
Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Α  Σ Τ Ο Ν  Υ Μ Η Τ Τ Ο 
Επιτυχής κατάσβεση στο λόφο της Γρανικού

σελ. 4-5 & 6
Ορκίστηκαν οι δήμαρχοι και τα νέα Δημοτικά Συμβούλια Βύρωνα 

και Καισαριανής. Δείτε τα πρόσωπα και τις θέσεις «κλειδιά».
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ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Ο τέως πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καισαριανής Νίκος 

Σάμιος μας παρουσιάζει τον ευγενή 
και συνεπή άνθρωπο που αγωνίστηκε 

για την πόλη του.

Ο δημοτικός σύμβουλος της 
αντιπολίτευσης επέλεξε τη 

συνεργασία με τον δήμαρχο Χρήστο 
Βοσκόπουλο. Τί δήλωσαν ο ίδιος 
και η Άννα Παραγυιού.

Αφιέρωμα για τον 
δήμαρχο Καισαριανής 

Λεωνίδα Μανωλίδη 
(1951-1964)

Αίσθηση προκάλεσε 
η ανεξαρτητοποίηση 

Χατζησάββα

Ν Ε Α  Α Ρ Χ Η  Σ Τ Ο Υ Σ  Δ Η Μ Ο Υ Σ  Μ Α Σ

σελ. 3

σελ. 8-9

σελ. 10

Μετά την πυρκαγιά στην Παιανία στις 12 Αυγούστου, ο Υμηττός επλήγη 
από άλλη μια φωτιά στα όρια του Δήμου Βύρωνα στις 28 Αυγούστου.

POIA APO TIS DYO 
MPENEI????
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                    Πλατεία Δημάρχου Π. Μακρή 6α, Καισαριανή     •                Υμηττού & Φορμίωνος
•                 Φιλολάου 62, Παγκράτι  •             Κολοκοτρώνη 1-3  

[Editorial]Editorial

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διανέμεται δωρεάν

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 57 

Φλοράν Σελάϋ,
αρχισυντάκτης

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

Η απλή αναλογική είχε ως αποτέλεσμα 
οι περισσότεροι δήμαρχοι να μην έχουν 
απόλυτη πλειοψηφία στους Δήμους τους 
και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν σχε-
τική. Για παράδειγμα, στο Δήμο Βύρωνα ο 
δήμαρχος έχει έναν δημοτικό σύμβουλο 
λιγότερο από την παράταξη της μείζου-
σας αντιπολίτευσης. Στη δε Ηλιούπολη, ο 
δήμαρχος εξέλεξε 6 συμβούλους σε σύ-
νολο 41!
Η κυβέρνηση της Ν.Δ για να ενισχύσει 
την κυβερνησιμότητα των Δήμων πήρε 
μέτρα που με πλάγιο τρόπο αλλοιώνουν 
το εκλογικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 
αν ο προϋπολογισμός καταψηφιστεί δύο 
φορές θα ισχύει αυτόματα. Ουδείς θα 
μπορεί να καταψηφίσει τον προϋπολογι-
σμό χωρίς τροπολογία και γραπτή γνω-
μοδότηση από την Οικονομική Υπηρεσία. 
Στις αναβαθμισμένες Οικονομική και Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής, ο δήμαρχος έχει 
με Νόμο, απόλυτη πλειοψηφία.
Από τη μια πλευρά, η κυβέρνηση δεν 
θέλησε να δώσει μια ευκαιρία στη απλή 
αναλογική. Από την άλλη, οι περισσότε-
ρες παρατάξεις αντιμετώπισαν τις δυνα-
τότητες του νέου συστήματος εγωιστικά, 
χωρίς ειλικρινή διάθεση συνεργασίας.
Ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης 
δημοσίευσε προγραμματικό πλαίσιο συ-
νεργασίας με τις άλλες παρατάξεις από 
τον Ιούνιο και κάλεσε σε συζήτηση τους 
επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. 
Δεν κάλεσε ωστόσο τον Χρήστο Γώγο 
με την αιτιολογία ότι αφενός ο κ. Γώγος 
είχε ανακοινώσει ότι δεν θα συνεργαστεί 
μαζί του και αφετέρου δεν αναγνώριζε το 
εκλογικό αποτέλεσμα, ζητώντας επανα-
καταμέτρηση από το Πρωτοδικείο.
Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βο-
σκόπουλος δημοσίευσε προγραμματικό 
πλαίσιο συνεργασίας με τις άλλες παρα-
τάξεις τέλος Αυγούστου ενώ είχε προα-
ναγγέλει την κάλυψη θέσεων ευθύνης 
τέλος Ιουλίου. Εξαίρεση αποτέλεσε η 
περίπτωση του κ. Χατζησάββα, ο όποιος 
όμως προκειμένου να αναλάβει αντιδή-
μαρχος Οικονομικών, ανεξαρτητοποιήθη-
κε. Έτσι, η πρώτη συνεργασία δημοτικού 
συμβούλου της αντιπολίτευσης με τον 
δήμαρχο ξεκίνησε με απόσχιση από την 
παράταξη του.  Και στο Βύρωνα και στην 
Καισαριανή καμία παράταξη της αντιπο-
λίτευσης δεν δέχτηκε να συμμετέχει στη 
διοίκηση του Δήμου.
Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά το 
σύστημα της απλής αναλογικής από τη 
μια πλευρά, θα πρέπει οι παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης να δείξουν περισσότερη 
ευελιξία. Από την άλλη όμως, η απόσπα-
ση στελεχών τους χωρίς τη συναίνεσή 
τους, δεν συμβάλλει στη οικοδόμηση κλί-
ματος εμπιστοσύνης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)

Ιδιοκτησία - Έκδοση:
Γεωργία Ζαπαντιώτη-Τουρλίδα

Βαλεντίνος Στολάκης
Αρχισυντάκτης:

Φλοράν Σελάϋ
fcelhay@gmail.com

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων:
Γεωργία Ζαπαντιώτη-Τουρλίδα
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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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[Όρος Υμηττός]

Μετά την πυρκαγιά στην 
Παιανία στις 12 Αυγού-

στου, ο Υμηττός επληγη από 
άλλη μια φωτιά στα όρια του 
Δήμου Βύρωνα στις 28 Αυ-
γούστου. 
Η φωτιά ξεκίνησε στη δασική 
έκταση έμπροσθεν της διχά-
λας των δρόμων Γρανικού 
και Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου, με θέα προς τα θέατρα 
Βράχων, καίγοντας μαζί με τη 
θαμνώδη βλάστηση πολλά 
σκουπίδια όπως μπουκάλια 
και κουτάκια αναψυκτικών. 
Επεκτάθηκε μέχρι το άδειο 
(και βανδαλισμένο) παρατη-
ρητήριο του λόφου της Γρα-
νικού.
Το σήμα της φωτιάς έδωσε 
πρώτη στην Πυροσβεστική, η 
πυροφύλακας του λόφου του 
Αράπη στις 11.30. Οι φλόγες 
έκαψαν περίπου 25 με 30 
στρέμματα πριν τεθούν υπό 
μερικό έλεγχο στις 12.30 από 
την Πυροσβεστική και τους 
εθελοντές δασοπυροσβέστες, 
χωρίς να κινδυνέψουν αν-
θρώπινες ζωές. Οι πυροσβέ-

στες ωστόσο παρέμειναν στον 
χώρο δυο μέρες για να δια-
σφαλίσουν τον πλήρη έλεγχο 
της φωτιάς και να αποκλεί-
σουν τον κίνδυνο αναζωπύ-
ρωσης.
Κατά τη διάρκεια της πυρκα-
γιάς, η κυκλοφορία διακόπηκε 
προσωρινά στην οδό Καρα-
ολή Δημητρίου από Φορμί-
ωνος και στην οδό Γρανικού 
από λεωφόρο Καρέα. 
Η Πυροσβεστική κινητοποί-
ησε 20 πυροσβέστες με 9 
οχήματα, 6 οχήματα από το 
Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα 
Πυροσβεστικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) με 12 πυρο-
σβέστες και δύο ελικόπτερα. 
Η Περιφέρεια Αττικής έστειλε 
δύο υδροφόρα οχήματα ενώ 
από ένα έστειλαν αντίστοιχα 
οι Δήμοι Καισαριανής, Ηλιού-
πολης και Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης.
Οι Εθελοντικές Ομάδες Δασο-
προστασίας Βύρωνα και Και-
σαριανής συμμετείχαν στην 
κατάσβεση αντίστοιχα με 4 και 
δυο οχήματα αντίστοιχα ενώ 

τη συνδρομή της προσέφερε 
και η Εθελοντική Δασοπρο-
στασία Δήμου Ηλιούπολης.
Την επιχείρηση κατάσβεσης 
συντόνισε ο υποδιοικητής του 
1ου Πυροσβεστικού Σταθμού 
Αθηνών Αλέξανδρος Μεσι-
μέρτζης, παρουσία του γε-
νικού γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας και τέως δήμαρ-
χου Βύρωνα Νίκου Χαρδα-
λιά. Στη περιοχή έσπευσαν με-
ταξύ άλλων ο βουλευτής Ν.Δ. 
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 
οι δήμαρχοι Βύρωνα και Και-
σαριανής, Άκης Κατωπόδης 
και Ηλίας Σταμέλος, ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βύρωνα Κώστας Αγγέ-
λης, οι αντιδήμαρχοι Βύρωνα 
κ. Καραγιάννης, Μαυρίκης 
και Σπυρόπουλος καθώς και 
Καισαριανής κ. Γεωργοπού-
λου και Περρής. Τέλος, στο 
λόφο της Γρανικού έδωσε το 
«παρών» και ο επικεφαλής της 
παράταξης «Μαζί για  το Βύ-
ρωνα»  Μίλτος Μπαντής.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
Επιτυχής κατάσβεση στο λόφο της Γρανικού

Εθελοντές πυροσβέστες κατά την κατάσβεση της φωτιάς.

Καμμένη έκταση κάτω από το παρατηρητήριο του λόφου της Γρανικού.
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[Βύρωνας][Βύρωνας]

Στο κατάμεστο θέατρο βράχων «Άννα Συνοδινού» πραγματοποιήθηκε 
η ορκομωσία του επανεκλεγέντα δημάρχου Βύρωνα Γρηγόρη (Άκη) 

Κατωπόδη και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Αυγούστου.  Το 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 41 αιρετά μέλη. Λόγω του συ-
στήματος της απλής αναλογικής η παράταξη του δημάρχου διαθέτει λιγό-
τερες έδρες από εκείνη του Χρήστου Γώγου: 9 έναντι 10. Ακολουθούν 
οι παρατάξεις του Μίλτου Μπαντή με 8, του Αλέξη Σωτηρόπουλου με 
6, της Λαϊκής Συσπείρωσης Βύρωνα (Βαγγέλης Γείτονας) και της Βασι-
λικής Σάρολα με τρεις συμβούλους αντίστοιχα καθώς και οι παρατάξεις 
«Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα» (Παύλος Αναστούλης) και «Ριζοσπαστι-
κή Ενωτική Κίνηση Βύρωνα»(Τάσος Μαυρόπουλος) με έναν σύμβουλο 
αντίστοιχα.
Στην εκδήλωση ορκομωσίας παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος 
του υπουργού Τουρισμού και βουλευτή της ΝΔ, Θεοχάρη Θεοχάρη, οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου και Γιάννης Μπαλάφας, καθώς 
και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, Ελένη Βασιλοπούλου και Σπύρος Αγ-
γέλης. Το «παρών» έδωσε τέλος ο τέως δήμαρχος Καισαριανής, Γιώργος 
Κοντόσταυλος.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Η δημοτική ομάδα της «Στάση Βύρωνα» του δημάρχου Άκη Κατωπόδη. Από αριστερά: Μιχαήλ 
Καραγιάννης, Ευθύμιος Τέγος, Χρήστος Σπυρόπουλος, Σοφία Δασκαλάκη, Δημήτρης Κόκκαλης, Άκης 

Κατωπόδης, Λεμονιά Κλωνάρη, Κώστας Αγγέλης, Πάνος Τριγάζης και Γιώργος Πλακίδας.

Η παράταξη του Χρήστου Γώγου «Νέα Εποχή Βύρωνα». Από αριστερά: Δημήτρης Ταραζώνας, 
Βασίλης Δεμπόνος, Μπέττυ Μπαστέα, Σωτηρούλα Υφαντή, Βασίλης Μουντοκαλάκης, Χρήστος Γώγος, 

Γιάννης Αδαμόπουλος, Διονύσης Βώβος, Ιουλία Κιούπη και Γιώργος Ντόβολος.

Η παράταξη του Μίλτου Μπαντή «Μαζί για το Βύρωνα». Από αριστερά: 
Ηλίας Βαλμάς, Γιώργος Λέλος, Γιώργος Κριατσιώτης, Μίλτος Μπαντής, Μαρία 

Ζιώγα, Κατερίνα Σφακιανάκη, Γιώργος Αλμύρας και Πηνελόπη Δάφνη.

Η παράταξη του Αλέξη Σωτηρόπουλου «Δύναμη Ελπίδας». Από αριστερά: 
Νεκτάριος Αποστολάκης, Ορέστης Καππάτος, Θανάσης Κλειάσιος, Λευτέρης 

Τριανταφύλλου, Αλέξης Σωτηρόπουλος και Θανάσης Οικονόμου.

Η Βασιλική Σάρολα ανάμεσα στους άλλους δύο δημοτικούς σύμβουλους της 
παράταξής της «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα» Κοσμά Τσιάκαλο και Θανάση 

Παπαδημητρίου.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων «Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα» Παύλος 
Αναστούλης και «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα» 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Βύρωνα. Από αριστερά: Βαγγέλης 
Γείτονας, Γιώργος Βαρσαγάκης και Βασίλης Καλύβας.



 2019 Αύγουστος • Τεύχος #57 • 5

Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκαν οι δημαιρεσίες του νέου Δη-

μοτικού Συμβουλίου Βύρωνα. Πρόεδρος 
εκλέχτηκε ο Γιώργος Πλακίδας από την 
παράταξη του δημάρχου Άκη Κατωπόδη, 
αντιπρόεδρος η Ιουλία Κιούπη από την 
παράταξη του Χρήστου Γώγου και γραμ-
ματέας η Μαρία Ζιώγα από την παράταξη 
του Μίλτου Μπαντή.
Στη συγκεκριμένη εκλογή απείχαν οι πα-
ρατάξεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» (Βαγ-
γέλης Γείτονας), της «Αριστερής Παρέμ-
βασης» (Παύλος Αναστούλης) και «Ρι-
ζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης» (Τάσος 
Μαυρόπουλος) λόγω της διαφωνίας τους 
με το εκλογικό σύστημα που προβλέπει ότι 
η θέση του προέδρου πάει στην παράταξη 
της δημοτικής αρχής, του αντιπρόεδρου 
στη μείζονα αντιπολίτευση και του γενικού 
γραμματέα στην τρίτη παράταξη του Δ.Σ.
Στη δε εκλογή των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής απείχε και η παράταξη της Βασι-
λικής Σάρολα. Η κυρία Σάρολα εξήγησε 
ότι διαφωνεί με το Νόμο 4623 της νέας 
κυβέρνησης που προβλέπει απόλυτη 
πλειοψηφία του δήμαρχου στις δυο 
Επιτροπές, φαλκιδεύοντας έτσι το εκλο-

γικό αποτέλεσμα της απλής αναλογικής. 
Ειδικότερα, σε κάθε εννεαμελή Επιτροπή 
πέντε μέλη προέρχονται από την παρά-
ταξη του δήμαρχου ενώ δεν προβλέπε-
ται εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων. 
Πέραν τούτου, οι αρμοδιότητες των δυο 
Επιτρoπών έχουν ενισχυθεί σε βάρος εκεί-
νων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα στη νεοσύστατη Οικονομική 
Επιτροπή που εγκρίνει οικονομικά εντάλμα-
τα και εισηγείται δαπάνες του Δήμου συμ-
μετέχουν από την παράταξη του δήμαρχου, 
οι Δημήτρης Κόκκαλης, Κώστας Αγγέ-
λης, Μιχαήλ Καραγιάννης, Χρήστος 
Σπυρόπουλος και Λεμονιά Κλωνάρη. 
Από την αντιπολίτευση οι Μπέττυ Μπα-
στέα και Δημήτρης Ταραζώνας (παρ. 
Γώγου) καθώς και οι Μίλτος Μπαντής (επι-
κεφαλής παράταξης) και Λευτέρης Τρια-
νταφύλλου(παρ. Σωτηρόπουλου).
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που ασχο-
λείται με τις άδειες καταστημάτων συμμε-
τέχουν από την παράταξη του δήμαρχου, 
οι Μιχαήλ Καραγιάννης, Χρήστος Σπυρό-
πουλος, Κώστας Αγγελης, Πάνος Τρι-
γάζης και Σοφία Δασκαλάκη. Από την 
αντιπολίτευση οι Γιώργος Ντόβολος και 
Βασίλης Δεμπόνος (παρ. Γώγου) καθώς 

και οι Κατερίνα Σφακιανάκη (παρ. Μπα-
ντή) και Θανάσης Οικονόμου (παρ. Σω-
τηρόπουλου).
Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε τη διατήρηση 
των αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μιχαήλ Καραγιάννη, Οικονομικών-Διοι-
κητικών Δημήτρη Κόκκαλη, Πολιτισμού 

& Παιδείας Λεμονιάς Κλωνάρη και Κοι-
νωνικής Προστασίας Χρήστου Σπυρό-
πουλου. Μόνη αλλαγή αποτελεί η αντικα-
τάσταση του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος 
& Καθαριότητας Γιάννη Μαυρίκη από 
τον Κώστα Αγγέλη.

[Βύρωνας]

Ο Δήμος Βύρωνα παραδίδει την 12η ανακαινισμένη Παιδική Χαρά στους κατοίκους του, στις 22 
Ιουλίου. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην Παιδική Χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των 

οδών Αλαμάνας και Αθ. Διάκου, με τα μικρά παιδιά να διασκεδάζουν με τα παιχνίδια που είχαν 
στη διάθεσή τους.

Ακόμη και μετά 
την παραίτηση 

του από την προε-
δρία του σωματείου 
εργαζομένων Δήμου 
Βύρωνα το 2016, 
ο Χρήστος Πανα-
γιωτόπουλος δεν 
έπαψε να είναι το πιο 

αναγνωρίσιμο μέλος του σωματείου λόγω των 
συνδικαλιστικών του παρεμβάσεων.  Σε σημείο 
να θεωρείται άτυπος πρόεδρος.
Μετά τη νίκη της παράταξης του «Ανεξάρτητη 

Αγωνιστική Παρέμβαση» το νεοεκλεγέν Διοι-
κητικό Συμβούλιο του σωματείου, συνεδρίασε 
στις 11 Ιουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα και τον 
εξέλεξε ξανά πρόεδρο. 
Το προεδρείο έχει την εξής σύνθεση 
:  ●Πρόεδρος : Χρήστος Παναγιωτόπουλος  
●Αντιπρόεδρος : Κική Βαγγελή ●Γενικός 
Γραμματέας : Πελαγία Μπίκα  ●Ταμίας :  
Πέτρος Μπογιάκος ●Δ. Σχέσεων : Μαρία 
Βολάκη ●Μέλη: Λυκούργος Βασιλάκος, 
Παναγιώτης Γαβρικίδης, Άρης Παπαγεωρ-
γίου, Κώστας Μηναΐδης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
Πρόεδρος ο Γιώργος Πλακίδας

Από αριστερά: Μαρία Ζιώγα, Ιουλία Κιούπη και Γιώργος Πλακίδας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Και τυπικά πρόεδρος ο Παναγιωτόπουλος

Ανακαίνιση Παιδικής Χαράς στη Φρυγία
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Στο κατάμεστο δημαρχείο πραγ-
ματοποιήθηκε η ορκομωσία του 

νεοκλεγέντα δημάρχου Καισαρια-
νής Χρήστου Βοσκόπουλου και 
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 
στις 28 Αυγούστου.  Το νέο Δημο-
τικό Συμβούλιο αποτελείται από 27 
αιρετά μέλη. Λόγω του συστήματος 
της απλής αναλογικής η παράταξη 
του νέου δημάρχου εξέλεξε ίδιο 
αριθμό δημοτικών συμβούλων με 
εκείνη του Ηλία Σταμέλου: οκτώ 
(8). Ακολουθούν οι παρατάξεις της 
Μπεττίνας Γραφίδου με 6, της 
Άννας Παραγυιού με 3 (μετά από 
την ανεξαρτητοποίηση του Μηνά 
Χατζησάββα), ενώ η «Ανυπόταχτη 
Καισαριανή» διαθέτει έναν δημο-
τικό σύμβουλο, τον Μιχάλη Μιλ-
τσακάκη.

Στην εκδήλωση ορκομωσίας παρα-
βρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς και 
Γιάννης Μπαλάφας, ο βουλευτής 
της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος, ο γε-
νικός γραμματέας του Υπ. Εσωτερι-
κών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, 
ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος, ο πρώην υπουρ-
γός και νυν δημοτικός σύμβουλος 
στο Δήμο Αθηναίων Παύλος Γε-
ρουλάνος, ο πρώην αντιπρόεδρος 
της Βουλής Σπύρος Λυκούδης, ο 
πρώην Ευρωβουλευτής των Πρα-
σίνων Νίκος Χρυσόγελος, ο Θε-
όδωρος Μαργαρίτης από τη ΔΗ-
ΜΑΡ και ο πρώην δήμαρχος Και-
σαριανής και αντιπεριφερειάρχης 
Σπύρος Τζόκας.
Αίσθηση προκάλεσε στις δημαιρεσί-
ες της 1ης Σεπτεμβρίου, η ανεξαρ-
τητοποίηση του Μηνά Χατζησάββα 

από τη Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής (παρ. Παραγυιού) 
λόγω αποδοχής εκ μέρους του 
της θέσης του αντιδημάρχου Οι-
κονομικών που του πρότεινε ο 
δήμαρχος. (Διαβάστε περισσό-
τερα σελίδα 10). Οι υπόλοιποι 
4 αντιδήμαρχοι είναι η Μαρία 
Βούρλου, επί των διοικητικών 
υπηρεσιών, εμπορικών δραστηρι-
οτήτων, διαφάνειας και ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, ο Γιάννης 
Τσιροζίδης, για το περιβάλλον, 
την ποιότητα ζωής και τον αθλη-
τισμό, ο Μάνος Κιτσέλλης, με 
αντικείμενο την παιδεία και την 
πολιτική προστασία και ο Γιώρ-
γος Φασκιώτης επί των κοινω-
νικών υπηρεσιών. Έχει γίνει γνω-
στό ότι οι υπηρεσίες του Κοιμητη-
ρίου θα τελούν υπό την εποπτεία 
του Μάνου Καλαλή και αντι-
πρόεδρος στο «Λεωνίδας Μανω-
λίδης» θα είναι η Αγγελική Γα-
βρίλη (με πρόεδρο τον δήμαρχο). 
Την προεδρία της Κοινοφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής 
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) αναμένεται να ανα-
λάβει ο Γιώργος Λειβαδίτης με 
αντιπρόεδρο τον Μιχάλη Γρύλ-
λη.

Ο Δημήτρης Αντωνόπουλος 
εκλέχτηκε πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, με αντιπρόεδρο 
τον Νίκο Ζαρκαδούλα (παρ. 
Γραφίδου) και γραμματέα τον Ευ-
γένιο Μαζαράκη (δεν υπήρξε 
σχετική πρόταση από την αντιπο-
λίτευση με αποτέλεσμα την εκλο-
γή του στελέχους της δημοτικής 
αρχής).

[Καισαριανή]

Ο Ρ ΚΟ Μ Ω Σ Ι Α  &  Δ Η Μ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 
Α Ι Ρ Ε ΤΩ Ν  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ 

Πρόεδρος ο Αντωνόπουλος - Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Χατζησάββας

Η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Από αριστερά: Ηλίας Σταμέλος, Γιώργος 
Κατημερτζής, Κανέλλα Γεωργοπούλου, Βαγγέλης Πλυτάς, Σίμος Πολυχρονάκης, 

Νικόδημος Κατσαρέλλης, Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου και Μαρία Αραχωβίτου.

Η παράταξη του δημάρχου. Από αριστερά: Γιάννης Τσιροζίδης, Μάνος Καλαλής, 
Ευγένιος Μαζαράκης, Χρήστος Βοσκόπουλος, Μάνος Κιτσέλλης, Δημήτρης 
Αντωνόπουλος, Μαρία Βούρλου, Αγγελική Γαβρίλη και Γιώργος Φασκιώτης.

Στιγμιότυπο από τον αγιασμό που τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης κ. Αναστάσιος Τασόπουλος 
Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττο, πριν την ορκομωσία.

Η παράταξη της Μπεττίνας Γραφίδου. Από αριστερά: Ειρήνη Καγιαμπάκη, Νίκος Ζαρκαδούλας, 
Μπεττίνα Γραφίδου, Δέσποινα Παρασκευά, Κώστας Αναγνωστάκης και Ανδρέας Καρατζάς

Η δημοτική ομάδα της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής: Άννα 
Παραγυιού, Σπύρος Αλεξόπουλος, Βούλα Κουφού, ο ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος Μηνάς Χατζησάββας και ο επικεφαλής της 

«Ανυπότακτης Καισαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης
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Μετά από 30 χρόνια εκπαιδευτικής 
προσφοράς θα θέλαμε να μοιραστεί-

τε μαζί μας κάποιες απόψεις σχετικά με 
τον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Ερώτηση: Αρχικά, ποια πιστεύετε ότι 
είναι  η  κατάλληλη  ηλικία  για  να  ξεκι-

νήσει  ένα  παιδί  μια  ξένη  γλώσσα;

Απάντηση.: Η νηπιακή ηλικία είναι μία καλή 
περίοδος γιατί τα παιδιά στα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους διαθέτουν μία φυσική ευφυΐα για τη 
γλώσσα και παράλληλα διαθέτουν μία έμφυτη 
ικανότητα να παράγουν γλωσσικούς συνδυα-
σμούς μέσα από το παιχνίδι και τον πειραμα-
τισμό. Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα, 
και μπορούν να μάθουν οποιαδήποτε γλώσσα 
αν βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον και 
έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Δεν θα πρέ-
πει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε παιδί είναι δια-
φορετικό. Κάθε παιδί έχει τη δική του ωρίμαν-
ση, τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την 
έναρξη της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

Ερ.: Και πότε μπορεί να ξεκινήσει ένα 
παιδί μια δεύτερη ξένη γλώσσα;

Απ.: Η πιο κατάλληλη ηλικία είναι στην Τετάρ-
τη ή Πέμπτη Δημοτικού γιατί έτσι θα έχει πάρει 
βάσεις στα Αγγλικά και θα είναι έτοιμο για το 
επόμενο βήμα αλλά και ταυτόχρονα θα έχει 
μπροστά του χρονικό περιθώριο για να ολο-
κληρώσει και τις δύο γλώσσες. Όμως προσοχή! 
Σ’ αυτήν τη φάση καλό θα ήταν τα παιδιά να 
πάρουν μόνα τους την απόφασή τους. Είναι 
ήδη αρκετά ώριμα για να κάνουν την επιλογή 
τους. Οι γονείς δεν πρέπει να έχουν ως μονα-
δικό κριτήριο τι γλώσσα θα κάνουν στο σχο-
λείο. Οφείλουμε να αφήνουμε τα παιδιά  να 
πάρουν πρωτοβουλία. Εμείς μπορούμε να το 
συμβουλέψουμε, όχι να τους το επιβάλλουμε. 
Το προσωπικό κίνητρο είναι πάντα η μεγαλύτε-
ρη και η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη για την 
εκμάθηση μιας γλώσσας.

Ερ: Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα;

Απ.: Ο αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα πρέ-
πει να είναι υπολογισμένος έτσι ώστε να σχη-
ματίζεται ομάδα που τα μέλη της μπορούν να 
επωφεληθούν το ένα από το άλλο. Η εκμάθη-
ση μιας ξένης γλώσσας χρειάζεται ένα τέτοιο 
κλίμα συνεργασίας. Η ουσία είναι ότι ο αριθμός 
μαθητών από μόνος του δεν αποτελεί κριτήριο 
για την ποιότητα του μαθήματος. Υπάρχουν και 
ουσιαστικότεροι παράγοντες όπως ο σχεδια-
σμός του μαθήματος, η εμπειρία του καθηγητή, 
η επιλογή του σωστού εκπαιδευτικού υλικού, η 
σωστή χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας και 
εν τέλει το κλίμα μέσα στη τάξη. Για παράδειγ-
μα ένας καταρτισμένος και έμπειρος καθηγη-
τής θα κάνει καλύτερο μάθημα σε ένα τμήμα 
15 παιδιών απ’ ότι ένας άπειρος και ανεκπαί-
δευτος σε ένα τμήμα των 5 μαθητών.

Ερ.: Αποτελούν  τα  ιδιαίτερα  μαθήματα  
λύση; 

Απ.:    Όλες οι μελέτες συνάδουν και συμ-
φωνούν ότι το παιδί μαθαίνει καλύτερα όταν 
μαθαίνει με παρέα, αφομοιώνει καλύτερα σε 
ένα κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει έτσι 
πολλές δεξιότητες και καλύτερη κοινωνική 
προσαρμογή. 

Ερ. :  Ακούμε όλο και συχνότερα 
«Proficiency ή Lower σε χρόνο ρεκόρ». 

Ποια η γνώμη σας;

Απ.: Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα σημαίνει κα-
τανοώ και γράφω, αντιλαμβάνομαι και μιλώ με 
αυτοπεποίθηση. Γι’ αυτό πρέπει να μαθαίνουμε 
μια ξένη γλώσσα με δομημένο τρόπο. Πρέπει 
να βάζουμε γερά θεμέλια που θα μας οδηγή-

σουν στην άριστη γνώση. Άρα μαθαίνω δεν 
σημαίνει απλώς αποκτώ ένα πτυχίο. Για να το 
πούμε απλά δεν μπορούμε να βάλουμε το κάρο 
μπροστά από το άλογο. Η απόκτηση πτυχίου 
είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής πορείας 
και όχι αυτοσκοπός. Το να κάνουμε μερικά 
tests και να αποκτήσουμε ένα πτυχίο δεν ση-
μαίνει τίποτα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, 
ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά κι εφήβους που 
με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν να ξεχάσουν 
κι αυτά τα λίγα που «έμαθαν». Δεν υπάρχει 
«Fast food” στη μάθηση. Δηλαδή να μάθω 
γρήγορα, να καταναλώσω γρήγορα. Δεν είναι 
δυνατόν να οδηγούμε τα παιδιά μας να γίνουν 
fast food καταναλωτές στη μάθησή τους.

Ερ.: Πότε θα τελειώσει το παιδί μου τα 
αγγλικά ;

Απ.: Η απάντηση είναι ΠΟΤΕ!

Εδώ ταιριάζει απόλυτα η φράση του Σωκράτη 
«Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Δηλαδή όσο ζω 
μαθαίνω. Η οποιαδήποτε γλώσσα είναι ζωντα-
νή και αλλάζει, εξελίσσεται και τροποποιείται. 
Όπως και με όλες τις γνώσεις στη ζωή πάντα 
υπάρχει κάτι περισσότερο να μάθεις. 

Ερ.: Θα μιλήσει το παιδί μου «Αγγλικά 
σαν Άγγλος»;

Απ.: Δεν υπάρχει ιδανικός ομιλητής καμιάς 
γλώσσας, ούτε της μητρικής μας και δεν υπάρ-
χει μόνο ένα είδος Αγγλικών. Τα Αγγλικά είναι 
μια διεθνής γλώσσα, εύπλαστη και προσαρμο-
στική. Υπάρχουν Αμερικάνικα, Αυστραλιανά, 
Καναδικά, Βρετανικά αγγλικά. Ακόμα και μέσα 
στη Μ. Βρετανία υπάρχουν διαφορετικές πα-
ραλλαγές και ποικιλίες. Αυτό που υπάρχει είναι 
ο «προσεκτικός ομιλητής», αυτός που μπορεί 
να αρθρώνει ποιοτικό λόγο ανάλογα με την 
περίσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εί-
ναι να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας 
μέσω της λογοτεχνίας, με συνεχή εξάσκηση 
στον ακουστικό και προφορικό λόγο, με προ-
σπάθεια να αναπτύξουμε το γλωσσικό αίσθημα 
και δια βίου μαθητεία στη γλώσσα.

Ερ.: Μπορεί ένα παιδί με Μαθησιακές Δυ-
σκολίες να μάθει μια ξένη γλώσσα;

Απ.: Η διδασκαλία Αγγλικών (και γενικότερα 
ξένων γλωσσών) για παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι για 
την ομάδα των εκπαιδευτικών των ΚΞΓ «ΣΙΓ-
ΜΑ» που το αντιμετωπίζουμε με πολύ αγάπη, 
επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματισμό. 
Τα αγγλικά είναι μία μη φωνολογική γλώσ-
σα (άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε, άλλα 
γράφουμε)  πολύπλοκη για άτομα με  ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες μάθησης. 
Απαιτείται λοιπόν μια ολοκληρωμένη  ψυχο-
παιδαγωγική υποστήριξη ώστε να πετύχουμε 
σωστά  αποτελέσματα. 

Επί 30 χρόνια επενδύουμε στη συνεχή επιμόρ-
φωση των καθηγ ητών μας και προσεγγίζου-
με την εκμάθησης της ξένης γλώσσας με ένα 
διαφορετικό πρωτότυπο τρόπο, παρεμβαίνο-
ντας, διαφοροποιώντας και προσαρμόζοντας 
τη διδασκαλία, ώστε να πλησιάσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα του 
μαθητή στον οποίο απευθυνόμαστε. 

Συμπεριλαμβάνουμε στη διδασκαλία όλους 
τους μαθητές, με διαφορετικά μαθησιακά προ-
φίλ και διαφορετικές μαθησιακές ιδιαιτερότη-
τες και ανάγκες. Καλλιεργούμε ανάμεσα στους 
μαθητές το ομαδικό πνεύμα και προσφέρουμε 
μια μοναδική εμπειρία μάθησης και αποδοχής. 

Ερ.: Οι γονείς πρέπει να επιλέγουν ένα 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών με μοναδικό 

κριτήριο την απόσταση από το σπίτι και 
τις δωρεάν παροχές;

Απ.: Επιλέγουμε ένα ΚΞΓ με βάση την ιστο-

ρία του, τις επιτυχίες του, την εκπαιδευτική 
επάρκεια και εμπειρία των ιδιοκτητών και 
διδασκόντων (εννοείται ότι επιλέγουμε ΚΞΓ 
όπου οι ιδιοκτήτες είναι εκπαιδευτικοί και όχι 
«έμποροι») και φυσικά ανάλογα με τη φήμη 
του όπως αποτυπώνεται στη γνώμη των γο-
νιών και μαθητών του. Σίγουρα η απόσταση 
από το σπίτι και το κόστος των βιβλίων δεν 
πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την εκπαί-
δευση των παιδιών μας. Η διαφορά είναι στις 
γνώσεις και τις προτεραιότητες. Τελικά είναι 
άλλο πράγμα να ξέρεις τη δουλειά σου από 
πρώτο χέρι μέσα από εξειδικευμένες σπουδές 
και διδακτική πρακτική και άλλο να λειτουργείς 
με έτοιμες συνταγές και δανεικές ιδέες. Άλλα 
εισπράττουν εκείνοι οι γονείς που γνωρίζουν 
ότι εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους σε ανθρώ-
πους που «ζουν» μέσα στις τάξεις και μιλούν 
την γλώσσα της αλήθειας και άλλα εκείνοι που 
άφησαν τα παιδιά τους σε αυτούς που κάνουν 
απλώς δημόσιες σχέσεις από το γραφείο τους.

 Ερ.:  Πως επιλέγετε τα βιβλία που χρησι-
μοποιείτε; 

Απ.: Στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε βιβλία 
με γνώμονα πάντα τους μαθητές μας και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Βιβλία που ενθαρ-
ρύνουν τους μαθητές μας στο «μαθαίνω πως 
να μαθαίνω». Θέλουμε να συμμετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία της μάθησης και παράλληλα με 
τις γλωσσικές δεξιότητες να αναπτύσσουν και 
δεξιότητες ζωής όπως κριτική σκέψη, αυτονο-
μία, αυτοεκτίμηση. Επιλέγουμε βιβλία με θέμα-
τα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, το δικαίωμα 

στη διαφορετικότητα, οι νέες τεχνολογίες, το 
περιβάλλον, βιβλία με μηνύματα που καλλιερ-
γούν την συνεργασία κα τον αλληλοσεβασμό.

Ερ. : Πως θα συνοψίζατε τη φιλοσοφία 
σας;

Απ.: Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση αποτελεί 
έναν ισορροπημένο συνδυασμό πολύχρονης 
εμπειρίας και των πιο πρόσφατων καινοτομι-
ών στη διδακτική μεθοδολογία. Αποστολή μας 
είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας την 
καλύτερη μαθησιακή εμπειρία σ’ ένα δημιουρ-
γικό, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, που 
είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και 
τους δίνει ευκαιρίες γνωστικής και κοινωνικής 
εξέλιξης. Επί 30 χρόνια κάνουμε πράξη τη 
προσπάθεια για βελτίωση με συνεχείς, ουσια-
στικές επενδύσεις στο εκπαιδευτικό έργο και 
όχι στη διαφήμιση, πάντα προς όφελος των 
μαθητών μας.

Ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά!

www.cybersigma.gr 

1.ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 29, ΒΥΡΩΝΑΣ 
τηλ. 2107626587

2.Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 50, ΒΥΡΩΝΑΣ 
τηλ. 2107613133

Συνέντευξη με την κα Σαγιά Σοφία (Καθηγήτρια ξένων γλωσσών και 
Ειδική Παιδαγωγό)  και τον κο Μαγνήσαλη Σωκράτη (καθηγητή Αγγλικών, 

Γλωσσολόγο) ιδρυτές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών «ΣΙΓΜΑ»
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[Καισαριανή - Ιστορία]

Γράφει ο Νίκος Αθ. Σάμιος, 
Μαθηματικός, τέως πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου Καισα-
ριανής

Το έτος 1991, ο Παναγιώτης 
Μακρής τέλεσε ένα πολιτικό 
μνημόσυνο στον Λεωνίδα Μα-
νωλίδη. Είπε τα εξής: 

«… Ο Λαός της Καισαριανής, οι 
αγωνιστές της Εαμικής Εθνικής 
Αντίστασης, ποτέ δεν ξεχνάνε τον 
τιμημένο αγωνιστή και αγαπημένο 
Δήμαρχό τους, Λ. Μανωλίδη, που 
για δεκαετίες ολόκληρες στάθηκε 
μπροστάρης στους αγώνες για τη 
λευτεριά της Πατρίδας, για την 
Εθνική της Ανεξαρτησία, τη Δημο-
κρατία και την κοινωνική πρόοδο. 
Δεν ξεχνάνε τον αγαπημένο τους 
Δήμαρχο που πάλεψε μαζί τους 
πλάι- πλάι κάτω από δύσκολες 
καταστάσεις και συνθήκες για τα 
προβλήματα της αγαπημένης του 
Καισαριανής…. Έγινε αξιωματικός 

και πήρε μέρος στους πολέμους  
για την ολοκλήρωση της απελευ-
θέρωσης της χώρας, όπου και 
τραυματίστηκε Πέρασε σε πολεμι-
κή διαθεσιμότητα φτάνοντας στο 
βαθμό του Συνταγματάρχη. Στη 
συνέχεια σπούδασε νομικά και έγι-
νε δικηγόρος. Το 1931 έγινε μέλος 
του Κ.Κ.Ε. και πήρε μέρος στους 
δημοκρατικούς, κοινωνικούς και 
απελευθερωτικούς αγώνες του 
Λαού. Η κατοχή της πατρίδας από 
τους φασίστες κατακτητές, τον 
βρίσκει ιδεολογικά και πολιτικά 
προετοιμασμένο και εντάσσεται 
στις γραμμές του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, με 
ευθύνη στις μεταφορές του ΕΛΑΣ. 
Το 1945 γίνεται πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Συλλόγου Καισα-
ριανής με γραμματέα τον Νέστορα 
Ζωίδη και πρόεδρο των Δημο-
κρατικών Συλλόγων Ανατολικών 
Συνοικιών με γραμματέα τον Νίκο 
Οικονομίδη. 

Από το μεταπολιτευτικό καθεστώς 
της Αντίδρασης διώκεται για τις 
ιδέες του και τη συμμετοχή του 
στην Εθνική Αντίσταση. Το 1947 
συλλαμβάνεται με εκατοντάδες 
Καισαριανιώτες και χιλιάδες άλ-
λους Αγωνιστές της Εαμικής 
Εθνικής Αντίστασης και εκτοπίζε-
ται στην Ικαρία. Το 1951 παίρνει 
μέρος στις πρώτες μετά το 1936 
Δημοτικές εκλογές, επικεφαλής 

σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ 
της Αριστεράς. Ο Λαός της Και-
σαριανής, ο ακατάβλητος, ο στα-
θερός στα φρονήματα, αναδείχνει 
νικητή το συνδυασμό του και γί-
νεται Δήμαρχος. Και θα μείνει ο 
εκλεκτός του Λαού μέχρι το 1964. 
Τεράστια τα εμπόδια και ασταμά-
τητες οι διώξεις, αργίες, παύσεις, 
απειλές ακόμα και απόπειρα δολο-
φονίας…. Επιθυμία του ήτανε να 
ονομάσουμε την οδό Δεκελείας σε 
Λεωνίδα Μανωλίδη. Ήταν η οδός 
που κάθε μέρα περπατούσε πηγαί-
νοντας στο Δημαρ-
χείο.

Το Δημοτικό Συμ-
βούλιο (Σημ: επί 
δημαρχίας Μα-
κρή), πριν τη Δι-
κτατορία είχε πάρει 
σχετική απόφαση 
και το Υπουργείο 
Εσωτερικών την 
ακύρωσε. Ο διο-
ρισμένος από τη 
Χούντα Δήμαρχος 
Καρακάσης, έδει-
ξε για μια ακόμα 
φορά τον εαυτό 
του. Αφαίρεσε όλες 
τις αναμνηστικές 
πλάκες που φέρανε 
το όνομα ‘’Μανωλί-
δης’’ και μετονόμα-

σε την οδό Δεκελείας σε οδό ‘’Πα-
πάγου’’ ενώ γνώριζε ότι είχε πάρει 
απόφαση το Δ.Σ. για τη μετονομα-
σία της σε Λ. Μανωλίδη. … Ακόμα 
ο αξέχαστος Δήμαρχος πέρα από 
τις πολύτιμες υπηρεσίες προς το 
Λαό της Καισαριανής προσέφερε 
στο Δήμο, στη μνήμη του αγαπη-
μένου του γιού, κληροδότημα ση-
μαντικής αξίας που δυστυχώς, το 
Δ.Σ. λόγω των όρων και δεσμεύ-
σεων δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα 
να αξιοποιήσει. (Σ.Σ. Το κληρο-
δότημα αυτό είναι το ακίνητο της 

οδού Στενών Πόρτας αρ. 6).

Ο Λ. Μανωλίδης στο φρόνημά του, 
συνεπής αγωνιστής, ντόμπρος, ει-
λικρινής, ανιδιοτελής, αναδείχτηκε 
πολιτικός και κοινωνικός παράγο-
ντας με μεγάλο κύρος. Συμπεριφε-
ρόταν πάντα με αγάπη και στοργή 
προς τους συνανθρώπους του». 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ             Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α  Μ Α Ν Ω Λ Ι Δ Η  ( 1 9 5 1 - 1 9 6 4 ) *
Ένας  ευγενής  κα ι  συνεπής  άνθρωπος

Ο δήμαρχος Μανωλίδης προσέρχεται στο γήπεδο της Νηάρ-Ηστ για 
τις σχολικές επιδείξεις των Δημοτικών Σχολείων Καισαριανής. Αριστερά 

διακρίνεται ο δημοτικός σύμβουλος Χριστόφορος Μπεζώνης.
Ο δήμαρχος Μανωλίδης παρακολουθεί γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο της Νηάρ-Ηστ.

Δύο παλιά δημαρχεία της Καισαριανής. Αριστερά επί της οδού Βρυούλων (1956-1964) και δεξιά επί της 
οδού Υμηττού (1965-1994). ●Αρχικά το πρώτο δημαρχείο Καισαριανής στεγάστηκε με νοίκι στο κτίριο του 

Αναστάσιου Δρεπανιώτη, επί της Υμηττού 52, από τα τέλη του 1934 έως το 1955. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στο σπίτι του δημοτικού συμβούλου Μήτσου Ευσταθίου (Κεντήστα), Κοιμήσεως Θεοτόκου 55 από Σεπτ. 1955 
μέχρι Ιούλιο 1956. Από τον Ιούλιο του 1956 μέχρι και τέλη 1964, στεγάστηκε στη «Δεξαμενή», Φιλαδελφείας 
και Βρυούλων. Το κτίριο (αριστερή φωτογραφία) είχε λειτουργήσει παλαιότερα ως θάλαμος αποφθειριάσεως. 
Στη συνέχεια, μεταστεγάστηκε επί της οδού Υμηττού και Σκοπευτηρίου (δεξιά φωτογραφία) όπου παρέμεινε 

μέχρι τις αρχές Μαΐου 1994. Τέλος, τον Μάη του 1994, μεταφέρθηκε στο τότε νεόδμητο κτίριο επί των οδών 
Φιλαδελφείας και Βρυούλων (πηγές: «Το Διάβα της Καισαριανής», Γιάννη Κουβά, Εκδόσεις Θ. Φασούλα, 1996 

και «Β’ Τόμος Δημοτικής Ιστορία της Καισαριανής 1951-1964, Νίκος Σάμιος»).
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Το έτος 1999 γνώρισα μέσα στη Δημαρ-
χεία που ήρθε για μια υπόθεσή του σχετική 
με το νεκροταφείο  (Σημ: Τότε ο συγγρα-
φέας ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βούλιου), τον Αντώνη Τσιστράκη κάτοικο 
Παγκρατίου μαζί με τη σύζυγό του. Αυτός 
γνώριζε (όπως μου δήλωσε) πολύ καλά 
την οικογένεια Μανωλίδη. Μου είπε: «Ο Λ. 
Μανωλίδης γεννήθηκε στην Αγιά Λάρισας 
το 1889. Υπήρξε αξιωματικός στη μοίρα 
αυτοκινήτων (δίπλα στη στρατιωτική λέσχη 
της οδού Ριζάρι). Με το γιο του Πάνο είμα-
στε συμμαθητές στο 7ο Γυμνάσιο Παγκρατί-
ου. Ο Πάνος γεννήθηκε το 1920 και πέτυχε 
στη σχολή των Ευελπίδων. Έβγαλε ένα κακό 
σπυρί στα χείλη του (σταφυλόκοκος), όταν 
ήταν πρωτοετής και πέθανε στον ‘’Ευαγγε-
λισμό’’ το 1941. (Σ.Σ. Επικρατούσε διάχυτη 
η άποψη, ότι τον Πάνο τον είχαν σκοτώσει). 
Ο Λ. Μανωλίδης έφυγε μόνος του απ’ το 
στρατό, ήταν πάντα αριστερός στο φρόνη-
μα. (Σ.Σ. Επικρατούσε η άποψη ότι αρχικά 
ήταν φιλοβασιλικός). Στη συνέχεια φοίτησε 
στη Νομική σχολή, έγινε δικηγόρος και το 
γραφείο του το είχε απέναντι απ’ το Υπουρ-

γείο Ναυτικών. Η γυναίκα του Λεωνίδα, η 
Ιφιγένεια, ήταν της οικογένειας Στεφάνου 
απ’ τα Γιάννενα, είχε μια αδελφή και τρεις 
εξαδέλφες. Η ανιψιά από την αδελφή της 
παντρεύτηκε τον Πισσογιαννάκη, ενώ οι 
εξαδέλφες της παντρεύτηκαν αντίστοιχα 
τους: Κανελλόπουλο (εργοστάσιο τσιμέ-
ντων), Βλάγκαλη (των σιδηροδρόμων) και 
Καρόλου (επί των τιμών της Φρειδερίκης). 
Τέλος, η Ιφιγένεια, το σπίτι που είχε επί της 
οδού Στενών Πόρτας αρ. 16 το προόριζε 
για γηροκομείο. Όμως η διαθήκη ίσως απω-
λέστηκε, ίσως ακυρώθηκε, τελικά το σπίτι 
‘’πήγε’’ στους κληρονόμους».

Ο Λ. Μανωλίδης πέθανε το 1968 στο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμεί-
ου Στρατού, τον ‘’έφαγε’’ το σάκχαρο. Ο 
Λ. Μανωλίδης θάφτηκε στον μικρό και 
απέριττο οικογενειακό του τάφο, που είχε 
αγοράσει πριν γίνει δήμαρχος, στο νεκρο-
ταφείο της Καισαριανής (Σ.Σ. στο κάτω 
δυτικό άκρο). Η κηδεία του δεν συνοδεύ-
τηκε από το Λαό (γιατί ήταν μυστική), αλλά 
μόνο από την ασφάλεια του δικτατορικού 

καθεστώτος.
Ο γέρος αυτός, ο ψηλός, ο αδύνατος, ο 
ευθυτενής και αρχοντικός με τα άσπρα 

ίσια μαλλιά, ήταν πάντα ενδεδυμένος με 
κοστούμι και παπιγιόν και προκαλούσε το 
σεβασμό σε όλους.
Γύρω στο 1962 πήγα στη Δημαρχεία (την 
παλιά Βρυούλων και Κλαζομενών) για να 
πάρω ένα πιστοποιητικό και τον άκουσα 
μέσα στο γραφείο του, να συνομιλεί με 
κάποιον και να του λέει ότι, η Κυβέρνηση 
πρέπει να μας δώσει το Σκοπευτήριο, για-
τί για μας είναι τόπος ιερός και πρέπει να 
κατασκευάσουμε μνημείο της Αντίστασης. 

Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος δήμαρχος 
που εκφωνούσε τον προεκλογικό του 
λόγο με άδεια από κόσμο την πλατεία 
Καισαριανής. Κόσμος όμως υπήρχε πολύς 
στα περιμετρικά τετράγωνα της πλατείας 
που πηγαινοερχόταν δήθεν αδιάφορος, 
αλλά με αυτί τεντωμένο στα μεγάφωνα. 
Η αστυνομία ήταν παρούσα και αυτή πε-
ριμετρικά. 

*Απόσπασμα από το Β΄ τόμο της Δημοτικής 
Ιστορίας της Καισαριανής 1951-1964, προ-
σωπική έκδοση Νίκου Σάμιου

●Ευχαριστούμε το Κέντρο Μικρασια-
τικού Πολιτισμού Δήμου Καισαρια-
ριανής (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) και τον πρόεδρό 
του Κώστα Γαβριλάκη για την παρα-
χώρηση των φωτογραφιών.

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ             Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α  Μ Α Ν Ω Λ Ι Δ Η  ( 1 9 5 1 - 1 9 6 4 ) *

Ο Παναγιώτης Μακρής σε προεκλογική περιοδεία με τον Λεωνίδα Μανωλίδη στην Καισαριανή (1964).

Φωτογραφία από την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών του 1964 στη διασταύρωση των οδών Δεκελείας και Χίου. Στο κέντρο της φαίνονται 
ο απερχόμενος δήμαρχος Λεωνίδας Μανωλίδης, έχοντας αριστερά του τον υποψήφιο, τότε, δήμαρχο Παναγιώτη Μακρή. Στα δεξιά του διακρίνεται ο Γεώργιος 

Ντάρλας (με το λευκό μουστάκι, ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1959 και μετά). Πίσω αριστερά φαίνεται το εργοστάσιο του Σαραφίδη (σήμερα το 
4ο Δημοτικό Σχολείο) και δεξιά το ταπητουργείο –ταπητοκαθαριστήριο Τσολάκη (σήμερα το κτίριο της Αστυνομίας).
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[Καισαριανή]

ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
«Ανεξαρτητοποιούμαι από 
τη Συνεργασία Πολιτών» 

«Μετά την εκλογή του ως νέος 
δήμαρχος Καισαριανής, ο 

Χρήστος Βοσκόπουλος μου πρότει-
νε να συνδράμω στο έργο της νέας 
δημοτικής αρχής, από το πόστο του 
αντιδημάρχου των Οικονομικών, λόγω 
της εμπειρίας μου και της εξειδίκευσής 
μου στο αντικείμενο της Οικονομικής 
Διοίκησης, όντας ήδη εκλεγμένος 
δημοτικός σύμβουλος με την δημοτι-
κή παράταξη Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής, με επικεφαλής την 
Άννα Παραγυιού.
Η συνεργασία αυτή μέχρι σήμερα 1 
Σεπ 2019, παρά την δική μου εξ αρχής 
θετική προσέγγιση και την επιθυμία 
μου να συμβάλλω στην Διοίκηση της 
πόλης μας μέσα από ένα τόσο σημα-
ντικό πόστο, δεν πραγματοποιήθηκε, 

για εσωτερικούς λόγους της παράτα-
ξης με την οποία εκλέχτηκα.
Πολύ πρόσφατα, και αφού η θέση της 
αντιδημαρχίας Οικονομικών δεν έχει 
εισέτι αναταθεί σε εκλεγμένο δημο-
τικό σύμβουλο, επανήλθε η πρόταση 
του νέου Δημάρχου προς το πρόσωπό 
μου, την οποίαν πλέον αποδέχτηκα, 
αφού προηγουμένως διάβασα και την 
προγραμματική του πρόταση συ-
νεργασίας με τις λοιπές δημοτικές 
παρατάξεις και συμφώνησα με τους 
όρους της.  
Η εμπειρία μου επί 37 έτη σε θέσεις 
ευθύνης και σε διευθύνσεις Οικονομι-
κής Διοίκησης ημεδαπών και πολυε-
θνικών εταιριών, και η επιθυμία μου να 
προσφέρω τις γνώσεις μου προς την 
πόλη μας αυτή τη φορά, μου δίνει το 
δικαίωμα να πιστεύω ότι θα συμβάλλω 
και εγώ, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της 
δημοτικής αρχής, προς μια σύγχρο-
νη και καινοτόμα Δημοτική Διοίκηση, 
που θα σέβεται τους συμπολίτες μας, 
τους εργαζόμενους στον Δήμο και 
τους εξωτερικούς συνεργάτες (πελά-
τες, προμηθευτές, πιστωτές, Δημόσιες 
Υπηρεσίες) και θα παρέχει σταδιακά 
ολοένα καλύτερες υπηρεσίες με δια-
φάνεια και δημοκρατία.  
Η επιλογή μου αυτή, γνωρίζω ότι ήδη 
τυγχάνει της υποστήριξης των συμπο-
λιτών μου που έχουν ως κύριο κριτή-
ριο τους την κοινή προσπάθεια για μια 
καλύτερη Καισαριανή.
Και για μένα άλλωστε, το βασικό κρι-
τήριο είναι η κοινή προσπάθεια για 
μια καλύτερη πόλη και με βάση αυτό 

επιλέγω την ανάληψη αυτής της σημα-
ντικής θέσης. Εκ του αποτελέσματος,  
και μόνο, θα κριθεί αυτό το εγχείρη-
μα, στο τέλος της τετραετίας ή μέσα 
σε αυτήν. Είμαι ήδη πεπεισμένος ότι 
το αποτέλεσμα θα είναι το ζητούμενο, 
δηλαδή μια Καισαριανή καλύτερη, κα-
θαρότερη, ομορφότερη, ασφαλέστερη, 
φιλικότερη.
Η προώθηση της απλής αναλογικής 
στους Δήμους, η επιθυμία της προη-
γούμενης κυβέρνησης και του κόμμα-
τος του ΣΥΡΙΖΑ να προκύψουν ευρείες 
διαπαραταξιακές συμμαχίες πολιτών 
στις τοπικές κοινωνίες, είναι επιπλέον 
υποστηρικτική της απόφασής μου να 
αποδεχτώ την τιμητική πρόταση του 
νέου Δημάρχου Χρήστου Βοσκόπου-
λου. 
Δεδομένου ότι και σήμερα 1 Σεπ 2019, 
η απόφασή μου αυτή δεν τυγχάνει της 
στήριξης των τριών λοιπών εκλεγ-
μένων δημοτικών συμβούλων της 
Παράταξης με την οποίαν εκλέχθηκα, 
προκειμένου να μπορέσω να αναλάβω 
την σημαντική θέση δηλώνω ότι ανε-
ξαρτητοποιούμαι από την παράταξη 
Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής». 

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ
«Απλή αναλογική δεν είναι 

αλισβερίσι θέσεων»

«Στα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος 
και του ίδιου του Μηνά Χατζησάββα, 
συγκλήθηκε συνέλευση της παράτα-
ξής μας για να συζητηθεί η προσωπική 
πρόταση του κ. Βοσκόπουλου στον εν 

λόγω δημοτικό σύμβουλο της Συνερ-
γασία Πολιτών Καισαριανής  να 
πάρει μέρος στην συνδιοίκηση του 
Δήμου, έτσι ώστε να αποφασίσει επί 
του θέματος, δημοκρατικά και συλλο-
γικά, το ανώτερο όργανο, η συνέλευση 
μελών της παράταξη. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών της συνέλευ-
σης τάχθηκε κατά της αποδοχής της 
συγκεκριμένης προσωπικής πρότα-
σης. Απόφαση την οποία και ο ίδιος ο 
Μηνάς Χατζησάββας αποδέχθηκε. Δεν 
αποδεχθήκαμε την προσωπική αυτή 
πρόταση γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε 
την έννοια της απλής αναλογικής με 
διαφορετικό τρόπο. Απλή αναλογική 
δεν είναι αλισβερίσι θέσεων και προ-
σωπικές προτάσεις προς δημοτικούς 
συμβούλους.  Είναι πάνω από όλα μια 
θεσμική διαδικασία με προγραμματική 
βάση, που αφορά τις συλλογικότητες- 
παρατάξεις,  και στην περίπτωση αυτή 
δεν κρατήθηκε ούτε καν ένα αρχικό 
θεσμικό πρόσχημα. Για εμάς οι έννοιες 
της απλής αναλογικής και της συνερ-

γασίας δεν είναι κενές περιεχομένου 
και θα το αποδείξουμε στην πράξη τα 
επόμενα χρόνια, αν και η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά 
κατήργησε την απλή αναλογική, νο-
θεύοντας την λαϊκή εντολή, αποδυ-
ναμώνοντας τον ρόλο του δημοτικού 
συμβουλίου και των μελών του.
Τιμώντας λοιπόν στο έπακρο την 
εμπιστοσύνη των πολιτών που μας 
εξέλεξαν να τους εκπροσωπήσουμε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την 
Βούλα Κουφού και τον Σπύρο Αλε-
ξόπουλο, θα σταθούμε με ευθύνη και 
παραγωγικές προτάσεις στο πλευρό 
των πολιτών, διεκδικώντας βιώσιμες 
και ουσιαστικές λύσεις για τα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη 
μας.
Η παράταξη μας θα συμμετάσχει με 
όλες της τις δυνάμεις στη νέα δημο-
τική θητεία με στόχο την μεγαλύτερη 
δυνατή προσφορά. Μαζί με τους αν-
θρώπους της πόλης που θέλουν να 
βρεθούν λύσεις για όλα τα μικρά και 
μεγάλα προβλήματα που ζούμε καθη-
μερινά. Μαζί θα φτιάξουμε μια πόλη 
που θα δίνει περισσότερα στους αν-
θρώπους της. Μαζί με τους ανθρώ-
πους της πόλης που θα είναι το στή-
ριγμα, αλλά και οι πιο αυστηροί κριτές 
μας θα πορευτούμε τα επόμενα τέσσε-
ρα χρόνια.
Στο τέλος θα μας κρίνουν, όλες και 
όλους, οι πολίτες.  Για το ήθος, την 
συμπεριφορά μας, τα λόγια που λέμε 
και στο τέλος πια από αυτά θα κάνουμε 
πράξη».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
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Γράφει ο Θόδωρος Ιωαννίδης, τέως δη-
μοτικός σύμβουλος Καισαριανής

Την προσεχή Τετάρτη το απόγευμα (σ.σ.: 
έγινε στις 28/8/2019) γίνεται η ορκω-

μοσία του νέου δημάρχου Καισαριανής Χρ. 
Βοσκόπουλου και των μελών του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο προέκυψε 
από τις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές του 
περασμένου Μαΐου.
Μία νέα σελίδα ανοίγει στην πόλη μας με 
την εκλογή του Χρ. Βοσκόπουλου στη θέση 
του Δημάρχου η οποία σηματοδοτεί τη νέα 
εποχή και την ελπίδα να προχωρήσει η Και-
σαριανή στο μέλλον απαλλαγμένη από το 
στενό κομματικό εναγκαλισμό.
Η θητεία του νέου δημάρχου κάθε άλλο 
παρά ανέφελη είναι. 
Μπορώ να πω, χωρίς επιφυλάξεις, ότι είναι 
ναρκοθετημένη. Τη ναρκοθέτησε ο εκλογι-
κός νόμος της απλής αναλογικής, που ίσχυ-
σε στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Μέχρι τώρα, σε όλες τις προηγούμενες θη-
τείες των δημάρχων, η εκάστοτε δημοτική 
δρχή, με βάση την εκλογική νομοθεσία που 
ίσχυε, είχε την απόλυτη πλειοψηφία στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και μπορούσε να εφαρμό-
σει απρόσκοπτα το πρόγραμμά της.
Για πρώτη φορά αυτό δεν ισχύει στην πα-
ρούσα δημοτική θητεία. 
Η σύνθεση του 27μελούς Δημοτικού Συμ-
βουλίου αποτελείται από 8 μέλη που ανή-
κουν στον συνδυασμό του κ. Βοσκόπουλου, 
8 μέλη που ανήκουν στο συνδυασμό του κ. 
Σταμέλου, 6 μέλη που ανήκουν στο συνδυ-
ασμό της κας Γραφίδου, 4 μέλη τα οποία 
ανήκουν στο συνδυασμό της κας Παραγυι-
ού και ένα μέλος το οποίο ανήκει στο συν-
δυασμό της Ανυπόταχτης Καισαριανής.
Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί να λειτουρ-
γήσει ο Δήμος και να εφαρμόσει ο κ. Βο-
σκόπουλος το πρόγραμμά του, θα πρέπει 
να υπάρχει συνεργασία με κάποια ή κάποιες 
από τις δημοτικές παρατάξεις, ώστε να επι-
τυγχάνεται η πλειοψηφία στη λήψη των 
αποφάσεων.
Εδώ λοιπόν έγκειται και η όλη δυσκολία 
που έχει μπροστά του ο κ. Βοσκόπουλος την 
οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Με τα μέ-
χρι σήμερα δεδομένα η επίτευξη συνεργασι-

ών με τις άλλες δημοτικές 
παρατάξεις μοιάζει με γρί-
φο που φαίνεται δυσεπί-
λυτος.
Το ΚΚΕ, στο οποίο ανήκει 
η παράταξη του κ. Σταμέ-
λου, παρά το γεγονός ότι 
παραδοσιακά ζητούσε να 
εφαρμοστεί το σύστημα 
της απλής αναλογικής σε 
όλες τις εκλογικές αναμε-
τρήσεις, ακολουθεί έναν 
μοναχικό δρόμο, τόσο σε 
πολιτικό όσο και συνδικα-
λιστικό επίπεδο, αρνούμε-
νο να συνεργασθεί με τις 
υπόλοιπες πολιτικές δυ-
νάμεις. Από αυτό εύλογα 
μπορεί να συναχθεί ότι 
δεν πρόκειται να συνερ-
γασθεί με τη νέα δημοτική αρχή. Μακάρι να 
διαψευσθούμε και να συμβεί το αντίθετο. 
Θα αποτελέσει και την ευχάριστη έκπληξη.
Ο συνδυασμός  της κας Γραφίδου, ο οποίος 
αποτελούνταν, σε μεγάλο ποσοστό, από ΠΑ-
ΣΟΚογενείς υποψηφίους, ανέδειξε 6 δημο-
τικούς συμβούλους, αρκετοί εκ των οποίων 
είναι έμπειροι, έχοντας θητεύσει  σε θέσεις 
ευθύνης στο Δήμο επί δημαρχίας Αντώνη 
Καμπάκα.  
Οι ΠΑΣΟΚογενείς διακρίνονται για τη σο-
βαρότητα και την μετριοπάθειά τους. Στον 
αντίποδα αυτών υπάρχουν και άλλοι οι 
οποίοι δεν ανήκαν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτοί εμφανίζονται βασιλικότεροι του βα-
σιλέως αρνούνται κάθε συνεργασία και ζη-
τούν η παράταξη να ακολουθήσει αντιπολι-
τευτική και μόνο πολιτική.Μένει να δούμε 
ποια θέση, τελικά,  θα αποφασίσουν να 
ακολουθήσουν.
Τέλος υπάρχει και η Δημοτική Παράταξη 
της κας Παραγυιού η οποία ανήκει στον 
ΣΥΡΙΖΑ. 
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη που 
θεσμοθέτησε το νόμο της απλής αναλογι-
κής. Θα περίμενε, λοιπόν, κάθε νουνεχής 
άνθρωπος, ότι η παράταξη αυτή θα προ-
σέτρεχε σε μία συνεργασία με τον κ. Βο-
σκόπουλο, εκτός όλων των άλλων, για να 
υποστηρίξει και την πολιτική απόφαση του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Δυστυχώς τα πρώτα δείγματα γραφής ήταν 
αρνητικά. Ο κ. Χρ. Βοσκόπουλος πρότεινε 
συνεργασία ζητώντας να αναλάβει ο κ. Μη-
νάς Χατζησάββας, ο οποίος έχει εκλεγεί 
με τον συνδυασμό της κας Παραγυιού, τη 
θέση του αντιδημάρχου Οικονομικών.
Την πρόταση συνεργασίας απέρριψαν μετά 
από συνεδρίαση, τα κομματικά – παραταξια-
κά τους όργανα!! Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι υπήρξε μεγάλη εσωκομματική αντιπα-
λότητα μεταξύ των λεγομένων «Προεδρι-
κών» που ακολουθούν την γραμμή Τσίπρα, 
οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της συνεργασίας 
με τον κ. Βοσκόπουλο και των λεγομένων 
«Σκουρλετικών» οι οποίοι ήταν αντίθετοι η 
άποψη των οποίων, τελικά, και επικράτησε.

Η στάση που θα επιδείξει η συγκεκριμέ-
νη παράταξη θα αποδείξει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ 
ψήφισε την απλή αναλογική επιδιώκο-
ντας την μπαχαλοποίηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή  όχι.
Μέσα σε αυτό το τοπίο καλείται να διοικήσει 
το Δήμο μας ο κ. Βοσκόπουλος. Του εύχο-
μαι καλή δύναμη, πολύ κουράγιο και καλή 
επιτυχία. 
Μία τελευταία επισήμανση.
Θα πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων, 
ότι έχουν τεράστια ευθύνη για την πορεία 
της Καισαριανής. Με βάση το νέο εκλογικό 

νόμο καταργήθηκε η οριοθέτηση μεταξύ συ-
μπολίτευσης και αντιπολίτευσης.  
Καλούνται όλοι, ανεξάρτητα της θέσης που 
έχουν να συνεργαστούν με την Δημοτική 
Αρχή για την επίτευξη του επιθυμητού απο-
τελέσματος που είναι η αναβάθμιση της πό-
λης μας  
Όλοι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, 
έχουν, πλέον, την ίδια ευθύνη απέναντι 
στο λαό της Καισαριανής Και στο τέλος, 
μαζί με τον κ. Βοσκόπουλο, θα κληθούν 
όλοι να λογοδοτήσουν στο λαό της πό-
λης μας για τα πεπραγμένα τους. 

[Καισαριανή]

Η  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Σ Ε Λ Ι Δ Α

Στιγμιότυπο από την ορκομωσία της νέας δημοτικής αρχής.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Λόγω λάθους στο φύλλο Ιουνίου, ειδικά όσον αφορά δύο νεοεκλεγέντες δημοτικούς 

συμβούλους με την παράταξη του Χρήστου Βοσκόπουλου, αναφέρουμε ότι η Αγγελική 
Γαβρίλη έλαβε 310 σταυρούς και ο Ευγένιος Μαζαράκης 316, με βάση τα αποτελέσματα 

που επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο.
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Η αναγνωρισμένη από το κρά-
τος Σχολή Χορού dance @ 

ιδρύθηκε το 2007 από τηνΤάνια 
Ρωσσοπούλου, διπλωματούχο 
καθηγήτρια χορού Ανώτερης Σχο-
λής του  ΥΠ.ΠΟ, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Urdang Academy 
of Performing Arts (Λονδίνο) με 
ειδικότητα κλασσικής χορεύτρι-
ας. Η Τάνια Ρωσσόπουλου είναι 
επίσης κάτοχος του διδασκαλι-
κού διπλώματος Licentiate και 
Τutor στο κλασσικό μπαλέτο, 
κάτοχος του CDE στο Μοντέρ-
νο χορό του διεθνούς φήμης 
Imperial Society of Teachers of 
Dance ( ISTD ), instructor στην 
μέθοδο PBT(Progressing Ballet 
Technique), καθώς επίσης και 
διπλωματούχος της κλασσικής 
μεθόδου Pilates, ενώ είναι μέλος 
της Βασιλικής Ακαδημίας Λον-
δίνου (ARAD ) και του ISTD. Εχει 
παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό 
σεμιναρίων μπαλέτου, μοντέρνου 
χορού, σύγχρονου χορού, tango 
Argentino και Hip-Hop σε Αγγλία, 
Γαλλία, Αυστρία, Ολανδία & Η.Π.Α.

Η Σχολή είναι Πιστοποιημένο Εκ-
παιδευτικό Κέντρο (ΑDC) για τα 
Επαγγελματικά Διδασκαλικά Δι-
πλώματα DDI & DDE του ISTD σε 
Μπαλέτο και Μοντέρνο  (Imperial 
Ballet & Modern Theatre), οι δε 
μαθήτριες που παρακολούθησαν 
τα θεωρητικά και πρακτικά μαθή-
ματα, στις εξετάσεις τους πέτυχαν 
και διακρίθηκαν.     

Είναι μια Σχολή σύγχρονη και 
καλαίσθητη, φτιαγμένη με όλες 
τις προδιαγραφές των κανόνων 
ασφαλείας, με επιλεγμένους δι-
πλωματούχους συνεργάτες και 
προσιτά δίδακτρα.

Τον Ιούνιο 2019 δόθηκε στο θέ-
ατρο « ΒΕΜΠΟ » η ετήσια  παρά-
σταση της Σχολής  με τίτλο « Η Πε-
ντάμορφη και το Τέρας »  με κλασ-
σικό μπαλέτο, Σύγχρονο και Jazz  
από τα τμήματα της Σχολής της 
προσχολικής ηλικίας, τα παιδικά, 
των εφήβων αλλά και αυτών που 
προετοιμάζονται ή παρακολου-
θούν ήδη Ανώτερες Σχολές Χορού 
και τα επαγγελματικά διπλώματα 
ISTD  και RAD. Εκεί διαπιστώθηκε 
από τους ενθουσιώδεις θεατές ο 
ρυθμός, η συγκρότηση, η κίνηση 
και η πρόοδος όλων των παιδιών.

Στόχος της Σχολής είναι η σωστή 
θεωρητική και τεχνική εκπαί-
δευση των μαθητών, η μετάδοση 
της καλλιτεχνικής παιδείας και η 
αγάπη για την όμορφη τέχνη που 
λέγεται Χορός. Για το λόγο αυτό 
η Σχολή οργανώνει παρακολού-
θηση χορευτικών παραστάσεων, 
Σεμιναρίων  με κορυφαίους του 
είδους και λαμβάνει μέρος στα 
Πανελλήνια Χορευτικά Φιλαν-
θρωπικά Gala του ΣΙΣΧΕ, απο-
σπώντας θετικότατα σχόλια για 
τις εμφανίσεις της.

Στη Σχολή dance@ υπάρχει η 
δυνατότητα συμμετοχής στις εξε-

τάσεις των διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων Οργανισμών ISTD  και RAD  
για την απόκτηση ερασιτεχνικών 
και επαγγελματικών διπλωμά-
των. Την περίοδο 2018 – 2019 
στις διεθνείς εξετάσεις του ΙSTD 
στο Μπαλέτο & Μοντέρνο οι μα-
θήτριες που έδωσαν εξετάσεις 
διέπρεψαν κερδίζοντας με την 
χορευτική κατάρτισή τους επαί-
νους και διακρίσεις. Η επιτυχία 
για τη Σχολή ήταν εντυπωσιακή 
(100%) . Συγχαρητήρια σε όλες 
τις μαθήτριες μας.   

Η υποτροφία της Σχολής, που 
έχει θεσπισθεί για τον υψηλότερο 
βαθμό στις εξετάσεις,  δόθηκε σε 
2 μαθήτριες που αρίστευσαν και 
ισοβάθμησαν.

Έναρξη  μαθημάτων  Παρασκευή  
6  Σεπτεμβρίου  2019 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
www.dance-at.gr

Η Σχολή dance@ Τάνια Ρωσσο-
πούλου, βρίσκεται Χίου 15 (από 
Ευφρονίου 68 )   1ος όροφος, Και-
σαριανή – πλησίον  Caravel  - Τ.Κ.  
16121 

Πληροφορίες για εγγραφές στο 
τηλ.  210.7250569 ή στο e- mail  
taniaross.dance @ gmail.com από 
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Από την τρυφερή ηλικία των 3 ετών 
έως την επαγγελματική ωριμότητα

Μετά την δημοσίευση της προσω-
πικής άποψης του κ. Θ. Ιωαννί-

δη στον τοπικό τύπο και θεωρώντας 
ότι πρέπει να σταματήσουν να μένουν 
μετέωρα και αναπάντητα σχόλια τα 
οποία μας αφορούν, θα θέλαμε να 
επισημάνουμε τα εξής:

1. Η Συνεργασία Πολιτών Και-
σαριανής δεν αντιλαμβάνεται την 
συνεργασία μεταξύ πολιτικών παρα-
τάξεων, πολλώ δε μάλλον την απλή 
αναλογική, ως μοίρασμα θέσεων 
και πολιτικό αλισβερίσι. Αυτές είναι 
πρακτικές του πολιτικού χώρου που 

εκπροσωπεί, καθώς και άλλων που 
κυβέρνησαν για δεκαετίες τη χώρα 
και την έφεραν στο σημείο που τώρα 
βρίσκεται. Αν έτσι αντιλαμβάνεται ο 
κύριος Θ.Ι. την ορθή διακυβέρνηση 
του Δήμου μας κατά την επόμενη τε-
τραετία, αλίμονο στην πόλη.
Εμείς πορευτήκαμε με συγκεκριμένη 
ταυτότητα, πολιτικές θέσεις και με 
συλλογική δουλειά. Πορευτήκαμε 
όλο το προηγούμενο διάστημα δίνο-
ντας το δικό μας ξεκάθαρο στίγμα για 
το πώς αντιλαμβανόμαστε τις αλλα-
γές που πρέπει να γίνουν στην πόλη. 
Η δημοτική μας κίνηση και ο τρόπος 
που δώσαμε την εκλογική μάχη, εί-
ναι ο καθρέφτης της δουλειάς που 
θα κάνουμε για τον Δήμο και του 
τρόπου που θα δουλέψουμε μαζί με 
τους 3 δημοτικούς μας συμβούλους. 
Ό,τι καλό για την πόλη θα μας βρίσκει 
αρωγούς, ό,τι κακό θα μας βρίσκει 
απέναντι, σεβόμενοι πάντα τις αρ-
χές που θέτει η εφαρμογή της απλής 
αναλογικής, την οποία ο πολιτικός 
χώρος του Θ. Ιωαννίδη κατήργησε 
ουσιαστικά στην πράξη με το πρώτο 
νομοθέτημα που κατέθεσε στην Βου-

λή μέσα στο καλοκαίρι.
2. Επίσης στην προσωπική άποψη 
του ο Θ.Ι εκτός του ότι παρουσιάζει 
την πολιτική ως αλισβερίσι, γράφει 
ότι διαθέτει και ″πληροφορίες″ για το 
τι συνέβη στην συνέλευση της Συνερ-
γασίας Πολιτών. Δυστυχώς οι ″πλη-
ροφορίες″ του είναι τόσο έγκυρες 
όσο και οι αναλύσεις του για το ΦΕΚ 
της παραχώρησης του Σκοπευτηρί-
ου στο Δήμο Καισαριανής το 2016 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 
οποίο σύμφωνα με τον Θ.Ι δεν έλυνε 
το πρόβλημα και το Σκοπευτήριο θα 
παρέμενε στη Σκοπευτική Εταιρεία. 
Διαψεύστηκε. Και αυτό συνέβη με την 
επίμονη προσπάθεια και της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των πο-
λιτών της Καισαριανής. Ο Θ.Ι τοπο-
θετείται γραπτώς και δημοσίως ανα-
παράγοντας το τοπικό κουτσομπολιό 
των θαμώνων της πλατείας και των 
καφενείων. Αυτό δεν βοηθάει στο να 
αλλάξει σελίδα η πόλη μας, όπως ο 
ίδιος ευαγγελίζεται. Να τον ενημερώ-
σουμε λοιπόν ότι στη Συνεργασία Πο-
λιτών Καισαριανής δημοκρατικά λαμ-
βάνονται αποφάσεις, εκφράζονται με 

σεβασμό όλες οι απόψεις και με σε-
βασμό στην απόλυτη πλειοψηφία πο-
ρευόμαστε στο δημόσιο λόγο μας. Το 
τόσο άγχος για την παράταξη μας και 
η άποψη ότι εμείς ουσιαστικά θα εί-
μαστε ο καταλυτικός παράγοντας για 
το αν θα πετύχει η απλή αναλογική 
συνολικά στους Δήμους της χώρας, 
από πού προέρχεται; Και γιατί μπαίνει 
με τέτοιο εμφατικό τρόπο;
Εμείς θα είμαστε ένα ζωντανό κύτ-
ταρο στην καθημερινότητα της 
Καισαριανής. Η επικεφαλής Άννα 
Παραγυιού και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Βούλα Κουφού και Σπύρος 
Αλεξόπουλος προσβλέπουμε σε μια 
4ετή συνεργασία με όλο το Δημοτικό 
Συμβούλιο, σε ένα κλίμα συναίνεσης 
και δημοκρατίας, με μόνο κίνητρο 
μας, την βελτίωση της πόλης μας σε 
όλους τους τομείς. Το πλαίσιο της 
απλής αναλογικής, από μόνο του, 
συμβάλλει στην συναίνεση σε προ-
γραμματικό πλαίσιο και αυτό θα πρέ-
πει να κάνουμε πράξη.

Η Δημοτική Ομάδα της Συνεργα-
σίας Πολιτών Καισαριανής

Απάντηση στο άρθρο 
του κ. Θ. Ιωαννίδη

[Καισαριανή]
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[Αρθρογραφία]

Γράφει η Τριανταφυλλιά Κεσπέρη,
εκπαιδευτικός Α/ βάθμιας

Είναι γεγονός πως οι γονείς νοιάζονται για 
την πειθαρχία και την οριοθέτηση των παι-

διών τους ώστε να μεγαλώσουν υπεύθυνους 
ενήλικες με αξίες. Επιπλέον, γνωρίζουμε πως η 
σχέση γονιών -παιδιού ανθίζει ΜΟΝΟ σε περι-
βάλλον αγάπης, ειρήνης, αποδοχής, κατανό-
ησης, ειλικρίνειας και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πάνω σε 
αυτούς τους πυλώνες χτίζεται η εμπιστοσύνη 
και η διάθεση για διαρκή βελτίωση. Όταν το 
παιδί εμφανίζει κάποια μη αποδεκτή συμπε-
ριφορά, καλό είναι να σκεφτούμε ΤΙ ΠΡΟΗ-
ΓΗΘΗΚΕ και το οδήγησε να εκφραστεί έτσι κι 
όχι ότι είναι κακό ή κακομαθημένο. Η συνέ-

πεια αποτελεί το φυσικό-λογικό επακόλουθο 
για τη διόρθωση της λανθασμένης πράξης του, 
πχ εκείνο έσπασε το ποτήρι, συνεπώς θα μαζέ-
ψει τα γυαλιά - πάντα υπό την επίβλεψή μας 
και εφόσον του έχουμε δείξει πώς να τα μα-
ζέψει προσεκτικά-και θα αγοράσει ένα καινού-
ριο ποτήρι. Η συνέπεια λοιπόν περιλαμβάνει 
να κατέβουμε στο επίπεδό του, να του εξηγή-
σουμε τι έγινε με ηρεμία και διάλογο. Πολλές 
φορές τα μικρά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τι 
έκαναν κι εμείς οφείλουμε να τους διευκρινί-
σουμε με τρόπο που να καταλάβουν, εννοείται 
ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ, πχ παίρνοντας τα κουκλάκια και 
κάνοντας ό,τι συνέβη. Αντίθετα, η τιμωρία εί-
ναι το να απειλήσουμε ή να πληγώσουμε το 
παιδί. Να του στερήσουμε- λόγω της εξουσιάς 

μας ως γονείς- κάτι που αγαπά, πχ να παίξει 
στο tablet, που όμως είναι άσχετο με το σπα-
σμένο ποτήρι και που δεν μαθαίνει στο παιδί 
καμία δεξιότητα ή αξία. Άρα εκείνο πιθανόν να 
μην σπάσει προσωρινά κάποιο ποτήρι, επει-
δή φοβάται κι όχι επειδή κατάλαβε ότι το 
κράτησε με λάθος τρόπο. Ακόμα, ίσως εμ-
φανίσει σχολική αποτυχία, έντονο stress 
ή ίσως κάνει σκανταλιές όταν λείπει ο γονιός, 
πράγμα πολύ επικίνδυνο. Άρα μαθαίνει πώς 
να ξεγελά και να μην είναι ειλικρινές, γεγονός 
που είναι το αντίθετο από αυτό που επιθυμού-
με για το παιδί μας!
Άρα, ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ τι-
μωρίας και συνέπειας!

Τιμωρία ή συνέπεια; Υπάρχει διαφορά;

Κάθε φορά που δεν 
εξηγούμε, αλλά 
φοβίζουμε και 

κατηγορούμε, ας 
σκεφτούμε πως τελικά 
μόνο ένα δάχτυλό μας 
δείχνει το παιδί, ενώ 

τρία δάχτυλα, αυτά που 
λυγίζουμε, δείχνουν 

εμάς! Τι κάνουμε 
λάθος;!
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[Αθλητικά]

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
εσωτερικό εαρινό πρωτάθλημα 2019 

του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Και-
σαριανής με πάνω απο 80 συμμετοχές παι-
διών και περισσότερες απο 100 ενηλίκων.
Οι απονομές των νικητών πραγματοποιή-
θηκαν παρουσία της δημοτικής αρχής στα 
δημοτικά γήπεδα όπου στεγάζεται ο όμιλος.
Στην κατηγορία των ανδρών πρώτος νικη-
τής αναδείχθηκε ο Τσουράς Παύλος αφή-
νοντας στην δεύτερη θέση τον Αγαζάνη 
Πέτρο.
Στην κατηγορία των γυναικών πρώτη νική-
τρια αναδείχθηκε η Γκαντέλα Χρυσούλα 
και στην δεύτερη θέση τερμάτησε η  Μπε-
σλεμέ Ευαγγελία.
Πλήθος κυπέλλων και μεταλλίων για τις 10 

κατηγορίες παιδιών τα οποία είχαν άριστη 
αθλητική συμεριφορά και συνεργασία στο 
συνόλό τους.
Εγγραφές πραγματοποιούνται όλο τον χρό-
νο στα παιδικά τμήματα (από 5 ετών)  κα-
θώς και στα τμήματα ενηλίκων.
Για πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέ-
φωνα  6951951732 &  6944785061.
Ανατολικής Θράκης & Σεβαστοπούλου , 

Καισαριανή.

Η…. ακαδημαϊκή χρο-
νιά 2018-2019 ολο-

κληρώθηκε φέτος  στις 
28 Ιουλίου για τον Όμιλο 
Αντισφαίρισης Βύρωνα 
(OAB), χαρίζοντας δυνατές 
«τενιστικές» στιγμές, αλλά 
και στιγμές συγκίνησης και 
σασπένς, για παίκτες και 
θεατές του εσωτερικού 
τουρνουά του Ομίλου, που 
οδήγησε σε δύο ξεχωρι-
στούς τελικούς. Για ακόμη 
μία χρονιά ο ΟΑΒ απέδειξε 
το υψηλό αγωνιστικό επί-

πεδο των παικτών του αλλά 
και το ξεχωριστό αθλητικό 
ήθος και το πνεύμα ευγε-
νούς άμιλλας των συμμετε-
χόντων και μελών του ομί-
λου, που μεταφέρεται και 
αντικατοπτρίζεται με τον 
καλύτερο τρόπο στο τερέν 
και στην εξέδρα, αποδει-
κνύοντας ότι ο ΟΑΒ ήρθε 
για μείνει δίνοντας δυνα-
μικό «παρών» στα αθλητι-
κά δρώμενα της περιοχής. 
Στον τελικό γυναικών ανα-
δείχθηκε χρυσή νικήτρια η 
Ειρήνη Ζουμπουνέλλη, 

ενώ σε αυτό των ανδρών ο 
Αλέξανδρος Βασιλόπου-
λος. Και φυσικά η ολοκλή-
ρωση της σεζόν συμπληρώ-
θηκε με την καθιερωμένη 
πλέον συγκέντρωση μελών 
και φίλων του Ομίλου σε 
γνωστή ταβέρνα της πε-
ριοχής όπου το κέφι και η 
ζωντάνια που κυριάρχησαν 
στο γήπεδο συνεχίστηκαν 
αμείωτα! Το επόμενο ρα-
ντεβού ορίσθηκε για τον 
Σεπτέμβρη στο γήπεδο για 
την έναρξη της αθλητικής 
περιόδου 2019-20120!

Σύλλογος με πολυσχιδείς δράσεις
Ο όμιλος Αντισφαίρισης Υμηττού Αμύντας διοργάνωσε κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο δύο δράσεις: ●1) Εσωτερικό πρωτάθλημα του Συλλόγου με αγώ-
νες ανδρών και γυναικών και αγώνες σε συνεργασία με τον Δήμο Δάφνης 
Υμηττού, ανοικτούς για όλα τα παιδιά του Δήμου. Ευχαριστούμε τους συμμε-
τέχοντες που κάθε χρόνο δείχνουν την ευγένεια και το αθλητικό πνεύμα που πρε-
σβεύει το Τένις.

●2) Επίσης έστειλε αθλητές του να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους και άλ-
λους επίσημους αγώνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του συλλόγου ως μέλος της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και τα προγράμματα εκμάθησης για παιδιά 
και ενήλικες παρακαλώ επικοινωνήστε στο email:  amyntastennis@gmail.com 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Πλήθος μικρών και μεγάλων στο πρωτάθλημα τένις

Δυνατά αθλητικά ραντεβού από 
τον Όμιλο Αντισφαίρισης Βύρωνα!

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου & Λ. 
Αλίμου-Κατεχάκη, Κουταλάς (έναντι στρατοπέδου Σακέτα), 

Τ.Κ. 16231, Βύρωνας
Τηλ.: 6977726806 

Email: vyronastennisclub2014@gmail.com
Facebook: Όμιλος Αντισφαίρισης Βύρωνα



16 • Τεύχος #57 • Αύγουστος 2019


