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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Στις 23 Οκτωβρίου, το
Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα πραγματοποίησε
ειδική συνεδρίαση για την
παιδεία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα κτιριακά
των σχολείων και ελάχιστα

Ο πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ.
Σωτήριος Ιατρού απαντά σε όσους
προσπαθούν να τον εμπλέξουν σε
πολιτικά παιχνίδια.
σελ. 9

ΒΥΡΩΝΑΣ

στον ρόλο της παιδείας
στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

σελ. 4-5

ΙΣΠΑΝΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Οι φιλέλληνες Ισπανοί λογοτέχνες Αλμπέρτ Γκαρσία
Φερνάντες και Τομέου Λίνα
Φέρα συμ μετείχαν σε βραδιά
ποίησης στην Καισαριανή,

Παρέμβαση Αλέξη Σωτηρόπουλου
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα
προβλήματα ηλεκτροφωτισμού
της πόλης.
σελ. 12

μετά από πρόσκληση του
προέδρου των παλαιμάχων
ποδοσφαιριστών του Εθνικού
Αστέρα Νίκου Μάλλιαρη.

σελ. 7

[Editorial]

Editorial

Η έλλειψη χώρου δεν μας επέτρεψε την
αναλυτική δημοσίευση κάποιων ειδήσεων στο παρόν φύλλο. Ας αναφέρουμε μερικές εδώ, συνοπτικά τουλάχιστον:
Η απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα (19 έως 24/10) έληξε. Απεργούσαν
ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που δίνει τη
δυνατότητα να υπογράφονται συμβάσεις
με ιδιωτικές εταιρείες στην καθαριότητα, το πράσινο, τον ηλεκτροφωτισμό, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο
Νόμος ψηφίστηκε. Οι εργαζόμενοι στην
Καθαριότητα σε Βύρωνα και Καισαριανή μάζεψαν ταχύτατα τα συσσωρευμένα
σκουπίδια (400 τόνοι απορριμμάτων σε
δύομιση μέρες στο Βύρωνα και χωρίς τα
προβλεπόμενα ατομικά μέσα προστασίας).
Στην Καισαριανή, το Δημοτικό Συμβούλιο
υιοθέτησε ψήφισμα πολιτικής στήριξης
προς τους ωφελούμενους της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ Νο 8/2018 που διεκδικούν
δικαστικά την συνέχιση της εργασίας
τους στο Δήμο Καισαριανής καθώς και
την μετατροπή των συμβάσεων τους σε
αορίστου χρόνου, αφού από την πρώτη
στιγμή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Ο Δήμος ωστόσο δεν έχει δικαιοδοσία για την μετατροπή των συμβάσεων τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαριανής
δεν μπόρεσε να εκλέξει το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Μανωλίδης» εν μέσω
κατηγοριών της αντιπολίτευσης ότι ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος προσπαθεί να αποκλείσει την εκπροσώπηση των
άλλων παρατάξεων. Το θέμα αναβλήθηκε.
Η παράταξη «Ανυπόταχτη Καισαριανή»
κατήγγειλε την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Κλαζομενών απέναντι από το δημαρχείο και τον Α’ Παιδικό
Σταθμό της Καισαριανής.
O δήμαρχος Βύρωνα κατέθεσε μήνυση
στις 18/10 κατά των δραστών του ξυλοδαρμού δύο εργαζομένων στην Καθαριότητα, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Ο Δήμος Βύρωνα βράβευσε αθλητές και
αθλητικά σωματεία για τις διακρίσεις που
πέτυχαν και την προσφορά τους στον
αθλητισμό κατά τη Γιορτή του Αθλητή
στις 12/10.
Στο προηγούμενο φύλλο δημοσιεύσαμε
μια σελίδα για την Ιστορία της Καισαριανής. Σ’ αυτό, έχουμε ιστορικό θέμα για
το Βύρωνα. Για τον επόμενο μήνα ετοιμάζουμε ένα δυνατό θέμα που καθυστέρησε λόγω της δυσκολίας εύρεσης φωτογραφικού υλικού των γειτονιών μας
από τις δεκαετίες του 1920 και του ’30.
Η «Επικοινωνία» φιλοδοξεί να συμβάλλει
στην καταγραφή και διάδοση της τοπικής
Ιστορίας και να μην περιοριστεί στο ρόλο
ενός ειδησεογραφικού μέσου.

Φλοράν Σελάϋ,
αρχισυντάκτης
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Του Γιάννη Αντωνόπουλου, http://johnantono.blogspot.gr
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[Βύρωνας - Καισαριανή]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΠΗΔΟΝΑ

Συναυλία από μεξικάνικο συγκρότημα

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Π

ΒΥΡΩΝΑΣ

αρουσία του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλου Γεωργιάδη, της
εκπρόσωπου της Βουλής των Ελλήνων Σοφία
Βούλτεψη και του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στο Βύρωνα.
Στη φωτό βλέπουμε τον σημαιοφόρο του 10ου
Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα.

T

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ους εργαζόμενους στη καθαριότητα που με διπλές & τριπλές βάρδιες κατάφεραν να καθαρίσουν την πόλη από τόνους σκουπιδιών, μετά από
πολυήμερη απεργία ευχαρίστησε δημόσια ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος στο
τέλος της ομιλίας του για την 28η Οκτωβρίου. Στη
φωτό βλέπουμε μέλη της μπάντας των 1ου & 2ου
Λυκείων Καισαριανής.

Τ

ο μεξικάνικο συγκρότημα Bola Suriana έδωσε
δωρεάν(!) συναυλία στο Κοινωνικό Πολιτιστικό
Κέντρο «Λαμπηδόνα» του Βύρωνα, στις 12 Οκτωβρίου. Το συγκρότημα που έχει περιοδεύσει στην
Λατινική Αμερική, τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, παρουσίασε τη μουσική του στο πλαίσιο της επετείου για
τα 100 χρόνια από τον θάνατο του μεξικανού επαναστάτη Emiliano Zapata. Οι Bola Suriana (www.
bolasuriana.com), στα 29 χρόνια ύπαρξης τους έχουνε δημιουργήσει ένα τελείως προσωπικό στuλ, έχοντας σαν βάση τη μεξικάνικη και την λατινοαμερικάνικη παραδοσιακή μουσική. Συνδιάζουν με εξαιρετικό
τρόπο τις φωνές τους με τα διάφορα παραδοσιακά
όργανα που παίζουν. Την εκδήλωση τίμησε μεταξύ
άλλων, με την παρουσία του, ο πρέσβης του Μεξικού
Daniel Hernandez Joseph.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
Έντονη κριτική της δημοτικής

Από αριστερά: η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιουλία Κιούπη, ο δήμαρχος Άκης
Κατωπόδης, ο πρόεδρος Γιώργος Πλακίδας και η γραμματέας του Δ.Σ. Μαρία Ζιώγα.

Σ

τις 23 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα
πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση για την παιδεία. Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στα κτιριακά των σχολείων και
ελάχιστα στον ρόλο της παιδείας στην κοινωνία και τον
πολιτισμό.
Στη συνεδρίαση το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της
Ένωσης Γονέων Βύρωνα, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», της Ζ’ ΕΛΜΕ
καθώς και Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων σχολείων της
πόλης.
Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης ανέφερε συνοπτικά τα
έργα που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία επί θητείας του
καθώς και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί.
Ειδικότερα, τα έργα, που υλοποιούνται αυτή την περίοδο
στα σχολεία είναι: 1● Λύκειο Καρέα: αλλαγή αλουμινίων, μόνωση, αύλειος χώρος, και ανακατασκευή γηπέδου.
2●9ο Δημοτικό Σχολείο: μόνωση, αλλαγή αλουμινίων,
ανακατασκευή αυλειου χώρου, στέγαστρο. 3●Νηπιαγωγείο Σωκίων: στρώσιμο αύλειου χώρου με ελαστικές πλάκες. 4● 5ο-11ο Δημοτικά: μόνωση όλης της ταράτσας
(1.5 στρέμματα) 5● 3ο Λύκειο: μόνωση ταράτσας, στέγαστρο. 6●Νηπιαγωγεία Αγίας Τριάδας: ανακατασκευή
κεραμοσκεπών με μόνωση και κατασκευή στεγάστρου στην
αυλή. 7●10ο Δημοτικό: ανακατασκευή του στεγάστρου
στον αύλειο χώρο και επίστρωση αυλής. Προγραμματίζονται: αλλαγή αλουμινίων στο συγκρότημα της Μυρακτής
(1ο Γυμνάσιο-Λύκειο), στα 3ο Δημοτικό και 1ο Δημοτικό.
Αναφερόμενος σε πρόσφατα έργα, επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι πραγματοποιήθηκε «βιοκλιματική ανακατασκευή
σχολικής αυλής 8ου Δημοτικού, ένα έργο που μας ταλαιπώρησε, μέσω μελέτης γονέων του σχολείου και χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής, αξίας 120.000,00 ευρώ».
Παράλληλα, ανέφερε ότι τοποθετήθηκαν συναγερμοί σε
όλα τα σχολεία για την ασφάλεια των κτιρίων.
Ο δήμαρχος τόνισε ότι η ολοκλήρωση της μελέτης του 4ου
Δημοτικού Σχολείου και η ανακατασκευή του στον υπάρχοντα χώρο επί της οδού Κολοκοτρώνη, κρατώντας την
ιστορία του, με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του 2018, αποτελεί τον πρώτο στόχο της νέας περιόδου
της δημοτικής αρχής στην παιδεία. Υπενθύμισε ότι ανακατασκευάσθηκε σε χώρο που παραχώρησε η Εκκλησία στον
Καρέα, με έκτακτη χρηματοδότηση 500.000 ευρώ του Υπ.
Εσωτερικών, νέο σύγχρονο σχολείο, όπου πηγαίνουν προσωρινά τα παιδιά του 4ου, με πούλμαν από την πλατεία Ταπητουργείου, τα οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή διεκδικεί την αύξηση των
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κρατικών χρηματοδοτήσεων για λειτουργικά, από 320.000
σε 400.000 ευρώ, και της ΣΑΤΑ σχολείων (έργα συντήρησης) από 75.000 σε 200.000 ευρώ.
Στο μεσοδιάστημα έθεσε ως στόχο τη δημιουργία συνεργείου συντήρησης με τεχνίτες από το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης (οκταμηνίτες). Σημείωσε ωστόσο ότι ο

Ο Χρήστος Γώγος επέκρινε δριμύτατα τις αστοχίες στο έργο του 8ου Δημοτικού Σχολείου.

Δήμος διεκδικεί και μόνιμο προσωπικό ιδιαίτερα σχολικούς
φύλακες και καθαρίστριες καθώς και για την εξυπηρέτηση
των ολοήμερων σχολείων.
Ο επικεφαλής της «Νέας Εποχής Βύρωνα» Χρήστος Γώγος, τόνισε τη μεγάλη καθυστέρηση της μελέτης ανακατασκευής του 4ου Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο του Βύρωνα, που είχε ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά να εγγραφούν
στο 12ο Δημοτικό. Επέκρινε δριμύτατα τις αστοχίες στο 8ο
Δημοτικό: «υπόγειες δεξαμενές που δεν λειτουργούν. Φωτοβολταϊκά που δεν λειτουργούν γιατί δεν προβλέφθηκε μηχάνημα inverter, τοποθέτηση led και προβολέων με δαπάνη
γονέων, γυμναστήριο υπό κατάρρευση, χάλια μπασκέτα».
Ο επικεφαλής του «Μαζί για το Βύρωνα» Μίλτος Μπαντής τόνισε ότι η συζήτηση για την παιδεία έγινε μετά
από δικό του αίτημα, ωστόσο η δημοτική αρχή δεν ήταν
καλά προετοιμασμένη. Απαίτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών για το 4ο Δημοτικό Σχολείο, θεωρώντας η προβλεπόμενη διάρκεια 8 μηνών για την υλοποίηση της μελέτης
ανακατασκευής είναι υπερβολική. Ζήτησε πρόσθετα μέτρα
για τη φύλαξη και ασφάλεια των σχολείων όπως επιπλέον

πλέγματα πέρα από τα κάγκελα ακόμα και σύμβαση φύλαξης με εταιρία security.
Επέκρινε τη δημοτική αρχή για την αδιαφορία της στις έγγραφες συστάσεις της Περιφέρειας όσον αφορά το Λύκειο
Καρέα, απαιτώντας την ανακατασκευή των τουαλετών των
καθηγητών. Τέλος, ζήτησε να γίνουν αλλαγές παλιών ηλεκτρολογικών πινάκων στα σχολεία και συντήρηση των κολώνων φωτισμού έξω από το 5ο-11ο Δημοτικό. Προέκρινε
τη λύση της ανάθεσης εργολαβιών σε σχέση με τη συντήρηση των σχολείων από συνεργείο οκταμηνιτών τεχνίτων
μέσω κοινωφελούς απασχόλησης.
Ο επικεφαλής της «Δύναμη Ελπίδας» Αλέξης Σωτηρόπουλος σημείωσε ότι σύμφωνα με την εισήγηση του δήμαρχου, ομαδοποιώντας τα βαψίματα, πραγματοποιήθηκαν περίπου είκοσι έργα σε 5 χρόνια. Το γεγονός αυτό δεν
δικαιολογεί τη θριαμβολογία. Το κτίριο στον Καρέα δεν είναι ο φυσικός χώρος των μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Βεβαίως, όμως, ο Δήμος πρέπει να το ζητήσει από
την Εκκλησία για σχολειό και μετά την ανακατασκευή του
4ου. Τόνισε ότι το έργο του 8ο Δημοτικού καθυστέρησε ένα
χρόνο εξαιτίας ελλιπούς επίβλεψης της Τεχνικής Υπηρεσί-

Ο Μίλτος Μπαντής ζήτησε πρόσθετα μέτρα για τη φύλαξη και ασφάλεια των σχολείων όπως επιπλέον πλέγματα πέρα από τα κάγκελα ακόμα και σύμβαση φύλαξης με εταιρία security.

ας του Δήμου σε έναν κακό εργολάβο, υπενθυμίζοντας ότι
ξαναφυτεύτηκαν δένδρα που είχαν κοπεί, ενώ το γυμναστήριο και οι τουαλέτες παραμένουν σε άθλια κατάσταση.
Υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή αναδεικνύει την αλλαγή
κουφωμάτων στο Λύκειο Καρέα ενώ παρατηρούνται ρηγματώδεις στο προαύλιο, τα σκαλοπάτια είναι φθαρμένα και
οι τουαλέτες των καθηγητών σε κακή κατάσταση. Σε σημείο, η Περιφέρεια να ζητάει άμεσα έλεγχο από το Τμήμα
Κατασκευών της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων διότι διαπιστώθηκε καθίζηση στα δομικά υλικά.
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βαγγέλης Γείτονας επισήμανε ότι διαχρονικές ταξικές κυβερνητικές
πολιτικές έχουν υποβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Είναι
ενδεικτικό ότι υπάρχουν καθηγητές που είναι 18 χρόνια
αναπληρωτές. Οι δημοτικές αρχές όμως δεν είναι άμοιρες
ευθυνών. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι αποψιλωμένη από προσωπικό και προκρίνεται η λύση των εξωτερικών
εργολαβιών. Παράλληλα, αντί να υπάρχει ουσιαστική διεκδίκηση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, προσλαμβάνονται οκταμηνίτες. Απαιτείται καταγραφή των προβλημάτων,
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

αντιπολίτευσης για το κτιριακό

Η Βασιλική Σάρολα επισήμανε την ανάγκη της εύρεσης χώρων για την
κατασκευή νέων σχολείων, προτείνοντας ενδεικτικά υπό απαλλοτρίωση
οικόπεδο επί της Βουτζά.

διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από την ΚΤΥΠ και την Περιφέρεια ενώ δεν δικαιολογείται περαιτέρω καθυστέρηση
της μελέτης ανακατασκευής του 4ου Δημοτικού Σχολείου.
Η επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα Βασιλική Σάρολα εξέφρασε την απογοήτευση της για την

τεινε να διεκδικηθούν για το συγκεκριμένο σκοπό, χώροι
που σήμερα ανήκουν στο δημόσιο και βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Συνηγορώντας με την πρόταση Σάρολα, ο επικεφαλής της
Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα Παύλος Αναστούλης υπέδειξε επίσης το κτίριο του πρώην ιδιωτικού
εκπαιδευτηρίου Βυζάντιον στον Καρέα ενώ πρότεινε και
απαλλοτρίωση του χώρου της Εκκλησίας όπου στεγάζεται
προσωρινά το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Τόνισε ότι είναι αντίθετος με τον διαχωρισμό των αύλειων χώρων ως λύση
για να μην ενοχλούνται μικρά από μεγαλύτερα παιδιά.
Έξαλλου, αναφορικά με το ζήτημα της φύλαξης απέρριψε κατηγορηματικά τη λύση σύμβασης με εταιρία security,
ζητώντας την πρόσληψη μόνιμων φυλάκων από το Δήμο.
Ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Βύρωνα Τάσος Μαυρόπουλος υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή
αποδέχτηκε παθητικά τη μείωση της χρηματοδότησης των
σχολείων. Επισήμανε ότι οι ενέργειές της για βελτίωση
των υποδομών έγιναν μετά από δυναμικές παρεμβάσεις
Ο Παύλος Αναστούλης υπέδειξε το κτίριο του πρώην ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου
Βυζάντιον στον Καρέα ως εν δυνάμει χώρο προς αξιοποίηση
των συλλόγων γονέων ενώ αρχικά ήταν απρόθυμη να
ανταποκριθεί στα αιτήματα, όπως στις περιπτώσεις του
απουσία μαθητών από τα σχολεία της πόλης στη συζήτηση, 4ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό
ιδίως από τα λύκεια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπήρ- ότι παρουσίαζε τους αντιδρώντες ως υποκινουμένους. Ο κ.
ξε επαρκής ενημέρωση από τη δημοτική αρχή. Η κυρία Σά- Μαυρόπουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με δυναμικές
ρολα επισήμανε την ανάγκη της εύρεσης χώρων για την κινητοποιήσεις η σχολικη κοινοτητα και το γονεϊκό κίνημα
κατασκευή νέων σχολείων, προτείνοντας ενδεικτικά υπό μπορούν να αποσπάσουν λύσεις από τη διοίκηση.
απαλλοτρίωση οικόπεδο επί της Βουτζά. Παράλληλα, πρό-
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[Kαισαριανή]

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Τα παιδιά γύρισαν το
«Λίγα βήματα πιο πέρα....»

Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα

O αστυνομικός Χαράλαμπος Καρράς ενώ μιλάει στους μαθητές για την διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων.

Ο

ι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής
ενημερώθηκαν για πτυχές του Κυβερνοεγκλήματος (Cyber crime) από τον αστυνομικό της
Χαράλαμπο Καρρά στην αίθουσα εκδηλώσεων
του δημαρχείου της πόλης στις 10 Οκτωβρίου.
Ο αστυνομικός χαρακτήρισε θετική τη χρήση του
Διαδικτύου εφόσον κάποιος τηρεί κανόνες ασφάλειας και δεν κάνει κατάχρηση. Αρχικά, τους μίλησε για το sex-texting (ανταλλαγή μηνυμάτων, κειμένων ή φωτογραφιών, σεξουαλικού περιεχομένου). Τους έβαλε να δουν βίντεο όπου ένας ενήλικας προσπαθούσε να αποπλανήσει μια ανήλικη
ζητώντας της να φωτογραφηθεί γυμνόστηθη.
Στη συνέχεια τους παρουσίασε άλλο σχετικό με τον
ψηφιακό εκφοβισμό (Cyberbullying). Ο εκφοβισμός
μέσω Διαδικτύου είναι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς
που πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ψηφιακών
συσκευών (Η/Υ, Tablets, κινητών τηλεφώνων).
Όπως εξήγησε, ο ψηφιακός εκφοβισμός μοιάζει

πολύ με τον απλό εκφοβισμό,
αφού υπάρχει θύτης, θύμα και
παρατηρητές. Έχει όμως και
μερικές σημαντικές διαφορές,
όπως: – μπορεί να φτάσει σε
πολύ λίγο χρόνο σε πολλούς
παραλήπτες. – ο θύτης νιώθει
ότι μπορεί να παραμείνει ανώνυμος. – η έλλειψη προσωπικής επαφής με το θύμα κάνει
το δράστη σκληρότερο. – το
θύμα πλήττεται στο σπίτι και
στον προσωπικό του χώρο.

Παράλληλα, ο αστυνομικός
υπενθύμισε στους μαθητές μερικούς κανόνες
χρήσης του Διαδικτύου: ●Όταν ανεβάζω φωτογραφία στα social media π.χ. Instagram γίνεται
δημόσια. ●κάποιος μπορεί να ανοίξει λογαριασμό social media από 13 ετών και άνω ●η αγορά
followers και likes αποτελεί παραβίαση των κανονισμών ●να κάνετε ιδιωτικό (και όχι δημόσιο)
προφίλ ●να προστίθετε στο προφίλ σας πραγματικούς φίλους και όχι αγνώστους (είναι OK να
ακολουθείτε ένα γνωστό ηθοποιό) ●Πληροφορίες που αναρτάτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εναντίον σας (γνωστή ηθοποιός έκανε συνέχεια
αναρτήσεις στο Instagram και κλέφτες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της για να διαρρήξουν το
σπίτι της).
Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Καρράς επισήμανε στους μαθητές ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο
(π.χ. στα online βιντεοπαιχνίδια) αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία
σε σχέση με το Ίντερνετ.

Ο τέως πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Κώστας Γαβριλάκης με την εργαζόμενη στο Μουσείο της
πόλης, Αλεξάνδρα Καραΐσκου (εικόνα από στιγμιότυπο της ταινίας).

Ο

ι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής γύρισαν ταινία- ντοκιμαντέρ με τίτλο «Λίγα βήματα πιο
πέρα....» στο πλαίσιο της Μαθητικής
Δράσης «Πες μας τη δική σου ιστορία».
Η ταινία προβλήθηκε στις 12/10/2019
στο Κανάλι της Βουλής. Επίσης, προβλήθηκε καθημερινά στο χώρο της έκθεσης
«14 Ιστορίες Αντίστασης», στο πλαίσιο
των φετινών εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», από 5
έως 30 Οκτωβρίου στο Πάρκο Ελευθερίας Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων.
Θέμα της ταινίας είναι οι τοποθεσίες της
Καισαριανής που ταυτίζονται με μνήμες
της Εθνικής Αντίστασης. Στο ντοκιμαντέρ συμμετείχαν οι μαθητές Αλεξάνδρα Αργυριάδη, Χρυσούλα Γαλατά, Εμοίρα Γαστουνιώτη, Σταύρος

Γιούνο Μελαχροινάκης, Δέσποινα
Δημητρίου, Σοφία Διβόλη, Τάσος
Καλομοίρης και Αθηνά Κιριλένκο με
υπεύθυνες καθηγήτριες τις Μαρία Βαχλιώτη και Στέλλα Μπαδικιάν.
Οι μαθητές εξέφρασαν τις ευχαριστίες
τους στην κυρία Στέλλα Ελευθεριάδου
και τον παππού συμμαθήτριάς τους, που
μοιράστηκαν μαζί τους τις προσωπικές
τους ιστορίες, στην υπεύθυνη της ιστοσελίδας omorfigeitonia.gr Σοφία Τριανταφύλλου, στους (τέως) πρόεδρους
του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού
Καισαριανής Κώστα Γαβριλάκη, και
του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής
Γιώργο Κατημερτζή, αντίστοιχα, καθώς και τη διευθύντρια και τον Σύλλογο
Διδασκόντων του σχολείου, για τη συνδρομή τους στην ταινία.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Τ έ σ σ ε ρ α σ ω μ α τ ε ί α ζ ή τ η σ α ν ν α α π ο κ λ ε ι σ τ ε ί α π ό τα γ ή π ε δ α
μεταξύ άλλων, για αθέμιτο ανταγωνισμό. Πράγματι, το διακύβευμα
είναι η εγγραφή των παιδιών της
Καισαριανής στις ακαδημίες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Η επιστολή δεν κατονομάζει ούτε
την μεγάλη ΠΑΕ, ούτε το σωματείο
της Καισαριανής που συνεργάζεται με αυτή. Είναι όμως γνωστό
ότι πρόκειται για τον Ολυμπιακό
και τον Εθνικό Αστέρα. Παρά τον
διπλωματικό αυτό ελιγμό, το ύφος
της είναι ιδιαίτερα αυστηρό.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Καισαριανής με επικεφαλής τον Ηλία Σταμέλο, πρωτοστάτησε
στην ανάδειξη του θέματος.

Η

«Λαϊκή Συσπείρωση» Καισαριανής έφερε προς συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης
Οκτωβρίου, επιστολή-καταγγελία
4 αθλητικών σωματείων της πόλης ενάντια στην «παράνομη χρήση» δημοτικού σταδίου «Μ. Κρητικόπουλος» και άλλων αθλητικών
χώρων από σχολή ποδοσφαίρου
μεγάλης ΠΑΕ.
Το θέμα θυμίζει πολύ την περίπτωση της «ΑΕΚ Βύρωνα» που είχε
προκαλέσει την έντονη αντίδραση των υπόλοιπων Βυρωνιώτικων

σωματείων το 2018. Τότε η Αναγέννηση Βύρωνα, ένα παλιό σωματείο είχε αποφασίσει να μετονομαστεί σε ΑΕΚ Βύρωνα.. Μπροστά
στην απειλή να χάσει την πρόσβαση
στα γήπεδα, όμως, έκανε πίσω.
Στις 10 Οκτωβρίου, οι εκπρόσωποι 4 ποδοσφαιρικών σωματείων
της Καισαριανής (Γ.Σ. Καισαριανής, Μικρασιατικός, Πανιώνιος,
Φωστήρας) υπέγραψαν επιστολή
προς τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Δημήτρη Αντωνόπουλο, στην οποία κάνουν λόγο,
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Τα 4 από τα 5 ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης ζήτησαν από το
Δήμο να φροντίσει για: 1●Την
πλήρη απομάκρυνση της σχολής
ποδοσφαίρου της εν λόγω ΠΑΕ ή
του ερασιτέχνη αυτής από τα δημοτικά γήπεδα και το γήπεδο της
Νήαρ Ηστ. 2●Την πλήρη συμμόρφωση του εν λόγω σωματείου της
πόλης σύμφωνα με τον κανονισμό
λειτουργίας και τις οδηγίες του Δήμου. 3●Την απομάκρυνση όλων
των διαφημιστικών τρόπων- έγγραφων και ηλεκτρονικών (έντυπος τύπος, περιοδικά, εφημερίδες,
facebook, instagram, internet site
κ.ά.) από όπου έχει ενημερωθεί παραπλανητικά ο κόσμος της Καισαριανής και όχι μόνο για την ύπαρξη
και λειτουργία της πιο πάνω ανα-

Το λογότυπο της «Σχολής Ποδοσφαίρου
Ολυμπιακός Καισαριανή» που κατηγορείται
για αθέμιτο ανταγωνισμό από τα άλλα
ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης.

φερόμενης σχολής ποδοσφαίρου
της συγκεκριμένης ΠΑΕ ή του ερασιτέχνη αυτής. 4●Την έγγραφη
ενημέρωση των γονέων και αθλητών της εν λόγω ακαδημίας περί τη
μη ύπαρξης σχολής ποδοσφαίρου
της συγκεκριμένης ΠΑΕ ή του ερασιτέχνη αυτής (επιστολή στο χέρι
κάθε γονέα για πλήρη και ξεκάθαρη
ενημέρωσή του γύρω από το θέμα).
5●Να υποχρεωθούν οι πρόεδροι
όλων των τοπικών συλλόγων να
υπογράφουν κάθε χρόνο υπεύθυνη
δήλωση για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και την τήρηση
της απαγόρευσης συνεργασιών με
οποιαδήποτε ΠΑΕ ή ερασιτεχνική
αυτής της Ελλάδας ή του εξωτε-

ρικού και με οποιονδήποτε τόπο
με σκοπό τελικά την χρήση των
δημοτικών χώρων (είσοδος ξένου
προς την Καισαριανή Σωματείου
επαγγελματικού ή μη από την πίσω
πόρτα) και να αντιμετωπίζουν σε
περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, την ποινή της άρσης του παραχωρητηρίου και της απαγόρευσης
των προπονήσεων όλων των τμημάτων τους όπως προβλέπεται από
τον Κανονισμό και τις οδηγίες του
Δήμου. 6●Άμεση έγγραφη ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου
της πόλης μας σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έγγραφα και ηλεκτρονικά) της απόφασης περί μη
ύπαρξης και λειτουργίας της σχολής ποδοσφαίρου της συγκεκριμένη ΠΑΕ αλλά και οποιασδήποτε
άλλης ΠΑΕ και των ερασιτεχνικών
αυτών.
Όπως αναφέρει σε δελτίο της
(25/10/19), η «Λαϊκή Συσπείρωση»
Καισαριανής, «το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την
υιοθέτηση των μέτρων που προτείνουν τα σωματεία να υλοποιήσει η
δημοτική αρχή (π.χ. δημόσια καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου
για παράνομη κατάληψη και χρήση
δημόσιας περιουσίας). Αναμένουμε
την εκτέλεση της απόφασης από τη
δημοτική αρχή».

[Kαισαριανή]
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Θεατρική παράσταση «Αγγέλα»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ

Με τη δύναμη των λέξεων στην Καισαριανή

Από αριστερά: Τομέου Λίνα Φέρα, Χρήστος Αρδίζογλου
(πίσω, παλαίμαχος ΑΕΚ και Εθνικής Ελλάδος) Νίκος Μάλλιαρης, Αλμπέρτ Γκαρσία Φερνάντες, Χρήστος Βοσκόπουλος (δήμαρχος Καισαριανής), Γιώργος Γουρζουλίδης και
Γιάννης Τσιροζίδης (αντιδήμαρχος Καισαριανής).

Οι ηθοποιοί σε εξωτερική φωτογράφιση
για την αφίσα της παράστασης.

ο θεατρικό εργαστήρι του ΜικραΤ
σιατικού Συλλόγου Καισαριανής παρουσίασε την παράσταση «Αγγέλα» του Γ. Σεβαστίκογλου στις 19
& 20 Οκτωβρίου, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου.
Η ηρωίδα του έργου, Αγγέλα, έρχεται από το χωριό της για να δουλέψει
υπηρέτρια σε ένα αστικό σπίτι στην
Αθήνα της δεκαετίας του ’50.
Έπαιξαν οι Αντιγόνη Τσουρουπάκη/

Βίκυ Χατζηστόγια (Φανή), Ευαγγελία Καραμπέτσου (Γεωργία), Σοφία
Τσαμτσούρη (Άννα), Χρυσάνθη Γαβριλάκη/Έφη Ψαρρού (Νέρα), Νότα
Ψούνη (κυρία της Φανής), Χρήστος
Λιοντζόπουλος (Μένιος), Νάνσυ
Χυτήρογλου (Αγγέλα), Αργυρώ Αετοπούλου (Κυρία Παπά), Γρηγόρης
Ευσταθίου (Στράτος), Σπύρος Χαϊντούτης (Λάμπρος) και Κώστας Γαβριλάκης (γκαρσόνι) ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Γιώτα Ευσταθίου.

Το Σκάκι και τα Οφέλη του...

«Π

ανάρχαιο κι όμως συνεχώς νέο. Περιορισμένο σε ένα Τετράγωνο, αλλά με απεριόριστους συνδυασμούς. Εξελίσσεται συνέχεια, αλλά πάντα είναι στείρο. Μια σκέψη
που δεν οδηγεί κάπου, μια άλγεβρα που δεν υπολογίζει κάτι, μια τέχνη χωρίς έργα, μια αρχιτεκτονική 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

σλή.
Τη βραδιά ομόρφυναν με τη μουσική τους οι
Ιωάννα Φόρτη (τραγούδι), Αντώνης Παπαγγέλης (κιθάρα) και Γιώργος Γουρζουλίδης (πιάνο).

Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθηκε με την
παρουσίαση τεσσάρων τραγουδιών από τους
Ιωάννα Φόρτη και Αντώνη Παπαγγέλη.

Τ

ο ποδόσφαιρο και ο πολιτισμός πιάστηκαν
χέρι-χέρι, στην εκδήλωση των παλαίμαχων
ποδοσφαιριστών του Εθνικού Αστέρα, για τη
συμπλήρωση 92 χρόνων από την ίδρυση του
συλλόγου, στο δημαρχείο της Καισαριανής,
στις 21 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου
και του Ινστιτούτου Θερβάντες.
«Ένας Ισπανός ελληνιστής ποιητής, στην ποδοσφαιρομάνα Καισαριανή» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, μιας πρωτοβουλίας του παλαίμαχου
ποδοσφαιριστή του Εθνικού Αστέρα, Νίκου
Μάλλιαρη, στο πλαίσιο της οποίας τιμήθηκαν
δύο φιλέλληνες Ισπανοί, ο ποιητής Αλμπέρτ
Γκαρσία Φερνάντες και ο συγγραφέας Τομέου Λίνα Φέρα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ποιήματά τους
εμπνευσμένα από τους άσους των ελληνικών
γηπέδων, διάβασαν οι Γιώργος Μαρκόπουλος, Σωτήρης Παστάκας, Στέλιος Καραγιάννης και Βάσω Κοσμίδου ενώ απαγγελίες παρουσίασε η ηθοποιός Ουρανία Μπα-

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί Καισαριανιώτες και φίλοι του ποδοσφαίρου και
των τεχνών, μεταξύ των οποίων οι ζωγράφοι
Πέτρος Ζουμπουλάκης, Νίκος Οικονομίδης, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής,
ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, οι τέως δήμαρχοι Ηλίας Σταμέλος,
Σπύρος Τζόκας και Γιώργος Κατημερτζής,
η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής Άννα Παραγυιού, δημοτικοί σύμβουλοι, η Ναννά Παπανικολάου από το
Ινστιτούτο Θερβάντες, ο πρώην πρόεδρος της
σουπερ λινγκ Γιώργος Στράτος, ο ιδρυτής
της λέσχης ιστορίας και πολιτισμού της ΑΕΚ
Κυριάκος Χήνας, βετεράνοι ποδοσφαιριστές
μεταξύ των οποίων οι Χρήστος Αρδίζογλου,
Γιάννης Γεωργαράς, Μπάμπης Μαστρογιάννης, Γαβρίλος Παπαδόπουλος, Αντώνης Μιχελής, Λάζαρος Κιρκασιάδης, Γιάννης Παυλίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Μανώλης Βαρδάκης, Άκης Λυκούδης, Θόδωρος
Θεοδωράκης, Γιώργος Ορφανίδης, Χάρης
Καλλίας, Κυριάκος Προκοπίου καθώς και
αντιπροσωπεία παραγόντων και ποδοσφαιριστών του Εθνικού Αστέρα.
Πριν από την εκδήλωση, οι δύο Ισπανοί συνοδευόμενοι από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και κατοίκους της πόλης, επισκέφτηκαν
το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και κατέθεσαν λίγα λουλούδια στο μνημείο των εκτελεσθέντων κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του
1944.
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[Βύρωνας - Ιστορία]

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950

Ο δήμαρχος κ. Α. Κωνσταντιλιέρης
ομιλεί εις την «Φωνήν του Βύρωνος»…
Π

ιστοί στο ραντεβού μας με την τοπική Ιστορία, αναδημοσιεύουμε* μια συνέντευξη που
παραχώρησε ο δήμαρχος Άγγελος Κωνσταντιλιέρης, το 1958, στη «Φωνή του Βύρωνος».
Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης αναδημοσίευσης, είναι διπλό, καθώς αναδεικνύονται τόσο
στοιχεία της ιστορίας του Βύρωνα όσο και του
τοπικού του τύπου.

Η

Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Κωνσταντιλιέρης έδωσε την κάτωθι συνέντευξιν διά την «Φωνήν του
Βύρωνος». Ο κ. Δήμαρχος ανέπτυξε συνοπτικώς εις τας υποβληθείσας ερωτήσεις τα ζητήματα του Δήμου.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πώς βλέπετε την έκδοσιν της
«Φωνής του Βύρωνος»; Νομίζετε ότι δύναται να σας βοηθήσει εις το έργον σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ο τύπος είναι η τετάρτη εξουσία
του κράτους και δι’ αυτό νομίζω ότι δύναται να
βοηθήσει πολύ, η έκδοσις αυτή.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πώς αντιμετωπίζετε το όλον έργον του Δήμου;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Το αντιμετωπίζω με δυσκολίαν,
λόγω της φτώχειας του Δήμου.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Οι διάφοροι εξωραϊστικοί σύλλογοι σας βοηθούν, ή σας δυσκολεύουν στο
έργον σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Με βοηθούν και πολύ μάλιστα.
Εν συνεχεία υποβλήθεισαν από της «Φωνής
του Βύρωνος» εις τον κ. Δήμαρχον διάφορα
ερωτήματα επί ειδικών θεμάτων.

●1) Το φύλλο 2 της «Φωνής του Βύρωνος» της 12ης Οκτωβρίου 1958
●2)Ο δήμαρχος Άγγελος Κωνσταντιλιέρης στο γραφείο του.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τι γίνεται με το ζήτημα κατασκευής των δικτύων υδρεύσεως;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Τώρα εκτελείται το 4ον πρόγραμμα της Εταιρείας Υδάτων, συμφώνως προς
σχετικήν σύμβασιν μετά του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Το πρόγραμμα τούτο, περιλαμβάνει 2.500 τρέχοντα μέτρα.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Με το ζήτημα αποχετεύσεως τι
γίνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ήδη τώρα ευρίσκονται εν εκτελέσει 4 δίκτυα: Της Ζ. Πηγής, Ν. Ελβετίας, Ν.
Φρυγίας και της οδού Μυρακτής, όπου πρόκειται να ανεγερθή το σχολείον. Το μεγαλύτερο
μέρος της δαπάνης, βαρύνει τους κατοίκους.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Μήπως προβλέπεται βελτίωσις
τινά της περισυλλογής των απορριμάτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Μάλιστα. Ήδη μελετώ το ζήτημα

αγοράς υπό της δημαρχίας αυτοκινήτων, ώστε
να δύναται απ’ ευθείας να ενεργεί η ειδική υπηρεσία και όχι ο προς τούτο, συμβληθείς μεθ’
ημών εργολάβος.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Δεν νομίζετε ότι ο φωτισμός του
Βύρωνος είναι ελλειπής;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ελλειπής Ναι. Όμως πρέπει να
σημειωθεί ότι ο Δήμος είναι ο πλέον φωτιζόμενος Δήμος της Πρωτευούσης. Πάντως όλο και
φροντίζομε την καλλιτέρευσίν του. Σημειώστε
ότι ο φωτισμός κοστίζει πολύ ακριβά. Διά 52
φώτα, επληρώσαμε 28.000 δραχμές.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τι έργο εκτελούνται με το εισπραττόμενον 10λεπτον των εισητηρίων
των λεωφορείων και εις ποίον ποσόν ανέρχεται το εισπραττόμενον ποσόν κατά μήνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Κατασκευάζονται ήδη ο λεωφορειακός δρόμος της Ζ. Πηγής μέχρι της Πλατείας
Κρήτης, επίσης η οδός Δωδεκανήσου, εμπρός
εις την εκκλησίαν της Αγίας Τριάδος μετά των
παρόδων, οι πέριξ της εκκλησίας Μεταμορφώσεως δρόμοι (Επταπύργου- Κερασούντος και
Προύσσης). Ήδη ετελείωσε σχεδόν, η οδός Ευαγγελικής σχολής. Όσον αφορά το εισπραττόμενον κατά μήνα ποσόν, τούτο ανέρχεται εις το
ποσόν των 120.000 δραχμών περίπου.
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Μια εφημερίδα
που έγραψε ιστορία

Φωνή του Βύρωνος, της οποίας τα γραφεία βρισκόταν στην οδό
Επταπύργου 31, ήταν δεκαπενθήμερη, τετρασέλιδη και μεγάλου σχήματος
εφημερίδα. Κατέγραψε την ιστορία της
πόλης μας, για αρκετά χρόνια καθώς
ιδρύθηκε το 1958 και διέκοψε την κυκλοφορία της λίγο πριν την περίοδο της
Δικτατορίας. Ο ιδρυτής της, Ανδρέας
Βελισσαρόπουλος (1931-1984), αν
και τραπεζοϋπάλληλος ήταν παθιασμένος με τη δημοσιογραφία. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ακόμη ήταν μαθητής του 13ουΓυμνασίου Αθηνών (Παγκρατίου), έβγαζε μαθητική εφημερίδα.
Ως πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέας Ελβετίας διαπίστωσε την
ανάγκη για δημιουργία μιας εφημερίδας
που θα αναδείκνυε τα αιτήματα όλων
των εξωραϊστικών συλλόγων της πόλης,
από τους οποίους θα αντλούσε τη δύναμη της. Τα αιτήματά τους ήταν ιδιαίτερα
σοβαρά και αφορούσαν θέματα όπως
την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης. Το
εγχείρημα ήταν δύσκολο καθώς η Φωνή
του Βύρωνος δεν μοιραζόταν δωρεάν
όπως οι σημερινές τοπικές εφημερίδες,
δεν στηριζόταν δηλαδή στη διαφήμιση
αλλά αποκλειστικά στους αναγνώστες
της. Μάλιστα, είχε να αντιμετωπίσει ένα
κακό προηγούμενο. Μια άλλη εφημερίδα
είχε βγει, είχε μαζέψει λίγες συνδρομές
και ύστερα έκλεισε. Η καλύτερη σύμμαχος του Βελισσαρόπουλου ήταν η Ελένη
Πεταλά, την οποία είχε νυμφευτεί μόλις
ένα χρόνο πριν την έκδοση της εφημερίδας και στην οποία είχε παραχωρήσει
τον τίτλο της εκδότριας. Με τη βοήθεια
της κατάφερε να εγγράψει 500 συνδρομητές. Η «Φωνή του Βύρωνος» που εκδιδόταν σε 1.000 αντίτυπα, πωλούταν
και στα περίπτερα προς μιάμιση δραχμή. Καθώς το κόστος της εκτύπωσης
ήταν δύσκολο να καλυφθεί, ο Ανδρέας
Βελισσαρόπουλος δεν δίσταζε να βάζει
και χρήματα από το προσωπικό του βαλάντιο. Αν και οι Βελισσαρόπουλοι είχαν
μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τον κεντρώο
δήμαρχο Άγγελο Κωνσταντιλιέρη, η
εφημερίδα ανέδειξε χωρίς δισταγμό τα
προβλήματα της πόλης κατά τη θητεία
του ενώ στις εκλογές φιλοξενούσε διαφημίσεις όλων των παρατάξεων.
Πηγή: Αρχεία Υπουργείου Εσωτερικών
*Η συνέντευξη αναδημοσιεύθηκε για
πρώτη φορά στο φύλλο 39 της Βυρωνιώτικης εφημερίδας «Δημοτικός Αντίλογος»
Οκτωβρίου 2007.

[Καισαριανή - Αρθρογραφία]

ΔΗΜ. Τ.Ο. Ν.Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ενημερωτικό δελτίο του Προέδρου
στο πρόσωπο μου, ότι ποτέ δεν
υπήρξε πρότασή μου για υποψηφιότητα του κ. Σπύρου Ρομποτή.
Ή παρουσία υποψήφιου δημάρχου της Νέας Δημοκρατίας στον
Δήμο μας, προβλημάτιζε πολύ
τους υποψήφιους δημάρχουςεπικεφαλής των σημερινών δημοτικών παρατάξεων και αυτό
αναδεικνύεται από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών όπου
λάβαμε 31,5% με 4532 ψήφους.
Ήταν μια εκλογική διαδικασία
που δώσαμε όλοι μαζί οι Νεοδημοκράτες. Τους ευχαριστούμε για
την συμμετοχή τους και την παρουσία τους, εν αντιθέσει με κάποιους που απείχαν, πιστεύοντας
σε παλαιοκομματικές μεθόδους
και έκαναν υποδείξεις για την
έκρυθμη λειτουργία της Δημ. Τ.Ο.
Αυτούς δεν τους είδαμε πουθενά
να συμμετέχουν.

«Κάποιοι παράγοντες ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει το κόμπλεξ ότι εμείς είμαστε εδώ
γνώστες των τοπικών προβλημάτων και συνεπώς έχουμε λόγο».

Η

Δημ. Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καισαριανής μέσω του
προέδρου της ενημερώνει όλα τα
μέλη και ειδικά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Έχουμε την υποχρέωση να παρακολουθούμε τα τοπικά δρώμενα
τόσο ως προς τις θέσεις όσο ως
προς τις προτάσεις για υποψηφιότητες στις αυτοδιοικητικές
εκλογές. Η επίκληση όμως και
η εκμετάλλευση του ονόματος
της παράταξης μας στην τοπική
κοινωνία, από ανθρώπους που
φιλοδοξούσαν να κατέβουν ως
υποψήφιοι δήμαρχοι, με αφήνει
αδιάφορο.
Ενημερώνω τους δημότες, μέλη
και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπήρξα σπόνσορας στα παιχνίδια που θέλουν
κάποιοι να μπλέξουν την Τοπική
Οργάνωση.
Όσον αφορά διάφορα μυθεύματα που αναφέρονται στο όνομα
μου, καλό θα ήταν όσοι τα διαδίδουν, πρώτα να ενημερώνονται
και μετά να τα δημοσιοποιούν.
Όταν συμβάλλουμε στη προώθηση του πολιτικού λόγου, με τις

θέσεις και προτάσεις του κόμματος μας στη τοπική κοινωνία,
δημιουργούμε προβλήματα σε
κάποιους που νομίζουν ότι αντιπροσωπεύουν αυτοί και μόνο αυτοί την παράταξη μας, ενώ έχουν
μηδενική παρουσία και συμμετοχή. Νομίζουν ότι όλα τα ξέρουν.
Διευκρινίζω δε, ότι οι αποφάσεις
της Τοπικής Οργάνωσης είναι
ομόφωνες μετά από τοποθετήσεις και διάλογο που γίνεται μέσα
στα επιτρεπτά όρια του καταστατικού του κόμματος μας. Άρα η
επίθεση που γίνεται στο πρόσωπο
μου αφορά όλα τα μέλη του Δ.Σ.
και όλους τους Νεοδημοκράτες
της πόλης μας. Μάλλον όμως όχι
όλους τους …κατά περίσταση Νεοδημοκράτες.
Η παρουσία και η συμβολή της
Δημ. Τ.Ο. Καισαριανής είναι
γνωστή από τη θέση μας και τη
δράση μας, σε όλες τις αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες. (εύσημα οργανωτικού του κόμματος
για την παρουσία μας με πολλές
παρουσίες - εκδηλώσεις - ομιλίες
και παρουσιάσεις υποψηφίων με
περιήγηση στη πόλη και φορείς
αυτής).

Ο πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο.
Καισαριανής ενώ καταθέτει
στεφάνι στη φετινή επέτειο της
28ης Οκτωβρίου.

Άρα έχουμε το δικαίωμα να καταθέτουμε την πρόταση μας στα
όργανα του κόμματος μας όπως
μας την ζητάνε οι καταστατικές
οδηγίες και ουδείς μπορεί να
μας αφαιρέσει το δικαίωμα αυτό.
Και όχι μόνο αυτό.
Κάποιοι παράγοντες βέβαια ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει το κόμπλεξ ότι εμείς είμαστε εδώ γνώστες των τοπικών προβλημάτων
και συνεπώς έχουμε λόγο.
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του κόμματος, υποψήφιος
βουλευτής του στο Νότιο Τομέα
Αθηνών και υπεύθυνος Δελτίων
Τύπου σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, κάνει ότι δεν γνωρίζει
τις προτάσεις του προέδρου και
του Δ.Σ. της Δημ. Τ.Ο. Καισα-

ριανής υπέρ της υποψηφιότητας
δύο στελεχών της παράταξής μας
για τη δημαρχία της Καισαριανής:
1ον του κ. Ευάγγελου Κακανάκη, που δεν δέχτηκε για επαγγελματικούς λόγους (σεβαστή η
απόφαση) και 2ον του κ. Σπύρου Ρομποτή, γνωστού δικηγόρου, μέλος της Δημ. Τ.Ο. (που δεν
ευτύχισε), μετέπειτα υποψήφιου
βουλευτή Αρκαδίας.
Βέβαια το αποτέλεσμα μετράει
και κύριο μέλημα για τον τέως
υποψήφιο βουλευτή στο Νότιο
Τομέα Αθηνών ήταν μια θετική
παρουσία στον Δήμο που εξελίχθη όμως σε μπούμερανγκ από
τους σπόνσορες που είχαν αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία του... Καταλογίζει δε ευθύνη

Η αποτυχία σας να εκλεγείτε οφείλεται στην ανυπαρξία
σας. Δεν είμαι αναλώσιμος στις
ορέξεις και υποδείξεις να είμαι
πιστός οπαδός συγκεκριμένου
υποψήφιου δημάρχου για να
κάνω συμφωνίες κάτω από το
τραπέζι για τις οποίες με περίσσιο
θράσος με κατηγορείτε. Θάρρος
όμως να μου τα πείτε κατ ιδίαν,
δεν έχετε.
Τέλος, η πόρτα μου είναι ανοικτή
σε όλους πλην αυτών που θυμήθηκαν τώρα τη Νέα Δημοκρατία
ενώ όντας μέλη την εγκατέλειψαν το 2014 για να προσχωρήσουν στη Χ.Α. και στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Σας γνωρίζω, σας περιμένω, δεν
σας παρακολουθώ... Αυτά προς
το παρόν.
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Ιατρού
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[Yγεία - Βύρωνας]

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Έφυγε ο Ευάγγελος Σπηλιωτόπουλος

Ο

διακεκριμένος γιατρός και
πρώην δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα έφυγε από κοντά
μας στις 10 Οκτωβρίου 2019.
Ο Ευάγγελος Σπηλιωτόπουλος γεννήθηκε στη Νίκαια

του Πειραιά στις 25/3/1946.
Σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών από την οποία αποφοίτησε το 1971 και στη συνέχεια
ειδικεύτηκε στην Παθολογία
Πνευμονολογία στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου και εργάστηκε ως το 1981 ως επιμελητής. Από το 1981 μέχρι και το
2012 εργάστηκε στο ΙΚΑ Παγκρατίου και παράλληλα διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στον
Βύρωνα έως το 2018.
Ήταν ενταγμένος στο ΚΚΕ
από τα φοιτητικά του χρόνια
και έμεινε πιστός στις αξίες και
την ιδεολογία του κόμματος
του μέχρι τον θάνατο του. Το
1971 παντρεύτηκε την Μαί-

ρη Σπηλιωτοπούλου-Βρανά με την οποία απέκτησε
δύο παιδιά, τη Μάχη και τον
Κοσμά. Από το γάμο του και
έπειτα μετακόμισε στον Βύρωνα τον οποίο αγάπησε.
Αφοσιώθηκε στην πόλη μας
και πρόσφερε ως γιατρός και
ενεργός πολίτης. Πάντα αφοσιωμένος στο κοινωνικό έργο
και την ανιδιοτελή προσφορά
αποφάσισε να εμπλακεί στα
κοινά της πόλης και υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος
από το 2002 έως και το 2010.

Απάντηση Καραγιάννη
στις καταγγελίες

Η «Επικοινωνία» εκφράζει
τα θερμά συλλυπητήρια της
στα παιδιά και την οικογένεια
του εκλιπόντος.
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Μιχάλης Καράγιαννης σε Παιδική Χαρά
του Καρέα (φωτό αρχείου)

Σ

το προηγούμενο φύλλο, η εφημερίδα μας
δημοσίευσε καταγγελίες συλλογικοτήτων
για την κατάσταση των Παιδικών Χαρών του
Δήμου Βύρωνα. Οι «Πολίτες του Βύρωνα»
δεν είχαν την πρωτοβουλία της καταγγελίας
(αν και την υιοθέτησαν) όπως εσφαλμένα έδινε εντύπωση το ρεπορτάζ μας αλλά αυτή ήταν
έργο τριών συλλογικοτήτων.

Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου, οι συλλογικότητες «Βύρωνας και Τριγύρω», «Δημοκρατική Ενότητα Βύρωνα» και «Ενάργεια»
κατέθεσαν αίτημα για συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο με θέμα την κατάσταση έντεκα (11)
Παιδικών Χαρών του Βύρωνα.
Παράλληλα, δημοσίευσαν στο Διαδίκτυο, μια
λίστα με φωτογραφίες που περιλαμβάνει τις
παρακάτω Παιδικές Χαρές ως προβληματικές:
●1) Νεάρχου ●2) Πλατείας Βιάνου ●3) Πλατείας Δημάρχου Νικολαΐδη (η δημοτική αρχή,
όπως αναφέρουν, έχει ανακατασκευάσει μόνο
την μισή παιδική χαρά, χωρίς να έχει αποξηλώσει τα όργανα στον δεύτερο χώρο η να τον
σφραγίσει ως οφείλει) και άρα δεν έχει και
σήμα πιστοποίησης) ●4) Παύλου Μελά και Λεωφόρος Καρέα ●5) Εργάνης (απέναντι από τον
πολυχώρο Άστρα) ●6) Καρύστου ●7) Παύλου
Μελά και Αναπήρων Πολέμου 59 ●8) Κάλβου
και Φλέμινγκ ●9) Στέφανου Σαράφη 106 - Δεξαμένη (κοντά στο κολυμβητήριο) ●10) Γρανικού και Πανουργιά και ●11) Καλλιπόλεως και
Αλατσάτων - Ντάνκαν (απέναντι από το παλιό
Α.Τ Βύρωνα).
Απαντώντας στις καταγγελίες μέσω της «Επικοινωνίας», ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχάλης Καράγιαννης τονίζει ότι «ο Δήμος Βύρωνα, με δύο συμβάσεις προχώρησε στην
ανακατασκευή δώδεκα (12) Παιδικών Χαρών».
Ειδικότερα, το πρώτο έργο της ανακατασκευής χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο
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με 198.000 € και αφορούσε τις Παιδικές Χαρές: ●1) Καραολή και Δημητρίου ●2) Πάρκο
Ραιδεστού ●3) Αγ. Γεωργίου Καρέα ●4) Προσφυγικά Καρέα (οδός Κισσού). Το δεύτερο
έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια με
980.000 € αφορούσε τις Παιδικές Χαρές: ●5)
Πλατεία Βαρουτίδη (Αγαλματάκια) ●6) Μανώλη (Αλαμάνας και Αθ. Διάκου) ●7) Πάρκο
Νέας Ελβετίας ●8) Ντάνκαν (δίπλα στη σχολή
χορού) ●9) Πάρκο Ανάληψης ●10) Πλατεία
Γράμμου (Τσιρακοπούλου) ●11) Αγ. Τριάδα
●12) Πάρκο Δ. Νικολαίδη (μόνο το τμήμα εκείνο που βρίσκεται στη συμβολή Β. Αντωνιάδη).
Ο αντιδήμαρχος αναφέρει επίσης ότι «Ορισμένες Παιδικές Χαρές όπως στην Εργάνη (απέναντι
από τα Άστρα), στη Στεφάνου Σαράφη 106, στην
Καλλιπόλεως και Αλατσάτων δεν είναι χαρακτηρισμένες ως τέτοιες αλλά ως χώροι πρασίνου και
κοινόχρηστοι χώροι με αποτέλεσμα να μην έχουν
προδιαγραφές Παιδικών Χαρών.
Οι εργασίες που έγιναν σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν όργανα πιστοποιημένα (ΕΛΟΤ ΕΝ
1176), περιφράξεις, δάπεδα ασφαλείας, φύτευση, σύστημα άρδευσης, φωτιστικά (πάνελ), (σε
Ντάνκαν, Αλαμάνας Γράμμου, Ν. Ελβετίας). Επιπλέον ο ανάδοχος ανέλαβε την διετή υποχρέωση
συντήρησης των παιδικών χαρών για ζημιές από
τη χρήση (όχι από καταστροφές).
Από τους ίδιους πόρους του Δήμου Βύρωνα ανακατασκευάστηκε η Παιδική Χαρά στην περιοχή
Ιγνατίου Άρτης και Πανόρμου.
Οι υπόλοιπες παιδικές χαρές θα ανακατασκευαστούν το προσεχές διάστημα με χρηματοδότηση
300.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι παρεμβάσεις
που θα γίνουν αφορούν την τοποθέτηση νέων
οργάνων- παιχνιδιών, τα φωτιστικά και τις περιφράξεις».
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ

Παρέμβαση Αλέξη Σωτηρόπουλου
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα
Σ
το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα της 7ης
Οκτωβρίου, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Μιχάλης Καραγιάννης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα
ηλεκτροφωτισμού στο Βύρωνα και σχετικά
παράπονα από πολίτες. Οι δηλώσεις Καραγιάννη έγιναν μετά από γραπτό ερώτημα των
δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ελπίδα» Βύρωνα, με επικεφαλής τον
Αλέξη Σωτηρόπουλο, που κατατέθηκε στις
4 Οκτωβρίου.
Ένα από τα παράπονα αυτά, κοινοποιήθηκε
στην εφημερίδα μας, από την κάτοικο της
περιοχής Αναπηρικών Ελευθερία Πλουσίου. Όπως υποστηρίζει η κυρία Πλουσίου,
σε αίτημα που απέστειλε στο Δήμο στις 22
Οκτωβρίου, «Εδώ και δέκα - μπορεί και περισσότερες- ημέρες η περιοχή των Αναπηρικών Βύρωνα είναι βυθισμένη στο σκοτάδι μετά
από ένα μεγάλο σε διάρκεια μπλακ-άουτ (2-3
ώρες)».
Με την ανάρτηση στη Δι@ύγεια δύο αποφάσεων του δημάρχου Βύρωνα, Γρηγόρη
Κατωπόδη που αφορούν στην ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών
δημοτικού φωτισμού, στην εταιρεία Δόμηση
Τεχνική Ε.Π.Ε, η δημοτική αρχή απάντησε στο
πρώτο σκέλος του ερωτήματος της παράταξης Σωτηρόπουλου για το ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα. Ως προβλεπόμενος χρόνος έναρξης των εργασιών ορίστηκε
η 17η Οκτωβρίου.
Η πρώτη απόφαση αφορά στην αποκατάσταση του φωτισμού στις οδούς και τις πλατείες
του Δήμου, όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα ή έχουν υποδειχθεί από τους πολίτες
και αφορά κονδύλι ύψους 24.188,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η δεύτερη απόφαση αφορά στην άμεση αποκατάσταση του κατάλληλου ηλεκτροφωτισμού (LED) στα κλειστά γήπεδα του Δήμου
Βύρωνα (Μυρακτής, Κλειστό Γυμναστήριο
Εργάνης, 2ο Αθλητικό Κέντρο Βύρωνα, Κλειστό Γυμναστήριο Καρέα) και αφορά κονδύλι
24.500€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης, απέδωσε ευθύνες και στις εταιρίες
κινητής τηλεφωνίας Vodafone και Cosmote
για τα πρόσφατα προβλήματα ηλεκτροφωτισμού. Εξήγησε ότι έχουν περάσει καλωδιώ-

Απαντώντας στον Αλέξη Σωτηρόπουλο (αριστερά), ο Μιχάλης Καραγιάννης (δεξιά) παραδέχτηκε ότι ο οδοφωτισμός δεν είναι ικανοποιητικός άλλα υπήρξε καθησυχαστικός ως προς την αποφασιστικότητα της δημοτικής
αρχής να τον αναβαθμίσει.

σεις χωρίς επιστασία. «Περνάει το μηχάνημα
χωρίς να υπάρχει κανένας εκεί, κόβει το καλώδιο. Έρχεται κάποιος και το φτιάχνει χωρίς να
ξέρουμε πως το έχει φτιάξει (…) Δεν μπορείς
να βρεις τίποτα εκείνη τη στιγμή γιατί πρέπει

προσωπικού για την αναπλήρωση των ηλεκτρολόγων του Δήμου που έχουν συνταξιοδοτηθεί.
Ο αντιδήμαρχος επισήμανε ότι σήμερα ο
Δήμος Βύρωνα έχει μόνο έναν μόνιμο ηλεΕργασίες αποκατάστασης βλάβης
κολώνας οδοφωτισμού στο Βύρωνα
(φωτό αρχείου).

να ψάξεις όλο το δίκτυο (…) Η Cosmote ξεκίνησε εργασίες επί της Αλατσάτων και 3-4 μήνες,
μια ανάβουν, μια σβήνουν τα φώτα». Ανέφερε
δε ότι επικοινώνησε με τις εταιρίες για να
τους επισημάνει τις ευθύνες τους.
Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος προς τη
δημοτική αρχή αφορούσε στον προγραμματισμό της πρόσληψης του αναγκαίου

κτρολόγο. Στις 21/12/2018 κατέθεσε αίτηση
στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση
πρόσληψης άλλων δύο μονίμων όμως το
Υπουργείο δεν έχει απαντήσει. Παράλληλα, ο
Δήμος έχει ζητήσει δύο ηλεκτρολόγους εσωτερικών χώρων, έξι βοηθούς και δυο τεχνίτες
ηλεκτρολόγους, σύνολο δέκα άτομα, μέσω
του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλη-

Πιες το ποτό σου στην πιο γραφική αυλή του Βύρωνα!
Μια «όαση» στην Αθήνα και τον Βύρωνα. Από τις 9:00 το πρωί μπορείς να απολαύσεις 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 επιχειρήματα για να το επισκεφθείτε;

«Βύρωνος Πολιτεία»

Καραολή Δημητρίου & Κωνσταντινουπόλεως 97, Βύρωνας
Τηλ: 210 76.59.992
www.facebook.com/vpoliteia
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σης. Επειδή όμως οι εργαζόμενοι μέσω του
συγκεκριμένου προγράμματος έχουν σύμβαση μόνο για οκτώ μήνες και είναι κακοπληρωμένοι, η συγκεκριμένη εργασία θεωρείται
ασύμφορη για τους περισσότερους ηλεκτρολόγους. Πράγματι, ένας τεχνίτης μπορεί να
κερδίσει περισσότερα στον ιδιωτικό τομέα,
όπως τόνισε ο κ. Καραγιάννης.
Η παράταξη Σωτηρόπουλου ρώτησε επίσης
γιατί δεν έχει έλθει ακόμη προς έγκριση ο
ισολογισμός του Δήμου του 2017, που
αποτελεί προαπαιτούμενο για την σύναψη
της σύμβασης χρηματοδότησης του έργου
της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου αστικού φωτισμού του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο κ. Καραγιάννης απάντησε ότι στο τέλος του
Οκτωβρίου θα είναι έτοιμος για ψήφιση ο
ισολογισμός του 2017 και θα εκλείψει το τελευταίο διαδικαστικό εμπόδιο για τη σύναψη
της σύμβασης, «όποτε θα προχωρήσουμε άμεσα για τα LED, θα αλλάξουμε 4000 λαμπτήρες
στο Βύρωνα». Ο αντιδήμαρχος ωστόσο δεν
έδωσε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα
της δημοπράτησης και της ολοκλήρωσης του
έργου, που σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο
θα λύσει οριστικά το πρόβλημα των καμένων
λαμπτήρων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού συνεπάγεται, σύμφωνα με μελέτη του
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ), που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα από τις 7-11-2018,
βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο
1/3 των σημερινών εκπομπών περίπου) και
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων (μέσω
της αύξησης της διάρκειας ζωής των
φωτιστικών και μείωσης των δαπανών
λειτουργίας και συντήρησης). Παράλληλα, υπολογίζεται ότι η σχετική δαπάνη από
8,5 ευρώ ανά κάτοικο θα μειωθεί σε 2-2,50
ευρώ ανά κάτοικο. Η λύση αυτή, μάλιστα,
δίνει την δυνατότητα σύνδεσης, ελέγχου και
διαχείρισης του δικτύου αστικού φωτισμού
της πόλης από κεντρικό σύστημα διαχείρισης,
ενώ προβλέπεται για όσους Δήμους την ακολουθούν και 10ετης εγγύηση από τον ανάδοχο της προμήθειας.

[Βύρωνας]

Δράση υπέρ των αδέσποτων

Εκδήλωση τιμής για τον Ευτύχη Μπιτσάκη

Ο Χρήστος Γώγος με μέλη της παράταξής του στην πλατεία
Αγ. Λαζάρου. Διακρίνεται σκύλος που πίνει νερό από την ποτίστρα που μόλις τοποθέτησαν.

Ο Σταύρος Τζιορτζιώτης τείνει το μικρόφωνο στον
Ευτύχη Μπιτσάκη.

Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα διοργάΗ
νωσε εκδήλωση τιμής στον Ευτύχη Μπιτσάκη επιστήμονα, φιλόσοφο, και αγωνιστή
της Αριστεράς στις 21 Οκτωβρίου στο δημοτικό κινηματογράφο «Νέα Ελβετία». Η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή του ντοκιμαντέρ
«Ευτύχης Μπιτσάκης - Η σκέψη, η δράση»
σκηνοθεσίας και παραγωγής του κινηματογραφιστή Προκόπη Δάφνου και στη συνέχεια
ακολούθησε συζήτηση με το σκηνοθέτη και τον
Ευτύχη Μπιτσάκη.
Μετά την ομιλία του Προκόπη Δάφνου και τη
σύντομη -λόγω πρόσφατου τραυματισμού- παρέμβαση του Ευτύχη Μπιτσάκη έγιναν ολιγόλε-

πτες τοποθετήσεις από τους θεατές. Ο Παύλος Αναστούλης, δημοτικός σύμβουλος της
Αριστερής Παρέμβασης, παρέδωσε στον Ευτύχη ένα συμβολικό δώρο αναγνώρισης της
προσφοράς του.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης, οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Κόκκαλης
και Λεμονιά Κλωνάρη, οι επικεφαλής των
παρατάξεων Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα
Βασιλική Σάρολα και Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Τάσος Μαυρόπουλος καθώς και
ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Καισαριανής
Μιχάλης Μιλτσακάκης.

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βύρωνα
Χρήστος Γώγος με μέλη της παράταξής
του «Νέα Εποχή Βύρωνα» ανέλαβαν
δράση υπέρ των αδέσποτων.
Ειδικότερα, δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη
της παράταξης συνεισέφεραν οικονομικά στην αγορά ταϊστρών, ποτίστρων και
τροφής για τούς μικρούς μας φίλους. Συνολικά επτά μεταλλικές ταΐστρες και ποτίστρες τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία

του Βύρωνα. Στο πάρκο της Καραολή
και Δημητρίου μέχρι τις καφετέριες συνολικά τρείς ενώ στις πλατείες Φατσέα
(Ζωοδόχου Πηγής), Άγιου Λάζαρου (Κέντρο), Τσιρακόπούλου (Μεταμόρφωση)
και Νικολαΐδη (Καρέας) από μία. Οι ταΐστρες δέθηκαν με αλυσίδες σε δένδρα ως
προληπτικό μέτρο κατά της κλοπής ή του
βανδαλισμού τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
την προηγούμενη μέρα, η παράταξη Γώγου
είχε επισκεφτεί το καταφύγιο αδέσποτων
στην Εργάνη.

ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Τίμησαν τους Πεσόντες με Βάρναλη

Από αριστερά: Στ. Ψαραδάκος, Ρ. Κασκαφέτου, Στ. Σκουρτόπουλος, Λ. Ψαραδάκος, Α. Τουντοπούλου και Χ. Αρώνης.

Ε

κδήλωση τιμής και μνήμης για τα
75 χρόνια από το ηρωικό μπλόκο του Βύρωνα πραγματοποίησαν οι
Οργανώσεις Βύρωνα του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ και το Παράρτημα Βύρωνα της
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στις 20 Οκτωβρίου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Εθνικής
Αντίσταση επί της οδού Χρυσοστόμου
Σμύρνης καθώς και χαιρετισμό εκπροσώπου του Παραρτήματος Βύρωνα
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και ομιλία του μέλους της ΕΠ της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ
Κώστα Γιαννόπουλου στο δημοτικό

κινηματογράφο «Νέα Ελβετία». Ακολούθησε αφιέρωμα στον κομμουνιστή
ποιητή Κώστα Βάρναλη με παρουσίαση από τον ηθοποιό και συγγραφέα Βασίλη Κολοβό, τραγούδι από
την Ροδάνθη Κασκαφέτου και τον
Σταύρο Σκουρτόπουλο (που τραγούδησε στο πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ
το 1975), μπουζούκι από τον Λευτέρη
Ψαραδάκο, τραγούδι και κιθάρα από
τον συνθέτη Στέφανο Ψαραδάκο.
Ποιήματα απάγγειλαν οι ηθοποιοί Ανδριανή Τουντοπούλου και Χάρης
Αρώνης.
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[Βύρωνας ]

ΚΕΝΤΡΟ ΝΤΑΝΚΑΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία η δημοτική αρχή

Η

δημοτική αρχή Βύρωνα έχει πέντε μέλη
σε σύνολο εννέα, στην Οικονομική
Επιτροπή (έγκριση δαπανών Δήμου) και
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άδειες
καταστημάτων), πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο.

πρόσωπο της Ένωσης Γονέων.
Στη 15μελή Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η δημοτική αρχή
έχει επίσης έξι μέλη, ενώ οι παρατάξεις
Γώγου, Μπαντή, Σωτηρόπουλου, Γείτονα
και Αναστούλη από έναν δηλαδή σύνολο
πέντε. Οι υπόλοιπες 4 θέσεις αναλογούν
σε δύο εκπαιδευτικούς, έναν εκπρόσωπο
της Ένωσης Γονέων και έναν εκπρόσωπο
των Μαθητικών Κοινοτήτων.

Στις υπόλοιπες Επιτροπές ωστόσο, δεν έχει
απόλυτη πλειοψηφία «λόγω της βούλησης
της δημοτικής αρχής να εκπροσωπηθούν
και οι άλλες παρατάξεις» όπως υποστηρίζει
ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης.
Συγκεκριμένα στην Επιτροπή Πολιτισμού, που δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου
Βύρωνα» (Ο.Π.Α.Δ.Β.), η δημοτική αρχή
έχει 4 μέλη σε σύνολο 11. Η παράταξη
του Χρήστου Γώγου έχει δύο μέλη. Οι
παρατάξεις των Μίλτου Μπαντή, Αλέξη
Σωτηρόπουλου, Βαγγέλη Γείτονα (Λαϊκή Συσπείρωση), Βασιλική Σάρολα και
Παύλου Αναστούλη (Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα) έχουν από μία έδρα (σύνολο 7 για την αντιπολίτευση).

έχουν δύο μέλη. Οι παρατάξεις Σωτηρόπουλου, Γείτονα και Σάρολα από ένα μέλος

Στην Επιτροπή Αθλητισμού, η δημοτική
αρχή έχει 4 μέλη στα 11. Οι παρατάξεις
των Χρήστου Γώγου και Μίλτου Μπαντή

Στις 11μελείς Επιτροπές Μουσείου και
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, η αναλογία είναι: δημοτική αρχή (4),

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Κόκκαλης με τον δήμαρχο Βύρωνα Άκη Κατωπόδη.

Στις Επιτροπές Κολυμβητηρίου, Βιβλιοθήκης, Νεολαίας, Νέων Τεχνολογιών
& Νέας Επιχειρηματικότητας καθώς και
Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων & ΑμεΑ,
ισχύει ακριβώς η ίδια αναλογία.
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Γώγος (2), Μπαντής (1), Σωτηρόπουλος
(1), Γείτονας (1), Σάρολα (1) και Αναστούλης (1).
Στη 15μελή Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, η
δημοτική αρχή έχει έξι μέλη, ενώ οι παρατάξεις Γώγου, Μπαντή, Σωτηρόπουλου,
Σάρολα και Μαυρόπουλου (Ριζοσπαστική
Ενωτική Κίνηση Βύρωνα) από έναν δηλαδή σύνολο πέντε. Οι υπόλοιπες 4 θέσεις
αναλογούν σε τρεις εκπαιδευτικούς και εκ-

Στο 15μελές Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
του Δήμου «Κέντρο Μελέτης Χορού
Ισιδώρα & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», η
δημοτική αρχή διαθέτει 7 έδρες συμπεριλαμβανομένης εκείνης του δημάρχου-προέδρου, δηλαδή ίδιο αριθμό με εκείνο της
αντιπολίτευσης (Γώγος (2), Μπαντής (2),
Σωτηρόπουλος (1), Γείτονας (1) και Σάρολα (1). Στην 15η έδρα ορίζεται ex-officio η
εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 240 του
Ν.3463/06, προβλέπει ότι εάν τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα
από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από
αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου.
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