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Ο Σύλλογος Παλαιµάχων του Εθνικού Αστέρα τίµησε
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[Editorial]

Editorial

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

Έ

φτασαν λοιπόν τα Χριστούγεννα. Ο χρόνος τελικά περνάει γρήγορα. Το καλοκαιρινό µπάνιο, χαραγµένο ακόµα στη µνήµη,
µοιάζει σαν να ήταν χθες. Μια πληθώρα φωτογραφιών µού θυµίζει ότι αυτό το καλοκαίρι
συνάντησα για πρώτη φορά την ανιψιά µου
από την Αµερική και την πήγα σε διάφορα
µέρη, ώστε να έχει καλές αναµνήσεις από
την Ελλάδα.
Τα Χριστούγεννα είναι η πιο υπέροχη στιγµή του χρόνου, όπως λέει και το τραγούδι του
Andy Williams. Προφανώς οι καθηµερινές
υποχρεώσεις και δυσκολίες δεν εξαφανίζονται. Ειδικά γι’ αυτούς που δεν είναι πλέον
παιδιά. Οι ρόλοι έχουν αλλάξει. Μικροί ανυποµονούσαµε για τα δώρα που θα λάβουµε,
τώρα εµείς είµαστε αυτοί που πρέπει να προσφέρουµε στο παιδί, τον συγγενή και το φίλο.
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς όµως είναι πάνω από όλα µια
ευκαιρία να περάσουµε ευχάριστα περισσότερο χρόνο µε δικούς µας ανθρώπους, αφήνοντας τις αρνητικές σκέψεις στην άκρη.
Είναι επίσης µια περίοδος περισυλλογής,
όπου κάποιος κάνει γενική ανασκόπηση του
τι έκανε µέσα στη χρονιά και θέτει νέους στόχους.
Αυτό ισχύει και για τους ∆ήµους µας, που
από τον Ιανουάριο καλούνται να υλοποιήσουν ένα νέο προϋπολογισµό και τεχνικό
πρόγραµµα. Αν µετά από χρόνια τα προβλήµατα που ανέλαβε µια δηµοτική αρχή να λύσει, χρονίζουν, τότε θα πρέπει να αναρωτηθεί
αν έκανε αυτό που έπρεπε.
Στην περίπτωση του δηµάρχου Καισαριανής Χρήστου Βοσκόπουλου, που ανέλαβε τον
Σεπτέµβριο, υπάρχει ακόµη περίοδος χάριτος, έστω και αν κάποιες επιλογές του δέχονται κριτική. Η νέα δηµοτική αρχή δεν είχε
ακόµη τη δυνατότητα να κάνει µακροχρόνιο
σχεδιασµό.
Αντίθετα, η δηµοτική αρχή του Βύρωνα
παρά τη νωπή ανανέωση της λαϊκής εντολής
να διοικήσει, δέχεται έντονη κριτική. Το βλέπουµε µε το ζήτηµα του οδοφωτισµού. Με τη
έλευση των Χριστουγέννων, κάποιοι κάτοικοι δεν διστάζουν να κάνουν συγκρίσεις όχι
µόνο µε άλλους πετυχηµένους ∆ήµους της
Ελλάδας, αλλά ακόµη και µε πόλεις όπως το
Λονδίνο. Θέτουν τον πήχη ψηλά…
Κάποιες συζητήσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχουν
πράγµατα που δεν αλλάζουν. Ο στόχος του
∆ήµου Βύρωνα να διεκδικήσει τη σχολάζουσα κληρονοµιά δυο στρεµµάτων επί της
Νικηφορίδου και να τη µετατρέψει σε κοινόχρηστο - κοινωφελή χώρο υπέρ των δηµοτών µοιάζει πολύ µακρινός. Σχεδόν ανέφικτος. Μήπως όµως το ίδιο δεν ίσχυε κάποτε
για το κολυµβητήριο; Όταν υπάρχει ισχυρή
βούληση, κάποια όνειρα µπορούν να γίνουν
πραγµατικότητα.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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Βασίλης Σπανάκης: Η φωνή µας στη Βουλή
Η

εµπιστοσύνη σας µε έστειλε πριν από πέντε µήνες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και µου χάρισε την τιµητική
θέση του Εκπροσώπου των πολιτών της Β3΄ Περιφέρειας του Νοτίου Τοµέα της Αθήνας στον ναό της ∆ηµοκρατίας. Από την ηµέρα εκείνη, προσφέρω καθηµερινά τις γνώσεις και την εµπειρία µου, για να ακούγεται η δική
σας φωνή στη Βουλή των Ελλήνων.

Αγωνίζοµαι µε Κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση της καθηµερινότητας των νοικοκυριών, την
ανακούφιση τους από τα φορολογικά βάρη και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα τους. Υπερασπίζοµαι το
δικαίωµα όλων των οικογενειών να οραµατιστούν το µέλλον των παιδιών τους και να τους προσφέρουν το
καλύτερο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καθηµερινά υλοποιεί τις προεκλογικές
δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η προσπάθεια για να επιστρέψει το χαµόγελο στα
Νότια, έχει ήδη ξεκινήσει.
Σας περιµένω τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 20:00 στο Ξενοδοχείο Grand
Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) για να κάνουµε µαζί τον Απολογισµό του
πρώτου εξαµήνου της Κοινοβουλευτικής µου θητείας, να ανταλλάξουµε απόψεις
και ευχές και να κόψουµε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του πολιτικού µου γραφείου.
Εύχοµαι Καλές Γιορτές και όλα τα καλά για εσάς και τους αγαπηµένους σας,
µε τη σιγουριά πως έρχονται καλύτερες µέρες για την Ελλάδα µας, καλύτερες µέρες για όλους.

Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης
Βουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας
Β3΄Νοτίου Τοµέα Αθηνών

ɌɃɆɀȻɏɁɃɇϭϰϭɴ
ȾȰȻɇȰɆȻȰɁȸ
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[Βύρωνας]

Χριστούγεννα στο Βύρωνα
Π

Ο δήµαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης ανάµεσα στoυς εθελοντές
της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος άνθρωπος του Βύρωνα»

Οι Σπύρος Γραµµένος και Σαββέρια Μαργιολά
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αιδικά χαµόγελα και χαρούµενες φωνές πληµµύρισε το βράδυ της Κυριακής η πλατεία Αγίου Λαζάρου,
όπου έγινε το άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και
σήµανε την έναρξη της εορταστικής περιόδου στο ∆ήµο
Βύρωνα.
Γύρω από το σιντριβάνι της
πλατείας είχε στηθεί το «χωριό
του Άη Βασίλη», ενώ ο ίδιος
βρισκόταν πάνω στο έλκηθρό
του και φωτογραφιζόταν µε
τα παιδιά δίπλα σε ένα µεγάλο
χιονάνθρωπο. Οι χριστουγεννιάτικες κάρτες, οι κατασκευές
και οι χειροτεχνίες των παιδιών, η ζεστή σοκολάτα και το
µαλλί της γριάς βρέθηκαν στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντός
Ο κόσµος απολαµβάνει τη συναυλία
τους, όπως και ο ανιµατέρ που
Ο ανιµατέρ παρακινεί τα παιδιά να
και το Χριστουγεννιάτικο δένδρο
τα παρακινούσε να χορέψουν
χορέψουν
(φωτό Θανάσης Κλειάσιος)
και να διασκεδάσουν.
Ο δήµαρχος Βύρωνα Άκης
τους: Σαββέρια Μαργιολά & Σπύρο Γραµµένο.
Κατωπόδης, ύστερα από ένα σύντοµο χαιρετισµό, ξεκίΟι εκδηλώσεις του ∆ήµου συνεχίζονται την Κυριακή
νησε µε τη βοήθεια των µικρών φίλων την αντίστροφή 22η ∆εκεµβρίου (10 π.µ.) µε µουσικοχορευτικά δρώµεµέτρηση για το άναµµα του δέντρου.
να από χορωδίες και συλλόγους του Βύρωνα στο πάρκο
Η ευχάριστη βραδιά, στην οποία συµµετείχαν πλήθος της Καραολή & ∆ηµητρίου και στις 27/12 (18 µ.µ.) µε τη
µικρών και µεγάλων κατοίκων του Βύρωνα, ολοκληρώ- θεατρική παράσταση «τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» στο
θηκε µε τη συναυλία «Τραγούδια από άλλο Πλανήτη» από δηµοτικό κινηµατογράφο «Νέα Ελβετία».

[Βύρωνας]
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[Καισαριανή]
∆ΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων για αρκετούς δηµότες
Τ
η σηµασία της πρόληψης ανέδειξε η πρωτοβουλία των µελών
της «Καισαριανή Τώρα», Αθανασίας
και Μαρίας Πανδή, που πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 8ης ∆εκεµβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
δηµαρχείου Καισαριανής, µε την
υποστήριξη του δηµάρχου, Χρήστου
Βοσκόπουλου.
155 άτοµα προσήλθαν για προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλάµβαναν τα εξής: Καρδιογράφηµα,
υπέρηχο θυρεοειδούς και παραθυ-

ρεοειδων αδένων, µετρήσεις: αιµατολογικές, σακχάρου, χοληστερίνης,
τριγλυκεριδίων, αρτηριακής πίεσης
και οξυγόνου.
Παρόντες για να εκτιµήσουν τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων ήταν
ένας καρδιολόγος κι ένας χειρουργός
ενδοκρινών αδένων. 35 άτοµα διεγνώσθησαν µε πρόβληµα θυρεοειδούς, που δεν γνώριζαν ότι είχαν και
έλαβαν τη σχετική καθοδήγηση από
τον γιατρό για άµεσες αιµατολογικές
εξετάσεις! Τρία άτοµα στάλθηκαν

επειγόντως σε νοσοκοµείο από το
∆ηµαρχείο µε καρδιακό πρόβληµα!
Υπάρχουν συµπολίτες µας που, είτε
λόγω άγνοιας είτε λόγω οικονοµικής
δυσχέρειας, αδυνατούν να κάνουν
τακτικά προληπτικές εξετάσεις. Η
πρόληψη όµως είναι η µισή θεραπεία!
Η δράση µε τίτλο «Πρόσκληση στην
Πρόληψη» ήταν χορηγία του Ιάσιου Θεραπευτηρίου – Γενική Κλινική
Καλλιθέας και της ιδιοκτήτριάς του,
Θεοτόκης Ντολαπτσή.

Κάτοικοι και δηµότες εξετάζονται δωρεάν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Καισαριανής από εξειδικευµένους γιατρούς.

Επιθέσεις σε τράπεζες
στην Καισαριανή

Το κατεστραµµένο ΑΤΜ της Eurobank µετά την επίθεση.
Τα ξηµερώµατα (2:30) της 12ης ∆εκεµβρίου δέκα περίπου
άγνωστοι, έσπασαν τις τζαµαρίες των τραπεζών Πειραιώς
και Eurobank, καθώς και της καφετέριας Everest που βρίσκονται επί της λεωφόρου Εθν. Αντιστάσεως (στο ύψος της
Νέας Εφέσου). Ειδικά στις τράπεζες οι άγνωστοι πέταξαν και
βόµβες µολότοφ και κατέστρεψαν ολοσχερώς τα ΑΤΜ.
Φεύγοντας, πέταξαν και τρικάκια στα οποία εξηγούσαν
ότι οι επιθέσεις πραγµατοποιήθηκαν ως αντίδραση στην
εκκένωση καταλήψεων στην Αττική.

Ληστεία στα ΕΛΤΑ Καισαριανής

∆ύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ Καισαριανής
στην οδό Ανδριανουπόλεως το πρωί της 10ης ∆εκεµβρίου και µε την απειλή όπλου κατάφεραν να αποσπάσουν
χρήµατα, ενώ ευτυχώς δεν τραυµατίστηκε κανείς. Η αστυνοµία αναζητά τους δράστες.
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[Καισαριανή]

Χριστούγεννα στην Καισαριανή
H χορωδία του Γιώργου Γκόγκου

Ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος

O

∆ήµος Καισαριανής φωταγώγησε το
χριστουγεννιάτικο δένδρο στην κεντρική πλατεία της πόλης «∆ηµάρχου Παναγιώτη
Μακρή» στις 7 ∆εκεµβρίου.
Οι µικροί Καισιαριανιώτες απόλαυσαν τα
δηµιουργικά δρώµενα ζαχαροπλαστικής,
κατασκευών και face painting από το «Παιδόραµα».
Η χορωδία του Γιώργου Γκόγκου τραγούδησε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τον ήχο του
µουσικού προγράµµατος επιµελήθηκε ο εργαζόµενος του ∆ήµου Γιώργος Παπαθανασίου.
Στο χαιρετισµό του ο δήµαρχος Χρήστος
Βοσκόπουλος έκανε αναφορά στο σχέδιο
εγκατάστασης χριστουγεννιάτικου χωριού
στο πάρκο των «Ξύλινων», που καταψήφισε
η αντιπολίτευση επικαλούµενη λόγους ασφά-

λειας αλλά και λόγω αντίθεσής της στους
όρους παραχώρησης του χώρου σε ιδιώτες:
«Στόχος µας ήσαν τα παιδιά της πόλης µας να
ζήσουν τη µαγεία των Χριστουγέννων µε έναν
άλλο τρόπο. Και γιατί όχι, να προσελκύσουµε
και επισκέπτες γειτονικών πόλεων. Να αυξήσουµε τα έσοδα των δηµοτικών επιχειρήσεων,
προκειµένου να τα αξιοποιήσουµε προς όφελος όλων µας», εξήγησε ο δήµαρχος.
«Το φετινό χριστουγεννιάτικο όνειρό µας
µπορεί να βρήκε αντιστάσεις, αλλά να είστε βέβαιοι πως δεν θα τα παρατήσουµε (…) Φέτος
θα φωτίσουµε αυτό το δεντράκι µε την ελπίδα
του χρόνου να φωτίσουµε όλη την πόλη όπως
της αξίζει», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι
του χρόνου θα επαναφέρει παρόµοιο σχέδιο
µε αυτό που καταψήφισε η αντιπολίτευση.
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[Καισαριανή]
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑ

«Ζην Επικινδύνως –
40 χρόνια φωτορεπορτάζ»

Από αριστερά: Βασίλης Σκουρής, Χρήστος Βοσκόπουλος, Αριστοτέλης
Σαρρηκώστας, Θοδωρής Ρουσόπουλος, Πάνος Σόµπολος,
Σοφία Τριανταφύλλου και Cemil Turan Bazidi (δηµοσιογράφοςσυγγραφέας) στην παρουσίαση του βιβλίου.

Ο

διεθνούς φήµης, πολυβραβευµένος Καισαριανιώτης φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας παρουσίασε το βιβλίο του «Ζην Επικινδύνως - 40 χρόνια φωτορεπορτάζ».
Αφηγήθηκε µε το µοναδικό
- συναρπαστικό τρόπο, που τον
δίδαξαν οι Μικρασιάτες παππούδες και οι γιαγιάδες του,
κάποια ιστορικά γεγονότα µέσα

από τη ζωή και τις φωτογραφίες
του… σκορπώντας συγκίνηση
αλλά και προβληµατισµό για
τα… “µελλούµενα”.
Όλα αυτά στην εκδήλωση που
πραγµατοποίησαν ο ∆ήµος Καισαριανής και οι εκδόσεις «Μένανδρος» στις 12 ∆εκεµβρίου,
2019, στο δηµαρχείο Καισαριανής.
Οµιλητές στην παρουσίαση
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ήταν ο δήµαρχος Καισαριανής,
Χρήστος Βοσκόπουλος, ο επίσης Καισαριανιώτης βουλευτής, πρώην Υπουργός, καθηγητής Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο της Κύπρου,
Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο δηµοσιογράφος, πρώην πρόεδρος
της ΕΣΗΕΑ, Πάνος Σόµπολος
και ο δηµοσιογράφος Βασίλης
Σκουρής.

Καλές Γιορτές

[Βύρωνας]

Τ

Εκδήλωση για την
Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας

ην Παγκόσµια ηµέρα υπενθύµισης στήριξης για τα Α-ΜΕΑ,
τίµησε η δηµοτική παράταξη «Νέα
Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος»,
στην κατάµεστη αίθουσα στο Κέντρο
Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο),
στις 3 ∆εκεµβρίου.
Όλοι οι οµιλητές διαπαραταξιακά
αναγνώρισαν το πόσο λίγα έχουν
γίνει γι’ αυτή τη ξεχωριστή οµάδα
συµπολιτών µας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Γιατί άτοµο µε
αναπηρία δεν είναι µόνο ο καθηλωµένος σε αναπηρικό αµαξίδιο,
αλλά ο κάθε βαριά χρόνιος ασθενής,
αφού του στερείται η χαρά της καθηµερινότητας.
Όπως τόνισε και ο επικεφαλής της
µείζονος δηµοτικής αντιπολίτευσης
Βύρωνος Χρήστος Γώγος «όλοι
ήµαστε εν δυνάµει άτοµα µε αναπηρία, γι’αυτό και η ευαισθησία µας
πρέπει να ξεχειλίζει». Όταν βλέπεις
πώς η ράµπα εισόδου στον χώρο
είχε καταληφθεί από ένα ασθενοφόρο του «Χαµόγελου του παιδιού»,
καταλαβαίνει κανείς πως είµαστε
ακόµα µακριά.
Την εκδήλωση πλαισίωσε η Θεατρική Οµάδα Ηλιούπολης και τα
χορευτικά η σχολή χορού Μαρίας
Μάναλη.

Χαιρετισµός Χρήστου Γώγου

Ο Χρήστος Γώγος ανάµεσα στην αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιουλία Κιούπη (αριστερά) τη δηµοσιογράφο
Ιωάννα ∆εµεντή (δεξιά) µε τον Παραολυµπιονίκη Χρήστο Ταµπαξή, τον δήµαρχο Βύρωνα Άκη Κατωπόδη, τον αντιδήµαρχο
Χρήστο Σπυρόπουλο, τη δηµοτική σύµβουλο Σωτηρούλα Υφαντή και άλλους συµµετέχοντες στην εκδήλωση.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους: • Ο Παραολυµπιονίκης της καρδιάς µας Χρήστος Ταµπαξής. • Οι Βουλευτές Β3 Αθηνών
Άννα Καραµανλή και Καρδίτσας
Γιώργος Κωτσός από τη Ν.∆., Β3
Αθηνών Γιάννης Μπαλάφας από

τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ζέφη ∆ηµαδάµα αν.
εκπρ. Τύπου ΚΙΝΑΛ, ο Γιώργος ∆ηµόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα εκπροσωπώντας τον
περιφερειάρχη κύριο Γ. Πατούλη

• Ο δήµαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης • Ο πρόεδρος του νεοσύστατου κόµµατος των Α-ΜΕΑ Γιώργος Κοντογιάννης και ο ∆ηµήτρης
Παπανικολάου πολιτευτής Ν.∆. και

Ο Χρήστος Ταµπαξής

Η βουλευτής Άννα Καραµανλή

Ο βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας
µε τον δήµαρχο Άκη Κατωπόδη

πρώην διεθνής µπασκετµπολίστας,
δηµοτικοί σύµβουλοι και σύσσωµη
η παράταξη της «Νέα Εποχή Βύρωνα» που διοργάνωσε και την εκδήλωση.
Πολλές ευχαριστίες εκφράστηκαν
στους χορηγούς της εκδήλωσης:
• Ορθοπεδικά ∆έδερης • Ζαχαροπλαστεία Τσίρος και • Καραµέλα (πρότυπη νηπιακή αγωγή-Sessile Athens).
Το αναπηρικό αµαξίδιο που προσφέρθηκε τέθηκε στην διάθεση της
κοινωνικής υπηρεσίας του δήµου
Βύρωνα. Την εκδήλωση συντόνισε η
δηµοσιογράφος του 24hours Europe
Ιωάννα ∆εµεντή.
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[Καισαριανή]

Ν.Π. «Λ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» & ΒΡΕΦΗ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Τι απαντά η Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής στον δήµαρχο
Τ

ο Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Καισαριανής «Λεωνίδας
Μανωλίδης» έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ, καθώς και την εποπτεία του Κέντρου Συµβουλευτικής και Απασχόλησης Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες. Η νέα νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο δήµαρχο
Χρήστο Βοσκόπουλο να ορίσει ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
προτίµησής του, ακόµη και αν η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου είναι αντίθετη. Συγκεκριµένα, στο 15µελές ∆.Σ.
ο δήµαρχος όρισε 8 µέλη, παραχωρώντας 4 έδρες στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην
«Επικοινωνία» υποστηρίζει µάλιστα ότι µε το νέο Νόµο θα
µπορούσε να δώσει µόνο µια έδρα σε όλη την αντιπολίτευση
συνολικά. Η απόφασή του πάντως προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, που θεωρεί ότι αποκλείει µέρος των
εκπροσώπων των φορέων και των άλλων παρατάξεων και
είναι αντίθετη µε το καταστατικό του Νοµικού Προσώπου.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 11 ∆εκεµβρίου, η «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» διέψευσε τον ισχυρισµό του
δήµαρχου στη συνέντευξή του, ότι η απερχόµενη διοίκηση
του Ν.Π. «Λ. Μανωλίδης» µε πρόεδρο τον πρώην δήµαρχο
και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ηλία Σταµέλο
αρνιούταν να παραιτηθεί, ότι ως εκ τούτου ο κύριος Βοσκόπουλος αδυνατούσε να υλοποιήσει τα σχέδιά του και οι δοµές δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν. Ακόµα, διέψευσε την
κατηγορία ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν είχε κάνει καµία
ενέργεια για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε την έλλειψη
εγκαταστάσεων για βρεφικό σταθµό κ.ά.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» ζήτησε τη σύγκληση
έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το θέµα του «Λ. Μανωλίδης», που πραγµατοποιήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου. Σύµφωνα
µε την παράταξη της µείζονος αντιπολίτευσης αποδείχθηκε
κατά τη συνεδρίαση ότι:
• Πρώτον, ότι το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.
µε Πρόεδρο τον Η. Σταµέλο, παρέµεινε υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το Άρθρο 240 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
µέχρι την εγκατάσταση νέου. Ότι η παραµονή και η ύπαρξή
του, όχι µόνο δεν εµπόδισαν τη λειτουργία του «Λ. Μανωλίδης», αλλά εξασφάλισαν την οµαλή πορεία του ως σήµερα, τη
µισθοδοσία του προσωπικού, την πληρωµή των προµηθευ-
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τών, την υπογραφή νέων συµβάσεων κ.λπ.
• Ότι η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 3 Οκτώβρη
για τη συγκρότηση του νέου ∆.Σ. του «Λ. Μανωλίδης», που
εξασφάλιζε κατά την πάγια πρακτική την εκπροσώπηση της
αντιπολίτευσης και των φορέων που προβλέπει η συστατική
πράξη του Ν.Π., απόφαση που υπερψηφίστηκε από το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αλλά δεν άρεσε στον
κύριο Βοσκόπουλο, ουδέποτε απορρίφθηκε από την ελεγκτική αρχή της Α∆Α. Εποµένως, νέο διοικητικό θα µπορούσε
να έχει εγκατασταθεί στο Ν.Π. εδώ και µήνες. Aλλά ο κύριος
Βοσκόπουλος αρνήθηκε να υλοποιήσει την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
«Αντ’ αυτού στις 12 Νοέµβρη επανέφερε το θέµα σε συνεδρίαση του ∆Σ. Και επειδή είχε την ίδια κατάληξη, προχώρησε σε παραποίηση της Απόφασής του(!), για να … βολέψει την
πλειοψηφία που ήθελε να σχηµατίσει. Ως Λαϊκή Συσπείρωση
ζητήσαµε την άµεση διόρθωση της απόφασης στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
και την υλοποίησή της, ώστε να τοποθετηθεί νέα διοίκηση
η της πλειοψηφίας και
στο Ν.Π. σύµφωνα µε τη θέληση
κόπουλου».
όχι της µειοψηφίας του κου Βοσκόπουλου».

Υπηρεσία του ∆ήµου και να παρουσιαστεί το πραγµατικό χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης της πρότασης, µε δεδοµένο ότι
το πρόβληµα για τα παιδιά και τους γονείς παραµένει και είναι
επιτακτικό.
• Στην παρέµβαση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ηλία Σταµέλου αποκαλύφθηκε για άλλη µια φορά ότι ο νυν δήµαρχος είχε πλήρη γνώση του προβλήµατος από τις 22 Ιούλη.
Ότι ενηµερώθηκε επίσηµα από το ∆/Σ του «Λ.Μανωλίδη», αµέσως µετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων για τοποθέτηση
νηπίων και βρεφών στις δοµές του ∆ήµου. Επίσης, ο κ. Βοσκόπουλος, παρουσία… αντιλόγου, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει
ότι η απερχόµενη διοίκηση κάθε άλλο παρά έδειξε αδιαφορία
για το θέµα. Ότι στις λίγες ηµέρες µέχρι τη λήξη της θητείας
της, προχώρησε σε διακήρυξη για τη µίσθωση νέου χώρου,
σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την πρόβλεψη των
δαπανών διαµόρφωσής του και έφτασε ένα βήµα πριν την ενοικίαση ενδεδειγµένου χώρου για το σκοπό αυτό, που τελικά δεν
ευοδώθηκε όχι µε υπαιτιότητά της».

Τα 35 βρέφη εκτός Βρεφικώνν Σταθµών
Σε σχέση µε τη στέγαση των 35 βρεφών που
έχουν µείνει ως σήµερα εκτός δοµών: ο δήµαρχος Καισαριανής ανέφερε ότι πλέον βρέθηκε καινούργιος χώρος για τη στέγαση
νέας δοµής Βρεφικού Σταθµού (στις
πρώην αποθήκες της UNICEF στην
οδό Ανδρ. ∆ηµητρίου) και ότι οι
διαδικασίες για τη µίσθωση και
αι
διαµόρφωση του χώρου θα ξε-κινήσουν άµεσα.
«Ως «Λαϊκή Συσπείρωση»
επιµείναµε στην ανάγκη, πέρα
από την προφορική εισήγηση
του ∆ηµάρχου, να προχωρήσει η έγκριση του χώρου και
των απαιτούµενων ερΟ επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής, τέως δήµαρχος Ηλίας Σταµέλος
γασιών από την Τεχνική
και ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος
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[Βύρωνας]

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆Ο ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΤΑΚΗ

Υπόµνηµα κατοίκων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βύρωνα
Κ

άτοικοι του κέντρου του Βύρωνα µε εκπρόσωπο τον
Νίκο Βούρτση κατέθεσαν υπόµνηµα µε υπογραφές
προκειµένου να συζητηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα
προβλήµατα της οδού Ν. Νικηφορίδου και της πλατείας Β.
Μαρτάκη (γνωστή και ως ∆εληολάνη).
Στο υπόµνηµα οι κάτοικοι ζητούν µεταξύ άλλων •έγκυρη
πληροφόρηση σχετικά µε τη λεγόµενη «σχολάζουσα κληρονοµιά», δηλαδή του οικοπέδου που περικλείεται στο τρίγωνο Ν. Νικηφορίδου, Αρώνη και Τιµοθέου, έκτασης περίπου
2.000 τ.µ. •την αποµάκρυνση και αντικατάσταση του µνηµείου
του Νίκου Νικηφορίδη. Εκτιµούν ότι δεν τιµά τον αγωνιστή
της ειρήνης γιατί είναι ακαλαίσθητο, µοιάζει µε οστεοφυλάκιο, δεν είναι προτοµή ενώ απουσιάζει ακόµα και η ηµεροµηνία της δολοφονίας του (5η Μαρτίου 1951) στην αναµνηστική πλάκα. • αιτούνται την υπογειοποίηση των κάδων απορριµµάτων στον σταθµό ανακύκλωσης 41, την ανασφάλτωση
του τµήµατος της οδού Νικηφορίδου από την οδό Ιφικράτους
έως την οδό Τιµοθέου. • τη λήψη µέτρων ενάντια στην παράνοµη στάθµευση µοτοσυκλετών πάνω στα πεζοδρόµια, • την
αναβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού της περιοχής µε Led, κυρίως στην οδό Αρώνη στη συµβολή της µε τη Νικηφορίδου •
την αποξήλωση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων
• την αποξήλωση του ξύλινου στύλου στο πεζοδρόµιο της
οδού Νικηφορίδη 10 • την ανακατασκευή του πεζοδροµίου
της Νικηφορίδου στη διασταύρωσή της µε την οδού Αγίου
Φανουρίου • το συνεχή καθαρισµό της πλατείας Β. Μαρτάκη
και την αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων (υπερχείλιση πεζοδροµίων) στην περιοχή.
Ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Καραγιάννης τόνισε ότι σύµφωνα µε την κηδεµόνα (διαχειρίστρια) της σχολάζουσας κληρονοµιάς αυτή πρέπει να περιέλθει πρώτα στο δηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών) και
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Ο εκπρόσωπος των κατοίκων Νίκος Βούρτσης επανέφερε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προβλήµατα που χρονίζουν
όπως αυτό της σχολάζουσας κληρονοµιάς
από ‘κει να τη διεκδικήσει ο ∆ήµος. Συµφώνησε ότι πρέπει
να µπουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για τον Νίκο Νικηφορίδη στην αναµνηστική πλάκα. ∆ήλωσε ότι ο ∆ήµος καθυστέρησε το ζήτηµα της ανασφάλτωσης της Νικηφορίδου,
προκειµένου να δώσει προτεραιότητα στην αντιµετώπιση
πληµµυρικών φαινοµένων µε κατασκευή φρεατίων ύστερα
από σχετικά αιτήµατα των καταστηµαταρχών της πλατείας.
Τόνισε ότι θα αφαιρεθούν δυο ξεχασµένες διαφηµιστικές
πινακίδες, ενώ εξέφρασε αδυναµία να αντιµετωπίσει την πα-

ράνοµη στάθµευση χωρίς δηµοτική αστυνοµία.
Η Ιουλία Κιούπη (παράταξη Χρήστου Γώγου), ο Αλέξης
Σωτηρόπουλος και η Βασιλική Σάρολα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι ,ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες έχει ξεκαθαρίσει το θέµα των κληρονόµων, κηδεµόνας
διαχειρίζεται και εκµεταλλεύεται τα ακίνητα (εκµισθώσεις)
επί σχεδόν δυο δεκαετίες.
Ο κ. Σωτηρόπουλος πρότεινε ο ∆ήµος να κλείσει συνάντηση µε τη κηδεµόνα και να ασκήσει πίεση στον Υπουργείο
Οικονοµικών για την επίλυση της εκκρεµότητας. Η Βασιλική
Σάρολα πρότεινε τροποποίηση ρυµοτοµικού, ώστε ο χώρος
των δυο στρεµµάτων να χαρακτηριστεί κοινόχρηστος και
κοινωφελής και να µην περιέλθει σε εργολαβικά συµφέροντα.
Ο Μίλτος Μπαντής, συγχαίροντας τους κατοίκους για το
υπόµνηµά τους, συµφώνησε µε τη θέση τους ότι το µνηµείο
του Νικηφορίδη θυµίζει οστεοφυλάκιο, ενώ ο κ. Σωτηρόπουλος τόνισε ότι στο συγκεκριµένο σηµείο πρέπει να τοποθετηθεί προτοµή.
Ο Ευάγγελος Γείτονας (Λαϊκή Συσπείρωση) υπογράµµισε
την ανάγκη τα θέµατα που έθεσαν οι κάτοικοι να συζητηθούν
ξεχωριστά και η δηµοτική αρχή να αναλάβει συγκεκριµένες
δεσµεύσεις.
Υπερθεµατίζοντας, η κ. Σάρολα, ο Παύλος Αναστούλης
(Αριστερή Παρέµβαση) και ο Τάσος Μαυρόπουλος (Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση) ζήτησαν την παραποµπή των θεµάτων στη Νοµική και Τεχνική Υπηρεσία.
Τέλος, µε πρόταση του δήµαρχου Άκη Κατωπόδη συστάθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή µε τους δηµοτικούς συµβούλους Μιχαήλ Καραγιάννη, Βασίλη ∆εµπόνο (παράταξη
Γώγου), Αλέξη Σωτηρόπουλο, Βασιλική Σάρολα και τον κ.
Βούρτση για το θέµα της σχολάζουσας κληρονοµίας.

[Καισαριανή]

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

«Ένα κοµµάτι ελληνικής γης στην Καταλονία»
Τ

ιµώντας τα 92 χρόνια από την ίδρυση του
Εθνικού Αστέρα Καισαριανής και τα 120
χρόνια από την ίδρυση της Μπαρτσελόνα, ο
Σύλλογος Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών του
Εθνικού Αστέρα σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Καισαριανής, οργάνωσαν στις 5 ∆εκεµβρίου
µια ιστορική βραδιά, στο δηµαρχείο Καισαριανής, αναζητώντας τις ρίζες που ενώνουν
την Ελλάδα µε την Καταλονία, και τη Φώκαια
µε την Καισαριανή και τη Βαρκελώνη.
Τιµώµενο πρόσωπο ήταν ο Καταλανός
ελληνιστής Εουσέµπιο Αγιένσε Πρατ, ακαδηµαϊκός, καθηγητής ελληνικής φιλολογίας,
πρόεδρος του Ισπανοελληνικού Μορφωτικού
Συνδέσµου, διευθυντής του εκπαιδευτικού
τµήµατος του αρχαιολογικού Μουσείου της
πόλης Εµπόριον και ένθερµος οπαδός της
Μπαρτσελόνα.
Ο Εουσέµπιο Αγιένσε, αναφέρθηκε στην
ίδρυση της πόλης Εµπόριον από τους Φωκαείς πριν από 2.600 χρόνια, απόγονοι των οποίων, πριν έναν αιώνα, διωγµένοι από τις ρίζες
τους στη Μικρά Ασία, ίδρυσαν στους πρόποδες του Υµηττού την ιστορική και µαρτυρική
πόλη της Καισαριανής.
Ο κ. Αγιένσε Πρατ στην οµιλία του, η οποία
συνοδεύονταν από διαφάνειες, υπογράµµισε
µεταξύ άλλων ότι οι Φωκαείς τον 6ο αιώνα
π.Χ. άφησαν τα παράλια της Μικράς Ασίας,
ιδρύοντας αρχικά την Μασσαλία στα παράλια
της Γαλλίας και στη συνέχεια την πόλη Εµπόριον στα παράλια της Καταλονίας κοντά στη

Από αριστερά (πρώτη σειρά): Χρήστος Λυκούδης (παλαιµ.), Γιάννης Κούτρας (τραγουδ.), Μπάµπης Μαστρογιάννης (παλαιµ.), Εουσέµπιο Αγιένσε Πρατ,
Γιώργος Ορφανίδης (παλαιµ.) Νίκος Μάλλιαρης (παλαιµ.), Μπεττίνα Γραφίδου (επικεφαλής παράταξης), Νένα Βενετσάνου (τραγουδ.), Άννα Παραγυιού
(επικεφαλής παράταξης), Γιώργος Γουρζουλίδης (µουσικός), Βάσω Κοσµίδου (ποιήτρια), Χρ. Βοσκόπουλος (δήµαρχος), Γαβρίλης Ιστικόπουλος (ποιητ.),
Γιάννης Τσιροζίδης και Μάνος Κιτσέλλης (αντιδήµαρχοι), Cemil Turan Bazidi (δηµοσιογράφος – συγγραφέας), Σοφία Τριανταφύλλου (ιστοσελ. «Όµορφη
Καισαριανή») και Νίκος Ζαρκαδούλας (δηµ. Σύµβουλος). Στο βάθος διακρίνονται από αριστερά οι Χάρης Καλλίας (παλαιµ.) Γιαννης Συκοµίτης, Ευγένιος
Μαζαράκης (δηµ. Σύµβουλος) Πέτρος Ζουµπουλάκης (ζωγράφος) Άκης Λυκούδης (παλαιµ.) και Αριστοτέλης Σαρρηκώστας (φωτορεπόρτερ).
Βαρκελώνη και δίπλα από τη Λα Σκάλα.
Η εκδήλωση περιλάµβανε ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων και απαγγελία ποιηµάτων
Ισπανών λογοτεχνών µε αντικείµενο το Εµπόριον, από την ποιήτρια Βάσω Κοσµίδου και
την Νένα Βενετσιάνου. Ο ζωγράφος Πέτρος
Ζουµπουλάκης, προς τιµήν του Εουσέµπιο

Αγιένσε Πρατ απήγγειλε µοναδικά το ποίηµα
του Καβάφη «Ιθάκη», ενώ η Νένα Βενετσιάνου τραγούδησε στα Καταλανικά το τραγούδι
του Χρήστου Λεοντή «Ξενιτεµένο µου πουλί».
Η εκδήλωση έκλεισε µε τραγούδια του
Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση Νίκου Καββαδία από το έργο «Σταυρός του Νότου» µε

τη µοναδική φωνή του Γιάννη Κούτρα, τον
οποίο συνόδευσε στο πιάνο ο Γιώργος Γουρζουλίδης.
Την εκδήλωση προλόγισε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Παλαιµάχων του Εθνικού
Αστέρα και ψυχή αυτής της µεγάλης προσπάθειας Νίκος Μάλλιαρης.
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[Καισαριανή]

«Ένα παραµύθι δίχως δράκο»
Ό

πως αναφέρει σε ανακοίνωσή της
(15/12/19), η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής «Το Νοµικό Πρόσωπο “Λεωνίδας
Μανωλίδης” συγκεντρώνει όλες τις αρµοδιότητες που συνδέονται µε ευαίσθητες κοινωνικές
δοµές του ∆ήµου µας, Παιδικούς και Βρεφικούς σταθµούς, ΚΑΠΗ, Κέντρο Συµβουλευτικής
ΑΜΕΑ, Κέντρο Υγείας του Παιδιού».
Παράλληλα, επισηµαίνει ότι: «Την Πέµπτη
12 ∆εκεµβρίου συνεδρίασε για πρώτη φορά
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί δηµαρχίας του
κυρίου Βοσκόπουλου και ενώ η δηµοτική αρχή έχει αναλάβει καθήκοντα από την
1η Σεπτεµβρίου. Συνεδρίασε ένα ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ορισµένο εξ ολοκλήρου από τον
δήµαρχο, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε τις διατάξεις περί κυβερνησιµότητας, που προβλέπει ο
ν.4623/2019 της κυβέρνησης της Ν∆. Παρά τις
εκκλήσεις των δηµοτικών παρατάξεων, όρισε
µόνος του τους εκπροσώπους των φορέων
και των άλλων παρατάξεων, αποκλείοντας
ουσιαστικά τα νόµιµα και εκλεγµένα µέλη των
ΚΑΠΗ της πόλης.
Η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής επέλεξε
ως ένδειξη ελάχιστης διαµαρτυρίας να απέχει
από αυτό το πρώτο ∆Σ. Άλλωστε στην ηµερήσια
διάταξη είχε µόνο τυπικά θέµατα και όχι ουσιαστικά της λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου.
Με έκπληξη είδαµε το δήµαρχο να εκδίδει
ανακοίνωση στην οποία κατηγορούσε εµάς και
τις άλλες παρατάξεις για την απουσία µας. Επιπλέον, µας κατηγορούσε για κενότητα επιχειρηµάτων αλλά και για δυο µήνες πολέµου που
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Από αριστερά: Σπύρος Αλεξόπουλος, Άννα Παραγυιού και Βούλα Κουφού.
υφίσταται! Για να σταµατήσουν να αναπαράγονται στην πόλη λοιπόν φήµες και fake news, µε
αφορµή την ανακοίνωση να υπενθυµίσουµε
στον κύριο δήµαρχο τα εξής:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει λάβει από τις αρχές Οκτωβρίου απόφαση (Απ. Αρ. 183/3-10-19)
σχετικά µε τον ορισµό ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στο «Λεωνίδας Μανωλίδης», για το οποίο δεν
υπάρχει αρνητική εισήγηση της Αποκεντρωµένης, άρα είναι νόµιµο και θα έπρεπε να έχει

αναλάβει τη διοίκηση. Η απόφαση που πήρε
κατά πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν
ξεκάθαρη και στη βάση της αναλογικής εκπροσώπησης της δηµοτικής αρχής, των δηµοτικών
παρατάξεων και των φορέων της πόλης που το
καταστατικό του «Λεωνίδας Μανωλίδης» προβλέπει σαφώς ότι πρέπει να εκπροσωπούνται.
Άλλωστε, ο κύριος Βοσκόπουλος µπορούσε
και τότε να ορίσει τα υπόλοιπα µέλη όπως έκανε τώρα και να αποκτήσει ∆Σ το ΝΠ. Ήταν δική

του επιλογή στις 3 Οκτωβρίου να καταθέσει ως
πρόταση -που τελικά µειοψήφησε- οι 9 θέσεις
στο ∆Σ του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου
«Λεωνίδας Μανωλίδης» να καλυφθούν από τη
δική του παράταξη και µόνο, αφήνοντας εκτός
∆Σ φορείς και δηµοτικές παρατάξεις. Ήταν δική
του επιλογή λοιπόν να µείνει αυτούς τους δύο
µήνες ακέφαλο το Νοµικό Πρόσωπο «Λεωνίδας Μανωλίδης» και δεν οφείλεται σε καµία µα
καµία κωλυσιεργία της αντιπολίτευσης.
Η δεύτερη απόφαση ορισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου “Λεωνίδας Μανωλίδης”
στάλθηκε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για
έλεγχο στις 5 ∆εκεµβρίου. Στις 12 ∆εκεµβρίου που συνεδρίασε για πρώτη φορά, προφανώς και δεν έχουν περάσει οι 30 ηµέρες που
προβλέπονται από το νόµο για να απαντήσει η
Αποκεντρωµένη ώστε να είµαστε σίγουροι και
σίγουρες για τη νοµιµότητα ορισµού του.
Τέλος, ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων
προφανώς και δεν εκπροσωπεί τη δική µας
παράταξη, όπως λέτε στην ανακοίνωση σας.
Σαν υστερόγραφο: Κύριε δήµαρχε σταµατήστε να ψάχνετε παντού εχθρούς και να κατηγορείτε για τα λάθη, την αργοπορία και τις παραλείψεις σας την αντιπολίτευση. Σταµατήστε να
θεωρείτε ότι όλοι είναι εναντίον σας.
Η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής, έχει
κατά το παρελθόν υπηρετήσει µε πλήρη επάρκεια και σοβαρότητα το Νοµικό Πρόσωπο και
όλες τις δοµές του. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει!
Το παραµύθι αυτό λοιπόν, κύριε δήµαρχε,
δυστυχώς για εσάς δεν έχει δράκο».

[Βύρωνας]

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΕΑ - ΒΥΡΩΝΑ

Εργασίες συντήρησης και
ενεργειακής αναβάθµισης

Ένοπλη ληστεία
σε πρακτορείο ΟΠΑΠ
στο Βύρωνα

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης
και ενεργειακής αναβάθµισης στο Λύκειο Καρέα,
σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ήµου Βύρωνα
(29/11/2019) οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλάµβαναν:
•Την αλλαγή των παλαιών κουφωµάτων και την
τοποθέτηση
σύγχρονων
θερµο-διακοπτόµενων
κουφωµάτων αλουµινίου
µε διπλά τζάµια που εξασφαλίζουν πλήρη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση
•Την ολοκλήρωση τοποθέτησης µόνωσης στην ταράτσα του σχολείου •Την ανακατασκευή της πρώτης αυλής, στον
προαύλιο χώρο του σχολείου, µε την
τοποθέτηση µπετόν, το οποίο αντικατέστησε την παλαιά φθαρµένη άσφαλτο,
δεκαετιών •Την ανακατασκευή του
χώρου άθλησης (γήπεδο µπάσκετ)
Οι εργασίες στο Λύκειο Καρέα,
όπως και άλλες που εκτελούνται αυ-

τήν την περίοδο σε µια σειρά από σχολεία του ∆ήµου Βύρωνα, χρηµατοδοτούνται από κονδύλι συνολικού ύψους
400.000 ευρώ.
Από τα χρήµατα αυτά 190.000 ευρώ
προέρχονται από το Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ, στο οποίο η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Βύρωνα ενέταξε τη
συντήρηση των σχολικών κτηρίων

και τα υπόλοιπα 210.000 ευρώ προέρχονται από ίδιους πόρους του ∆ήµου
Βύρωνα.
Σε ότι αφορά στη συνολική εργολαβία για τα έργα συντήρησης των σχολείων τα οποία συνεχίζονται, ο ∆ήµος
Βύρωνα πέτυχε έκπτωση που έφτασε
το 55% περίπου του συνολικού κόστους.

Ληστεία σηµειώθηκε λίγο µετά τα µεσάνυχτα στις 11 ∆εκεµβρίου, σε βάρος µίας
υπαλλήλου πρακτορείου ΟΠΑΠ, επί της
οδού Εµπεδοκλέους 118, στο Βύρωνα.
Άγνωστος δράστης ανέµενε την υπάλληλο να κλείσει το πρακτορείο και µόλις βγήκε
έξω και την στιγµή που κλείδωνε την πόρτα,
ένας άγνωστος δράστης της επιτέθηκε και
υπό την απειλή όπλου, την ακινητοποίησε
και τις αφαίρεσε τις εισπράξεις της ηµέρας.
Αµέσως µετά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.
Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνοµία, παρά τις
αναζητήσεις που έγιναν όµως στην γύρω
περιοχή, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισµός
του δράστη.
Πηγή: news247.gr
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Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η Κοινωνική Κουζίνα
«Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα»

