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ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΒΥΡΩΝΑΣ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΑΥ
Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Οι δεσμεύσεις
της κυβέρνησης
για χρηματοδότηση του
σχεδίου του ΣΠΑΥ για
τον Υμηττό δημιουργούν
εύλογες προσδοκίες
στους Δήμους Βύρωνα
και Καισαριανής.
Διαβάστε τι ζήτησαν
οι δήμαρχοί μας.

σελ. 3, 7, 8 & 9

Βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Καρέα μέσα στις
γιορτές. Ρήμαξαν τις πόρτες του σχολείου.
σελ. 13

ΠΡΟΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα αποδέχτηκε την αρχική μελέτη του Γ.Π.Σ.
που θα αποτελέσει μπούσουλα για την ανάπτυξη της πόλης την επόμενη εικοσαετία.
σελ. 4-5

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο
πρόγραμμα «δια βίου μάθησης»
για τους πολίτες.

σελ. 6

[Editorial]

Editorial

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

Τ

ο 2000, η Καισαριανή και ο Βύρωνας
δεν διέφεραν πολύ σε σχέση με σήμερα. Τα περισσότερα μικρά σπίτια είχαν ήδη
αντικατασταθεί από πολυκατοικίες. Το ιστορικό Διοικητήριο του Βύρωνα του 1924 δεν
το πρόλαβα. Όπως πληροφορήθηκα, είχε
κατεδαφιστεί το 1995 για να γίνει πολυκατοικία. Μερικά χρόνια μετά θα κατεδαφίζονταν και το φρούριο του ΕΛΑΣ στην Κάτω
Καισαριανή. Το συγκεκριμένο σπίτι είχε
ζωγραφισμένες σημαίες στην πρόσοψή
του από την περίοδο της Απελευθέρωσης
(1944). Οι ζωγραφιές παρέμειναν ζωντανές
μέχρι την ημέρα που γκρεμίστηκε.
Θυμάμαι ότι η δημοτική σύμβουλος Βύρωνα Κατίνα Ζούκα προσπάθησε να αποτρέψει την εξαγορά μάνδρας από το Lidl
στην Αγίας Σοφίας ώστε ο Δήμος να δεσμεύσει το οικόπεδο και να το μετατρέψει
σε χώρο πρασίνου. Η πρόταση δεν έγινε
δεκτή κυρίως γιατί το κόστος της απαλλοτρίωσης θεωρήθηκε υπέρογκο.
Επί δημαρχίας Χαρδαλιά, ο Δήμος Βύρωνα απέκτησε νέες υποδομές όπως κολυμβητήριο, νέα γήπεδα, την πλατεία Νικολαΐδη στον Καρέα με υπόγειο πάρκινγκ,
τον υπερσύγχρονο 3ο Παιδικό Σταθμό ενώ
ανακατασκευάστηκαν σχολεία. Το πρόβλημα της έλλειψης ελεύθερων χώρων και
πρασίνου όμως παρέμεινε. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί παραμένει αναξιοποίητο το
οικόπεδο που έχει δεσμεύσει για πράσινο
ο Δήμος στην περιοχή Αγίου Αρτεμίου (Νεράιδα). Αναρωτιούνται επίσης γιατί το θέμα
της σχολάζουσας κληρονομιάς από την
οποία ο Δήμος θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία έκταση 2.000 τ.μ. για τους κατοίκους
στο κέντρο εκκρεμεί εσαεί…
Έτσι όταν παρουσιάστηκε η μελέτη του
νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
Βύρωνα, «μπούσουλας για τα επόμενα 20
χρόνια», στο Δημοτικό Συμβούλιο, σκέφτηκα ότι η πόλη είναι δύσκολο να αλλάξει. Οι
πολυκατοικίες δεν μπορούν να φύγουν.
Μπροστά στην ανάγκη να βρεθούν χώροι
για νέες υποδομές και να συμπεριληφθεί
σχετική αναφορά στο ΓΠΣ άκουσα πολλές
φορές τη φράση «να διερευνηθεί η δυνατότητα». Υπήρχε εμφανής δυσκολία να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις.
Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να
ελπίζουμε μικρές βελτιώσεις, με δημιουργία κάποιων νέων υποδομών. Μια από αυτές είναι το υπό δημιουργία Μουσείο και
δημοτική βιβλιοθήκη στο παλαιό δημαρχείο Βύρωνα. Δυστυχώς καθυστερεί ακόμα. Άποψη μας είναι ότι ο χώρος δεν είναι
επαρκής για βιβλιοθήκη εφόσον θα συνδυαστεί με άλλες χρήσεις και στο μέλλον θα
χρειαστεί να αναζητηθεί καινούργιος.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Όρος Υμηττός]

Φιλόδοξο σχέδιο του ΣΠΑΥ για τον Υμηττό

Τ

ο σχέδιο «11 Δήμοι, μία Αποστολή: Η
Αναγέννηση του Υμηττού μας» παρουσίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.), Γιάννης
Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, παρουσία των υπουργών Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλιούπολης στις 23 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος
ανέλυσε τους 5 άξονες της πολιτικής που θα
ακολουθήσει την επόμενη διετία για την ανάπτυξη του Υμηττού, έχοντας ως πρωταρχικό
στόχο την ανάδειξή του σε παγκόσμιο σημείο
αναφοράς και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Οι 5 άξονες είναι: ●1. Θωράκιση Υμηττού ●2.
Ανάδειξη του Υμηττού σε παγκόσμιο σημείο
αναφοράς ●3. Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής
συνείδησης ●4. Έξυπνος Υμηττός ●5. Πολιτική Προστασία και Εθελοντισμός.
Ο κ. Κωνσταντάτος, έκανε ειδική αναφορά
στην Επένδυση του Ελληνικού, καθώς ως
πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Επένδυσης, έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση μελετών προκειμένου ο Υμηττός να συνδεθεί
με το μεγαλύτερο πάρκο που θα δημιουργηθεί μέσα στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί εύκολα να
συνδυάσει μία δραστηριότητα στο βουνό με
ένα περίπατο στο πάρκο και την παραλιακή
ζώνη.

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος με τους υπουργούς Εσωτερικών
κ. Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη στο δημαρχείο Ηλιούπολης.
Στο πλαίσιο αυτό είπε πως «Ο ΣΠΑΥ στοχεύει να λειτουργήσει αθροιστικά μ’ έναν
κοινό στρατηγικό σχεδιασμό συστρατεύοντας
τις δυνάμεις των 11 Δήμων, των αρμοδίων
υπουργείων, των δασοπυροσβεστικών δυνάμενων καθώς και των εθελοντών».
Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ υπογράμμισε το γεγονός πως το 10% του συνολικού Ελληνικού
πληθυσμού ζει γύρω από το βουνό του Υμηττού, όμως η πλειοψηφία αυτών δεν το έχουν
επισκεφθεί.
«Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΣΠΑΥ πέραν από τη σύγχρονη πυροπροστασία με μέσα
όπως η τοποθέτηση θερμικών καμερών και

υδροβόλων, είναι η άμεση αποκατάσταση
καμμένων εκτάσεων, η δημιουργία βοτανικών πάρκων αναδεικνύοντας τα εκατοντάδες
προστατευόμενα είδη που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή καθώς και πάρκων ψυχαγωγίας δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους
της Αθήνας να επισκέπτονται την περιοχή»,
τόνισε ο κ. Κωνσταντάτος.
Όπως σημείωσε «αυτό θα γίνει μέσα από τις
πύλες εισόδου στο βουνό που θα λειτουργούν
σε κάθε δήμο, οι οποίες θα παρέχουν προσβασιμότητα σε όλους, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας».
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ ανάδειξε ως χα-

ρακτηριστικά των δυνατοτήτων των εξορμήσεων στον Υμηττού μεταξύ άλλων: ●20
πεζοπορικές και περιπατητικές διαδρομές
συνολικού μήκους 110χλμ. ●7 ποδηλατικές
διαδρομές 200 χλμ ●2 διαδρομές ορεινού
τρεξίματος απο την Παιανία ως την Γλυφάδα.
«Οι Αθηναίοι δεν πάνε στο βουνό, γι’ αυτό
θα πάει ο Υμηττός στους Αθηναίους μέσω του
σχεδιασμού του ΣΠΑΥ» κατέληξε ο κ. Κωνσταντάτος.
Στην εκδήλωση παρουσίασης του σχεδίου του ΣΠΑΥ για τον Υμηττό, παραβρέθηκαν
μεταξύ άλλων, οι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης: Νίκος Χαρδαλιάς γ.γ. Πολιτικής
Προστασίας, επίτιμος πρόεδρος ΣΠΑΥ και
τέως δήμαρχος Βύρωνα, Ευθύμιος Μπακογιάννης, γ.γ, Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Κωνσταντίνος Αραβώσης γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και Μιχάλης Σταυριανουδάκης γ.γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης.
Επίσης παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι-μέλη
του ΣΠΑΥ (η Γλυφάδα έστειλε εκπρόσωπο)
εκ των οποίων ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης
Κατωπόδης, ο αντιδήμαρχος αντιδήμαρχος
Παιδείας, Πολιτικής προστασίας και Τουρισμού Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης καθώς
και ο επικεφαλής της μείζονος δημοτικής
αντιπολίτευσης Βύρωνα Χρήστος Γώγος.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά
με την εφαρμογή του σχεδίου του ΣΠΑΥ στο
Βύρωνα και την Καισαριανή, δείτε τις σελίδες
7, 8 και 9).
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[Βύρωνας]

Ν ΕΟ Π ΟΛ ΕΟΔΟΜΙΚΟ Σ Χ Ε ΔΙΟ ΒΥ Ρ Ω Ν Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε προέγκριση με επιφυλάξεις

Σ

τις 22 Ιανουαρίου, μετά από αίτημα της
αντιπολίτευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο
Βύρωνα συζήτησε σε μονοθεματική συνεδρίαση, το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(Γ.Π.Σ.) Βύρωνα.
Οι παρατάξεις προενέκριναν, κατά πλειοψηφία, τη μελέτη τροποποίησης του Γ.Π.Σ.
με μια σειρά αλλαγών, εν αναμονή της τελικής εκδοχής που θα τεθεί εκ νέου σε οριστική ψηφοφορία.
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ρυθμίζει
τόσο την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου,
όσο και την εκτός σχεδίου. Για μεν την εντός
σχεδίου συγκρίνει τον αναμενόμενο πληθυσμό με την χωρητικότητα της περιοχής,
οργανώνει τις πολεοδομικές ενότητες, καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους
συντελεστές δόμησης και κάνει προτάσεις
για τον απαιτούμενο κοινόχρηστο και κοινωφελή εξοπλισμό και τα δίκτυα υποδομής.
Για την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου (το
όρος Υμηττός) καθορίζει τις Ζώνες Προστασίας (στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου)
και περιγράφει τον υφιστάμενο κοινωνικό
εξοπλισμό του Δήμου μέσα στις Ζώνες αυτές.
Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του
Δήμου Βύρωνα εγκρίθηκε το έτος 1990 και
λόγω της παρέλευσης 30 ετών καθώς και
των αλλαγών των συνθηκών στο Δήμο κρίθηκε απαραίτητη η αναθεώρησή του.
«Η ολοκλήρωση του ΓΠΣ του Δήμου μας
θεωρείται καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης
της πόλης μας γιατί είναι ο μπούσουλας για το
πώς θα εξελιχθεί σε ορίζοντα εικοσαετίας» τόνισε ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Πλακίδας
έδωσε το λόγο στην μελετητήρια Αικατερίνη Γεωργούλα που παρουσίασε τη μελέτη
ενώ διευκρινίσεις έκανε ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Καραγιάννης.
Κατά τη συζήτηση, τον λόγο πήραν επίσης
οι επικεφαλής των παρατάξεων, δημοτικοί
σύμβουλοι, η πρόεδρος του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Καρέα Ελένη Παπαμιλτιάδου, ο
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του

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.
Δήμου Χρήστος Παναγιωτόπουλος καθώς
και ο νομικός εκπρόσωπος ιδιοκτητών οικοπέδων στον Καρέα Κώστας Σταθόπουλος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε την
ενσωμάτωση σχεδόν όλων των προτάσεων
των παρατάξεων των Χρήστου Γώγου, Μίλτου Μπαντή και Αλέξη Σωτηρόπουλου στο
Γ.Π.Σ. Οι συγκεκριμένες παρατάξεις υπερψήφισαν μαζί με τη συμπολίτευση, τόσο
τη μελέτη όσο και τις περισσότερες από τις
επιμέρους προτάσεις συνημμένου πίνακα.
Ο πίνακας περιλάμβανε δεκάδες προτάσεις
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, φορέων
καθώς και κατοίκων.
Αντίθετα, οι παρατάξεις της Πρωτοβουλίας
Πολιτών Βύρωνα (Βασιλική Σάρολα) και της
Λαϊκής Συσπείρωσης Βύρωνα (Βαγγέλης
Γείτονας) που διαφωνούσαν τόσο πολιτικά
με το Γ.Π.Σ. όσο και με τη διαδικασία διαμόρφωσης και ψήφισής του, αποχώρησαν
πριν τη ψηφοφορία. Ο δε κ. Γείτονας δήλωσε
αποχή. Οι παρατάξεις Αριστερή Παρέμβαση

Ικανοποιημένος από την αποδοχή των προτάσεων του, ο Χρήστος Γώγος υπήρξε
ο πλέον συναινετικός στη μελέτη που έφερε προς ψήφιση η δημοτική αρχή.

4 • Τεύχος #62 • Ιανουάριος 2020

Βύρωνα (Παύλος Αναστούλης) και Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση (Τάσος Μαυρόπουλος) καταψήφισαν τη μελέτη.
Στις γραπτές της προτάσεις η παράταξη Γώγου συστήνει την απομάκρυνση του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.) Βύρωνα σε άλλη θέση, η οποία να
υποδειχθεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. Όσον
αφορά το σχέδιο κατασκευής σταθμού μετρό
στην πλατεία Ταπητουργείου, προτείνει την
υπόδειξη υπόγειων χώρων στάθμευσης που
μπορούν να υλοποιηθούν ρεαλιστικά και την
πεζοδρόμηση οδών γύρω από τον σταθμό.
(Να σημειωθεί ότι η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
πρότεινε τη πεζοδρόμηση των οδών Ραιδεστού και Ναυαρίνου). Τέλος, περιλαμβάνει
πρόνοιες για τον Καρέα όπως το κλείσιμο
του Οικοδομικού Τετραγώνου 524 που βλέπει προς το δάσος και πρόταση σύνδεσης του
Καρέα με τον υπόλοιπο Βύρωνα μέσω τελεφερίκ για λόγους ανάπτυξης και τουρισμού.
Η παράταξη Μπαντή που κατέθεσε επίσης

γραπτές προτάσεις εισηγείται μεταξύ άλλων,
τη μείωση των όρων δόμησης, να συμπεριληφθεί αναλυτικός πίνακας με τα αδόμητα
οικόπεδα του Δήμου στη μελέτη και αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρισμού και απαλλοτρίωσης.
Η παράταξη Σωτηρόπουλου ανέλυσε τις
προτάσεις της προφορικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τόνισε την ανάγκη επέκτασης του
κοινωνικού εξοπλισμού (π.χ. αθλητικοί χώροι, σχολεία) και των κοινόχρηστων χώρων.
Τάχθηκε ωστόσο κατά της επέκτασης των
κοινωφελών εγκαταστάσεων στη β’ ζώνη
προστασίας του όρους Υμηττού, πέρα των
υπαρχουσών. «Η μελέτη δεν υποδεικνύει
χώρους προς απαλλοτρίωση. Προτείνει κάποιες πεζοδρομήσεις και φυτεύσεις όμως δεν
δίνει λύσεις σε περιοχές όπως ο Άγιος Αρτέμιος όπου δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι.
Είναι μια άτολμη μελέτη που περιορίζεται σε
μικροδιευθετήσεις όταν χρειάζονται τομές».
Εξάλλου, ο κ. Σωτηρόπουλος ζήτησε να

Η δημοτική σύμβουλος Κατερίνα Σφακιανάκη παρουσίασε τις θέσεις της παράταξης Μπαντή.

[Βύρωνας]

O Τάσος Μαυρόπουλος καταψήφισε το Γ.Π.Σ. ενώ η Βασιλική Σάρολα
εξέφρασε τη διαφωνία της αποχωρώντας πριν τη ψηφοφορία.
αφαιρεθεί η πρόβλεψη κομίστρου στη δημοτική συγκοινωνία και τελών ελεγχόμενης
στάθμευσης, είτε αφορά δημότες, είτε όχι. Το
Δ.Σ. αποφάσισε την περαιτέρω διερεύνηση
του θέματος, εξαίροντας σε κάθε περίπτωση,
τους δημότες από τις παραπάνω χρεώσεις.
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης
Βαγγέλης Γείτονας εξέφρασε τη διαφωνία
του με τον προσανατολισμό του Γ.Π.Σ. Επισήμανε ότι δεν προβλέπει την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών. «Χρειάζονται σχολεία,
παιδικοί σταθμοί και απαλλοτριώσεις χώρων
στην πόλη. Όχι «πράσινα σημεία» διαχείρισης
απορριμμάτων στον Υμηττό. Το Γ.Π.Σ εξυπηρετεί πιο πολύ επιχειρηματικά-εργολαβικα
συμφέροντα παρά τις λαϊκές ανάγκες».
Η Βασιλική Σάρολα δήλωσε ότι η μελέτη

θα έπρεπε να απεικονίζει παράνομες χρήσεις όπως τα στρατόπεδα ενώ η παραμονή
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
στην α’ ζώνη προστασίας του Υμηττού δεν
μπορεί να θεωρείται αποδεκτή λύση. Εξέφρασε την ενόχλησή της για τον περιορισμό
του χρόνου ομιλίας των επικεφαλής παράταξης (περίπου 10 λεπτά). Μετά τον περιορισμό
της παρέμβασης του δημοτικού της σύμβουλου Κοσμά Τσιάκαλου από τον πρόεδρο, σε
λιγότερο από δύο λεπτά αποφάσισε να αποχωρήσει.
Ο επικεφαλής της Αριστερής Παρέμβασης
Παύλος Αναστούλης τόνισε ότι η φιλοσοφία του Γ.Π.Σ δεν εξυπηρετεί τους στόχους
της ουσιαστικής βελτίωσης της ζωής των
κατοίκων και της προστασίας του Υμηττού.

Ο δήμαρχος δεν προβλέπει μεταφορά του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο άμεσο μέλλον.
Υποστήριξε ότι απαιτούνται προβλέψεις για
απαλλοτριώσεις και διεκδίκηση σχολαζουσών κληρονομιών αντίθετα το Γ.Π.Σ. επιδιώκει την κάλυψη αναγκών μέσα από επέκταση
της πόλης προς το βουνό. Παράλληλα, πρότεινε την πύκνωση των γραμμών της δημοτικών συγκοινωνίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τάσος Μαυρόπουλος, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής
Ενωτικής Κίνησης εξέφρασε την αντίθεση
του στην παραμονή του Σ.Μ.Α. στον Υμηττό.
Απαντώντας στη συγκεκριμένη κριτική,
ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης τόνισε ότι ο
Σ.Μ.Α. που κατασκευάστηκε το 1998 δεν
μπορεί να φύγει αν δεν υποδειχθεί εναλλακτικός χώρος μετά από μελέτη. «Εάν δεν τον
είχαμε αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε 18 απορριμ-

ματοφόρα κάθε μέρα να πηγαίνουν στη Φυλή
να αδειάζουν τα σκουπίδια. Αυτό ισχύει γιατί
έχουμε 9 απορριμματοφόρα αλλά αδειάζουν
τα σκουπίδια δύο φορές τη μέρα». Ο δήμαρχος υπέδειξε ως πιθανή μελλοντική λύση τη
μεταφόρτωση των απορριμμάτων σε διαδημοτικό Σ.Μ.Α των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Ζωγράφου στο παλιό εργοτάξιο της
Αττικής Οδού στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
Τέλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Καραγιάννης υποστήριξε ότι
δεν πρέπει να συμπεριληφθούν τα αδόμητα
οικόπεδα στη μελέτη, σημειώνοντας ότι δεν
είναι σωστό να δεσμεύονται ιδιοκτησίες για
απαλλοτρίωση χωρίς ο Δήμος να έχει τα
χρήματα για να τις υλοποιήσει.
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[Καισαριανή]

« ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ ΑΘΗ Σ Η » Σ Τ Η Ν Κ ΑΙΣ Α ΡΙΑ Ν Η

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Η πρόταση του αντιδημάρχου Μάνου Κιτσέλλη προσέκρουσε στην κριτική τοποθέτηση της δημοτικής συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κανέλλα Γεωργοπούλου.

Ο

Δήμος Καισαριανής κατέθεσε αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας για τη χρηματοδότηση λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ). Η πρόταση που
εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας
Μάνος Κιτσέλλης σε συνεργασία με τον
εργαζόμενο του Δήμου Γρηγόρη Ευαγγέλου, υπερψηφίστηκε από την παράταξη «Καισαριανή Τώρα» του δημάρχου
Χρήστου Βοσκόπουλου, την «Πρώτη
Φορά Καισαριανή» της Μπεττίνας Γραφίδου και τη «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» της Άννας Παραγυιού. «Λευκό» ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση
Καισαριανής» του Ηλία Σταμέλου και η
«Ανυπότακτη Καισαριανή» του Μιχάλη
Μιλτσακάκη.
Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε προγράμματα εθνικής ή και τοπικής εμβέλειας ανάλογα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες του.
Η λίστα μαθημάτων «εθνικής εμβέλειας» περιλαμβάνει τα εξής: 1●Κοινωνική
οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 2●Επιχειρηματικότητα και τουριστική –πολιτιστική ανάπτυξη 3●Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 4●Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις 5●Αγωγή
υγείας – πρώτες βοήθειες 6●Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην
καθημερινή ζωή 7●Ηλεκτρονικά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης 8●Δημιουργία
ιστοσελίδας 9●Αγγλικά για τον τουρισμό
10●Γερμανικά για τον τουρισμό 11●Ιταλικά για τον τουρισμό 12●Ισπανικά για
τον τουρισμό 13●Κινέζικα για τον τουρι-
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σμό 13●Ιστορία της Τέχνης 14●Φωτογραφία 15●Θεατρικό Εργαστήρι 16●Εργαστήρι μουσικής 17●Αξιοποίηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 18●Μετανάστες υποστήριξη στην καθημερινή
ζωή 19●Σύνδεση σχολείου οικογένειας
20●Αθλητισμός και διατροφή.
Η λίστα μαθημάτων «τοπικής εμβέλειας» περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) Τοπική Ιστορία του Δήμου Καισαριανής β)
Μικρασιατικός πολιτισμός και παραδόσεις στο Δήμο Καισαριανής και γ) Υμηττός: γνωριμία με το βιοτικό και αβιοτικο
του περιβάλλον.
Η έναρξη των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση καθώς χρειάζεται να
εγγραφούν τουλάχιστον 10-12 άτομα για
να δημιουργηθεί ένα τμήμα και να προσληφθεί ένας ωρομίσθιος δάσκαλος.
Με βάση την εμπειρία από τη λειτουργία
αντίστοιχων προγραμμάτων, προβλέπεται υψηλή ζήτηση για τα μαθήματα πληροφορικής ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες αλλά και ξένων γλωσσών.
Για τη πραγματοποίηση των μαθημάτων, διατίθενται στο Κέντρο δια βίου μάθησης αίθουσες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Δημοτικό Σχολείο, 7ο Δημοτικό
Σχολείο και το 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής.
Η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Κανέλλα Γεωργοπούλου ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η παράταξή της δεν μπορεί να υπερψηφίσει την πρόταση: «Τα Κέντρα δια
βίου μάθησης (ΚΔΒΜ), ευτελίζουν την
μάθηση. Η μάθηση έχει βάθος, δυνατότη-

τα αναπαραγωγής, εξέλιξης, διαβάθμισης
και ουσιαστικής πιστοποίησης. Τα ΚΔΒΜ
αποτελούν μέρος ενός συστήματος όπου
ο κόσμος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου μαζεύει πιστωτικές μονάδες
και πιστοποιήσεις με ημερομηνία λήξης
σε κολλέγια φτηνής κατάρτισης όπως της
Κάνιγγος. Περνούν στους ανέργους το
μήνυμα ότι αυτοί φταίνε. Αποσυνδέουν
τους τίτλους σπουδών από το όποιο επάγγελμα, οδηγούν σε κυνήγι δεξιοτήτων, σε
εξατομικευμένη μόρφωση και εξατομικευμένη σχέση εργασίας. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση χρηματοδότησε αδρά τη λεγόμενη
δια βίου μάθηση την περίοδο 2007-2013
τη στιγμή που άλλες ενότητες της εκπαίδευσης υποχρηματοδοτούνται, για παράδειγμα δεν υπάρχουν χρήματα για τη
δίχρονη προσχολική αγωγή».
Η κυρία Γεωργοπούλου εξήγησε ότι
το 2016, επί δημαρχίας Σταμέλου, ο Δήμος έπαψε να λειτουργεί το αντίστοιχο
πρόγραμμα δια βίου μάθησης καθώς
είχε σταματήσει η χρηματοδότηση για
την αμοιβή δυο διοικητικών υπαλλήλων
και ο Δήμος έπρεπε να αποσπάσει έναν
δικό του εργαζόμενο. Εξάλλου, το πρόγραμμα δεν προέβλεπε καν την αγορά
υπολογιστών για τη διδασκαλία με αποτέλεσμα τα σχολεία να μην ωφεληθούν
ούτε στο ελάχιστο. Επισήμανε δε το θέμα
της οικονομικής επιβάρυνσης των σχολικών επιτροπών αναφέροντας ως παράδειγμα την ανάγκη αγοράς αναλώσιμων όπως χαρτί εκτύπωσης κ.λπ.
Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Καισαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης τόνισε

ότι τα ΚΔΒΜ στηρίζονται σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές δηλαδή χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα: «Εργοδότης
τους δεν θα είναι ο Δήμος αλλά το ΚΔΒΜ».
Τόνισε ότι πολλές θεματικές είναι αντιδραστικές αναφέροντας το παράδειγμα
του μαθήματος της επιχειρηματικότητας
που προωθείται σε αντιδιαστολή με τη
φιλοσοφία των σταθερών εργασιακών
σχέσεων.
Η Μπεττίνα Γραφίδου, επικεφαλής
της «Πρώτη Φορά Καισαριανή» δηλωσε ότι υπερψηφίζει την πρόταση εφόσον
υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα επιβαρυνθούν τα σχολεία με πρόσθετες δαπάνες
για τα απογευματινά μαθήματα όπως
ρεύμα, θέρμανση και καθαριότητα.
Η Άννα Παραγυιού, επικεφαλής της
«Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής»
αποδέχτηκε εν μέρει τη βασιμότητα της
κριτικής της κυρίας Γεωργοπούλου, σημειώνοντας όμως ότι δίνει θετική ψήφο.
Ζήτησε ωστόσο το ΚΔΒΜ να μην συμπεριλάβει μαθήματα που ήδη διδάσκονται
ή μπορούν να διδάσκονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου όπως το θέατρο
και η φωτογραφία.
Κλείνοντας, ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος δήλωσε ότι φιλοδοξία του
προγράμματος δεν είναι η παροχή μιας
ιδεατής εκπαίδευσης αλλά γνώσεων σε
ανθρώπους που αναζητούν μια αφορμή
να βγουν από το σπίτι τους και να κοινωνικοποιηθούν. Ανέφερε ότι το αντικείμενο των μαθημάτων θα προσαρμοστεί
σύμφωνα με τα κριτήρια του Δήμου και
τις ανάγκες των πολιτών.

[Καισαριανή]

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΑΥ

Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Συνδέσμου

Τ

ο σχέδιο «11 Δήμοι, μία
Αποστολή: Η Αναγέννηση του Υμηττού μας» που
παρουσίασε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Προστασίας &
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ),
Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ανοίγει το δρόμο για
να ικανοποιηθούν αιτήματα
του Δήμου Καισαριανής όσον
αφορά τον Υμηττό.
Ο δήμαρχος-πρόεδρος του
Συνδέσμου, παρουσίασε το
σχέδιο σε ειδική εκδήλωση στις 23 Ιανουαρίου στο
δημαρχείο Ηλιούπολης και
έτυχε θερμής υποδοχής από
τους παρόντες υπουργούς
Εσωτερικών κ. ΘεοδωρικάΟ πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος
κου και Περιβάλλοντος κ. Χαμε τον δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο.
τζηδάκη, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την υλοποίηση Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
και τη χρηματοδότησή του (Για περισσό- Καισαριανής και την Περιπατητική Ομάτερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο δα Υμηττού (Π.Ο.Υ.) Καισαριανής που θα
είναι εταίρος σε τριμερή προγραμματική
δείτε επίσης τις σελίδες 3, 8 και 9).
Ειδικότερα, ο υπουργός Εσωτερι- σύμβαση με τον ΣΠΑΥ και το Υπουργείο
κών Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το Περιβάλλοντος, για τη δημιουργία του μοΥπουργείο του είναι διατεθειμένο να χρη- νοπατιού με ευρωπαϊκή πιστοποίηση.
Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που
ματοδοτήσει το σύνολο των δράσεων που
προβλέπει η μελέτη που έδωσε στη δη- δημιουργεί το σχέδιο του ΣΠΑΥ και τις δεμοσιότητα ο ΣΠΑΥ με στόχο την αναγέν- σμεύσεις των υπουργών για χρηματοδότησή του, παρουσίασε τις προτάσεις του
νηση του Υμηττού.
Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι το σύ- Δήμου Καισαριανής τις οποίες και κατένολο των δράσεων της μελέτης, την οποία θεσε και εγγράφως στον Σύνδεσμο:
1. Αξιοποίηση του parking στο στάδιο
στηρίζουν 11 Δήμοι (εκ των οποίων ο ΒύΚρητικόπουλος
σε συνδυασμό με γραμρωνας και η Καισαριανή) που συναποτελούν τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανά- μή ηλεκτρικού λεωφορείου από τον Ευπτυξης Υμηττού, μπορεί να ενταχθεί στο αγγελισμό ως την Καλοπούλα με στόχο
νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουρ- να περιορισθεί η χρήση αυτοκινήτου στο
γείου Εσωτερικών που θα ανακοινωθεί βουνό.
2. Ανακαίνιση και παρεμβάσεις στο
στο προσεχές διάστημα.
«Υμηττός = Καισαριανή» τόνισε ο δή- πάρκο Αη-Γιάννη (Ξύλινα) ως πύλη προς
μαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκό- τον Υμηττό. Δημιουργία κέντρου περιβαλπουλος κατά την παρέμβασή του στην εκ- λοντικών δράσεων στο πάρκο.
3. Μελέτη διαχείρισης βουνού (σε συδήλωση. «Η πόλη και το βουνό αποτελούν
μια αδιάρρηκτη ενότητα, μια ισχυρή σχέση νέχεια του γενικού χωρικού σχεδίου στη
από τα βάθη του χρόνου, με το βουνό να ει- πόλη) ώστε να μελετηθεί τι μπορεί αλλά
σέρχεται στη πόλη και την πόλη στο βουνό. κυρίως τι απαγορεύεται να γίνεται στο
Η Καισαριανή είναι η πύλη για τον Υμηττό βουνό (εδώ αναφέρθηκε στην ασύδοτη
αφού εκεί βρίσκεται το πλέον προσβάσιμο παράνομη δράση που αφορά σε αγώνες
τμήμα του όπως και οι περισσότεροι και με μηχανές που καταστρέφουν τα μονοσημαντικότεροι ιστορικοί και περιβαλλο- πάτια).
4. Απόδοση στο Δήμο και του δεύτερου
ντικοί προορισμοί (μοναστήρι Αη-Γιάννη,
μονή Καισαριανής, μονή Αστερίου, περι- οικίσκου (στάβλοι) δίπλα στο κέντρο περιβαλλοντικό κέντρο Καισαριανής, Καλο- βαλλοντικής εκπαίδευσης στο μοναστήρι
Καισαριανής.
πούλα κ.α.)».
5. Συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευΟ κ. Βοσκόπουλος ανέφερε ότι ο Υμηττός δεν είναι αστικό πάρκο, είναι και πρέ- τικά ιδρύματα (δασολογική, γεωπονική
πει να παραμείνει βουνό και ως τέτοιο να σχολή)
6. Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλιτο χαίρεται η πόλη και όλοι οι επισκέπτες.
Ο δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην σμού και βοήθεια στην εκπαίδευση της

Μονοπάτι στο πάρκο του Άη Γιάννη κοντά στο δημοτικό αναψυκτήριο «Τα Ξύλινα». Στόχος του δημάρχου είναι να αναβαθμίσει
τα «Ξύλινα» ως πύλη εισόδου στο βουνό και περιβαλλοντικό πάρκο διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις μέσω του ΣΠΑΥ.

Από αριστερά, διακρίνεται το δεύτερο κτίσμα (παλιοί στάβλοι) κοντά στη Μονή Καισαριανής στον
Υμηττό, που διεκδικεί ο Δήμος Καισαριανής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεξιά, το Κέντρο
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που του παραχωρήθηκε το 2017 και εγκαινίασε το 2018.

εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας.
Αποκατάσταση βλαβών και service οχημάτων.
7. Προμήθεια τεχνολογικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την προστασία του
βουνού όπως θερμικές κάμερες κ.α.
8. Χρηματοδότηση μελέτης συστήματος για επίσκεψη στο βουνό ΑΜΕΑ χωρίς

υποβοήθηση. Η δημοτική αρχή της Καισαριανής ήδη ερευνά το ζήτημα αυτό.
9. Ανακαίνιση του αναψυκτηρίου της
Καλοπούλας.
10. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στη μονή
Καισαριανής σε συνδυασμό με αντίστοιχες στο Σκοπευτήριο. Συναυλίες και φεστιβάλ μουσικής και αστικό κάμπινγκ.
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[Βύρωνας]

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΑΥ

Προσδοκίες για χρηματοδότηση παρεμβάσεων και δράσεων

«Μ

ας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η άποψή σας ότι ο
Υμηττός θα προστατευθεί αν μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο με δράσεις
σε αυτόν» αναφέρει σε επιστολή του
(17/1/2020) προς τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) Γιάννη Κωνσταντάτο, ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης
Κατωπόδης.
Στην επιστολή που στάλθηκε λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση
παρουσίασης του φιλόδοξου σχεδίου «11 Δήμοι, μία Αποστολή: Η
Αναγέννηση του Υμηττού μας» του
ΣΠΑΥ, που αφορά και τον Βύρωνα,
ο δήμαρχος κ. Κατωπόδης παρουσιάζει τις προτάσεις του προς τον
Σύνδεσμο.
«Σας ενημερώνουμε ότι στη θέση
Κουταλάδες σε έναν χώρο έκτασης
15.800 m2 που ανήκει στη Ζώνη Β –
Περιφερειακή Ζώνη προστασίας του
Υμηττού και αποτελεί (παραχωρημένη) δημόσια δασική έκταση, υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες υπαίθριες
αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο
χειροσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης και ποδοσφαίρου
5Χ5), πυροφυλάκειο, αναψυκτήριο
και παιδότοπος. Όλες οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις είναι πολύ παλιές και
βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. (…) «Αποδεχόμαστε λοιπόν την
πρότασή σας για την υλοποίηση Οι-

Μερικά από τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ. Από αριστερά: Λάμπρος Γούμενος
(δημ. σύμβουλος Ζωγράφου), Βασίλης Θώδας (δήμαρχος Ζωγράφου),
Γιάννης Κωνσταντάτος (πρόεδρος ΣΠΑΥ), Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
(δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), Ισίδωρος Μάδης (δήμαρχος
Παιανίας), Άκης Κατωπόδης (δήμαρχος Βύρωνα), Θεόδωρος Γρίβας (δημ.
Σύμβουλος Κορωπίου), Γιώργος Χατζηδάκης (δήμαρχος Ηλιούπολης) και
Χρήστος Γώγος (επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Βύρωνα).
κογενειακού Πάρκου στη θέση Κουταλάδες στον προαναφερθέντα χώρο
έκτασης 15.800 m2 με τη δημιουργία
πύλης εισόδου και ανακατασκευήσυντήρηση των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση
πάρκου σκύλων και χώρων πικ-νικ.
Ο Δήμος Βύρωνα δεν διαθέτει δημοτικό χώρο στα όρια με τον Υμηττό,
προκειμένου να προτείνει δράσεις
που να προσελκύουν κόσμο με
σκοπό την ανάδειξη-προστασία του
Υμηττού.

Μια τέτοια ακόμα δράση θα ήταν η
ανάδειξη μίας εξαιρετικής ομορφιάς
περιπατητικής διαδρομής σε ήδη
υπάρχον μονοπάτι που οδηγεί από
τη θέση Κουταλάδες στο Μοναστήρι
Καισαριανής και το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον.
Από τον προγραμματισμό μας, θα
θέλαμε να σας αναφέρουμε την ανάγκη να δημιουργηθεί παραπλεύρως
της Κατεχάκη περιπατητικός δρόμος
που να συνδέει την αερογέφυρα της

Το εγκαταλελειμμένο δημοτικό αναψυκτήριο του Κουταλά το οποίο ο δήμαρχος Βύρωνα
θα ήθελε να επαναλειτουργήσει ως χώρο υποδοχής περιβαλλοντικών εκδρομών.

Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα μέχρι
την Λ. Καρέα στον Βύρωνα.
Δράττομαι ακόμη της ευκαιρίας
να σημειώσω στη συνάντησή μας να
κάνουμε μία αυτοψία ώστε να δείτε
και από πρώτο χέρι το κομμάτι αυτό
του Υμηττού που είναι από τα πλέον
ενδιαφέροντα και βατά σημεία του
βουνού, καθώς και τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν (στρατόπεδα,
σταθμός μεταφόρτωσης, Σκοπευτήριο, Μοναστήρια, σπήλαια, καταφύγιο ζώων, λατομείο κλπ).
Σε ότι αφορά την εθελοντική μας
ομάδα, θέλω να επισημάνω ότι λειτουργεί μία οργανωμένη και εκπαιδευμένη ομάδα, η οποία εδρεύει στο
περίπτερο πυροπροστασίας στην εί-

σοδο του Υμηττού. Η εν λόγω ομάδα
βοηθάει τους χειμερινούς μήνες σε
χιόνια και πλημμύρες. Θεωρούμε
αναγκαία την υποστήριξη της δράσης τους με τα αναγκαία μέσα για τις
σπουδαίες αυτές δράσεις».
Η δημόσια δέσμευση των υπουργών Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου
και Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη, να
συνεργαστούν για την υλοποίηση και
τη χρηματοδότησή του σχεδίου που
παρουσίασε ο ΣΠΑΥ για τον Υμηττό και τους 11 Δήμους-μέλη του,
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου
Βύρωνα, δημιουργεί προσδοκίες
για χρηματοδότηση παρεμβάσεων
και δράσεων σύμφωνα με το πνεύμα της επιστολής του δημάρχου Άκη
Κατωπόδη.

Θέσεις για τον Υμηττό

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

«Ό

Ο

Δημοσιεύουμε ορισμένες από τις θέσεις του αρχιτέκτονα πολεοδόμου και μέλους Επιτροπής πολιτών για την
προστασία του Υμηττού, Πάνου Τότσικα:
πως είναι γνωστό,
ο ορεινός όγκος
του Υμηττού προστατεύεται
θεσμικά με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) από το 1978.
Είναι επίσης γνωστό ότι, για
λόγους ακόμη μεγαλύτερης
προστασίας του βουνού,
αυτό το Π.Δ αναθεωρήθηκε
το 2011.
Αυτό που δεν είναι γνωστό, είναι ότι κατά του νέου
Π.Δ, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάποιοι δήμαρχοι, μεταξύ των
οποίων ο πρώην πρόεδρος
του ΣΠΑΥ, τέως δήμαρχος
Ηλιούπολης,
θεωρώντας
ότι το νέο Π.Δ ήταν ιδιαίτερα «αυστηρό». Επίσης, κατά
του Π.Δ του 2011 προσέφυγαν στο ΣτΕ και εκατοντάδες
διεκδικητές και καταπατητές
δημόσιας δασικής γης καθώς και κάτοχοι αυθαίρετων
κτισμάτων, κυρίως από την

ανατολική πλευρά του Υμηττού, οι οποίοι κατάφεραν
τελικά για τυπικούς λόγους
να το ακυρώσουν, επαναφέροντας σε ισχύ το προηγούμενο, λιγότερο «αυστηρό»
γι’αυτούς Π.Δ του 1978.
Έκτοτε, από τον Οκτώβριο
του 2017, ισχύει αναστολή
έκδοσης οικοδομικών αδειών και απαγόρευση οικοδομικών εργασιών για το σύνολο του Υμηττού, εν αναμονή έκδοσης νέου Π.Δ. προστασίας του ορεινού όγκου.
Ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη
η διαδικασία ολοκλήρωσης
της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία όταν
ολοκληρωθεί προβλέπεται
να εκτεθεί σε δημόσια διαβούλευση για ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.
Με το εξαγγελθέν πρόσφατα «Όραμα» του νέου
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προέδρου του ΣΠΑΥ, προωθείται ουσιαστικά η μετατροπή κάποιων εκτάσεων του
Υμηττού από δασικό χώρο
σε αστικό πάρκο.
Το ζητούμενο για μας δεν
είναι η «παρκοποίηση» του
Υμηττού αλλά η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν προκύψει
από την εκτεταμένη καταπάτηση της δημόσιας δασικής
γής και την αυθαίρετη δόμηση ιδιωτικών κατοικιών
καθώς και κτηριακών εγκαταστάσεων από φορείς του
Δημοσίου, των Ο.ΤΑ και της
εκκλησίας.
(…) Οι επιτρεπόμενες
χρήσεις γής και όροι δόμησης στον Υμηττό και η τήρηση της νομιμότητας είναι
τα αποφασιστικά στοιχεία
για το τι μέλλει γενέσθαι .
Μόνο αν επεκταθεί η Ζώνη
Α’ απόλυτης προστασίας του
βουνού μέχρι τα όρια των
δήμων που το περιβάλλουν
και απαγορευτεί κάθε νέα
δόμηση, εκτός κάποιων

Ο Πάνος Τότσικας
συγκεκριμένων και περιορισμένων
εξαιρέσεων,
μπορούμε να μιλάμε για
ουσιαστική προστασία του
βουνού.
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να γίνει κατ’ αρχήν η καταγραφή
των αυθαιρέτων κτισμάτων
και των καταπατημένων
εκτάσεων στον Υμηττό, καθώς και η οριοθέτηση των
καμμένων περιοχών, προκειμένου να προχωρήσουν
ανεμπόδιστα τα σχέδια και
το «όραμα» του σημερινού
προέδρου του ΣΠΑΥ και να
πιάσουν τόπο τα χρήματα
του ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα
ανάπτυξης της χώρας».

γενικός γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών Μιχάλης
Σταυριανουδάκης προέβη σε μια δήλωση για
τον Υμηττό, που θα συζητηθεί. Ειδικότερα, σε
ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης, αναφέρει: «Από
την συμμετοχή μου στην
επιτυχημένη εκδήλωση
παρουσίασης του ολοκληρωμένου
σχεδίου
προστασίας και ανάπτυξης του όρους Υμηττού. Στην σχετική τοποθέτησή μου ενημέρωσα τους δημάρχους των περιοχών του
ορεινού όγκου του Υμηττού, ότι έχω έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρότεινα να συμπληρωθεί η
διάταξη του ΠΔ 187/τδ/2011, άρθρο 3 παρ. 2, έτσι ώστε οι υπάρχουσες πολιτιστικές ή αθλητικές εγκαταστάσεις της Ζώνης Β, να
διατηρηθούν ως υπάρχουν, πλην όμως να επιτρέπεται μέσα στο
περίγραμμά τους ο εκσυγχρονισμός και η ανακαίνισή τους, χωρίς να αυξάνεται η επιφάνεια ή ο όγκος τους. Με αυτόν τον τρόπο
λύνονται τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι ως
προς το θέμα αυτό, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.»

[Καισαριανή]

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΜΕ ΣΠΑΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προνομιακός εταίρος η Περιπατητική Ομάδα Υμηττού

Τ

ην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
και την Περιπατητική Ομάδα Υμηττού
(Π.Ο.Υ.) Καισαριανής, για την αναβάθμιση του Υμηττού, ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης. Στο Μνημόνιο θα συμμετέχουν επίσης η Σχολή Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, το
Δίκτυο CIVINET και το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων.
Η ανακοίνωση του υπουργού έγινε
κατά την παρουσίαση του σχεδίου «11
Δήμοι, μία Αποστολή: Η Αναγέννηση
του Υμηττού μας» από τον πρόεδρο του
ΣΠΑΥ, Γιάννη Κωνσταντάτο, δήμαρχο
Ελληνικού-Αργυρούπολης, στο δημαρχείο Ηλιούπολης, στις 23 Ιανουαρίου.
Στη σημαντική αυτή εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος
Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος
και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής προστασίας και Τουρισμού Μάνος
Κιτσέλλης, επικεφαλής της Π.Ο.Υ. και
μέλος του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ.
Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμβάλλει: ●στη δημιουργία
πιλοτικού πεζοπορικού δικτύου μονοπατιών στον Υμηττό (σ.σ.: αν και το
βουνό διαθέτει ήδη σημαντικό δίκτυο
μονοπατιών υπάρχει ανάγκη συντήρησης, σηματοδότησης, περαιτέρω χαρτογράφησης και ανάδειξης τους) ●στην
εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση του
πιλοτικού δικτύου ●στον συντονισμό
δράσεων και πρωτοβουλιών ανάδειξης
του Υμηττού ως πόλου έλξης για τους
πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου.
Το εν λόγω πιλοτικό πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών: ●θα περιλαμβάνει

Ο επικεφαλής της Περιπατητικής Ομάδας
Υμηττού, μέλος του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ και
αντιδήμαρχος Καισαριανής Μάνος Κιτσέλλης.

διαδρομές συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων ●θα συνδέεται με το αστικό
περιβάλλον με πύλες-εισόδους και περιαστικό πεζόδρομο ●θα διαθέτει ζώνες-πόλους δραστηριοτήτων.
Μακροπρόθεσμα, μπορεί να συνδεθεί
με ποδηλατόδρομο με τα μητροπολιτικά
πάρκα Γουδή και Ιλισίων αλλά και το
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.
Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε
ότι όλα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, θα γίνουν με την απαραίτητη προσοχή, καθώς το ζητούμενο
είναι να μην μετατραπεί ο Υμηττός σε
αστικό πάρκο, γι’ αυτό και οδηγός δράσης του ΥΠΕΝ θα είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που έχει εκπονηθεί
από τον ΣΠΑΥ.
Το προσχέδιο του Μνημονίου συνεργασίας που προμηθεύτηκε η εφημερίδα
μας, εκθειάζει τον ρόλο της Περιπατη-

Μονοπάτι στο Αισθητικό δάσος Καισαριανής.

τικής Ομάδας Υμηττού (Π.Ο.Υ.) αναφέροντας μεταξύ άλλων: «αποτελεί ένα
σωματείο που διαθέτει τη δυναμική για
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή πολλών
ενεργών πολιτών του λεκανοπεδίου Αττικής σε δράσεις ευαισθητοποίησης για
το οικοσύστημα του Υμηττού (Κυριακάτικες εξορμήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, Ξεναγήσεις Ερμηνείας Φυσικής
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Η Π.Ο.Υ.
που, σύμφωνα με το Άρθρο 13 της ΥΑ
Αριθ. 151344/165, αποτελεί δικαιούχο
κατασκευής και συντήρησης ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών, διαθέτει δεκάδες εθελοντές καθώς και μέλη
με επιστημονική και τεχνική εμπειρία
στο σχεδιασμό και την άρτια οργάνωση
πεζοπορικών δικτύων. Με αυτό το κεφάλαιο, δύναται να αναλάβει ρόλο υπεύθυνου καθαρισμού, σηματοδότησης και
περαιτέρω ανάπτυξης περιπατητικών
διαδρομών».
Εξάλλου, στο ίδιο επίσημο κείμενο

επισημαίνεται ότι «H Π.Ο.Υ. δύναται να
αναλάβει: ●Δράσεις για τον καθαρισμό
των δασικών μονοπατιών ●Έργα σηματοδότησης των μονοπατιών ●Ενέργειες
και Εργασίες συντήρησης του δικτύου
των μονοπατιών ●Ενέργειες τόσο για τη
λειτουργία των μονοπατιών ως περιπατητικών διαδρομών και ως τουριστικών
προορισμών, διαθέτοντας το κατάλληλα
πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό για
την πεζοπόρισή τους, όσο και για την
ενημέρωση των πεζοπόρων σε θέματα
ιστορίας και πολιτισμού στα ειδικά σημεία ενδιαφέροντος. ●Τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς. ●Την δημιουργία ενός
cluster τοπικών φορέων και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και της ιδιαίτερης
ιστορίας του Υμηττού και των σημείων
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος γύρω από αυτόν».
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[Βύρωνας]

Την πίτα τους έκοψαν οι Πρόσκοποι 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Πρεμιέρα με τις μάγισσες του Σάλεμ
του 2ου Συστήματος Βύρωνα

Τ

ην πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν
η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπάραστασης (ΕΚΣ) και τα μέλη του 2ο Συστήματος
Προσκόπων Βύρωνα στις 19 Ιανουαρίου στο
εντευκτήριο της οδού Βουτζά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε βίντεο των
δράσεων του Συστήματος όλου του χρόνου.

Τέλος, η περιφερειακή εφορία Νότιας Αττικής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων απένειμε τιμητικό δίπλωμα στην ομάδα του 2ου
Συστήματος για το ανέβασμα της θεατρικής
παράστασης «Το Μεγάλο Δικό μας Τσίρκο»
στο δημοτικό κινηματοθέατρο «Νέα Ελβετία»
στις 21 Σεπτεμβρίου 2019.

Από αριστερά: Θέμις Ταμιωλάκη (αρχηγός), Παναγιώτα Μιχαλέα (υπαρχηγός), Δήμητρα Γουλιά,
Νικόλας Γρηγοριάδης, Ειρήνη Τσουκαλά-Φιστουρή (βαθμοφόρος), Νικόλας Μουρκοκώστας,
Αχιλλέας Κωσταντινίδης, Οδυσσέας Μπιολάκης, Γιώργος Λυχούδης (πάνω πίσω), Νικόλας
Ταμιωλάκης, Αφροδίτη Αλεξίου, Αλεξάνδρα Νικολούδη, Λυδία Μπελτέ, Γιάννης Δημητριάδης
(περιφερειακός έφορος), Βίβιαν Μαρκοπούλου, Δανάη Γεωργαλή, Αλέξανδρος Αλεξίου και
Δημήτρης Παπαδήμος (υπαρχηγός).

5ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Απονομή βραβείων

Στο μέσον ανάμεσα σε βραβευθέντες διακρίνονται
η Δήμητρα Νούση, συγγραφέας, συντονίστρια της δράσης «στο
βλέμμα του Μπάιρον» και ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης.

Σ

το κατάμεστο αμφιθέατρο
«Αντώνης Τρίτσης» του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Αθηναίων στις 27/12, πραγ-

ματοποιήθηκε η απονομή των
βραβείων του 5ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, που οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος
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Βύρωνα, στους εφήβους και
νέους που διακρίθηκαν και
στα μέλη της Πανελλήνιας Νεανικής Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Η φετινή εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε.
του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου.
Μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη νιάτα από όλη την Ελλάδα
και με την παρουσία προσωπικοτήτων από τον πολιτικό
και συγγραφικό χώρο παρουσιάστηκε και το φετινό 5ο
βιβλίο, με τίτλο «Ρινόκερος
και Φοίνικας», που εξέδωσε ο
Δήμος Βύρωνα και περιλαμβάνει τα έργα που διακρίθηκαν στο λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Μ

ε την παράσταση
«Οι μάγισσες του
Σάλεμ» του Άρθουρ Μίλλερ από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Βριλησσίων, σε σκηνοθεσία
Τώνιας Σταυροπούλου
ξεκίνησε το 2 Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Δήμου Βύρωνα στις 27
Ιανουαρίου.
To πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου 2020 και η είσοδος
είναι ελεύθερη. Όλες οι
επόμενες παραστάσεις
στο δημοτικό κινηματογράφο «Νέα Ελβετία», ξεκινούν στις 8 το βράδυ.
Αναλυτικότερα, δείτε το πρόγραμμα των
παραστάσεων: ●Τετάρτη 5/2/2020, «Ο Κοκτώ μονολογεί με τον Στρίντμπεργκ» του
Ζαν Κοκτώ και Αύγουστου Στρίντμπεργκ,
Θεατρική Ομάδα «8 Plus» ●Τετάρτη
19/2/2020 «Ο Σέντζας» του Παντελής Χορν,
Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα-Θεατρική Ομάδα Βαρνάβα ●Τετάρτη 26/2/2020

«Περιμένοντας τον Γκόντο» του Σάμιουελ
Μπέκετ, Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών
Δήμου Βύρωνα ●Τετάρτη 4/3/2020, Μουσικοθεατρική παράσταση, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών ●Τετάρτη 11/3/2020
«Δον Καμίλο» του Σωτήρη Πατατζή, Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυφάδας «Ο Προφήτης
Ηλίας» ●Τετάρτη 18/3/2020, «Οι δέκα μικροί νέγροι» της Αγκάθα Κρίστι, Θεατρική
ομάδα «Οι Απόφοιτοι»

Έφυγε ο Γιώργος Αρβανίτης
Έ

νας ευγενής άνθρωπος, αγωνιστής της
ζωής, ο Γιώργος Αρβανίτης έφυγε από τη ζωή
στις 14/1 ύστερα από δυόμισι χρόνια μάχης με τον
καρκίνο του πνεύμονα.
Μαέστρος, διετέλεσε επίσης δημοτικός σύμβουλος
Βύρωνα και πρόεδρος του
Κέντρου Μελέτης Χορού
Ισιδώρας & Ραϋμόνδου
Ντάνκαν.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Αθήνα. Από το 1985
ήταν μόνιμος κάτοικος Βύρωνα. Σπούδασε στα ωδεία
Αθηνών, Πειραιώς και
Εθνικό. Ήταν καθηγητής
μουσικής – μουσικοπαιδαγωγός – διευθυντής ορ-

χήστρας, χορωδίας. Διατέλεσε επίσης καλλιτεχνικός
διευθυντής του διεθνούς
χορωδιακού φεστιβάλ Δήμου Κηφισιάς, ιδρυτής και

διευθυντής των δημοτικών
χορωδιών των Δήμων Βύρωνα και Κηφισιάς.
Στις δημοτικές εκλογές
του 2014, εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με τη
Δημοτική Παράταξη «Στάση Βύρωνα» και δήμαρχο
τον Γρηγόρη Κατωπόδη.
Στις πρόσφατες δημοτικές
εκλογές του 2019 ήταν και
πάλι υποψήφιος με τη Στάση Βύρωνα και κατετάγη
πρώτος αναπληρωματικός
δημοτικός σύμβουλος.
Η σωρός του δόθηκε στο
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών γιατί
ήταν δωρητής σώματος.
Θερμά
συλλυπητήρια
στην οικογένεια του.

[Βιβλιοπαρουσίαση]

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟ ΠΤΡΑ

Πάνος Αμυράς: «Τα Λύτρα»

Ο συγγραφέας Πάνος Αμυράς στο βιβλιοπωλείο «Το Θέμα». Δεξιά διακρίνονται η ιδιοκτήτρια
του βιβλιοπωλείου Θεώνη Μωραΐτη και η δημοσιογράφος Δέσποινα Κονταράκη.

«T

α λύτρα», τη συνέχεια του
πετυχημένου μυθιστορήματος «Λιμός» του Πάνου Αμυρά,
παρουσίασαν το βιβλιοπωλείο «Το
Θέμα» στο Παγκράτι (Φιλολάου 62)
και οι Εκδόσεις Διόπτρα στις 4 Δεκεμβρίου. Τον συγγραφέα προλόγισε η δημοσιογράφος Δέσποινα
Κονταράκη.
Σεπτέμβριος 1943. Οι πρώτες

φλόγες του Εμφυλίου τυλίγουν
τη χώρα. Υπό μυστηριώδεις συνθήκες εξαφανίζονται η εξάχρονη
κόρη Γερμανού ανώτατου διπλωμάτη και ο πεντάχρονος γιος της
Ελληνίδας υπηρέτριάς του.
Ο υπαστυνόμος Νίκος Αγραφιώτης, που έχει επιστρέψει στην
Ελλάδα με νέα ταυτότητα και διαλυμένη ζωή, αναλαμβάνει μια

αποστολή που θα κρίνει σε μεγάλο
βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων των Συμμάχων στη Μεσόγειο.
Τα σχέδιά του, όμως, θα ανατραπούν με δραματικό τρόπο, καθώς
θα υποχρεωθεί να διεισδύσει στα
άδυτα της Ειδικής Ασφάλειας για
να εξαρθρώσει κυκλώματα προδοτών και να εξιχνιάσει την υπόθεση απαγωγής των παιδιών.

Με τη βοήθεια μιας γυναίκας, ο
Αγραφιώτης θα συνδεθεί με μυστικές πατριωτικές οργανώσεις
της Αθήνας, θα περιπλανηθεί στα
βουνά του Εμφυλίου και θα προσπαθήσει να μείνει αλώβητος
μέσα στη «φωλιά του κακού» για
να σώσει ανθρώπινες ζωές χωρίς
να χάσει την ψυχή του.
Μια διαρκής μάχη μεταξύ ευσυνειδησίας και προδοσίας, πατριωτισμού και ήθους, μα πάνω από
όλα του ανθρωπισμού απέναντι
στη θηριωδία.
Με δημοσιογραφική γραφή και
κινηματογραφική ροή, χωρίς περιττές φλυαρίες, ο Αμυράς συνδυάζει το αστυνομικό με το ιστορικό
μυθιστόρημα. Παράλληλα δίνει
έμφαση στη ψυχολογία του κεντρικού ήρωα ενώ αναδεικνύει
ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Τέλος, ισορροπώντας αριστοτεχνικά
μεταξύ πραγματικών ιστορικών
γεγονότων και μυθοπλασίας, ταξιδεύει τον αναγνώστη στην Κατοχική Αθήνα.

Ο συγγραφέας

Ο Πάνος Αμυράς γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1966 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες
στην ΑΣΟΕΕ αλλά γρήγορα
στράφηκε στη δημοσιογραφία.
Ξεκίνησε την καριέρα του από
την οικονομική εφημερίδα Εξπρές. Το 1994 εντάχθηκε στο
δημοσιογραφικό δυναμικό του
Ελεύθερου Τύπου, ενώ από
το 2011 έχει αναλάβει τη διεύθυνση της εφημερίδας. Έχει
εργαστεί στο ραδιόφωνο της
ΕΡΑ (Α΄ Πρόγραμμα) και στον
ραδιοφωνικό σταθμό City FM.
Είναι παντρεμένος και πατέρας
δύο παιδιών.
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[Καισαριανή]

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΛΟΓΟΣ Κ ΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τίμησαν τον Γιώργο Κατημερτζή

Όλα τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου τραγουδούν μαζί.

Τ

ον τέως δήμαρχο Γιώργο Κατημερτζή,
ιδρυτικό μέλος του και επί 15 χρόνια μέλος του διοικητικού του, τίμησε ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής, για την προσφορά
του στον σύλλογο. Την αναμνηστική πλακέτα

απένειμε στον κ. Κατημερτζή, η πρόεδρος του
συλλόγου Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου-Λήλου,
στο πλαίσιο της εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας του στις 15 Ιανουαρίου. Ο αντιπρόεδρος
Κώστας Γαβριλάκης διάβασε ένα σύντομο

Ο Γιώργος Κατημερτζής απευθύνει χαιρετισμό στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου.
βιογραφικό του τιμώμενου μέλους.
Ο Μικρασιατικός Σύλλογος παρουσίασε
τρία τμήματα χορού ενηλίκων και δύο παιδικά. Το πρώτο παιδικό χόρεψε κερκυραϊκά
τραγούδια ενώ το δεύτερο που αποτελούνταν

από παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου, χόρεψε μικρασιατικά. Εκτός από τη χορωδία
του Μικρασιατικού Συλλόγου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Καραμάνου, όλα τα χορευτικά τμήματα τραγούδησαν μαζί ένα τραγούδι.

ΕΘΕ ΛΟΝΤΙΚΗ Δ ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κ ΑΙΣ ΑΡΙΑΝΗΣ

Κοπή πίτας και απολογισμός

Τ

ην πίτα της έκοψε η Εθελοντική Ομάδας Δασοπροστασίας Καισαριανής στις
26 Ιανουαρίου. Πριν την κοπή πίτας, ο επικεφαλής Σάκης Εξαρχόπουλος παρουσίασε ετήσιο απολογισμό δράσης: 8732 ώρες
επιτήρησης με καθημερινές βάρδιες στον
Υμηττό, 26 24ωρες επιφυλακές λόγω πολύ
υψηλής επικινδυνότητας (επίπεδα 4-5), 13
24ωρες επιφυλακές λόγω επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων…
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Μάνος Κιτσέλλης απυήθυνε ευχαριστίες
στην ομάδα για την παροχή πρώτων βοη-

θειών και τη μεταφορά περιπατήτριας που
είχε τραυματιστεί πρόσφατα στο βουνό.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Καισαριανής και οι
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
οι διοικητές του 4ου και 7ου Πυροσβεστικών
Σταθμών Βασίλης Ξαφείρης και Δημήτρης
Τζαμάλης, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Αττικής Ασπασία Καραμάνου, οι εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας Βύρωνα, Ηλιούπολης, Παπάγου-Χολαργού, Βάρης και των Ομάδων Έκτακτης
Ανάγκης.

Από αριστερά: Δημήτρης Παπαδήμος, Νίκη Κρέσπη, Αλέξανδρος Κεφαλονίτης,
Ιωάννα Λάσκαρη, Σάκης Εξαρχόπουλος και Αντώνης Νομικός.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ ΑΙΣ ΑΡΙΑΝΗΣ

Βράβευση επιτυχόντων

Τ

ην πίτα του έκοψε ο Όμιλος
Αντισφαίρισης Καισαριανής
στις 26/1 στο δημαρχείο. Ο σύλλογος τίμησε τους επιτυχόντες
μέλη του που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.ΕΙ.-Τ.Ε.Ι. Συγκεκριμένα, απένειμε αναμνηστικές
πλακέτες στους Αναστασία Σιδέρη (Γεωπονικό Αθηνών), Κώστα
Καλοήθη (Ε.Μ.Π.), Αλέξανδρο
Μέλλο (Φυσικής Αγωγής Ε.Κ.Π.),
Ελευθερία Κοραλίδου (Γεωργα-

φία Πανεπιστημίου Αιγαίου) και
Μάριο Κοντολέων (Οικονομικών
Επιστημών Ε.Κ.Π.). Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης, ο πρόεδρος Κώστας Παπαλάκης απύηθυνε σύντομο χαιρετισμό παρουσία των
μελών του Δ..Σ Ιωάννη Πάσσαρη
(αντιπρόεδρος), Δημήτριο Ξανθάκη (ταμίας), Δημήτρη και Νικόλαο
Τσιμπέρη καθώς και των προπονητών Δημήτρη Κωστάκο, Δήμητρα Λίζου και Παναγιώτη Σαρρή.
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Μέλη του Α.Ο. Αντισφαίρισης Καισαριανής με τον πρόεδρο και τους προπονητές τους.

[Βύρωνας]

Ολοκληρώνονται τα έργα ανάπλασης Βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Καρέα
των Προσφυγικών του Καρέα

Μ

ετά από πολλά χρόνια, μια μεγάλη παρέμβαση του Δήμου Βύρωνα, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων
ευρώ, που αφορά στην ανάπλαση των Προσφυγικών του Καρέα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Τα έργα, που χρηματοδοτούνται από
την Περιφέρεια Αττικής, έχουν ήδη εκτελεστεί σε ποσοστό 80%.
Υπολείπονται ακόμα η εγκατάσταση των
ιστών ηλεκτροφωτισμού, μέρος των πλακοστρώσεων, η κατασκευή Παιδικής Χαράς
και η διαμόρφωση της πλατείας Λιντ, που
εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το
τέλος Μαρτίου 2020.
Οι εργασίες που έχουν γίνει έως τώρα στα
Προσφυγικά του Καρέα, σε συνεννόηση με
τους κατοίκους της περιοχής, αποσκοπούν

στην επίλυση προβλημάτων του δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων και στη συνολική
αναβάθμιση της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα αφορούν: α) ανακατασκευή του δικτύου αποχέτευσης με σύγχρονες προδιαγραφές, β) ανακατασκευή
όλων των υπαρχόντων πεζοδρομίων και του
εσωτερικού οδικού δικτύου, γ) ενοποίηση
ελεύθερων χώρων ώστε να γίνουν χώροι
αναψυχής,
δ) αντικατάσταση και ενίσχυση του υπάρχοντος πράσινου, ε) αντικατάσταση των
υπαρχόντων φωτιστικών με σύγχρονα LED,
στ) δημιουργία παιδικών χαρών, καθιστικών,
ξύλινες πέργκολες, πίδακες και ζ) τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Β

ανδαλισμοί σημειώθηκαν από αγνώστους, κατά τη διάρκεια των διακοπών
για τις εορτές των Χριστουγέννων, στο Γυμνάσιο του Καρέα.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι εισέβαλαν στο
κτήριο ενόσω αυτό ήταν κλειστό και με τη
χρήση πυροσβεστήρων έσπασαν εσωτερικές ξύλινες πόρτες αιθουσών διδασκαλίας, ενώ προκάλεσαν κι άλλες φθορές
στο εσωτερικό του κτηρίου. Όπως διαπιστώθηκε, από το σχολείο δεν κλάπηκαν
αντικείμενα, γεγονός που καταδεικνύει ότι
μοναδικό κίνητρο της απαράδεκτης αυτής
ενέργειας ήταν η καταστροφή των εγκαταστάσεων του σχολείου.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η

Αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον
εντοπισμό των δραστών.
Με ανακοίνωσή της (7/1/2020) η δημοτική αρχή Βύρωνα καταδικάζει απερίφραστα τους βανδαλισμούς στο Γυμνάσιο
Καρέα λίγες μόλις ημέρες πριν την επανέναρξη των μαθημάτων και καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι εγκαταστάσεις του για
να λειτουργήσει κανονικά μετά τις διακοπές. Δηλώνει δε αποφασισμένη να προβεί
σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να
τιμωρηθούν, αλλά και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων
φαινομένων στο μέλλον.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΡΕΑ-ΒΥΡΩΝΑ

Σε γιορτινό κλίμα η κοπή πίτας

Ο χορός των σπαθιών (Ηλίας Γρύλης και Ιάκωβος Σεμπελίδης)

Ο

Σύλλογος Ποντίων Καρέα-Βύρωνα
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στις
25 Ιανουαρίου στο πρώην Αστικό Κέντρο
(Κ.Ε.Φ.Ο.) Καρέα. Στην αρχή της εκδήλωσης ποντιακά τραγούδια τραγούδησε η
χορωδία Ενωδαίς υπό τη διεύθυνση του
Γιώργου Ντόβολου, υπεύθυνου της σχολής
και δημοτικού σύμβουλου Βύρωνα. Εξάλλου, κατά την τελετή ευλογίας της βασιλόπιτας, ο κύριος Ντόβολος έψαλλε μαζί με
τον Κωνσταντίνο Ζούμπο, τέως δημοτικό
σύμβουλο.
Στη συνέχεια το κοινό απόλαυσε επιδεί-

ξεις από τα τρία χορευτικά τμήματα του συλλόγου: το παιδικό, το ενηλίκων και το τμήμα
παραστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χοροδιδάσκαλος Σοφία Σαββουλίδου-Δαμιανίδου διδάσκει δωρεάν στα παιδιά. Όπως
επισήμανε η πρόεδρος Συμέλα Αντωνιάδου, τα μαθήματα χορού παραδίδονται κάθε
Σάββατο: στις 18.30 μ.μ. στα παιδιά, 19.30
μ.μ. στους ενήλικες και στις 20.30 μ.μ. στα
μέλη του τμήματος παραστάσεων.
Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στη
γραμματέα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Καρέα Χαρά Αρετοπούλου.
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[Βύρωνας]

ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
Πλήθος κόσμου στην πίτα του Αλέξη

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η παρουσία του δήμαρχου Ηλιούπολης στην πίτα της «Δύναμη Ελπίδας»,
καθώς πέτυχε ανατροπή στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ξεκινώντας με χαμηλά ποσοστά.

O

επικεφαλής της «Δύναμη Ελπίδας» Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος κέρδισε για
άλλη μια φορά το στοίχημα της προσέλευσης
του κόσμου στην κοπή πίτας της παράταξής
του στον πολυχώρο «Άστρα» στις 20 Ιανουαρίου. Το νέο στοίχημα θα είναι η δημοφιλία
του να μετουσιωθεί σε ψήφο: «Οι τελευταίες
δημοτικές εκλογές μας έδειξαν ότι ο κόσμος
είναι ακόμα δέσμιος κομματικών επιλογών.
Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας από
τη θέση της αντιπολίτευσης για την προάσπιση
των συμφερόντων του Δήμου. Παράλληλα θα
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συνεχίσουμε να διαδίδουμε το πρόγραμμά μας
για να πείσουμε τον πολίτη».
Στην εκδήλωση του εκτός από τους Βυρωνιώτες είχε καλέσει δύο επίμονους αυτοδιοικητικούς: τον υποψήφιο δήμαρχο ΔάφνηςΥμηττού Γιώργο Δαουλάρη και τον δήμαρχο
Ηλιούπολης Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος
κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος έχοντας λάβει
μόλις 15,92% στον πρώτο γύρο. Ο δήμαρχος
Ηλιούπολης ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον
Αλέξη Σωτηρόπουλο, τονίζοντας ότι πέρα από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση τους ενώνει η φιλία.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ
Πίτα δέσμευσης και συνέχειας

ερικούς μήνες μετά την απώλεια της
δημαρχίας εξαιτίας διαφοράς ελάΜ
χιστων ψήφων, ο επικεφαλής της «Νέα

Εποχή Βύρωνα» Χρήστος Γώγος αξιοποίησε την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας για να στείλει μήνυμα συνέχειας της
παράταξης και της προσωπικής του προσπάθειας.
Το δημαρχείο στις 19 Ιανουαρίου ήταν γεμάτο κόσμο, παρά το γεγονός ότι ο κ. Γώγος
κάλεσε ελάχιστους μη Βυρωνιώτες. Εξ αυτών, το «παρών» έδωσαν ο γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανου-

δάκης, τέως δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού,
η βουλευτής Β’ Αθήνας Άννα Καραμανλή,
ο τέως υπουργός Άμυνας και Πολιτισμού
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργος Δημόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου
της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτάνης και ο υποψήφιος
δήμαρχος Ηλιούπολης Τάσος Ευσταθίου.
Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του προέδρου του Συνδέσμου «Μπάιρον», Πάνου
Τριγάζη, του μοναδικού δημοτικού συμβούλου της δημοτικής αρχής, γεγονός που
ο κ. Γώγος εκτίμησε ιδιαίτερα.

[Καισαριανή]

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «Κ ΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΩΡΑ»

Εκφοβισμός και εθισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια
Μ

Ο χαρισματικός επιστήμονας ενώ μιλάει στον κοινό

ε πολύ θετική ανταπόκριση του κόσμου
πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου
εκδήλωση της παράταξής της δημοτικής αρχής «Καισαριανή Τώρα» στο δημαρχείο της
πόλης, με τίτλο «Μάθε – Μίλα – Ζήσε: Σχολικός εκφοβισμός, εθισμός στο διαδίκτυο και
διαδικτυακά παιχνίδια».
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο
διακεκριμένος ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας,
δημιουργός ομώνυμης πανελλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης μαθητών, δασκάλων, εκπαιδευτικών και γονέων στα θέματα του σχολικού εκφοβισμού (bullying) και του εθισμού
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (gaming disorder).
Χαρισματικός, μίλησε στο κοινό χωρίς σημειώσεις αλληλοεπιδρώντας μαζί του μέσω δια-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ελλείψεις προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς

Ο βιοκλιματικός Βρεφικός-Παιδικός
σταθμός στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Μ

ε ανακοίνωσή του (14/1/2020), ο
Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Καισαριανής αναφέρει ότι πριν ένα μήνα έληξαν οι συμβάσεις των εργαζομένων μέσω
ΟΑΕΔ: «Ήδη οι παιδικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, αφού
για 370 παιδιά υπάρχουν μόνο 37 παιδαγωγοί, ενώ για την καθαριότητά τους, μόνο 8
εργαζόμενοι που ταυτόχρονα επωμίζονται
και την δουλειά του τραπεζοκόμου. Το προσωπικό αυτό, επιβαρύνεται από τις μεγάλες
ελλείψεις στην στελέχωση του, από τα υπεράριθμα τμήματα, από την περικοπή των κανονικών αδειών τους, από την ανασφάλεια

των εργασιακών σχέσεων μια και πάνω από
το 50% του προσωπικού είναι συμβασιούχοι.».
Ο Σύλλογος κατηγορεί τη δημοτική αρχή
ότι «εμπαίζει τους εργαζόμενους «πετώντας το μπαλάκι» των προσλήψεων στον
ΟΑΕΔ, τη στιγμή μάλιστα που ο φορέας αυτός ακόμα δεν έχει βγάλει την προκήρυξη.
Δεν βάζει σε προτεραιότητα την διεκδίκηση
των απαραίτητων προϋποθέσεων για να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
παιδικών σταθμών».
Ο Σύλλογος διεκδικεί πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες
που έχουν ανάγκη οι παιδικοί και βρεφικοί
σταθμοί του Δήμου Καισαριανής, (παιδαγωγικού, μαγείρων, καθαριστριών, κλπ)
Παράλληλα, ζητεί να εξασφαλισθεί η παραμονή όλων των εργαζόμενων στην εργασία
τους, να δρομολογηθεί η μονιμοποίησή
κάθε μορφής συμβασιούχων χωρίς όρους
και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στο Δήμο Καισαριανής
λειτουργούν 4 παιδικοί και 4 βρεφικοί
σταθμοί.

λόγου.
Ο εξαιρετικός ομιλητής και επιστήμονας,
πραγματοποιεί την καμπάνια αφιλοκερδώς,
με επισκέψεις σε σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών
εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
Σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό εξήγησε ότι έχει λεκτική, ψυχική, φυσική και cyber
έκφραση και ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονέα, σχολείου και παιδιού.
Εξήγησε επίσης ότι συμπεριφορές βίας, είτε
λεκτικές είτε φυσικές, δεν περνούν από μόνες
τους και ότι η παρέμβαση του γονέα και του
διδάσκοντα είναι απαραίτητη στην εξισορρόπηση της συμπεριφοράς. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη και ο γονέας πρέπει να επαγρυπνεί

και να τα παρατηρεί διαρκώς.
Ανέφερε μερικά τρανταχτά παραδείγματα
των αποτελεσμάτων του σχολικού (ή και πανεπιστημιακού εκφοβισμού) που οδήγησαν σε
ακραίες «λύσεις» από τη μεριά των θυμάτων,
όπως η αυτοκτονία, ή σε ακραίες συμπεριφορές από τη μεριά των θυτών, όπως δολοφονίες.
Σε σχέση με τον εθισμό στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, ο κύριος Σούρας διευκρίνισε πως
πρόκειται για επιστημονικά αναγνωρισμένη
μορφή εθισμού, παρόμοια με αυτή των ναρκωτικών, καθώς το σώμα παράγει τις ίδιες
ορμόνες και η εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει
σε εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα, όπως
νοσηλεία ή και αυτοκτονία.

ΚΟ Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Δ . Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

Χριστουγεννιάτικο χωριό στα «Ξύλινα»

ωριό του Άη Βασίλη δημιούργησε για πρώτη
Χ
φορά, κατά την περίοδο των

εορτών η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής
(ΚΕΔΗΚ) κοντά στο δημοτικό
αναψυκτήριο «Τα Ξύλινα».
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν στο πάρκο Άη Βασίλης με
έλκυθρο αλλά και πολύχρωμα
παραμυθένια σπιτάκια για ξωτικά.
Πέρα από την κατά κοινή
ομολογία, επιτυχημένη διακόσμηση του χωριού του
Άη Βασίλη, η ΚΕΔΗΚ έφερε
φουσκωτά παιχνίδια όπου τα
παιδιά μπορούσαν να παίξουν
δωρεάν.
Κάποιοι όμως «καλικάντζαροι» θέλησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Όπως κατήγγειλε σε ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ο τέως δημοτικός σύμβουλος
Θόδωρος Ιωαννίδης, με αιχ-

μηρό αντικείμενο χάραξαν τα
φουσκωτά παιχνίδια στις 28

Δεκεμβρίου, τα οποία προσπάθησαν να καταστρέψουν.

ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΖΟΚΑ

Κατάμεστο το δημαρχείο για την «Κραυγή της σιωπής»

Σ

την κατάμεστη αίθουσα του δημαρχείου Καισαριανής πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου η
παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορήματος του πανεπιστημιακού
και συγγραφέα Σπύρου Τζόκα, τέως
δημάρχου της πόλης, «Η Κραυγή της
σιωπής» που κυκλοφόρησε από τις
εκδόσεις Θεμέλιο.
Οι 300 περίπου καρέκλες που διαθέτει η αίθουσα ώστε να εξυπηρετηθούν οι θεατές της δραματοποιημένης παρουσίασης αποδείχτηκαν
εξαιρετικά λίγες. Άνθρωποι όλων
των ηλικιών, από μικρά παιδιά έως
παππούδες, βρέθηκαν στην αίθουσα
για να παρακολουθήσουν έστω και
όρθιοι για περίπου μιάμιση ώρα την

παρουσίαση.
Η «Κραυγή της σιωπής» είναι ένα
ιστορικό μυθιστόρημα μνήμης. Είναι
η τραγική ιστορία της οικογένειας
του Σπύρου Κοντούλη, μεγάλου ποδοσφαιριστή της εποχής του Μεσοπολέμου, που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ
και την Εθνική Ελλάδος. Μέσα από τη
σύντομη διαδρομή της ζωής του αποτυπώνεται καρέ-καρέ η συγκλονιστική ιστορία της Ελλάδας του πρώτου
μισού του 20ού αιώνα. Εξιστορούνται
τα πάθη, τα όνειρα και οι ταλαιπωρίες της γερακίνας, της μητέρας του
Σπύρου, και της οικογένειάς της στη
Μικρασία και στην Ελλάδα.
Το μυθιστόρημα παρουσιάστηκε
σε δραματοποιημένη μορφή από την

ομάδα «Πείρα(γ)
μα». Αποσπάσματα
από το βιβλίο διάβασαν ο ηθοποιός
Γιαννης Καρουνης
και η σκηνοθέτης
Αγγελική Κασόλα.
Στο τραγούδι η Κατερίνα Κατσιγιάννη και στα βιολιά
ο δάσκαλος Αχιλλέας Τρεμπίτσκας
Το εξώφυλλο του βιβλίου
Ο Σπύρος Τζόκας μιλάει για το βιβλίο του στο κατάμεστο δημαρχείο Καισαριανής.
με τον μαθητή του
είχε η Αγγελική Κασόλα.
Κωνσταντίνο ΤζόΜήτσος Κασόλας, βραβευμένος
Παρενέβησαν με σχόλια για το συγγραφέας, Γιάννης Μοσχονάς, εκκα. Στην κιθάρα ο Γιώργος Καυγάς.
Συμμετείχε το χορευτικό του Μικρα- μυθιστόρημα οι Καισαριανιώτες: παιδευτικός, 1ο Λύκειο Καισαριανής
σιατικού συλλόγου Καισαριανής. Την Γιάννης Γεωργαράς, παλαίμαχος και Μίμης Χριστοφιλάκης, ιστορικός
σκηνοθετική επιμέλεια παρουσίασης ποδοσφαιριστής και προπονητής, ερευνητής.
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