για τα θέματα 

του σχολειού τους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο τέως 
αντιπεριφερειάρχης Αττικής και πρώην δήμαρχος 
Καισαριανής Σπύρος Τζόκας καθώς και ο δημο-
τικός σύμβουλος με την παράταξη «Πρώτη Φορά 
Καισαριανή» (παρ. Γραφίδου) Κώστας Ανα-
γνωστάκης. Στο 2ο Λύκειο, ο δήμαρχος αντί να 
απευθύνει τον καθιερωμένο χαιρετισμό από την 
έδρα των επισήμων, προτίμησε να μιλήσει στους 
μαθητές από κοντά. 

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
Συνάντηση των παλαιμάχων 

με τη διοίκηση του σωματείου

Οι δήμαρχοι Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης 
και Καισαριανής, Χρήστος Βοσκόπουλος.

Ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Καρατζάς με τη συνάδελφό του Δέσποινα Παρασκευά.
Ατύχημα επί της Δημ. Καραμολέγκου 

(φωτό αρχείου)

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος μιλάει στους μαθητές του 2ου Λυκείου της πόλης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Ζητεί  μέτρα ασφάλειας γ ια  την Καραμολέγκου

ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Επισκέφτηκε τα 1ο και  2ο Λύκεια Καισαριανής

[Kαισαριανή]
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[Βύρωνας]

Εκδήλωση βράβευσης των μαθητών των σχολείων του Δήμου 
Βύρωνα που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, μέσω των Πανελ-
ληνίων Εξετάσεων του 2019, διοργάνωσε ο Δήμος Βύρωνα στο 
θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού» στις 14 Σεπτεμβρίου.
Φίλοι, συμμαθητές, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, κηδεμόνες, εκ-
παιδευτικοί και αιρετοί, συνέθεσαν το συναισθηματικό μωσαϊκό 
ενός απογεύματος αφιερωμένο στα νιάτα του Βύρωνα. Οι αιρετοί 
απένειμαν τιμητικό δίπλωμα στους βραβευθέντες, οι οποίοι παρέ-
λαβαν επίσης εισιτήρια ώστε να παρακολουθήσουν τη συναυλία 
των Πυξ Λαξ που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Βράχων «Με-

λίνα Μερκούρη» την ίδια μέρα.
Στην τελετή βράβευσης συμμετείχαν ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης 
Κατωπόδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρω-
να Γιάννης Πλακίδας, οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Κόκκαλης, 
Μιχάλης Καραγιάννης, Χρήστος Σπυρόπουλος, Λεμονιά 
Κλωνάρη και Κώστας Αγγέλης, οι επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης Χρήστος Γώγος («Νέα Εποχή 
Βύρωνα») και Αλέξης Σωτηρόπουλος («Δύναμη Ελπίδας»). 
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Βύρωνα Σοφία Δασκαλάκη, Ευθύμιος Τέγος (δη-
μοτική αρχή), Δημήτριος Ταραζώνας, Ιωάννης Αδαμόπουλος, 

Πετρούλα Μπαστέα («Νέα Εποχή Βύρωνα» παρ. Γώγου), Πη-
νελόπη Δάφνη, Μαρία Ζιώγα, Κατερίνα Σφακιανάκη («Μαζί 
για το Βύρωνα» παρ. Μπαντή), Ελευθέριος Τριανταφύλλου, 
Αθανάσιος Οικονόμου, Ορέστης Καππάτος, Αθανάσιος 
Κλειάσιος, Νεκτάριος Αποστολάκης («Δύναμη Ελπίδας» παρ. 
Σωτηρόπουλου), Γεώργιος Βαρσαγάκης («Λαϊκή Συσπείρωση 
Βύρωνα» παρ. Γείτονα), Κοσμάς Τσιάκαλος («Πρωτοβουλία 
Πολιτών Βύρωνα» παρ. Σάρολα) και η πρόεδρος του Διαδημο-
τικού Δικτύου Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού 
και περιφερειακή σύμβουλος Ελένη Βασιλοπούλου.

Μια «όαση» στην Αθήνα και τον Βύρωνα. Από τις 9:00 το πρωί μπορείς να απο-
λαύσεις τον καφέ σου στην υπέροχη αυλή του, ενώ από το μεσημέρι στις 13:30 
μέχρι το βράδυ να δοκιμάσεις τους παραδοσιακούς μεζέδες του καταλόγου, τους 
οποίους θα συνοδεύσεις φυσικά με ρακόμελο ή τσίπουρο. Γεύσεις από όλη την 
Ελλάδα, από λαδοτύρι Μυτιλήνης μέχρι τσιγαρέλι Κέρκυρας, που είναι σίγουρο ότι 
θα σε ενθουσιάσουν!
Στο ψηλότερο επίπεδο του μαγαζιού λειτουργεί η ταράτσα με την μαγευτική θέα και 
τα signature κοκτέιλς από ελληνικά αποστάγματα. Χρειάζεστε κι άλλα επιχειρήμα-
τα για να το επισκεφθείτε;  

«Βύρωνος Πολιτεία»
Καραολή Δημητρίου & Κωνσταντινουπόλεως 97, Βύρωνας
Τηλ: 210 76.59.992      www.facebook.com/vpoliteia

Πιες το ποτό σου στην πιο γραφική αυλή του Βύρωνα!

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ω Ν  Β Υ Ρ Ω Ν Α
Ο ι  ν έ ο ι  φ ο ι τ η τ έ ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν  σ υ ν α υ λ ί α  τ ω ν  Π υ ξ  Λ α ξ

Οι βραβευθέντες επιτυχόντες μαθητές με τον δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.

O δήμαρχος Άκης 
Κατωπόδης βρα-
βεύει επιτυχούσα 

μαθήτρια.

Ο επικεφαλής της «Νέας Εποχής 
Βύρωνα» Χρήστος Γώγος, απονέμει 

έπαινο στην Ιωάννα Χαρδαλιά.
Η δημοτική σύμβουλος Κατερίνα 

Σφακιανάκη με επιτυχόντα μαθητή.

Μαθήτρια λαμβάνει τιμητικό 
δίπλωμα από τον επικεφαλής της 
«Δύναμη Ελπίδας» Αλέξη Σωτηρό-

πουλο.

O δημοτικός σύμβουλος Γιώργος 
Βαρσαγάκης (παρ. Γείτονα), με επιτυ-

χούσα μαθήτρια.
O δημοτικός σύμβουλος Κοσμάς Τσιάκαλος 

(παρ, Σάρολα), κατά την απονομή.
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Σύμφωνα με την απογραφή του 
1940, πριν τον πόλεμο, η Καισα-

ριανή είχε 20.151 κατοίκους. 
Όπως υποστηρίζει ο ιστορικός Μενέ-
λαος Χαραλαμπίδης*, κατά το χρο-
νικό διάστημα από το Νοέμβριο του 
1941 έως και τον Απρίλιο του 1942, 
707 άνθρωποι κηδεύτηκαν στο νε-
κροταφείο της Καισαριανής, λόγω 
των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών 
του Κατοχικού λιμού. Ο ιστορικός 
χαρακτηρίζει ως θύματα υποσιτι-
σμού όσους έφεραν στα βιβλία και 
τις άδειες ταφής, ως αιτία θανάτου: 
πείνα, υποσιτισμό, ατροφία, εξάντλη-
ση, οιδήματα εκ πείνης και αβιταμίνω-
ση. Το πρώτο θύμα από υποσιτισμό 
καταγράφεται στις 18 Ιουλίου 1941: 

πρόκειται για ένα βρέφος 11 ημε-
ρών.
Από το Νοέμβριο του 1941, η ρα-
γδαία επιδείνωση του επισιτιστικού 
προβλήματος σε συνδυασμό με την 
έναρξη της λειτουργίας παιδικών και 
μαθητικών συσσιτίων, μετέβαλε την 
εικόνα ως προς τις πληθυσμιακές 
ομάδες που έπληττε ο λιμός.
Στις 3 Νοεμβρίου 1941, ένας 
65χρονος εργάτης στην Καισαρια-
νή, υπήρξε το πρώτο καταγεγραμ-
μένο ενήλικο θύμα του υποσιτι-
σμού. Από αυτό το χρονικό σημείο και 
έως την ύφεση του λιμού την άνοιξη 
του 1942, το τμήμα του πληθυσμού 
που έφερε με διαφορά τις μεγαλύτε-
ρες απώλειες, ήταν αυτό που ανήκε 

στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 
ετών. Αντίθετα η ηλικιακή ομάδα 20-
45 ετών σημείωσε στις ανατολικές 
συνοικίες σχετικά μικρές απώλειες, οι 
οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
οφείλονταν στην έξαρση της φυμα-
τίωσης λόγω της κακής επισιτιστικής 
κατάστασης.
Το κρίσιμο, από επισιτιστική άποψη, 
επτάμηνο από το Νοέμβριο του 1941 
έως και τον Απρίλιο του 1942, πέ-
θαναν από πείνα 327 άτομα στην 
Καισαριανή. Το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, πέθαναν άλλα 380 άτομα στην 
Καισαριανή, λόγω της έξαρσης καρ-
διακών και εντερικών νοσημάτων, 
της φυματίωσης, της πνευμονίας, της 
βρογχίτιδας και άλλων ασθενειών.

Ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρει ότι «Ο 
λιμός «χτύπησε» κυρίως το τμήμα της 
συνοικίας όπου υπήρχαν ακόμη προ-
σφυγικά παραπήγματα, όπως στην 
περιοχή γύρω από το ναό του Αγίου 
Νικολάου, την περιοχή της Δεξαμενής 
(όπου σήμερα βρίσκεται το δημαρχείο 
της Καισαριανής), την περιοχή του 
ρέματος όπου κατοικούσαν κυρίως 
Αρμένιοι και γενικότερα το τμήμα που 
βρίσκεται αριστερά της κεντρικής λε-
ωφόρου και συνορεύει σήμερα με το 
χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ζω-
γράφου. Οι 46 νεκροί των παραπηγ-
μάτων στην περιοχή των Πευκακίων 
κοντά στο ρέμα της Καισαριανής, οι 
39 της οδού Βρυούλλων, οι 32 της 
οδού Αλεξανδρουπόλεως (σήμερα 

Ηρώων Πολυτεχνείου) και οι 16 της 
μικρής οδού Ταντάλου (σήμερα Τζων 
Κέννεντυ) που εκτείνονταν μόλις σε έξι 
τετράγωνα, «σημάδεψαν» το χώρο, με-
γιστοποιώντας τα ψυχολογικά αποτε-
λέσματα του τρόμου που προκαλούσε 
ο θάνατος από την πείνα».

*Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία 
της Κατοχής και της Αντίστασης στην 
Αθήνα το Εαμικό αντιστασιακό κίνημα 
στις Ανατολικές συνοικίες της Αθήνας: 
Καισαριανή, Βύρωνας, Παγκράτι, Γού-
βα, Υμηττός, πτυχιακή διατριβή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών.

[Καισαριανή - Ιστορία]

Από τον πρώ-
το τόμο της 

Ιστορίας της Και-
σαριανής. Πρα-
κτικά του Δημο-
τικού Συμβου-
λίου, εκμαιεύω 
το εξής (13-3-
1946):

Από το Υπουρ-
γείο Υγιεινής 
και κοινωνικής 
Πρόνοιας, ήρθε 
προς συμπλή-
ρωση απογραφι-

κό δελτίο που απευθυνόταν σε όλους τους 
Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας. Τούτο 
συμπληρωμένο, αποτελεί ένα σύντομο απο-
λογισμό των όσων διημείφθησαν στο χώρο 
της Καισαριανής.
«Ερώτηση: Πόσας κατοικίας είχε προ της 
καταστροφής η Πόλης σας;
Απάν: 5.000.
Ε: Πόσο πληθυσμό; Α: 22.000.
Ε: Πόσαι κατοικίαι κατεστράφησαν ολοσχε-
ρώς; Α: 95.
Ε: Πόσαι υπέστησαν μερική καταστροφή; Α: 
1.036.
Ε: Πόσαι δύνανται να επισκευασθώσιν; Α: 
95.
Ε: Πού παραμένουν σήμερον οι κάτοικοι; Α: 
Παραμένουν προσωρινώς εις δωμάτια επι-
ταχθεισών οικιών.
Ε: Δια τίνος τρόπου κατεστράφη η Κοινότης; 
Α: Δι’ εμπρησμού, λεηλασιών και βομβαρ-
δισμών.
Ε: Ημερομηνία καταστροφής; Α: Κατοχή και 
Δεκεμβριανό κίνημα 1944.
Ε: Υφίσταται ανάγκη αλλαγής θέσεως του 
χωριού και ποία; Α: Όχι.
Ε: Ενδημούν νόσοι στην Κοινότητα και ποί-
αι; Α: Η ελονοσία και ο τυφοειδής.
Ε: Υπάρχουν νοσογόνοι εστίαι; (έλη, τέλμα-
τα , απορρίμματα κ.λ.); Α: Υπάρχουν λιμνά-
ζοντα ύδατα και ανοικτοί βόθροι.
Ε: Εις ποίαν θέσιν και απόστασιν ευρίσκο-

νται; Α: Τα μεν λιμνάζοντα ύδατα εις την κοί-
την του Ηριδανού ποταμού, εκτός της κατοι-
κημένης περιοχής του Δήμου, οι δε ανοικτοί 
βόθροι εντός των οικοδομικών τετραγώνων 
της αριστερής πλευράς του Συνοικισμού.
Ε: Υδρεύεται ο Δήμος; A: Μάλιστα, αφ’ ενός 
δια του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 
αφ’ εταίρου δια βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεδομένου 
ότι το δίκτυο είναι απολύτως ανεπαρκές.
Ε: Υπάρχει φωτισμός; Α: Υπάρχει αλλά δεν 
λειτουργεί.
Ε: Ποίον είναι το χαρακτηριστικόν πλεονά-
ζον εργασιακόν στοιχείον της περιοχής; Α: 
Ως προσφυγικός συνοικισμός αποτελείται 

από μικροβιοτέχνες μικρο- επαγγελματίας 
και εργάτας.
Ε: Υγειονομική κατάσταση; Α: Ο Δήμος έχει: 
7 ιατρούς, 5 φαρμακοποιούς, 4 μαίας. Οι 
έμμισθοι από την Κοινότητα είναι: 2 μαιευ-
τήρες, 2 τακτικοί ιατροί, 2 έκτακτοι ιατροί. 
Υπάρχει δημοτικό ιατρείο, υπάρχει παιδικό 
ιατρείο, υπάρχει και το ιατρείο του Πατριω-
τικού Ιδρύματος (ΠΙΚΠΑ).

Ε: Πόσα παιδιά έχει η κοινότης: Α: Έως 
3 ετών 1.100, από 3-6 982, από 6-12 
1.938, από 12-18 1.842. Ορφανά πατρός 
975, ορφανά μητρός 179, ορφανά πατρός 
και μητρός 177.
Ε: Πόσοι γονείς είναι ανίκανοι για συντήρη-
ση των τέκνων τους; Α: 350.
Ε: Υπάρχουν κοινωφελή ιδρύματα; Α: Όχι.
Ε: Πόσοι κωφάλαλοι, τυφλοί και ανάπηροι 

υπάρχουν; Α: α) Άνδρες κωφοί 25 από 
30-40 ετών, τυφλοί 82 από 30-40 ετών, 
ανάπηροι 250 από 18-35 ετών. β) Γυναί-
κες κωφαί 10 από 25-30 ετών, τυφλαί 5 
από 25-30 ετών, ανάπηραι 24 από 25-
30 ετών. γ) Παιδιά κωφά 5 από 3-18 
ετών, τυφλά 10 από 3-18 ετών, ανάπηρα 
15 από 3-18 ετών.
Ε: Εκ γενετής η μεταγενεστέρως; Α: Μετα-
γενεστέρως.
Ε: Πόσα θύματα έχει ο Δήμος από το 
1940 μέχρι σήμερον συνεπεία του πολέ-
μου; Α: 715 άνδρες, γυναίκες, παιδιά.
Ε: Ιδιοκτησίες του Δήμου; Α: Από 1-7-42 
έως 30-6-44 ενοικίαζε το περίπτερο στην 
πλατεία αντί 760 δρχ. το μήνα, το οποίο 
κατεστράφη λόγω πολέμου».

Ο απολογισμός αυτός δείχνει το μέγεθος 
της καταστροφής, αλλά και τη θέληση των 
ανθρώπων να προασπίσουν τα ιδανικά τους 
και την ακεραιότητά τους. Έτσι λοιπόν οι 
πρόσφυγες, 24 χρόνια μετά τη Μικρασια-
τική καταστροφή, ξεκινούν πάλι από την 
αρχή.

Ο  λ ι μ ό ς  σ τ η ν  Κ α ι σ α ρ ι α ν ή

H ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Αποκαλυπτικά στοιχεία του Υπουργείου Πρόνοιας το 1946

Ξυπόλυτα ορφανά στο άσυλο Καισαριανής, 1945-
1946. Φωτογράφος: Βούλα Παπαϊωάννου

Προσφυγικά παραπήγματα στην Καισαριανή, 
1945-1946. Φωτογράφος: Βούλα Παπαϊωάν-

νου, Μουσείο Μπενάκη.

Γράφει ο Νίκος Αθ. Σάμιος, 
Μαθηματικός, τέως πρόε-

δρος Δημοτικού Συμβουλί-
ου Καισαριανής
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[Yγεία]

Γράφει η 
Τριανταφυλλιά Κεσπέρη,
εκπαιδευτικός Α/ βάθμιας

- Μαμά, δεν έχω τι να κάνω.
- Τι θέλεις να κάνεις, 

αγάπη μου;
- Δεν ξέρω. Πες μου εσύ.
- Χμ, γιατί δεν παίζεις 
με τα lego σου;
- Έπαιξα πριν.
- Α, τότε τι λες να παίξεις 
με την μπάλα;
- Πάλι; Το μεσημέρι έπαιξα.
- Μήπως να ζωγραφίσεις 
κάτι για τον μπαμπά σου;
- Δεν θέλω τώρα.
- Ok, τι θέλεις να κάνεις;
- Πφφφ, δεν ξέρω, σου λέω. 
Βαριέμαι…

Αντίστοιχος διάλογος έχει 
υπάρξει στα αλήθεια! Ζούμε 
απασχολώντας διαρκώς τον 
εαυτό μας με κάτι. Ακόμα κι 
όταν καθόμαστε στέλνουμε 
μηνύματα στο κινητό , ενώ πα-
ράλληλα γράφουμε ένα e-mail 
και σκεφτόμαστε τη λίστα του 
super market. Kαι… ασυναί-
σθητα το μεταφέρουμε αυτό 
και στα παιδιά μας! Ο επιτυ-
χημένος ψυχοθεραπευτής και 
συγγραφέας Richard Carlson 
στο best seller του «Μη βα-
σανίζεστε για μικροπράγματα 
στην οικογένεια» έχει ξεχωρι-
στό κεφάλαιο που εξηγεί για-
τί χρειάζεται σε περιπτώσεις, 
όπως η συνεχής και υπερβο-
λική διέγερση του παιδιού, να 
ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας 
να βαριούνται, όσο οξύμωρο 
κι αν ακούγεται. Συγκεκριμένα, 
ισχυρίζεται πως τα παιδιά που 

συνηθίζουν να απασχολούνται 
διαρκώς με δραστηριότητες 
χωρίς στιγμές χαλάρωσης και 
ηρεμίας, όταν δεν έχουν κάτι 
να κάνουν, νιώθουν πλήξη και 
βαρεμάρα. Μας μεταφέρουν το 
μήνυμά τους για να «βγάλουμε 
εμείς το φίδι από την τρύπα». 
Και ό, τι κι αν τους προτείνου-

με ο συγκεκριμένος «πελάτης» 
είναι πολύ απαιτητικός έως 
και… ανικανοποίητος! Ο συγ-
γραφέας λοιπόν σε αυτήν την 
περίπτωση προτείνει την εξής 
αντιμετώπιση:
- Μαμά, βαριέμαι. Τι να κάνω;
- Πολύ καλά! Συνέχισε έτσι! /
Καλό σου κάνει πού και πού να 

βαριέσαι.
Το παιδί , σύμφωνα με τον 
Carlson, θα καταλάβει ότι η 
διασκέδασή του είναι δική του 
ευθύνη κι όχι των γονιών του. 
Θα ηρεμίσει, θα σκεφτεί και θα 
αποφασίσει τι θα κάνει. Ας θυ-
μόμαστε πως δεν είναι κακό να 
βαριέται κανείς πού και πού!

«Πφφφ, βαριέμαι . . .»
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Το νέο μυθιστόρημα της Ρέ-
νας Ρώσση - Ζαΐρη «Η 

αγαπημένη των θεών» παρου-
σίασαν το βιβλιοπωλείο «Το 
Θέμα» στο Παγκράτι (Φιλολάου 
62) και οι Εκδόσεις Ψυχογιός 
στις 8 Ιουλίου. Για το βιβλίο μί-
λησε η συγγραφέας Δήμητρα 
Ιωάννου. Την εκδήλωση πλαι-
σίωσαν μουσικά η Θέμις Σκάρ-
πα (φωνή) και ο Τίμος Καραδή-
μας (κιθάρα).
Μια νύχτα με καταιγίδα, μια 
βάρκα με ένα νεογέννητο μωρό 

βρίσκει καταφύγιο στη Δήλο. Η Άρτεμη, η αγαπημένη των 
θεών, μεγαλώνει μέσα στην αγάπη και την ασφάλεια, και 
τολμάει να κυνηγήσει τα όνειρά της. 
Ώσπου ένας μυστηριώδης άντρας με ζαφειρένια μάτια, 
αλλά κι ένας φόνος στο ιερό νησί θα την αναγκάσουν να 
παλέψει για την ίδια της τη ζωή. Κι ύστερα όλα μπλέκονται. 
Φωτεινοί και σκοτεινοί ήρωες, όνειρα κι ελπίδες, κατάσκο-
ποι και δολοφόνοι. Κι ύστερα το αδύνατο γίνεται δυνατό. 
Ηλιόλουστη Δήλος, κοσμοπολίτικη Μύκονος, πανέμορφη 
Ρήνεια, γραφικά ψαροχώρια της Κορνουάλης, όλα σε ένα 
μυθιστόρημα παθιασμένο. Σαν την Ελλάδα. Γεμάτο φως κι 
ανθρώπους «ηλιόλουστους». 
Όπως αναφέρει η συγγραφέας «η Άρτεμη είναι η αγαπημέ-
νη των θεών, γιατί είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες, τολμάει. 
Υπακούει στη διαίσθησή της. Και το κυριότερο, δεν αφήνει 
τις αρνητικές σκέψεις να καθορίσουν το μέλλον της. Ακό-
μα και τα άσχημα δεν τα θεωρεί αποτυχία. Μέσα σε κάθε τι 
κακό, ανακαλύπτει το καλό. Αρνείται να βαλτώσει και τελικά 
μετατρέπει την κακή της τύχη σε καλή. (..) Και ξαφνικά, από 
το πουθενά, η ζωή της πλημμυρίζει με το λαμπερό φως της 
αγάπης».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ                ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: «Η αγαπημένη των θεών» Ο συγγραφέας

H συγγραφέας

Η Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη 
γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Είναι κόρη του Νικόλαου 
Ρώσση, των φερώνυμων 
εκδόσεων, ενώ παππούς 
της ήταν ο φιλόλογος και 
συγγραφέας Ιωάννης 
Θ. Ρώσσης. Αποφοίτησε 
από το Αμερικανικό Κο-
λέγιο Θηλέων, τη Σχολή 
Νηπιαγωγών Αθηνών και 
το Lοndon Montessori 
Centre. Εργάστηκε ως νη-
πιαγωγός, αλλά και ως 
υπεύθυνη εκδόσεων. Έχει 
γράψει 15 βιβλία για ενη-
λίκους και πάνω από 150 
παιδικά βιβλία. Το 2015 
της απονεμήθηκε το Βρα-
βείο Λογοτεχνίας από τον 
Όμιλο Γυναικών Πειραιά 
«Εξάλειπτρον». Όλα τα μυ-
θιστορήματά της κυκλοφο-
ρούν από τις Εκδόσεις ΨΥ-
ΧΟΓΙΟΣ. Είναι παντρεμένη 
και έχει δύο παιδιά.

Το εξώφυλλο του βιβλίου.

Από αριστερά: Θέμις Σκάρπα, Τίμος Καραδήμας, 
Ρένα Ρώσση – Ζαΐρη και Δήμητρα Ιωάννου.

[Βιβλιοπαρουσίαση]

Η συγγραφέας Ρένας Ρώσση – Ζαΐρη ανάμεσα στους συντελεστές 
της εκδήλωσης. Πίσω δεξιά διακρίνεται η συνιδιοκτήτρια των βιβλιο-

πωλείων «Το Θέμα» Θεώνη Μωραΐτη.
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Στο δεύτερο σκέλος της ανακοί-
νωσής της, η «Λαϊκή Συσπεί-

ρωση Καισαριανής» αναφέρεται 
στην έγκριση της αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η εισήγηση της δη-
μοτικής αρχής υπερψηφίστηκε μόνο 
από εννέα δημοτικούς συμβούλους 
ενώ η πρόταση της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» (να εγκριθεί η εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής ως έχει) πέ-
ρασε με τους ψήφους της αντιπολί-
τευσης.

«Η δημοτική αρχή σε αντίθεση με την 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
λήφθηκε στις 28 Αυγούστου, εισηγήθηκε 
την αφαίρεση από αυτή δαπανών ύψους 
20.000 που αφορούσαν: α) τα συμβο-
λαιογραφικά έξοδα για την υλοποίηση του 
προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης 
του οδοφωτισμού στην πόλη, που βρί-
σκεται πλέον στο τελικό του στάδιο β) συ-
μπληρωματικά μέσα ατομικής προστασίας 
για τους εργαζόμενους του δήμου και γ) 
πιστώσεις για την επαναφορά εργαζόμε-
νου σχολικού φύλακα στο Δήμο.
Η αιτιολόγησή της ότι οι δαπάνες δεν θα 
πραγματοποιηθούν για να ενισχυθεί το 
αποθεματικό του Δήμου και για να αξιο-

ποιηθούν αλλού, μόνο ερωτηματικά δημι-
ουργεί για τις προτεραιότητές που θέτει, 
μιας και η πρότασή της έβαζε σε κίνδυνο 
την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικό έρ-
γου για την πόλη, που απαίτησε διαδικα-
σίες και προσπάθεια 2 ετών για να προ-
χωρήσει, αλλά και την ίδια την ασφάλεια 
των εργαζομένων του Δήμου καθώς και 
τις ανάγκες των σχολείων της πόλης.
Μάλιστα ο κος Βοσκόπουλος στην προ-
σπάθειά του να υποστηρίξει τη θέση του, 
έφτασε στο σημείο να προχωρήσει σε 
ανοίκεια επίθεση, με ειρωνείες και λεκτι-
κή επίθεση στον πρόεδρο του σωματείου 
εργαζομένων, που ανέδειξε το αυτονόητο.
Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» αντικρούσαμε 

την εισήγηση της δημοτικής αρχής και 
επιμείναμε στην έγκριση της αναμόρφω-
σης, διατηρώντας ως έχουν τις παραπάνω 
δαπάνες, σύμφωνα με την ήδη ψηφισμένη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η πρότασή υπερψηφίστηκε τελικά 
από το σώμα των δημοτικών συμβούλων, 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
ολοκλήρωση του έργου του οδοφωτισμού 
και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Με 
αυτήν την αποφασιστικότητα θα συνεχί-
σουμε υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των 
λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας και όσα 
έχουμε κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια».

«Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής. Ανά-
μεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, ξεχω-
ρίζουν δύο για τα οποία θεωρούμε ότι εί-
ναι απαραίτητη η ενημέρωση του λαού της 
πόλης μας.
Το πρώτο θέμα, που εισήχθη στη συνεδρί-
αση έπειτα από ερώτηση της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» αφορά την de facto πλέον αυ-
θαίρετη χρήση του δημοτικού γηπέδου «Μ. 
Κρητικόπουλος» από την ΠΑΕ Ολυμπια-
κός, η οποία από τις αρχές του Σεπτέμβρη 
και χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί καμία 
επίσημη αδειοδότηση για αυτό, λειτουργεί 
ακαδημία της στο χώρο, καταπατώντας το 
καταρτισμένο από τον Ιούλη πρόγραμμα 
παραχώρησης στα αθλητικά σωματεία της 
πόλης μας.
Για το ίδιο θέμα οι εκλεγμένοι δημοτικοί 
σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης εί-
χαν ήδη από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 
καταθέσει την ακόλουθη ερώτηση προς 

τον δήμαρχο Καισαριανής 
κο Βοσκόπουλο 

και τον αρμόδιο 
α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο 

Αθλητισμού 
Γιάννη Τσι-
ροζίδη:
«Προς τα τέλη 
του Ιούλη 
2019 ενη-
μερωθήκαμε 

μέσω δη-
μ ο -

σιευμάτων για ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπι-
ακού, η οποία είχε αναρτηθεί και επισήμως 
στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΠΑΕ, και η 
οποία ανέφερε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός προ-
χώρησε σε δημιουργία νέας ακαδημίας στην 
περιοχή της Καισαριανής με διεύθυνση της 
εγκατάστασης να αναφέρεται το Δημοτικό 
Στάδιο «Μιχάλης Κρητικόπουλος».
Άμεσα η δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης με επιστολή στις 30 Ιουλίου της Αντι-
δημάρχου Αθλητισμού κας Γεωργοπούλου 
Κανέλλας προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε 
σαφές ότι: Α) «Το Στάδιο «Μιχάλης Κρη-
τικόπουλος» είναι δημοτικό, ενώ δεν έχει 
κατατεθεί ούτε και εγκριθεί αίτηση από την 
ΠΑΕ Ολυμπιακός για παραχώρηση του χώ-
ρου». Σε σχετική ενημέρωση προχωρήσαμε 
και προς το σύνολο των σωματείων, καθώς 
και τον Εθνικό Αστέρα. Β) «Στο γήπεδο 
υπάρχουν Ακαδημίες από τα τοπικά σωμα-
τεία και οι ώρες διατίθενται με συγκεκριμένα 
κριτήρια, χωρίς να δίνεται το δικαίωμα πα-
ραχώρησης σε τρίτους των ωρών χρήσης». 
Συγκεκριμένα, στις 16/7 πραγματοποιήθηκε 
σχετική ετήσια συνάντηση για το αναλογικό 
μοίρασμα των χώρων και τα νομιμοποιητικά 
χαρτιά που πρέπει να προσκομίζουν ετησί-
ως τα σωματεία. Στην συνάντηση έγινε η 
αναλογική κατανομή των διαθεσίμων 5x5, 
σύμφωνα με τις ανάγκες των σωματείων και 
τον κανονισμό λειτουργίας των γηπέδων εν 
γενεί, με κοινή αποδοχή των παρόντων στη 
συνάντηση. Παρών στη συνάντηση ήταν και 
ο κος Ξένος, υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος της διοικούσας παράταξης. Γ)  «Με βάση 
τα παραπάνω γίνεται πλήρως κατανοητό ότι 
δεν υπάρχουν ακαδημίες της ΠΑΕ Ολυμπι-

ακός στο δημοτικό γήπεδο Καισαριανής 
‘‘Μιχάλης Κρητικόπουλος.’’»

Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε και στα 
ενημερωτικά μέσα τα οποία είχαν αναρτή-
σει σχετική δημοσίευση ώστε να γίνει ορθή 
διόρθωση.
Ενημερωθήκαμε ότι πάνω στο Δημοτικό 
Στάδιο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» έχει κά-
νει την εμφάνισή της η ΠΑΕ με χώρο εντός 
του γηπέδου με εμφανή τα σήματά της και 
ότι την Κυριακή 8 Σεπτέμβριου προχώρησε 
και στην πρώτη της προπόνηση. Για όλα τα 
παραπάνω είστε ενήμεροι, καθώς σωμα-
τεία της πόλης μας θορυβημένα από την εν 
λόγω εξέλιξη, έχουν προχωρήσει σε ενη-
μέρωση για το ζήτημα στον αντιδήμαρχο 
Αθλητισμού από τον οποίο ζήτησαν να ορι-
στεί και διαπαραταξιακή για την οποία δεν 
έλαβαν καμία ουσιώδη απάντηση.
Ερωτάται ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού: 1. Ποια είναι η θέση της Δη-
μοτικής Αρχής; 2. Τι προτίθεστε να κάνετε 
για το παραπάνω ζήτημα;
Στην απάντησή της επί των όσων ανα-
φέραμε στην παραπάνω επιστολή, η δημο-
τική αρχή μας δήλωσε την αντίθεσή της στο 
γεγονός, χωρίς όμως να δεσμευτεί επί της 
ουσίας για το τι είναι διατεθειμένη να πρά-
ξει για να ανατρέψει την αυθαίρετη χρήση 
του δημοτικού σταδίου.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου θέσαμε εκ νέου το θέμα, 
καθώς η λειτουργία της ακαδημίας συνε-
χίζεται απρόσκοπτα και πλέον επίσημα με 
αναρτήσεις της στο facebook η ΠΑΕ ανα-
κοίνωσε το πρόγραμμα προπονήσεών της! 
Στην πράξη επομένως κανένα μέτρο δεν 
φαίνεται να έχει ληφθεί για το ζήτημα.
Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να μας πει 
συγκεκριμένα: Α) τι μέτρα θα λάβει ώστε 
να αφαιρεθούν τα σήματα και τα διακριτικά 

από το γήπεδο, καθώς και Β) τι μέτρα θα 
λάβει για να μην πραγματοποιηθεί η επό-
μενη προπόνηση, η οποία είχε εξαγγελθεί 
για την Πέμπτη, μάλιστα την ίδια ώρα που 
στο χώρο προπονούνται κανονικά αθλητές 
μικρών ηλικιών από σωματεία της πόλης.
Την αγωνία τους για το ζήτημα εξέφρασαν 
και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, άλλων πα-
ρατάξεων.
Η απάντηση της δημοτικής αρχής κάθε άλλο 
παρά αποφασιστικότητα να λυθεί το θέμα 
έδειξε, απαντώντας ότι «θα το διερευνήσει 
και θα πράξει το έννομο». Ως σήμερα ανα-
μένουμε τις ενέργειές της… Η στάση της, 
καθώς η ΠΑΕ συνεχίζει ακάθεκτη τις προ-
πονήσεις, ανακοινώνοντας μάλιστα τη χρή-
ση του γηπέδου και για επιπλέον ώρες(!), 
γεννάει πλέον βάσιμα ερωτηματικά μιας 
και δεν δείχνει διατεθειμένη να εμποδίσει 
μια διαφαινόμενη συναλλαγή σε βάρος της 
δημοτική περιουσία και των αναγκών του 
λαού της πόλης.
Με τα σημερινά δεδομένα και πριν καλά 
καλά συμπληρωθεί ένας μήνας από την 
αλλαγή της δημοτικής αρχής, ανατρέπεται 
η πρακτική που είχε με επιμονή εξασφαλι-
στεί τα χρόνια της διοίκησης της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» στο Δήμο, σύμφωνα με 
την οποία οι δημοτικές αθλητικές εγκατα-
στάσεις παραχωρούνταν αποκλειστικά για 
τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων της 
πόλης και των προγραμμάτων άθλησης του 
Δήμου, εντελώς δωρεάν και με αξιοκρατι-
κά κριτήρια.
Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» θα επανέλθουμε 
ξανά το επόμενο διάστημα στο θέμα ανά-
λογα με τις εξελίξεις».

Καισαριανή, 19-9-2019Ηλίας Σταμέλος επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Ήττα της δημοτικής αρχής

Ανακοίνωση για τη χρήση του σταδίου «Μιχάλης Κρητικόπουλος»
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[Βύρωνας]

Η δημοτική αρχή απαντώντας σε δημοσιεύματα 
του ηλεκτρονικού Τύπου και αναφορές πολιτών 

για καθυστερήσεις στην απομάκρυνση και αποκο-
μιδή εγκαταλελειμμένων μοτοσικλετών και οχη-
μάτων, ενημερώνει τους συνδημότες μας, τα εξής: 
●12 μοτοσικλέτες έχουν ήδη αποσυρθεί από 
τις υπηρεσίες του Δήμου στη Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ),●Άλλα 17 δίκυκλα 
απομακρύνθηκαν από τις γειτονιές και βρίσκονται 
σε προσωρινό χώρο φύλαξης μέχρι την ολοκλήρω-
ση της νόμιμης διαδικασίας
Μέχρι το τέλος του έτους θα απομακρυνθούν 
ακόμα 45 μοτοσικλέτες, οι 20 από τις οποίες μέ-
χρι τις 2 Οκτωβρίου 2019. Σε 418 μοτοσικλέτες 
έχει γίνει καταγραφή και επικόλληση ειδοποιή-
σεων για την ενημέρωση των ιδιοκτητών τους

Σε ό,τι δε, αφορά τη συνολική προσπάθεια που έχει 
καταβάλλει η δημοτική αρχή στον τομέα της απο-
μάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τις 
15 Ιανουαρίου 2016 που επανεκκινήθηκε η διαδι-
κασία (σε εφαρμογή του Π.Δ. 116/2004) πληρο-
φορούμε τους κατοίκους της πόλης μας ότι μέχρι 
σήμερα έχουμε περισυλλέξει από τις γειτονιές του 
Βύρωνα, συνολικά: ●329 εγκαταλελειμμένα 
επιβατικά & φορτηγά οχήματα (291 επιβατικά & 38 
φορτηγά). Από αυτά, 294 έχουν καταστραφεί και 
35 επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες τους.
Το ίδιο διάστημα έγιναν, 1.260 καταγραφές- επι-
κολλήσεις ειδοποιήσεων, ενώ 32 επιβατικά και 
φορτηγά οχήματα, προβλέπεται να αποσυρθούν μέ-
χρι το τέλος του 2019 .

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ ΒΥΡΩΝΑ

Απόδοση τιμής στους Πεσόντες 
του Μπλόκου

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 10.30 
π.μ., η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης - Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(Παρ/μα Βύρωνα) θα πραγματοποιήσει προσυ-
γκέντρωση στο δημοτικό κινηματογράφο «Νέα 
Ελβετία» και πορεία μέχρι το Μνημείο των Πε-
σόντων στο Μπλόκο του Βύρωνα επί της οδού 
Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου, το 
μεσημέρι, στην πλατεία Βιάνου στον Καρέα. Λεωφορείο 

το οποίο ήταν σταματημένο στην πλατεία Βιάνου, λοξοδρόμησε 
και βρέθηκε πάνω σε κάδους απορριμμάτων.
Ο οδηγός του οχήματος όπως ισχυρίστηκε είχε δέσει κανονικά 
με χειρόφρενο, ενώ άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο λό-
γος που το λεωφορείο τέθηκε ξαφνικά σε λειτουργία. Το θετικό 
της υπόθεσης είναι ότι δεν υπήρξε τραυματισμός.

Πηγή: https://vironas.gr

«Άκρως επικίνδυνες» εί-
ναι τρεις παιδικές χαρές 

του Βύρωνα, όπως καταγγέλ-
λει η συλλογικότητα «Πολίτες 
του Βύρωνα». Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για αυτές στην Καρύ-
στου (Άνδρου και Γρηγορίου 
Ε’), στην Κάλβου και Φλέ-
μιγκ γωνία και στην Γρανικού 
και Πανουργία. Στο πλαίσιο 
αυτό, η συλλογικότητα δημο-
σίευσε φωτογραφίες των Παι-
δικών Χαρών στην ιστοσελίδα 
της http://politestouvirona.
blogspot.com .
Οι Πολίτες του Βύρωνα τονί-
ζουν ότι «σύμφωνα με τον νόμο 
οι παιδικές χαρές πρέπει άμεσα 
να σφραγιστούν μέχρι την ανα-
κατασκευή τους και όχι να έχει 
πρόσβαση οποιοσδήποτε σε επι-
κίνδυνο χώρο».

Λεωφορείο έπεσε σε 
κάδους απορριμμάτωνΚΑΡΕΑΣ:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
«Επικίνδυνες» τρεις Παιδικές Χαρές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 
Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους

Εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο χωρίς ρόδες στο κέντρο του Βύρωνα (φωτό αρχείου)

Η εικόνα της Παιδικής Χαράς Καρύστου όπως ήταν (και παρουσιάζεται στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου) και όπως είναι σήμερα (φωτό δεξιά). Οι Πολίτες του Βύρωνα κάνουν 

λόγο για «επικίνδυνα σαθρά παιχνίδια».

Η Παιδική χαρά επί της Κάλβου και Φλέμινγκ που είχε εγκαινιαστεί τον Νο-
έμβριο του 2010. Αισθητές είναι οι φθορές στο δάπεδο ασφαλείας.

Η Παιδική χαρά επί της Πανουργιά και Γρανικού. Εκτός από την απουσία 
δαπέδου ασφαλείας, βλέπουμε ότι μια κούνια είναι κατεστραμμένη.
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[Βύρωνας - Ιστορία]

Ο παλιός Επονίτης, 92χρονών σήμερα, 
Θόδωρος Κυριακίδης, στο υπό έκδο-

ση βιβλίο του «Ο Βύρωνας στη δίνη του 
εικοστού αιώνα», που επιμελείται ο Από-
στολος Κοκόλιας, καταθέτει τη μαρτυρία 
του για όσα συνέβησαν στο μεγάλο μπλόκο 
του Βύρωνα στις 7 Αυγούστου 1944. 
Σταχυολογούμε μερικά: «Εκείνο το από-
γευμα πήρα την είδηση από την ηγεσία της 
ΕΠΟΝ ότι οι Γερμανοί, πλαισιωμένοι και από 
τα πιστά δουλικά τους, πραγματοποιούν με-
γάλης κλίμακας επιχείρηση με στόχο να συ-
γκεντρώσουν όσο περισσότερους πολίτες 
ως ομήρους-εργάτες για τα σκλαβοπάζαρά 
τους. …. Έτσι κι’ εγώ μπήκα εκείνη την ώρα, 
δεκαοκτάχρονος, στη μάχη της ενημέρωσης 
των πολιτών με το χωνί μου στο χέρι. Σε κα-
μία περίπτωση δε διανοήθηκα να φύγω για 
τον Καρέα για να αποφύγω σύλληψή μου. 
Είχα σταθεί ακριβώς στο σύνορο Βύρωνα και 
Νέας Ελβετίας, γωνία Χρ. Σμύρνης και Κολο-
κοτρώνη και φώναζα δυνατά προς όλες τις 
κατευθύνσεις αποτρέποντας του πολίτες να 
πειθαρχήσουν στο κάλεσμα των Γερμανών 
και των ταγματασφαλιτών…. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις επέμενα πιεστικά. Όσοι πολίτες με 
εμπιστεύτηκαν και γύρισαν πίσω γλύτωσαν 
από μία περιπέτεια που κανείς δε μπορού-
σε να ξέρει που θα κατέληγε. Ακριβώς εκεί 
που είχα σταθεί και παρότρυνα τον κόσμο 
να μην υπακούσει στο κάλεσμα του εχθρού, 
είδα ξαφνικά το Λάμπρου, το φαρμακοποιό, 
να κλειδώνει βιαστικά το φαρμακείο του και 

να φεύγει τρεχάτος για τη συγκέ-
ντρωση. Τον κράτησα από το χέρι 
και τον έσπρωξα, με τη βία σχεδόν, 
προς τα πάνω για να φύγει προς 
τον Καρέα. 
Όταν ήρθε η ώρα της περισυλλογής των νε-
κρών έγινε και ένα πραγματικό « θαύμα». 
Μόλις άρχισαν πολίτες και αστυνομικοί να 
σηκώνουν τα κορμιά των νεκρών, ένα από 
τα παιδιά αργοσάλεψε και ένας αστυνομι-
κός του έκανε νόημα «σουτ» με το δά-
χτυλο στα χείλη, μην τύχει και τον ακούσουν 
οι άλλοι. Ήταν ο Χαράλαμπος (Χάμπος) 
Γεωργιάδης που έμενε στην οδό Βουζά 51 
στου Βύρωνα. Αυτό το περιστατικό μου το 

διηγήθηκε αργότερα η Λέλα, η αδερφή του 
Χάμπου… 
Τιμή στον πατριώτη αστυνομικό που ανέλαβε 
να προστατέψει το νεαρό που είχε την τύχη 
να επιζήσει και να γλυτώσει κυριολεκτικά από 
του χάρου τα δόντια. Τα σώματα των εκτελε-
σμένων που φορτώθηκαν στο φορτηγό ήτα-
νε 13 μαζί με το Χάμπο. Άφησαν το Χάμπο 
στο πολυϊατρείο και τους υπόλοιπους 12 
νεκρούς τους πήγαν στο νεκροταφείο. Την 
άλλη μέρα έγινε πάνδημη κηδεία. Μετά την 

απελευθέρωση στη μάντρα του Μορκεντάου 
γράφτηκαν μόνο 11 ονόματα. Δεν ξέρω για-
τί. … Μετά τα γεγονότα του μπλόκου, όποτε 
συναντούσα το Λάμπρου το φαρμακοποιό ή 
και άλλους φίλους που άκουσαν την παρό-
τρυνσή μου και δεν παρουσιάστηκαν εκείνο 
το απόγευμα στο μπλόκο, μου έλεγαν: Ρε Θο-
δωρή μας έσωσες. Όχι, ρε παιδιά, απλά έκα-
να το αγωνιστικό μου καθήκον. Αυτά. Όπως 
τα έζησα».

ΜΑΡΤΥΡΙA ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Πως σώθηκε ο Γεωργιάδης από την εκτέλεση

Ο Θόδωρος Κυριακίδης, παλιός 
Επονίτης, σήμερα 92χρονών.

Ο Χαράλαμπος Γεωρ-
γιάδης, σώθηκε καθώς 
οι Γερμανοί τον νόμιζαν 

νεκρό.

Ο 20χρονος Παναγιώτης Κασιμάτης, ο «Σουκατζίδης» του Βύ-
ρωνα. Ο γραμματέας της ΕΠΟΝ Ζωγράφου, πήρε την ευθύνη για 
τον θάνατο Γερμανού αξιωματικού ενώ δεν τον είχε σκοτώσει ο 
ίδιος. Χωρίς την αυτοθυσία του, λόγω αντιποίνων, οι εκτελεσθέ-

ντες στο Μπλόκο του Βύρωνα θα ήταν πολλαπλάσιοι.

Στο σημείο της εκτέλεσης, 
75 χρόνια μετά, μπορεί 

κάποιος να δει σημάδια από 
τις σφαίρες στα κάγκελα του 

τοίχου.
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[Καισαριανή]
ΠΟΙΗΜΑ 

Ο Βοσκόπουλος δήμαρχος
Ο Καισαριανιώτης Ευάγγελος Νομικός γράφει συ-
χνά στίχους. Τώρα που οι δημοτικές εκλογές βρί-
σκονται πλέον αρκετά πίσω μας, αποφάσισε να 
αφιερώσει ένα ποίημα στο νέο δήμαρχο, το οποίο 
μας έστειλε προς δημοσίευση.

Καισαριανή ζητούσες
τον δρόμο σου να βρεις
στη θέση που σ’αξίζει

στο μέλλον να βρεθείς.

Οι πρώην δεν επέδειξαν
τόλμη. Δραστηριότητα
και έμενε η πόλη μας

χρόνια στη στασιμότητα.

Τις γραφικές σου τις γωνίες
Την πλούσια σου φύση

δεν μπόρεσε κανένας τους
να αξιοποιήσει.

Η πόλη μας χρειάζεται
δήμαρχο να ‘χει τόλμη

για να κάνει έργα
που δεν έγιναν ακόμη.

Ψηφίσαμε Βοσκόπουλο
γιατί θα καταφέρει

να κάνει και τους πρώην
να του σφίξουν το χέρι.

Θερμά συγχαρητήρια
απ’ όλους θα δεχτείς

αν γίνεις της Καισαριανής
ο αναμορφωτής.

Ευάγγελος Νομικός

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης 
Σεπτεμβρίου, η «Συνεργασία Πο-

λιτών Καισαριανή» κατέθεσε ως πα-
ράταξη πρόταση ψηφίσματος σχετικά 
με τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρ-
νηση της ΝΔ στη συγκρότηση και τη 
λειτουργία των Δήμων, επικαλούμενη 
λόγους «κυβερνησιμότητας».
Αποφασίστηκε πως θα συζητηθεί 
στο επόμενο Δ.Σ και όπως τονίζει 
η δημοτική παράταξη «θεωρούμε πως 
επιβάλλεται να πάρει απόφαση το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της πόλης μας όταν η 
πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου διαφωνεί με την εξέλιξη 
αυτή και την αλλοίωση της λαϊκής εντο-
λής». Ειδικότερα η πρόταση ψηφίσμα-

τος αναφέρει:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαρια-
νής, καταδικάζει την αλλοίωση της 
λαϊκής εντολής και του συντάγμα-
τος που πραγματοποίησε η κυβέρνηση 
στο όνομα της “κυβερνησιμότητας”, με 
τις διατάξεις του Ν.4623/2019 για τη 
συγκρότηση και λειτουργία των οργά-
νων του Δήμου.
Ιδιαίτερα στα :
Άρθρο 1, που αφορά τις συμπράξεις 
παρατάξεων (παραβίαση αρχής ισότη-
τας της ψήφου).
Άρθρο 2, που αφορά τον τρόπο συ-
γκρότησης και εκλογής της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής (αλλοίωση λαϊκής εντολής, υπε-

ρεξουσίες δημάρχου).
Άρθρο 3, που αφορά τις αρμοδιότη-
τες της Οικονομικής Επιτροπής και ιδι-
αίτερα τη θεσμοθέτηση της απουσίας 
ελέγχου στις αποφάσεις της (εδάφιο 
3) από την πλειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου (παραβίαση άρθρου 3 του 
Ν.1850/1989 κύρωσης του Ευρωπαϊ-
κού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας)
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής 
εντέλει το νομικό σύμβουλο του Δήμου 
να ασκήσει προσφυγή στην απόφαση 
συγκρότησης των επιτροπών της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης και κάθε παρα-
γόμενης διοικητικής πράξης των επιτρο-
πών (Οικονομική και Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής) που θα έχει παραχθεί».

Πρόταση ψηφίσματος ενάντια στην 
«αλλοίωση της λαϊκής εντολής»

Η δημοτική ομάδα της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής: Άννα 
Παραγυιού, Σπύρος Αλεξόπουλος και Βούλα Κουφού.
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