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Μετά το σοκ της 
καραντίνας λόγω 
Covid-19, το φεστιβάλ 
Βράχων παίρνει τη 
σκυτάλη από τον 
Δήμο Ζωγράφου 
επίσης με δωρεάν 
συναυλίες επώνυμων 
καλλιτεχνών
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Αντιπαράθεση για τη μη εφαρμογή 
της δίχρονης προσχολικής αγωγής

σελ.8

  Αρθρο Γιάννη Μπαλάφα " Μια θλιβερή επέτειος" Σελίδα 13
  Αρθρο Ανδρέα Λεκατσά : " ΡΩΜΙΩΝ ΚΑΥΓΑΣ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΧΑΛΒΑΣ…" Σελίδα 5

Στη συνάντησή τους 
με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο, οι φορείς 
κατήγγειλαν την  
εγκατάσταση αιθουσών 
- containers για την 
εφαρμογή της δίχρονης 
προσχολικής αγωγής

Συνέντευξη του αντιδημάρχου 
Οικονομικών Μήνα Χατζησάββα
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[Editorial]
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές 

δεν δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία 

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

εφημερίδας.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

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

www.epikoinonia.info
Φλοράν Σελάϋ
Αρχισυντάκτης

Οι αναγνώστες μας έχουν ασφαλώς 
αιφνιδιαστεί από την κοινή έκδοση 
Βύρωνα-Καισαριανής-Ζωγράφου. 
Κάθε Ιούλιο τα διαφημιστικά έσοδα 
του Τύπου φθίνουν. Η έκδοση 
ενός κοινού φύλλου μας επιτρέπει 
να ελέγξουμε τα κόστη και να 
κυκλοφορήσουμε έναν από τους πιο 
δύσκολους μήνες.

Πρόθεσή μας όμως είναι τον άλλο 
μήνα να κυκλοφορήσουμε ξανά 
με δύο ξεχωριστές εκδόσεις για 
τους τρεις Δήμους. Ο Βύρωνας 
και η Καισαριανή έχουν μια κοινή 
Ιστορία και είναι αλληλένδετοι. Ο 
Δήμος Ζωγράφου ως μεγάλη πόλη 
χρειάζεται ξεχωριστή εφημερίδα.

Τον προηγούμενο μήνα οι 
Ζωγραφιώτες αναγνώστες 
διάβασαν σ’αυτή τη στήλη τον 
αποχαιρετισμό του αρχισυντάκτη 
Ανδρέα Αρβανιτάκη: «Ο κύκλος της 
συνεργασίας μου με την Επικοινωνία 
Ζωγράφου κλείνει κάνοντας το παρόν 
τεύχος το τελευταίο». Η αλήθεια είναι 
ότι ο Ανδρέας είναι ακόμη παρών 
έστω και μέσα από τη δημοφιλή 
στήλη του «Ζωγραφιώτικο καφενείο» 
που δημοσιεύεται σ’αυτό το φύλλο. 
Άλλωστε στο editorial του δήλωσε ότι 
παραμένει ενεργός πολίτης της πόλης 
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Σε κάθε περίπτωση, η Γεωργία 
Ζαπαντιώτη, που είχε την ιδέα 
να εκδώσει την «Επικοινωνία 
Ζωγράφου», μετά το επιτυχές 
εγχείρημα της «Επικοινωνίας 
Βύρωνα-Καισαριανής» είναι 
εδώ. Έχει αγαπήσει την πόλη του 
Ζωγράφου όπως την Καισαριανή και 
τον Βύρωνα.

Η ανάληψη μίας νέας εφημερίδας για 
έναν δημοσιογράφο-αρχισυντάκτη, 
αποτελεί πρόκληση. Αφενός 
υπάρχει ανάγκη να γίνουν κάποιες 
αλλαγές, αφετέρου οφείλουμε να 
διαφυλάξουμε τα στοιχεία που 
συνέβαλαν στην επιτυχία της 
«Επικοινωνίας Ζωγράφου». 

Είναι προφανές για παράδειγμα, ότι 
η στήλη «Ζωγραφιώτικο καφενείο» 
είναι πολύ αγαπητή. Το ίδιο ισχύει και 
με το μηνιαίο δημοτικό σκίτσο του 
Γιάννη Αντωνόπουλου. 

Ιδέες για νέες στήλες υπάρχουν 
όμως θα τις ανακαλύψετε σταδιακά. 
Η «Επικοινωνία Ζωγράφου», η 
πορεία της οποίας συνδέθηκε με τον 
πρώτο αρχισυντάκτη της Ανδρέα 
Αρβανιτάκη, βρίσκεται σε μια 
μεταβατική περίοδο. 

Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.grEditorial
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[Χρονογράφημα]

Ζωγραφιώτικο καφενείο 
(Μέσα στο καφενείο ο Παντελής είχε 
ξεκινήσει να ρουφάει τις πρώτες 
γουλιές του καφέ του όταν είδε 
τον φίλο του Περικλή να μπαίνει 
με την μάσκα την χειρουργική στο 
καφενείο τραβώντας τα βλέμματα και 
προκαλώντας σχόλια στους θαμώνες.)

ΠΑΝ: Οκ τώρα πλάκα κάνεις; Βγάλε την 
μάσκα ρε Περικλή γελάει ο κόσμος.
ΠΕΡ: Καλά, αυτά κάνει ο κόσμος και από 
τα 8 κρούσματα σε όλη τη χώρα πήγαμε 
στα 58 σε λίγες μερούλες.
ΠΑΝ: Μην τα λες σε εμένα στους φίλους 
σου στη ΝΔ πες τα που μας ζάλισαν με το 
success story μας μέσα στον κορωνοϊό. 
ΠΕΡ: Μια χαρά success story ήταν δες 
λίγο τι γίνεται τριγύρω σε άλλες χώρες.
ΠΑΝ: Ναι αλλά μόνος σου είπες ότι πήγαμε 
στα 58 κρούσματα σε λίγες ημέρες. Μόλις 
πάτησαν το πόδι τους λίγοι τουρίστες 
αμέσως γεμίσαμε covid. Να τα βράσω τα 
μέτρα των δικόνε σου.
ΠΕΡ: Εμείς όλοι φταίμε, οι πολίτες που 
γράψαμε στα παλαιότερα των υποδημάτων 
μας τα μέτρα προστασίας.
ΠΑΝ: Ναι η εύκολη λύση, όταν τα πάμε 
καλά είμαστε σούπερ κυβέρνηση, όταν 

τα κάνουμε σαλάτα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι 
πολίτες ή και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος.
ΠΕΡ: Γιατί ψέματα είναι; Δεν είδες τα 
πανηγύρια εδώ και εκεί; Τι να σου 
κάνουν τα μέτρα και οι προσπάθειες 
της κυβέρνησης όταν εμείς οι ίδιοι πάμε 
γυρεύοντας;
ΠΑΝ: Τέλος πάντων. Άστα τώρα αυτά και 
βγάλε την μάσκα να πιούμε καφέ.
(Μετά από λίγες γουλιές καφέ ένα 
μεγάλο μπραφ διέκοψε αυτή τη διαρκή 
και μονότονη βαβούρα του καφενείου. 
Ένας «ευσυνείδητος» πολίτης πέταξε 

κάτι σανίδες έξω από τον κάδο και 
αποχώρησε.)
ΠΕΡ: Ορίστε κατάσταση. Αυτό το πράγμα 
να βλέπουμε γεμάτο κάδο και να 
θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε εκεί και 
να πετάξουμε ό,τι γουστάρουμε από μπάζα 
μέχρι έπιπλα τι σου λέει;
ΠΑΝ: Μου λέει ότι ψάχνεις να βρεις 
δικαιολογία που η πόλη μας βρωμάει.
ΠΕΡ: Πώς το έλεγε ο Κουτσόγιωργας; 
Α ναι «δεν δικαιούσθε δια να ομιλείτε» 
αγαπητέ Παντελή.
ΠΑΝ: Μπα δεν κατάλαβα; Πληρώνω 

τέλη, φόρους για να έχω παροχές από 
το Κράτος, μέρος του οποίου είναι και 
ο Δήμος μου που οφείλει να μαζεύει τα 
σκουπίδια.
ΠΕΡ: Ασφαλώς δεν αντιλέγω. Όμως, 
πρώτον η πόλη δεν βρωμάει, σε αντίθεση 
με πριν ένα χρόνο, όταν ήταν οι δικοί σου 
στα πράγματα. Δεύτερον, καμία πόλη δεν 
μπορεί να είναι καθαρή αν και οι πολίτες 
της δεν βοηθούν σε αυτό. 
ΠΑΝ: Καλά όταν στα έλεγα εγώ αυτά 
μου έλεγες ότι είναι δικαιολογίες του 
τότε αντιδημάρχου του Σταύρου που 
δεν μπορούσε να φροντίσει για την 
καθαριότητα στην πόλη μας. Τώρα τι 
άλλαξε;
ΠΕΡ: Άλλαξε ότι πλέον ο Δήμος κάνει ό,τι 
είναι ανθρωπίνως δυνατό και το μόνο που 
μένει είναι να κάνουν και οι πολίτες αυτό 
που πρέπει.
ΠΑΝ: Φίλε μου ξέρεις κάτι; Αν δεν 
σταματήσουμε να είμαστε ο ένας η ηχώ 
του άλλου όταν εναλλασσόμαστε στην 
εξουσία τότε ο Δήμος μας και το Κράτος 
μας δεν θα δει ούτε συνέχεια, ούτε 
προκοπή.
ΠΕΡ:………
Ανδρέας Αρβανιτάκης
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[Βύρωνας]
ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Συνάντηση Κατωπόδη – Αυγενάκη

Επίσκεψη στο Εθνικό Σκοπευτήριο 
Βύρωνα, πραγματοποίησε στις 25/6, 
ο υφυπουργός  Πολιτισμού και 
Αθλητισμού,  Λευτέρης Αυγενάκης, 
συνοδευόμενος από τον  δήμαρχο 
Βύρωνα, Γρηγόρη Κατωπόδη, τον 
πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας 
(ΣΚΟΕ) Θανάση Παπαγεωργίου 
και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και 
Διοικητικών υπηρεσιών, Δημήτρη 
Κόκκαλη.  
Σκοπός της επίσκεψης, που έγινε σε καλό 

Δωρεάν WiFi σε τρία κεντρικά 
σημεία του Δήμου Βύρωνα

Δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο 
(μέσω Wi-Fi) παρέχει πλέον σε 
κατοίκους και επισκέπτες ο Δήμος 
Βύρωνα, καθώς επιλέχθηκε κατά 
την 1η Πρόσκληση Υποβολής 
Αιτήσεων, στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα WIFI4EU.
Χρήση του WiFi4EU παρέχεται 
εντελώς δωρεάν, στα παρακάτω 
σημεία: 1● Πλατεία Μαρτάκη, 
2● Πλατεία Αγίου Λαζάρου, 
3● Πάρκο Καραολή & 
Δημητρίου (Κάλυψη Τμήματος 
μεταξύ των οδών Φορμίωνος και 
Φλέμιγκ, επί της οδού Καραολή & 
Δημητρίου).
Πως γίνεται η σύνδεση στην 
Υπηρεσία: ●Αναζήτηση των 
διαθέσιμων ασύρματων δικτύων 

από την συσκευή ●Επιλογή 
του δικτύου WIFI4EU 
●Μόλις γίνει σύνδεση 
πραγματοποιείται αυτόματο 
άνοιγμα της σελίδας σύνδεσης 
(πύλη υποδοχής) με το 
λογότυπο WIFI4EU.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο 
είναι ελεύθερη και δεν 
απαιτούνται κωδικοί 

πρόσβασης
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η ονομασία του δικτύου 
είναι ίδια παντού «WiFi4EU» για να 
είναι αναγνωρίσιμο σε όλη τη χώρα 
και την Ευρώπη. Εφόσον κάποιος 
χρήστης συνδεθεί μία φορά στο 
δίκτυο WiFi4EU, στη συνέχεια η 
συσκευή του το εντοπίζει αυτόματα 
και σε όποιον άλλο δήμο έχει ενταχθεί 
στο συγκεκριμένα πρόγραμμα.
Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί την 
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε 
Wi-Fi internet σε δημόσιους χώρους, 
όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια 
κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και 
μουσεία, σε δήμους σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για απαλλαγή τελών

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ & Ρ.Ε.Κ.Β.

Λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας
     Βύρωνα (φωτό αρχείου)

Με αφορμή ερώτηση του 
δημοτικού συμβούλου της 
Ριζοσπαστικής Ενωτικής 
Κίνησης Βύρωνα Τάσου 
Μαυρόπουλου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, η συλλογικότητα 
«Πολίτες του Βύρωνα» 
δημοσίευσε στο Blog της, 
άρθρο - διαμαρτυρία για 
τη μη επαναλειτουργία της 
δημοτικής συγκοινωνίας.
Στις αρχές Ιούνιου,  ο κ. 
Μαυρόπουλος, κατέθεσε  
ερώτημα προς την δημοτική 
αρχή  γιατί παραμένει ακόμα 
σε αναστολή η λειτουργία 
της δημοτικής συγκοινωνίας 

που σταμάτησε με την 
πανδημία και πότε θα 
επαναλειτουργήσει.
Η απάντηση της 
δημοτικής αρχής, δια 
μέσου του αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος Κώστα 
Αγγέλη ήταν ότι ο Δήμος 
δυσκολεύεται να την 
επαναλειτουργήσει λόγω 

έλλειψης προσωπικού και αδυναμία 
να τηρήσει τους κανόνες για τη 
δημόσια υγεία που εφαρμόζονται στις 
συγκοινωνίες λόγω κορωνοϊού.
Οι Πολίτες του Βύρωνα τονίζουν ότι 
οι πολίτες έχουν πληρώσει την αγορά 
των 12 λεωφορείων τα οποία ο Δήμος 
κρατάει παρκαρισμένα και τα οκτώ από 
αυτά ήταν και εκτός  λειτουργίας πριν 
την πανδημία.
Καταγγέλλουν τη δημοτική αρχή 
ότι εδώ και έξι χρόνια, όχι μόνο δεν 
έκανε πράξη τα όσα είχε υποσχεθεί 
στους πολίτες, όπως η σύνδεση με το 
Μετρό και την Πανεπιστημιούπολη, 
αλλά  μείωσε και τα δρομολόγια, αφού 
κατάφερε να λειτοργούν μόνο τρία- 
τέσσερα λεωφορεία.

κλίμα, ήταν η διαπίστωση 
της κατάστασης 
και η καταγραφή 
των ελλείψεων του 
σκοπευτηρίου με στόχο 
τη  βελτίωση των 
εγκαταστάσεων του, 
μέσα από την κοινή 
προσπάθεια και τη 
συνεργασία της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού 
(στην οποία ανήκει 
το σκοπευτήριο) του 
Δήμου Βύρωνα και της 

Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΣΚΟΕ).
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης, τόνισε: «Με τον Δήμο Βύρωνα και τη 
ΣΚΟΕ θα συνεργαστούμε στενά για να λύσουμε 
τα προβλήματα νομιμοποίησης των χώρων, 
σχετικών μελετών για την αναβάθμιση τμημάτων 
της εγκατάστασης και ό,τι άλλο χρειαστεί, ώστε 
το Σκοπευτήριο να γίνει πλήρως λειτουργικό, όχι 
μόνο για τους αθλητές και τα σωματεία, αλλά 
και για να μπορέσει να διεκδικήσει μεγάλες 
διοργανώσεις. Να αναπτυχθεί το άθλημα όπως 
του αξίζει».

Μετά την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βύρωνα 45/14-04-2020  
δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
αίτησης απαλλαγής Ανταποδοτικών Τελών 
Καθαριότητας & Φωτισμού σε επιχειρήσεις 

που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω 
κορωνοϊού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να 
υποβάλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
του Δήμου Βύρωνα  https://eservices.
dimosbyrona.gr από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 
2020 μέχρι και την Τετάρτη 30  Σεπτεμβρίου 
2020,
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και ελεγχθούν 
ως προς την εγκυρότητά τους και θα 
ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ ώστε αυτό να 
αποτυπωθεί σε επόμενο λογαριασμό 
ρεύματος των πληττόμενων επιχειρήσεων

Διαμαρτυρία για τη δημοτική συγκοινωνία
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ΡΩΜΙΩΝ ΚΑΥΓΑΣ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΧΑΛΒΑΣ…

Γράφει ο Ανδρέας Λεκατσάς

Κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι 
τα τελευταία 5-6 χρόνια οι Bυρωνιώτες βιώνουν 
πρωτοφανείς συνθήκες υποβάθμισης της ποιότητας 
ζωής τους, πλήρους εγκατάλειψης της πόλης, 
απουσίας οράματος και προοπτικής. 

Η δημοτική αρχή, αδύναμη να ανταποκριθεί ακόμη 
και στα απλά καθήκοντα της, περιορίζεται στην απλή 
διαχείριση της καθημερινότητας δίχως καμία διάθεση 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η πόλη ρημάζει και σαν 

τον ασθενή που ευρίσκεται σε διαρκές κώμα. 
Ενέσεις ζωής όπως τα εικοσιπεντοχίλιαρα των 
απ› ευθείας αναθέσεων, δεν επαρκούν ούτε καν 
για μπαλώματα.

Οι συμπολίτες μας, ανεξάρτητα ποιον 
ψήφισαν, κάθε μέρα βλέπουν την ένδεια και 
διαλαλούν παντοιοτρόπως την απογοήτευση 
τους για την αδιαφορία των κρατούντων. Όλα 
αυτά βέβαια είναι λίγο πολύ γνωστά.

Ωστόσο, η ευθύνη για αυτή τη ζοφερή 
κατάσταση δεν είναι και δεν μπορεί να 
είναι μόνο του Δημάρχου, είναι και της 
Αντιπολίτευσης, μείζονος και ελασσονος. Οι 
έριδες και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις 
των δυο «κεντροδεξιών» υποψηφίων 
και των λιγοστών πλέον…. πιστών 
ακολούθων τους, (όχι απαραίτητα πάντα 
κεντροδεξιών), κυριαρχεί στη πολιτική τους 
επιχειρηματολογία. Υπάρχει ολοφάνερη 
αδυναμία έκφρασης οργανωμένου πολιτικού 
αντιπολιτευτικού λόγου.

Ζούμε μια διαμάχη χωρίς ιδεολογικό/
πολιτικό πρόσημο, χωρίς ιστορική και πολιτική 
αφετηρία, μια διαμάχη που στηρίζεται σε 
άμετρη προσωπική φιλοδοξία χωρίς πολιτική 
ταυτότητα και στόχο, που ωφελεί μόνο τον 
εκλεγμένο Δήμαρχο. Επιχειρήματα του τύπου 
«φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς». Συμπεριφορές 
επιπέδου φανατικού οπαδού μικρομεσαίας 
ομαδας. Δραματικές λεκτικές αντιπαραθέσεις 
προσώπων και διαρκείς κατηγορίες ένθεν και 

εκείθεν...! Ο μοναδικός που τρίβει τα χέρια 
του με όλα αυτά είναι ο νυν Δήμαρχος που 
βρίσκεται στο απυρόβλητο όσο διαρκεί αυτή 
η κατάσταση...!

Αν θέλουμε να δούμε επιτέλους δράση 
στην πόλη μας, αν θέλουμε να δούμε να 
επαναδραστηριοποιούνται οι πολίτες και 
να συσπειρωθούν, έχουμε ανάγκη από 
ένα και μοναδικό ενιαίο αντιπολιτευτικό 
ψηφοδέλτιο το 2023, μια ενωτική πρόταση 
για την πόλη. Με προσωπικότητες άφθαρτες 
από διαχείριση εξουσίας, με πολιτικό 
και επιστημονικό υπόβαθρο μακριά από 
αντιπαλότητες, φθόνο, αντιπαραθέσεις, 
εγωισμούς του παρελθόντος, με καθαρές 
θέσεις και ανοικτές πόρτες σε όσους 
δημοκρατικούς πολίτες έχουν διάθεση 
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!!! 

Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν 
αμείλικτο. Οι πολίτες μίλησαν και 
καταδίκασαν το παλαιό και το άρρωστο. 
Όποιος δεν το βλέπει απλώς εθελοτυφλεί !!!!

Είναι λοιπόν προφανές ότι έπρεπε ήδη να 
είχε ξεκινήσει την επομένη των εκλογών η 
νέα παράταξη. Δεν υπάρχει πολιτικός χρόνος. 
Υπάρχει άμεση ανάγκη δραστηριοποίησης. 
Αλλιώς οι ήδη δις αποτυχόντες υποψήφιοι 
δήμαρχοι (και οι ελάχιστοι πλέον συν 
αυτώ) θα συνεχίσουν να μαλώνουν ….. και 
ο Βύρωνας που αγαπάμε θα συνεχίσει να 
βουλιάζει...!

[Βύρωνας - Αρθογραφία]
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[Καισαριανή]

ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Κανένα προνήπιο εκτός Νηπιαγωγείου – Ερωτηματικά για τις αίθουσες

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Ηλίας Σταμέλος

Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά
    Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης
   Καισαριανής, Μιχάλης Μιλτσακάκης

Η επικεφαλής της Συνεργασίας  
     Πολιτών Καισαριανής, Άννα Παραγυιού

Με τον νόμο 4521/2018 θεσμοθετήθηκε 
η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική 
αγωγής, η οποία θα εφαρμοστεί από τον 
φετινό Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συζήτηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής στις 
2 Ιουλίου. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν 
και κατέθεσαν τις απόψεις τους ο Σύλλογος 
Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη», η 
Ένωση Γονέων Καισαριανής και ο 
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
βρεφών και νηπίων της πόλης.

Για την εφαρμογή της δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης στην 
Καισαριανή, η δημοτική αρχή του Χρήστου 
Βοσκόπουλου εξασφάλισε συνολικά 
επτά αίθουσες νηπιαγωγείων, εκ των 
οποίων 4 μέσω της κρατικής ΚΤΥΠ και 
δύο μέσω του προγράμματος επενδύσεων 
του Υπουργείου Παιδείας.

Οι έξι νέες αίθουσες σύμφωνα με τη 
μελέτη της αρμόδιας για το έργο Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, θα τοποθετηθούν 
με την εξής κατανομή: μία αίθουσα στο 3ο 
Νηπιαγωγείο, δύο στο 1ο Νηπιαγωγείο, 
μία στο 4ο – 5ο Νηπιαγωγείο και δύο 
στον αύλειο χώρο του 1ου Παιδικού 
Σταθμού.  Επίσης, θα επαναλειτουργήσει 
η δεύτερη αίθουσα του 7ου Νηπιαγωγείο 
που χρησιμοποιούνταν ως πρόσθετος 
χώρος.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο σχεδιασμός 
αυτός λύνει ποσοτικά το πρόβλημα 
της απορρόφησης των παιδιών στους 
παιδικούς σταθμούς της πόλης και της 
ένταξης τους στη δίχρονη προσχολική 
αγωγή αν και παραδέχτηκε ότι υφίστανται 
ποιοτικά ζητήματα.  

Υπολογίζεται 160 προνήπια 4-5 
ετών, που υπό άλλες συνθήκες θα 
έμεναν στους παιδικούς σταθμούς θα 
εγγραφούν στα νηπιαγωγεία μαζί με 
τους 205 συμμαθητές τους. Η δημοτική 
αρχή δηλώνει  ότι μπορεί να υποστηρίξει 
τη λειτουργία ολιγομελών τάξεων ακόμη 
και 17 μαθητών ανά τάξη, τη στιγμή που 
το Υπουργείο έχει θέσει ως ανώτατο όριο 
τα 25 παιδιά.

Ωστόσο ο στόχος αυτός δεν εξαρτάται 
μόνο από το κτιριακό και την κατανομή 
των μαθητών ανά σχολείο. Όπως 
επισημαίνει ο τεχνικός σύμβουλος του 
Δήμου, Γιάννης Δήμου, «για να γίνει 
αυτό θα πρέπει να μας το επιτρέψει με 
διορισμούς και το Υπουργείο Παιδείας».

Η δημοτική αρχή παραδέχεται σε 
ανακοίνωσή της (2/7/20) ότι «οι αίθουσες 
οικίσκοι αυτού του τύπου δεν είναι σίγουρα 
η επιθυμητή καλύτερη εξέλιξη, εν τούτοις 
αποτελεί την μοναδική λύση μέσα στην 
παρούσα κατάσταση. Πρόκειται σε κάθε 
περίπτωση για προσωρινό σχεδιασμό 
με ορίζοντα τετραετίας, βάσει οδηγιών 
του Υπουργείου».

Αναφέρει ακόμα ότι «Από την πρώτη 
μέρα της θητείας μας διεκδικήσαμε την 
εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου της πόλης, με το οποίο 
τακτοποιούνται οι χώροι και οι 
ιδιοκτησίες τους. Το Τοπικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο αποτελεί αναγκαστική συνθήκη για 
να μπορέσουμε να χτίσουμε σχολεία 
και να εγκαταστήσουμε αίθουσες βαρέως 
τύπου. Είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης 
χώρων για την κατασκευή σχολείων».

 Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

Ηλίας Σταμέλος τόνισε ότι τα σχολεία 
στην Καισαριανή δεν εξασφαλίστηκαν 
πάντα με την επίκληση της νομιμότητας 
αλλά με κοινωνικούς αγώνες. Ως 
πρόσφατο παράδειγμα ανέφερε την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα στο 
2ο Δημοτικό Σχολείο από την Περιφέρεια 
Αττικής παρά τα νομικογραφειοκρατικά 
κωλύματα,  με πιέσεις, επί δημαρχιακής 
του θητείας: «Οι κυβερνήσεις φέρουν την 
ουσιαστική ευθύνη για τα σχολεία. Το 
ζητούμενο είναι πως διεκδικεί ο καθένας. 
Εμείς διεκδικήσαμε οι αίθουσες που θα 
φτιαχτούν να είναι βαρεώς τύπου».

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και 
η δημοτική σύμβουλος Κανέλλα 
Γεωργοπούλου καθώς ο αντιδήμαρχος 
Παιδείας Μάνος Κιτσέλλης επικαλέστηκε 
έγγραφό της του 2018 όπου κατέθεσε 
αίτημα για προσθήκη προκάτ αίθουσών. 
Η κυρία Γεωργοπούλου εξήγησε ότι 
μετά από έρευνα της διαπίστωσε ότι οι 
προκάτ αίθουσες που παρείχε η ΚΤΥΠ 
ήταν ελαφρού τύπου: «Δεν ήταν πότε στις 
προθέσεις μας να τις εγκαταστήσουμε».

Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά 
Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου 
εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα 
της απόφασης να χρησιμοποιηθεί η 
δεύτερη αίθουσα του 7ου Νηπιαγωγείου για 
τη δίχρονη εκπαίδευση. Υποστήριξε ότι η 
συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιούνταν 
από τα παιδιά του ολοήμερου σχολείου για 
να ξεκουράζονται.

Τόνισε ότι το δίκαιο αίτημα των 
εκπαιδευτικών για δίχρονη προσχολική 
αγωγή με συγκεκριμένους όρους και 
ποιότητα δεν υπηρετείται με τις επιλογές 
της κυβέρνησης. «Όμως το δεχόμαστε 

ως προσωρινή λύση. Δεν πρέπει να το 
δεχτούμε ούτε καν σε βάθος τετραετίας. 
Πρέπει να γίνει ένας σοβαρός σχεδιασμός, 
να λάβουμε υπόψη ακόμα και τον 
αριθμό των εγεγγραμένων γεννησεων 
στο ληξιαρχείο. Να διεκδικήσουμε το 
καλύτερο για τα παιδιά μας. Η λύση των 
προκάτ ελαφρού τύπου δεν μπορεί παρά 
να είναι προσωρινή λύση».

Η επικεφαλής της «Συνεργασίας Πολιτών 
Καισαριανής» Άννα Παραγυιού 
υπογράμμισε ότι «φτάνουμε στο σημείο 
να συζητάμε για τη δίχρονη προσχολική 
εκπαίδευση δύο μήνες πριν την εφαρμογή 
της και τρία χρόνια μετά τη ψήφιση 
της». «Κωλυσιεργήσαμε» δήλωσε 
επιρρίπτοντας ευθύνες στις δύο δημοτικές 
αρχές που διαχειρίστηκαν το θέμα αλλά 
και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν 
έδωσε επαρκείς χρηματοδοτήσεις μετά 
την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Υποστήριξε ότι δεν είναι σοβαρό από τη 
δημοτική αρχή να ισχυρίζεται ότι θα λύσει 
το πρόβλημα των σχολείων μέσα από την 
εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου: «Υποσχέσεις ότι μέσα σε 4 χρόνια 
θα φύγουν τα κοντέινερς και θα κτίσουμε 
σχολεία δεν πρέπει να ακούγονται».

Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης 
Καισαριανής» Μιχάλης Μιλτσακάκης 
τόνισε ότι «Είναι αυτοπαγίδευση το πάγιο 
να το παρουσιάζουμε ως έκτακτη ανάγκη. 
Εμφανίζετε ως έκτακτη ανάγκη τις ελαφρού 
τύπου αίθουσες γιατί δεν αμφισβητείτε την 
κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Και βαρέως 
τύπου αίθουσα πάντως να προσθέταμε 
στο Βενιζέλειο συγκρότημα θα έκλεινε ο 
προαύλειος χώρος. Τέτοια προσχολική 
εκπαίδευση θέλουμε;»
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣΤΙΜΕΣΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΟΣΧΑΡΙ...............

ΧΟΙΡΙΝΟ........................

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ..........

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ........

-10%

-15%

-20%

-25%

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΥΠ
Διαμαρτυρία για τη σχολική στέγη 

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ 
(Κτηριακές Υποδομές ΑΕ -πρώην 
Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων) 
Αθανάσιος Γιάνναρης και ο γενικός 
διευθυντής Θεόδωρος Κυριαζόπουλος 
δέχτηκαν να συζητήσουν με φορείς 
της Καισαριανής μετά την παράσταση 
διαμαρτυρίας τους μπροστά από την 
είσοδο της ΚΤΥΠ στις 13 Ιουλίου. (Είχε 
προηγηθεί αρνητική απάντηση σε αίτημα 
του Συλλόγου Γονεων και κηδεμόνων 
βρεφών και νηπίων Καισαριανής για 
συνάντηση).

Στην κινητοποίηση και στη συζήτηση 
συμμετείχαν επίσης ο Σύλλογος 
Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη» και 
η Ένωση Γονέων Καισαριανής

Στη συνάντηση οι φορείς κατήγγειλαν 
την εγκατάσταση αιθουσών τύπου 
container για την εφαρμογή της 
δίχρονης προσχολικής αγωγής με 
ό,τι αυτή συνεπάγεται, την ανάγκη 
άμεσης αλλαγής του σχεδιασμού με 
αντικατάστασή τους με βαρέως τύπου, 
αλλά και το άνοιγμα ενός δρόμου 
χρηματοδότησης σχολικών κτηρίων και 
δέσμευσης χώρων για την ανέγερσή 
τους.

Ο κ. Γιάνναρης ανέφερε ότι πριν 2-3 μήνες 
με τροπολογία άλλαξε το νομικό πλαίσιο 
για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και 
να βγαίνουν κατ’ εξαίρεση άδειες για 
προκατασκευασμένες αίθουσες ελαφρού 
τύπου. Αντιδρώντας οι Καισαριανιώτες 
έθεσαν το (μάλλον ρητορικό) ερώτημα 
γιατί αυτές οι fast track διαδικασίες 
δε γίνονται και για την απαλλοτρίωση 
χώρων και το κτίσιμο σχολείων ή έστω 
για βαρέως τύπου κατασκευές, αλλά 
γίνονται για μεγαθήρια στο Ελληνικό κ.ά.

Αναφερόμενος στο κόστος και τη διαφορά 
των βαρέως τύπου κατασκευών από τις 
ελαφρού τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος 
είπε ότι η πρώτη είναι κανονική κατασκευή 
και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με 
τη συμβατική κατασκευή (δηλ. χτίσιμο) 
ενώ η δεύτερη ακολουθεί τις γρήγορες 
διαδικασίες και έχει ορίζοντα ζωής με 
βάση τον νόμο 4 χρόνια. Επίσης είπε για 

τη βαρέως τύπου κατασκευή ότι «μια 
προκατασκευή με όρους οικοδομικής 
δραστηριότητας για ένα μεγάλο 
συγκρότημα με βοηθητικούς χώρους 
κ.λπ μπορεί να φτάσει τα 300.000€ 
-400.000€»

Αναφορικά με την ειδική αγωγή και τις 
ανάγκες για τις 2 αίθουσες στο Ειδικό 
σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη», απάντησε, 
αν του παρουσιαστεί πρόταση από τον 
Δήμο, έχοντας ήδη γίνει η μελέτη και 
εγκριθεί από την ΚΤΥΠ όσον αφορά 
την αρτιότητά της, θα ενταχθεί στον 
σχεδιασμό.

Κρίσιμη ήταν η παρέμβαση της 
Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, που 
ρώτησε αν υπάρχει ένας κεντρικός 
σχεδιασμός για την κατασκευή 
σχολικών υποδομών μετά την «…
προσωρινή λύση των container» που 
απαιτεί την εξασφάλιση αντίστοιχων 
κονδυλίων από το Κράτος, την 
Περιφέρεια, προσωπικό στην ΚΤΥΠ που 
υπολειτουργεί κ.λπ. Η απάντηση ήταν 
ότι κάτι ετοιμάζουν από Σεπτέμβρη με 

την Περιφέρεια να αναλαμβάνει την 
διαχείριση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ 
γι’ αυτό τον λόγο. Στην ερώτηση 
του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας 
Γονέων, γιατί δεν αξιοποιείται η 
πολεοδομία που υπάρχει στην ΚΤΥΠ 
για να βρει κατάλληλα οικόπεδα 

είπε ότι έχουν μεγάλο φόρτο καθώς 
έχουν αναλάβει εκτός των σχολείων 
και τα κτήρια της πυροσβεστικής, τα 
νοσοκομεία κ.λπ. π.χ. τώρα του ζητείται 
να παραδώσουν 50 ΜΕΘ μέσα 60 
ημέρες.
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Από αριστερά: Κώστας 
Γιαννόπουλος, Ανδρέας Καραβίδας και Μαρία Γεωργίου

[Ζωγράφου]

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τα προνήπια δεκτά κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς 

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας. Κάτω, από αριστερά διακρίνονται οι 
Λάμπρος Καλαρρύτης, Δημήτρης Δήμας και Ρένα Χαλκιαδάκη

Ο Δήμος Ζωγράφου ανήκει στους 
πέντε μεγάλους Δήμους της χώρας –
συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Αθηναίων- 
που εξαιρέθηκαν με τον Νόμο 4704/2020 
(ΦΕΚ A 133 – 14.07.2020) από την 
εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης 
προσχολικής αγωγής το 2020-2021. 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 
Νομοθέτη έχουν ανακύψει αντικειμενικές 
δυσκολίες «ως συνέπεια των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορονοίου 
C0VΙD-19 και συγκεκριμένα της ανυπαίτιας 
καθυστέρησης προς εξασφάλιση των 
απαιτούμενων αιθουσών που αφορούν 
δυνατότητα εφαρμογής της υποχρεωτικής 
προσχολικής εκπαίδευσης». 

Στο δε ερώτημα της επικεφαλής του «Μαζί» 
και τέως δημάρχου Τίνα Καφατσάκη τι 
έχει γίνει με την άδεια νηπιαγωγείου που 
έβγαλε πέρυσι η ΚΤΥΠ για το οικόπεδο 
στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη 
και Ιοκάστης, απάντησε ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Δήμας.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η 
διαγωνιστική διαδικασία. «Ο διευθύνων 
σύμβουλος με ενημέρωσε ότι εκτιμά ότι  
μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει ανάδοχο. Εγώ 
σας λέω μέχρι Δεκέμβριο για να ‘μαστε 
σίγουροι και μετά ξεκινάει η κατασκευή του 
Νηπιαγωγείου, με δυναμικότητα τεσσάρων 
αιθουσών».

Με δεδομένη την αδυναμία εφαρμογής 
της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής, η 
αντιδήμαρχος  Κοινωνικών Υπηρεσιών 
& Παιδικών Σταθμών Ρένα Χαλκιαδάκη 

«Ζωγράφου, ώρα για δουλειά», «Εδώ 
Ζω» του Άγη Παπακωνσταντίνου, «Πολίτες 
σε Δράση» του Γιώργου Γιαννακόπουλο, 
τους ανεξάρτητους-συνεργαζόμενους 
δημοτικούς συμβούλους Λάμπρο 
Καλαρρύτη και Δημήτρη Κολομπάτσο 
καθώς και από τις παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης «Μαζί» της Τίνας Καφατσάκη,  
«Ζωγράφου Μπροστά» του Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου και «Αγαπώ Ζωγράφου» του 
Κωστή Παπαναστασόπουλου. Καταψήφισε 
η «Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου» 
(Ανδρέας Καραβίδας) ενώ «λευκό» ψήφισε 
ο επικεφαλής της «Ζωγράφου Ανυπόταχτη 
Πόλη» Χρήστος Τουλιάτος.

Την αιτιολογία της καταψήφισης εξήγησε 
ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Κώστας Γιαννόπουλος: «Το 
πνεύμα της απόφασης του Υπουργείου για 
την εξαίρεση του Δήμου Ζωγράφου και 

κατέθεσε πρόταση τα προνήπια 4-5 ετών, 
να γίνονται δεκτά κατά προτεραιότητα 
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. 
Με απαραίτητη προϋπόθεση, οι γονείς 
να έχουν ήδη κάνει ηλεκτρονική αίτηση, 
να έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο με 
δικαιολογητικά και voucher επιδοτούμενων 
προγραμμάτων εφόσον είναι δικαιούχοι. 
Τα παιδιά των σύμφωνα με τον Νόμο, μη 
δικαιούχων, θα γίνονται και αυτά δεκτά. 
Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν κατατεθεί 
963 αιτήσεις τόσο για τους βρεφικούς όσο 
για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Η πρόταση της δημοτικής αρχής 
υπερψηφίστηκε από τη σύμπραξη 
παρατάξεων που στηρίζει τον δήμαρχο 

άλλων Δήμων, είναι απαράδεκτο. Ήταν όλα 
δήθεν έτοιμα και καθυστέρησαν λόγω δύο-
τριών μηνών πανδημίας. Εδώ γελάνε και οι 
πέτρες. Ο Νόμος για τη δίχρονη υποχρεωτική 
προσχολική αγωγή υπάρχει από το 2018… 
Ακούσαμε από τον δήμαρχο ότι υπάρχουν 
έτοιμα οικόπεδα για νηπιαγωγεία, γιατί δεν 
φρόντισε το Υπουργείο μαζί με την τοπική 
διοίκηση, τον Δήμο, να τα κτίσει;

Ο δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι όλα τα 
παιδιά του Δήμου θα γίνουν δεκτά στους 
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Δεν 
καταλαβαίνω γιατί συζητάμε ως έκτακτο 
θέμα την κατά προτεραιότητα απορρόφηση 
των προνηπίων, αφήνοντας ένα παράθυρο 
–μη πω μπαλκονόπορτα- να αποκλειστούν 
βρέφη»

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης 
Ιουλίου, ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης 
Θώδας ενημέρωσε εκ νέου το Σώμα για 
τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής 
να εξασφαλίσει νέες προκάτ αίθουσες 
βαρέως τύπου για τα νηπιαγωγεία (ποιοτικά 
εφάμιλλες με τις συμβατικές κατασκευές 
σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
κρατικής ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιο Γιάνναρη). 

Ειδικότερα τόνισε ότι ο Δήμος Ζωγράφου 
έχει υποδείξει τρεις οικοπεδικούς χώρους 
της πόλης για τη δημιουργία νηπιαγωγείων. 
Πρόκειται για οικόπεδα που βρίσκονται 
στη συμβολή των οδών Ιλισσίων και 
Κερασούντος, στη συμβολή Αστερίου 
και Καλαβρύτων (οικόπεδο «Καράτζα») 
καθώς και ένα ακόμα, εμβαδού περίπου 6 
στρεμμάτων, επί της οδού Ταξίλου κοντά 
στο κολυμβητήριο των Ιλισίων. 

Αναφερόμενος στη λειτουργία 
βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 
100 παιδιών στη Βίλλα Αγλαντζιά (Παυλίνα), 
επί των οδών Ρόδων και Αγ. Γεωργίου, 
σημείωσε ότι ο σχετικός διαγωνισμός (με 
ίδιους πόρους του Δήμου) έπρεπε να γίνει 
τον Μάρτιο αλλά λόγω κορωνοϊού έγινε 
τον Ιούλιο. Έτσι το έργο δεν μπορεί να 
παραδοθεί τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Υπογράμμισε ότι μέσα σε 9 μήνες η νέα 
διοίκηση εξασφάλισε επτά νέες αίθουσες για 
νηπιαγωγεία και επανέλαβε τη δέσμευσή 
του ότι το σχολικό έτος 2020 – 21 κανένα 
παιδί που θα καταθέσει αίτηση δεν θα μείνει 
εκτός δημοτικών παιδικών σταθμών.

Η τέως δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη 
ζήτησε ενημέρωση για το οικόπεδο 

στη συμβολή των οδών 
Μακρυγιάννη και Ιοκάστης
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[Πολιτιστικά - Ζωγράφου]

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ♦ «Καυγάδες στην Κιότζα» του Γκολντόνι

Επίσημοι και ηθοποιοί (9/7/20) Από αριστερά: Δημήτρης Κολομπάτσος, αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς, Μπάμπης 
Κρανιώτης, δημοτικός σύμβουλος «Ζωγράφου Μπροστά» παρ. Αγγελόπουλου, Νικόλ Γένη, Δήμητρα Μπελεξή, Αγγελική Μητροπούλου, 
Χάρης Βώσσος, Βάϊος Πανουργιάς, Αντώνης Τσιρίκος, Γιώργος Γιαννακόπουλος, πρόεδρος  ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου 
Ζωγράφου, Μάριος Μουγγολιάς, Νίκος Γκεσούλης, σκηνοθέτης, Δέσποινα Ιεραπετριτάκη, Λουΐζα Μιχαλακοπούλου, Γιασεμή Φωτεινή, 
Γιάννης Κύριλλος, Τίνα Μητά, Θεοδώρα Κακαράντζα, Γιώργος Δημητρακόπουλος και Κυριάκος Σαββόγλου.

Το Ζωγράφου Summer Festival 
2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, 
εγκαινίασε το Θεατρικό Εργαστήρι 
του ΝΠΔΔ, με την παράσταση 
«Καυγάδες στην Κιότζα» του Κάρλο 
Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Νίκου 
Γκεσούλη. Οι σπουδαστές του 
Θεατρικού Εργαστηρίου ανέβασαν 
την παράσταση από τις 5 έως και τις 
9 Ιουλίου.

Ζωγράφου Summer festival 2020
Δυναμικά ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του Δήμου Ζωγράφου μετά από μια περίοδο 
εσωστρέφειας λόγω κορωνοϊού. 
Tην τιμητική του είχε το Summer Festival 2020 
που εγκαινίασαν στις 10 Ιουλίου, ο Δημήτρης 
Σταρόβας μαζί με τους 15 50 feat και 
Contrast the Band στον προαύλιο χώρο της 
Βίλας Ζωγράφου. Οι καλλιτέχνες απογείωσαν το 
κέφι με τα τραγούδια τους και το χιούμορ τους 
ενώ πολύχρωμα φώτα εναλλάσσονταν στη σκηνή 
με φόντο την εμβληματική Βίλα Ζωγράφου.
Η είσοδος όχι μόνο ήταν ελεύθερη αλλά ο 
Δήμος μοίρασε στους θεατές δωρεάν παγωμένα 
εμφιαλωμένα νερά και χυμούς. Μπράβο 
Ζωγράφου!
Το Festival συνεχίστηκε στις 12/7 με τους Γιάννη 
Βαρδή και Γιώργο Λιανό, στις 15/7 με συναυλία 
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στις 17/7 
με τον Μανώλη Μητσιά και στις 19/7 με την 
Παραδοσιακή Κομπανία «Κυρατζήδες».
Τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω COVID- 19 
τηρήθηκαν κανονικά. Η είσοδος επιτράπηκε σε 
όσους είχαν κάνει κρατήσεις των καθήμενων 
θέσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
https://booking.open1.eu/zografos-politismos ή  
τηλεφωνικά.
Εκτός φεστιβάλ αλλά όχι λιγότερο σημαντική 
είναι η μουσικο-θεατρική παράσταση  «Βασίλης 
Τσιτσάνης: η σκιά μου κι εγώ», αφιερωμένη 
στον μεγάλο συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή 
στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, την Πέμπτη 23  
Ιουλίου 2020, στις 9:00 μ.μ. Όπως και για τις 
προηγούμενες εκδηλώσεις, η είσοδος για το κοινό 
είναι ελεύθερη με υποχρεωτική όμως προκράτηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους στο 210 -7718942.

Οι 15 50 feat και Contrast the Band με τον Δημήτρη Σταρόβα

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΙΛΙΣΟΣ»
Πρόεδρος ξανά η 
Ελένη Ζωίδου

Μετά από αρχαιρεσίες στις 29/06/2020, 
στα  γραφεία του  Εξωραϊστικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ιλισός», Ιλισίων  26 
στου Ζωγράφου, το νέο  ΔΣ  του  Συλλόγου, 
συγκροτήθηκε ως εξής:
1. Ελένη  Ζωίδου (πρόεδρος)  2. Αθηνά  
Ασπρούλια  (αντιπρόεδρος) 3. Σοφία  Ζώη  
(γραμματέας) 4. Βασίλης Παπαιωάννου 
(ταμίας) 5. Ανθή  Τσιτσιρίγγου (έφ. 
δημ. Σχέσεων) 6. Αθηνά  Νικολάου (έφ. 
πολιτισμού) 7. Βασίλης  Πετράς (μέλος) 
Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι Νίκος  
Παπαιωάννου, Αρης Διαπούλης, 
Βαγγέλης  Πριονάς. 
Τα  αναπληρωματικά  μέλη  ίδρυσαν  και  
λειτούργησαν  από  έτους  την  ομάδα  
Ιστορίας  του  Συλλόγου.
Η  θεατρική  ομάδα  του  συλλόγου  θα  πάρει  
μέρος  στους  34ους  θεατρικούς  αγώνες  
που  οργανώνει  ο   Δήμος  Ζωγράφου  
και   θα  γίνουν  από  04/09/2020  έως  
11/09/2020  στο  υπαίθριο  θέατρο  του  
Δήμου, με  το  θεατρικό  έργο  του  Στέλιου  
Δερέμπεη  με  τίτλο  «Φύλακας  Άγγελος».

O πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου Γιώργος 
Γιαννακόπουλος και ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας ενώ παρακολουθούν

τη συναυλία των 15 50 feat και Contrast the Band
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«Αναμένουμε σημαντικά οφέλη από τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό του Δήμου στη νέα ψηφιακή εποχή»

    Μ Η Ν Α Σ   Χ ΑΤΖ Η Σ Α Β Β Α Σ , 
«Στην οικονομική διαχείριση οφείλεις να 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων Καισαριανής Μηνάς 
Χατζησάββας προέρχεται από τον 
ιδιωτικό τομέα. Στην 37χρονη καριέρα 
του εργάστηκε σε διαφορετικές θέσεις 
ευθύνης. Διετέλεσε οικονομικός 
διευθυντής και διευθυντής Λογιστηρίου 
σε αρκετές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα 
όπως η Lancia (ΛΑΜΔΑ ΑΕ, LANCAR 
AE), η TUI Hellas και άλλες. Στο πλαίσιο 
της πρώτης του συνέντευξης μας δίνει 
στοιχεία για την πορεία του Δήμου, 
εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία 
παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με μια διαδεδομένη άποψη, η 
ενασχόληση με τα δημοτικά δεν είναι ελ-
κυστική για τους ανθρώπους που έχουν 
διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. 
Τι σας έκανε να δεχτείτε την πρόταση 
του δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου 
να αναλάβετε την αντιδημαρχία Οικονο-
μικών;  Πόσο σας στοίχισε η ρήξη με τους 
παλιούς συντρόφους σας που συνεπαγό-
ταν μια τέτοια απόφαση;
Τα κοινά του Δήμου μας πάντα με ενδι-
έφεραν και με απασχολούσαν. Τα προη-
γούμενα χρόνια δεν είχα τη δυνατότητα 
να απασχοληθώ σε θέσεις ευθύνης του 
Δήμου, αν και μου δίνονταν τότε η ευ-
καιρία, λόγω της επαγγελματικής μου 
δέσμευσης.
Η πρόταση του δημάρχου ήταν η αφορμή 
για μένα να ξανασκεφτώ τη δυνατότητα 
να εργαστώ και να διαθέσω την εμπει-
ρία μου και τη γνώση μου, σε ζητήματα 
οικονομικής οργάνωσης και διαχείρι-
σης, στην Υπηρεσία του Δήμου.
Έτσι αποφάσισα να δεχτώ την άκρως τι-
μητική πρόταση του δημάρχου. Τον Χρή-
στο Βοσκόπουλο τον γνώριζα από παλιά 
και τον εκτιμούσα κυρίως για την ανε-
ξάρτητη σκοπιά με την οποία έβλεπε τα 
πράγματα, την ψύχραιμη πολιτική ματιά, 
την ηθική και κυρίως για τις προθέσεις 
του για μια σύγχρονη πόλη, ανθρώπινη 
και δίκαιη.
Η ανάληψη της αντιδημαρχίας Οικονο-
μικών σίγουρα με έφερε σε αντίθεση με 
τους παλιούς φίλους, όχι όλους φυσικά, 
αλλά η επιθυμία μου να συνδράμω στο 
όραμα του δημάρχου καθώς και η διάθε-
ση να προσφέρω από μια νέα θέση στην 

πόλη μου, με ώθησαν τελικά να προχω-
ρήσω στη συνεργασία.
Σήμερα, νιώθω δικαιωμένος για αυτή 
μου την απόφαση, αφού για μένα τα δη-
μοτικά ζητήματα μπορούν και πρέπει να 
είναι διακριτά από αυτά της κεντρικής 
πολιτικής σκηνής.
Η δημοτική αρχή προειδοποίησε ότι δεν 
θα είναι εφικτό να εφαρμοστεί το γενναι-
όδωρο πακέτο φοροελαφρύνσεων που 
ψήφισε και επέβαλλε η δημοτική αντι-
πολίτευση. Επιβεβαιώνετε ότι υπάρχει 
εμπλοκή στην εφαρμογή της απόφασης 
63; Εάν ναι, εγγυάστε ότι οι επαγγελ-
ματίες της Καισαριανής θα ωφεληθούν 
τουλάχιστον των λιγότερο γενναιόδω-
ρων φοροελαφρύνσεων που πρότεινε η 
δημοτική αρχής που δεν υπερψηφίστη-
καν;
Για αυτό το ζήτημα, είχα και έχω την άπο-
ψη ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε με 
όσα ο Νόμος ορίζει, άλλωστε μιλάμε για 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, και 
να μην αφήσουμε την Διεύθυνση Οικο-
νομικής Υπηρεσίας να αποφασίσει πως 
θα εφαρμόσει ή μη, την απόφαση.

Στην Οικονομική Διαχείριση οφείλεις να 
κινείσαι με συμμόρφωση στους Νόμους 
και με επίγνωση του τι θα προκύψει κάθε 
φορά από τις αποφάσεις σου.
Προφανώς και θα ωφεληθούν οι Δημό-
τες μας σε επίπεδο ελαφρύνσεων βάσει 
των σχετικών ΠΝΠ ακόμα και αν δεν κα-
ταστεί δυνατόν τελικά να εφαρμοστεί η 
απόφαση βάσει της νομοθεσίας.
Τι οφέλη αναμένετε στη λειτουργία της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από 
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό; Υπάρχει 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίησή του;
Αναμένουμε σημαντικά οφέλη από τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Δήμου 
στη νέα ψηφιακή εποχή και για τις Υπη-
ρεσίες του και για την αμφίδρομη σχέση 
με τους δημότες.
Νομίζω ότι το ζητούμενο ήταν και είναι 
η ταχύτητα προσαρμογής ενός Οργανι-
σμού στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, αλλιώς οι εξελίξεις δεν θα περι-
μένουν κανέναν που καθυστερεί.
Το χρονοδιάγραμμα τηρείται ευλαβικά 

και ήδη έχουμε προχωρήσει στην 
αντικατάσταση μονάδων εργασίας σε 
hardware αφού παραλάβαμε την πρώτη 
ποσότητα εξοπλισμού όπως οθόνες 
και desktop υπολογιστές.
Εντός του επόμενου διμήνου θα 
παραλάβουμε και το απαραίτητο soft-
ware σε αντικατάσταση του software της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, με τις σχετικές 
προδιαγραφές των modules λογιστικής 
δημοσίου, διπλογραφικής λογιστικής, lo-
gistics αποθηκών, Κοιμητηρίου, παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και μισθοδοσίας.
Έχετε δηλώσει ότι ακόμη και αν εφαρ-
μοστούν τα λιγότερο γενναιόδωρα μέ-
τρα φορολοελαφρύνσεων που πρότεινε 
η δημοτική αρχή, ο Δήμος θα υποστεί 
μεγάλη οικονομική ζημία την οποία έχετε 
κοστολογήσει. Πως, υπό αυτές τις συν-
θήκες, θα επιτευχθεί η οικονομική ανά-
καμψη του Δήμου; Προσδοκάτε κάποια 
έκτακτη επιχορήγηση ή διαγραφή χρεών 
από την κυβέρνηση;
Είπα το αυτονόητο. Ο Δήμος μας, αν 
δεν καταφέρει να αυξήσει τα ίδια έσοδά 
του, θα εξαρτάται διαρκώς από τις επι-

[Συνέντευξη - Καισαριανή]
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[Συνέντευξη - Καισαριανή]
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 κινείσαι με συμμόρφωση στους Νόμους»

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μηνάς Χατζησάββας 
με τον δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο

χορηγήσεις και από την όποια κρατική 
μέριμνα, οπότε για ποια αυτοδιοικητική 
αυτοτέλεια μιλάμε;
Δεν μιλάω απαραίτητα για οικονο-
μική επιβάρυνση των πολιτών στην 
προσπάθεια αύξησης των ιδίων εσό-
δων, αλλά αναφέρομαι σε καλύτερη 
εκμετάλλευση και διεκδίκηση αυτών των 
ήδη υπαρχόντων ιδίων εσόδων και κυρί-
ως στη δημιουργία νέων ροών εσόδων.
Οι δημότες προσάρμοσαν τη ζωή τους 
και την οικονομική σχέση τους  με τον 
Δήμο, πριν από την έκδοση των Πράξε-
ων Νομοθετικού Περιεχομένου, με απο-
τέλεσμα τα έσοδα να μην υλοποιούνται 
όπως τα είχαμε σχεδιάσει.
Όμως, με συνεχή πίεση του δημάρχου 
προς τα σχετικά Υπουργεία, καταφέρ-
νουμε, δείχνοντας με ρεαλιστικά στοι-
χεία στις Υπηρεσίες του κράτους την 
επιβράδυνση των εσόδων μας, να τους 
πείθουμε για να στηρίζουν οικονομικώς 
τον Δήμο μας.
Ελπίζουμε στην στήριξη της Αυτοδιοί-
κησης και του Δήμου μας από την Κε-
ντρική Διοίκηση, με πακέτα οικονομι-

κής ενίσχυσης, για να υλοποιήσουμε το 
σκοπό μας και για να περάσει η παρο-
χή αυτή στον οικονομικό κύκλο της αγο-
ράς ώστε να τονωθεί η ενεργός ζήτηση, 
η απασχόληση και το κρατικό έσοδο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα στη-
ρίξει οικονομικά τις χώρες-μέλη της για 
να διατηρήσει την παραγωγή αγαθών 
και υπηρεσιών, την απασχόληση, το επί-
πεδο τιμών και τα επιτόκια, σε βιώσιμα 
επίπεδα.
Μιλώντας για τα έσοδα του Δήμου Και-
σαριανής, ποια είναι η  πρόβλεψή σας 
για το επόμενο διάστημα;
Στους πρώτους 8 μήνες του 2019 οι ει-
σπράξεις των εσόδων ανήλθαν στο ποσό 
των 7.157.650€ (894.706€ / μήνα).  Στο 
τελευταίο τετράμηνο του 2019 υπό την 
νέα Δημοτική Αρχή οι εισπράξεις εσό-
δων ανήλθαν στο ποσό των 3.984.603€ 
(996.150€ / μήνα) παρουσιάζοντας μηνι-
αία μέση αύξηση για το τετράμηνο, της 
τάξης των 101.444€.
Στο τέλος του Αυγούστου 2019, μας πα-
ραδόθηκε από την απερχόμενη Δημοτική 
Αρχή Χρηματικό Υπόλοιπο 1.026.506€, 

ενώ στο τέλος του 2019 μετά το πρώτο 
τετράμηνο της δικής μας θητείας το Χρη-
ματικό Υπόλοιπο ήταν αυξημένο κατά 
68.818€ και ανήρχετο στο ποσό των 
1.095.324€.
Στο τέλος του Αυγούστου 2019, το απο-

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019

7.157.650€
(894.706€/μήνα)

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019

3.984.603€ 
(996.150€/μήνα)

ΑΥΞΗΣΗ
101.444€/μήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019

17.981.348€

Ιανουάριος-Ιούνιος 2020

18.012.279€

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Υπερκάλυψη

συνόλου προϋπολογισμού 2019
στο πρώτο εξάμηνο 2020

θεματικό του Δήμου ήταν 2.821€ ενώ 
στο κλείσιμο του έτους 2019 έφτασε στο 
ποσό των 167.891€ προσαυξημένο κατά 
165.070€.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του 2019, 
ανήλθε στο ποσό των 17.981.348€, 
ενώ την 30/6/2020 ο τρέχων Προϋπο-
λογισμός 2020 έχει ήδη ξεπεράσει αυ-
τόν του 2019, αγγίζοντας το ποσό των 
18.012.279€.
Για όλο το 2019, οι βεβαιώσεις εσόδων 
ανήλθαν στο ποσό των 16.339.268€ 
ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 οι 
βεβαιώσεις έφτασαν στο ποσό των 
10.531.554€, ξεπερνώντας κατά πολύ 
το ½ των βεβαιώσεων του 2019.
Τέλος, εντός του 2019, οι εισπράξεις 
εσόδων πλέον του Αρχικού Ταμεια-
κού Υπολοίπου ανήλθαν στο ποσό των 
12.080.701€, ενώ στο πρώτο εξάμηνο 
του 2020, εν μέσω της πανδημίας και 
των εξ αυτής προβλημάτων, φτάσαμε 
στο αντίστοιχο ποσό των 6.146.666€.
Σχετικά με την εκτίμηση της πορείας των 
Οικονομικών μας στους επόμενους μή-
νες, πιστεύω ότι θα είναι παρακινδυνευ-
μένο να κάνω κάποια πρόβλεψη, όταν 
ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς θα 
εξελιχθεί η πανδημία και πως θα εξελι-
χθεί η επερχόμενη οικονομική ύφεση. 
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[Καισαριανή]
Το μεγάλο ευχαριστώ της κυβέρνησης και 

του Δημου στις σχολικές καθαρίστριες

Για δεύτερη 
φορά  μέσα στο 
σχολικό έτος 
οι εργαζόμενες 
σ χ ο λ ι κ έ ς 
καθαρίστριες στην 
Καισαριανή, με 
σύμβαση έργου 
μένουν απλήρωτες  σύμφωνα με ανακοίνωση-
καταγγελία (16/7/20) της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Καισαριανής (παράταξη Ηλία Σταμέλου).

«Είναι εκείνες οι δώδεκα εργαζόμενες που 
κρατάνε με νύχια και με δόντια, χρόνια τώρα, 
καθαρά τα σχολεία της πόλης μας, που 
αμείβονται με την αίθουσα μεικτά 33€/μήνα 
και ο καθαρός μισθός τους δεν ξεπερνά στην 
καλύτερη περίπτωση τα 400-500€. Είναι οι 
εργαζόμενες που δεν μπορούν να αρρωστήσουν, 
να πάρουν άδεια, απολύονται κάθε Ιούνιο και 
επαναπροσλαμβάνονται κάθε Σεπτέμβριο! Είναι 
οι ίδιες που μέσα στην πανδημία, παρότι δεν 
γνωρίζανε πώς θα πληρωθούν, χωρίς ακόμα να 
τους έχουν δοθεί οδηγίες και Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, δέχτηκαν να δουλέψουν εκτός 
σχολείων (π.χ. στο Δημαρχείο). Είναι αυτές 
που από το άνοιγμα των σχολείων μετά τον 
εγκλεισμό έκαναν κάθε μέρα γενική καθαριότητα 
για να προστατέψουν τα παιδιά μας από την 
διασπορά του ιού, αλλάζοντας κάποιες φορές και 
3 σχολεία μέσα στη μέρα. Σ’ αυτές τις γυναίκες 

που είναι από προχθές 
ξανά απολυμένες, σε 
εργασιακή ομηρία για 
την επαναπρόσληψή 
τους, λίγες μέρες πριν 
τις όποιες καλοκαιρινές 
διακοπές σχεδιάζουν 
να κάνουν με τις 
οικογένειές τους, η 

Κυβέρνηση και Δήμος λέει ένα … μεγάλο 
ευχαριστώ αφήνοντάς τες για μια ακόμα φορά 
μέσα στο σχολικό έτος απλήρωτες!

Το καινούργιο είναι η στάση της δημοτικής 
αρχής του κου Βοσκόπουλου, που για δεύτερη 
φορά αρνείται να τις πληρώσει από τα χρήματα 
των σχολικών επιτροπών. Μια τακτική που εφάρ-
μοζαν τόσο οι δημοτικές αρχές στο παρελθόν, όσο 
και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Ούτως 
ή άλλως στις σχολικές επιτροπές θα πιστωθούν 
τα χρήματα που θα έρθουν από την κυβέρνηση… 
όταν έρθουν ! η απάντηση του υπεύθυνου αντι-
δημάρχου κου Κιτσέλη είναι ότι οι σχολικές 
επιτροπές Δεν έχουν λεφτά! Μόνο 1.000€! 

Κι όμως η Λαϊκή Συσπείρωση και οι εκπρόσωποι 
των φορέων στο δημοτικό συμβούλιο και στις 
σχολικές επιτροπές, προειδοποιώντας για 
τα σχολικά ταμεία είχαν θέσει το ζήτημα της 
ενίσχυσης των σχολικών επιτροπών» σημειώνει 
μεταξύ άλλων η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτώντας 
την άμεση πληρωμή των καθαριστριών.

 «Όχι»  στην  αύξηση του 
κ ό σ τ ο υ ς  τ ω ν  κ η δ ε ι ώ ν

Σε εισήγησή της προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο (2/7/20), η Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής (παράταξη 
Άννας Παραγυιού) αναφέρει:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από 
ρεπορτάζ της εφημερίδας  «ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ», ότι από τις 5 Μαΐου η Ιερά 
Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνα 
και Υμηττού, έχει υπερδιπλασιάσει την 
πληρωμή στους  Ναούς για κηδείες  και 
μνημόσυνα.  Έτσι, το  κόστος για τις  οι-
κογένειες των πενθούντων από 70€ 
ανέρχεται πλέον στα 150€.

Σε αυτή την περίοδο της πανδημίας,ό-
που εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες 
μας έχουν πληγεί και δυσκολεύονται να 
επιβιώσουν ―ειδικά στις περιοχές μας 
που είναι ως επί το πλείστον εργατι-
κές―δεν περιμέναμε από την Ιερά Μη-

τρόπολη να προχωρήσει σε αυξήσεις 
των τιμώνγια ιεροπραξίες.

Η έκφραση της πίστης μέσα από τις 
θρησκευτικές τελετές,  δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να είναι οικονομικά 
δυσβάσταχτη για τους πιστούς.

Θεωρούμε ότι ως Δημοτικό 
Συμβούλιο Καισαριανής πρέπει 
επίσημα να τοποθετηθούμε και 
να στείλουμε επιστολή στον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού 
κκ Δανιήλ, αναφέροντας του τον 
προβληματισμό και τη διαφωνία μας 
για την αύξηση των τιμών, ειδικά σε 
αυτή τη δύσκολη υγειονομική και 
οικονομική κρίση που βιώνουμε». 

Αντίστοιχες ανακοινώσεις για το 
ίδιο θέμα έχουν γίνει από την 
Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών 
Βύρωνα (παράταξη Παύλου 
Αναστούλη) και Ριζοσπαστική 
Ενωτική Κίνηση Βύρωνα (παρ. 
Τάσου Μαυρόπουλου).
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Μια θλιβερή επέτειος

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 Νοτίου Τομέα 
Αθήνας
Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκε ένας 
χρόνος διακυβέρνησης της ΝΔ. Η 
κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε πλήρως την 
πανδημία, ώστε να κρύψει την ανεπάρκειά 
της που είχε κάνει την εμφάνισή της προ 
κορονοϊού. Οι οικονομικοί δείκτες όμως 
είναι αμείλικτοι.Η ανάπτυξησημείωσε 
πτώση ήδη από το πρώτο τετράμηνο της 
διακυβέρνησης της ΝΔ,κατρακυλώντας 
από το 2,8% κάτω από το 1%. Την 
ίδια στιγμήμία σειρά από αντιλαϊκά 
νομοσχέδια υπονόμευσαν τις εργασιακές 
σχέσεις, δημιουργώντας κλίμα 
ανασφάλειας και αυξάνοντας συνεχώς 
την ανεργία. Τα αποσπασματικά και 

αναποτελεσματικά μέτρα οικονομικής 
ενίσχυσηςτης κυβέρνησης,τόσο για 
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο 
καιγια τον τουρισμό, δεν αποτελούν 
απλώς ασπιρίνες, αλλά και πρόκληση. 
Μια πρόκληση που συνδυάστηκε 
με το σκανδαλώδες πρόγραμμα της 
ψευτο-κατάρτισης του κ.Βρούτση, με 
αδιαφανείς αναθέσεις σε ημέτερους, με 
αποκορύφωμα την λίστα Πέτσα για τη 
σκανδαλώδη ενίσχυση των δικών τους 
ΜΜΕ. 
Παραδοχή της τραγικής κατάστασης 
στην οποία έχει φτάσει η οικονομία αλλά 
και της ανικανότητας αντιμετώπισης της 

συνολικής κατάστασης, αποτελεί η μετα-
καραντίνα διαχείριση του κορονοϊού. 
Από το καθολικό lockdown περάσαμε σε 
ένα άνευ σχεδίου και ελέγχου άνοιγμα 
των συνόρων, με υγειονομικούς κανόνες 
“λάστιχο” και με μηδενική επί της ουσίας 
ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Ένα 
μείγμα επιπόλαιας και ταυτόχρονα 
αυταρχικής πολιτικής που σφραγίζεται 
με τον απαράδεκτο και χουντικής 
εμπνεύσεως νόμο για τις συναθροίσεις 
και τις διαδηλώσεις που ψηφίστηκε στις 
9 Ιουλίου του 2020. 
Μετά από ένα χρόνο διακυβέρνησής 
της, η ΝΔ νιώθει την αγανάκτηση 
και την οργή του κόσμου. Δείχνει το 

πιο σκληρό της πρόσωπο απέναντι 
σε ειρηνικούς διαδηλωτές γεμίζοντας 
το κέντρο της Αθήνας με δακρυγόνα 
και συλλαμβάνοντας όποιον τύχει να 
βρεθεί στο δρόμο της. Στους δρόμους, 
όμως, δεν θα συναντήσει τους υπερ-
πατριώτες που η ΝΔ αγκάλιασε για να 
διχάσει και να πολώσει την κοινωνία 
προς όφελός της, αλλά όλους όσοι έχουν 
μάθει να αγωνίζονται διεκδικώντας 
δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Στο πλευρό όλων αυτών ο 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στέκεται 
μεπρόγραμμα και όραμα. Με πυξίδα τις 
αρχές και τις αξίες μας ανοίγουμε το 
κόμμα μας σε όλους τους δημοκρατικούς 
και προοδευτικούς συνανθρώπους μας 
για να δημιουργήσουμε τομέτωπο που 
θα οδηγήσει τη χώρα μας στο αύριο που 
της αξίζει. 

Η αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης σφραγίζεται με τον απαράδεκτο και χουντικής 
εμπνεύσεως νόμο για τις συναθροίσεις και τις διαδηλώσεις που

ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου του 2020

[Αρθογραφία]
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[Πολιτισμός]

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ»
Δωρεάν εννέα συναυλίες και δύο θεατρικές παραστάσεις

Με δύναμη υπό σκιάν.  Έστω και με μάσκες.
Στη σκιά των βράχων η δύναμη της τέχνης 
μας ενώνει και πάλι..
Στην μετά-κορωνοϊό πραγματικότητα και 
παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
που έφερε η υγειονομική κρίση, το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των 
Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Υμηττού 
πραγματοποιεί το Φεστιβάλ Στη Σκιά των 
Βράχων από τις 15 Ιουλίου έως τις 26 
Σεπτεμβρίου.
Πολύ σημαντική ακόμα μια χρονιά η 
συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής. Με 
τη συμβολή της θα πραγματοποιηθούν 
έντεκα εκδηλώσεις, εννέα συναυλίες και 
δύο θεατρικές παραστάσεις, με ελεύθερη 
είσοδο.
Η «Επικοινωνία» παρουσιάζει στους 
αναγνώστες της, τις συγκεκριμένες δωρεάν 
εκδηλώσεις

Πέμπτη 23 Ιουλίου. Βάκχες από το 
ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης την Μία all star ομάδα 
συντελεστών και ένας εκλεκτός θίασος 
πολυβραβευμένων ηθοποιών φέρνουν μία 
εναλλακτική ανάγνωση των Βακχών του 
Ευριπίδη στο προσκήνιο σε σκηνοθεσία 
Χρήστος Σουγάρη

Σάββατο 25 Ιουλίου. «Απ’ τη Σμύρνη 
έρχομαι… τί σε μέλλει εσένανε;»
Η Γλυκερία, μάς καλεί σε ένα μουσικό 
ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια λαïκά – 
έντεχνα – παραδοσιακά- Σμυρναίικα, αλλά 
και τις μεγάλες της επιτυχίες. Μαζί της ο 
Θοδωρής Μέρμηγκας

Κυριακή 26 Ιουλίου. «Μια θάλασσα 
τραγούδια»

Ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την 
γέννηση της Μελίνας Μερκούρη με την 
τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα. Ένα πρόγραμμα 
για φωνή, πιάνο & μπουζούκι που 
επιμελήθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος

Πέμπτη 30 Ιουλίου. «Πανσέληνος στους 
Βράχους»
Από την ελληνική παράδοση μέχρι σήμερα 
το Φεγγάρι έχει τραγουδηθεί από τους 
μεγαλύτερους ποιητές και συνθέτες. Το 
πρόγραμμα «Πανσέληνος στους Βράχους» 
περιλαμβάνει μια επιλογή τραγουδιών από 
την δεκαετία του ’30.

Σάββατο 1 Αυγούστου. «Μωβ 
καληνύχτες… μόνο στα παραμύθια»
Η Παυλίνα Βουλγαράκη με την μπάντα 
της, έρχονται για να μας ξεσηκώσουν, 
να μας αγκαλιάσουν και να μας κάνουν 
«ξορκίσουμε» όπως λέει κι η ίδια όσα μας 

Τρίτη 25 Αυγούστου. «50 χρόνια 
χρυσάφι»
Μια συναυλία με όλες οι τεράστιες 
επιτυχίες που μας πρωτοτραγούδησε με 
ευγένεια και σπάνιο ήθος ο κορυφαίος μας 
Μανώλης Μητσιάς από το 1969 μέχρι 
σήμερα.
Μαζί του επί σκηνής η Χριστιάνα 
Γαλιάτσου

Παρασκευή 28 Αυγούστου. ART
Το ART, η πανέξυπνη κωμωδία της 
Γιασμίνα Ρεζά είναι ένα ξεκαρδιστικό 
έργο που όσο αυξάνεται το γέλιο, τόσο 
αυξάνεται και το βάθος του ψυχισμού των 
ηρώων. Ένα γέλιο που θα μας βοηθήσει να 
ακούσουμε για πρώτη φορά κάποιες χορδές 
της ψυχής μας. Μετάφραση – Σκηνοθεσία: 
Σταμάτης Φασουλής. Πρωταγωνιστούν: 
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θανάσης 
Τσαλταμπάσης, Θανάσης Κουρλαμπάς

Σάββατο 29 Αυγούστου. «Μ’ ένα καράβι 
τραγούδια από τη Χίο»
Ο Παντελής Θαλασσινός στο θέατρο 
βράχων με τραγούδια από όλη την 
δισκογραφία του αλλά και καινούργια 
ακυκλοφόρητα που έγραψε στην 
καραντίνα, περιμένει τους φίλους του για 
την ετήσια καθιερωμένη πια συναυλία του.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. «Τι να θυμηθώ, 
τι να ξεχάσω»
Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα.
Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από 
τότε που έφυγε από κοντά μας ο συνθέτης 
Απόστολος Καλδάρας, εμβληματική 
φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού. 
Στην αφιερωματική αυτή συναυλία θα 
ακουστούν τραγούδια από την περίοδο του 
ρεμπέτικου καθώς και τη «Μικρά Ασία» και 
τον «Βυζαντινό Εσπερινό».
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κώστας 
Καλδάρας – Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Πέμπτη 27 Αυγούστου. «Πάμε σινεμά… 
2020»
 Μια μαγική βραδιά, γεμάτη νοσταλγία, 
έρωτα και υπέροχες μελωδίες από 
τον ελληνικό & ξένο κινηματογράφο. 
Τραγούδια αξεπέραστα, που όλοι 

Δευτέρα 24 Αυγούστου. «Θυμάρι ρίχνω 
στις φωτιές»
Η Φωτεινή Βελεσιώτου με την ξεχωριστή 
φωνή της αποτελεί μια γέφυρα που ενώνει 
το παλιό καλό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι 
με το σήμερα και το πιο αληθινό κομμάτι 
της ερμηνείας και της έκφρασης. Μαζί της 
ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής Βασίλης 
Προδρόμου.

αγαπήσαμε του μεγάλου συνθέτη Γιώργου 
Κατσαρού. Μαζί του η Λένα Αλκαίου. 
Guest: Tereza

βαραίνουν αυτούς του δύσκολους καιρούς
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[Ιστορικά]

Ο Ωνάσης και ο φούρναρης του Παγκρατίου

Το αμαξίδιο διανομής κουλουριών και καρβελιών του φούρναρη στα σχολεία της 
περιοχής στη γωνία Ευτυχίδου 32 και Πλ. Παγκρατίου (τότε, Ταχυδρομείου) το 1950

Για να μην αδικήσουμε κανένα από τους 
τρεις Δήμους (Βύρωνας, Καισαριανή και 
Ζωγράφου) που καλύπτει αυτό το μήνα 
η εφημερίδα μας, αποφασίσουμε να 
δημοσιεύσουμε ένα μικρό ιστορικό άρθρο 
για μια γειτονική συνοικία, το Παγκράτι.
Το 1928, ο Αριστοτέλης Ωνάσης 
χρηματοδότησε την λειτουργία ενός 
κεντρικού φούρνου του Παγκρατίου 
στην Ευτυχίδου 32.
Συνοπτικά, η ιστορία έχει ως εξής.
Στη Σμύρνη, λίγο πριν τον «συνωστισμό» 
του 1922, δυο παιδαρέλια φέροντας 
από ένα ταβλά κρεμασμένο στον λαιμό 

του το καθένα, γυρόφερναν την αγορά 
της πόλης, να πουλήσουν προϊόντα των 
οικογενειακών τους επιχειρήσεων.
Το ένα, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, 
πουλούσε τσιγάρα και το άλλο, ο 
Στέφανος Χατζηγιαννάκης, ψωμί. Ο 
πατέρας του πρώτου ήταν καπνέμπορος 
και του δεύτερου φούρναρης.
Με τα καταστροφικά γεγονότα του 1922, 
ο Ωνάσης κατέφυγε στην Αθήνα. Ο 
Χατζηγιαννάκης ακολούθησε λίγα χρόνια 
αργότερα, γιατί στο μεταξύ, εξέτισε ποινή 
φυλάκισης για απείθεια προς τις Τουρκικές 
αρχές.

Όταν ο Χατζηγιαννάκης έφθασε κι αυτός 
στην Αθήνα, έψαξε για τον παλιό του φίλο.
Βρήκε την αδελφή του, η οποία 
τον πληροφόρησε ότι, ο Αρίστος 
είχε μεταναστεύσει στην Αργεντινή. 
Αλληλογράφησαν και σε κάποια στιγμή, ο 
Ωνάσης του έστειλε διακόσια δολλάρια 
Η.Π.Α, να κάνει μια νέα αρχή.
Με τα χρήματα αυτά, το 1928, ο 
Χατζηγιαννάκης αγόρασε μια επιχείρηση 
φούρνου, που υπήρχε ήδη, στην Ευτυχίδου 
32 από τις αρχές του 20ου αιώνα. Υπό 
την δική του διεύθυνση, ο κεντρικότερος 
φούρνος του Παγκρατίου λειτούργησε 
σαράντα ένα ολόκληρα χρόνια, μέχρι και 

το 1969.
Τότε, ο Χατζηγιαννάκης τον μεταβίβασε στον 
υπάλληλό του, Στέφανο Καμπριγιάννη, 
που τον λειτούργησε μέχρι την κατεδάφιση 
του παλιού διώροφου κτηρίου, το 1980. 
Σήμερα, στην θέση του, στο νεότερο 
κτήριο, βρίσκεται ένα κατάστημα Βενέτης.
Την ιστορία διηγήθηκε η εγγονή του 
Στέφανου Χατζηγιαννάκη, Ρένια, 
ιδιοκτήτρια καταστήματος ανδρικών 
ενδυμάτων στην Ευτυχίδου 25, με την 
επισήμανση ότι, ο ευεργετούμενος σε 
κάποια φάση, επέστρεψε στον Ωνάση τα 
διακόσια δολλάρια.
Πηγή: Ομάδα Facebook Το Παγκράτι

Ο Στέφανος Χατζηγιαννάκης συνομιλεί με πελάτισσά του (δεκαετία ’60)




